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إلى الوالدة  هدي هذا العملأ

 اهلل األب الكريم حفظهما العزيزة و 

 كبيرا وكل العائلة صغيرا و 
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 إتمام هذا العمل أعانني علىشكر اهلل العلي القدير الذي أ

الذي لم حمد م كسنهالدكتور  الكريم  أستاذي أتقدم بالشكر الجزيل إلى

 خيرا وتسهيل األمور علّي جزاه اهلل عني يدخر جهدا في مساعدتي

الذين كان  والتجارية وعلوم التسييرأساتذة كلية العلوم االقتصادية كل  أشكر

ادارة الكلية  كما أتقدم بالشكر لموظفي العمل،هذا  في إتماملهم الفضل 

 من وكل  بالدراسةالمعنية  كوندور لإللكترونيات  مؤسسةوالمكتبة وموظفي 

 طيبة.إنجاز هذا العمل ولو بكلمة  بعيد فيأو  بمن قري ساعدني

                                                          عثماني حمدأ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ملخصال
 

 
 

من حيث  االقتصادية اتسؤس امليف املوارد البشرية  أداء رفع يف احلوكمة دور معرفةالدراسة اىل ىذه ىدفت 
 العربية وامليدانية النظرية الدراسات على واالطالع التحليلي الوصفي املنهج على داعتماالمت  ،فعاليةالو  كفاءةال

 يف اجلانب التطبيقي بأسلوب دراسة احلالة مت االستعانة الدراسة، كمالبناء منوذج  باملوضوع املتعلقة واألجنبية
لدراسة آرائهم حول  عامل 022 من عينة ممثلة يفكمجتمع للدراسة   لإللكرتونياتمسؤس ة كوندور  ختياراو 

 اىل النتائج التالية:الدراسة خلصت و  االستبيان، باستعمالمتغريات وأبعاد الدراسة 

 عدة جوانب غري اجلانب املايل فهناك الشق التكنولوجي واجلانب البشري ال لوكي وكل لو دور مهم  للحوكمة
 ؛يف حت ني األداء البشري وزيادة ثقافة االلتزام

  أبعادىا بدرجات متفاوتة على أداء االتفاق على تطبيق مبادئ حوكمة املسؤس ات يف مسؤس ة الدراسة وتأثري
 ؛املوارد البشرية

  خبصوص أمهية احلوكمة ودورىا يف حت ني أداء املوارد عدم تأثري املتغريات الشخصية لعينة الدراسة على آرائهم
 ؛يف املسؤس ة البشرية

 توصيات اهليئات وفق املعايري الدولية و  لتفعيل مبادئها اجلزائر وافتقارىايف  حداثة تطبيق حوكمة املسؤس ات
، مما قطعت أشواطا يف جت يدىا اليت اجلزائرية ةاملسؤس ات االقتصاديمسؤس ة الدراسة من بني إال أن  الدولية

أصحاب  ومصاحل حقوق محايةمتكنها من لعب دورىا يف أكثر بوضع أطر قانونية تنظمها و  ي تدعي االىتمام
املسؤس ة  املوارد البشرية وأداء والذي ينعكس على أداء ال ليمة املهنيةو األخالقية  باملمارسات وااللتزاماملصاحل 

 قيمتها.تعظيم بالتايل و 

املوارد البشرية، حوكمة املعلومات، حوكمة املوارد البشرية، احلوكمة  أداءحوكمة املسؤس ات،  الكلمات المفتاحية:
  .داءاألداء ، كفاءة األاملالية واالدارية، فعالية 

 



Abstract  
 

 

Abstract: 

This study aimed to know the role of governance in raising the performance of 

human resources in economic enterprise in terms of efficiency and effectiveness, 

relying on the descriptive analytical approach and access to theoretical and field 

studies both Arab and western related to the subject to build the study model. In 

the applied side it was used the method of case study and the selection of an 

enterprise «Condor Electronics» as a selected society represented in a sample of 

200 employees to study their opinions about the variables and dimensions of the 

study using the questionnaire, and the study concluded the following results : 

 Governance has many aspects other than the financial side, there is the 

technological aspect and the human behavioral side, and each has an 

important role in improving human performance and increasing the 

culture of commitment ; 

 Agreeing on applying the principles of corporate governance in the study 

enterprise and the impact of  its dimensions to varying degrees on the 

performance of human resources ; 

 The personal variables of the study sample did not affect their opinion 

regarding the importance of governance and its role in improving the 

performance of human resources in the enterprise ; 

 The recent application of corporate governance in Algeria and its lack of 

activation of its principles according to international standards and 

recommendations of international bodies.  However the study enterprise is 

among the Algerian economic companies that have made strides in 

embodying corporate governance, which requires more attention to setting 

legal frameworks that regulate and enable it to play its role in protecting 

the rights and interests of the owners and adhering to practices the ethical 

and professional level, which is reflected in the performance of human 

resources and the performance of the enterprise and thus maximizing its 

value. 

 

Key words: corporate governance, human resource governance, information 

technology governance, human resource performance, effectiveness of human 

resource performance,efficiency,financial and administrative governance. 
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Résumé : 

Cette étude visait à connaître le rôle de la gouvernance dans l'amélioration de la 

performance des ressources humaines dans l'entreprise économique en termes 

d'efficience et d'efficacité, en s'appuyant sur l'approche analytique descriptive et 

l'accès aux études théoriques au longe arabe et étranger liées au sujet pour 

construire le modèle d'étude. Dans le côté pratique on a également utilisé la 

méthode d'étude de cas comme outil ,on a  sélectionné une entreprise « Condor 

Electroniques » en tant que société d'étude représentée dans un échantillon de 

200 employés pour étudier leurs opinions sur les variables et les dimensions de 

l'étude en utilisant le questionnaire, et l'étude a conclu les résultats suivants: 

 La gouvernance comporte de nombreux aspects autres que le côté 

financier, il y a le côté technologique et le côté du comportement humain, 

et chacun a un rôle important dans l'amélioration des performances 

humaines et le renforcement de la culture de l'engagement; 

 S'accorder sur l'application des principes de gouvernement d'entreprise 

dans l'institution étudiée et l'impact de ses dimensions à des degrés divers 

sur la performance des ressources humaines; 

 Les variables personnelles de l'échantillon de l'étude n'ont pas affecté 

leurs opinions concernant l'importance de la gouvernance et son rôle dans 

l'amélioration de la performance des ressources humaines dans 

l’entreprise; 

 L'application récente de la gouvernance d'entreprise en Algérie et son 

manque d'activation de ses principes conformément aux normes 

internationales et aux recommandations des organismes internationaux. 

Cependant, l'entreprise étudié fait partie des entreprise économiques 

algériennes qui ont fait des progrès dans son incarnation, ce qui nécessite 

plus d'attention à la mise en place de cadres juridiques qui la régissent et 

lui permettent de jouer son rôle de protection des droits et intérêts des 

parties prenantes et d’engagement envers de saines pratiques éthiques et 

professionnelles, qui se reflète dans la performance des ressources 

humaines et la performance de l'institution et donc augmenter sa valeur. 

Mots clés : gouvernance d’entreprise ; gouvernance des ressources humaines ; 

gouvernance des technologies de l'information ; performance des ressources 

humaines ; efficacité de performance des ressources humaines, efficience de 

performance des ressources humaines ,governance finaniciere et administrative. 
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 مقدمة  
 

 أ
 

 كتن وقد العتمل، أضلتء سلتلف يف حدثت اليت ادلتلية واالهنيترات بتألزمتت سؤساتتادل حوكمة مفهوم ارتبط     
 الضخمة االستثمترات رواج بعدت، تسؤساادل لعمل النتظمة والقوانُت التشريعتت سن يف ىتئل تأثَت األزمتت ذلذه
 ىنتك يكون أن لزامت كتن الشركتت ىذه يدير نم وبُت رأس ادلتل أصحتب ادلاتثمرين بُت الفصل فرضت اليت

ربدد اإلطتر التشريعي والقواعد والقوانُت الذي بتعتبتر احلوكمة و  ،األطراف سلتلف بُت العالقة وينظم يربط قتنون
 والنتشئة ادلتقدمة االقتصتديتت من العديد يف اليهت احلتجة زادت ػلمي مصتحل األطراف ذوي العالقة بتدلسؤساة

 والتحول العتمل، شهدىت اليت وادلتلية االقتصتدية الفضتئح واالهنيترات أعقتب ختصة ادلتضية القليلة عقودال خالل
 مرتفعة معدالت لتحقيق اخلتصة ادلسؤساتت على كبَتة بدرجة فيهت يعتمد اليت احلرة االقتصتدية النظم اىل

قتصتدية وكوهنت مفهوم متعدد التخصصتت واال الايتسية وعلى غرار اجملتالت االقتصتدي، النمو من ومتواصلة
بقوة التأثَت على احلدود اليت ياتعملهت ادلاَتون عند حيث تتميز يف اجملتل اإلداري  أعلية بتلغة ادلسؤساتت وكمةحل

 يف البشرية ادلوارد ادارة ماتوى علىأمت  ،ازبتذ القرارات يف ادلسؤساة وذلك للحد من الالطة التقديرية ذلم
 على القتئم االختيتر تعزيز خالل من واالتقتن اخلدمة رلتل يف الكبَت للمواىب ز احلوكمة بتلتحفيزتتمي ادلسؤساتت

تميز كمت تللمكتفأة من جهة ثتنية،   كمقيتس والنتتئج للًتقية كمعيتر اجلدارة واعتمتد واألمتنة من جهة الكفتءة
لدى ادلوارد  الذاتية والرقتبة بتدلاسؤولية لشعورا تنمية خالل من لبعد األخالقيتعزيز اادلاتءلة، إضتفة ل بتفعيل
على العنصر البشري اليزال زلل ذلت ادلبتشر  األثر أن إال ة حوكمة ادلسؤساتتأعلي على االتفتق ىذا مع ،البشرية

 أن جيد، كمت بشكل إدارهتت مت إذا وذلكرلتمع  أو منظمة ألي النجتح مصدر البشرية ادلوارد، تعترب ربليلدراسة و 
الدراستت اليت  عديد  البشرية، فنجد عرب ادلوارد يف يكمن مت بقدر ادلتلية ادلوارد وجود يف يكمن ال النجتح سبب
رباُت أداء ادلسؤساة وخلق   يف من أعلية مت لوو  البشري العنصرضبط أداء  ضرورة على ركزت البشري بتدلورد تعٌت

 موردا تعتبترهب ادلسؤساة داخل والفنية ادلهنية دة من كفتءهتتالزيتمهتراهتت و  رباُتىذا من خالل ادليزة التنتفاية، و 
 اىل احلتجة تعتظمتوقد  وزلوره، التغيَت أداة ويشكل ادلسؤساتت بُت والتميز التفوق يصنع الذي فهو ،فيو ياتثمر

 ئوأدا وتطوير رفع من خالذلت من يتمكن مسؤساتتية بيئة خلق تضمن حبيث أنشطتو حلوكمة وأستليب آليتت اغلتد
  .ادلسؤساة أداء وبتلتتيل
 الدراسة اشكاليةأوال: 

ما مدى تأثير حوكمة المؤسسات على تحسين أداء الموارد  :كمت يلي البحث اشكتلية ؽلكن صيتغة سبق شلت
 ؟ في المؤسسة االقتصادية البشرية

 :التتلية التاتؤالت الفرعية سنقوم بتإلجتبة علىدلعتجلة اإلشكتلية 
كفتءة أداء ادلوارد البشرية يف مسؤساة    علىبأبعتدىت وكمة ادلسؤساتت حللة إحصتئية دال ذو أثر يوجد ىل .1

 ؟0,5, عند ماتوى ادلعنوية لإللكًتونيتتكوندور 



 مقدمة  
 

 ب
 

على فعتلية أداء ادلوارد البشرية يف مسؤساة  حلوكمة ادلسؤساتت بأبعتدىت داللة إحصتئية  ذو أثر يوجد ىل .2
 ؟0,5, عند ماتوى ادلعنوية لإللكًتونيتتكوندور 

تطبيق حوكمة ادلسؤساتت بأبعتدىت  حوليف إجتبتت ادلبحوثُت فروق ذات داللة إحصتئية  ىل توجد .3
الثالثة احلوكمة ادلتلية واالدارية وحوكمة تكنولوجيت ادلعلومتت وحوكمة ادلوارد البشرية تعزى للمتغَتات 

عند ماتوى لكًتونيتت يف مسؤساة كوندور لإل( التعليمي، اخلربة، الان، ادلاتوى اجلنسالشخصية )
 ؟0,5, ادلعنوية

حول أداء ادلوارد البشرية ببعديو الكفتءة ىل توجد فروق ذات داللة إحصتئية يف إجتبتت ادلبحوثُت  .4
يف مسؤساة كوندور ( التعليمي، اخلربة، الان، ادلاتوى اجلنستعزى للمتغَتات الشخصية )والفعتلية 

 ؟0,5, عند ماتوى ادلعنويةلإللكًتونيتت 
  الفرضياتيا: ثان

 : وىيرضية الرئياية تأكيد أو نفي الف الدراسة خالل من تمسي
H0:  المؤسسة الموارد البشرية في لحوكمة المؤسسات على أداء  ذو داللة احصائية ال يوجد أثر

 .0,5, المعنوية عند مستوى االقتصادية "كوندور" لإللكترونيات
حلوكمة ادلسؤساتت على كفتءة أداء ادلوارد  لة احصتئيةذو دال ال يوجد أثر األولى: الفرضية الجزئية .1

 .0,5, ادلعنوية عند ماتوى ادلسؤساة االقتصتدية "كوندور" لإللكًتونيتتالبشرية يف 
 :التتلية الفرعية الفرضيتت بتختبتروذلك 
 مسؤساة  على كفتءة أداء ادلوارد البشرية يف  للحوكمة ادلتلية واالداريةداللة إحصتئية  ذو أثر يوجد ال

 .0,5, عند ماتوى ادلعنويةكوندور لإللكًتونيتت 
 على كفتءة أداء ادلوارد البشرية يف مسؤساة  حلوكمة تكنولوجيت ادلعلومتت داللة إحصتئية  ذو أثر يوجد ال

 .0,5, عند ماتوى ادلعنويةكوندور لإللكًتونيتت 
 اء ادلوارد البشرية يف مسؤساة كوندور على كفتءة أد حلوكمة ادلوارد البشريةداللة إحصتئية  ذو أثر يوجد ال

 .0,5, عند ماتوى ادلعنويةلإللكًتونيتت 
حلوكمة ادلسؤساتت على فعتلية أداء ادلوارد  ذو داللة احصتئية ال يوجد أثر الثانية: الفرضية الجزئية .2

 .0,5, ادلعنوية عند ماتوى ادلسؤساة االقتصتدية "كوندور" لإللكًتونيتتالبشرية يف 
 على فعتلية أداء ادلوارد البشرية يف مسؤساة   للحوكمة ادلتلية واالداريةداللة إحصتئية  ذو أثر يوجد ال

 .0,5, عند ماتوى ادلعنويةكوندور لإللكًتونيتت 
 على فعتلية أداء ادلوارد البشرية يف مسؤساة   حلوكمة تكنولوجيت ادلعلومتتداللة إحصتئية  ذو أثر يوجد ال

 .0,5, ادلعنويةعند ماتوى كوندور لإللكًتونيتت 
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 على فعتلية أداء ادلوارد البشرية يف مسؤساة كوندور  حلوكمة ادلوارد البشريةداللة إحصتئية  ذو أثر يوجد ال
 .0,5, عند ماتوى ادلعنويةلإللكًتونيتت 

توجد فروق ذات داللة إحصتئية يف إجتبتت ادلبحوثُت دلدى تطبيق حوكمة ال  الثالثة: الفرضية الجزئية .3
أبعتدىت الثالثة احلوكمة ادلتلية واالدارية وحوكمة تكنولوجيت ادلعلومتت وحوكمة ادلوارد البشرية ادلسؤساتت ب

يف مسؤساة كوندور لإللكًتونيتت ( التعليمي، اخلربة، الان، ادلاتوى اجلنستعزى للمتغَتات الشخصية )
 .0,5, عند ماتوى ادلعنوية

إحصتئية يف إجتبتت ادلبحوثُت حول أداء ادلوارد  توجد فروق ذات داللةال  الرابعة: الفرضية الجزئية .4
( التعليمي، اخلربة، الان، ادلاتوى اجلنسالبشرية ببعديو الكفتءة والفعتلية تعزى للمتغَتات الشخصية )

 .0,5, عند ماتوى ادلعنويةيف مسؤساة كوندور لإللكًتونيتت 
 الدراسة ثالثا: أهمية

يف رلتالت اإلدارة وادلتلية  ادلسؤساتت حوكمة مبتدئ تطبيق تأثَت دراسة خالل من الدراسة أعلية تربز       
 ،ادلوارد البشرية يف ادلسؤساة االقتصتدية داءربان أ علىوتكنولوجيت ادلعلومتت بتإلضتفة إلدارة ادلوارد البشرية 

كمة بقة اليت تطرقت حلو الدراستت الات أغلب مالحظة أن وؽلكن ،تطبيقهت تطلبتتوتوضيح ىذه ادلبتدئ وم
تعطي  ،لبشري داء ابتشرة بتأل تربطهت مادلتيل ومل ككل وعلى اجلتنبادلسؤساتت درست أثرىت على أداء ادلسؤساة  

إضتيف ؽلكن اعتمتده األداء البشري كمسؤشر  مت تلقي الضوء علىك ادلسؤساتت حوكمة تطبيق ألثرأعلية الدراسة 
الرحبية وادلبيعتت  مسؤشراتو تألداء ادلتيل ك اء التقليدية دلعرفة قيمة ادلسؤساة وتطورىت اإلداري إضتفة دلسؤشرات األد

ساتت على األداء العتم ، جتءت ىذه الدراسة استكمتال للدراستت الاتبقة ألثر حوكمة ادلسؤ القيمة الاوقيةو 
  .ادلوارد البشرية حوكمةتكنولوجيت ادلعلومتت و حوكمة جوانب وأبعتد جديدة كبعد ضتفة للمسؤساة وإ

 لدراسةا أهدافرابعا: 
ادلـسؤساـة  ادلوارد البشرية يف ادلسؤساتت على أداء إّن ىذا البحث يهدف إىل إبـراز أثـر تطبيق حوكمة     

 :التتلية النقتطوتوضيح  دراسةلإضتفـة  من خالل دراسة حتلة مسؤساة كوندور لإللكًتونيتت، اجلـزائريـةاالقتصتدية 
 ؛تتطبيقه وأعلية احلوكمة مفهوم على التعرف 
 االقتصتدي والتنمية ختصة منظمة التعتون  ،سلتلف ادلنظمتت من ادلقدمة احلوكمة مبتدئ على عرفالت

OCED؛ 
 ؛جيت ادلعلومتت ومبتدئ تطبيقهت وخصتئصهتو تكنول حوكمة مفهوم على التعرف 
  ؛دلوارد البشرية وجوانبو ادلختلفةاالقتء الضوء على مفهوم حوكمة 
  ؛ي وسبل رباينو، ومدى تأثره بتطبيق حوكمة ادلسؤساتتطرق تقييم األداء البشر التعرف على 
 ؛معتيَت الدوليةت للوفق ادلسؤساتت ةحوكموتطبيق  بوضع ادلسؤساة زلل الدراسة مزاالت مدى على التعرف 



 مقدمة  
 

 د
 

 احلوكمة تطبيق بأعلية الوعي زيتدة يف ادلاتعدة شأهنت من اليت ادلمكنة واحللول التوصيتت مجلة من طرح. 
 ر الموضوعاختيا أسبابخامسا: 

 مت يلي:من دواعي اختيتر ىذا ادلوضوع   
  :حيث تعترب ادلوارد البشرية أىم مورد يف ادلسؤساة ومنبع ادليزة التنتفاية كمت يعترب ،ية ادلوضوعأعلموضوعية 

 ؛وضبط أدائهت غلب الًتكيز عليوالتغيَت وأداتو، وكل مت ياتعد يف تنميتهت وتطويرىت  ىدف
 نتيجة لكثَت من العوائق اإلدارية والتنظيمية  دين ماتوى أداء ادلوظفُترية من تادلسؤساتت اجلزائ ةمعتنت

تطوير االستثمتر يف ادلوارد ادلتلية والتكنولوجية على حاتب  هت، وتفضيلاىل عدم الرضت بتإلضتفة
 ؛ورباُت التعتمل مع ادلوارد البشرية األستليب االدارية

 االقتصتد العتدلي ادلبٍت على  عدم مواكبتهتو يف رلتل اإلدارة  ةاالقتصتدية اجلزائري أغلب ادلسؤساتت زبلف
 ؛رأس ادلتل الفكريو رأس ادلتل البشري ادلعرفة واالعتمتد على 

  ضعف البيئة التشريعية والقتنونية يف اجلزائر فيمت ؼلص احلوكمة ومعتيَت تطبيقهت رغم اخلطوات اليت قتمت
 ؛التطور اإلداري واحلث عليوتت يف ىذا اجملتل وتشجيع هبت يف ىذا اجملتل شلت يدفع لزيتدة الدراس

 تعترب من ادلواضيع احلديثة وادليدانية اليتذا النوع من الدراستت النظرية هب اثراء ادلكتبةالرغبة يف  :ذاتية. 
  الدراسة صعوباتسادسا: 

عتربة إلصلتزه وإخراجو على فًتة زمنية م أثنتء إعداد البحث الذي تطلب منتواجهنت عّدة صعوبتت اعًتضت سبيلنت 
 مت ىو عليو وكتن من أعلهت: 

 فيمت ؼلص اختيتر  ونقص ذبربتهت فيجديد على ادلسؤساتت اجلزائرية و  تلصعوبة ادلوضوع كونو يتنتول رل
 ؛ادلسؤساة زلل الدراسة

 ؛شريالب تقييم أثر احلوكمة على األداءيف دراسة و  ادلعتمدةحول ادلعتيَت وادلقتييس البتحثُت  اختالف  
 صعوبة احلصول على ادلعلومتت الدقيقة يف الّدراسة العملية )ادليدانية( نظراً للثقتفة الاتئدة يف ادلسؤساتت 

لذين ال او سواء لدى الرؤستء أو ادلرؤوسُت احلفتظ على سرية ادلعلومتت اليت زبص ادلسؤساة،  حول
 ؛الطتلب إالّ يف حدود ضيقة ال تفي بأغراض البحثيتعتونون مع 

 يف ادلكتبتت اجلتمعية.من كل جوانبو ادلراجع والبحوث اليت تنتولت مثل ىذا ادلوضوع  قلة 
 البحث سابعا: منهج

 سنقوم ادلقدمة صحة الفرضيتت اختبتر ، وزلتولةوربليل أبعتدىت البحث موضوع اشكتلية دراسة أجل من 
وربليل  وفهم مكونتتو للموضوع لنظريا اإلطتر استيعتب بغية الوصفي، ادلنهج على النظري اجلزء يف بتالعتمتد

 .الدراسة زلل ادلتغَتات بُت العالقتت سلتلف
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 ادلسؤساتت واقع على النظرية الدراسة اسقتط أجل من احلتلة دراسة طريقة على التطبيقي اجلزء يف اعتمتد مث
 واجراء دراسة ميدانية فيهت. لإللكًتونيتتمن خالل اختيتر مسؤساة كوندور  اجلزائرية

 الدراسة: ا: حدودثامن
 .  نت على مسؤساة كوندور لإللكًتونيتت يف والية برج بوعرريجوقع اختيتر : الحدود المكانية .1
 .2,12و,2,1تتعلق بيتنتت الدراسة بتلفًتة ادلمتدة مت بُت  :الحدود الزمنية .2
ارد أداء ادلو  على ادلسؤساتت حوكمة مبتدئ أثر اختبتر على الدراسة ىذه تقومالحدود الموضوعية: .3

  ؽلكن تقايم متغَتاهتت اىل: واليت ادلسؤساتت االقتصتدية البشرية يف
 يقتس بثالثة مقتييس سبثل أبعتد احلوكمة وىي: احلوكمة ادلتلية  ادلسؤساتت حوكمة ادلتغَت ادلاتقل ىو

 واإلدارية، حوكمة تكنولوجيت ادلعلومتت وحوكمة ادلوارد البشرية.
 والفعتليةادلسؤساة االقتصتدية ويقتس بدوره دبقيتسي الكفتءة  بشرية يفالتتبع وىو أداء ادلوارد ال ادلتغَت. 

 السابقة الدراساتتاسعا: 
 :ىت فيمت يليوجز ن ،دلتغَتات الدراسة تطرقت اليت واألجنبية العربية الاتبقة الدراستت من موعةاستندنت جمل 

 الدراسات التي تناولت حوكمة المؤسسات .1
بعنوان الحوكمة كحتمية استراتيجية جديدة لتفعيل أداء  1بكر سالموبو  زكريا مطلك الدوري دراسة. .أ 

 الدراسة ىذه ت.ىدف2,13سنة ، منظمات األعمال مع دراسة ميدانية على شركة مطاحن األغواط
 اإلفصتح ادلصتحل، أصحتب دور ادلاتعلُت، حقوق ىي: يف أربعة سبثلتو  تتسؤساادل أبعتد حوكمة ربديد إىل

، ومعرفة مدى أعلية ىتتو األبعتد يف مسؤساة مطتحن األغواط وتفعيل اإلدارة رللس ردو وأخَتا  والشفتفية
 بلغ اليت الدراسة عينة أفراد من البيتنتت مجع لغرض استبيتن تطوير مت الدراسة أىداف لتحقيقأدائهت، 
 من َتىتوغ االضلدار ظلوذج على اعتمتدااالستبيتن  بيتنتت ربليل ، مثإطترات من مفردة (26) تعدادىت

 حلوكمة دور ىنتكأن  أبرزىت من كتن النتتئج من رلموعة إىل الدراسة توصلت اإلحصتئية، االختبترات
 ادلصتحل، أصحتب دور ادلاتعلُت، حقوق :أبعتد دورلبتإلضتفة  .األغواط مطتحن أداء تفعيل يف تتسؤساادل

 تفعيل يف والشفتفية اإلفصتح لبعد ورد يوجد ال أنوكمت  .األغواط مطتحن أداء تفعيل يف اإلدارة رللس دور
 يف ادلقتبل دور رللس الداخلي واخلترجي دباتوى اإلفصتح،وضعف عالقة التدقيق  ط،األغوا مطتحن أداء

 األربعة األبعتد بتنمية االىتمتم بضرورة الدراسة توصيو  يف تطبيق قواعد ومعتيَت احلوكمة،اإلدارة الفعتل 
 سؤساتت.ادل حلوكمة

                                                           
الحوكمة كحتمية استراتيجية جديدة لتفعيل أداء منظمات االعمال مع دراسة ميدانية على شركة مطاحن زكريت مطلك الدوري وبوبكر ستمل،  1

ء ادلسؤساتت واالقتصتديتت"، كلية العلوم االقتصتدية والتجترية ، ورقة حبث مقدمة اىل ادلسؤسبر الدويل الثتمن حول "دور احلوكمة يف تفعيل أدااالغواط
 .2,13نوفمرب ,2و 11وعلوم التايَت جتمعة حايبة بن بو علي، الشلف، اجلزائر، 
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بعنوان حوكمة المؤسسات: دور عالقة الوكالة في تحسين أداء  1شي هشام سفيانصلوات دراسة. .ب 
، سنة -دراسة حالة عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية-المؤسسة االقتصادية الجزائرية

ىدفت الدراسة حملتولة كشف احلقل النظري ألىم االسهتمتت ادلتعلقة حبوكمة وأداء ادلسؤساة احلديثة 2,13
أجل وضع األسس ادلرجعية للدراسة مث دراسة حوكمة ادلسؤساة االقتصتدية اجلزائرية من خالل  وىذا من

دراسة ميدانية وربليلية ذبمع بُت اجلتنب التترؼلي والتمكن من معرفة مكتنة تطبيق ميكتنيزمتت عالقة الوكتلة 
ميكتنيزمتت عالقة الوكتلة يف يف ادلسؤساة االقتصتدية اجلزائرية، وخلصت الدراسة اىل التأكد من أن تطبيق 

ادلسؤساة االقتصتدية اجلزائرية غتمض وغَت مواكب دلتطلبتت الاوق احلديثة وأن البعد االداري يف ظل عالقة 
الوكتلة بُت أصحتب ادلصتحل يشكل دورا مركزيت وجوىريت يف ربديد العتئد على رؤوس األموال ادلاتثمرة، 

ادلسؤساة االقتصتدية اجلزائرية موجو ضلو البنوك لضمتن مشتركتهت يف  بتإلضتفة اىل اكتشتف أن نظتم احلوكمة
االستثمتر يف ادلسؤساتت، أخَتا أكدت نتتئج االختبترات االحصتئية وجود عالقة بُت آليتت تطبيق احلوكمة 

 . يف ظل عالقة الوكتلة من ادلنظور االغلتيب ورباُت األداء يف ادلسؤساة االقتصتدية اجلزائرية وتأثره هبت
بعنوان العالقة بين حوكمة نظم المعلومات وحوكمة المؤسسات  2حديد نوفل ومسوس كمال دراسة . .ج 

ىدفت الدراسة اىل التعرف على طبقتت ، 2,14وسيرورة تطبيقهما بمؤسسات التعليم العالي، سنة 
ت عالقة بتدلعلومتت احلوكمة الثالثة وىي احلوكمة ادلتلية واحلوكمة االجتمتعية وحوكمة نظم ادلعلومتت اليت ذل

بتعتبترىت مورد اقتصتدي وقتبل للقيتس، ومعرفة قدرة ادلسؤساة على إدارة ومراقبة ادلعلومتت والتكيف مع 
بيئتهت من خالل الربط بُت إدارة أعمتل ادلسؤساة وإدارة ادلعلومتت، و توصلت الدراسة اىل عدة نتتئج أعلهت: 

ربط بُت مكونتت حوكمة ادلسؤساتت ومكونتت حوكمة لضمتن ربقيق أداء أفضل وحوكمة أرشد غلب ال
نظم ادلعلومتت عن طريق مت يامى بتالصطفتف بينهمت وىو التكتمل الوظيفي الذي يربط بُت كل من 
اسًتاتيجية ادلسؤساة واسًتاتيجية نظم ادلعلومتت ويربط بُت سَتورات األعمتل وسَتورات نظم ادلعلومتت، 

السًتاتيجي بُت اسًتاتيجية ادلسؤساة ونظم ادلعلومتت والاَتورات وقد وضع ظلوذج مقًتح لالصطفتف ا
التنظيمية والبنية التحتية لنظم ادلعلومتت، أصبحت حوكمة نظم ادلعلومتت دبت توفره من مرجعيتت مثل  
كوبيت ولوحة القيتدة االستشرافية ومكتبة البنية التحتية لتكنولوجيت ادلعلومتت وغَتىت من ادلرجعيتت جزءا 

سيت يف حوكمة ادلسؤساتت، كمت خلصت الدراسة اىل أن مسؤساتت التعليم العتيل ادلدروسة كغَتىت من أست
ادلسؤساتت تعمل على مواكبة سلتلف التطورات ادلتعلقة بتكنولوجيت ادلعلومتت واالتصتل ويتم ذلك من 

  . خالل تبنيهت لاَتورة حوكمة ادلسؤساتت وحوكمة نظم ادلعلومتت
                                                           

دراسة حالة عينة من -حوكمة المؤسسات: دور عالقة الوكالة في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية الجزائريةصلواتشي ىشتم سفيتن،  1
 .2,13، 3، أطروحة دكتوراه علوم اقتصتدية، جتمعة اجلزائر -ت االقتصادية الجزائريةالمؤسسا

مقتل  العالقة بين حوكمة نظم المعلومات وحوكمة المؤسسات وسيرورة تطبيقهما بمؤسسات التعليم العالي، حديد نوفل وماوس كمتل،  2
 . 2,14، 5,، العدد 3عة اجلزائر منشور يف اجمللة اجلزائرية للعودلة والايتستت االقتصتدية، جتم
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 االقتصادية المؤسسات لحوكمة نموذج القتراح بعنوان: مساهمة 1الدين حسام دراسة غضبان . .د 
 منتسب اجلزائرية االقتصتدية ادلسؤساتت حلوكمة ظلوذج اقًتاح الدراسة اىل ىدفت. 2,14الجزائرية، سنة 

 بتلتوجو قتم كمت ،(OCDE) االقتصتدية والتنمية التعتون منظمة مبتدئ أسس على ومبٍت احمللية للبيئة
 التعرف مث ومن واقعهت يف اجلزائر، دراسة خالل من وذلك ادلسؤساتت حلوكمة التطبيقي اجلتنب على كيزوالًت 

ومن أىم  .اجلزائر وأثرىت يف خلق القيمة يف االقتصتدية ادلسؤساتت حلوكمة ادلقًتح النموذج مبتدئ على
مسؤساتت االقتصتدية يقًتب النتتئج اليت توصلت ذلت الدراسة وضع ظلوذج حلوكمة ادلسؤساتت إلعطتء دفع لل

من النموذج األدلتين اليتبتين حلوكمة ادلسؤساتت يامح بتعريف حقوق وواجبتت األطراف الفتعلة يف 
ادلسؤساة وإدارة ادلختطر، كمت توصلت اىل صلتح تطبيق احلوكمة يف اجلزائر لن يتم إال بتوفَت إطتر قتنوين 

ظل غيتب سوق متيل فعتل وإرادة لدى ادلالك مالئم ومشجع من أجل ترسيخ ىذه الثقتفة ختصة يف 
 وضعف القطتع اخلتص وعدم استيعتب مفهوم احلوكمة.   

 ،الجزائرية الجامعة في البشرية الموارد وتنمية الحوكمة بين التفاعل بعنوان: 2دراسة بالبركاني أم خليفة .ه 
 سوق مع والعالقة العتيل التعليماحلوكمة يف مسؤساتت  جودةمعرفة  اىل الدراسةىدفت  ،2,15سنة 
بتإلضتفة لدراسة التأثَت  ،اجلزائرية اجلتمعة تعيشهت اليت التحديتت ظل يفختصة فيمت ؼلص ادلتخرجُت  العمل

والتعرف على االطتر القتنوين  ادلتبتدل بُت احلوكمة وتنمية ادلوارد البشرية على ادلاتوى اإلداري والبيداغوجي
 من لعينة ادليدانية الدراسة وبعد عة وادلمترستت الفعلية بُت األطراف ادلكونة ذلت،احملدد لنظتم احلوكمة يف اجلتم

 الركود وضعية إستخلصت البشرية، كمت ادلوارد وتنمية احلوكمة بُت ةمتبتدل تأثَت عالقة وجدت اجلتمعتت
 الذي تعياجلم الذكتء أسلوب البتحثة تبنت الوضعية ىذه لتنشيطو  والبيداغوجي اإلداري ادلاتوى على

وضرورة  .للحوكمة حديثة رؤية يعترب وكذلك واجلمتعي الفردي ادلاتوى على البشرية ادلوارد تنمية على يعمل
التدرج من اإلدارة الفردية اىل اجلمتعية مث اإلدارة بتلذكتء اجلمتعي والدي يدعم احلوكمة وتنمية ادلوارد 

وادلشتركة وادلاسؤولية، البعد العالقتيت وادلرتبط  ن الفكريالبشرية على ثالث ماتويتت: البعد ادلعريف أي التعتو 
 بالوك التعتون والبعد التنظيمي وفق مسؤشري اإلنتتجية واالغلتبية.

 
 
 

                                                           
، أطروحة دكتوراه، قام العلوم االقتصتدية والتجترية مساهمة القتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية الجزائريةغضبتن حاتم الدين،  1

 .2,14وعلوم التايَت، جتمعة زلمد خيضر باكرة، 
اطروحة دكتوراه قام العلوم االقتصتدية والتجترية وعلوم  رد البشرية في الجامعة الجزائرية،التفاعل بين الحوكمة وتنمية الموابتلربكتين أم خليفة،  2

 .2,15التايَت، جتمعة بوبكر بلقتيد تلماتن، 
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 :الدراسات التي تناولت موضوع أداء الموارد البشرية .2
 العمومية المؤسسة في العامل أداء تقييم نظـام بعنوان تفعـيل 1نور الديـن شنـــوفيدراسة  .أ 

ىدفت الدراسة اىل ،5,,2سنة ، والغاز للكهرباء الجزائرية المؤسسة القتصادية دراسة حالةا

 بو اجلتري التقييم نظتم االقتصتدية وتشخيص العمومية ادلسؤساة يف العتمل أداء تقييم نظتم تفعيل
 تقييم نظتم للتفعي اقًتاح اجلزائرية تقدمي االقتصتدية العمومية ادلسؤساة يف العتمل أداء لقيتس العمل

 ادلتوازن األداء من ماتوى إىل التأىل من ؽلكنهت احلتيل و النظتم عيوب ادلسؤساة غلنب العتمل أداء
 البشرية. خلصت الدراسة اىل أن احلكم دلواردىت ادلاتدامة التنمية على القدرة بذلك ذلت ػلقق لعمتذلت

 العمتل توجيو على يعمل العتمل أداء ملتقيي فعتل نظتم توفر يتطلب العتمل أداء وفعتلية كفتءة على
أدائهم،   ماتوى ورفع العمتل وقدرات مهترات ورباُت منهم، ادلتوقع األداء ونوعية كيفية وتعليمهم
 التعتمل وأستليب ادلتغَتات لطبيعة ادلدركة ادلتوازنة واإلدارة احلانة اإلرادة توفر ضرورة على كمت تسؤكد

 النظم مدخل :أستسيُت مدخلُت على للمسؤساة إدارتو يف ادلاَت امبتلتز  التحديتت ىذه دلواجهة معهت
 الفعتل االستثمتر من ؽلكنهت فكري إطتر ضمن احلديثة، التايـَت تقنيتت على تقوم اليت االسًتاتيجية

 وبعده التنتفاية خبتصيتو وادلتميز ادلتوازن األداء وربقيق اإلبداع مصدر لكوهنت البشرية دلواردىت
 ادلوارد تايَت يف الايتستت أناب اختيتر على يعتمد الذي الفعتلة اإلدارة ، ومدخلاالسًتاتيجي

 إىل ادلسؤدي ادلتميز العتمل أداء لتحقيق عتلية وفعتلية وعقالنية وكفتءة بشفتفية للمسؤساة البشرية
 .البشري للمورد ادلاتدامة التنمية

 حالة االقتصادية المؤسسة في شريةالب الموارد تنمية استراتيجية بعنوان 2يرقي حسيندراسة  . .ب 
ىدفت الدراسة لتحديد العوامل احلتكمة يف كفتءة وفعتلية نظتم  .2,,2سنة  سوناطراك، مؤسسة

تنمية ادلوارد البشرية بتدلسؤساة االقتصتدية وأثرىت على األداء ادلتميز للمسؤساة بتإلضتفة لتحليل وتقييم 
 الفتعلية ربقيق أن البتحثيف مسؤساة سونتطراك، وتوصل الايتستت ادلتعلقة بوظيفة ادلوارد البشرية 

 واإلمكتنيتت ادلوارد من االستفتدة تعظيم على ادلسؤساتت بقدرة أستسية بدرجة يتحقق التنظيمية
 االسًتاتيجي التايَت أن إىل خلص حيث ختصة، بصفة البشرية مواردىت ومن عتمة، بصفة ادلختلفة
وتنميتهت وىو اذبته  البشرية للموارد الفعتل االستثمتر ربقيق ىلإ يهدف نظتمت ؽلثل البشرية للموارد

 أكثر ذلت يكون حىت البشرية، ادلوارد أداء رباُت أجل من طويل ادلدى لوظيفة تايَت ادلوارد البشرية،
تفعيل مشتركة ادلوارد البشرية يف  خالل من إال ىذا يتحقق ولن والتزام وكفتءة وقدرة ومهترة معرفة

                                                           
أطروحة دكتوراه دولة  ،نور الديـن شنـــويف، تفعـيل نظـتم تقييم أداء العتمل يف ادلسؤساة العمومية االقتصتد دراسة حتلة ادلسؤساة اجلزائرية للكهربتء والغتز 1

 .5,,2يف العلوم االقتصتدية وعلوم التايَت، جتمعة اجلزائر، 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصتدية والتجترية استراتيجية تنمية الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية حالة مؤسسة سوناطراكحاُت يرقي،  2

 .2,,2وعلوم التايَت، جتمعة اجلزائر، 
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سًتاتيجية وتنفيذىت لتحقيق األىداف اليت وضعت من أجلهت ومواجهة التحديتت اليت صيتغة اال
تفرضهت تغَتات بيئة ادلسؤساة. التأكيد على أن ادلوارد البشرية ىي أىم األصول بتدلسؤساة االقتصتدية 

 .وىي ادلورد احلقيقي الذي يولد الطتقتت الكتمنة ويبدع ويبتكر ويدير األصول األخرى بتدلسؤساة
بعنوان أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعاملين  1دراسة العربي عطية.  .ج 

ىدفت الدراسة  ،2,12في األجهزة الحكومية المحلية دراسة ميدانية في جامعة ورقلة، سنة 
ية اىل دراسة أثر استخدام تكنولوجيت ادلعلومتت على األداء الوظيفي للعتملُت يف األجهزة احلكوم

احمللية وذلك من خالل البحث يف حجم األداء ونوعية األداء وكفتءة األداء وسرعة اإلصلتز وتبايط 
العمل، وقد أظهرت النتتئج وجود عالقة ذات داللة إحصتئية بُت استخدام تكنولوجيت ادلعلومتت من 

وجود عالقة  جهة وحجم األداء ونوعية األداء وكفتءة األداء وتبايط العمل من جهة أخرى، أيضت
ذات داللة إحصتئية بُت استخدام تكنولوجيت ادلعلومتت وسرعة اإلصلتز، كمت أظهرت الدراسة وجود 
فروق ذات داللة إحصتئية فيمت ؼلص أثر استخدام تكنولوجيت ادلعلومتت على األداء الوظيفي تعزى 

العمل على ربديث وتطوير دلتغَتات الان واألقدمية ادلهنية والفئة الوظيفية. وقد اقًتحت الدراسة 
البنية التحتية لتكنولوجيت ادلعلومتت بشكل ماتمر وجلب وتطوير الكوادر البشرية واالستثمتر يف 
العنصر البشري، إعداد الربامج ادلنتسبة دلختلف ماتويتت اإلدارة حول طرق التعتمل الفعتلة مع 

 والدقة يف إصلتز ادلهتم والواجبتت.   تكنولوجيت ادلعلومتت وتوفَت األدوات الالزمة لزيتدة الارعة
بعنوان التخطيط االستراتيجي كمدخل لتحسين أداء الموارد البشرية  2دراسة ليلى بوحديد . .د 

 التعرف ىدفت الدراسة إىل، 2,14، سنة -دراسة حالة-في المستشفيات العمومية الجزائرية
 إىل اجلزائرية، والتطرق العمومية تادلاتشفيت يف رباينو ومداخل البشرية ادلوارد أداء متىية على

 التخطيط ماتعلة وإظهتر اجلزائرية، العمومية ادلاتشفيتت يف وواقعو االسًتاتيجي التخطيط
 .ببتتنة أريس اجلوارية للصحة العمومية ادلسؤساة يف البشرية ادلوارد رباُت أداء يف االسًتاتيجي

 ادلوارد أداء رباُت يف ياتىم االسًتاتيجي يطالتخط أن أعلهت النتتئج من مجلة إىل الدراسة وتوصلت
 والقتئم الوظيفة بُت التوافق على الًتكيز خالل من أريس اجلوارية للصحة العمومية يف ادلسؤساة البشرية
 قدرات تطوير العتملُت، لدى احلوافز منظومة تفعيل كخيتر اسًتاتيجي، التدريب إىل احلتجة عليهت،

 شأهنت من اليت ادلقًتحتت من رلموعة تقدمي ومت .البشرية ادلوارد أداء ييموتق البشرية ادلوارد ومهترات

                                                           
أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعاملين في األجهزة الحكومية المحلية دراسة ميدانية في جامعة ورقلة،   عطية،العريب 1

 .2,12، جتمعة قتصدي مربتح ورقلة، ,1مقتل منشور يف رللة البتحث عدد 
، مقتل منشور -دراسة حالة-رية في المستشفيات العمومية الجزائريةالتخطيط االستراتيجي كمدخل لتحسين أداء الموارد البشليلى بوحديد،  2

 . 133جتمعة قتصدي مربتح ورقلة، ص  ،2,14ديامرب 1,يف اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصتدية، عدد 
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 يف البشرية أداء ادلوارد بتحاُت واالىتمتم االسًتاتيجي، التخطيط معوقتت وطأة من التخفيف
 .العمومية اجلزائرية ادلاتشفيتت

متميز للعاملين في تحقيق األداء الان دور تسيير الموارد البشرية في بعنو  1دراسة غانم هاجرة. .ه 
المؤسسة الخدمية دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الخدمية العمومية لوالية المسيلة، سنة 

ىدفت الدراسة اىل ربديد دور تايَت ادلوارد البشرية يف األداء ادلتميز للعتملُت يف ادلسؤساة ، 2,12
التجترة( وقد ربددت الدراسة دبتغَت  اخلدمية بتدلايلة)مديرية اجلتمعة، مديرية الشسؤون الدينية، مديرية

)االستقطتب والتعيُت، التدريب والتطوير، تقييم األداء، ىو سيتستت تايَت ادلوارد البشريةماتقل 
ومتغَت تتبع سبثل يف التميز التنظيمي للعتملُت دبختلف ابعتده  التعويضتت، الصحة والاالمة ادلهنية(

، التعلم بداع، التعتون وااللتزام الوظيفي، ادلشتركة وربمل ادلاسؤوليةاخلماة)األداء واإلصلتز، ادلبتدرة واإل
ادلاتمر(، لتحقيق أىداف الدراسة مت تطوير استبيتن لغرض مجع البيتنتت من أفراد العينة البتلغ 

للعلوم االجتمتعية لتحليل بيتنتت فرد، ومت استخدام برنتمج احلزم اإلحصتئية  221عددىت 
تئية لدور داللة احص يل وتفاَت النتتئج توصلت البتحثة اىل أنو يوجد أثر ذواالستبيتن، وبعد ربل

لوالية  ادلدروسة تايَت ادلوارد البشرية يف ربقيق األداء ادلتميز اإلداري للعتملُت يف ادلسؤساتت اخلدمية
دلنح ، وأوصت الدراسة بضرورة توفَت احلوافز لتعزيز الالوك ادلهٍت وااللتزام بأسس زلددة ادلايلة

 ادلكتفآت من اجل احلصول على التميز وختصة يف ادلاتويتت اإلدارية الدنيت من خالل تشجيعهم
على ربمل ادلاسؤوليتت والنظر اىل أخطتئهم كفرص للتعلم ألجل تعزيز التميز التنظيمي والوظيفي يف 

  ادلسؤساتت ادلبحوث فيهت. 
 تعقيب على الدراسات السابقة وما يميز دراستنا عنها

زت الدراستت الاتبقة على موضوع احلوكمة وتنتولتو من اجلتنب  االداري و التترؼلي من خالل التحليل رك
بتالعتمتد على الدراستت  هنت تطرقت لعالقة احلوكمة بتألداء وخلق القيمةختلف النظريتت احملددة لو، كمت أدل

، اليت مل تتطرق إليهت الدراستت الاتبقة انباجلو بعض  عض الشركتت، وتأيت دراستنت إلضتفةادليدانية و دراستت لب
ذلت  مل تطرقو جلوانب احلوكمة ادلتلية والتكنولوجية واجلتنب البشري بشكل منفصل  الدراستت الاتبقة تطرقت فقد

االدارية وحوكمة تكنولوجيت ادلعلومتت جوانب حوكمة ادلسؤساتت ادلتلية و  حيث قمنت بدراسة ،رلتمعة مع بعضهت
على األداء العتم للمسؤساة، كمت  ألداء البشري بشكل مبتشر وليسد البشرية رلتمعة وأثرىت على اوحوكمة ادلوار 

 OCEDاستت الاتبقة يف ربليلهت ألبعتد احلوكمة على مبتدئ منظمة التنمية والتعتون االقتصتدية ر ركزت الد

                                                           
مجموعة من المؤسسات دور تسيير الموارد البشرية في تحقيق األداء المتميز للعاملين في المؤسسة الخدمية دراسة حالة  ،غتًل ىتجرة 1

 .2,12، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصتدية والتجترية وعلوم التايَت، جتمعة زلمد بوضيتف ادلايلة، الخدمية العمومية لوالية المسيلة
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وارد البشرية الصتدرة عن بعض اذليئتت ولوجيت ادلعلومتت وحوكمة ادلنكذلت ادلبتدئ االرشتدية حلوكمة ت بينمت أضفنت
 اء على مقتييس الكفتءة والفعتلية.العتدلية والبتحثُت يف اجملتل، كمت اعتمدنت يف قيتس األد

  :واألنموذج هيكل الدراسةعاشرا: 
 نراىت عنتصر يعتجل فصل وكل تطبيقي ثتلث وفصل نظريُت فصلُت فصول ثالث اىل البحثقمنت منهجّيت بتقايم 

يف رباُت أداء ادلوارد البشرية يف ادلسؤساة  والذي ىو دور حوكمة ادلسؤساتت الدراسة موضوع وزبدم مهمة
 :البحث خطة شرح يلي وفيمتاالقتصتدية، 

 :ل اىل ىذا الفصقام  :ولاأل الفصل
ت ادلتلية تاليط الضوء على سلتلف جوانبهت ادلرتبطة بتألزمتت واالهنيترامفهوم احلوكمة و أعليتهت و ادلبحث األول :

 .واليت كتنت سببت يف االىتمتم هبت يت حدثت يف سلتلف أضلتء العتملال
جتنب تكنولوجيت ادلعلومتت  وأبعتدىت مت تعلق منهت بتجلتنب ادلتيل واالداري أومبتدئهت على  الثتين: نتعرف ادلبحث

 لكل بعد من ىذه األبعتد.واخلصتئص إعطتء أىم التعتريف وادلبتدئ  معادلوارد البشرية  وحوكمتهت أو حوكمة
كمت سنتطرق وأصحتب ادلصتحل   ادلاتثمرين دراسة احلوكمة كنظتم يربط وينظم العالقة بُتب سنقوم:ادلبحث الثتلث 

أىم ال بد من عرض ذبترب بعض أىم  الدول يف رلتل احلوكمة  و هنتية الفصل يف ، ألىم النمتذج العتدلية ادلعتمدة
 ج على التجربة اجلزائرية.مع التعري هت وشليزاهتتجوانب

 ادلوارد ادارة وظيفة تلعبو الذي والدور البشرية ادلوارد عن عتمة صورة إعطتءبنقوم  الفصل ىذا يف الثاني: الفصل
 خصصنت  ،من خالل أربعة مبتحث ادلسؤساة يف البشرية

 اإلدارة العليت.البشرية و  ادلواردادلوارد البشرية بتعتبترىت حلقة الوصل بُت  دارة:إادلبحث األول 
يف ادلبحث  نبُتنتطرق دلفهوم األداء ومكونتتو بتإلضتفة لتاليط الضوء على مفهوم إدارة األداء، :ادلبحث الثتين 

  .ادلسؤساة يف قيتس األداء البشري ورباينو يف ادلعتمدة ستليبالطرق واأل أىممسؤشرات األداء و  الثتلث
 .ومراحلهت والطرق ادلعتمدة فيهت البشرية ادلوارد ة تقييم أداءطلتم الفصل بتلتعريف بعمليادلبحث الثتلث : 

واسقتط  حتلة دراسة عن عبترة وىو اجلزائرية ادلسؤساة يف البشرية ادلوارد حوكمة واقع سيتنتول: الثالث الفصل
 زلل لتكون من خالل استهداف مسؤساة اقتصتدية جزائرية ىي مسؤساة كوندور للدراسة النظرية على أرض الواقع

 وىو مقام كتلتتيل : ،الدراسة
 بنية) فيهت ادلعتمدة البشرية ادلوارد يف االستثمتر سيتستتو  االدارية سنركز على أىم اذليتكلادلبحث األول :

  (،التكوين سيتسة سيتسة توظيف، تكنولوجية،
تبيتن واختبتر صدقهت سنقوم بتلتعريف بكيفية مجع ادلعلومتت وكيفية بنتء أداة الدراسة وىي االس:ادلبحث الثتين 

 ننتقل اىل دراسة خصتئص عينة الدراسة الشخصية،  مث وثبتهتت،
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وىذا هبدف االجتبة على  النتتئجدلختلف االختبترات الضرورية وربليل  تفخصصنتعل:ادلبحث الثتلث والرابع 
 سوآءا مفيدة تكون نأ نأمل اليت والتوصيتت النتتئج من دبجموعة طروحةاأل سنختم األخَت يفاإلشكتلية، 

 هبذا ادلوضوع. مهتم كل وأ بتلدراسة ادلعنية للمسؤساة
 
 
 

 نموذج الدراسة: أ1الشكل 
 

 

 

 

 

 

  

 

 المصدر: من اعداد الطالب

 اإلجرائية: الحادي عشر: التعريفات
ت اليت ربصلنت عليهت اعتمدنت التعريفتت االجرائية اخلتصة دبتغَتات الدراسة وأبعتدىت بعد االطالع على الدراست 

 ومن خالل دراستهت استخرجنت التعريف االجرائي لكل متغَت من متغَتات الدراسة.
رلموعة القواعد واإلرشتدات اليت تاتعد  بأهنت وتعرف حوكمة المؤسسات: وهو المتغير المستقل .1

ة بتوازن، واستثمتر رللس إدارة ادلسؤساة وإدارهتت التنفيذية على ربقيق مصتحل كل أطراف العالقة بتدلسؤسا
 موجودات ادلسؤساة بشكل رشيد لتحقيق أربتح للماتعلُت ومحلة األسهم يف إطتر من الشفتفية وادلاتءلة.

 أمت أبعتده فهي:

)أداء  المتغير التابع (حوكمةال)ستقلالم المتغير
 ثيرتأ (الموارد البشرية

الحوكمة المالية 
 واالدارية

حوكمة تكنولوجيا 
 المعلومات

 حوكمة الموارد البشرية

 الكفاءة

 الفعالية
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ذلك الشق من احلوكمة والذي يهتم بتجلتنب االداري والرقتبة احملتسبية  الحوكمة المالية واإلدارية: .أ 
 وادلتلية.

تلتعليمتت واالجراءات اليت يقوم هبت ادلاسؤولون : وتعرف بحوكمة تكنولوجيا المعلومات .ب 
التنفيذيون يف ادلسؤساة لضمتن الايطرة على ىيتكل وعمليتت تكنولوجيت ادلعلومتت يف ادلسؤساة 
وضمتن توافق واناجتم ىذه التكنولوجيت مع احتيتجتت ادلسؤساة وخدمتهت ألىداف 

 واسًتاتيجيتت ادلسؤساة.
تت من أجل التأكد من تعتمده ادلسؤساالنظتم الذي ينبغي أن ىي: و حوكمة الموارد البشرية .ج 

القدرة على احلكم كمت أهنتأن ادلوارد البشرية اليت يتم إدارهتت بشكل منتسب ورصدىت بعمق
 وتوجيو ماسؤوليتت ادلوارد البشرية بطريقة كفسؤة وفعتلة وشفتفة من أجل تقدمي قيمة مضتفة.

 لوصول إىل األىدافاجلهد الذي يبذلو الفرد ل ويعرف بأنو د البشريةأداء الموار : وهو التابع المتغير .2
 ويتم قيتسو من خالل بعدين علت: ،ادلاطرة والنتتئج احملققة منو

 ادلوضوعة، أي نابة ادلخرجتت اىل األىداف.ىداف األ : ىي أن تكون النتتئج احملققة قريبة منالفعالية .أ 
حقيق األىداف ادلاطرة، أي نابة ادلخرجتت اىل لتللموارد  حاناالستخدام األىي  الكفاءة: .ب 

 ادلدخالت.
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  :تمهيد
جراء اؼبمارسات زاد االىتماـ العاؼبي باغبوكمة  ،خاصةيف اآلونة األخَتة بعد االهنيارات اليت مٍت هبا العامل   

اػباطئة يف قطاعات األعماؿ واالقتصاد من طرؼ اؼبديرين التنفيذيُت وأعضاء ؾبالس اإلدارة ومراجعي اغبسابات 
 وتركزسسات وأصحاب اؼبصاٌف وغَتى ، سه  والعاملُت باؼب  عنها من أضرار مست كل من حاملي األ روما أقب
ىذه العقاقة يف فهـو ينم  العقاقة بُت إدارة اؼب سسة واألطراؼ اؼبتعامل معها عل  أساس أف تنمي  دب االىتماـ

  هبنب اؼب سسات الوقوع يف تضارب مصاٌف تلك األطراؼ اليت تعود بالسلب عل  أداء اؼب سسة. إطار قانوٍل
 ،تهاأنبي عل  ىناؾ اتفاؽإذ أصبح ؾبتمع األعماؿ الدويل  اىتمامات اليـو إحدى اؼب سسات حوكمة ربتعت  

خقاؿ  منوالتنمية منممة التعاوف االقتصادي  رأسها هبا وعل إىل االىتماـ قتصادية اال اؼبنمماتوىذا ما دفع 
عتربت معيارا للنم  اؼبالية السليمة من قبل وا وضعها جملموعة من اؼببادئ سبثل أساسا ؼببادرات حوكمة اؼب سسات

انب تأثَتىا عل  ؾباالت سندرس يف ىذا الفصل خصائص حوكمة اؼب سسات وأى  جو . منتدى االستقرار اؼبايل
 :مباحث ولإلؼباـ أكثر باؼبوضوع قمنا بتقسي  ىذا الفصل إىل أربعةاؼبوارد البشرية، اؼبالية وتكنولوجيا اؼبعلومات و 

  والنشأةؿ: تناوؿ حوكمة اؼب سسات من حيث التعريف اؼببحث األو. 
  وبعض النماذج اؼبطبقة يف العامل خصائصهاو اغبوكمة  أنممة اؼببحث الثاٍل: نتعرؼ فيو عل  
 البشرية. و  التكنولوجيةحوكمة اؼب سسات اؼبالية و  أبعادنعاًف فيو الث: اؼببحث الث 
 :والعربية مع التعريج عل  ذبربة اعبزائر يف ؾباؿ اغبوكمة.الغربية يتناوؿ ذبارب بعض الدوؿ  اؼببحث الرابع  
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 حوكمة المؤسسات  اىيةم: األولالمبحث 
مع الفساد االداري واؼبايل والتقاعبات اؼبالية ومشاكل الوكالة خاصة يف مفهـو اغبوكمة  غالبا ما يقًتف ذكر

، وىو لألحداث واألزمات تبعا هتبلور و ديث نسبيا اغبفهـو ويرجع ىذا لمروؼ تطور ىذا اؼب ،ات الكربى سساؼب
يشَت لكيفية اهباد آليات تنم  العقاقة بُت ـبتلف األطراؼ وذات اؼبصاٌف يف اؼب سسات مع ؾبالس االدارة 
واالدارة التنفيذية، كما يهدؼ لتوجيو اؼب سسات والرقابة عل  أدائها وضماف حقوؽ ـبتلف أطرافها وبالتايل 

 . تعمي  قيمتها
هـو اغبوكمة عاًف مفن :مطالب ثقاثةشرح النقاط اؼبتعلقة هبذا اؼبصطلح من خقاؿ بسنقـو يف ىذا اؼببحث 

التطور الفكري ؼبفهـو اغبوكمة وتبلوره مع يف اؼبطلب الثاٍل  ، مث نعاًفيف اؼبطلب األوؿـبتلف جوانبو وتعريفو 
عل  مستوى اؼب سسة ؼ وأنبية اغبوكمة أىداـبتلف األحداث واألزمات مث لبت  اؼببحث بالتعرؼ عل  

 واالقتصاد ككل.
 

  حوكمة المؤسساتم و مفه: األولالمطلب 
مث كباوؿ  من خقاؿ الفرع األوؿ مصطلح وجذور ىذه التسميةسنحاوؿ يف ىذا اؼبطلب التعرؼ عل  اغبوكمة ك 

ات ـبتلفة دولية من خقاؿ استعراض عدة تعاريف من جه يف الفرع الثاٍل إعطاء تعريف دقيق وشامل لو
 .ئص حوكمة اؼب سسات وفبيزاهتا من خقاؿ الفرع الثالثخصاونتعرؼ أيضا عل  وعلمية، 

 
 ،Corporate Governanceؼبصطلح اليت راجت  ىو الًتصبة مفهوم مصطلح الحوكمة:: األولالفرع 

ًتصبة اؼبصطلح مثل: عدد من اؼبقًتحات لمت طرح حيث  ولقد اختلفت اآلراء الكثَتة عل  ترصبة ىذا اؼبصطلح
خرى مثل أسلوب فبارسة اغبك  اعبيد، إدارة اغبك ، اغبكمانية، اغباكمية، باإلضافة اىل عدد من البدائل األ

خر يرى اإلدارة الرشيدة أو اإلدارة اغبكيمة والبعض اآلسلطة اإلدارة، أسلوب االدارة اؼبثل  للقواعد اغباكمة، 
وكمة ىو األكثر دقة بالرجوع اىل اؼبعج  األساسي للناطقُت بالعربية ال أف اغبإ ،تسميتها التحك  اؼب سسي

وىف ىذا الصدد ذبدر اإلشارة إىل أف ىناؾ م يدوف ومتعلميها الصادر عن اؼبنممة العربية للًتبية والعلـو والثقافة
راء عل  استبعاد اآل ، ولكن من ناحية أخرى تتفق عدد من1لقاختيار األوؿ وفقاً ؼبا ورد من تفسَت مركز اؼبشكاة

)ؼبا للكلمة من داللة أف اؼب سسات ىي اغباكمة أو الفاعلة، فبا قد يعكس اؼبعٌت اؼبقصود(،   اؼب سسات" حك "
ؼبا يرتبط يف بنائها اللغوي من آنية أو تشابو وسباثل، وىو ما يضيع اؼبعٌت اؼبقصود.  "حكمانية" كما مت استبعاد

اؼبسماة وبدثو استخدامها من خلط مع إحدى النمريات اإلسقامية  " ؼبا قدوكذلك يت  استبعاد "حاكمية 
                                                           

، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، قس  إدارة األعماؿ، جامعة دراسة تحليلية للعالقة بين الحوكمة وتنمية الموارد البشريةر،ي، أضبد جزاء اغب 1
 .24، ص 2016حلواف، 
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لحك  والسلطة السياسية للدولة. كما مت استبعاد البدائل اؼبطروحة األخرى ألهنا اليت تتطرؽ ل"نمرية اغباكمية" و 
 (فوعلةوكمة " عل  وزف )"اغبومن مث فإف  باللغة االقبليزية. Governanceالكلمة فيما يقابل  جذرتبتعد عن 

. كما ذبدر االشارة تكوف األقرب إىل مفهـو اؼبصطلح باللغة اإلقبليزية حيث تنطوي عل  معاٍل اغبك  والرقابة
وقد  1أصدر ؾبمع اللغة العربية اعتماده للفظ اغبوكمة كًتصبة عربية للمصطلح اإلقبليزي. 2003أف يف عاـ 

سن استخداـ مصطلح اغبوكمة كمرادؼ ؼبفهـو لذا فمن اؼبستح استحسنو عدد من متخصصي اللغة العربية،
Governance. اػبصخصةو  العوؼبة األكثر شيوعا وانتشارا وىو يتماش  مع لفظ ىو ″اغبوكمة″ لفظ 

أو  عٍت حكػ ، سيطراليت ت Govern من مأخوذفهو  Governanceقبليزية االلكلمة ا لفظأما  .2وغَتىا
KUBERNARوباليونانية  GUBERNAREقابلها بالقاتينية ت يتالو  3مػارس السلطة

كلمة   اغبوكمة .4
كانت تعرب عن   حيث عهد االغريقف مضموهنا قدَل يرجع اىل أ واؼبالية إالدبيات االقتصادية حديثة نسبيا يف األ
 أخقاؽ، وما يبتلكو من قي  و التحدياتو  واألعاصَتمواج قيادة السفينة وسط األ ومهاراتو يفقدرة رباف السفينة 

5فاذا وصل هبا اىل بر األماف أطلق عليو خرباء البحار القبطاف اؼبتحوك  جيدا  ،ومس ولية
Good Governer، 

مثل أؼبانيا  دوؿ استخدمتباؼبقابل " good governance "ال توجد ترصبة عربية تنطبق سباما عل  كلمةو 
  .اوفرنسا نفس اغبروؼ مع تغيَت يف نطقه

 
برزت فػي اآلونة األخيػرة بعض اؼبصطلحػات اؼبرتبطة بعالػ  االقتصاد : المؤسساتحوكمة  تعريف: الفرع الثاني

وانتشر بشكل واضح غرار ىذه اؼبصطلحات ظهر مصطلح حوكمة اؼب سسات وعل  اػبوصصػة،  العوؼبػة،مثػل 
 .معاٍل الًتصبة لو تعددتعل  اؼبستوى العاؼبي كما 

 

                                                           
، مركز الكتاب حوكمة الشركات وأثرىا على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبيةوليد ناجي اغبيايل، ، آؿ غزوي حسُت عبد اعبليل 1
 .23، ص2015عماف، األردف،  ،1طألكاديبي، ا

، مداخلة مقدمة يف اؼبلتق  الدويل األوؿ حوؿ دور حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافية واإلفصاحجاوحدو رضا، بلعادي عمار،  2
 8و 7اعبزائر، يومي  –سيَت جامعة أـ البواقي كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو الت-واقع، رىانات وآفاؽ  –اغبوكمة احملاسبية للم سسة 

 .4، ص 2010ديسمرب
، مقالة منشورة يف الحكم الرشيد وخوصصة الشركات )إشارة إلى واقع االقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية(جلطي غاًل، األخضر، عزي  2

 .          2، ص 2005، 27ؾبلة "علـو انسانية"، العدد 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت، جامعة بنوك ودورىا في تفعيل حوكمة الشركات والحد من المتعثر المؤسسيال خلوؼ عقيلة، حوكمة 4

 .51، ص2009اعبزائر، 
 .7، ص 2005، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة، حوكمة الشركاتؿبسن أضبد اػبضَتي،  5
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، فهو وىو ما يطلق عليو النحت يف اللغة، عربيةمستحدث يف قاموس اللغة ال لفظ اغبوكمة :الحوكمة لغة .1
 ،1اغبك  بكل ما تعٍت ىذه الكلمة من معاٍللفظ مستمد من اغبكومة وىو ما يعٍت االنضباط والسيطرة و 

 العديد من اعبوانب منها:ىذت اللفظ يتضمن و 
 2عٍت العدؿ.يأف اغبك  أيضا ورد  ، كماوالتفقوالعل  : اغبك -
، ويقاؿ حكمت السيطرة عل  األمور بوضع الضوابط والقيود اليت تتحك  يف السلوؾ يقتضيو منوما اغبك : -

أحكمو اك  ألنو يبنع المامل من المل  وأيضا حك  الشيء و يقاؿ للحاك  بُت الناس حأو أحكمت أي منعت و 
 3.أي منعو من الفساد

ؼبفهـو نمرين واؼباديُت من الصعب اهباد تعريف موحد متفق عليو بُت كافة االقتص :اصطالحا الحوكمة .2
االجتماعية التنميمية واالقتصادية واؼبالية و تأثره بالنواحي بعاد ىذا اؼبفهـو و أيرجع ذلك اىل تعدد اغبوكمة و 

 التعاريف:بعض  ، وفيما يلي نورده، حيث يعرؼ عن طريق اؽبدؼ منو أو اعبهة اليت تصدر 4للم سسات
  نماـالاؼب سسات ىي  التايل: حوكمةالتعريف ية غبوكمة اؼب سسات عبنة األبعاد اؼبالأورد تقرير  1992يف عاـ 

ته  عن طريق تعيُت أعضاء ؾبلس اإلدارة واختيار اؼبراقب م سسالذي يتيح للمسانبُت توجيو وإدارة ومراقبة 
وأضاؼ  5.ةنوطة باألطراؼ ذات العقاقة باؼب سساػبارجي، كما تشمل اغبوكمة تنمي  اغبقوؽ واؼبس وليات اؼب

 6.متكامل للرقابة يشمل النواحي اؼبالية وغَت اؼبالية من خقالو يت  إدارة اؼب سسة والسيطرة عليها هنا نماـأ
 إدارة بُت العقاقات من ؾبموعة تتضمن: بأهنا والتنمية االقتصادي التعاوف منممة عرفتها 1999 عاـ يف 

 وضع خقالو من يبكن الذي اؽبيكل رتوف بذلك وىي اؼبصاٌف وأصحاب واؼبسانبُت إدارهتا وؾبلس اؼب سسة
 .األداء ومتابعة األىداؼ تلك بلوغ ووسائل اؼب سسة أىداؼ

                                                           
، حبث مقدـ يف اؼب سبر العر،ي األوؿ حوؿ التدقيق الداخلي يف حوكمة الشركات تدقيق الحسابات وأطرافو في إطار منظومةأشرؼ حنا ميخائيل،  1

سبتمرب  26-24الشركات الصناعية(، مركز اؼبشروعات الدولية اػباصة، -اؼبصارؼ واؼب سسات اؼبالية-إطار حوكمة الشركات )تدقيق الشركات
 .5، ص 2005

 .951، دار اؼبعارؼ، القاىرة، مصر، ص لسان العربأ،ي الفضل صباؿ الدين اؼبصري بن منمور،  2
، جامعة األزىر، حوكمة الشركات: تعريف مع اطاللة إسالمية، ورقة مقدمة لمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالميؿبمد عبد اغبلي  عمر،  3

 .2، ص 2005القاىرة، 
مكتبة اغبرية ة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة، الحوكمة المؤسسية المدخل لمكافحالفتاح العشماوي،  ؿبمد عبد، عطا اهلل وراد خليل4

 .26، ص 2008للنشر والتوزيع، مصر، 
5 Report of the Cadbury Committee on the financial aspects of Corporate 
Governance, London, dec1992, p14. 

أثره على األداء وخفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة التكامل بين اآلليات المحاسبية لنظم الحوكمة و أضبد سعيد قطب حسنُت،  6
، دراسة ميدانية عل  سوؽ األسه  السعودي، حبث منشور يف ؾبلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، العدد واحد، اجمللد للمنشأة

 .20، ص 2009، 46رق  
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 اغبوكمة ىي نم  ربك  العقاقات بُت األطراؼ األساسية اليت ت ثر يف األداء،  2003 البنك األىلي اؼبصري :
 .1واؼبس وليةربديد اؼبس وؿ قوية اؼب سسة عل  اؼبدى البعيد و كما تشمل مقومات ت

  أضافت منممػة التعػاوف االقتصػادي والتنمية تعريف آخػر دقيق وواضح للحوكمة وعرفتهػا علػ   2004يف عاـ
ذلك النماـ الػذي يت  من خقالو توجيو وإدارة م سسات األعماؿ، ووبدد ىيكل اغبوكمة اغبقوؽ  أهنا:

لس اإلدارة، اؼبسانبُت، أصحاب واؼبس وليػات بُت ـبتلف األطػراؼ ذات الصلة بنشػاط اؼب سسة مثػل: ؾب
اؼبصاٌف، كمػا وبدد قواعد وإجراءات ازباذ القرارات اؼبتعلقػة بش وف اؼب سسة، كذلك وبدد اؽبيكل الذي يت  من 

مفهوما أكثر  2007عاـ  مث أضافت ،2ئل ربقيقها ووسائل الرقابة عليهاخقالو وضع أىداؼ اؼب سسة ووسا
ة و ؾبلس  سسإدارة اؼب ما بُتو أوضحت بأنو: ؾبموعة من العقاقات مشولية يف كثَت من اعبوانب عمقا و 
 توضح من خقاؽبا ة، كما إهنا تبُت اآللية اليت سساعبهات األخرى اليت ؽبا اىتماـ باؼبو  مسانبيهاإدارهتا و 
وفر غبوكمة اعبيدة ىي اليت تامن مث فإف تلك األىداؼ و مراقبة ربقيقها، و الوسائل لتحقيق ة و  سسأىداؼ اؼب

ة  سسالتنفيذية اغبوافز اؼبناسبة للوصوؿ اىل األىداؼ اليت تصب يف مصلحة اؼبواإلدارة لكل من ؾبلس اإلدارة 
 .3ة عل  استغقاؿ مواردىا بكفاءة سسبالتايل تساعد اؼبو  عملية مراقبة فاعلةتسهيل إهباد و 
ة مؤسسلس إدارة الن القول أن الحوكمة ىي مجموعة القواعد و اإلرشادات التي تساعد مجمكي* 
 مؤسسةموجودات ال واستثمارة بتوازن، مؤسسإدارتها التنفيذية على تحقيق مصالح كل أطراف العالقة بالو 

 في إطار من الشفافية و المساءلة. حملة األسهمل رشيد لتحقيق أرباح للمساىمين و بشك
 

  خصائص نظام الحوكمة ومالمحو:الثالث: الفرع 
 اػبصائص ؾبموعة منواليت صدرت من جهات ـبتلفة  لحوكمةل ات السابقةتعريفال استنتاج من خقاؿيبكن 
 :اليت سبيز نماـ اغبوكمة التالية
، الشفافية، االنضباط وىي: اؼبتبع يف اؼب سسة اؼببادئ اليت هبب توفرىا يف نماـ اغبوكمةؾبموعة  .1

 4.اه البيئة واجملتمعذب اؼبس ولية االجتماعية، العدالة، اؼبس ولية، اؼبساءلة، االستققالية

                                                           
 .26، ص ة وتنمية الموارد البشرية، مرجع سابقدراسة تحليلية للعالقة بين الحوكمأضبد جزاء اغبر،ي،  1
حبث منشور يف ؾبلة اإلصقاحات  قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،عبد القادر بريش،  2

 .3، ص 2006االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاؼبي، اؼبدرسة العليا للتجارة، اعبزائر، العدد األوؿ، 
 ،1 ط ،والتوزيع للنشر الصفاء دار ،الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارفايباف شيحاف اؼبشهداٍل، ، عقاء فرحاف طالب 3

 .26، ص 2011 عماف،
 .04ص  ،2008الدار اعبامعية، ، حوكمة الشركات المفاىيم المبادئ التجارب المتطلباتطارؽ عبد العاؿ ضباد،  4
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شَت إىل اؼبناخ وتاحملددات اػبارجية  :وىي وخارجها ىا يف اؼب سسةفر تو  هبب واليتؿبددات نماـ اغبوكمة  .2
القوانُت اؼبنممة للنشاط االقتصادي وكفاءة القطاع اؼبايل ودرجة تنافسية مثل  يف الدولةالعاـ لقاستثمار 

تشَت إىل . أما احملددات الداخلية فزة واؽبيئات الرقابيةأسواؽ السلع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجه
ل تقليل ةالتنفيذي رة واالدارةة بُت ؾبلس اإلدا سسالقواعد اليت ربدد كيفية توزيع السلطات داخل اؼب

 1التعارض بُت مصاٌف ـبتلف األطراؼ.
يق السلي   ثر يف التطبأربعة أطراؼ رئيسية تتأثر وت مكونة مناألطراؼ اؼبعنية بتطبيق حوكمة اؼب سسات  .3

 الدائنُت مثلأصحاب اؼبصاٌف ، اإلدارة، ؾبلس اإلدارة، اؼبسانبُت :لقواعد حوكمة اؼب سسات وىي
 متعارضة تكوف قد مصاٌف لديه  يكوف األطراؼ ى الء أف مقاحمة وهبب ُتعاملوال قاءوالعم واؼبوردين
 2.األحياف بعض يف وـبتلفة

 قواعدو  اغبميدة باألخقاقيات االلتزاـك  األخقاقيالسلوؾ  ركائز:وىي ثقاث  ركائز حوكمة اؼب سسات .4
 ،كاؼبسانبُت اؼبصاٌف أصحاب أدوار تفعيلمن خقاؿ واؼبساءلة  الرقابةمث تأيت ، الرشيد اؼبهٍت السلوؾ
 اؼبخاطر لتوصيل إدارة أخَتا البنوؾ، حالة يف كمراقب خارجي  اؼبركزي أو البنك اؼبراجعوفاإلدارة و  ؾبلس
 3.اؼبصلحة أصحاب إىل طراؼبخا

قدَل االستعماؿ وتعترب أحد األساليب اإلدارية اليت تزايد  ؼبفهـو اذف حوكمة اؼب سسات مفهـو حديث  
، وقد أوجدهتا المروؼ غَت اؼبستقرة االىتماـ هبا باؼبوازاة مع حاالت اإلفقاس والفساد اؼبايل واإلداري

وعلمي تلتـز بو إدارة اؼب سسة للتأكد من حسن سَت اؼب سسة واالضطرابات العاؼبية، وتعترب أسلوب أخقاقي 
 وترشيد استغقاؿ مواردىا والرقابة عليها، كما تضمن خلق القيمة.

 
 حوكمة المؤسسات ظهور عواملالمطلب الثاني: 

 وعاؼبيا، سارعت اؼبنممات الدولية اؼبتخصصة يف البحث عنإقليميا مع توايل االهنيارات واألزمات اؼبالية   
مع فعالة وشاملة دولية ؿباسبية آليات ؼبعاعبة ىذه االختقاالت وكاف من بُت ىذه اآلليات استحداث معايَت 

ات الحقا حيث أصبح ىذين العنصرين م شرين مهمُت  سسبداية السبعينات، مث ظهور مفهـو حوكمة اؼب
 اؼب سسات وكمةحب االىتماـ ياددز امدى مناسبة األسواؽ لقاستثمار وصحة البيئة االقتصادية العاؼبية. لقياس 
 يبكن تلخيصها فيما يلي: اليتو  مروؼمن األسباب وال العديد نتيجةكاف 

 

                                                           
 . 47، ص 2007، مارس 40، مقالة يف ؾبلة ارباد اؼبصارؼ الكويتية، العدد البعد المصرفي في حوكمة الشركاتأضبد منَت النجار،  1
 .17-16، ص2008، الدار اعبامعية، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمدربين التنفيذيينؿبمد مصطف  سليماف،  2
 49، ص مرجع سابق، ة الشركات المفاىيم المبادئ التجارب المتطلباتحوكمطارؽ عبد العاؿ ضباد،  3
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 :نظرية الوكالة: الفرع األول
ارة واليت تسم  نمرية الوكالة حيث يعتقد كثَت من لقد ارتبطت اغبوكمة دبفهـو انفصاؿ اؼبلكية عن االد 

ماقبل اغبرب العاؼبية الثانية وليس فقط اىل االهنيارات اؼبالية اليت مست  الباحثُت أف أسباب اغبوكمة يعود اىل 
أف بإمكاف مسَتي  5190بَتؿ ومينس اليت نشرت يف فقد أظهرت أعماؿ كل من  ات العاؼبية سسكربى اؼب

حيث  ،1اؼب سسة أف يستحوذو عل  الفوائد وذلك عل  حساب اؼبسانبُت وأصحاب اؼبصاٌف يف اؼب سسة
مثل عقاقة الوكالة بُت اؼبقاؾ واإلدارة وبُت اؼبقاؾ  سسة اؼبؾ الكثَت من العقاقات اؼبتعددة يف أصبحت ىنا

من ىنا تسع  حوكمة  ،ُت والدائنُت وبُت اؼبقاؾ وغَتى واؼبراجع اػبارجي وبُت اؼبقاؾ واؼبسانبُت واؼبقرض
دارة طراؼ وكيفية الرقابة الفعالة وإات اىل ضماف االنضباط السلوكي والتوازف يف ربقيق مصاٌف صبيع األ سساؼب

ىي فقط اليت ـ ليست و ة أنروف أو وورلدك سس،كما أف األخطاء اليت حدثت لبنك بارنج وما حدث ؼباؼبخاطر
ف من مكافآت ات وما وبصل عليو اؼبديرو  سسبل ىناؾ أيضا فجوة كبَتة بُت أداء اؼب ،أبرزت أنبية اغبوكمة

من أسه   األسه  اليت يقصد هبا منح أعضاء اإلدارة اغبق يف شراء عددإضافة اىل إساءة استخداـ خيارات 
وإذا كاف اؽبدؼ من تلك اػبيارات ىو حث اإلدارة عل  بذؿ اعبهد لتحسُت  ،ة بسعر ؿبدد مسبقا سساؼب

إال أف  ،ديروف األرباحاألداء حىت يرتفع سعر السه  اىل مستوى يفوؽ السعر احملدد يف خيار األسه  ليجٍت اؼب
 ،  األنشطة اليت ربقق أرباح سريعة، فلقد ركزت اإلدارة يف كثَت من األحياف علاؽبدؼ قد أسيء استخدامو

يف وقت قد  ،تيجة النفصاؿ اؼبلكية عن اإلدارةحدث كل ىذا ن ،تأثَتىا السليب يف اؼبدى الطويل متجاىلة
كلفة الوكالة أي التكلفة اليت يتكبدىا ـبلفة وراءىا ما يسم  بت ،و مصاٌف اإلدارة مع مصاٌف اؼبقاؾتتعارض في

ىذا التعارض احملتمل بُت  ،بوصفها وكيلة عنه ة  سساؼبقاؾ من جراء إطقاؽ يد اإلدارة يف تسيَت ش وف اؼب
مصاٌف الطرفُت يثَت الشك يف غياب األدوات لضبط األداء وقد تسع  اإلدارة ػبدمة أىدافها وردبا عل  حساب 

ة قد تكوف فبلوكة لعدد كبَت من صغار ا يزيد من حدة اؼبشكلة إف اؼب سسوفب ،ة سسداؼ أصحاب اؼبأى
كما قد يكونوا مبعثرين يف أماكن جغرافية متباعدة بشكل هبعل من بعضه  البعض  اؼبستثمرين الذين ال يعرؼ 

مالية جيدة الصعب عليه  مراقبة تصرفات اإلدارة وحىت بالنسبة لكبار اؼبستثمرين فعادة ما يبتلكوف ؿبفمة أوراؽ 
ة ما عادة ما تكوف م سسالتنويع ومن مث فإف األضرار اليت تلحق هب  من جراء قرار خاطئ ازبذتو اإلدارة يف 

 2.ل الدافع لديه  ؼبراقبة تصرفاهتاؿبدودة بشكل قد يقل
 
 
 

                                                           
1 Bencel frank, la gouvernance des entreprises, economica journal, paris, 1997, p12. 
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 : ات المتعثرةمؤسسال :الفرع الثاني
ة اليت أدت إىل ظهور حوكمة اؼب سسات، ويكوف عادة كانت االهنيارات اؼبالية واحملاسبية قوة الضغط اؼبباشر    لقد

واؼبستوى  الرئيسية، اؼبستوى الكلي ويشمل االقتصاد الوطٍت ككل دبا فيو البورصات وم شراتو 1:عل  مستويُت
كلة كنموذج لقاهنيارات معنية، لذلك يت  الًتكيز عل  ىذه اؼبش م سسةاعبزئي ويشمل قطاع اقتصادي معُت أو 

دبس وليات اؼبراجعُت سئلة كثَتة خصوصا فيما يتعلق طرح أتأثَت يف ـبتلف أكباء العامل، و  ا ؽبا من، ؼبيف العامل
 األخقاقية باؼبعايَت احملاسبية باإلضافة إىل التشريعات اؼبتعلقة باؼب سسات.اؼبهنية و 

أى  األسباب اليت  أحد أعتربت كماات العاؼبية اليت أفلست دورا مهما باالىتماـ باغبوكمة   سسلقد لعبت اؼب
ات العاؼبية واليت كانت بسبب عدـ  سسات ىو إفقاس أكرب اؼب سسحبوكمة اؼبدعت اؼبنممات العاؼبية لإلىتماـ 

وورلد كـو اىل إصدار  م سسةإنروف للطاقة األمريكية و  م سسة، حيث تعد فضيحة ات سستطبيق حوكمة اؼب
ياؿ عل  البنوؾ وتزويد البنوؾ واحملاسبُت ببيانات غَت لقاحتنمرا ( Sarbanes Oxleyقانوف ساربانز أكسلي )

ومشاكل عدـ اإلفصاح دبعلومات داخلية إضافة اىل غسيل األمواؿ   صحيحة والتقاعب يف سعر السه  والتداوؿ
 م سسة،كما أدت فضيحة ات سسوالشفافية واليت تعترب من أى  الركائز اليت تعتمد عليها حوكمة اؼب

Maxwell  وبنك بارنج اىل إصدار تقرير اإلقبليزيةCadbury  كما أدت األزمات النقدية العنيفة يف دوؿ ،
  OECD.2جنوب شرؽ آسيا اىل تطبيق مبادئ ؾبموعة دوؿ منممة التعاوف االقتصادي والتنمية 

  األزمات المالية: :الفرع الثالث

 القتصادية بأف أزمة الكساداألدبيات ا ارتبطت األزمات اؼبالية باغبوكمة ارتباطا وثيقا حيث تبُت لنا من خقاؿ
 سوؼ نوضح ذلك يف النقاط التالية:كانت ؽبا عقاقة باغبوكمة و من األزمات  وغَتىا 

 :1323 سنة أزمة الكساد الكبير .1
تقليص حج  القروض و  أدت إىل توقف اؼبعامل عن اإلنتاج ونتج عن ذلك انتشار للفقر والبطالةأزمة اقتصادية 

كشفت التحقيقات عن حدوث اكبرافات وفبارسات غَت أخقاقية يف تلك صارؼ التجارية،  من جراء إفقاس اؼب
بورصة "ووؿ سًتيت"  يف ااهنيار أمَتكا  شهدتاألسواؽ يعتقد أهنا كانت سببا رئيسا يف حدوث الكساد الكبَت. 

  خيالية ال ارىا إىل قيكاف التهافت الكبَت عل  بيع األسه  فالبفضت أسعو  5101أكتوبر  02 اػبميس يف
إفقاسها، اؼبصارؼ  وأعلنت عشرات منطائلة،  خسائراألمر أغلبية اؼبستثمرين إىل ىذا جر  ،تهاتعكس قيم

مليوف عاطل عن العمل يف أمَتكا. انتقلت  92وأغلقت اؼبصانع أبواهبا، فوصل عدد العاطلُت عن العمل إىل 

                                                           
، ص 2009، مذكرة ماجستَت يف االقتصاد، جامعة تشرين، سوريا، لى مهنة المراجعةاألثر المتوقع لحوكمة المؤسسات ععهد علي سعيد، 1

36. 
 .28، ص سابق مرجع ،حوكمة الشركات وأثرىا على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبيةوليد ناجي، ، حسُت عبد اعبليل آؿ غزوي 2
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. يتضح أف 1هنيار النماـ االقتصادي العاؼبيالذي أدى إىل اإىل صبيع األسواؽ اؼبالية العاؼبية، األمر نتائج الكساد 
أسباب الكساد الكبَت ترجع يف أكثرىا ألسباب مالية متعلقة حبركة أسواؽ اؼباؿ واؼبضاربات والتقاعب يف 
األسعار واؼبعلومات واإلدارة السيئة واليت توضح لنا أف إدارة ىذه اؼب سسات قامت بالتقاعب يف ىذه اؼب سسات 

اغبها اػباصة وخاصة كبار التنفيذيُت كما أف عدـ تطبيق حوكمة اؼب سسات وعدـ اإلفصاح وغياب الشفافية ؼبص
انعكس عل  و ساى  يف حدوث ىذه األزمة واليت انعكس عليها األمر يف اؽببوط اغباد يف مستوى األسعار 

ومن اؼبقاحظ  لكساد اىل أوروبا.اؼبستوى العاـ لألسعار يف كافة قطاعات االقتصاد األمريكي ومن مث انتقل ا
ج  األزمة عن طريق خفض نسبة حاغبد من درايل يكاف يف مقدور االحتياط الفحسب "ميلتوف فريدماف" أنو  

ص حج  قروضو للنماـ اؼبصريف ما ندات، لكنو قاـ بعكس ذلك حيث قلالفوائد، وتوفَت القروض وشراء الس
 2.ية إىل بيع أصوؽبا من أجل اغبصوؿ عل  السيولةأسه  يف تفاق  األزمة ودفع اؼبصارؼ األمَتك

 :1331األزمة اآلسيوية  .2
كضعف القطاع عدة أسباب  نتيجة  اؽ اؼبالية يف دوؿ جنوب شرؽ آسيايف اهنيار األسو الدوؿ اآلسيوية تسببت  

 األسباب: وأى  ىاتوغَت الصحيحة يف األسواؽ اؼبالية اؼبمارسات اؼبصريف و 
  ات اؼبسانبة عل  م سسزيادة حج  السيولة الوطنية فبا شجع  اىلالذي أدى التوسع النقدي واؼبايل

زيادة إصدار األسه  والسندات ولكن ليس هبدؼ التوسع الصناعي بل هبدؼ ذبميع األمواؿ وذلك 
بيعها و إضافة اىل شراء العقارات  ،تحقيق األرباح السريعةلالستخدامها يف اؼبضاربة يف أسواؽ اؼباؿ 

 بسببدوف مربر اقتصادي وإمبا ارتفاع أسعار أسهمها و ات  سسة فبا زاد أرباح ىذه اؼببأسعار مرتفع
 3.ألرباح غَت التشغيليةاؼبضاربة وتضخي  ا

  للحكومات وتقيي  غَت صاـر للمخاطر االئتمانية قروض كبَتة وقصَتة األجل بالعمقات الرئيسية
 .سباما من اغبكومات الودائع كانت مضمونة و كاف يعتقد أفخاصة وأن والسوقية 

 بتأثَتات بالغة اػبطورة  هاتسببو لسماح بدخوؿ رؤوس األمواؿ للمضاربة يف األسواؽ اؼبالية لتلك الدوؿ ا
للدوؿ النامية نمرا لعدـ توفر اإلمكانيات واػبربات للتعامل مع ىذه األمواؿ أو وضع آليات للدخوؿ 

  4لضعف الرقا،ي للبنك اؼبركزي.وا ادة يف أسواقهايف مضاربات ح فبا تسببواػبروج من أسواقها اؼبالية 

                                                           
تشرين األوؿ، لبناف،  70ؿ منشور يف ؾبلة الدفاع الوطٍت االلكًتونية العدد ، مقاعبر وتغيرات 2002و1121األزمة المالية بين عبد اهلل رزؽ،  1

عل   31/12/2018آخر زيارة   d-https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/70:، عل  اؼبوقع االلكًتوٍل2009
15:42. 

 .38، ص مرجع سابق حوكمة الشركات وأثرىا على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية، وليد ناجي،، زويحسُت عبد اعبليل آؿ غ 2
 .41، ص نفس المرجعوليد ناجي، ، حسُت عبد اعبليل آؿ غزوي 3
شور يف ؾبلة العلـو مقاؿ من ،-التجربة الماليزية-، اإلطار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية سناء عبد الكرَل اػبناؽ 4

 .05ص ، 2012، 12العدد ، االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/70-d
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 ومع  ،ل  العمقات احمللية وارتباطها بوعىيمنة الدوالر  خاصة مع الصرؼ ألسعار اؼبرنة غَت السياسات
ارتفعت قيمة العمقات بأعل  قيمتها السوقية فأصبحت صادراهتا اىل اؼبناطق غَت  ارتفاع الدوالر

يف ظل فشل اغبكومات يف اغبفاظ عل  قيمة ص فبا أثر عل  سعر الصرؼ الدوالرية أغل  ووارداهتا أرخ
  1عمقاهتا اليت واصلت االرتفاع.

هبدؼ حصوؿ كبار )ات اىل ربقيق األرباح بشكل سريع جدا ودبخاطر عالية جدا  سسسعي اؼبإف 
قوىا دوف ات عل  اؼبكافآت العالية والرواتب الضخمة من النتائج اليت حق سسالتنفيذين يف تلك اؼب

 .0220حىت  لركود استمرا من دفعت باالقتصاد العاؼبي للدخوؿ يف حاؿ (اإلفصاح عن ىذه العمليات
 

  :2002األزمة المالية العالمية  .3

من الناتج  %92ترجع آثار انتشار األزمة اؼبالية اىل كرب حج  االقتصاد األمريكي الذي يستحوذ عل  كبو 
تعود جذور األزمة اىل و  2.من صادرات العامل %52ت العاؼبية وكبو من الواردا %51احمللي اإلصبايل و

ؼبتحدة بدءا من هناية التخفيف التدرهبي للقيود والضوابط اليت ربك  عمل اؼب سسات اؼبالية يف الواليات ا
باع ات 0225تحدة بدءا من هناية عاـ فيما كاف عمل النماـ االحتياطي الفيدرايل يف الواليات اؼب ،الثمانينات

، حيث مت زبفيض أسعار الفائدة اىل مستويات متدنية فبا عية هبدؼ زيادة النشاط االقتصاديسياسة نقدية توس
وعمدت اىل إصدار أوراؽ  اؼبصارؼ يف منح القروض العقارية، توسعو أدى اىل زيادة السيولة يف األسواؽ اؼبالية 

وقد قامت مصارؼ االستثمار بتسويق  ،لعقاراتارية وشهادات رىوف ؽبذه امالية مدعومة هبذه القروض العق
، كما عملت ىذه ة ـبتلفة يف أمريكا ويف دوؿ أخرىىذه األوراؽ اؼبالية ذات اؼبخاطر اؼبرتفعة يف م سسات مالي

اؼبصارؼ عل  إدراجها ضمن ؿبافظ استثمارية قامت بتأسيسها واستقطاب العديد من اؼب سسات اؼبالية 
بإتباع سياسة نقدية متشددة  0221بدأ النماـ االحتياطي الفيدرايل مع و ، ثمار فيهاات واألفراد لقاست سساؼبو 

 لتبدأ، أدى ذلك اىل ارتفاع أقساط القروضهبدؼ السيطرة عل  معدالت التضخ  اؼبرتفعة برفع أسعار الفائدة 
ة اؼبتخصص حاالت التعثر يف سداد القروض العقارية يف المهور وازدادت بشكل كبَت  وواجهت اؼب سسات

لصناديق التحوط اعبشع واؼبقامرة  3يبكن ارجاع أسباب ىذه األزمة اىل:باإلقراض العقاري خطر االهنيار، 
أي تضخ  األصوؿ  والصناديق السيادية باإلضافة للمخاطر األخقاقية يف أسس االئتماف واقتصاد الفقاعة

                                                           
 . 254، ص 2010اإلسكندرية، ، 1ط ،، الدار اعبامعيةاألزمات االقتصادية العالمية وعالجها من منظور إسالميجقاب جويدة القصاص،  1
، مداخلة مقدمة يف ملتق  األزمة اؼبالية واالقتصادية الدولية مة المالية العالميةعالقة االلتزام بمعايير الحوكمة باألز مرَل الشريف جحنيط،  2

 .10، ص 2009أكتوبر  21و20واغبوكمة العاؼبية، جامعة فرحات عباس سطيف، يومي 
 .13-12، ص عالقة االلتزام بمعايير الحوكمة باألزمة المالية العالمية، مرجع سابقمرَل الشريف جحنيط،  3
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1األسواؽ اؼبالية الًتكية الدكتور يشَت رئيس ىيئة الرىن العقاري الرديء.و  ،وتوريقها التمويلية
Dogan 

Cansizlar  ندلعت يف اآلونة ات اليت ا سسواحد من أى  العوامل الكامنة وراء األزمات اؼبالية وفضائح اؼب بأف
الفساد ومناخ  اتم سسأكباء العامل يبكن أف يعزى اىل عدـ كفاية مبادئ اغبوكمة السليمة لل األخَتة يف

  .ود ثقافة االلتزاـالقامس ولية وعدـ وجو 
 :األزمات المالية في الوطن العربي .4
ات والبنوؾ  سس، وفبا الشك فيو أف اهنيار اؼبطن العر،ي من حيث اغبج  والتأثَتتعددت األزمات اؼبالية يف الو  

حيث قررت الدوؿ  5110:2أزمة سوؽ اؼبناخ . كمثاؿ أخذنا ض  اقتصادية عل  مستوى ىذه الدوؿيسبب فو 
  وعل  رأسها الواليات اؼبتحدة  5119يف عاـ نفطية دبقاطعة الدوؿ الغربية اؼبساندة إلسرائيل العربية ال

، ونمرا لضخامة إيراداهتا النفطية مقارنة حبج  سكاهنا اىل تضاعف أسعار النفط عدة مرات األمريكية ما أدى
اؼبستثمرين يف التصاعد، ة من جانب أخذت عمليات اؼبضارب ت ثروات األفراد بصورة كبَتةالصغَت تراكم

ات اؼبسانبة العامة للحد من عمليات اؼبضاربة عل   سساضطرت اغبكومة اىل التدخل بإيقاؼ تأسيس اؼبف
بعدىا بدأ البحث عن أدوات الستثمار ىذه اؼبدخرات اؼبًتاكمة لدى األفراد، وكاف اغبل ىو إنشاء  األسه .
كويت للمضاربة عليها يف الداخل، قاـ الوسطاء بتداوؿ ات مسانبة يف اػبارج مث جلب أسهمها اىل الم سس

، وىي سوؽ غَت منممة لتداوؿ أسه  لسوؽ الرظبية يف مبٌت سوؽ اؼبناخىذه األسه  يف سوؽ موازية ل
ارتفعت القيمة الرأظبالية  5110ويف عاـ اؤىا يف اػبارج. ات اػبليجية اليت كاف يت  جلبها أو انش سساؼب

وألسباب جاء اهنيار السوؽ من دوف أي إنذار ، مليار دوالر 522سة اىل يتية من طبلألسه  يف السوؽ الكو 
، عن عجز اؼبضاربُت عن دفع قيمة الديوف الضخمة جدا يف السوؽرت األخبار وس ،أخرى غَت ارتفاع األسعار

وات عار كاسحا لثر حيث كاف ىبوط األس ،القائ  عل  نماـ التمويل الضعيف بدأت تنهار قواعد السوؽو 
  .اؼبضاربُت فيها

إف أحد أى  أسباب أزمة سوؽ اؼبناخ ىو غياب اعبانب التنميمي والرقا،ي من الدولة وغياب التشريعات واللوائح 
، كما أف عدـ وجود بيانات مالية ات سساليت ربمي اؼبسانبُت ومن أى  ىذه اللوائح ىي الئحة حوكمة اؼب

 .ين يف ازباذ قراراهت  االقتصاديةفيد اؼبستثمر لية اليت تاب غياب اؼبعلومات اؼبامنشورة كاف أحد أسب
 
 
 
 

                                                           
 .48، ص مرجع سابقوليد ناجي،  ، بد اعبليل آؿ غزويحسُت ع 1
 .51 ،ص48، ص نفس المرجع 2
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 العولمة: : الفرع الرابع
يبتاز القرف الواحد والعشرين بأنو عصر العوؼبة اليت تعٍت ربويل العامل إىل قرية صغَتة، وذلك باستخداـ وسائل   

دث اؼبستجدات العاؼبية يف غبمتها، االتصاؿ اؼبتطورة، اليت سبكن الفرد عموما واؼبستثمر خصوصا من معرفة أح
باالضافة غباالت التكامل واالندماج اليت تعيشها قارات كثَتة من العامل وما يرافقها من اجراءات مثل ربرير 
االقتصاد وتدويلو وتسهيل حركة رؤوس األمواؿ، باالضافة إىل اغبالة التنافسة اليت فرضت عل  اقتصاديات دوؿ 

األـ   سسةضع قواعد موحدة ربك  إدارة اؼب سسات االقتصادية تربط بُت اؼبالعامل، ىذا قد يتطلب و 
ات التابعة، بغرض استقرار أسواؽ رأس اؼباؿ لديها وجذب رؤوس األمواؿ، وتعزيز فرص العمالة وربقيق  سسواؼب

 باقتصادياهتا أعل  معدالت مبو اقتصاد فبكنة وتنمية استثماراهتا، باالضافة إىل ربسُت وتعزيز الثقة الدولية 
 عكست ظاىرة اقتصاد كما 1وم سساهتا بغرض االستفادة ما أمكن من اؼب سسات والصناديق اؼبالية الدولية.

2:وأنبها ،وكمةاغباؼبعرفة ؾبموعة من الدوافع اليت استوجبت اغباجة إىل العمل بقواعد 
 

 .التحوؿ من اقتصاد اؼبوارد البشرية إىل اقتصاد األصوؿ البشرية 

 اؼبالية. وربرير األسواؽه إىل العوؼبة، االذبا 

  واػبصخصة وتكنولوجيا اؼبعلوماتالتعامل دبفاىي  إعادة اؽبيكلة. 

  االسًتاتيجيةالتوجو كبو تطبيق فلسفة اإلدارة. 

  والبورصات الدوليةاتساع دائرة األسواؽ اؼبالية. 

  ة االجتماعية للم سساتدائرة اؼبس وليواتساع البيئية، اؼبس ولية التوجو كبو العمل بفلسفة. 
ية القانونمن األسباب اؼبالية و اإلدارية و فبا سبق يبكن القوؿ أف حوكمة اؼب سسات كانت نتاج ؾبموعة   
بقاء  قبد: من أى  تلك األسباباجة إىل تطبيق حوكمة اؼب سسات و اغباالقتصادية اليت أفصحت عن و 

اؼبشكقات الناصبة عن ، دوف تعديقات لفًتة زمنية طويلةة اريالقوانُت اػباصة بتنمي  اؼبعامقات التجالتشريعات و 
ضعف اإلداري، ن قضايا الفساد اؼبايل و ظهور الكثَت م، انفصاؿ اؼبلكية عن اإلدارة أو ما يعرؼ بنمرية الوكالة

ُت مدرائها التنفيذيسلطات ؾبالس إدارة اؼب سسات و ياب التحديد الواضح للمس وليات و غو نم  الرقابة الداخلية 
خاصة ـباطر االستثمار واؼبخاطر حدة ـباطر منممات األعماؿ و أماـ أصحاب اؼبصاٌف اؼبتعارضة، باإلضافة اىل 

العديد من الدوؿ بإصدار تقاريرىا  ذبسدت يف أخذتولدت إرادة دولية  والمروؼ السابقةللعوامل  نتيجة اؼبالية،
  .فبارسات حوكمة اؼب سسات أفضلوتضمنت التقارير ات ألعماؽبا  سسإلصقاح فبارسة اؼب

                                                           
، مداخلة يف اؼب سبر الدويل الثامن حوؿ دور اغبوكمة يف تفعيل مع التركيز على التجربة الجزائرية –واقع الحوكمة في دول مختارة صباوبي نواؿ،  1

 .4، ص 2013الشلف/اعبزائر، –ية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي أداء اؼب سسات واالقتصاديات، كلية العلـو االقتصاد
 مرجع سابق، ،المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة حوكمة المؤسسيةعطاء اهلل وارد خليل وؿبمد عبد الفتاح العشماوي، 2

 .27ص 
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 حوكمة المؤسسات وأىداف : أىميةلثالمطلب الثا
ات، وتأكيد نزاىة اإلدارة  سسات من أى  العمليات الضرورية والقازمة غبسن سَت عمل اؼب سستعد حوكمة اؼب  

عيل دور ، خاصة ما يتصل بتفات أىدافهافيها، وكذلك للوفاء بااللتزامات والتعهدات ولضماف ربقيق اؼب سس
قابة دبسئوليته ، وفبارسة دورى  يف الر  لقاضطقاع Shareholders اعبمعيات العمومية غبملة األسه 

وعل  أداء ؾبلس اإلدارة واؼبديرين التنفيذيُت يف ىذه اؼب سسات، ودبا ي دي إىل  واإلشراؼ عل  أداء اؼب سسات
محاربة الفساد يف إدارات ك أسبابعدة لة بالغ أنبيةاغبوكمة وتكتسي  اغبفاظ عل  مصاٌف صبيع األطراؼ.

 الفرعُت التاليُت:يف وأىدافها سنحاوؿ توضيح أنبيتها اؼب سسات وعدـ السماح بوجوده والقضاء، 
  أىمية حوكمة المؤسسات:: الفرع األول

 ويبكن تقسيمها اىل مستويُت جزئي عل  مستوى اؼب سسة وكلي عل  مستوى االقتصاد واجملتمع.
للم سسة أو  سوآءا: سبثل اغبوكمة أنبية كبَتة مستوى الجزئيالعلى  المؤسسات حوكمة أوال: أىمية

  اؼبسانبُت أو أصحاب اؼبصاٌف، سنحاوؿ توضيح ىذه األنبية يف النقاط التالية:
 1باإلضافة اىل:اإلدارية رفع الكفاءة اإلطار التنميمي و ب وكمةاغبترتبط  :ةبالنسبة للمؤسس أىمية الحوكمة-1

  اإلطار التنميمي الذي يبكن من خقالو ربديد أىداؼ اؼب سسة وسبل ربقيقها عرب توفَت اغبوافز وضع
 .اؼبناسبة ألعضاء ؾبلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

  وؾبلس اإلدارة  نديرياؼبرفع الكفاءة االقتصادية للم سسة من خقاؿ وضع أسس للعقاقة بُت
 واؼبسانبُت.

 اٌف بُت اإلدارة وؾبلس اإلدارة وأصحاب اؼبصاٌف األخرى كاؼبمولُت حل التضارب والتعارض يف اؼبص
 واؼبستثمرين وحفظ مصاٌف كل األطراؼ.

 ة ورسالتها وأىدافها.م سسللالرؤية االسًتاتيجية  وتوضيح ربديد 
  وربقيق فاعلية  ة،اػبارجي والرقابةربقيق االستفادة القصوى والفعلية من نم  احملاسبة والرقابة الداخلية

 .أي جهة ضغطلوعدـ خضوعه   للمراجعُت واؼبدققُت االستققالية، وضماف باإلقباز ونفاؽ وربطاإل
 كما تعمل أيضا عل :

  اليت مت وضعها، وذلك من خقاؿ ضماف تطبيق أفضل اؼبمارسات يف نماـ  االسًتاتيجيةربقيق األىداؼ
 2اؼبخاطر واإلفصاح واؼبس ولية االجتماعية.الرقابة الداخلي وااللتزاـ التنميمي واحملاسبة والتدقيق وإدارة 

                                                           
، الدار سابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرةمراجعة الحعبد الوىاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، 1

 .29-28ص  ،2007، اإلسكندرية ،ط اعبامعية، ب
، مقاؿ منشور يف اجمللة اعبزائرية للتنمية حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية تجربة البنك المركزي الماليزيحليمة بوكروشة، ، سعيد بوىراوة 2

 .107، ص 2015، جواف 02عدد جامعة ورقلة، ال االقتصادية،
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 1.ؾبدداالسماح بعودتو  وعدـ ستمرارها وأعدـ السماح بوجوده و  اربة الفساد الداخلي يف اؼب سساتؿب 
  ومنع استمرار ةأو غَت متعمد ةمتعمد اتاكبرافأو أي أخطاء ربقيق السقامة والصحة وعدـ وجود ،

 .واالستقامةوضماف النزاىة  أو القصور اءخطاأله ىذ
 وؾبلس اإلدارةى   لم سسةلبالنسبة  اؼبصاٌف أصحاب أىمية الحوكمة بالنسبة ألصحاب المصالح:-2

 2، وتتجل  أنبية اغبوكمة ؽب  يف:ككل واجملتمع اؼب سسة، ومستخدمي خدمات واؼبوظفُت، واؼبسانبُت اإلدارة
 موثقة وحقوؽ واضحة عقود صياغة، زافواغبو  للمحاسبة فعالة نم  وإهباد اؼبمارسات معايَت أفضل تطبيق

 التنمي  ضبط، اؼب سسية واؼبوازين الضوابط وضع، السوؽ وانضباط اإلفصاح، األطراؼ لكل واضحة ومس وليات
  .مواتية بيئة توفَتوأخَتا  األخقاقي اإلقناع، واإلشراؼ

لكافة اؼبسانبُت مثل حق تساعد يف ضماف اغبقوؽ  وتتجل  يف كوهنا أىمية الحوكمة بالنسبة للمساىمين:-3
 التصويت، حق اؼبشاركة يف القرارات اػباصة بأية تغَتات جوىرية قد ت ثر عل  أداء اؼب سسة يف اؼبستقبل.

ساعد اؼبسانبُت عل  ربديد اؼبخاطر اؼبًتتبة عل  فبا ي عن أداء اؼب سسة والوضع اؼبايلإلفصاح الكامل لباإلضافة 
  اؼب سسة.عليو زيادة ثقة اؼبستثمرين بشفافية والدقة يف القوائ  اؼبالية فبا يًتتب ربقيق ال، و االستثمار يف اؼب سسة

 :يف واجملتمع قتصاداال ستوىمعل   وتتمثل أنبيتها كلي:العلى المستوى  المؤسسات حوكمةأىمية  :ثانيا
فبا 3 تا سسزيادة درجة كفاءة أداء اؼب وىي تعمل عل  بالنسبة للمجتمع:المؤسسات أىمية حوكمة -1

 ،زيادة معدالت النمو وزيادة فرص العمل والتشغيل يف اجملتمع، دفع عجلة التنمية يف اجملتمعينعكس عل  
، اؽبدر وتقلل بكفاءة العمل عل  تشجع، التنافس تشجع، الفساد ربارب ،اؼبستدامة والتنمية االستثمار تشجع
  والدولة. األعماؿ أصحاب بُت بالشفافية تمتعت عقاقات قياـ عل  شجعكما ت،  مستقرة اؼبالية األسواؽ ذبعل

أوضحت بعض الدراسات اليت أجريت عل  اؼبستوى الكلي  بالنسبة لالقتصاد:أىمية حوكمة المؤسسات -2
البيئة اؼب سسية  ةهتيئو مقاومة الفساد من خقاؿ  اغبوكمة ومعدؿ النمو االقتصادي أنو ىناؾ عقاقة اهبابية بُت

 4ألعماؿ، دبا ي دي إىل ربفيز االستثمار احملرؾ للنمو.والسياسية والتشريعية ل

                                                           
ندوة حوكمة الشركات العامة واػباصة من أجل ورقة مقدمة يف ، الشفافية واإلفصاح فى إطار حوكمة الشركاتمصطف  حسن بسيوٌل السعدٌل،  1

 .7 ، ص2006نوفمرب  23-19القاىرة،  ،االصقاح االقتصادى واؽبيكل  اؼبنممة العربية للتنمية اإلدارية
 .107، ص سابق مرجع، حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية تجربة البنك المركزي الماليزيحليمة بوكروشة، ، سعيد بوىراوة 2
 مركز يصدرىا دورية ، نشرةالناشئة األسواق في الشركات حوكمة اإلصالح لتحقيق إرشادية نصائح، ي  أريك بتشر، كميكرا كراسنيكي 3

 .06، ص 2008مارس  اػباصة، الدولية اؼبشروعات مركز القاىرة ،14 اصة، العدداػب الدولية اؼبشروعات
كلية التجارة،   –العدد األوؿ –، مقالة يف اجمللة العلمية لقاقتصاد والتجارة اآلثار االقتصادية الجزئية والكلية للحوكمةعبد اعبواد جابر ؿبمد،  4

 .7، ص 2004جامعة عُت مشس، القاىرة، 
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وضباية  استقرار أسواؽ اؼباؿ وجذب االستثمارات األجنبيةبواسطة العمل عل  االهنيارات اؼبالية  اغبوكمة ذبنب -
فبا  ،تقليل إمكانيات الفسادو لشفافية والوضوح والدقة يف القوائ  اؼبالية لؼبمارسات السليمة وا حقوؽ اؼبستثمرين

  1أف يقدموا عل  االستثمار.و االلتزاـ بأي قػدر من التمويل الثقة وبالتايل  اؼب سسات االستثماريةيعطي 
 اؼبوارد وربفيز االستثمار وضماف كفاءة زبصيص  من خقاؿ ربقيق التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية-

 2وزيادة اإلنتاجية. استقرار أسواؽ العملعدالة توزيع الثروة والدخل والقضاء عل  الفساد والفقر و 
 

 : أىداف حوكمة المؤسسات: الفرع الثاني
تضمن كما  ،عدة فبيزات سبكن اؼب سسة من فبارسة نشاطها بكفاءة وفعالية ربقيق إىل اؼب سسات حوكمة هتدؼ

 نستعرض أى  أىدافها: يلي مافي يف اؼبستقبل، استمراريتها ومبوىا
 3:باتباع اإلجراءات التاليةىذا ويكوف  اكل الوكالةة وتقليل مشواإلدار  الملكية تحديد أسس العالقة بين .1
 ومتابعتها األىداؼ تلك ووسائل ربقيق اؼب سسة أىداؼ خقالو من تتحدد الذي اؽبيكل إهباد. 
 ؾبلس ونبا طرفُت إىل الرقابة مس ولية حبيث تتحوؿ اؼب سسات ألداء اغباكمة للقوانُت والتعديل اؼبراجعة 
 .اؼب سسة إدارة مساءلة حق ه منحو ، للم سسة العمومية اعبمعية يف فبثلُت ُتة واؼبسانب سساؼب دارةإ
 أعضائو ومس وليات اإلدارة ؾبلس ومهاـ باؼبديرين التنفيذيُت اػباصة واؼبس وليات ؼبهاـالفصل بُت ا. 
  اؼبساءلة وتعزيزوالرقابة عليها  العليا اإلدارة أداء تقيي. 
 وضماف حقوقه . اؼب سسات ألداء بالنسبة اؼبراقبُت بدور والدائنُت واالضطقاع واؼبوظفُت ُتاؼبسانب إشراؾ 
 وزيادة الثقة يف إدارهتا. ةاؼب سس نشاط تدعي  واستقرار عل  يعمل دبا ومالية ؿباسبية مشاكل حدوث ذبنب 
 بُت اإلدارة واؼبسانبُت. ياتواؼبس ول اغبقوؽ توزيع وبدد ؽبيكل وفقا ة سساؼب إدارة دبوجبها يت  أنممة وضع 
 وضوابط قواعد إهباد خقاؿ من يت  وىذا اؼب سسة يف اؼبسانبُت حقوؽ وضباية والعدالة الشفافية ربقيق. 
 4:اػبطوات التالية من خقاؿ ويتحقق ىذا: االقتصادية تهاكفاء تحسينو ات المؤسس أداء تعظيم .2
 واؼبالية اإلدارية الكفاءة زبدـ اسًتاتيجية بناء  عل اإلدارة وؾبالس اؼبديرين مثل القرار أصحاب مساعدة. 
 ؽبا التنافسية القدرة وربسُت لتطوير االقتصادية الوحدات أداء عل  والفاعلة اعبيدة الرقابة فرض. 

                                                           
، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية التجارة، تقييم ممارسات حوكمة الشركات وأثرىا على األداء االقتصاديجاب اهلل نصر، مصطف  قطب  1

 . 13، ص 2009جامعة عُت مشس، مصر، 
، اق المالية(تطبيق آليات حوكمة المؤسسات وأثرىا على األداء المالي )حالة المؤسسات الجزائرية المدرجة في سوق األور بن عيس  رَل،  2

   .12، ص 2012مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية، جػامعة قػاصدي مػرباح، ورقلػػة، 
 .23، ص 2007كتب العلمية للنشر، لبناف، دار ال اإلدارة، مجلس ودور الشركات حوكمةدرويش،  بن حيدر بن عدناف3
، مداخلة يف م سبر حوكمة الشركات كآلية للحد ؤسسية في تحسين األداء المالي للشركاتدور الحاكمية المحكيمة بوسلمة، ، نعيمة وبياوي 4

 .6، ص 2012ماي  7-6من الفساد اؼبايل واالداري، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 
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 وأخقاقيا إداريا اؼبقبولة غَت والتصرفات خطاء غَت العمدية والعمديةاأل تقليل أو نعدب الكفيلة األنممة وضع. 
 واؼبهارات اػبربات تطويرو يف إطار من الشفافية  اؼبعلومات تدفق زيادة. 
 اؼبسانبُت أماـ اإلدارة ؿباسبة خقاؿ من اؼبايل األداء ربسُت عل  العمل. 
 جديدة عمل فرص وإهباد الرحبيةوتعمي   الستثمارات بكفاءةا سيَتت عل  العمل. 
 سبويلأكرب  عل  اغبصوؿ مننها سبكييف اؼب سسة و  اؼبستثمرين ثقة تعميقمن خقاؿ  االستثمارات تنمية . 

 
 :على المستوى الكلي .3
، للخارج األمواؿ رؤوس ىروب من واغبد احمللية وأ األجنبية سواء االستثمارات جذبهتدؼ اغبوكمة اىل  

  ة.االقتصادي التنمية ربقيق، و اؼباؿ أسواؽ أو اؼبصرفية اهنيارات باألجهزة حدوثوذبنب 
 ،وىنا تكمن أنبيتها صوره بكل اؼب سسة يف واؼبايل اإلداري الفساد ؿباربةرض بغت ااؼب سس حوكمةأنشئت   

 أو بالتشريعات سوآءا االستثمارات جذبعل   اؼبتاحة الوسائل بكل العمل عل  دؼهت ويف نفس الوقت
 ين،للمستثمر الثقة  فبا يعطي اؼبسانبُت أو اإلجراءات الصارمة من افصاح وشفافية ومراعاة ؼبصاٌف القوانُت
 .اؼب سسات يف اؼبتعاملُت بُت واالقتصادية اإلنسانية واؼبعامقات اغبميدة األخقاؽ تطبيق إىل باإلضافة

منذ بدأ اهنيار الشركات الرائدة يف العامل وتوايل األزمات اؼبالية واالقتصادية والعامل وباوؿ إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة   
عند البحث عن األسباب اليت أدت  والعامل،بَت عل  اقتصاد الدوؿ ؼبنع مثل تلك المواىر ؼبا ؽبا من أثر سليب ك

لتلك االهنيارات غَت اؼبتوقعة واؽبزات اؼبالية اؼبختلفة أظهرت صبيع التحليقات اليت أجريت وجود خلل رئيسي يف 
، وبناءا عل  أخقاقيات وفبارسة مهنيت احملاسبة والتدقيق، إضافة لضعف الرقابة الداخلية للشركات وانتشار الفساد

ىذه الدراسات قامت الدوؿ إلزاـ الشركات بالتقيد بأخقاقيات األعماؿ واالفصاح والشفافية يف اطار ارشادي 
موحد أطلق عليو حوكمة اؼب سسات وتطبيق صبيع بنوده، تبلور ىذا اؼبفهـو وصقل مع مرور الزمن واألحداث  

ـ قيد اؼبراجعة والتطوير حيث اتسع ليشمل عدة ؾباالت غَت كالعوؼبة وربرير األسواؽ اؼبالية واليزاؿ ىذا اؼبفهو 
االهنيارات  ذبنبوىو  اجملاؿ اؼبايل عل  غرار اجملاؿ التكنولوجي والبشري، اال أف ىدفو األساسي مل ولن يتغَت

ك عجلة وربري البيئة اؼب سسية والتشريعية لألعماؿ دبا ي دي إىل ربفيز االستثمار ةهتيئو مقاومة الفساد و  اؼبالية
 .استقرار أسواؽ اؼباؿ وجذب االستثماراتالتنمية عن طريق 
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 ومبادئها  حوكمة المؤسسات أبعاد: نيالثا بحثالم
نمرا لقاىتماـ اؼبتزايد دبفهـو اغبوكمة، فقد حرصت عديد من اؼب سسات عل  دراسة ىذا اؼبفهـو وربليلو   

مة التعاوف االقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية ومن ىذه اؼب سسات: منم ،ؿبددة لتطبيقو بادئووضع م
BIS ىذا يف اعبانب االداري واؼبايل وىناؾ فبثقا يف عبنة بازؿ، وم سسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل ،

جوانب أخرى عل  غرار اعبانب التكنولوجي و البشري السلوكي تعرضت ؽبا بعض اؼبنممات األخرى يف اآلونة 
وغَتىا اليت حددت مبادئ اضافية يف ؾباؿ حوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات  ISACAيثة  مثل منممة اغبد

وحوكمة اؼبوارد البشرية اال أهنا مازالت يف اطار اؼبراجعة والتقيي  والتعديل ومل تلق  اتفاقا عاما، ىذا ما سنحاوؿ 
  جوانب اغبوكمة واالرشادات الضرورية اؼبطالب  أى ىاتو تعاًفحيث تفصيلو يف اؼبطالب الثقاثة التالية، 

    لتحقيقها بكفاءة وفعالية.
 

 مالية واالداريةحوكمة الال :المطلب األول
أوؿ ما ظهر مفهـو اغبوكمة كاف يف اعبانب اإلداري واؼبايل وذلك للحد من التقاعبات اؼبالية والفساد حيث   

مات اؼبالية كما رأينا يف اؼببحث األوؿ، لذلك أضر بشكل كبَت يف كربى الشركات كما أدى اىل عديد األز 
اغبوكمة تركز بشكل أساسي عل  اعبانب اؼبايل باإلضافة للجانب اإلداري والتقليل من مشكلة الوكالة، اال أهنا 

 اغبوكمة اختلفت كذلك اؼبعايَت اليت تعاعبها وانبما اختلفت اعبلكو  تعدت بعد ذلك اىل ؾباالت إدارية أخرى
تصدر اليت اليت تتبناىا اعبهة وجهة النمر  حسب وذلك يف ىذا اجملاؿ يت ربك  عملية اغبوكمةال واؼببادئ

سنحاوؿ تفصيل مبادئ اغبوكمة االدارية واؼبالية حسب بعض اؼبنممات العاؼبية مع ، االرشادات والتعليمات
 إعطاء نمرهتا ؼبفهـو اغبوكمة.

توصلت إليها بادئ يت  تطبيق اغبوكمة وفق طبسة م :تنميةمنظمة التعاون االقتصادي والمبادئ : الفرع األول
بإضافة  2004، علما بأهنا قد أصدرت تعديقا ؽبا يف عاـ 1999يف عاـ منممة التعاوف االقتصادي والتنمية

 :النقاط التالية يف سنحاوؿ مناقشة ىذه اؼببادئمعيار سادس، 

 يف النقاط التالية. سنفصلهاو  :تنميةمبادئ حوكمة المؤسسات حسب منظمة التعاون االقتصادي وال .1
 إطار عل  ينبغي أنو عل  ينص المؤسسات" لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان" األول المبدأ .أ 

 وأف القانوف أحكاـ مع متوافقا يكوف وأف األسواؽ وكفاءة وفعالية شفافية عل  يشجع أف اؼب سسات حوكمة
 إطار ضماف يت  وكي 1.والتنفيذية والتنميمية اإلشرافية اتاػبرب  ـبتلف بُت اؼبس وليات توزيع بوضوح وبدد
 يعتمد أف يبكن فعاؿ وقانوٍل وتنميمي م سسايت أساس وضع الضروري من فإنو اؼب سسات غبوكمة فعاؿ

                                                           
1OECD, OECD Principles of Corporate Governance, Arabic translation, 2004, p 18. 
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 عناصر وكمةاغب إطار يض  ما وعادة اػباصة، التعاقدية عقاقاهت  إلنشاء السوؽ يف اؼبشاركُت كل عليو
 المروؼ نتاج ىي اليت األعماؿ وفبارسة االختيارية وااللتزامات الذايت للتنمي  ترتيباتو  وتنميمية تشريعية
 1.للحوكمة فعاؿ إلطار أساس لوجود ضماف ىناؾ يكوف ولكي .وتقاليدىا وتارىبها بالدولة اػباصة

 ينبغيأنو  عل  ينص" الملكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف المساىمين حقوق"الثاني المبدأ .ب 
 اغبقوؽ وتشمل 2.حقوقه  فبارسة ؽب  يسهل وأف للمسانبُت اغبماية يوفر أف اؼب سسات حوكمة إطار ل ع

 عل  اغبصوؿ، األسه  ملكية ربويل أو إرساؿ اؼبلكية، لتسجيل مضمونة طرؽ :للمسانبُت األساسية
اإلدارة  سؾبل أعضاء وانتخاب عزؿ، منتممة وبصفة اؼبناسب الوقت يف باؼب سسة اػباصة اؼبعلومات
 اؼب سسة يف أساسية بتغَتات اؼبتعلقة بالقرارات كاؼ كبو عل  إبقاغه  يت  اؼب سسة وأف أرباح يفواؼبشاركة 

 يكوف أف ينبغيو  .اؼباؿ رأستغيَتات يف األصوؿ و و  ىياكل عن اإلفصاحو  األساسي النماـ تعديل :مثل
 وباط أف ينبغي كما للمسانبُت، العامة معيةاعب اجتماعات يف والتصويت الفعالة اؼبشاركة فرصة للمسانبُت
 3.التصويت إجراءات ذلك يف دبا العامة اعبمعية اجتماعات ربك  اليت بالقواعد علما اؼبسانبوف

 أف اؼب سسات حوكمة إطار عل  ينبغي" :ينص عل  "للمساىمين المتساوية المعاملة" الثالث المبدأ .ج 
 تتاح أف وينبغي األجانب، واؼبسانبُت األقلية مسانبة ذلك يف دبا اؼبسانبُت لكافة متساوية معاملة يضمن
 رأس بأف اؼبستثمرين ثقة لضماف .حقوقه  انتهاؾ عن فعاؿ تعويض عل  للحصوؿ اؼبسانبُت لكافة الفرصة
 يرأس من جانب من التخصيص إساءة أو االستخداـ إساءات من ضبايتو ستت  سيقدمونو الذين اؼباؿ

  .اؼب سسة يف العالية النسبة ذوي اؼبسانبُت أو رةاإلدا ؾبلس أو اؼب سسة
 يعًتؼ أف اؼب سسات حوكمة إطار عل  ينبغي " :ينص عل  "المصالح أصحاب دور" الرابع المبدأ .د 

 التعاوف تشجيع عل  يعمل وأف متبادلة التفاقيات نتيجة تنشأ أو القانوف ينشئ اليت اؼبصاٌف أصحاب حبقوؽ
 .ماليا السليمة اؼب سسات واستدامة العمل وفرص الثروة خلق يف ؼبصاٌفا وأصحاب اؼب سسات بُت النشط
 شكل عل  سواء اؼب سسات إىل اػبارجي اؼباؿ رأس تدفق ضماف يف اؼب سسات غبوكمة األساسي اعبانب يشمل
 باالستثمار القياـ عل  اؼبصاٌف أصحاب ـبتلف لتشجيع طرؽ إهباد يف اغبوكمة وهتت  ائتماف، أو ملكية حقوؽ

 الفريق لعمل تنمية إال ىو ما النهاية يف وقباحها التنافسية القدرة، فبا يرفع اػباص واؼبادي البشري اؼباؿ رأس يف
 .واؼبوردين الدائنُت، والعاملُت، اؼبستثمرين تتضمن اليتطراؼ األ ـبتلف من اؼبقدمة اإلسهامات هبسد الذي

                                                           
مبادئ منظمة التعاون االقتصادي سسية في المصارف الفلسطينية وفق مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤ  فكري عبد الغٍت ؿبمد جوده، 1

، ص ص 2008اعبامعة اإلسقامية، غزة،  مذكرة ماجستَت غَت منشورة، والتنمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية دراسة حالة بنك فلسطين،
25 35. 

2OECD, OECD Principles of Corporate Governance, Arabic translation, 2004, p 19.  
 .116، ص 2012، االسكندرية، مصر، 1، دار الفكر اعبامعي، طحوكمة الشركاتأضبد علي خضر،  3



 كمة المؤسساتالفصل األول: اإلطار النظري لحو 

99 

 

 القياـ يضمن أف اؼب سسات حوكمة إطار عل  ينبغي :عل  ينص والشفافية" اإلفصاح" الخامس المبدأ .ه 
 ذلك يف دبا باؼب سسة اؼبتعلقة اؽبامة اؼبوضوعات كافة عن اؼبناسب الوقت يف والصحيح السلي  باإلفصاح

 1.اؼب سسات وحوكمة اؼبلكية وحقوؽ واألداء اؼبايل اؼبركز
 ات سساؼب عل  لإلشراؼ األساسية اؼبقامح أحد الفعلية الشافية تعزيز عل  يعمل قوي إفصاح نماـ وجود يعترب

 أسس عل  ملكياهت  حقوؽ فبارسة عل  اؼبسانبُت لقدرة رئيسيا أمرا يعترب والذي السوؽ، أساس عل  القائمة
 أداة يكوف أف يبكن اإلفصاح إف النشطة، الضخمة األسه  أسواؽ ذات الدوؿ يف التجارب وتمهر مدروسة،

 واغبفاظ األمواؿ رؤوس جذب عل  اإلفصاح ويساعد اؼبستثمرين، ةوضباي ت سسااؼب سلوؾ عل  للتأثَت قوية
 الشفافة غَت واؼبمارسات الضعيف اإلفصاح فإف سباما العكس وعل  اؼباؿ أسواؽ يف اؼبستثمرين ثقة عل 

 . اؼبايل السوؽ نزاىة فقداف يف تسه  األخقاقية غَت والسلوكيات
 دليقا اؼب سسات إطار يشمل أف ينبغيأنو   عل وينص" اإلدارة مجلس مسؤوليات" السادس المبدأ .و 

 اجمللس مساءلة خقاؿ من اإلدارة ؾبلسمن طرؼ  التنفيذية لإلدارة فعالة ومراقبة للم سسة اسًتاتيجيا
 وربقيق اإلداري األداء عل  اإلشراؼ عن رئيسة بصفة مس وؿ اإلدارة لسؾب 2.اؼب سسةدارة إلواؼبسانبُت 

 من ؾبموعة وىناؾ ،أصحاب اؼبصاٌف بُت التوازف وربقيق اؼبصاٌف تعارض منع مع للمسانبُت مناسب عائد
  3:وىي اإلدارة ؾبلس س ولياتم بدأم لتطبيق االعتبار بعُت ت خذ اليت اإلرشادات

 مصلحة أفضل وبقق ودبا الكاملة اؼبعلومات توفر ظل العمل يف اإلدارة ؾبلس أعضاء عل  ينبغي 
 .للم سسة

 كل  مصاٌف باغبسباف يأخذ وأف عالية وقانونية أخقاقية معايَت يطبق أف اإلدارة ؾبلس عل  ينبغي
 .اؼبصاٌف أصحاب

 4:ضمنها ومن معينة أساسية وظائفباإلضافة ل ة، سساؼب إسًتاتيجية وتوجيو استعراض اجمللس فأ ينبغي 
 لتنفيذيُتا كبار ومرتبات مكافآت ديدر، رباألم لـز إذا التغَتات وإجراء ة سساؼب ادارة عل  اإلشراؼ

 مصاٌف بُت ؿبتمل تعارض أي وإدارة رقابة اإلدارة، ؾبلس انتخاب عملية يف الشفافية ضماف، ة سسباؼب
 يعامل، وأف ة سساؼب أصوؿ استخداـ إساءة ذلك يف دبا واؼبسانبُت اإلدارة ؾبلس وأعضاء ة سساؼب إدارة
 .عادلة معاملة اؼبسانبُت كافة

                                                           
1 OECD, OECD Principles of Corporate Governance, Arabic translation, 2004, p22.  
2 OECD, OECD Principles of Corporate Governance, Arabic translation, 2004, p22.  

 .41، ص مرجع سابق، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارفايباف شيحاف اؼبشهداٍل، ، عقاء فرحاف طالب 3
ركات كآلية للحد من مداخلة يف م سبر حوكمة الش ،دور مبادئ حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واالداريمرَل طبٍت، ، فريد عبة 4

 .14، ص 2012ماي  7-6الفساد اؼبايل واالداري، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 
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 التوجيو االسًتاتيجي للم سسة ومتابعة االدارة  تتمثل يفاؼببدأ  مس ولية ؾبلس االدارة يف ضوء ىذا
ـز تويليف االلتزاـ برعاية مصاٌف اؼب سسة  وضبلة األسه التنفيذية كما يتحمل اؼبس ولية أماـ اؼب سسة 

  1ؽبا. باالنتماء
 يف اؼببادئ ىذه دور إىل األحباث أشارت مناقشة مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون: .2

  2مقاحمات: عدة عليها ي خذ ولكن اغبوكمة ثقافة نشر
 اؼببادئ فهذه ذلك من العكس عل  بل مسبوقة، غَت مستحدثة أو سباًما جديدة ليست اؼببادئ ىذه أف 

 حزمة يف معا ذبميعًها ىو القواعد ىذه يف اعبديد إمبا طويل، أمد منذ معروفة وإجراءات قواعد سبثل
 .إرشادات كدليل الدولية واؽبيئات اؼبنممات قبل من حوؽبا اإلصباع وكذلك ءات،اإلجرا من واحدة

 بل الوطنية، للتشريعات تفصيلية توجيهات تقدَل تستهدؼ ال أهنا كما ملزمة، ليست اؼببادئ ىذه أف 
 يستخدموىا أف السياسات صانعي يبكن مرجعية نقاط دبثابة تكوف أف يف يتمثل منها الغرض إف

 واالجتماعية االقتصادية المروؼراعي ي دبا واؼب سساتية والتنميمية القانونية األطر إعداد عند ويطبقوهنا
 .اؼبختلفة والسياسية

 طرأت كلما للتغَت قابلة فإهنا وبالتايل بطبيعتها، التطور دائمة ىي بل ثابتة، ليست اؼببادئ ىذه أف 
 ذبديدات إدخاؿ معو فبا يتعُت مستمرة تغَتات تسوده عامل يف احمليطة المروؼ عل  كبَتة تغَتات
 يواكب الذي بالشكل األساليب ىذه تطويع يت  وأف وكمة،اغب بيأسال عل  مستمرة وتغَتات
 .اعبديدة والفرص اؼبتطلبات

أف مبادئ اغبوكمة ليست الئحة ملزمة حسبما نصت عليو ىيئات األسواؽ اؼبالية بيف اػبتاـ يبكن القوؿ   
، اال أف تلك القائحة يف الواقع العملي هبب عل  صبيع اؼب سسات اسًتشاديوىي الئحة  بالدوؿ العربية وامبا

تضمن سقامة القوائ  اؼبالية  ورقابية سليمةتطبيقها لكي تمهر للمسانبُت بأف اؼب سسة لديها نم  ادارية 
جذب االستثمارات  اىلوي دي والشفافية واالفصاح هبا بالشكل الذي ي دي اىل زيادة ثقة اؼبستثمرين يف السوؽ 

 3األجنبية اليت تسع  اىل االستثمار يف اؼب سسات اليت تتميز بوجود نم  للحوكمة هبا.
بالنمر للمبادئ السابقة يتضح أهنا تضمنت ؾبموعة من  آليات تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات: .3

 4فهناؾ: ،بادئ اغبوكمةؼبلي ماآلليات للتطبيق الع

                                                           
 .138، ص مرجع سابق، حوكمة الشركاتأضبد علي خضر،  1
مدى تطبيق مبادى الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية وفق لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي فكري عبد الغٍت ؿبمد جوده،  2
 .34، ص لتنمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية دراسة حالة بنك فلسطين، مرجع سابقوا
 .22، ص مرجع سابق، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس االدارة والمديرين التنفيذيينؿبمد مصطف  سليماف،  3
 .46-45ص ،مرجع سابق اإلدارة، مجلس دورو  الشركات حوكمةدرويش،  بن حيدر بن عدناف4
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 .ص بتطوير النماـ القانوٍل دبا يضمن توفَت اإلطار القانوٍل اؼبقائ وىي زبت اآلليات القانونية: .أ 
 إنتاجو  مثل التحديد الدقيق ؼبس وليات اؽبيئات اؼبختلفة اؼبس ولة عن اإلشراؼ والرقابة :اآلليات الرقابية .ب 

 .اؼبراجعة آلياتو اؼبعلومات 
ل ربديد الواضح الختصاصات زبتص بتطوير اؽبيكل التنميمي للم سسات مثواليت  :اآلليات التنميمية .ج 

 ؾبلس اإلدارة واللجاف اؼبختلفة.
اؼبعلومات  ويوفر بالشفافية يتس  اؼبالية إلدارة التقارير فعاؿ نماـ بوجود زبتص واليت احملاسبية: اآلليات .د 

 .اؼبختلفة القرارات ازباذ يف اؼبستخدمُت صبيع من متكافئة بصورة عليها يبكن االعتماد واليت اؼبقائمة
 وأف اؼبناسب التوقيت مثل معينة دبواصفات اؼبعلومات لنشر قنوات توفَت هبب :اعبودة قياس اتآلي .ه 

 .اؼبستخدمُت الحتياجات مقاءمتها إىل باإلضافة إنتاجها تكاليف من أكرب اؼبعلومات من اؼبنافع تكوف
 :مبادئ معهد التمويل الدولي :ثانيالفرع ال

موجهات وقواعد ومعايَت عامة تراىا أساسية  2003بنك الدويل يف عاـ التمويل الدولية التابعة لل معهدوضع  
وكمة غباؼبعهد  ىاأصدر  اليت بادئاؼبلدع  اغبوكمة يف اؼب سسات عل  تنوعها، سواء كانت مالية أو غَت مالية، 

الشفافية ، احملاسبة واؼبراجعة، ىيكل ومسئوليات ؾبلس اإلدارة، ؾباالت ضباية حقوؽ اؼبسانبُت مشلتاؼب سسات 
1:وذلك عل  مستويات أربعة البيئة التنميمية، يف ىيكل اؼبلكية والرقابة

 

 اؼبمارسات اؼبقبولة للحك  اعبيد. 
 خطوات إضافية لضماف اغبك  اعبيد اعبديد. 
 إسهامات أساسية لتحسُت اغبك  اعبيد ؿبليا. 
 القيادة. 

بادئ منممة التعاوف االقتصادي والتنمية إال يف حُت قبد أف ىناؾ العديد من أوجو الشبو بُت ىذه اؼببادئ وم
واىت  ، أهنا سبيزت عنها بوضع بعض اإلرشادات التفصيلية اليت يبكن هبا تطبيق ىذه اؼببادئ يف الواقع العملي

معهد التمويل الدويل بوضع اػبطط اإلرشادية لتحقيق التطبيق العلمي ؽبذه اؼببادئ يف صورة ؾبموعة من اآلليات 
 وقد أمكن تصنيف ىذه اآلليات إىل: دبا يتناسب مع المروؼ البيئية اػباصة بكل دولة. يت  تطبيقها

 .ؾبموعة آليات تنميمية زبتص دبمارسات وسياسات اؼب سسة 
 موعة آليات رقابية زبتص بقواعد القيد بالبورصات اؼبالية.ؾب 
 مُت.أؾبموعة آليات قانونية زبتص بقوانُت اؼب سسات والت 

                                                           
، تطبيق آليات حوكمة المؤسسات وأثرىا على األداء المالي )حالة المؤسسات الجزائرية المدرجة في سوق األوراق الماليةبن عيس  رَل،  1

 .46، ص مرجع سابق
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 :لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية بادئم: الفرع الثالث
 نعاًف يف ىذا الفرع مبادئ عبنة بازؿ للرقابة اؼبصرفية العاؼبية فيما ىبص اغبوكمة اؼبالية من خقاؿ النقاط التالية: 

  تعريف اللجنة: .1
)بلجيكا،   شرةعبنة بازؿ للرقابة اؼبصرفية ىي اللجنة اليت تأسست و تكونت من قبل ؾبموعة الدوؿ الصناعية الع

أؼبانيا، ايطاليا، الياباف، الواليات اؼبتحدة األمريكية، ىولندا، السويد، بريطانيا، سويسرا،  فرنسا، كندا،
ربت اشراؼ بنك التسويات الدولية دبدينة بازؿ بسويسرا وقد حدث  1974وذلك مع هناية عاـ  (لكسمبورغ

مية وتزايد حج  ونسبة الديوف اؼبشكوؾ يف ربصيلها اليت ذلك بعد أف تفاقمت أزمة الديوف اػبارجية للدوؿ النا
1منحتها البنوؾ العاؼبية واليت كاف أحد مماىرىا اهنيار بنك ىَتستات األؼباٍل

وسبارس عبنة بازؿ منذ تأسيسها ، 
العمل يف ؾباؿ حبث أفضل السبل لتدعي  االستقرار اؼبايل وتوسيع نطاؽ االشراؼ والرقابة اؼبصرفية يف ـبتلف 

قبل التطرؽ اىل مبادئ عبنة بازؿ . 2دوؿ العامل وذلك بالتنسيق مع اعبهات اإلشرافية والرقابية يف ـبتلف الدوؿ
 اؼب سسات اؼبالية ومعرفة خصائصها حىت يتسٌت فه  مبادئها.و للرقابة اؼبصرفية ال بد من تعريف اغبوكمة اؼبصرفية 

 المصرفية:  الحوكمةمفهوم  .2
أهنا الطريقة اليت تدار هبا ش وف البنك من خقاؿ الدور اؼبنوط بو كل من ؾبلس االدارة، تعرؼ اغبوكمة اؼبصرفية ب

حقوؽ اؼبستفيدين، وضباية حقوؽ اؼبودعُت. وتعٍت   ةواالدارة العليا، دبا ي ثر عل  ربديد أىداؼ البنك، ومراعا
ة العليا للبنك وضباية حقوؽ ضبلة كذلك اغبوكمة يف القطاع اؼبصريف مراقبة األداء من قبل ؾبلس االدارة واالدار 

 اإلطاراألسه  واؼبودعُت، باإلضافة اىل االىتماـ بعقاقة ى الء بالفاعلُت اػبارجيُت واليت تتحدد من خقاؿ 
 . 3التنميمي وسلطات اؽبيئة الرقابية

ل  أداء كما يتسع مفهـو اغبوكمة ليشمل دور صبيع الفاعلُت الذين من شأهن  التأثَت عل  أحكاـ الرقابة ع
 .4البنوؾ
 5ويبكن سردىا يف النقاط التالية: عرض خصائص الحوكمة في المصارف وفق االتي: .3

                                                           
 .80، ص2002، الدار اعبامعية للطباعة والنشر، االسكندرية، العولمة واقتصاديات البنوكعبد اؼبطلب عبد اجمليد،  1
، أطروحة دكتوراه، زبصص التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةبد القادر، بريش ع 2

 .113، ص 2005نقود ومالية، جامعة اعبزائر، 
، دار الكتاب المصرفية االلكترونيةالرقابة على أعمال البنوك ومنظمات األعمال تقييم أداء البنوك والمخاطر صقاح الدين حسن السيسي،  3

 .185، ص 2011اغبديث، اعبزائر، 
الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية مدخل للوقاية من االزمات المالية والمصرفية باإلشارة لحالة عبد الرزاؽ حبار، ، بن عل  بلعزوز 4

 .06، ص 2009الدولية واغبوكمة العاؼبية، جامعة فرحات عباس سطيف،  مداخلة يف اؼبلتق  الدويل حوؿ االزمة اؼبالية واالقتصادية الجزائر،
، 1لمية للنشر والتوزيع، ط، دار اليازوري العداء والمخاطرةحوكمة البنوك وأثرىا في األضبد عبد اغبسُت راضي، ، حاك  ؿبسن الربيعي 5 
 .33، ص2011،ردفاأل
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  و عدـ سباثل اؼبعلومات بُت الداخليُت )مدراء اؼبصارؼ( أعرضة للتضارب  أكثراؼبصارؼ بصفة عامة
درة عل  حجب ف للمدراء يف اؼبصارؼ القأواػبارجيُت )اؼبسانبُت واؼبودعُت( مقارنة بالشركات كما 

 .دراءاؼبمر الذي هبعل من الصعب عل  اؼبسانبُت والدائنُت مراقبة تدفق اؼبعلومات والتكت  عليها األ
  زبضع اؼبصارؼ لقدر كبَت من القواعد واللوائح والقيود التنميمية ألنبية اؼبصارؼ يف االقتصاد، وبسبب

 استمرار. اؽبيئات الرقابية الرظبية بزبضع اىل اشراؼ ورقابة فهي  رؼاغموض موجودات ونشاطات اؼبص
  ف نسبة أ س اؼباؿ الذي ينفرد خباصيتُت نبا:أما يبيز اؼبصارؼ عن اؼب سسات غَت اؼبالية ىو ىيكل ر

، والثانية س اؼباؿ اؼبمتلك يف اؼبصارؼ تشكل نسبة ضئيلة يف ؾبموع مصادر التمويل اؼبتاح للمصارؼأر 
جل عل  شكل ودائع ربت ؼ ىي مطلوبات قصَتة األكرب من مطلوبات اؼبصار ف القس  األىي أ

 .الطلب وبالتايل تصبح ادارة اؼبخاطرة عل  درجة عالية يف اؼبصارؼ باؼبقارنة مع اؼب سسات الغَت مالية
 تتميز اؼبصارؼ بسيادة عقاقة الوكيل مع ، و نشطة اؼب سسات اؼبصرفيةأطراؼ ذات اؼبصلحة يف تعدد األ

 اؼبصرؼ. واؼبالك يفالعقاقة بُت الوكيل  إطارضايف يف وىذا ما ىبلق بعد االزبائن 
إرشادات خاصة باغبوكمة يف  1999وضعت عبنة بازؿ يف العاـ  :لجنة بازلمبادئ الحوكمة حسب  .4

 1اؼب سسات اؼبصرفية واؼبالية، ركزت عل  النقاط التالية:
 ات اعبيدةقي  اؼب سسة ومواثيق الشرؼ للتصرفات السليمة وغَتىا من اؼبعايَت للتصرف. 
  للم سسة واليت دبوجبها يبكن قياس قباحها الكلي ومسانبة األفراد يف ذلك. السًتاتيجيةإعداد جيد 
 تسلسل وظيفيضمن وليات ومراكز ازباذ القرار   التوزيع السلي  للمس. 
 .وضع آلية للتعاوف الفعاؿ بُت ؾبلس اإلدارة ومدققي اغبسابات واإلدارة العليا 
 خلي قوي يتضمن مهاـ التدقيق الداخلي واػبارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن توافر نماـ ضبط دا

 .وليات  خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع اؼبس
 اٌف، دبا يف ذلك عقاقات العمل مراقبة خاصة ؼبراكز اؼبخاطر يف اؼبواقع اليت يتصاعد فيها تضارب اؼبص

ُت واإلدارة العليا، أو متخذي القرارات الرئيسية يف اؼبقًتضُت اؼبرتبطُت باؼبصرؼ وكبار اؼبسانب مع
 اؼب سسة.

  اغبوافز اؼبالية واإلدارية لإلدارة العليا اليت ربقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين أو
 اؼبوظفُت سواء كانت يف شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.

  اػبارجتدفق اؼبعلومات بشكل مناسب داخليا أو إىل. 

                                                           
، ورقة مقدمة إىل اؼب سبر اؼبصريف العر،ي لعاـ لية العربية حسب المعايير العالميةالحكم الجيد في المصارف والمؤسسات الماف اد شاكر،  1

 عهد اؼبصري للصَتفة.اؼب"الشراكة بُت العمل اؼبصريف واالستثمار من أجل التنمية "،  2005
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شق من اغبوكمة والذي يهت  باعبانب االداري ىي  من خقاؿ ما تقدـ نستنتج أف اغبوكمة اإلدارية واؼبالية  
 سباًما جديدة ليست اؼببادئعل  اختقاؼ اؼببادئ اؼبتبعة اال أف ما هبمعها ىو أف ىذه  ،والرقابة احملاسبية واؼبالية

 أمد منذ معروفة وإجراءات قواعد سبثل اؼببادئ فهذه كذل من العكس عل  بل مسبوقة، غَت مستحدثة أو
 من حوؽبا اإلصباع وكذلك اإلجراءات من واحدة حزمة يف معا ذبميعًها ىو القواعد ىذه يف اعبديد إمبا طويل،
 .للتطبيق إرشادات كدليل الدولية واؽبيئات اؼبهنية ات سساؼب قبل
 

 حوكمة تكنولوجيا المعلومات المطلب الثاني: 
مرا الستعماؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ اغبديثة يف اؼب سسات كاف ال بد من ضوابط وتوجيهات ربد ن  

من اؼبخاطر الناصبة عن سوء االستغقاؿ أو األخطاء اليت تصدر من مستخدمي تكنولوجيا اؼبعلومات ؽبذا كانت 
ات والرقابة عليها، سنتعرؼ يف ىذا حوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات دليقا شامقا الستخداـ تكنولوجيا اؼبعلوم

 اؼبطلب عل  مبادئها االرشادية وخصائصها حىت يتسٌت دراسة أثرىا عل  اؼبوارد البشرية وربسُت أدائها.
 :واالتصاالت المعلوماتتعريف حوكمة تكنولوجيا  :الفرع األول

ُت  بأف حوكمة تكنولوجيا أوضح دليل تدقيق تكنولوجيا اؼبعلومات الشامل من طرؼ معهد اؼبدققُت الداخلي
اؼبعلومات تتضمن تسيَت عمليات ومشاريع تكنولوجيا اؼبعلومات لضماف توافق ىذه األنشطة واحتياجات 

وذلك يعٍت أف اؼب سسة تتفه  إمكانيات وحدود تكنولوجيا  اؼب سسة اؼبوضحة يف اػبطة االسًتاتيجية ؽبا،
أىداؼ اؼب سسة واالحتياجات اؼبرتبطة هبا، وأف هبسد  ق معناساؼبعلومات، وأف وظيفة تكنولوجيا اؼبعلومات تت

تنسج  أىداؼ أف ىذا التوافق من وكمة ، ويتحقق اغبيف اؼب سسة من خقاؿ  والتناسق ويراقب ىذا التفه 
اؼب سسة مع احتياجاهتا من جهة وتكوف تكنولوجيا اؼبعلومات قادرة عل  االشًتاؾ مع االدارة يف تلبية ىذه 

 1.من جهة أخرىاألخذ باالعتبار قيمة وتكلفة تكنولوجيا اؼبعلومات اغباجات مع 
اؼبس ولية اؼبناطة باؼبديرين التنفيذيُت وؾبالس  بأهنا: ((ITGIاؼبعلومات كما عرفها معهد حوكمة تكنولوجيا 

قيق جل ربأوالقياديُت يف اؼب سسات للسيطرة عل  ىياكل وعمليات وتكنولوجيا اؼبعلومات فيها، من  اإلدارة،
وىذه اغبوكمة لنماـ اؼبعلومات تسمح بتوفَت الثقة والضمانات للمسانبُت بأف إدارة  ،2اسًتاتيجيتها وأىدافها

 للم سسة. االسًتاتيجيةنم  اؼبعلومات يت  بشكل فعاؿ ويتماش  مع األىداؼ 
السيطرة التامة عل   ة فرصة سسمن ىذا التعريف يتبُت أف حوكمة نم  اؼبعلومات تتعلق بالكيفية اليت توفر للم

نم  اؼبعلومات دبا يبكن اؼبنمومة اؼبعلوماتية من توفَت حد أدٌل من اغبماية للمصادر واألدوات اؼبعلومات وردع 
                                                           

 .186، ص 2011والطباعة، عماف،  ، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيعنظم المعلومات في الرقابة والتدقيقزياد عبد اغبلي  الذيبة وآخروف،  1
مساىمة تدقيق أنظمة تكنولوجيا المعلومة في تجسيد حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الجزائرية قالوف جيقايل، ، نرجس ضبيمش 2
 .518، ص 2016، جامعة أدرار، 38ؾبلة اغبقيقة، العدد "
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ومن ىنا يبدو جليا أف حوكمة نم  اؼبعلومات تعترب إحدى أى  ؿباور حوكمة اؼب سسات  ،اليت هتددىااؼبخاطر 
 تكنولوجيا وتعترب حوكمة ،  مستوى ؾبايل االلتزاـ واألداءتلعبو علنتيجة الدور التدعيمي الذي يبكن أف 

 1الذي يهت  جبانب تكنولوجيا اؼبعلومات وىي ؿبتواة فيها وال تنفصل عنها.و وكمة اغبجزء من اؼبعلومات 
 2:وى أطراؼ رئيسية معنية هبذا التطبيق  4: ىناؾ المعنيين بتطبيق الحوكمة في نظام المعلومات .1

وأصحاب  : وتشمل ىذه الفئة رأس اؽبـر التنميمي للم سسة وتتعداه اىل اؼبالكُت،اممالكي النظ .أ 
ويبكن لنموذج اغبوكمة أف ىبدـ  وى  الذين يقرروف سبويل النماـ من عدمو، االستثمار أو اؼبسانبُت،

 ىذه الفئة عرب اؼبسانبة يف رس  اػبطوط العريضة لتسخَت نم  اؼبعلومات يف خدمة اؼبنممة.
الذين  وى  باألخص اؼبدراء الوظيفيُت، وى  اؼبستفيدين اؼبباشرين من نماـ اؼبعلومات،: عملينالمست .ب 

وتطبيق اغبوكمة يساعدى  يف  ى  مس ولوف مباشرة عن أعماؿ اؼب سسة واؼبساءلة أماـ اإلدارة العليا،
كما توضح  تها،بناء مباذج للضوابط اػباصة بأعماؿ اؼب سسة وإجراءاهتا اؼبختلفة ويبكنه  من مراقب

 مسانبة نم  اؼبعلومات يف خدمة أىداؼ إداراهت  وأولوياهتا بشكل خاص.
 : وىو اؼبكلف بتطبيق وتنفيذ النماـ بالشكل الذي يسمح ؼبستعملو باالستفادة القصوى.المنفذ .ج 
التسلي  ؼبختلف مشاريع  وآجاؿ النوعية، اؼبيزانيةمس وؿ عن ربديد  :مدير مشروع نظم المعلومات .د 

 لومات.اؼبع
 3 تتضح أنبية حوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات من خقاؿ كوهنا: حوكمة تكنولوجيا المعلومات: أىمية .2
  ازباذ  يف قياس والسيطرة عل  تنفيذ القرارات، وتوليد معلومات تساعدالتولد قيمة للم سسة من خقاؿ

 القرار. 
  فرص اؼبمكنة ػبلق قيمة جديدة.العطيات تزويد اؼب سسة دببتساعد عل  استثمار األمواؿ بشكل فعاؿ  
   تعد ضرورة للم سسة للوصوؿ اىل تكامل األعماؿ ورؤية واضحة لألىداؼ وإدارة جيدة للسيطرة عل

  وسَتىا. ة لفه  عناصر تكنولوجيا اؼبعلوماتيتعد ضرور كما أعماؿ وقرارات تكنولوجيا اؼبعلومات،  
 اؼب سسة وتقليل اؼبخاطر الناذبة عنها. لتكنولوجيا اؼبعلومات يف مضافة تعمل عل  اهباد قيمة 
 ساليب والوسائل والعمليات اؼبرتبطة بتكنولوجيا اؼبعلوماتربديد األ . 

                                                           
، مقاؿ منشور يف ؾبلة االقتصاديات اؼبالية البنكية ودورىا في الوقاية من األزمات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتظبَتة فرحات، ، فايزة جيجخ 1

 .117، ص 2016، 01وإدارة األعماؿ جامعة بسكرة، العدد 
 ،14 لداجمل"، مقاؿ منشور يف ؾبلة العلـو التجارية، حوكمة نظم المعلومات كآلية لتدعيم الميزة التنافسية للمؤسسةشعباٍل ؾبيد، مزوار منوبة " 2

 .42، ص 2015 التجارية، العليا الدراسات مدرسة ،2 العدد
مرجع ، مساىمة تدقيق أنظمة تكنولوجيا المعلومة في تجسيد حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الجزائريةنرجس ضبيمش،  3

 . 518، ص سابق
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 تطوير نم  تكنولوجيا اؼبعلوماتو  دارةاإل اسًتاتيجية حقيقمات لتو ضماف فعالية تكنولوجيا اؼبعل. 
  صيل اؼبنافع اؼبرجوة.زيادة قدرة تكنولوجيا اؼبعلومات عبدب االخًتاعات واالبتكارات وتو 

 
  تطبيقها:ارشادات و  حوكمة تكنولوجيا المعلومات نجاحمقومات : الفرع الثاني

حىت ربقق حوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات األىداؼ األساسية اليت وضعت من أجلها ال بد من مقومات عل  
ت شكلية، ويبكن اهباز أنبها يف وأطر ال بد من تطبيقها واحًتامها حىت ال تكوف ؾبرد إجراءااؼب سسة امتقاكها 
  العنصرين اآلتيُت:

 حوكمة تكنولوجيا المعلومات:مقومات نجاح  .1
عوامل مادية ومالية باإلضافة ػبطط  ة يف سستتمثل مقومات قباح تطبيق حوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات يف أي م 

 1ما يلي:ؿبكمة طويلة األمد هبب تنفيذىا باحًتافية نوجزىا 
  تعود إىل القرارات اؼبتعلقة بأنواع األجهزة والربامج وتشييد  :التحتية لتكنولوجيا اؼبعلوماتإدارة البنية

إلحراز وتطور أصوؽبا اػباصة بتكنولوجيا  ة واؼبعايَت اػباصة سساؼبستخدمة داخل اؼبوالبيانات الشبكة 
 اؼبعلومات.

  لتحقيق أىداؼ االسًتاتيجية وبُت اؼبوائمة بُت االسًتاتيجية العامة للم سسة وخطط التشغيل القازمة
 لتكنولوجيا اؼبعلومات. تطوير م شرات األداء الرئيسيةمع  اػبطة االسًتاتيجية لتقنية اؼبعلومات

 ؽبا الفحص التشغيلي واالسًتاتيجييف تطوير اسًتاتيجية و  وضع خطة تشغيل لتكنولوجيا اؼبعلومات. 
 ة.تكنولوجيالدارة وتطوير التطبيقات إو  وضع خطة مالية وسبويلية لتكنولوجيا اؼبعلومات 
  وضع إطار عاـ لتطبيق حوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات والرقابة عليها مأخوذا يف االعتبار ما تصدره

 جهات الرقابة واالشراؼ والتشريعات اؼبنممة للعمل باؼب سسات واختيار البدائل العملية اؼبطروحة مثل:

Control objectives for information and related technology (COBIT). 
  ف أتشكيل اللجاف اؼبتخصصة يف توجيو تكنولوجيا اؼبعلومات ووضع االسًتاتيجية اػباصة هبا، ويتعُت

نم  تحديد أفضل اؼبمارسات يف ؾباؿ باإلضافة لعضاء ؾبلس اإلدارة أمستوى ىذه اللجاف عل  يكوف 
 .ا اؼبعلوماتتكنولوجيوتقنيات 

تطرقت اؼبنممات واؽبيئات الدولية ؼبوضوع حوكمة  ة تكنولوجيا المعلومات:حوكم إرشادات تطبيق .2
وضح ذلك ن، من خقاؿ اصدار إرشادات خاصة ؼبمارستها يف شكل إطار عمل تكنولوجيا اؼبعلومات

 ما يلي:في
                                                           

، مقاؿ منشور يف ؾبلة إللكترونية في ظل حوكمة تكنولوجيا المعلوماتآليات وقاية المعامالت امباركي ظبراء، ، أوناف بومدين، بوعقل مصطف  1
les cahiers du MECAS 382، ص 2016، جواف 12، جامعة تلمساف، العدد. 
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خاص بأىداؼ التحك  يف اؼبعلومات وكمة تكنولوجيا اؼبعلومات وىو إطار غب كوبيت:  إطار .أ 
مراقبة وربسُت  تنفيذ، يعد كوبيت إطارا يسمح بتطوير،و  (COBIT)تعلقة هبا والتكنولوجيا اؼب

، ITGI))تكنولوجيا اؼبعلومات، وقد وضع ىذا اإلطار من طرؼ معهد حوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات 
(ISACA) وصبعية تدقيق ومراقبة أنممة اؼبعلومات

دولة  180ألف عضو يف  100واليت تض   1
 سبثل ،دع  فيما يتعلق بضماف وأمن وحوكمة وإدارة ـباطر أنممة اؼبعلوماتاؼبعارؼ والشهادات وال

الرقابية  من اؼبتطلبات كل بُت الفجوة معاعبة خقاؽبا من يت  ووسيلة اؼبعلومات تقنية غبوكمة عمل إطار
 األعماؿ.  والفنية وـباطر التقنية واالجراءات

ت عل  التدقيق وتدنية اؼبخاطر يف اؼب سسة وكاف وركز  ،1996سنة  إطار كوبيت وضعت النسخة األصلية من
للضماف" ويساعد اؼب سسات عل  سبكُت أنشطة ضماف فّعالة وذات كفاءة  5"كوبيت آخر إصدار منها ىو 

هنا وكيف عالية خاصة بتقنية اؼبعلومات، حبيث يبكن أف وبصلوا عل  مستوى من الراحة يف العمليات اليت يّتبعو 
 .قاربات الضماف اؼبعًتؼ هبا دولياكما يوفر خارطة طريق ؿبّددة مبنية عل  أساس م،  ريقوموف بإدارة اؼبخاط

هبدؼ دع  فكرة إدارة التعامل مع  1985أطلقت سنة  :(COSO)لجنة دعم المنظمات إطار  .ب 
ويشمل مبوذج الرقابة  ثقاثة قضايا مًتابطة وىي إدارة ـباطر اؼب سسة، منع الغش والرقابة الداخلية،

ة ؾبموعة مبادئ توجيهية للرقابة يف ـبتلف ؾباالت نشاط اؼب سسة من بينها تكنولوجيا الداخلي
 اؼبعلومات.

ؾبموعة من اؼبعايَت يف ؾباؿ حوكمة تكنولوجيا  ISOوضعت منممة التقييس العاؼبية  :ISOطارإ .ج 
 اؼبعلومات:

ؾبالس إدارة يوفر ىذا اؼبعيار اؼببادئ التوجيهية ألعضاء  :(IEC /ISO:2015 38500) معيار -
اؼب سسات من أجل االستخداـ الكفء والفعاؿ لتكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼب سسة، ومن ناحية اؼبدققُت 
فإف ىذا اؼبعيار يطبق غبوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات دبا يف ذلك العمليات اإلدارية والقرارات اؼبتعلقة 

 أكرب ف االمتثاؿ ؽبذا اؼبعيار يبنح ثقةأل ٌفاألصحاب اؼبص ىاـ ضمافباستخداـ التكنولوجيا، وىو وبقق 
 2.وكمةاغبيف 

وىو معيار دويل يسمح للم سسات بإظهار االمتياز وتقدَل أحسن  :(20000IEC /ISO) معيار -
 اؼبمارسات يف ؾباؿ تسيَت تكنولوجيا اؼبعلومات.

ار العاـ تسيَت اؼبخاطر، اؼببادئ والتوجيهات، وىو يوفر اؼببادئ واإلط (31000ISO:2009)معيار  -
 إلدارة اؼب سسات باختقاؼ أنواعها، ويوفر توجيهات لربامج التدقيق.

                                                           
 .12، ص 2011 اؼبملكة العربية السعودية، ،الطبعة األوىل، مكتبة اؼبلك فهد الوطنية، مقدمة في حوكمة تقنية المعلوماتعقل ؿبمد عقل،  1
 .518، ص مرجع سابق، مساىمة تدقيق أنظمة تكنولوجيا المعلومة في تجسيد حوكمة تكنولوجيا المعلوماترجس ضبيمش، ن 2
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وىو معيار يوفر نمرة عامة حوؿ أنممة أمن اؼبعلومات  (27000IEC  /ISO :2014) معيار -
 1اإلدارية يف اؼب سسات باختقاؼ أنواعها.

ادة الثقة يف التقارير وىو يركز عل  الرقابة الداخلية وزي 2002وىو قانوف وضع سنة  : SOXقانون .د 
 2اؼبالية للم سسة خاصة اؼبعدة الكًتونيا.

 :المعلومات تكنولوجيااالستراتيجية لحوكمة  بادئالم: الفرع الثالث
اسًتاتيجية  ومبادئ ؾباالت Cobit 5 اطار حدد اؼبعلومات تكنولوجيااستجابة إلرادة تطبيق حوكمة جيدة ل

 L’ITGI اؼبعهد العاؼبي غبوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات مت إنشاءحيث  1998عاـ  اعبيد، كانت بدايتها للتطبيق
وذلك استجابة للمكانة اؼبتنامية اليت تشغلها  L’ISACA صبعية تدقيق ومراقبة أنممة اؼبعلومات دببادرة من

وكمة غب تأضح كمانم  اؼبعلومات يف أغلب اؼب سسات عامل قباح ضروري  فقد صارت  تكنولوجيا اؼبعلومات
سنوات قاـ معهد حوكمة تكنولوجيا  10وعل  مدى  اؼبعلومات أنبية ال تقل عن حوكمة اؼب سسات، ولوجياتكن

ونتيجة ىذه األحباث مت نشرىا سنة  اؼبعلومات بعدة أحباث باستعماؿ ؾبموعات عمل موزعة عرب العامل ككل،
غبوكمة  Cobitإطار   اقًتحهاوفيما يلي اجملاالت اػبمسة اليت ، Cobitيف الطبعة الثالثة من دليل  2000
 3:اؼبعلومات تكنولوجيا

: يعترب اجملاؿ األوؿ الذي من أجلو يت  تطبيق اغبوكمة وذلك هبدؼ جعل التوافق االستراتيجي .1
مع العل  أف مصطلح التوافق االسًتاتيجي طرح  ،االدارة اؼبعلومات يف خدمة اسًتاتيجيات تكنولوجيا

اإلمكانية اليت تستطيع  عرفةؼب Venkartramanو Hendersonمن قبل  1993ألوؿ مرة سنة 
يبثل درجة االنسجاـ وىو  اؼبعلومات يف كسب اؼبيزة التنافسية، تكنولوجياة من خقاؽبا استخداـ  سساؼب

 .يف اؼب سسة اؼبعلومات وتكنولوجيا ة واسًتاتيجية نم  سسوالتطابق بُت اسًتاتيجية اؼب
ة من جهة عل   سساؼبعلومات يساعد اؼبتكنولوجيا ؾباؿ  يف: إف تطبيق اغبوكمة تسيير المخاطر .2

ومن جهة أخرى  تعريف اؼبخاطر وربديد األطراؼ اؼبس ولة عنها واألدوار اؼبختلفة اؼبنوطة بكل طرؼ،
يساندىا يف استشراؼ اؼبخاطر اؼبتجددة عرب ربديد إجراءات لتقيي  األخطار دوريا والتواصل بشأهنا مع 

وضباية أصوؿ  كنولوجيةىنا عن مس وليات إدارة اؼبخاطر يف تشغيل اؼبشاريع الت ، اغبديثذوي اؼبصلحة
رفع  ، بالتايلتكنولوجيا اؼبعلومات اؼبلموسة والغَت ملموسة، واستعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارث

                                                           
، مداخلة مقدمة يف اؼبلتق  الوطٍت حوؿ حوكمة حوكمة تقنية المعلومات أداة استراتيجية لحماية أمن المعلوماتجودي سامية، ، رضباٍل موس  1

 . 12، ص 2012 ماي 7و 6ساد اؼبايل واإلداري، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، يومي الشركات كآلية للحد من الف
 .13، ص نفس المرجعجودي سامية، ، رضباٍل موس  2
 .44، ص مرجع سابق"، حوكمة نظم المعلومات كآلية لتدعيم الميزة التنافسية للمؤسسةشعباٍل ؾبيد، مزوار منوبة " 3
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صلحة اؼبستمر ونشر الشفافية بُت صبيع أصحاب اؼبالتقٍت التقيي  بالوعي دبخاطر تكنولوجيا اؼبعلومات 
 1.ةواعتماد مناىج وأطر عمل إدارة اؼبخاطر يف اؼب سس

يطبق مبوذج اغبوكمة عل  ؾباؿ إدارة اؼبوارد من أجل تعمي  القيمة اؼبقدمة من نم   :تسيير الموارد .3
ة  سساؼبعلومات من خقاؿ ربسُت االستفادة من اؼبنمومة اؼبعلوماتية بكل مكوناهتا وتسخَتىا ػبدمة اؼب

واغبديث ىنا عن إدارة اؼبوارد بكافة أشكاؽبا بشكل أكثر فعالية،  ا للمنفعة الشخصية.بدال من تكريسه
باإلضافة اىل ىيكلة فريق التقنية بشكل أكثر كفاءة واالستثمار األمثل واستخداـ وزبصيص موارد 
ي   وقدرات تكنولوجيا اؼبعلومات )األشخاص والتطبيقات والبنية التحتية والبيانات( والعمل عل  تعم

  كفاءهتا وربسُت تكاليفها باإلضافة اىل ربسُت اؼبعرفة والبنية التحتية لتكنولوجيا اؼبعلومات.
: قياس األداء هبيب عل  شرط الشفافية وتفسَت التكاليف حيث أننا عند تبٍت منهج قياس األداء.4

دارة نم  اؼبعلومات دبعٌت إ، اغبوكمة نستطيع ترشيد نفقات نم  اؼبعلومات وتعمي  عوائدىا عل  النماـ
 2بفعالية وفاعلية.

وإال فقا  حيث أف االستثمار يف ؾباؿ اؼبعلوماتية عليو أف يقدـ قيمة مضافة للم سسة :القيمة المقدمة.5
 خاصة وإف مل تكن اؼب سسة قادرة عل  االستفادة القصوى من االستثمار يف ىذا اجملاؿ، لقاستثمارداعي 

تسمح لنا  للمجاؿ التكنولوجيواغبوكمة اعبيدة  جدا،الغقاؼ اؼبايل مكلف  ألف التطورات متسارعة وبالتايل
من خقاؿ قياس األىداؼ اؼبتعلقة باألعماؿ عرب استخداـ نماـ بطاقة األداء  بتحديد ىذه القيمة
ىذا من  مع األىداؼ، اؼبعلومات كنولوجياأداء عمل تومقارنة كنماـ رقا،ي  للتقنية التكنولوجي اؼبتوازف

  نماـ مقارنة األداء ويبكن اعتماد يُعزز أعماؿ اؼب سسة ويدفع كبو ربقيق االسًتاتيجية،أف شأنو 
(benchmarking)   ويقودىا كبو األفضل أدائهاسيحسن  فبايف إدارة التكنولوجيا. 

عة يف ؾبمو يبكن اعتبار حوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات الشق اؼبعلومايت والتقٍت من حوكمة اؼب سسات وتتجسد   
 عمل عل  تلبية متطلبات اؼبعلومات والبنية التنميميةالعمل واالشراؼ واؼبس وليات، وت من اؼبمارسات يف ؿبيط

ستغقاؿ الفرص يف تعمي  اعلومات مع اسًتاتيجيات اؼب سسة و توافق استثمارات تكنولوجيا اؼبضماف و  للم سسة
اؼب سسة وإدارة اؼبخاطر واألمن  يف واردـبتلف اؼب وسيلة مستقلة تضمن حسن إدارة كما أهنااجملاؿ التكنولوجي،  

 اؼبرتبطة هبا.  اؼبعلومايت 
 
 

                                                           
 .44، ص مرجع سابق، ظم المعلومات كآلية لتدعيم الميزة التنافسية للمؤسسةحوكمة نشعباٍل ؾبيد، مزوار منوبة " 1
، ص مرجع سابق، آليات وقاية المعامالت اإللكترونية في ظل حوكمة تكنولوجيا المعلوماتمباركي ظبراء، ، دينأوناف بوم، بوعقل مصطف  2

382. 
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 البشريةثالث: حوكمة الموارد الالمطلب 
تنمر الدراسات اغبديثة اىل مصطلح حوكمة اؼبوارد البشرية عل  أهنا ضمن مكونات حوكمة اؼب سسات وأهنا   

ديد العقاقة بُت اإلدارة من جهة واؼبوظفُت من جهة أخرى، واف  آلية لتطبيق للقواعد اػباصة بش وف اؼبوظفُت ورب
كاف ىناؾ غموض يف ىذا اؼبصطلح فهو يرجع لعدـ وجود تعريف موحد ؽبذا اؼبفهـو كونو مازاؿ طور التكوين 
ومازالت كثَت من قواعده ومبادئو قيد اؼبراجعة والتطوير. سنحاوؿ يف ىذا اؼبطلب التعرؼ عل  جوانب حوكمة 

 رد البشرية وخصائصو حسب أبرز الباحثُت يف ىذا اجملاؿ وحصر خصائصو وفبيزاتو.اؼبوا
   

 مفهوم حوكمة الموارد البشرية: : الفرع األول
، أي أف اؼبصطلح جديد لكن ة سسبعض الدراسات أف إدارة اؼبوارد البشرية ىي حوكمة اؼبوظفُت يف اؼب تأشار 

ومعرفة ـبتلف جوانبو  د من تعريف واضح وؿبدد غبوكمة اؼبوارد البشريةاؼبفهـو يف حد ذاتو قدَل التطبيق لذا ال ب
 عل  حد سواء. وأنبية تطبيقو للم سسة وللموارد البشرية

 تأوضحوقد اليزاؿ ؿبل حبث  حديثحوكمة اؼبوارد البشرية موضوع  حوكمة الموارد البشرية:تعريف  .1
 تو، وفيما يلي بعض ىذه التعاريف:كل حسب نمر   حوكمة اؼبوارد البشرية الدراسات وعرفت عديد

ويف  وازباذ القرارات، واؼبس وليات، ة يف ربديد األدوار والسلطة، سسالعملية واؼبمارسة اليت تبنتها اؼبىي  -
 1هناية اؼبطاؼ مساءلة صبيع اؼبوظفُت واإلدارة لصاٌف مسانبيها.

والرقابة عل  اسًتاتيجية اؼبوارد ىي ؾبموعة القوانُت والنم  والقرارات اليت تسه  يف عملية االشراؼ  -
 2البشرية عن طريق اختيار األساليب اؼبناسبة والفاعلة لتحقيق خطط وأىداؼ اؼب سسة.

ات من أجل التأكد من أف اؼبوارد البشرية يت  إدارهتا بشكل  سسىي النماـ الذي ينبغي أف تعتمده اؼب -
  3رد البشرية.بالطريقة اليت زبفف من أية ـباطر ذات صلة باؼبواو مناسب 

 4:باؼبوارد البشرية وإدارة االستثمارات ذات الصلة  وتطويرفعل يف قيادة ىي  -

                                                           
، جامعة اؼبوصل، ؾبلة جامعة التنمية أداة فاعلة في حوكمة الموارد البشريةتدقيق الموارد البشرية سرمد غاًل صاٌف، ، ابراىي  ؿبمد جاس  1

 .287، ص 2016، العراؽ، 2، العدد 2البشرية، اجمللد 
ورقة حبثية مقدمة اىل م سبر ترصُت حاكمية المورد البشري الركيزة األساسية للبناء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي، م يد الساعدي،  2

 .6، ص 2016جانفي  21-20لعايل يف العراؽ يف التعلي  ا
أثر التدقيق االجتماعي على حوكمة الموارد البشرية في المنظمات دراسة استطالعية تحليلية بصَت خلف خزعل، ، صاٌف مهدي اغبسناوي 3

، العراؽ، 22، العدد 6ة واالقتصاد، اجمللد ، مقاؿ منشور يف ؾبلة اإلدار لعينة من أعضاء ىيئة التدريس في كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالء
 .112، ص 2017

 .287، ص مرجع سابق، تدقيق الموارد البشرية أداة فاعلة في حوكمة الموارد البشريةسرمد غاًل صاٌف، ، ابراىي  ؿبمد جاس  4
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  األداء األمثل من خقاؿ ربسُت أداء موجودات اؼبنممة للموارد البشرية ورأس اؼباؿ البشري )اؼبوارد
 واؼبهارات واػبربات داخل اؼبنممة لتلبية االحتياجات الكلية لألعماؿ(

 وليات القانونية )دبا يف ذلك تكاف  الفرص وسهولة الوصوؿ إليها( الوفاء باؼبس  
  اؼبنممة.يف ذبنب وزبفيف ـباطر اؼبوارد البشرية 
 .مواءمة أولويات الوظيفة مع احتياجات األعماؿ 
  سبكُت اؼبوارد البشرية من ازباذ القرارات التنفيذية حوؿ اعبوانب الرئيسية ألعماؿ اؼبوارد البشرية )دبا
 لك التخطيط والعمليات والرصد والتحسُت اؼبستمر(.يف ذ
النماـ الذي ينبغي أف تعتمده اؼب سسات من أجل التأكد من أف  بأف حوكمة اؼبوارد البشرية ىييبكن القوؿ 

القدرة عل  اغبك  وتوجيو مس وليات  كما أهنا اؼبوارد البشرية اليت يت  إدارهتا بشكل مناسب ورصدىا بعمق
 ة بطريقة كف ة وفعالة وشفافة من أجل تقدَل قيمة مضافة.اؼبوارد البشري

 أىمية حوكمة الموارد البشرية: .2
وىو يرمز  20131حوكمة اؼبوارد البشرية ىي مفهـو إداري مت تطويره من قبل مركز أحباث اؼبوارد البشرية يف عاـ  

ألخقاؽ والكفاءة. ة ىبضع لقواعد صارمة من حيث اضماف أف العنصر البشري يف أي م سسإىل عملية 
 . القيمة إلدارة األفراد داخل اؼب سسة ويهدؼ إىل وضع صبيع عناصر التمكُت القازمة لتنمي  سلسلة

تشمل سلسلة القيمة إلدارة األفراد ما يلي: اختيار اؼبوظفُت، اؼبكافآت، االمتثاؿ السلوكي واالحًتاؼ، كفاءة 
 لتعاقب، وإدارة األداء.اؼبوظف واغبك  الصائب، التطوير الوظيفي، زبطيط ا

 
عل  الرغ  من التعقيد الواضح يف حوكمة اؼبوارد  :حوكمة الموارد البشرية أركان وعناصر: الفرع الثاني
، باإلضافة التباع نو يبكن لإلدارة تبسيط العملية من خقاؿ تقدَل أركاف أساسية كإطار غبوكمتهاأالبشرية، إال 

 اؼبوارد البشرية، نوضح كل منهما يف النقاط التالية:نة لتطبيقها عل  عناصر وارشادات معي
 غبوكمة واعبهة اؼبطبقة ؽبا واألدوات اؼبستعملة لذلك.اؾباؿ نقصد هبا و  أركان حوكمة الموارد البشرية: .1
   وبالتايل فاف  ىي اليت يبكن من خقاؽبا الدخوؿ اىل عدـ االلتزاـ،و اجملاالت اليت ربتاج اىل أف ربك

ة من تلك اؼبداخل وىي قس  اؼبوارد البشرية، وىيكل رأس اؼباؿ البشري  سسًتؽ اؼباػبطر يبكن أف ىب
 وفريق القيادة. والتكوين،

                                                           
1
 Charles Saliba, HR Governance The real Gatekeeper, Colloquium on Corporate Governance 

across Ethics, Culture & Citizenship, Holy Spirit University of Kaslik, Lebanon, April 14 & 15, 

2014. 
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  ىي تلك الكيانات اليت يف موقع اؼبس ولية دبوجب القانوف أو عن طريق و اعبهات اؼبس ولة عن اغبوكمة
اؼبوارد  ةكمو هات اؼبس ولة عن حة حيث أف اعب سسجمللس، لتطبيق حوكمة اؼبوارد البشرية يف اؼباتعيُت 

 ووظيفة تدقيق اؼبوارد البشرية. وظيفة ضماف اعبودة، وعبنة اؼبوارد البشرية، البشرية ىي ؾبلس اإلدارة،

  أدوات اغبوكمة: كل األدوات اليت يت  استخدامها ينبغي التحقق من صحتها ومصداقيتها من أجل
سبارين االلتزاـ  :ا أكثر واقعية والدفاع عنها وتتضمناغبفاظ عل  نتائج حوكمة اؼبوارد البشرية وجعله

  .يف اإلقباز وتقارير التقدـ تقارير ضماف اعبودة وتقارير تدقيق اؼبوارد البشرية، ،قاـزباغبرص ال

كل من ىذه العناصر بدورىا لديها و  ،والرقابة تتضمن التوجيو واإلدارة :حوكمة الموارد البشرية عناصر .2
 دي اىل إنشاء ىياكل أساسية غبوكمة اؼبوارد تاإلدارية واليت عند تكاملها س ؾبموعة من العمليات

  1طبسة معايَت أساسية:وتشًتؾ العناصر السابقة يف  البشرية.
 ة وعل  فًتات منتممة. سسوىي عملية حصوؿ صبيع اؼبوظفُت عل  اؼبعلومات حوؿ اؼب :اؼبعلومة تاحةا 
 :اع إسًتاتيجية تعل  دائمة، وكذلك العدالة يف اغبصوؿ عل  التدريب وإتبأي  مدربُت تدريبا مناسبا

 .التدريب
 صبيع اؼبوظفُت لديه  الفرصة للمشاركة يف قرارات التخطيط والتطوير اليت ت ثر عليه . :اؼبشاركة يف القرارات 
 :ة.وفيها يكوف أفضل قدوة مع أفضل استعماؿ ؼبمارسات وسياسات اؼبوارد البشري التعامل بعدالة واتساؽ 
 :توفَت مكاف عمل أكثر أمنا وسقامة وصحة، وزبصيص اؼبوارد القازمة لذلك. أي بيئة عمل ؿبسنة وآمنة 

 
  مبادئ حوكمة الموارد البشرية: :الفرع الثالث

نمرا غبداثة ىذا اؼبصطلح مل يت  االتفاؽ بعد عل  مبادئ ومعايَت ؿبددة وبقيت ىاتو اؼببادئ نسبية زبتلف من 
يف دراسة أجريت عاـ  ة مبادئ غبوكمة اؼبوارد البشريةشبانيحدد  Kaplan et at أف م سسة ألخرى، إال

 2:نشرت يف ؾبلة اؼبوارد البشرية الصحية وتعترب جامعة ؼبا هبب أف يتوفر يف حوكمة اؼبوارد البشرية وىي 2013
عبهات الفاعلة يف تساعد عل  ربديد األولويات واألدوار اؼبتوقعة من ا والتوجو: االسًتاتيجيةالرؤية  -

 اؼبنممة، ووضع معايَت لقياس األداء عل  اؼبدى اؼبتوسط القصَت.
 عل  اؼبساءلة تنطبق والسياسات. والقرارات، ىي االعًتاؼ وفرضية مس ولية األفعاؿ، واإلنتاج، اؼبساءلة: -

 الفاعلة. اعبهات
                                                           

 .289، ص مرجع سابق، تدقيق الموارد البشرية أداة فاعلة في حوكمة الموارد البشريةسرمد غاًل صاٌف، ، ابراىي  ؿبمد جاس 1
2
 AvrilD kaplan Sarah Dominis John GH Palen, Human resource governance: what does 

governance mean for the health workforce in low- and middle-income countries?,Human 

resources for Health, 2013, p3.  
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 وارد.تشَت اىل االنفتاح والوضوح يف عملية صنع القرار وزبصيص اؼب الشفافية: -
حيث سبكن اؼبعلومات الدقيقة أصحاب اؼبصلحة عبعل السياسات  :يف الوقت اؼبناسب توليد اؼبعلومات -

 وازباذ اإلجراءات عندما ال يت  استيفاء األىداؼ واؼبعايَت. بالغة األدلة،
 بدوف تأخَت أو ضياع أو فساد. تشَت اىل أي مدى يت  تطبيق سياسات اؼبوارد البشرية الكفاءة: -
 وىي تتعلق بالسياسات واإلجراءات اليت تنطبق عل  اعبميع. الة والنزاىة:العد -
 االستجابة ىي قدرة اؼبنممة واألقساـ عل  االستجابة الحتياجات اؼبوظفُت. االستجابة: -
 اليت سبثل مصاغبه . تنميماتالصوت واؼبشاركة ىي اشراؾ األفراد من خقاؿ ال صوت اؼبوظف واؼبشاركة: -

 
ة تساعد عل  معاملة اؼبوظفُت بعدالة وبااللتزاـ بالقانوف وأفضل  سسكمة اؼبوارد البشرية يف اؼبإف امتقاؾ حو    

باسًتاتيجية  وارد البشريةومواءمة فبارسات إدارة اؼب ة اؼبوارد البشريةكلفتالسيطرة عل  باإلضافة اىل اؼبمارسات، 
ة بإطار لضماف عدـ ىبوطها اىل الفوضوية  سسوكذلك تساعد عل  تزويد اؼب ،اؼبنممة ورؤيتها ورسالتها وقيمها

ف حوكمة اؼبوارد البشرية إ. وارد البشريةيف غياب القواعد والتعليمات وإجراءات العمليات اؼبعيارية اؼبتعلقة بإدارة اؼب
 ،عمي  رأس اؼباؿ وربقيق الغايات واألىداؼتدع  اؼبعرفة و استغقاؿ و  ة سستقدـ أفضل إطار ؼبمارسة عمليات اؼب

 .تطوير القيادة وإدارة األداءو  البشرية ىاحوكمة مواردة الًتكيز عل   سسذا عل  اؼبل
اؼبوارد البشرية ىي عبارة عن اؼب سسات جبوانبها اؼبختلفة اؼبالية والتكنولوجية وجانب فإف حوكمة  فبا سبق  

وكيف توجو وتضبط  البشرية،دية و اؼبا البوصلة اليت يبكن من خقاؽبا ربديد األدوار واؼبس وليات والقواعد للموارد
 للم سسة األخرى  ثراتتداوؽبا مع اؼبكيفية وطريقة ارتباطها مع بعضها البعض، و  وتعمل وربك  وتراقب،

القدرة عل  اغبك   ويبكن اعتبارىا ،لتقاطعات اؼبقصودة وغَت اؼبقصودةبالشكل الذي يبنع االرتباكات وا
 فعالة وشفافة من أجل تقدَل قيمة مضافة.والسيطرة عل  اؼبس وليات بطريقة كف ة و 
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  العالمية نماذج حوكمة المؤسساتو  أنظمة الحوكمة :لثالثا بحثالم
من خقاؿ قابة وتوجيو عل  مستوى الكلي ر سنلقي الضوء عل  حوكمة اؼب سسات كنماـ يف ىذا اؼببحث   

فه  و  ،ؼبايل اؼبصريف للدولة وـبتلف اؼب سساتتعامقات النماـ االيت ربك  ـبتلف والتشريعات القوانُت دراسة 
خاصة وأنو دراسة أى  النماذج الدولية اؼبطبقة للحوكمة  اذ ال بد من، العقاقة بينهما ربديد األسلوب اؼبعتمد يف

كما سنتعرؼ عل  اغبوكمة الشرعية اإلسقامية ونقاط اختقافها   ليس ىناؾ مبوذج موحد عل  اؼبستوى العاؼبي،
خصائص  اعتمادا عل و  ،التقليدية من خقاؿ التعرؼ عل  النموذج اإلسقامي للحوكمة وفبيزاتومع اغبوكمة 

الستفادة منها يبكن ا مباذج اغبوكمة اؼبنتهجةاالختقافات بُت عرفة أى  دبو  النماـ اؼبايل اؼبعتمد يف كل الدولة
 .عبزائريةللحوكمة عل  اؼبستوى احمللي تناسب خصائص اؼب سسات ا مبوذجمفهـو لتحديد 

 
 نظام حوكمة المؤسسات مفهوم المطلب األول:

اؼب سسات ىي أحد األساليب اإلدارية اليت تزايد االىتماـ هبا يف اآلونة األخَتة مع كثرة حاالت حوكمة   
نتبٌت مبوذج غبوكمة اؼب سسات االقتصادية اعبزائرية الفشل والفساد اليت مست كربى الشركات العاؼبية، وحىت 

وخصائصها، غبوكمة ا لبيئة احمللية ومبٍت عل  مبادئ عاؼبية ؾبربة ومعتمدة ال بد من دراسة ـبتلف أنممةيناسب ا
  اؼبطلب بالتعرؼ عل  مفهـو نماـ اغبوكمة مث التمييز بُت النمامُت الداخلي واػبارجي. يفنقـو ؽبذا س

  
 :طبيعة نظام الحوكمة: الفرع األول

االقتصادية، وبتفعيل آليات عبيدة اؼبرتبطة بالديبقراطية، وبتطبيق سياسات اغبرية يعد نماـ اغبوكمة من األنممة ا 
ذب االستثماري الوقت ذاتو فهي إطار حاك  ومتحك  يف عناصر اعب وتوازنات العرض والطلب، ويف السوؽ

1وألي م سسة من اؼب سسات. ألي دولة من الدوؿ وألي اقتصاد من االقتصاديات
 

 2مدخقات اغبوكمة وكيفية تشغيلها وـبرجاهتا وتتلخص فيما يلي: تتمثل يف قاثة أجزاءاغبوكمة كنماـ لو ث
حيث يتكوف ىذا اعبانب فبا ربتاج إليو اغبوكمة من مستلزمات، وما يتعُت توفَته ؽبا  مدخالت النظام: .1

 من متطلبات سواء كانت متطلبات قانونية تشريعية، إدارية أو اقتصادية.
يقصد هبا اعبهات اؼبس ولة عن تطبيق اغبوكمة وكذلك اؼبشرفة عل  ىذا  نظام تشغيل الحوكمة: .2

ساى  يف يعمل وي داخل اؼب سسة أو خارجها يت  اتباعو التطبيق، وجهات الرقابة وكل أسلوب إداري
 تنفيذ اغبوكمة ويف تشجيع االلتزاـ هبا ويف تطوير إحكامها واالرتقاء بفاعليتها.

                                                           
 .8، ص مرجع سابق، الشفافية واإلفصاح في إطار حوكمة الشركاتمصطف  حسن بسيوٌل السعدٌل،  1
 .11، ص 2009 ، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت، جامعة اؼبدية،دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسساتد الصمد، عمر علي عب 2
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ة ليست ىدفا يف حد ذاهتا وإمبا أداة ووسيلة لتحقيق نتائج وأىداؼ اغبوكم مخرجات نظام الحوكمة: .3
يسع  إليها اعبميع فهي ؾبموعة من اؼبعايَت والقواعد والقوانُت اؼبنممة لألداء واؼبمارسات العلمية 

 ومن مث اغبفاظ عل  حقوؽ أصحاب اؼبصاٌف وربقيق اإلفصاح والشفافية. والتنفيذية للم سسات
   

  :لحوكمة المؤسسات النظام الخارجيمفهوم : الفرع الثاني
 من خقاؿ العنصرين التاليُت:نتطرؽ ؽبذا اؼبفهـو 

 مصاٌف مايةغب تستخدـ اؼب سسات حوكمة بأف افًتاض عل  ماـالن ىذا يقـو تعريف نظام الخارجي: .1
 الفئة سه  ى األ ضبلة يعترب لذام سساتيا،  امستثمر  أوأفرادا كانوا  سواء سه األ ضبلة اىتماماتو 

يها لد اليت الوحيدة والفئة هت ،ورغبا صاغبه م لتحقيق اؼب سسة تسع  اليت اؼبصلحة ذات الوحيدة
 ألصحاب وكيل ماـ اػبارجي ىيالنر ىذا منمو  من فاإلدارة اإلدارة، قراراتعل  التأثَت عل   القدرة
 يف اؼب سسات قباحمقياس  فإف لذا األسه ، ضبلة ثروة تعمي  ىل ىياألو  ووظيفتها سه ،األ ضبلة اؼباؿ
 1.ُتنبللمسا تقدـ اليت اؼبستثمرة األمواؿ عل  احملقق والعائد األرباح مقدار ىو ماـالن ىذا

 عدة خصائص أنبها: اؼب سسات غبوكمةللنماـ اػبارجي : للحوكمة الخارجي ظامخصائص الن .2
 كبَت موزع عل  عدد  سه  أف العدد األكرب من األ أي اؼبلكيةبوجود تشتت يف  ماـ اػبارجيالن يتصف

باإلضافة  سه ،من ضبلة األ القوانُت اغبماية لألقلية توفر حيث ،وال يًتكز يف فرد واحد اؼبسانبُتمن 
ز وسبنع ذباو  اؼب سسات سه  ىذهاؼبستثمر الفرد يف أملكية اليت تضع حدودا لنسبة  القوانُتإىل وجود 

 سه .وضبلة األاؼبديرين كل من   بُتالصراع حوؿ اؼبصاٌف  يكوفاغبدود وبالتايل  ىذه
 عمليةإلسباـ  اؼبستقلُتبشكل أساسي عل  ؾبلس اإلدارة، وخاصة األعضاء  لنماـ اػبارجيا ىذا يعتمد 

 .واستققالية ومراعاة مصاٌف اعبميع دبوضوعيةاألداء اإلداري التنفيذية وتقيي  الرقابة عل  اإلدارة 
 مثل ربط اؼبكافآت  سه ،غبات ومصاٌف ضبلة األر  لتحقيق أساليب عدة عل  ماـالن ىذا يعتمد

ف  يعتمد عل  تشكيل ؾبلس اإلدارة بشكل ك ومعايَت، بالشفافيةسبتاز  معايَت ؿباسبيةاعتماد باألداء، 
 .اعبدارة واالستحقاؽ

  يف رأظباؿ اؼب سسات. اؼباليةللبنوؾ واؼب سسات  ضعيفةمشاركة 
 بدور رقا،ي  والقياـ التنفيذية،اؼبس وؿ عن ازباذ القرارات وىو بإدارة اؼب سسات ؾبلس إدارة واحد،  يقـو

 ىو ، وإف كاف االذباه السائدوغَت تنفيذيُت تنفيذيُتاجمللس من أعضاء  ويتكوف، التنفيذيةعل  اإلدارة 
 .مهاالرقابة عل  إدارة اؼب سسة وإحكالزيادة  التنفيذيُت غَتعدد األعضاء زيادة 

                                                           
، ورقة مقدمة ايل ملتق  حوكمة اؼب سسات مقاربات وذبارب جديدة، دراسة مقارنة بين نموذجي الحوكمة األمريكي والفرنسيضبادي نبيل،  1

 .3ص ، 2015وزو، جامعة مولود معمري تيزي 
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 فأسواؽ رأس اؼباؿ ماـيف الن تأثَتنشطة ذات  وآليةبة عل  اؼب سسات الرقا آليات السوؽ كأحد يعترب ،
ماـ الن  ىذااؼبقاؾ يف ويعتمد ذلك، سهلاليت ت القوانُت والتشريعاتسبتاز بالكفاءة، باإلضافة إىل وجود 

 .سه مصاٌف ورغبات ضبلة األ ربقيقللعمل عل   اؼبديرينبأداء  والتعويضاتربط اؼبكافآت آلية عل  
  يشاركوفال  هن فإ ذال، اؼبستقبلية اؼبشاريع مردوديةحوؿ  مصداقيةعن معلومات ذات  اؼبستثمرينحبث 

 يف األسواؽ. نهاوذلك من خقاؿ اؼبعلومات اؼبعلن ع منها إيرادات توقعوفيإال يف االستثمارات اليت 
 

 مفهوم النظام الداخلي:: الفرع الثالث
 تاليُت:نتطرؽ ؽبذا اؼبفهـو من خقاؿ العنصرين ال 

عل  فكرة اؼبستثمر  أساسي يعتمد ىذا النماـ بشكل تعريف النظام الداخلي لحوكمة المؤسسات: .1
اؼب سسي وىو عبارة عن دخوؿ م سسة مالية أو بنك أو شركة اقتصادية كمساى  يف م سسة أخرى 

َت استثماراهتا، دخل يف تكوين ؾبلس االدارة فبا يعطيها إمكانية الرقابة والتوجيو ومتابعة سوبالتايل ت
 البنوؾ مشاركة عل  يعتمدو  ،والياباف أؼبانيا من كل يف اؼب سسات غبوكمة الداخلي ماـالنيطبق و 

 اؼب سسي يف واؼبستثمر البنوؾ ملكية نسبة تزداد حيث اغبوكمة، عملية يف اؼب سسي واؼبستثمر
 اليت واإلمكانيات القدرات لديه  تتوافر والبنوؾ اؼب سساتيُت اؼبستثمرين من اؼبسانبُت فه الء اؼب سسات
  1.أدائها وضبط اإلدارة عل  من الرقابة سبكنه 

 يتميز عن النماـ اػبارجي بعدة خصائص أنبها: المؤسسات: لحوكمة الداخلي النظام خصائص .2
 ومتجانسة متمركزة تكوف والديوف والبنوؾ اؼب سسي اؼبستثمر سيطرة خقاؿ من زةمرك مسانبة. 
 رةاؼبسع اؼب سسات عدد يف قلة ىناؾ حيث نشاطا أقل اؼباؿ رأس أسواؽ. 
 والبنوؾ، اؼب سسات بُت اؼبتواجدة العقاقات واستمرار ودواـ اؼب سسات ماؿ رأس يف للبنوؾ قوي تواجد 

 واؼب سسة( اؼبسانبُت) اؼبستثمرين بُت القائمة والعقاقات اؼباؿ لرأس ضعيف تشتت إىل وجود باإلضافة
 األنممة من النوع يف ىذا أنو كما ،وديبومة يف ىاتو العقاقة اؾ استمراريةأي ىن الطويل اؼبدىعل  
 لكن ،كبَتة مبالغ وذات اؼبدى طويلة قروضا ألهنا تقدـ كبَتة  أخطارا وتتحمل شريكا البنوؾ تصبح
 االستغقاؿ فًتات بتمويل تقـو فقط النماـ ىذا يف البنوؾ ففإ لألسواؽ اؼبوجهة األنممة يف العكس
 .للم سسات اجات القصَتةواالحتي

                                                           
 .4ص ، مرجع سابق، دراسة مقارنة بين نموذجي الحوكمة األمريكي والفرنسيضبادي نبيل، 1
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 طريق  عن مباشرة بصفة سواء مسانبة أو دائنة تصبح أف األخَتة ؽبذه يبكن للبنوؾ اؼبوجو النماـ يف
 1.التوكيل أو التفويض طريق عن مباشرة غَت بصفة أو اؼباؿ رأس من جزء إىل الديوف ربويل اؼبشاركات،

ركة البنوؾ بشكل أساسي وقد تصبح مستثمرا م سساتيا مشايتميز النماـ الداخلي عن اػبارجي أنو يعتمد عل  
كآلية رقابة، عل  عكس النماـ اػبارجي الذي يعتمد عل  كثرة اؼبسانبُت ويعترب السوؽ  وىي تلعب دور اؼبراقب 

يف اؼبطلب اؼبوايل سنرى تطبيق ىاتو النماذج عل  أرض الواقع من خقاؿ تبنيها من طرؼ دوؿ معينة فبا يعطي 
 ؼبميزات كل نماـ وسلبياتو.صورة أوضح 

 
 العالمية لحوكمة المؤسسات   نماذجالمطلب الثاني: ال

 وىي ؿبدداهتا الداخلية اليت تشكلباختقاؼ اعبهات اؼبطبقة ؽبا  زبتلف تطبيقات اغبوكمة واجراءاهتا اؼبتبعة  
االقتصادية  البيئة تخصوصيا كما تتأثر بالبيئة العامة أو احملددات اػبارجية واليت تعتمد عل ،  خصائصها

فبا يعطي اغبوكمة اؼبطبقة  ميزات النماـ اؼبايل واالقتصادي السائداحمليطة باإلضافة ؼب والتشريعية واالجتماعية
 .ث مباذج عاؼبيةى  ثقاأويف ىذا اؼبطلب سنحاوؿ التطرؽ اىل  صبغة مشًتكة يف م سسات بلد ما أو مبوذج عاـ،

 
  سوني:ساكنجلو النموذج األ: الفرع األول

ربتل مكانة مركزية يف  قوية أسواؽ مالية، حيث سبتلك مريكية وبريطانيا من فبيزات الواليات اؼبتحدة األيعترب
 ومات ىذا النموذج لدينا: ؼبعرفة مق، سلوؾ اؼبسَتينالتمويل والرقابة و  ةمأنم

ايل الدوؿ  التسانبية اغبوكمة أصل يعود تارىبيا الحوكمة في الدول األنجلوساكسونية: .1
قبلوساكسونية حيث تعترب قوة تدخل الدولة ؿبدودة يف االقتصاد ويتمثل دورىا الرئيسي يف كوهنا األ

ؿبصورة أساسا يف الدور  واليت تبق فاعل رئيسي يسع  إىل إعادة خلق شروط التنمية االقتصادية 
من جهة أخرى ة، الذي يلعبو القطاع اػباص يف دفع عجلة التنمية دوف االعتماد عل  اغبكوم

ياف تعترب دائن تقدـ يف أغلب األحاملها مع اؼب سسات غَت البنكية و اؼب سسات البنكية يقتصر تع
3:يزاتثقاثة فب يعرؼ ىذاونماـ اغبوكمة  2القروض فقط.

 

                                                           

دور الحوكمة في تعزيز أداء المؤسسات المالية دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات سيد أضبد حاج عيس ، ، ثابت حساف ثابت1 
 .56، ص 2017، ، جامعة اعبلفةدراسات االقتصادية، العدد السادس، مقاؿ منشور يف ؾبلة إدارة األعماؿ والالمالية

 Examen empirique des principaux systèmes de gouvernanceبروبة أضبد اغباج، ، ـبفي أمُت 2
dans le monde d'entreprise ،جامعة ، مداخلة يف اؼبلتق  الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اؼبايل و اإلداري

 . 10، ص 2012ماي  7و 6ؿبمد خيضر بسكرة، 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة حوكمة الشركات في المنظومة المصرفية ضمن التحوالت االقتصادية العالميةجقاب ؿبمد،  3

 .72، ص 2010ماجستَت، اعبزائر، 
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 بنكية.ة كبو اؼبخاطرة وؿباولة اغبصوؿ عل  قروض م سس مسَتتدفع كل  الشديدةاؼبنافسة  اؼبخاطرة: -
 يف السوؽ للمحافمة عل  النماـ السوقي. ينبغي دورىا كماالدولة اؼبعدلة تلعب  مراقب:السوؽ  -
 . دىاحدو  يتجاوزعل  كل من  القوانُت تطبيق القوانُت:صرامة  -
 خارجي. نماـ وىونماـ بنكي سوقي  فهوالنموذج موجو كبو البنوؾ والسوؽ،  ىذا -

ميكية خاصة نمرا ألنبية اؼبسانبُت يتميز ىذا النموذج بدينا :نجلوساكسونياأل مميزات النموذج .2
 ماؿ سأر  حصص من النموذج ىذا يف اؼب سسات ألكرب اؼبايل اؽبيكل يتشكل، و يف حياة اؼب سسة

 عن الناذبة الكربى اؼبالية اؼبسانبات ومن اؼبستثمرين اؼبسانبُت ومن لتأسيسيُتا اؼبسانبُت
 للمسانبُت يبكن كما ل،أق بدرجة ليةاؼباو  البنكية التحالفاتو  كربى بدرجة الصناعية التحالفات
 األكثر الصغار اؼبسانبُت فئة تعتربو ، اؼب سسات ىذه ظباؿأر  تشكيل يف يسانبوا أف الصغار
 األمريكية اؼبتحدة الوالياتتعترب  1.القصَت اؼبدى يفالبورصة  باتتقلل للخطر وعرضة حساسية
 2:بأنو يبتلك تميزيكما لرأظبايل وقوتو  نمرا لتطور نمامها االنموذج األقبلوساكسوٍل  يف الرائدة

 بعدد كبَت من اؼب سسات اؼبالية سوؽ مايل قوي ؿباط. 
 يف  امسانباهت نسب اؼب سسات اؼبالية وربدد عل النمامية والقانونية تفرض  قيودوجود ؾبموعة من ال

س ماؿ أر من  5 %من أكثرفمثقا مقاؾ البنوؾ ليس بإمكاهن  امتقاؾ  ،ات الصناعية سساؿ اؼبرأظب
 .ة اػباصة سساؼب

  من إمكانية نسج شبكات مسانبة  واليت ربد اعببائيةوالقيود وجود بعض قواعد مكافحة االحتكار
كما أنو يبنع عل  اؼبستثمرين اؼب سساتيُت امتقاؾ عدد كبَت من األسه  لنفس   ،ات سسمتقاطعة بُت اؼب

 ة. سساؼب
 أحادياؼبتبع  ـ التسيَتنماف أقبد ب موذج:في ظل ىذا الن الهيكل التنظيمي للمؤسسة مميزات .3

 تقسي  ىناؾ ليس أخرى بصيغو اإلدارة،العاـ ىو نفسو رئيس ؾبلس أي أف الرئيس اؼبدير  السلطة
 ؼبصلحة يعمل ثنائي تنفيذي عن جهاز عبارة واؼب سسة ،الرقابة ومهاـ اإلدارة مهاـ بُت ثنائي
قوة  يبتلكوفمن  ى  أف أصحاب اؼبصاٌف ج ىينموذ ال مهمة يف ىذااعبد  اؼبيزةكما أف  ،انبُتاؼبس

 ك.امة يف ذلالت االستققالية ؽب القرار و 
 

                                                           
 من عينة حالة دراسة-ائريةأداء المؤسسة االقتصادية الجز حوكمة المؤسسات: دور عالقة الوكالة في تحسين صلواتشي ىشاـ سفياف،  1

 .56، ص 2013 ،3 اعبزائر جامعة اقتصادية، علـو دكتوراه أطروحة ،-الجزائرية االقتصادية المؤسسات
 Examen empirique des principaux systèmes de gouvernanceبروبة أضبد اغباج، ، ـبفي أمُت 2

dans le monde d'entreprise ،11، ص سابق مرجع. 
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 :األلماني اليابانيالنموذج : ثانيالفرع ال
، أما مقوماتو وما يبيزه عن النموذج السابق النموذجتهجت ىذا من أى  الدوؿ اليت انوالياباف تعترب أؼبانيا  

 :لتاليةفيمكن التطرؽ إليو يف النقاط ا
ىذا  يرتكز األقبلوساكسوٍل النموذج عكس عل  النموذج: المطبقة لهذا الحوكمة في الدول .1

 السيولة ضعف بسبب البورصة يف اؼبالية السندات حركة بطئ رغ التشاركية،  اغبوكمة عل  النموذج
 اؼبايل باالستقرار جالنموذ  ىذا يتميز أنو إال اؼبشاركة يف األجانب اؼبستثمرين اؼبسانبُت لًتددو  اؼبالية
 النموذجىذا  ففي اؼبثل  اػباصة اؼبصلحة عل  واعبماعية االجتماعية اؼبصلحة لتغلب ذلك يعودو 

 اؼبصلحة ربقيق قيد مع الوطنية باؼبصلحة أكثر تقًتب اليت االجتماعية اؼبصلحة ربقيق اؼبسَت عل 
 تفاوض يًتؾ النموذج ىذا، ةاؼبنفع تعمي  عل  البحث دوف الشركاء أو اؼبصاٌف ألصحاب اػباصة
 رقابة ربت طعةامتق مصلحة وذو معقدة جد شبكة وداخل السوؽ خارج اؼب سسة قبةار مو  ملكية
 1را.ناد إال البورصة يف اؼبدرجة اؼب سسات تضارب وعدـ العمومية القوى

نكي قطاع ب بواسطةيكوف و في اؼبفضل التمويل ما يبيزه أف :لماني اليابانياأل مميزات النموذج .2
 اؼبسانبُت حزمة وقلة أو كتل شكل يف أي األقلية أصحاب اؼبسانبُت من اؼبالكُت ثرةمع ك ،قوي

 وؾبلس مراقبة ؾبلس يوجد أي ثنائي ات سساؼب تسيَت نماـباإلضافة اىل أف  ،األغلبية أصحاب
 إىل ضافةباإل اؼبراقبة، ؾبلس طرؼ من ؽب وعز  تعيينه  يت  اإلدارة ؾبلس أعضاء أف العل  مع إدارة
 .2الرقابة اـهوم اإلدارة ـمها بُت اؾ فصلىن أنو

عما ىو موجود يف السوؽ اؼبايل  يفاؼبعلومات  إجبارية اإلفصاح عن ضعفأف قاحظ عل  ىذا النموذج فبا ي
ن يتحمل اؼبس ولية ف القطاع البنكي ىو موعليو فإأدى ايل تطورىا بشكل ضعيف، النموذج األقبلوساكسوٍل 

  .3مويل اؼب سساتتوفَت اؼبوارد األساسية لتساسية يف ألا
  :حيث قبد للدراسة ونبا أؼبانيا والياباف الرائدين يف ىذا النموذج كحالة لفه  النموذج أكثر نأخذ بلدين

ة  م سسأف كل  والذي يعٍت Hausbankيعتمد عل  نماـ  يةاالقتصاداؼب سسات سبويل  :بالنسبة أللمانيا-أ
لكن أيضا يضع ليس فقط توفَت اؼبوارد اؼبالية و يضمن والذي مرار من طرؼ نفس البنك باست هاليو يت  سبكبَتة 
أي  ،مزودة للخدمات البنكيةاتو البنوؾ يف نفس الوقت دائنة ومسانبة و بالتايل فهللرقابة والتحك  اؼبستمر و  طرؽ

بة كبَتة بفضل توكيل لكنها سبارس رقاات و  سسسانبة ضعيفة يف رأظباؿ اؼبسبتلك إال م أف ىذه البنوؾ ال
                                                           

 .57، ص مرجع سابق ،حوكمة المؤسسات: دور عالقة الوكالة في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية الجزائرية صلواتشي ىشاـ سفياف، 1
 .73مرجع سابق، ص حوكمة الشركات في المنظومة المصرفية ضمن التحوالت االقتصادية العالمية، جقاب ؿبمد،  2
 Examen empirique des principaux systèmes de gouvernanceضبد اغباج، بروبة أ، ـبفي أمُت 3

dans le monde d'entreprise ،12، ص مرجع سابق. 



 كمة المؤسساتالفصل األول: اإلطار النظري لحو 

12 

 

 سبثيل حيث من بالفضاء الواسع كذلك بتميز النماـ اىذ أف إىل اإلشارة هبب كماات ؽبا، سسأصحاب اؼب
   .اؼبصاٌف أصحاب

  :ىذا راجع لألسباب التاليةأف تدخل البنوؾ يت  بشكل كبَت و  قبد :بالنسبة لليابان-ب
 انية التحويل اػبارجي غَت  والقواعد اليت ربد من امكمبو ضعيف لألسواؽ اؼبالية اليابانية بسبب القوانُت

 .البنكي
  الذي ساى  يف تطور اقتصاد اؼبديونيةي للدولة يف االقتصاد الياباٍل و التدخل القو.  
  من خقاؿ اجملالس العامة أو ؾبالس  سوآءاىي اليت تتحك  يف اجملموعات اؼبسَتة البنوؾ مسانبة بقوة و

 اإلدارة.
 ن زيادة درجة تبعية اؼبسَتين ؽباؼبوارد اؼبالية النادرة يبكنها مربك  البنوؾ يف ا. 
  يكوف جذري فيما ىبص وتدخلها كانت وضعيتها يف تدىور   إذاال تتدخل البنوؾ يف اؼب سسات اال

 سيء.م سسة اللذين وبققوف أداء ضعيف و اؼبسَتين لل
نميمي للم سسة تكوين اؽبيكل الت فيما ىبصفي ظل ىذا النموذج:  الهيكل التنظيمي للمؤسسة مميزات-ج

 % 50ف أليات اغبوكمة حيث آف اؼبسانبُت ورغ  ملكيته  للم سسة ال يفرضوف أؼباٍل ألقبد وفق النموذج ا
الباقوف يت  تعيينه  من قبل اربادات العماؿ كما  انتخاهب  من قبل اؼبسانبُت بينمامن اجمللس االشرايف يت  
يضا ؽب  ميزة أمر اؼب سسة ومتأثرين هبا بل أوالعماؿ ليسوا فقط معنيُت يف  ف اؼبوظفُتأينطوي ىذا النموذج 

للنموذج  ما بالنسبةأ، يتحك  يف ؾبلس االدارة التنفيذيف ؾبلس االشراؼ يعُت و أاؼبشاركة يف حوكمتها كما 
كثر أبنوؾ اؼبمولة الف أالرئيس اؼبسَت للم سسة و دارة و ؼبسانبُت والبنوؾ بتعيُت ؾبلس اإلالياباٍل فيتميز بقياـ ا

 1.فاعلية وتأثَت
 

  :هجينو الأالنموذج الوسيط : الفرع الثالث
 ألؼباٍلساكسوٍل وا قبل التطرؽ اىل النموذج اؽبجُت ال بأس أف نذكر بأى  االختقافات بُت النموذجُت األقبلو

 2يف النقاط التالية: الياباٍل
 اؼباؿ، أما  رأس لسوؽ اؼبنممة القواعد واللوائح عل  هاعتماد للنموذج األقبلوساكسوٍل ىو الرئيسية اؼبيزة

 واؼب سسات اؼبصارؼ يف اؼبستثمرين قبل كبار من كبَت تدخل وجود هوالياباٍل ف ألؼباٍلا يف النموذج
 اؼبالية أي السوؽ.
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 انتخابات يف والتدخل اؼبسانبُتكبار  مصاٌف عل  الضوء األقبلوساكسوٍل بتسليط النموذج يتميز 
 اليابانية الثقافة تبٍت الياباٍل فما يبيزه ىو ألؼباٍلا لنموذجل بالنسبة ،استققاؽب  ودرجة التنفيذيُت اؼبدراء

 يف االقتصادية الوحدة يف والعاملُت اؼبسانبُت إشراؾ خقاؿ من وذلك اإلدارة يف التشاركية اعبماعية
 .القرار ازباذ

 ناحية من تشتته  بسبب الصغار ؼبسانبُتا سيطرة ضعف ىو األقبلوساكسوٍل نموذجلل السليب اعبانب 
 وجود عدـ ىو الياباٍل ألؼباٍلا لنموذجل السليب اعبانب .أخرى ناحية من الكبار اؼبسانبُت وارباد
 .االقتصادية الدوؿ سياسات من اؼبسانبُت لصغار قانونية ضباية

عليو اس   وأطلقا النموذج ذى  الدوؿ اؼبتبعة ؽبأتعد كل من فرنسا وايطاليا من  مميزات النظام الهجين:
الذي تت  فيو الرقابة ألنو مزيج بُت النماـ الذي تت  فيو الرقابة من خقاؿ اؼب سسات اؼبالية وبُت النماـ  الوسيط

)أصحاب  ؼب سسةبا اؼبتعلقة طراؼساسا عل  خلق القيمة عبميع األأمن خقاؿ السوؽ ويركز ىذا النماـ 
ة يهدؼ اىل ات الفرنسي سسف مبوذج اغبوكمة يف اؼبأفنجد عل  سبيل اؼبثاؿ  ،خاصة اؼبسانبُت والعماؿاؼبصاٌف( 

 1.أعماؿ اؼبسَتينصحاب اؼبصاٌف عل  أيتميز بالرقابة الداخلية من طرؼ نو أطراؼ كما احًتاـ مصاٌف صبيع األ
ات م سس للاؼبشًتكُت تبٍت للعقاقات الشبكية ومبادئ التعاوف بُت اؼبدراء واؼبسَتين يف ىذا النموذج يوجد

 SOCIETE GENERAL وBNP اتم سسات، مثقا:  سسبُت اؼب تسانبي متقاطعنماـ وذبسيد 

   2سبلك مسانبات متقاطعة فيما بينها. CREDIT AGRICOLEو ALLIANG-AGFو
  
 اؽبجُت تبُت لنا أف مبوذج اغبوكمةالنموذج واألؼباٍل الياباٍل و  األقبلوساكسوٍل ُتذجمن خقاؿ دراسة النمو   
ففي النموذج  واليت تكوف بُت اؼب سسة والبنك، القتصادياالنماـ اؼبايل و  العقاقة اؼبوجودة يف طبيعةل ضعىب

وليس  بُت اؼب سسات والبنوؾ غَت وثيقةلعقاقة حيث أف ا األقبلوساكسوٍل يكوف اؼبراقب ىو السوؽ الرأظبايل
واليت ؽبا عقاقة وطيدة مع  ب ىو اؼب سسات اؼباليةفاؼبراقبينما النموذج األؼباٍل الياباٍل ىناؾ متابعة مستمرة، 

، بينما النموذج اؽبجُت فيمزج بينهما وقد يناسب يكوف البنك كمساى و الستثمار يف اؼب سسة مثل ا اؼب سسات
 وسوؽ غَت حر. النامية اليت تسع  ػبلق القيمة عبميع األطراؼ يف ظل نماـ مايل ومصريف ضعيف الدوؿ
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 االسالمية الحوكمة الشرعيةنموذج  المطلب الثالث:  
خطت اؼبالية اإلسقامية خطوات عمقاقة يف السنوات األخَتة خاصة يف ابتكار وتطوير أدوات مالية يف ـبتلف   

اؼبعامقات اؼبالية وبالتايل كاف ال بد من تطور نم  الرقابة واغبوكمة أيضا دبا يتوافق مع مقاصد الشريعة وىو ما ال 
وفبيزاهتا ال بد من دراسة اؼب سسات التقليدية، وحىت نتمكن من دراسة اغبوكمة الشرعية يتوفر يف حوكمة 
ؼبا يبتلكو من خصائص كازدواجية النماـ اؼبايل التقليدي  يف تعريفو ورؤيتو للحوكمة الشرعية  النموذج اؼباليزي

ارنة دبعم  الدوؿ اإلسقامية والفعالية مقاؼبايل اإلسقامي حيث يتميز بالتطور  يف نماموواإلسقامي وتطور 
   األخرى.

 
  :اإلسالمية المالية للمؤسسات الشرعية الحوكمة تعريفالفرع األول: 

 اؼبالية للم سسات الشرعية اغبوكمة IFSB-10 رق  اؼبعيار يف اؼباليزي اإلسقامية اػبدمات ؾبلس يعرؼ
 اؼبالية اػبدمات م سسات خقاؽبا من تتأكد يتال والتنميمية اؼب سساتية الًتتيبات من بأهنا "ؾبموعة اإلسقامية
1:يتطلب وىذا" ومستققا فعاال شرعيا ىناؾ إشرافا أف اإلسقامية

 

 داخليتدقيق  شريعة وقس  قس  شرعية؛ ىيئة إدارة؛ ؾبلس والتنميمية؛ اؼب سسية التدابَت من ؾبموعة وجود. 
 بالشريعة بااللتزاـ يتعلق فيما ومستقلة فعالة مراقبة. 
 للشريعة واالمتثاؿ إطار االلتزاـيف  الداخلية الشرعية واؼبراجعة اؼبعلومات ونشر الشرعية ناتاإلعقا. 

 
 :اإلسالمية المالية للمؤسسات الشرعية الحوكمة الفرع الثاني: أىمية

 2:تأخذ أنبيتها من ربقيق عدة إهبابيات مثل 
 الكلية باؼببادئ االلتزاـ من التأكد ؿخقا من اإلسقامية الشريعة ومبادئ بأحكاـ الصاـر االلتزاـ ضماف 

 .اإلسقامية اؼبالية اؼب سسات دبعامقات اؼبتعلقة التفصيلية األحكاـ وكذا للشريعة اإلسقامية،
 اإلسقامية اؼبالية للم سسة مصداقية وإعطاء اؼبصاٌف، أصحاب ثقة وكسب اؼبايل االستقرار تعزيز. 
 اإلسقامية، اؼبصرفية اؼبعامقات يف االئتمانية لواجباتا وانضباط للحوكمة العامة باألساسيات التزاـ 

 .للحوكمة الشرعي باعبانب اؼبتعلقة اؼبضافة وإعماؿ القيمة
 اغبك ؛  يف االستققالية اإلسقامية فتكمن يف ربقيق اؼبالية للم سسات الشرعية اغبوكمة أما أىداؼ

 .اؼبستمر واالحًتاؼ؛ والتحسُت واؼبسائلة؛ الكفاءة النزاىة
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 1الفرق بين الحوكمة في المصارف اإلسالمية والتقليدية: :رع الثالثالف
 عل  اؼبصارؼ االسقامية تعتمد حيث التقليدية؛ اؼبصارؼ عن ومضمونًا شكقا اإلسقامية اؼبصارؼ زبتلف
 :يف اؼببادئ ىذه وتتمثل إسقاميتها، اؼبصارؼ ىذه فقدت وإال عنها، التنازؿ يبكن ال اليت من اؼببادئ ؾبموعة
 مبدأ، الدين أساس عل  ال اؼبلكية أساس عل  اؼبتاجرة مبدأ، بالغـر الغْن  أو واػبسارة الربح يف اؼبشاركة مبدأ
 .اإلسقامية الشريعة بأحكاـ معامقاتو يف اؼبصرؼ التزاـ

للفه   .ةاؼبمول اؼبشاريع مشروعية ذلك يف تشًتط وال الثابتة، الفائدة مبدأ عل صارؼ التقليدية اؼب تعتمدباؼبقابل 
اعبدوؿ التايل الذي يبثل االختقافات بُت معايَت الضبط الصادرة عن البنك اؼبركزي اؼباليزي واليت لدينا أكثر 

توضح االختقافات بُت اؼب سسات التقليدية اؼبالية واإلسقامية حيث تعترب ماليزيا من الدوؿ الرائدة يف اؼبالية 
 اإلسقامية وسبتلك نماـ مايل مزدوج.

 معايير الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن البنك الماليزي المركزي: 1-1جدول
 

 الوظػػػػائف
اؼب سسػػػػػػػػػػػػػػات 

 التقليديػػػة اؼبالية
إضايف للم سسات     

 اؼبالية اإلسقامية
 

 مقاحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
تقـو بإصدار القرارات واآلراء ووجهات النمر فيما ىيئة مستقلة  اؽبيئػػػػػة الشرعية ؾبلس اإلدارة اغبوكمة

 اإلدارة.تقاريرىا مباشرة اىل ؾبلس  تقدـ الشرعية،يتعلق باألمور 

 إدارة
 اؼبخػػػػػػاطر

والرقابػػػػػػػػػػة    
 الداخليػػػػػػة

اؼبػػػػػػدققػػػػوف 
الداخليػػػػػوف 
 واػبػػػارجيوف

يف األمور  متخصصُتخلي من قبل يقـو بأداء التدقيق الدا اؼبدققوف الشرعيوف
  بالشريعة. ويت ويقوموف بالتدقيق يف األمور اؼبتعلقة  الشرعية.
 .وإرساؽبا اىل اؽبيئة الشرعية تقاريركتابة 

وحػػػػػػػػػػدة             
 إدارة اؼبخاطر

 

ػػػػاطر ـبمػػػػػػػػػػػوظفي إدارة 
 االلتػػػػػزاـ بالشريعة عدـ

قابة اؼبتكاملة إلدارة اؼبخاطر، وذلك تشكل جزء من وظيفة الر 
لتحديد صبيع اؼبخاطر احملتملة الناشئة عن عدـ االلتزاـ 

  ها.تدابَت للتقليل من بالشريعة، وتوفر

 اإللػتػػػزاـ
 
 
 

مػػػػػػػػػػوظفي وحدة 
التنميمي    االمتثاؿ
 واؼبايل.

 
 اؼبراجعػػػػػػػػة الشرعيةوحدة 

بالشريعة يف صبيع األنشطة  التقيي  اؼبستمر ؼبستوى االلتزاـ
الشريعة، حيث يت  ربديد األمور اليت ال تتوافق مع  والعمليات،

 .ووضع اآللية لتفادي تكرار ذلك فيها تدابَت للتصحيح، فيتخذ
 بإرساؿ تقرير اىل اؽبيئة الشرعية وتقرير إداري اىل اإلدارة. ملزمة

اإلسالمية تجربة البنك المركزي  ات الماليةحوكمة المؤسسحليمة بوكروشة، ، سعيد بوىراوة المصدر:
 .110، ص 2015 ،02عدد ال ،جامعة ورقلة ،، اجمللة اعبزائرية للتنمية االقتصاديةالماليزي

                                                           
، مقاؿ منشور يف أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف اإلسالمية دراسة تطبيقيةعبد اغبلي  عمار غر،ي، ، شوقي عشور بورقبة 1

 .114، ص 2014، 01عدد ال جامعة ورقلة، اجمللة اعبزائرية للتنمية االقتصادية،



 كمة المؤسساتالفصل األول: اإلطار النظري لحو 

11 

 

 :يف النقاط التالية اؼبصارؼ التقليدية عن اإلسقامية اؼبصارؼ يفتتميز  اغبوكمةاعبدوؿ السابق قبد أف  من خقاؿ
 االستثمارية اغبسابات أصحاب ؼبصاٌف أكرب دبراعاة للحوكمة طبيقهات يف ملزمة اإلسقامية اؼبصارؼ -

 يف ألجل اغبسابات أصحاب دبصاٌف مقارنة اؼبخاطرة، من عالية درجة أي اؼبضاربة مبدأ القائمة عل 
قبد مدققُت داخليُت كما ،  1اؼبصرفية فوائدى  لثبات نمرا ـباطرهت  تقل اليت اؼبصارؼ التقليدية

 للتدقيق اؼبايل التقليدي.إضافة يقوموف بالتدقيق يف اؼبعامقات وتوافقها مع الشريعة  شرعيُتوخارجيُت 
اإلداري  اعبانب مراقبة هبدؼ اإلدارة ؾبلس: نبا ـبتلفُت ؾبلسُت وجود عن ناذبة ثنائية حوكمة وجود -

 سقامية.اإل الشريعة مع اؼبصرفية العمليات توافق مدى مراقبة هبدؼ الشرعية الرقابة وىيئة للمصرؼ،
 اؼبصاٌف تعارض حدة زيدت أف يبكن ،الربح وموافقة تعالي  الشريعة ذاتو اؼبصرؼ يف ـبتلفُت ىدفُت وجود -

 ويزيد من ربدياتو. اإلسقامي اؼبصرؼ نشاط يف الصعوبات ذلك بعض ديول قد اغباؿ وبطبيعة اؼبالية
 

 بدرجة تتميز واػبسارة الربح يف اؼبشاركة مبدأ عل  تقـو اليت العقود أف قبدواؼببادئ  ساألس ىذه عل بناءا 
 فعالة ورقابة عادلة إدارة يستلـز فبا ا،مسبق احملددة الفائدة عل  تقـو اليت بالعقود اؼبخاطرة مقارنة من عالية

 ال اإلسقامية الشريعة بأحكاـ االلتزاـ مبدأ أف كما،  طرؼ كل حقوؽ وواجبات توضح واضحة وشفافية
 باب من أيًضا إليو ينمر وإمبا اغبراـ، سبويل اؼبشاريع عدـ أو غـربالُ  الغْن  مبدأ طبيقت باب من فقط إليو ينمر
 .وتصرفاهت  يف سلوكياهت  اإلسقامية الشريعة دببادئ اؼبصرؼ عل  القائمُت األشخاص التزاـ
 
ولة ماليزيا دف ،لحوكمة الشرعيةالذي يعترب مبوذج ل النموذج اؼباليزي أى  فبيزات يف اعبدوؿ السابق ناصػب

ال زبتلف  واغبوكمة الشرعية إسقامي،تقليدي و  مزدوج مايلعتمد نماـ ت وىيتعترب رائدة يف اؼبالية اإلسقامية 
عل  اغبوكمة التقليدية من ناحية الرقابة عل  اؼبعامقات اؼبالية غَت أهنا تضيف التدقيق يف مطابقتها وتوافقها 

النامية اإلسقامية للتقليل من الفساد والتقاعبات اؼبالية كما أهنا تعالي  الشريعة، وتعترب حل جيد للدوؿ مع 
مقارنة سنقـو بتلخيص ما ورد سابقا من خقاؿ ، يف اعبدوؿ التايل لكفاءة تشجع عل  زيادة االستثمارا تزيد

، وىذا من حيث الدوؿ اليت تعتمده وميزتو الرئيسية، مث للحوكمةكل مبوذج من النماذج اؼبدروسة خصائص  
 لخيص إهبابياتو وسلبياتو.ت
 
 

 
                                                           

، طبيق قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية، مرجع سابقأثر تعبد اغبلي  عمار غر،ي، ، شوقي عشور بورقبة 1
 .115ص 
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 : مقارنة بين نماذج حوكمة المؤسسات في العالم2-1جدول 
 االسالمي الهجين األلماني الياباني األنجلوساكسوني النموذج
 الدوؿ
 اليت

  تعتمده

 اؼبتحدة والواليات اؼبملكة
 اؼبرتبطة هبما والدوؿ اؼبتحدة
 .اقتصاديا

 والعديد من والياباف اؼبانيا
اؼبرتبطة  والدوؿ األوربية الدوؿ
 اقتصاديا. هب 

فرنسا وإيطاليا ومن 
 يرتبط هب  اقتصاديا.

 ماليزيا

 اؼبيزة
 الرئيسية
 للنموذج

 القواعد واللوائح عل  اإلعتماد
 .اؼباؿ رأس لسوؽ اؼبنممة

قبل   من كبَت تدخل وجود
 اؼبصارؼ يف اؼبستثمرين كبار

 .اؼبالية واؼب سسات

ُت مزيج بُت النمام
من  فيو الرقابةتكوف 

خقاؿ اؼب سسات 
 .اؼبالية والسوؽ

االعتماد عل  اؽبيئػػػػػة 
صدار إل الشرعية

القرارات فيما يتعلق 
  ؼبعامقات اؼبالية.با

إهبابيات 
 النموذج

 عل  مصاٌف الضوء تسليط-
 يف والتدخل اؼبسانبُت
التنفيذيُت  اؼبدراء إنتخابات
 .إستققاؽب  ودرجة

ُت الرحبية أساس التعامل ب-
 .البنوؾ واؼب سسات

يف  اليابانية الثقافة تبٍت-
 إشراؾ خقاؿ من وذلك اإلدارة

 يف الوحدة والعاملُت اؼبسانبُت
  .القرار إزباذ يف اإلقتصادية

 الوثيقة للم سسات العقاقة-
 اؼبصارؼ. مع

خلق القيمة عبميع 
أصحاب  طراؼاأل

 اؼبصاٌف اؼبتعلقة
 .ؼب سسةبا

 ثنائية حوكمة وجود
اإلدارة  ؾبلس عنناذبة 
 الشرعية الرقابة وىيئة
 اؼبصرفية العمليات ؼبراقبة

 الشريعة. معوتوافقها 

سلبيات 
 النموذج

اؼبسانبُت  سيطرة ضعف
 ،تشتته  بسبب الصغار
 .الكبار اؼبسانبُت وارباد

قانونية  ضباية وجود عدـ
 سياسات من اؼبسانبُت لصغار
 االقتصادية. الدوؿ

غَت فعاؿ يف حاؿ 
سات ضعف اؼب س

  كف .  أو سوؽاؼبالية 

ال بد لتطبيقو من وجود 
نماـ مايل ومصريف 

 إسقامي.

 من اعداد الطالب بناءا عل  اؼبعطيات السابقةالمصدر: 
   

رأينا يف ىذا اؼببحث أنممة اغبوكمة وفبيزات كل نماـ وسلبياتو، كما رأينا النماذج اؼبطبقة ؽباتو األنممة 
ؼبايل السائد وخصائصو كالنموذج األقبلوساسكوٍل الذي يطبق النماـ وخصائص كل نماـ يف ظل النماـ ا

الياباٍل يعتمد النماـ الداخلي والذي -اػبارجي والذي يعتمد عل  السوؽ كموجو ومراقب، بينما النموذج األؼباٍل
نة والثقة، وبالتعريج يلق  دبهمة الرقابة واؼبتابعة عل  البنوؾ ويعتمد عل  عقاقة البنوؾ باؼب سسات اليت تتميز باؼبتا

عل  النموذج اإلسقامي تعرفنا عل  اغبوكمة الشرعية واليت تتميز بإهبابيات كثَتة خاصة للدوؿ اإلسقامية 
واعتمادىا عل  نماـ للمراقبة معزز يعمل عل  مطابقة اؼبعامقات مع الشريعة اضافة ؼبهامو اؼبالية التقليدية، قد 

اؼبختلط واؽبجُت من النماذج السابقة اذا ما طبق باحًتافية يف اطار  يقدـ حقا أفضل من النموذج التقليدي
 قانوٍل متكامل وبيئة اقتصادية مناسبة.
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 : تجارب بعض الدول في حوكمة المؤسساترابعال حثبالم
األكاديبية والنمرية اليت سوؼ نقـو بإسقاط ؼبفهـو اغبوكمة من الناحية  يف ىذا اؼببحث األخَت من ىذا الفصل

واػبصائص اليت ىذا اؼبفهـو أى  الدوؿ  بلورت لسابقة عل  الواقع الدويل وكيفيف اؼبباحث ا ا بتفصيلهاقمن
ثقاث ؾبموعات لكل بيئتها وخصائص أنممتها اؼبالية واالقتصادية، حيث قمنا بتقسيمها اىل  ها حسبسباكت

الواليات اؼبتحدة االمريكية واؼبانيا  وىل ىي ؾبموعة الدوؿ الغربية مثلمطلب من اؼبطالب الثقاثة، اجملوعة األ
وفرنسا واؼبملكة اؼبتحدة، أما اجملموعة الثانية فهي الدوؿ العربية واالسقامية مثل مصر ودولة ماليزيا اليت تعتمد 
النم  اؼبصرفية االسقامية اىل جانب اؼبصرفية التقليدية، أما اؼبطلب الثالث فخصصناه لتجربة اعبزائر رغ  

يث القوانُت اليت سنت واالجراءات اليت ازبذت يف ىذا اجملاؿ، لنستخلص النتائج اليت يبكن حداثتها من ح
  االستفادة منها أو اؼبمارسات اليت هبب االلتزاـ هبا. 

 

 تجربة بعض الدول الغربية في مجال الحوكمة المطلب األول:
ذات األنممة اؼبالية الغربية  سوؼ كباوؿ يف ىذا اؼبطلب التعرض ألى  خصائص اغبوكمة يف بعض الدوؿ  

وسياسات اغبوكمة وـبتلف التشريعات  فبارساتودراسة ذبربتها يف ىذا اجملاؿ وكيف تطورت  واالقتصادية القوية
.اليت صدرت    حىت وصلت اىل ما ىو عليو اليـو
 : مريكيةالواليات المتحدة األ تجربة: الفرع األول

القوانُت والتقارير والتشريعات اليت  األوؿ أى  ،اسة عنصرين ىامُتتجربة ال بد من در ىذه الحىت نتعرؼ عل  
اؼبالية، مث  واألزمات كربى الشركاتتعثرات   عقبيف  اغبوكمة ذبسيداألثر الكبَت يف  ؽبا صدرت واليت كاف

 واؼبعموؿ هبا. العنصر الثاٍل وىو أى  اؼببادئ واإلجراءات اليت ازبذت
االقتصاد تطرؽ علماء  رت والتي تنظم حوكمة المؤسسات:أىم التقارير والقوانين التي صد .1

اغبديثة   سسةيف كتاهب  " اؼب حوكمة اؼب سساتؼبفهـو 1932 غاردنز مينزقديبا مثل ادولف بَتؿ و 
الفعاؿ للموارد فضقا عل  واالستخداـ ات اغبديثة  سساؼبلكية اػباصة" الذي يعٌت بأداء اؼبو 

 1:ف اؼبتتبع عبذور ىذا اؼبوضوع هبدىا تعود اىلاإلدارة، إال أة بفصل اؼبلكية عن القضايا اؼبرتبط
  فضيحة(Watergate) القانونية طاعت اؽبيئات التشريعية و يف الواليات اؼبتحدة االمريكية، إذ است

شاوي لبعض اؼبس ولُت ات واؼبتمثلة بتقدَل الر يف اؼب سساألمريكية ربديد أسباب فشل الرقابة اؼبالية 
االفصاح يف التقارير اؼبالية، فبا ساعد يف صياغة قانوف مكافحة فبارسات الفساد سنة  عدـاغبكوميُت و 

مراجعة نماـ الرقابة الداخلية اليت كانت نواة للحوكمة بعد و  الذي تضمن قواعد خاصة لصياغة 1977
  .هاحركات الدمج واالستحواذ عل  بعضو  ات إىل اهنيارات ماليةاؼب سس أف تعرض عدد كبَت من

                                                           
 .28-27، ص مرجع سابق، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارفايباف شيحاف اؼبشهداٍل، ، عقاء فرحاف طالب 1



 كمة المؤسساتالفصل األول: اإلطار النظري لحو 

15 

 

 دار صندوؽ اؼبعاشات العامة إص(CALPERS)  ،برز ؾبموعة من اؼببادئ يف حوكمة اؼب سسات
بتعريف حوكمة صندوؽ اؼبعاشات العامة ات بصورة واضحة عندما قاـ االىتماـ دبفهـو حوكمة اؼب سس

ة وقاـ الصندوؽ بإصدار ؾبموع ودورىا يف ضباية حقوؽ اؼبسانبُت، ات والقاء الضوء عل  أنبيتهااؼب سس
اػبطوط اإلرشادية شاملة تعترب ت، دية اعبوىرية لتطبيق حوكمة اؼب سسامن اؼببادئ واػبطوط اإلرشا

قد وافقت و  (NACD) ات سسوجيدة يف إطار االذباه السائد الذي وصفتو اعبمعية الوطنية إلدارة اؼب
ت اليت كمة اؼب سساىرية ألساليب فبارسة حو ت بالواليات اؼبتحدة عل  اؼببادئ اعبو أغلب أكرب اؼب سسا

الدولية  kom/ferry م سسةوذلك وفقا للدراسات اليت نشرهتا  صندوؽ اؼبعاشات العامة،هبا  أوص 
إىل أف العديد من عقاوة عل  ذلك تشَت الدراسات  1998و 1997للبحث التنفيذي يف عامي 

 ورد يف نسخةات الذي  سسات الكربى كانت يف الطريق الصحيح كبو مبوذج حوكمة اؼب سستلك اؼب

(CALPERS) .1األصلية لكن مت إسقاطو فيما بعد
 

 تقرير عبنة ترادواي Treadway Commission Report  ىيئة  1985سنة وقد تأسست
تقدَل التوصيات ل الوقائع يف التقارير اؼبالية و سبثل دورىا األساسي يف ربديد أسباب سوء سبثيتريدواي و 

مت اللجنة الوطنية اػباصة باالكبرافات يف اعداد القوائ  قا 1987يف سنة حوؿ تقليل حدوث ذلك. 
 بإصدار  (FSEC) واؼببادالت اؼبالية لألوراؽ األمريكية الفدرالية للجنة والتابعة (NCFFR) اؼبالية

والذي تضمن ؾبموعة من التوصيات  Treadway Commission Reportتقريرىا اؼبسم  
ا يرتبط هبا من منع حدوث الغش والتقاعب يف اعداد اػباصة بتطبيق قواعد حوكمة اؼب سسات وم

ماـ أوتقوية مهنة اؼبراجعة اػبارجية  القوائ  اؼبالية وذلك عن طريق االىتماـ دبفهـو نماـ الرقابة الداخلية
قامت بنشره سنة وؿ تقرير ؽبا عن حوكمة اؼب سسات و ، وقدمت ىذه اؽبيئة أات سسؾبالس ادارة اؼب

مستقلة مع تدقيق داخلي موضوعي يدعو لضرورة د بيئة رقابية سليمة و يدعو لوجو  والذي 1987
  فاعلية الرقابة الداخلية. اإلفصاح عن مدى

 تقرير Blue Ribbon Reportبورصة نيويورؾ كل من  تصدر أ 1999سنة  يف (NYSE) 
 (Blue Ribbon Reportتقريرنبا اؼبعروؼ باس  ) (NASDواعبمعية الوطنية ألمن التجار 

لتزاـ دببادئ ف االأت بش سساف تقـو بو عباف اؼبراجعة باؼبأاىت  بفاعلية الدور الذي يبكن  والذي)
عضاء عبنة اؼبراجعة أؾبموعة من التوصيات تتعلق بصفات حوكمة اؼب سسات حيث تضمن ىذا التقرير 

اعداد التقارير ، كما تضمن ربديد مس وليات عبنة اؼبراجعة ذباه حملاسبة واؼبراجعةمن استققاؿ وخربة يف ا
2.اؼبالية ووظيفة اؼبراجعة اػبارجية واؼبراجعة الداخلية

 

                                                           
 .95-94، ص2006، مصر، ، الدار الجامعية-دراسة مقارنة–واالداري حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي ؿبمد مصطف  سليماف،  1
 .95، صمرجع سابق، -دراسة مقارنة–حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واالداري ؿبمد مصطف  سليماف،  2
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  بينز اوكسلير سا"قانوف"Sarbanes Oxley act جريت للتعرؼ عل  أظهرت التحليقات اليت أ
خقاقيات أف اػبلل الرئيسي سبحور حوؿ أمريكية ات األم سسلل هنيارات اؼبالية الكربىسباب اإلأ

بينز ر سا"قانوف  بإصدار 2002 مريكية سنة، حيث قامت اغبكومة األة واؼبراجعةوفبارسة مهنيت احملاسب
السيناتور الديبقراطي بوؿ ساربينز وعضو الكوقبرس و مشروع القانوف الذي صاغ وىو "اوكسلي

انشاء قوانُت وثيقة نمي  اؼبدققُت و القانوف ىيئة رقابية جديدة لت أنشأقد و ، اعبمهوري مايكل اوكسلي
ف الرئيس إحسب ىذا القانوف ف .ات سسزاد من عقوبات جرائ  موظفي اؼبات و  سسس ولية اؼبالصلة دب

 خطاء البيانات اؼبالية، وقد جاء ىذا القانوفأالتنفيذي ومدير القطاع اؼبايل يتحمقاف شخصيا مس ولية 
اعادة الثقة  انروف وورلدكـو هبدؼ م سسةدت اىل اهنيار أعل  خلفية تداعيات اؼبخالفات اؼبالية اليت 

 1.األمريكيس اؼباؿ أللمستثمرين حوؿ سوؽ ر 
 2:يف ىذا البلد كاآليت وكمةاغبمبادئ ويبكن تلخيص  :المعمول بها مبادئ حوكمة المؤسسات .2

 .األغلبية من أعضاء ؾبلس اإلدارة هبب أف يكونوا أعضاء غَت تنفيذيُت 

  بدوف حضور أعضاء ؾبلس اإلدارة يت  عقد اجتماع لألعضاء اؼبستقلُت مرة يف السنة عل  األقل
 التنفيذيُت وذلك هبدؼ مراجعة وتقيي  أدائه .

  ة وخطط العمل الرئيسية وسياسة اؼبخاطرة باستعراض وتوجيو إسًتاتيجية اؼب سسقياـ ؾبلس اإلدارة
 واؼبوازنات التقديرية وخطط العمل السنوية ووضع أىداؼ اإلدارة ومراقبة التنفيذ.

 وإجراء التغيَتات إف لـز األمر وفق اؼبتغَتات اليت  الية فبارسة حوكمة اؼب سساتؼ عل  فعضماف اإلشرا
  اؼب سسة.ربدث يف بيئة األعماؿ اليت تعمل هبا 

  إنشاء عبنة اؼبكافئة من أعضاء ؾبلس اإلدارة غَت التنفيذيُت واليت تقـو دبراجعة وربديد األسس اليت يبٌت
  سسة.ارة وكبار التنفيذيُت باؼبعليها مكافأة ومرتبات أعضاء ؾبلس اإلد

 .ضماف الشفافية يف عملية ترشيح وانتخاب ؾبلس اإلدارة واليت هبب أف تت  بشكل رظبي 

 وأعضاء ؾبلس اإلدارة واؼبسانبُت.  سسةرقابة أي تعارض ؿبتمل بُت مصاٌف إدارة اؼب 

 نم  سليمة للرقابة.، ونم  إعداد قوائمها اؼبالية مع ضماف وجود ضماف نزاىة اغبسابات اؼب سسات 

  قياـ عبنة اؼبراجعة باإلشراؼ عل  إعداد القوائ  اؼبالية ووظيفة اؼبراجعة اػبارجية والداخلية ومراجعة
 العمليات اؼبتعلقة باإلفصاح يف القوائ  اؼبالية.

  للم سسة.ضماف عدـ قياـ أعضاء ؾبلس اإلدارة بتقدَل أي عمل استشاري أو خدمة 

 

                                                           
 .85، ص مرجع سابق، حوكمة البنوك ودورىا في تفعيل حوكمة الشركات والحد من المتعثر المؤسسيخلوؼ عقيلة،  1
 .95، صمرجع سابق، -دراسة مقارنة–حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واالداري  ؿبمد مصطف  سليماف 2
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 :المملكة المتحدة تجربة: الفرع الثاني
حداث اليت جرت وؿ الدوؿ الرائدة يف تطبيق نماـ حوكمة اؼب سسات نتيجة األأتعترب اؼبملكة اؼبتحدة من  

قطاع و   سساتاؼبستثمرين يف اؼبفبا قاد اؼبسانبُت و ، اهتام سسخقاؿ عقد الثمانينات من تعثر العديد من 
النم  القائمة تعاٍل من خلل رؾ أف التشريعات السائدة و تدجعل اغبكومة اىل قلق عل  استثماراهت  و  اؼبصارؼ

ببورصة لندف لألوراؽ اؼبالية أف تقـو  الذي حداو مر الذي جعلها تقود ضبلة اصقاحات يف ىذا اجملاؿ األما، 
(Cadbury Committee)بتشكيل عبنة 

 مهمة.أصدرت عدة تقارير  1
 وىي كاآليت:لمتحدة: التقارير المنظمة لحوكمة المؤسسات في المملكة اأىم  .1

  تقرير عبنة(Cadbury Committee) الىت تضمنت فبثلُت عن الصناعة الربيطانية  1991سنة
ربددت مهمتها بوضع مشروع للممارسات اؼبالية ، اؼبالية لألوراؽوسوؽ لندف  ؾبلس التقارير اؼباليةو 

ات اػبسائر  سسلك اؼبات يف ربديد و تطبيق الرقابة الداخلية من أجل ذبنيب ت سسؼبساعدة اؼب
ربت عنواف اعبوانب اؼبالية إلجراءات مت إصدار أوؿ تقرير ؽبذه اللجنة  1992ويف سنة  الكبَتة،

، ركز عل  دراسة العقاقة بُت اإلدارة واؼبستثمرين ودور اؼبستثمرين يف تعزيز دور ات سسحوكمة اؼب
 دور كل من ؾبلس اإلدارة واإلدارة وأشار إىلات واغباجة إىل عباف تدقيق فاعلة  سسالتدقيق يف اؼب

 التنفيذية والفصل بينهما.

  تقرير(Rutteman)  ات اؼبدرجة يف البورصة  سسالذي أوص  بأف تقدـ اؼب 1993صدر سنة
 ، 2بتطبيقها للمحافمة عل  أصوؽبا  سسةضمن تقاريرىا تقرير عن نم  الرقابة الداخلية اليت تقـو اؼب

 تقرير (Nolan)  العامة.ات  سساجة اىل ضماف قاعدة أخقاقية صحيحة يف اؼبالذي عزز اغبو 

  تقرير(Greenbury)  اليت وبصل  الرشاويو  والذي اىت  دبوضوع اؼبكافآت واؼبزايا1995سنة
 .ات سسعليها أعضاء ؾبلس إدارة اؼب

 عبنة أصدرت (Hampe)  ليات و عل  مس للتأكيد واإلجراءات القواعد من ؾبموعة1998يف سنة 

  .القوانُتتطابقها مع اللوائح و فاعلية عملياهت  و لضماف كفاءة و ة، اإلدار  ؾبلس عضاءأ وواجبات

 ر تقري(Turnbull) كفاءة  تقوَل عن باإلفصاح ات سساؼب إدارة بإلزاـ واػباص1999 صدر سنة
 .اهتتنميما داخل الداخلية الرقابة وفعالية

 تقرير (Combined code) ألفضل اؼببادئو  القواعد أحسن لوضع 2002 يف صدر 

  3.(Cadbury) تقرير عل  ركز والذي اؼبمارسات،
                                                           

 .29-28ص  ،مرجع سابق، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارفايباف شيحاف اؼبشهداٍل، ، عقاء فرحاف طالب 1
 .21 17، ص ص سابق مرجع، ىيم المبادئ التجارب المتطلباتحوكمة الشركات المفاطارؽ عبد العاؿ ضباد،  2
 .29، ص مرجع سابق، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارفايباف شيحاف اؼبشهداٍل، ، عقاء فرحاف طالب 3
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  المملكة المتحدة: لممارسة حوكمة المؤسسات فيالمحددات والقواعد التي تم اعتمادىا  أىم .2

 1:عل  ؾبموعة احملددات التالية (Cadbury) ركز تقرير
 للمسانبُت ولألطراؼ  وتقديبو ذيُت عن تقيي  أداء اؼب سسةمس وليات اؼبدراء التنفيذيُت وغَت التنفي

 األخرى اؼبهتمة باألمور اؼبالية، وشكل ووضوح ودورية تقدَل تقارير األداء اؼب سسي الكلي واعبزئي.

 .اختصاصات ومس وليات عبنة اؼبراجعة يف اؼب سسة 

 .مس وليات اؼبراجعُت ومستوى وأنبية تقارير اؼبراجعة الدورية 

 ارة واؼبسانبُت.العقاقة بُت اؼبسانبُت وؾبلس اإلد 
  2التقرير عل  ؾبموعة من القواعد وىي: اولتفعيل ىذه احملددات فقد اعتمد ىذ

مساءلة ؾبلس االدارة واؽبيئة ؛ فصل دور الرئيس عن دور العضو اؼبنتدباإلدارية؛ دور ؾبلس االدارة ودور اؽبيئة 
اإلدارية؛ لية عمل ؾبلس االدارة واؽبيئة ؛ آواجراءات الرقابة تشكيل واستققالية ؾبلس االدارةو  حج اإلدارية؛ 

حقوؽ ؛ نممة الرقابة الداخليةأىيكل اإلدارية؛ عضاء ؾبلس االدارة واؽبيئة أ اإلدارة؛ مكافأةتشكيل عباف ؾبلس 
 .صحاب اؼبصاٌفأاؼبسانبُت و 

 
 : تجربة فرنسا: الفرع الثالث

 جانبسانبُت األوجود اؼبك اؼباؿوؽ رأس يف س عوامل نتيجة عدة بقواعد اغبوكمة يف فرنسا ىتماـالا بدأ  
دور صناديق اؼبعاشات خاصة باإلضافة ل ،واؼبردودية وتسيَت اؼبخاطر الشفافية من تتطلبوسواؽ وما عوؼبة األو 
 .اىل ربديث السوؽ اؼبالية بصناع القرار دفعكل ىذا  ،والقوانُت اليت استحدثتها مريكية منهاألا

 وىي كاآليت: :والمنظمة لحوكمة المؤسسات فرنسا أىم التقارير الصادرة في .1
 تقرير فينو(Vienot)  ربديث سوؽ اؼباؿ بباريس أى  منممتُت ألصحاب األعماؿ  توىل، 1995سنة

اػباصة واللذاف  تللمنشئايف فرنسا نبا اجمللس الوطٍت ألصحاب األعماؿ الفرنسيُت واعبمعية الفرنسية 
جذب وقد  اعبمعية العمومية رئيس "فينو"ليت كانت برئاسة قاما بإنشاء عبنة قواعد إدارة اؼب سسات ا

اؼبوجودة ف التقرير مل يقًتح إدخاؿ تغَتات جوىرية عل  اؼبمارسات أالتقرير الكثَت من االىتماـ إال 
  3منها: ، نذكرولذلك تأخر تنفيذ ما توصل إليو من توصياتوأيضا مل تكن ىناؾ متابعة رظبية 

                                                           
مرجع ، لمؤسسات العامة والخاصةالحوكمة المؤسسية المدخل لمكافحة الفساد في اعطا اهلل وارد خليل، ؿبمد عبد الفتاح العشماوي،  1

 .38، ص سابق
، مرجع سابق، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات األعمال تقييم أداء البنوك والمخاطر المصرفية االلكترونيةصقاح الدين حسن السيسي،  2
 .447-446 ص

 .99، ص، مرجع سابق-ةدراسة مقارن–حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واالداري ؿبمد مصطف  سليماف،  3
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 ددا ال يقل عن عضوين من األعضاء اؼبستقلُت غَت التنفيذيُت.هبب عل  كل ؾبلس أف يض  ع -

 ته .م سسهبب أف يبتلك اؼبديروف عددا معقوال ومناسبا من أسه   -

 لس.اجملهبب أف وبتوي كل ؾبلس عل  عبنة ترشيحات تض  عضوا مستققا واحدا عل  األقل ورئيس  -

َت كل ؾبلس إىل إعداد وأف يش يحاترشهبب أف يكوف لكل ؾبلس عباف مراجعة ومكافآت وت -
وهبب أف  وأف تتكوف كل عبنة من ثقاثة مديرين عل  األقل ات اليت تعقدىا كل عبنة سنويااالجتماع
 مستققا. أحدى يكوف 

 ات.م سسطبس الس عل  عدد كبَت من األعضاء الذين ىبدموف يف أكثر من اجملذبنب احتواء  بهب -

ات أف تفصح كل  سس، وعل  اؼبم سسةلل االسًتاتيجيةة عل  اجملالس اؼبشاركة يف القرارات ذات األنبي -
 سنة عن كيفية تنميمها لصنع القرارات. 

 تقرير ماريٌت Marini ىي أف االلتزاـ كاف مًتوكا الختيار و مشكلة بتقرير فينو  ظهرت 1996 سنة
ذا  أخرى متطلبات خاصة باإلفصاح عما إ جهة تنميميةألي  أو للبورصةومل يكن  ،اؼب سسات سباما

بالتحقيق ودراسة قواعد 1996يف عاـ قاـ ؾبلس الشيوخ ؽبذا كانت اؼب سسة تطبق مبادئ فينو أـ ال، 
الذي اشتمل عل  مقًتحات بإحداث تغيَتات اصدار ىذا التقرير  يوترتب علو  اتحوكمة اؼب سس
 السابقة وغَتىا. شاكلاؼب وعاعبت قانونية غطت

  النسخة الثانية فينوVienot2 حور مضموهنا حوؿ الفصل بُت وظائف سب 2001ي صدرت يف ما
 اعبيدة، جل ربقيق اغبوكمة أن رئيس ؾبلس االدارة واؼبدير العاـ م

 يف ربديث سلطات التحك   والذي سبحورت مهام 706رق   2003من اؼبايل ألقانوف ا ثااستحد
وؿ طرؽ التحك  ن خقاؿ الشفافية اليت تعطي اؼبعلومات حممن وزيادة ثقة اؼبستثمرين وتقوية األ

 .جهزة اؼبسَتةباإلضافة اىل الفصل بُت سلطات األالداخلي وطرؽ العمل 
1:ةتياآلالنقاط  ها يفويبكن عرض :2فينو  تقريرأىم المبادئ التي جاءت ضمن  .2

 

 الفصل بُت وظائف اؼبدير ورئيس ؾبلس االدارة. -
 الفردية للمفوضُت االجتماعيُت. اؼبكافآتوجود معلومات حوؿ  -
 لومات مبوذجية واضحة حوؿ فبارسة حوكمة اؼب سسات.وجود مع -
 وجود استققالية فعلية لإلداريُت. -

                                                           
1
 Eustache Ebondo Wa Mandzila, Gouvernance de l’entreprise et cadre légal de l’audit dans la zone euro-

méditerranéenne : une comparaison entre la France et les pays de la méditerranée arabe, 

COMPTABILITE, CONTROLE, AUDIT ET INSTITUTION(S), May 2006, Tunisie, pp.CD-Rom, 2006. 

<halshs-00548119>, p 9.  
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فبا سبق نقاحظ أف مبادئ اغبوكمة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية تركز خاصة عل  ؾبلس اإلدارة ووظائفو  
ف الهنيار كربى وواجباتو بسبب مشاكل الوكالة اليت قبمت عن انفصاؿ اؼبلكية وكرب حج  الشركات، حيث كا

الربيطاٍل  (Cadbury)دبجرد إصدار تقرير الشركات مثل انروف وورلد كـو األثر الكبَت يف االىتماـ باغبوكمة، و 
 سسات ألعماؽبا وقد تضمن أفضل الدوؿ بإصدار تقاريرىا إلصقاح فبارسة اؼباؽبيئات و  أخذت العديد من

ؾبلس اإلدارة عن اإلدارة التنفيذية وانشاء وصقاحيات  والدعوة إىل فصل مس ولياتفبارسات حوكمة اؼب سسات 
 فينوكز تقرير ر ، من جانب آخر لحوكمةلفيما بعد أساسا للمعايَت اؼبوحدة  وقد أصبح عباف تدقيق مستقلة،

 االسًتاتيجيةاألنبية  يف القرارات ذات الداريةاجملالس ا مشاركةقوانُت السابقة عل  أنبية للإضافة  الفرنسي
 بشكل سنوي. صنع القراراتو  العمل عن كيفية تنمي اؼب سسة أف تفصح  باإلضافة عل  ضرورة، للم سسة

 

  تجربة بعض الدول العربية واالسالمية في مجال الحوكمة المطلب الثاني:
اؼبايل بيعة نمامها نمرا لط وقد اخًتناىا ى  ما يبيزىاذبربة ماليزيا يف ؾباؿ اغبوكمة وأ األوىل سنقـو بسرد ذبربتُت  

حىت يبكن االستفادة منها، أما اعبزء الثاٍل فندرس فيو ذبربة مصر و بُت التقليدي واالسقامي  واؼبصريف اؼبزدوج
 باعتبارىا دولة عربية قريبة من اعبزائر وؽبا خصائص مشًتكة معها كما أف لديها ذبربة كبَتة يف ىذا اجملاؿ.

 
 تجربة ماليزيا:: الفرع األول

 االقتصاد وأسس مبادئ مع بعيد مدى إىل اتفقت ذبربة وأهنا ناجحة ذبربة أهنا عل  ماليزيا يف ميةالتن ذبربة تقـو 
 ماليزيا اىتمت وقد متوازي، بشكل يسَتاف وتقليدي إسقامي مزدوج مصريف نماـ حيث مت إنشاء اإلسقامي،
 واألىداؼ الكمية األىداؼ بُت اؼبوازنة مع واالجتماعية، االقتصادية اؼبماىر من لكل الشاملة التنمية بتحقيق
 وأداتو، التنموي النشاط ؿبور اإلنساف هبعل الذي اإلسقامي اؼببدأ مع اؼباليزية التنمية التزمت كما النوعية،
 اإلسقامي األسلوباالقتصادية. واعتمدت  واؼبساواة االجتماعية والعدالة األخقاقية بالقي  سبسكها فأكدت
 ـبتلف ملكية ربويل عل  عملت حُت ففي اؼبوارد، وتوجيو االقتصادية شطةاألن ـبتلف فبارسة يف السلي 

 األىداؼ ربقيق يف عملياً  ته م سسو  األفراد مس ولية مبت فقد اػباص، القطاع إىل االقتصادية اؼبشروعات
 عن التخلي لعدـ واالسًتاتيجية، االجتماعية األنبية ذات اؼب سسات إدارة يف خاص بسه  واحتفمت القومية،
 البنك أنبية أظهرت نفسها االخَتة االقتصادية األزمة أف حىت .عليها واإلشراؼ الرقابة فبارسة يف دورىا

عددىا اىل  زبفيض هبدؼ التجارية البنوؾ ىيكلة إلعادة حاجة فيو ىناؾ كاف الذي الوقت ففي ،اإلسقامي
  1.معامقات كبن ىو ثاٍل إسقامي بنك تأسيس عل  باؼبوافقة اؼبركزي البنك قاـ ،10

                                                           
 .81، ص مرجع سابق، اإلطار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية التجربة الماليزيةسناء عبد الكرَل اػبناؽ،  1



 كمة المؤسساتالفصل األول: اإلطار النظري لحو 

11 

 

 البلداف يف االسقامية اؼبصارؼ أكثرمن اؼبقاحظ أف : الماليزي المالي النظام حوكمة نظام عناصر .1
 منم  عمل إطار حدد فقد ماليزيا يف ماوأ مزدوج. ثنائي نماـ مصريف ضمن تعمل والغربية االسقامية
 التطبيقات يف القانونية مفاضلةلل فرصة وجود عدـ يضمن ىذا ،األنممة اؼبصرفية من نماـ لكل )قانوٍل(

 حوكمة تطبيق من يعزز سوؼ التنميمي القانوٍل العملإطار  مكونات يف التنوع فأ اؼبصرفية وكذلك
 اؼباليزي من ثقاث عناصر أساسية ىي: اغبوكمة ويتكوف نماـ 1اؼبصارؼ. يف ات سساؼب

من  ؾبموعة من تتكوف واليت واؼبصريف اؼبايل النماـ حوكمة تضمن اليت يوىوالقوانين:  التشريعات .أ 
 يف يساى  ودبا اؼبايل، االستقرار يضمن ودبا عماؿاأل ومراجعة ورقابة لتنمي  والقواعد القوانُت

 شامل، نماـ ماليزيا وسبتلك .اؼبصاٌف اصحاب حقوؽ وضباية اؼبخاطر وتقليل العمل ضماف كفاءة
 يف االسقامية اؼبصارؼ اإلسقامية، فةالصَت  ؾباؿ يف خبصائص تنفرد جعلتها واليت رقا،ي واشرايف،

 اليومية: عملياهتا فبارسة من كجزء التالية القوانُت تتبع ماليزيا
 وضبط مقاحمة صقاحية اؼباليزي اؼبركزي للبنك وهبيز ىذا القانوف :1983 االسقامية اؼبصارؼ قانوف 

البنوؾ  بتأسيس االجازات دبنحوينفرد  ماليزيا، يف اجملازة البنوؾ االخرى من كغَتىا االسقامية البنوؾ
 . ماليزيا يف االسقامية

 استثمار شهادات اصدار من اؼباليزية يبكن اغبكومة حيث :1983اغبكومي  االستثمار قانوف 
 . االسقامية الشريعة مبادئ وفق اؼبالية اغبكومية االوراؽ واصدار حكومية

 الفقو ألحكاـ اػبضوع مع ولكن ليوع اؼبتعارؼ التأمُت نماـ ذات ىو :1984 التكافل نماـ قانوف 
 هبيزىا معينة ضوابط وفق"  التكافل" نماـ وعمليات اجراءات دبوجبو تنمي  الشريعة، يت  أو االسقامي

 . القانوف ىذا
 األمواؿ، تبييض من اؼبتحصلة االساءة من االحًتازية التدابَت أخذ ينم : األمواؿ تبييض مناىضة قانوف 

 أو منها الناشئة اؼبمتلكات االمواؿ، باإلضافة اىل مصادرة تبييض ومقاضاة ا،القياـ هب ومنع الوقاية
  .هبا اؼبتعلقة

 منو ىو وأساليب اؼبدفوعات واؽبدؼ أنممة عل  واالشراؼ بالتنمي  يزود :اؼبدفوعات أنممة قانوف 
 ة، ووبدداغبكومي اؼبصلحة عل  التحتية واحملافمة بالبٌت اؼبتعلقة اؼبدفوعات وكفاءة سقامة ضماف

  الوسائل اؼبستعملة أيضا.
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 ات سساؼب يف عليها ينم  تداوؿ األسه  مع ذات القواعد اؼبتعارؼ: البورصة أعماؿ جدولة قانوف 
 دبحاذير ؽبا عقاقة بأنشطة متعلقة غَت أف تكوف األعماؿ الشرعي، أي االذعاف التقليدية ولكن وفق

 .الشرعية اغبدود خارج
 شرعي، عمل إطار تتضمن واليت اؼبتطورة التحتية التمويلية البٌت ماليزيا سبتلك ة:الداخلي الحوكمة .ب 

 السلطات هبا تقـو اليت الوظائف وتعترب. اؼبايل النماـ استمرارية يدع  والذي تنميمي فعاؿ،
 السلطات أما. اؼبالية التحتية للبٌت حيوية مكونات كوهنا وكذلك عنها، االستغناء يبكن القانونية ال

 1:فهي االسقامية اؼبصارؼ ك ربو  اليت
 البنية  وترسيخ اؼبايل النماـ تطوير يف كبَتاً  دوراً  ولعب 1959 عاـ تأسس :اؼباليزي اؼبركزي البنك

عاماً  50 اؿ خقاؿ اؼباليزي لقاقتصاد والتطوير الدع  كما قاـ بدور ىاـ يف. اؼباليزي لقاقتصاد التحتية
بالبنوؾ  اؼبتعلقة مهامو اىل بالنسبة أما. اؼبصرفية للصناعة وإشرافيو قانونية بسلطات ويتمتع اؼباضية

 قواعد اغبوكمة وبناء االسقامية اؼبصارؼ وضبط بتمكُت يقـو فانو اػبصوص، وجو عل  االسقامية
 اؼبايل اعبهاز يتعرض ؽبا قد اليت للمخاطر والتصدي وإدارية إشرافيو مس وليات من يضمنو ؼبا الرشيدة
 :اقبازاتو أى  منو  ،اؼباليزي واؼبصرؼ

القطاع  دع  عل  تعمل واليت 2001 عاـ اؼبصريف للقطاع الرئيسة اػبطة من األساسية الطبعة اصدار -
 عاـ %20 اىل لتصل االسقامية للصَتفة سوقية حصة لتحقيق استهدافها ايل باإلضافة اؼبصريف،
2010. 

اإلسقامية  اؼبصرفية العمليات هارإلش اؼبالية للم سسات اؼبالية الكشوفات مباذج أصدر 1996 عاـ يف -
 .اغبسابات عل  اؼبقاحمات إطار يف اضافية كبنود واػبسائر( واالرباح اؼبيزانية )كشوفات

 اتم سسو  للمصارؼ االسقامية الشرعي لإلفتاء الوطٍت اؼبركز بتأسيس اؼباليزي اؼبركزي البنك قاـ -
 .يف ماليزيا والتكافل ميةاالسقا للبنوؾ شرعية سلطة كأعل  1997 عاـ وذلك التكافل،

 وضبط السماح ىو اؼبركز ؽبذا اؼبهمة األساسية ماليزيا وستكوف يف الدويل اؼبايل اؼبركز انشاء يف اؼبسانبة -
 .ماليزيا يف كافة أكباء يف االجنبية بالعمقات االسقامية اؼبالية واػبدمات التعامل

 السوؽ  وراؽ اؼبالية يفالتشجيع عل  تطوير األلغرض  1993 تأسست عاـ وراؽ اؼبالية اؼباليزية:األ ىيئة
اؽ اؼبالية ور ذلك دبوجب قانوف األو  ،اىل عملها عل  ضبط سوؽ رأس اؼباؿاؼباليزية اؼبستقبلية، باإلضافة 

. 1993ي اؼباليزي ، وقانوف اؼبستقبل الصناع1991و 1983وراؽ اؼبالية وقانوف صناعة األ 1993
 ،ف قواعد سوؽ رأس اؼباؿ هتدؼ لضبط السوؽ وكذلك تطويرهإقليدية، فوراؽ اؼبالية التوخبقاؼ ىيئة األ
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وىل باذباه البٌت أف اؼببادرات األ اؼببادرات اليت ازبذت لتطوير سوؽ رأس اؼباؿ االسقامي ىي: أما
القياـ باألنشطة البحثية والتطويرية و ، التحتية، وتكريسها يف اقامة قس  متخصص بسوؽ رأس اؼباؿ

فقد وضعت خطة أساسية شاملة لرس  اػبارطة  أما الثانية ،قات القازمة لعمل السوؽَت التسهيوتوف
 العاؼبي اؼباليزي لسوؽ رأس اؼباؿ. االسًتاتيجية ؼبوقع ىذا القس ، وانشاء اؼبركز

 واؼبشورة  : وضع ىذا اؼبركز يف ىيئة االوراؽ اؼبالية اؼباليزية، والغرض منو ابداء النصحمركز االفتاء الشرعي
واغبفاظ عل  النقاط اإلسقامي يئة االوراؽ اؼبالية فيما ىبص التطور النممي الشامل لسوؽ رأس اؼباؿ ؽب

 يف سوؽ رأس اؼباؿ والشريعة. اعبوىرية للتحكي  يف كل القضايا اليت تتعلق بالتعالي  االسقامية والشرعية
  ويعترب اػبط التنميمي ، اليةوىو أوؿ سوؽ لتبادؿ العمقات وصرؼ االوراؽ اؼب :اؼباليزيسوؽ البورصة

الشريعة االسقامية، وىي تعترب أيضا  وؿبرؾ سوؽ التبادالت واالوراؽ اؼبالية. وتعمل ىذه السوؽ وفق
 يودوف التعامل بغَت العملة اؼباليزية.  منصة عاؼبية لتجارة اؼبنتجات االسقامية، واؼبستثمروف الذين

عل  االلتزاـ بتطبيق نماـ اغبوكمة الرشيدة عبهازىا حرصت اغبكومة اؼباليزية  الخارجية: الحوكمة .ج 
بذلك مراعاة كل ما يبكن عملو لضماف ذلك، وعليو فقد قررت أف ذبرى حوكمة  اؼبايل وحاولت

اؼبصرفية االسقامية ضمن اؼبعايَت الدولية ويكوف االذعاف ؽبذه اؼبعايَت بعد اقرارىا وطنيا،  العمليات
صورة النماـ اؼبايل االسقامي اؼبعروؼ عاؼبيا بتطبيق أفضل اؼبعايَت اىل رغبتها يف تعزيز  باإلضافة

 1الرشيدة، وعملت عل  ذلك من خقاؿ:
 ويتمتع بصقاحيات مستقلة لتطوير  1997نشئ ىذا ؾبلس عاـ أ: ؾبلس اؼبعايَت احملاسبية اؼباليزي

 قيقية العاؼبية.التقارير احملاسبية وإصدار اؼبعايَت اؼبتقائمة مع اؼبعايَت احملاسبية والتد
 ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للم سسة اؼبالية اإلسقامية.  
 ولتطبيق الثقة، وغرس الشفافية لتعزيز 1990 عاـ الوكالة ىذه تأسست اؼباليزية: التصنيف وكالة 

 التصنيف هبري وكذلك. ات سساؼب اؼباليزي لسندات اؼبركزي البنك قبل من االلزامي التصنيف
 الوسائل إطار يف اؼبالية االلتزامات لدفع الزمٍت األماف مستوى من للتأكد للسندات االسقامية

 .االسقامية
 للربح سبثل ىادفة غَت عاؼبية م سسة اجمللس يعترب: االسقامية اؼبالية واؼب سسات للبنوؾ العاـ اجمللس 

 االسقامية شريعةمفاىي  ال نشر اىلاجمللس  ويسع  ،العاؼبي اؼبستوى عل  االسقامية والبنوؾ اؼب سسات
 بُت اؼبعلومات وتداوؿ بُت األعضاء التعاوف تعزيز، و االسقامي التمويل صناعة ربيُت أجل من

 .االسقامية اؼبالية اؼب سسات
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 اؼبعايَت تطوير يف اؼبسانبة لغرض المبور كواال يف 2002عاـ  تأسس اإلسقامية: اؼبالية اػبدمات ؾبلس 
  اإلسقامي. اؼبالية نماـ واستقرار صحة اىل تعزيز باإلضافة التشريع، لوكقاء الدولية

 
 :على الصعيد العربي تجربة مصر: الفرع الثاني

الدوؿ العربية يف ظل الوضع  من أى  اؼبوضوعات اليت تستقطب اىتماـ  سساتيعترب موضوع حوكمة اؼب 
افسية والتكيف مع اؼبستجدات اهتا قصد توطيد قدراهتا التن سسالراىن، ويعود ذلك للحاجة اؼباسة واؼبتنامية ؼب

اغبديثة، ومن ىذا اؼبنطلق ورغبة من ىذه الدوؿ يف التكامل مع االقتصاد العاؼبي بذلت اغبكومات العربية جهود  
عل  الرغ  من حداثة ىذا اؼبوضوع عربيا نرى أف ىنالك ربركا جادا من  1.لحوكمةلكبَتة إلهباد إطار م سسي 

 2000اؼبوضوع، حيث بدأ االىتماـ سنة  ىذادور الريادة يف وقد كاف ؼبصر  العربيةثُت واؼبهتمُت يف البيئة الباح
حيث وجدت الوزارة أف برنامج اإلصقاح االقتصادي الذي  التجارة اػبارجية آنذاؾ،دببادرة من وزارة االقتصاد و 

اع اػباص يف ظل ل القطالتسعينات ال يكتمل إال بوضع إطار تنميمي ورقا،ي وبك  عم بداية بدأتو مصر منذ
وتشَت  ،ات سسبالقواعد واؼبعايَت الدولية غبوكمة اؼب هابالفعل مت دراسة وتقيي  مدى التزامو  ،السوؽ اغبر

 2003ايل  2000الدراسات اىل أف تطبيق قواعد اغبوكمة يف مصر قد شهد تطورا ملحوظا يف اؼبدة من سنة 
. 2000% سنة 62مقارنة ب  2003% يف سنة 80 حيث ارتفع تقيي  مصر يف االلتزاـ دببادئ اغبوكمة إىل

أقبزتو وزارة التجارة  2001وأشارت إىل االنتهاء من أوؿ تقرير لتقيي  اغبوكمة اؼب سسية يف مصر كاف سنة 
اػبارجية بالتعاوف مع البنك الدويل وىيئة سوؽ اؼباؿ وبورصة األوراؽ اؼبالية وشارؾ فيو أيضا عدد من اؼبراكز 

مُت من االقتصاديُت والقانونيُت، وقد أشار التقرير يف ؾبملو اىل أف مبادئ اغبوكمة متواجدة يف البحثية واؼبهت
بصورة  اسوآءات اؼبصرية  سسصبهورية مصر العربية وذلك يف عدد من القوانيُت واللوائح الىت ترتبط حبوكمة اؼب

شريعات والقوانُت اليت ربقق حوكمة وتوجد يف بيئة األعماؿ اؼبصرية العديد من الت ،مباشرة أو غَت مباشرة
 :2اؼب سسات، وأى  تلك القوانُت

      ات وتعيُت ؾبلس اإلدارة  سسالذي وبدد كيفية تأسيس اؼب 1981لسنة  159ات  سسقانوف اؼب -
 واختصاصاتو وعقاقتو باؼبسانبُت واعبمعية العمة ودبراقبة اغبسابات وكافة األطراؼ األخرى.   

 .1991لسنة  2.3العاـ قانوف قطاع األعماؿ  -
 .1992لسنة  95قانوف سوؽ رأس اؼباؿ  -
 .1997لسنة  8قانوف االستثمار  -
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 .2000لسنة  93قانوف التسوية واإليداع واغبفظ اؼبركزي  -
 
اؼبمارسات اليت ازبذهتا مصر لتدعي  اغبوكمة خاصة بعد تطبيق اإلجراءات و  د منيعدالمن ناحية أخرى ىناؾ   

تطبيقو ضرورة وجود إطار الذي يتطلب االقتصادي يف بداية التسعينات و  امج اإلصقاحاغبوكمة اؼبصرية لربن
 ات بالعديد من اؼبتطلبات اليت ربقق اإلفصاح سسلعل أى  تلك اإلجراءات إلزاـ تلك اؼبو  رقا،ي،تنميمي و 

رين التابع لوزارة إنشاء مركز اؼبدية، و إصدار معايَت مصرية ؿباسبية تتماش  مع اؼبعايَت الدوليالشفافية، و و 
 تبارى  عصب ربقيق حوكمة اؼب سساتأعضاء ؾبلس اإلدارة باعيهدؼ باالرتقاء بأداء اؼبديرين و االستثمار، إذ 

دليل قواعد ومعايَت حوكمة اؼب سسات دبصر بالقرار 2005ويف ىذا الصدد أصدر وزير االستثمار يف أكتوبر 
 ات اؼبصرية. سسرية واؼبالية يف اؼبهبدؼ ربسُت اؼبمارسات اإلدا 2005لسنة  332رق  

بالقاىرة سبت مناقشة اؼبوضوع الرئيسي اػباص بدور ؾبلس اإلدارة يف ضباية حقوؽ مسانبي 2008يف أوائل 
األقلية باؼب سبر السنوي ؼبعهد اؼبديرين اؼبصري، وقبح اؼب سبر يف إثارة الوعي هبذا اؼبوضوع الرئيسي، إذ حضره ما 

د أكد عل  أف حوكمة اؼب سسات القوية تعتمد عل  التوازف بُت ثقاثة ى : اإلدارة مشارؾ وق 500يزيد عن 
القوي الذي  يقـو ؾبلس اإلدارةأين ات م سسأفضل بيئة عمل لل وىو ما يبنحوؾبلس اإلدارة وضبلة األسه ، 

 1. سسةوتوفَت اإلشراؼ عل  إدارة اؼب االسًتاتيجيةبوضع  يض  األعضاء اؼبستقلُت
   
 حسب النماـ السائد تلف القوانُت اليت صدرت يف الدوؿ السابقة تشكلت صورة حوكمة اؼب سساتـب فإ  

دت معامل ؾبلس باعتبارىا إطار منم  للعقاقة بُت ؾبلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من واجبات وحقوؽ، كما ربد
ؾبلس اإلدارة يف دور يذيُت وأنبية من أعضاء وواجباهت  واستققاليته  عن كبار التنفاإلدارة أو اجمللس الشرعي 

كالتدقيق واؼبساءلة واالفصاح   اليت تعترب عامة بُت الدوؿ سَتورة اؼب سسة ومبوىا، إضافة للمبادئ األخرى
 والشفافية واليت ال تقل أنبية عن دور ؾبلس اإلدارة يف ضبط أداء اؼب سسة.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 مركز ،14 اؼبشروعات، العدد مركز يصدرىا دورية نشرة "،حماية األقلية من حملة األسهم في مصر، "cipeاػباصة  الدولية اؼبشروعات كزمر  1

 .1 ، ص2008مارس اػباصة، القاىرة، الدولية اؼبشروعات
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 تجربة الجزائر في مجال الحوكمة المطلب الثالث: 
ت  الفصل األوؿ واؼببحث األخَت منو بسرد ذبربة اعبزائر يف ؾباؿ اغبوكمة وىو اسقاط ؼبا جاء يف اعبزء لب  

الستخراج العرب والدروس، وقد قسمنا اؼبطلب اىل ثقاثة فروع تتناوؿ واقع اغبوكمة  النمري عل  الواقع اعبزائري
 .ات ربسُت حوكمة اؼب سسات اؼبتخذةوأى  القوانُت مث إجراء

 
  :ات في الجزائرمؤسسواقع حوكمة ال: الفرع األول

عملت اعبزائر عل  ربسُت مناخ األعماؿ هبا وانفتاح اقتصادىا، ويف سبيل ربقيق ذلك واجهتها ؾبموعة من   
ات يف اعبزائر عل  أرض الواقع، سوآءا من  سساليت ربد من تطبيق مبادئ حوكمة اؼب اؼبعوقات والتحديات

 1:خارجها وتتمثل فيما يليأو من   سسةداخل اؼب
ويتمثل يف عدـ الفصل بُت اؼبلكية واالدارة فأغلب االقتصاديات العاؼبية اليت يكوف المصدر الداخلي:  .1

اهتا عن م سسأف تبتعد قدر االمكاف يف تأسيس  الدوؿ فيها ات فعاال رباوؿ سسفيها تطبيق حوكمة اؼب
ؾبلس االدارة أو الرئيس التنفيذي من يبتلك النسبة ات العائلية، فليس بالضرورة أف يكوف رئيس  سساؼب

فبن يتمتعوف بعقاقات واسعة مع اؼبسانبُت، ولكن من الضروري أف يتمتع ىذا   سسةاألكرب من أسه  اؼب
  أنبها:، ويندرج ربت ىذا اؼبعوؽ الرئيسي معوقات أخرى  سسةالرئيس بكفاءة وفاعلية عالية يف ادارة اؼب

عدـ الفصل بُت مهمة ؾبلس االدارة ومهمة االدارة التنفيذية ومس وليات ادارة تشكيل ؾبلس االدارة و  -
 ؛ مستوى الرقابة وعدد اجتماعات اجمللس سسةاؼب

عضاء ؾبلس االدارة: عدـ توفر أعضاء مستقلُت غَت تنفيذيُت يف ؾبلس االدارة بعدد مناسب بالنسبة أل -
 .لعمللخرباهت  وتفهمه   خقاؿ منأو فرضها ة يكونوف قادرين عل  تقدَل آراء واجتهادات مستقلأين 

عباف ؾبلس االدارة: وأنبها عبنة التدقيق، عبنة اؼبكافآت والًتشيحات، ومدى فعاليتها واستققاليتها،  -
 وتوفر أعضاء غَت تنفيذيُت مستقلُت فيهما.

وىو اؼبناخ االستثماري العاـ يف الدولة ومدى توافر القوانُت والتعليمات اؼبنممة  المصدر الخارجي: .2
 .الدولة للنشاط االقتصادي اليت تضمن تطبيق اغبوكمة واعطائها صفة االلزاـ وعدـ تعارضها مع قوانُت

 لمؤسسات: ا لحوكمة الجزائري الميثاق: الفرع الثاني
 العديد بالتقاء اغبدث ىذا ظبح قدو  اؼب سسات حوكمة حوؿ ئرزااعب يف دويل م سبر أوؿ انعقد 2007 سنة يف  
 مبادئها تطبيق قصد ئريةاز اعب اؼب سسة يف اغبوكمة ؼبوضوع َتاكب اىتماما أبدو الذين اؼبمارسُتو  األكاديبيُت من

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت، كلية المالية العالقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية وجودة التقاريرعلي جابر اظباعيل، 1

 .22، ص 2010األعماؿ، لبصص ؿباسبة، جامعة الشرؽ االوسط، 
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 يعمل متكامل فريق إنشاء فكرة وقد سبخضت عنو .1الدولية اربالتج أى  من االستفادة مع وفبارستها وبلورهتا
 مثل باعبزائر مقيمة دولية ىيئات اؼببادرة يف شاركت كمااعبزائر.   يف اؼب سسات غبوكمة ميثاؽ إصدار عل 

 غبوكمة الدويل اؼبنتدى وكذا واؼبتوسطة الصغَتة ساتاؼب س لتطوير "ميدا"وبرنامج الدولية التمويل م سسة
 فريق تنصيب مت التقليدية والصناعة واؼبتوسطة الصغَتة اؼب سسات وزارة ودبسانبة 2007 نوفمرب يف .اتاؼب سس
 العمل فريق وجهود أعماؿ توجتالراشد باعبزائر، و  للحك  العمل بفريق عرؼ الذيو  ،شروعاؼبب اؼبكلف العمل
 التعاوف ؼبنممة اغبوكمة دئمبا شكلت وقد ،2009مارس يف اتاؼب سس غبوكمة جزائري ميثاؽ أوؿ بإعداد
. ئريةزااعب االقتصادية اؼب سسة ػبصوصيات العمل فريق اعتماد مع اؼبيثاؽ ؽبذا مرجع أى  االقتصادية والتنمية
 ميثاؽ من ذبعل اليت الدوافع زار بإ إىل األوؿ اعبزء فيو يتطرؽ أجزاء، ثقاثة من اتاؼب سس حوكمة ميثاؽ ويتكوف

 مع اؼبيثاؽ هبذا اؼبعنية اؼب سسات وربديد ئرياز اعب المرؼ اعبزء ىذا عاًف حيث ريضرو  اؼب سسة غبوكمة ئرياجز 
 غبوكمة األساسية اؼبعايَت بوضع اختص فقد الثاٍل اعبزء أما اعبزائرية، اؼب سسة حوكمة مشاكل أى  إىل التطرؽ
 ة وعقاقته الداخلي ةالفاعل ألطراؼابدراسة  األوؿ احملور اىت  :ؿباور ثقاثة عاًف أيناعبزائرية  االقتصادية اؼب سسة
 ؽبذا الثالث احملور وضع األخَت ويف ةاػبارجي الفاعلة طراؼباأل اؼب سسة بعقاقة اىت  فقد الثاٍل احملور أما اؼبتبادلة
 الثالث اعبزء استعمل. اؼبالية كاؼبعلومات اؼبعلومات ونشر لنوعية التطوعية واػبطوات القانونية االلتزامات اعبزء
 للحك  اؼبكونة والعناصر اؼب سسة ماىية تشمل مقاحق شبانية ض  والذي للملحقات كقائمة اؼبيثاؽ ذاى من

 األوجو متعددة ورؤية اؼب سسات غبوكمة الذايت للتقيي  مرجعية وقائمة العائلية باؼب سسات وعقاقتو الراشد
 معج  وأخَتا واستدامتها سسةاؼب   يف اؼبصاٌف تضارب ومشكل التجاري القانوف حسب اعبزائرية للم سسات
لعقاقات اليت تربط اؼب سسة مع األطراؼ الفاعلة وفق بالنسبة ل .اؼب سسات دبوضوع حوكمة اؼبتعلقة اؼبصطلحات

ؿبددة إىل حد كبَت ومضبوطة بقانوف األعماؿ والقوانُت األساسية للم سسة، والعقود  فهي ميثاؽ اغبك  الراشد
 2ه األخَتة مع الغَت، سوآءا كانوا داخليُت أو خارجيُت:واالتفاقيات احملررة من قبل ىذ

وتعمل يف إطار اؽبيئات التنميمية اؼبكرسة ؽب ، وتتمثل ىذه  :مؤسسةاألطراف الفاعلة داخل ال .1
 اعبمعية العامة للمسانبُت؛ ؾبلس اإلدارة؛ اؼبديرية. األطراؼ يف

يف ك  الراشد للم سسة يبكن ربديدى  وفق ميثاؽ اغب األطراف الفاعلة خارج المؤسسة: .2
 اؼبنافسُت.و  السلطات العمومية؛ البنوؾ واؽبيئات اؼبالية األخرى؛ اؼبوردين؛ الزبائن؛ العماؿ

 

                                                           
-178ص  مرجع سابق،، دور عالقة الوكالة في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية الجزائرية :حوكمة المؤسساتصلواتشي ىشاـ سفياف،  1

179. 
، ورقة مقدمة يف اؼبلتق  دور أدوات مراقبة التسيير في ترسيخ الحوكمة في المؤسسات االقتصادية رباحي صربينة،، سياخن مرَل، يدو ؿبمد 2

 .13، ص 2017، 2البليدة –الوطٍت حوؿ مراقبة التسيَت كآلية غبوكمة اؼب سسات وتفعيل اإلبداع جامعة عل  لونيسي 



 كمة المؤسساتالفصل األول: اإلطار النظري لحو 

12 

 

 : تحسين حوكمة المؤسسات في الجزائرإرشادات وإجراءات : الفرع الثالث
عليها نماـ يعتمد اإلجراءات حىت يكوف ىناؾ تطبيق سلي  غبوكمة اؼب سسات ال بد من وجود ؾبموعة من 

  1فيما يلي: نعدد أنبها ،اغبوكمة
 مت وضع عدة إجراءات وارشادات هبب اتباعها وأنبها: ت قصيرة األجل:رشاداا .1
  السياسة ىذه باتباع سياسة مكتوبة خاصة حبوكمتها يت  االفصاح واالعقاف عنها،   سسةتقـو اؼبأف

 ؛اصة هب هبب أف توضح انشاء ؾبلس االدارة ودور أعضائو والكفاءات اػب
 ؛عامقاهت  ونم  احملاسبة واالفصاحوم  سسةال بد أف توضح االتصاالت مع مسانبي اؼب 
  انشاء ؾبلس ادارة استشاري مكوف من ثقاثة أو أربعة أعضاء، للمساعدة يف عملية ازباذ القرار عن

  سسةؼبطريق تزويد االدارة وؾبلس االدارة بآراء موضوعية ذات بعد مستقل وكذا تزويد مسانبي ا
 ؛دبرشحُت ؿبتملُت للعمل كأعضاء ؾبلس ادارة مستقلُت

 بتعيُت عضو ؾبلس ادارة منتدب من بُت اػبرباء اؼبوجودين يف السوؽ.  سسةتقـو اؼب 
 ؛ذباه اؼبواطنُت ويت  االفصاح واالعقاف عنها م سسةباتباع سياسة بيئية اجتماعية لل  سسةتقـو اؼب 
 ضماف معاملة متساوية ؼبسانبي األقلية. مع م سسةت كد الوثائق األساسية لل 
تنص عل  تكوين ؾبلس االدارة االستشاري ويعقد ىذا اجمللس االستشاري  متوسطة األجل: رشاداتا .2

أربعة اجتماعات سنويا وتقدـ اىل أعضاءه قبل مواعيد االجتماعات اؼبستندات األساسية، كما تنص 
 عل  ما يلي:

 وغَت موظف لعامُت، ويبكن أف يكوف عضوا دبجلس االدارة  تعيُت عضو من ؾبلس االدارة مستققا
 االستشاري.

 باإلفصاح يف تقريرىا السنوي اؼبقدـ اىل اؼبسانبُت عن ؿبتوى ومدى تنفيذ سياسة   سسةأف تقـو اؼب
 اذباه اؼبواطنُت. م سسةات والسياسة البيئية االجتماعية لل سساؼبكتوبة اػباصة حبوكمة اؼب  سسةاؼب

 ات. سسيف تقريرىا السنوي عن مدى التزامها بقواعد حوكمة اؼب باإلفصاح  سسةأف تقـو اؼب 
 2:ونذكر منها اآليت اإلجراءات واإلصالحات المتخذة لتفعيل حوكمة المؤسسات في الجزائر: .3
  ؛وإصدار اللوائح اؼبنممة ؽبياكلها الداخليةربويل اؼب سسات العامة اىل شركات مسانبة 
 سسة وشركائها مثل: ربديد حقوؽ وواجبات شركاء اؼب سسة من خقاؿ ؾبموعة توثيق العقاقة بُت اؼب 

 ؛من القوانُت كالقانوف التجاري واعبنائي وقانوف التأمينات
                                                           

 .14، ص مرجع سابق-ربة الجزائريةمع التركيز على التج –واقع الحوكمة في دول مختارة صباوبي نواؿ،  1
، أطروحة دكتوراه، قس  العلـو االقتصادية والتجارية مساىمة القتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية الجزائريةغضباف حساـ الدين،  2

 .128-127 ، ص2014وعلـو التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، 
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  باإلضافة للًتتيبات  2001أوت 20يف  03-01وىي ؿبددة دبرسـو ضباية وضماف االستثمار
 ؛ضماف االستثماراتانشاء الوكالة الدولية لتطوير و  إطاراؼبتعددة األطراؼ يف 

  فبارسة ى الء األطراؼ غبقوقه   إطارمصاٌف اؼبسانبُت ؿبمية من طرؼ القانوف التجاري الذي وبدد
 ؛العمومية كحق االطقاع عل  وثائق التسيَت اعبمعية إطاريف 

 من  04وموردين وموظفُت واجملتمع دبوجب اؼبادة  كإداريُتخرى  حفظ حقوؽ ومصاٌف األطراؼ األ
 ؛اؼبتعلق بتسيَت وتنمي  خوصصة اؼب سسات العمومية 01-04اؼبرسـو 

 اؼب سسات اؼبالية واؼبصرفية، اؼب سسات ونشاط اؼبديرين والتنفيذيُت يف اؼب سسة سوآءا  ربديد مس ولية
وـبتلف اللوائح عامة أو خاصة فهي منممة من طرؼ القانوف التجاري  ،الصناعية وم سسات التأمُت

 ؛ؾبلس النقد والقرض
 ؛1975مل دبعايَت احملاسبة الدولية كبديل للنماـ احملاسيب الوطٍت اؼبعتمد منذ الع 
  زيادة كفاءة نماـ اؼبعلومات االقتصادي الوطٍت والذي يعاٍل من عدـ الفعالية بسبب عدـ كفاءة العمل

 االحصائي وعدـ القدرة عل  الوصوؿ اىل اؼبعلومات اػبارجية.
صباع أف األسس تخذة وتبٍت ميثاؽ اغبك  الراشد إال أف ىناؾ إاإلجراءات اؼبعل  الرغ  من اعبهود اؼببذولة و   

اليت يرتكز عليها نماـ اغبوكمة الفعاؿ ال تزاؿ غَت ؿبققة وبعض اؼب شرات ت كد ذلك كم شرات الفساد 
ذا ما مت إ 2007ف ىذا ال يبنعنا من النمر بنمرة تفاؤلية اىل ما مت تسطَته من إصقاحات منذ ، غَت أوالشفافية

فاعبزائر كغَتىا من ، وال بد من وضع آلية للتشاور بُت ـبتلف الفاعلُت عل  الساحة االقتصادية، ربديثو وتفعيلو
وخلق القيمة لكل الدوؿ ملزمة بضماف حوكمة جيدة ؼب سساهتا وىياكلها لتحقيق مستويات أداء أفضل 

 األطراؼ الفاعلة.
 
مثل اؼبايل واؼبصريف، خصائص نمامها  أضفتوكيف أهنا  ؾباؿ اغبوكمة سرد ذبارب أى  الدوؿ يف العامل يف بعد

كما ىو اغباؿ يف   ما تعلق بدور ؾبلس اإلدارة ومس ولياتو وتكوينو وربديد ـبتلف عقاقاتو مع األطراؼ الفاعلة
دد الصقاحيات الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت تعترب سباقة يف سن القوانُت واالرشادات اليت ربك  العقاقات ورب

اؼب سسات اؼبالية اؼبختلفة، نستطيع االستفادة من ىذه الدروس والتجارب دبا يناسب بُت و وبينها  اؼب سسة داخل
تصادية اليت تعترب نواة طبيعة النماـ االقتصادي اعبزائري يف تطبيق حوكمة اؼب سسات إلصقاح اؼب سسات االق

عيل أدوات اؼبالية اإلسقامية اليت تبُت أهنا اغبل لألزمات الرأظبالية ، أو تبٍت اغبوكمة الشرعية يف ظل تفاالقتصاد
دبثابة الدستور للم سسات االقتصادية  عل  اختقاؼ جهات اصدارىا حوكمة اؼب سساتمبادئ اؼبتتالية، تعترب 

عطي تو فهي ربدد اؼبس وليات والصقاحيات ؼبختلف األطراؼ أصحاب اؼبصاٌف وتعمل عل  رفع اؼبوارد اؼبالية 
 قوع يف اػبسائر اؼبالية.راحة وثقة للمستثمرين احملليُت واألجنبيُت وذبنب الو 



 كمة المؤسساتالفصل األول: اإلطار النظري لحو 

11 

 

 :الفصل خالصة
أف ظاىرة اغبوكمة نشأت نتيػجة لمروؼ وعوامل عديدة أنبها  قبدبناءا عل  ما مت تناولو يف ىذا الفصل،   

يشَت مفهـو حوكمة خرى، حيث تعارض اؼبصاٌف بُت اإلدارة من جهة واؼبسانبُت و أصحاب اؼبصاٌف من جهة أ
اؼبمولُت ة من جهة، و  سسربدد العقاقة بُت إدارة اؼب ات بشكل عاـ إىل ؾبموعة القوانُت و القواعد اليت سساؼب
قيمة تعمي  رحبية و إلدارة ألمواؽب  و حبيث يضمن اؼبمولوف حسن استغقاؿ ا أصحاب اؼبصاٌف من جهة أخرى،و 

ازدياد االىتماـ هبذا اؼبفهـو علي  اإلدارة، ورغ  قيق الرقابة الفعالة عل ربات يف األجل الطويل و  سساؼب أسه 
حتوت عليو من فساد إداري اؼبستوى الدويل نتيجة الفضائح واألزمات اؼبالية لعدد من اؼب سسات العاؼبية دبا ا

يد من األبعاد ويرجع السبب يف ذلك إىل تداخلو يف العد يوجد تعريف موحد ؽبذا اؼبفهـو ال أنو الإ ومايل،
جهات إصداراتو من التنميمية واحملاسبية واؼبالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية للم سسات، باإلضافة لتنوع 

اليت هتدؼ يف ؾبملها إىل التطبيق الفعاؿ والسلي  ؽ اؼباؿ وكذلك اجملامع اؼبهنية و ىيئات أسوامنممات دولية و 
 .  سسات بل وللدوؿ أيضا جٍت شبارىازايا اليت يبكن للماؼب اغبوكمة لقاستفادة من عديد لقواعد

 خلصنا من خقاؿ الفصل أف تطبيق مفهـو حوكمة اؼب سسات يستند اىل ؾبموعة من اؼببادئ والقواعد اليت تعترب
 اػبريطة التوضيحية اليت هبب أف تتبعها كل من اعبهات الرقابية وأعضاء ؾبالس إدارة اؼب سسات واإلدارة التنفيذية
ؽبا، حيث أف تطبيق ىذه اؼببادئ ي دي إىل توفَت اغبماية ألصحاب اؼبصاٌف وبالتايل يساعد عل  جذب رؤوس 

للحوكمة عدة جوانب أخَتا فإف  ،ترب اؼب شر لوجود وسقامة اغبوكمةاألمواؿ واالستثمار، وتطبيق ىذه اؼببادئ يع
ث تعرفنا عل  مفهـو حوكمة تكنولوجيا وت ثر يف ؾباالت عدة وليست ؿبصورة يف اعبانب اؼبايل فقط، حي

اؼبعلومات ومبادئها االرشادية وخصائصها وحوكمة اؼبوارد البشرية وفبيزاهتا ومبادئها، وىذه اعبوانب ؾبتمعة 
 األزمات. الوقوع يف دياغبوكمة اؼب سسات ىي ما ت دي لتحسُت األداء اؼب سسي وزيادة االنضباط وتف

أعطت دفعة ؼبزيد من االنضباط وكيف أهنا  اغبوكمة وأى  مباذجهاعامل يف ؾباؿ سرد ذبارب أى  الدوؿ يف ال بعد
نستطيع االستفادة من ىذه الدروس والتجارب دبا يناسب طبيعة النماـ االقتصادي اعبزائري يف تطبيق وااللتزاـ 

 .حوكمة اؼب سسات إلصقاح اؼب سسات االقتصادية اليت تعترب نواة االقتصاد
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 :تمهيد
 التكنولوجياكتعددت بفعل ظاىرة إف مؤسسات اليـو تعيش يف عادل متغَتاتو أكثر من ثوابتو كقد تسارعت   

بل أيضا  اليت حوؽبا التقليدية التأثَتات ، حيث دل تعد اؼبؤسسات تركز علىكأثرىا على العنصر البشرم كتعقيداهتا
يعترب  .طلق أساسي لبلوغ كفاءة كفعالية أدائهاكمنكىذا   االذم يشكل اللبنة األساسية ؽب التأثَتات على الفرد

ات اإلدارية األداء من اؼبفاىيم اليت نالت الّنصيب األكفر من االىتماـ كالتمحيص كالتحليل يف البحوث كالّدراس
ظر إذل أنبية اؼبوضوع على مستول الفرد كاؼبؤسسة من جهة كتداخلو مع العلـو بشكل عاـ، كذلك بالن

 تنفيذضماف ك  البشرية امواردى إدارةب فيها اؼبؤسسة إدارة تقـو مركبة إدارية عملية من جهة أخرل، فهو وجياكالتكنول
 تقييمية معايَت ضوء يف أدائها كتقييم مراجعةباإلضافة اذل  ،اؼبناسبة كاإلمكانات الظركؼ كهتيئة أعماؽبا بكفاءة

  للمؤسسة. التنافسية اؼبيزة تعزيزبالتارل ك  األداء، كربسُت تطوير إذل هتدؼ كاضحة
 من خالؿ اؼبباحث كجوانبو اؼبختلفة البشرمموضوع األداء  دراسةب الثاين من األطركحة سنقـو يف ىذا الفصل

 التالية:
  كظائفهاك  اكـبتلف تعاريفه ادارة اؼبوارد البشريةاؼببحث األكؿ: سنخصصو لتحديد مفهـو . 
 :كمفهـو األداء البشرم كالعوامل اؼبؤثرة عليو. البشرية اؼبوارد أداء إدارةمفهـو سنعاجل فيو  اؼببحث الثاين 
  :أنظمة القياس اؼبهمة كبطاقة األداء اؼبتوازف كلوحة من خالؿ البشرم  األداء قياسنتناكؿ فيو اؼببحث الثالث

  .خصائص كل نظاـ كعيوبوك  األداء يتم عن طريقها قياسؼبؤشرات اليت االقيادة ك 
 :من حيث معايَت كطرؽ التقييم كفبيزات كعيوب كل  البشرية اؼبوارد أداء تقييمنعاجل فيو س اؼببحث الرابع

 .طريقة
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 البشرية الموارد إدارة: األول المبحث
 أك حكومية تعليمية، ذبارية، إنتاجية، كانت سوآءا اؼبؤسسات كل يف كحيويا ىاما عنصرا البشرم العنصر يعترب  

 كطريقة البشرم العنصر على اغبصوؿ يف تستخدـ اليت الطريقة على أىدافها كربقيق ؤسسةاؼب بقاء كيتوقف ،خاصة
 بصفة تعتٍت أف اإلدارة على هبب أنو قلنا إذا اؼبدىش من كليس البشرية اؼبوارد إدارة منظومة خالؿ من استغاللو
 إدارة سياسات اسًتاتيجيات، بتصميم اءسو  ،اؼبواردىاتو  هبا كتنمي تستخدـ اليت كبالطريقة البشرية باؼبوارد مستمرة

  .فبكن استغالؿ أحسن اؼبتاحة ؿاالعم طاقات الستغالؿ تستخدـ اليت كاإلجراءات بالطرؽ أك البشرية اؼبوارد
ؽبذا سنحاكؿ يف ىذا اعبزء التعرؼ على مفهـو اؼبوارد البشرية مث كيفية إدارهتا باإلضافة لإلدارة االسًتاتيجية للموارد 

 كموائمتها مع االسًتاتيجية الكلية للمؤسسة.البشرية 
 

 إدارة الموارد البشرية ماىية المطلب األول:
 اؼبالية، اؼبوارد :أساسية مرتكزات ثالث ربكمها العشرينك  الواحد القرف يف اليـو اؼبؤسسات بناء قواعد إف  

 يف البشرية اؼبوارد أنبية حوؿ اػبرباء اؼبختصُت من الكثَت أصبعك  البشرم العنصر، ك اؼبعرفةك  اؼبعلومات تكنولوجيا
 كفاءة على بناءا قباحو يتحدد اؼبؤسسة أنشطة جوانب من جانب فكل أنبية األصوؿ أكثر اعتبارىاب اؼبؤسسة

 .ؿبوريةك  أنبية األكثر اإلدارة مهاـ بُت من البشرم العنصر ادارة عدت، من ىذا اؼبنطلق البشرية مواردىا دافعيةك 
  ف المورد البشري:تعري: الفرع األول

ؼبعرفة اؼبعٌت الدقيق لكل حوؿ اؼبوارد البشرية  التعاريفقبل التطرؽ ؼبفهـو إدارة اؼبوارد البشرية ال بد من عرض 
 1:اآليتكإزالة التداخل بُت اؼبفاىيم من خالؿ مصطلح كمعرفة الفركؽ بينها 

لنشاط االقتصادم ماعدا األطفاؿ اىي ذلك اعبزء من السكاف الذم يبكنو اؼبسانبة يف  القوى البشرية: .1
 العجزة.ك 

 يزاكلوف العمل.البالغُت السن القانوين للعمل ك  ىم األفراد القوى العاملة: .2
 هبدكف فرصة عمل. الفراد القادركف على العمل كالراغبوف فيو كالباحثوف عنو ك : ىم األالعاطلون .3
ىذا التعريف نالحظ صفتُت يف تركيب من  ،األفراد الذين يعملوف باؼبؤسسات : صبيعالموارد البشرية .4

صفة القدرة على أداء األعماؿ كصفة الرغبة يف أداء األعماؿ، كأىم عامل يف قباح لبشرية: اؼبوارد ا
  ،كأشبن األصوؿكاالبتكار  لإلبداعاؼبؤسسة كتفوقها ىو امتالكها اؼبوارد البشرية اؼبتميزة اليت تعترب مصدر 

امتالكها قدرة االبتكار كاالبداع زة التنافسية، أما أىم ما يبيزىا فهو ؼبيما تعد مصدر القيمة اؼبضافة كاك
  .كالتحدم، القدرة على خلق القيمة كاػبربة

                                                           
 .53، ص 2004، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةمصطفى ؿبمود أبوبكر،   1
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 تعريف إدارة الموارد البشرية: : الفرع الثاني
موحد دؼ الوصوؿ إذل تعريف هببعد التعرؼ على مفهـو اؼبوارد البشرية نأيت على التعريف بإدارة اؼبوارد البشرية ك 

 التعريفات اؼبختلفة:كأكثر كضوحا إلدارة اؼبوارد البشرية نستعرض بعض 
اليت من خالؽبا تكفل اؼبؤسسة االستخداـ الفاعل للعاملُت دبا وبقق أىداؼ  على أهنا العملية اؼبوارد البشرية تعرؼ

 .1اؼبؤسسة كالعاملُت فيها"

باختيار كتعيُت كتدريب العاملُت كمعاملتهم يف صبيع  كل اإلجراءات كالسياسات اؼبتعلقةبأهنا  كىناؾ من عرفها 
كزيادة ثقتها يف عدالة اإلدارة كخلق ركح تعاكنية  كالعمل على تنظيم القول العاملة داخل اؼبؤسسة، اؼبستويات،

 .2كالوصوؿ باؼبؤسسة إذل أعلى مستويات اإلنتاجية" بينها،
ؤسسة أك بواسطة اؼبؤسسة كيشمل ذلك عملية زبطيط القول استخداـ القول العاملة داخل اؼب بأهنايف يرم البعض 

 العالقات الصناعية، التعويض كاؼبرتبات، التدريب كالتنمية، تقييم األداء، االختيار كالتعيُت، ،العاملة باؼبؤسسة
  3.تقدًن اػبدمات االجتماعية كالصحية للعاملُت كأخَتا حبوث األفراد

 البشرم بالعنصر زبتص اليتمن القواعد العامة  ؾبموعة تتضمن البشرية ؼبواردا إدارة أف اتالتعريف هىذ من نالحظ

 عن كالبحث تدريب اختيار، توظيف، زبطيط، منينبغي أداؤىا  األنشطة كؾبموعة هبب إتباعها اؼبؤسسة يف

 وارد البشريةها إلدارة اؼبؾبموعة أدكات كأساليب يتعُت استخدام تتضمن كككذل العاملة، اليد من اؼبؤىلة اإلطارات
 وبقق دبا اؼبوارد البشريةسبكنهم من إدارة كمعلومات وبتاجوف إليو من رأم  مساعدة اؼبديرين كتزكيدىم دبامن جهة ك 

 .من جهة أخرل البشرية للموارد فعاؿل كالاألمث االستخداـ
 إدارة الموارد البشرية االستراتيجية:

 ؾبموع أم أهنا التنافسية البيئة مع البشرية اؼبوارد نظاـ تكييف ربقيق على تعمل اليت القرارات ازباذ عملية ىيك  

 اؼبؤسسة اسًتاتيجية تدعيم على تعمل كاليت البشرية اؼبوارد نظاـ يف التغيَت إلدارة اؼبوجهة كاػبطط االسًتاتيجيات

  5كىا اؼبفهـو اعبديد يربز اعبوانب التالية:4.البيئية التغيَتات ؼبواجهة
 وارد البشرية ىي كسائل لربط النشاطات كالوحدات التنظيمية لتحقيق الرحبية كاإلنتاجية. تطبيقات إدارة اؼب 
  تقع مسؤكلية إدارة اؼبوارد البشرية على كل من مديرم اإلدارة العليا كاؼبديرين التنفيذيُت كمديرم اؼبوارد

 البشرية.

                                                           
 .03، ص2001دار زىراف للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ية، إدارة الموارد البشر حنا نصر اهلل،  1
 .30، ص1998، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، ، إدارة الموارد البشريةعلي السلمي 2
 .16، ص 2002، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر،االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية صالح الدين ؿبمد عبد الباقي،3
 .10، ص 2008، 06، ؾبلة الباحث، العدد تحليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان اإلسالميةالداكم الشيخ،  4
 .28-27، ص 2006، دار كائل للنشر، الطبعة الثانية، عماف، األردف، إدارة الموارد البشرية؛ مدخل إستراتيجيسهيلة ؿبمد عباس،  5
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  ربقيق اؼبيزة التنافسية ؽبا.ة ك ؤسسالبشرية يف ربديد قباح اؼبالدكر اغبيوم الذم تلعبو إدارة اؼبوارد 
 درة على تبٍت السلوؾ انة كقمر  تنمية ثقافة تنظيميةك  البشرم للمورد كاؼبعريف الفكرم بالبناء االىتماـ

 1االبتكارم.
 البيئة أضافت بعدا آخر إلدارة اؼبوارد البشرية كىو البشرية للموارد االسًتاتيجية اإلدارة أف التعريف ىذا من نالحظ

 اؼبوارد أداء ربسُت على تعمل كبرامج خطط كتنفيذ مناسبة اسًتاتيجيات على باالعتماد للمؤسسة، ارجيةاػب

 األمد على تنافسية ميزة ربقيق من اؼبؤسسة دبا يبكن فيها الفعاؿ االستثمار ربقيقة ىي األساسي الغايةك  البشرية

.البعيد
  

كاألىداؼ كالغايات االسًتاتيجية  كمتطلباهتا اؼبوارد البشرية عملية الربط ما بُت إدارة اؼبوارد البشرية ىياذف   
األىداؼ اليت تسعى إليها إدارة اؼبوارد البشرية باؼبؤسسة ىي نفس كما أف  ؽبا، لتحسُت األداء التنظيميللمؤسسة 

 ة باؼبوارد البشريةتعلقيقـو دبجموعة من األنشطة اؼب مدير إدارة اؼبوارد البشريةفاألىداؼ اليت تسعى اليها اإلدارة 
 كاإلدارة العليا لتحقيقها.  اإلدارات األخرل ؼ اليت يسعى مديركيساىم يف إقباز نفس األىدا كىو

 
 ىمية وأىداف ادارة الموارد البشريةأ :المطلب الثاني

ليا كتسعى ربيق أىداؼ اإلدارة العمن خالؿ التعريفات السابقة نالحظ اف إدارة اؼبوارد البشرية هتدؼ يف ؾبملها   
لتحقيق التوافق مع أىداؼ اؼبورد البشرم كمن ىنا تأيت أنبيتها كحلقة كصل بُت االثنُت، يف ىذا اؼبطلب سنعدد 

  أىم أىدافها اػباصة كالعامة يف عنصرين نبا أنبية إدارة اؼبوارد البشرية كأىدافها.
 ادارة الموارد البشرية: أىمية: الفرع األول

ات من خالؽبما كنبا الذم يبكن أف تستفيد اؼبؤسسرد البشرية مدخلُت للموارد البشرية ك لقد تبنت ادارة اؼبوا  
ة كحاجات األفراد على أهنما لنظر اذل أىداؼ اؼبؤسسزيادة الفعالية التنظيمية كإشباع حاجات األفراد فبدال من ا

بشرية أف  اؼبوارد ال موضوع الباحثوف يفنقيضُت منفصلُت كأف ربقيق أم منهما يكوف على حساب اآلخر، اعترب 
كليس على حساب أحدنبا، لذلك أظهرت  األفراد يكمالف بعضهما البعض ة كحاجاتكال من أىداؼ اؼبؤسس

أنبية ادارة يبكن أف نلخص  رد بدال من اعتبارىم عامل انتاج،األحباث السلوكية اغباجة اذل معاملة األفراد كموا
 2:اؼبوارد البشرية يف النقاط التالية

 ة كىم األفراد.باؼبوارد الرئيسية يف اؼبؤسس هتتمدارة اؼبوارد البشرية إ 
  تطوير مهارات األفراد العاملُت باؼبؤسسة.يبكن ال دكف ادارة موارد بشرية 
 اػبطط اؼبناسبة للتدريب.إدارة اؼبوارد البشرية ع تض 

                                                           
 .20، ص 2014، دار التعليم اعبامعي، مصر، إدارة الموارد البشريةؿبمد سعيد سلطاف، ، راكية حسن 1
 .  51، ص 2015، الطبعة األكذل، دار دجلة، عماف، األردف، ادارة الموارد البشرية وتنميتهانوار عوين اللبدم،  2



 الفصل الثاني: إدارة أداء الموارد البشرية  

 

82 
 

  بدراسة مشاكل األفراد كمعاعبتها.إدارة اؼبوارد البشرية تقـو 
 اليت تناسب مهاراهتم كمستواىم األفراد اؼبناسبُت لشغل الوظائف رة اؼبوارد البشريةإدا زبتار. 

  من اؼبمارسات اليت يبكن للمؤسسات االختيار من  لعددكظيفة إدارة اؼبوارد البشرية على أهنا مصدر تعترب
 1السًتاتيجيتها.بينها تلك اليت تتناسب مع التنفيذ الفعاؿ 

 رة الموارد البشرية: أىداف ادا: الفرع الثاني
يتوقف قباح اؼبؤسسة ات على اختالؼ أنواعها كأحجامها، ك ؤسسيشكل األفراد عنصرا ىاما كحيويا يف كل اؼب  

ة التعامل مع دارة اؼبؤسسىدافها على الطريقة اليت يتم هبا اغبصوؿ عليهم كاداراهتم، لذلك هبب على ايف ربقيق أ
در األساسي لإلبداع كالتميز كالنجاح. كمن ىنا يتوجب عليها االعتناء كبصفة من منطلق أهنم اؼبص وارد البشريةاؼب

كيبكن تلخيص أىم  ،مستمرة دبواردىا البشرية كبالطرؽ اليت تستخدمها يف توظيف كاستثمار مهارات ىذه اؼبوارد
  2األىداؼ إلدارة اؼبوارد البشرية فيما يلي:

  تحقيق أىداؼ اؼبؤسسة.ل اؼبوارد البشريةربقيق التعاكف الفعاؿ بُت 
  لتقدًن أقصى ؾبهود فبكن لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة.اؼبوارد البشرية إهباد اغبافز لدل 
  اؼبوارد البشريةتنمية العالقات الطيبة يف العمل بُت صبيع. 
  يف اؼبشركع من حيث الًتقية كاألجور كالتدريب كالتطوير اؼبوارد البشريةربقيق العدالة كتكافؤ الفرص عبميع. 
 ألية ـباطر مثل حوادث العمل الصناعية كأمراض  اؼبوارد البشريةكعدـ تعريض  اؼبناسبة توفَت ظركؼ العمل

 اؼبهنة.
  اختيار أكفأ األشخاص لشغل الوظائف اغبالية كالقياـ بإعدادىم كتدريبهم للقياـ بأعماؽبم على الوجو

 اؼبطلوب.
  كتوصيل  كلوائحو اؼبطلوبة كسياسات العمل ا كاػباصة باؼبهاـانات اليت وبتاجوهنبكل البي اؼبوارد البشريةإمداد

 يف ازباذ القرار.قبل ازباذ قرار معُت يؤثر عليهم، أم اشراكهم  كلُتآرائهم كاقًتاحاهتم للمسؤ 
 بشكل موحد. فرد يف اؼبؤسسةاؼبتعلقة بكل  كاؼبعلومات االحتفاظ بالسجالت 
  اعية كالثقافية كالعلمية ؽبم.  كتقدًن اػبدمات االجتم اؼبوارد البشريةرعاية 
 كدفعهم لبذؿ أقصى جهود  دكرىم يف ربقيق األىداؼ االسًتاتيجية للمؤسسةأنبية ب اؼبوارد البشرية توعية

 فبكنة.

                                                           
 .15، ص 1999اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، سنو ، الدار ادارة الموارد البشريةالباقي،  ؿبمد عبد صالح الدين 1
 .104، ص2001، دار الفكر للطباعة كالتوزيع، عماف، األردف، إدارة الموارد البشرية مدخل كميمهدم حسن زكيلف،  2
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  هتدؼ إدارة اؼبوارد البشرية اذل خلق قوة عمل مؤىلة كفعالة قادرة على ربقيق متطلبات اسًتاتيجية اؼبؤسسة
     1العامة.

كليسا  يكمالف بعضهمافهما أىداؼ اؼبؤسسة كحاجات األفراد  يف الربط بُتية إدارة اؼبوارد البشرية تتجلى أنب  
منفصلُت، كىذا ما تًتصبو أىداؼ إدارة اؼبوارد البشرية يف اشراكهم يف ازباذ القرار كرعايتهم كتوعيتهم بدكرىم 

 ىيتهم.األساسي يف ربقيق رفاىية اؼبؤسسة كالذم ينعكس بالضركرة على رفا
 

 الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية: الثالثالمطلب 
لبتم ىذا اؼببحث بدراسة  ،بعد دراسة تعريف إدارة اؼبوارد البشرية كأنبيتها بالنسبة للمؤسسة مث أىم أىدافها  

تنقسم  الوظائف ىذهك حىت ندرؾ كيفية تسيَتىا لألفراد كذبسيدىا لألىداؼ اؼبوضوعة كظائف إدارة اؼبوارد البشرية 
 كىي األساسية ككظائف ثانية كىي الوظائف اليت تأيت بعد ربسُت الفرد يف عملو.أكذل  فكظائ اذل قسمُت

 
 األولى إلدارة الموارد البشرية: فالوظائ: ولالفرع األ

إال أف ىناؾ عددا من  نشاطهاة ك تلف كظائف اؼبوارد البشرية من مؤسسة اذل أخرل حبسب حجم اؼبؤسسزب  
من أنبها ربليل كتوصيف الوظائف، زبطيط  ةرئيسي ةشمل أنشطت ال تتغَت لوظائف األساسية للموارد البشريةا

اؼبوارد باإلضافة إذل النشاط التقليدم اؼبتعلق تلك تنمية كتدريب ك  ا،ى، ربفيز اكاستقطاهبا ، جذهبةاؼبوارد البشري
   :يف ىذه الوظائف ءلشينفصل بعض ا فيما يلي اؼبؤسسة،يف  ةبشؤكف اؼبوارد البشري

 :تحليل العمل أو تصميم الوظائف .1
كيقصد بو التعرؼ على األنشطة كاؼبهاـ اؼبكونة للوظيفة كتوصيف ىذه الوظيفة كربديد اؼبسؤكليات اؼبلقاة على  

كيقصد بتحليل الوظائف عملية صبع  ،مناسب كربديد مواصفات من يشغلها عاتقها كتصميم الوظيفة بشكل
يلية عن الوظائف، أما تصميم الوظائف فيتعلق بازباذ القرارات بشأف ماىية اؼبهاـ اليت هبب معلومات تفص

التنظيم كأف تتطلب مهاـ جديدة ـبتلفة أك طرقا ـبتلفة ألداء  باسًتاتيجيةعلى أف ترتبط  ،ذبميعها يف كظيفة ؿبددة
أنو تلك العملية اليت يتم استخدامها يف كيعرؼ بارم كشوام ربليل الوظائف كاؼبهاـ الوظيفية على  2نفس اؼبهاـ.

ربديد ككصف ؿبتول الوظائف بطريقة تسمح بتوضيح الوظيفة كما يتم القياـ بو من خالؽبا كإهباد نوع من الفهم 
  3بذلك كتوصيلو اذل أم شخص يف حاجة اذل ىذه اؼبعلومات من أجل أغراض إدارية.

                                                           
 .71، ص 2005، الطبعة األكذل، دار كائل للنشر كالتوزيع، إدارة الموارد البشرية بعد استراتيجيعمر كصفي عقيلي،  1
 . 27، ص 2013، الطبعة األكذل، دار البداية، عماف، األردف، ادارة الموارد البشرية الحديثةطاىر ؿبمود الكاللدة،  2
  .42، ص 2006، الطبعة العربية الثانية، دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، إدارة الموارد البشريةبارم كشوام،  3
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زبطيط اؼبوارد البشرية، االختيار، تقييم الوظائف،  :يفية فهيبالنسبة لالستخدامات اػباصة بتحليل اؼبهاـ الوظ
التدريب كالتطوير، إعادة تصميم الوظائف، إدارة األداء، استعراض اؼبؤسسة كإعادة تصميم البنية اػباصة هبا، 

 :وفه ما يبيز ربليل الوظائفأما  ،ُتعاملحقوؽ الك 
  كيستلـز كصف كامل عبوانب الوظيفة اؼبختلفة كضع قائمة باؼبهاـ  سبثل عملية ربليل كليس ؾبردأهنا

  .كتوضيح ما تساىم بو الوظيفة يف اؼبؤسسة
  فراد ىذه الًتكيز على الوظائف كليس األشخاص أم ربليل الوظيفة كليس الكيفية اليت يؤدم هبا األيتم

 .الوظيفة
 ة فقط كليس دبدل عملية التحليل غَت تقديرية أم من يقـو بالتحليل يهتم باؼبضموف الفعلي للوظيف

 .مالئمة ىذا اؼبضموف أك توافقو مع اؼبنطق
 على مضموف الوظيفة بشكلو اغبارل. ربليل الوظيفة يعٌت بالوضع الذم توجد عليو اآلف أم يركز   

 الموارد البشرية: تخطيط .2
ها، كىذا يتطلب ربديد طلب اؼبؤسسة كما ىو معركض كمتاح من ماؿكهتتم بتحديد احتياج اؼبؤسسة من الع 

 "معهد التطوير كشؤكف األفراد"يعرؼ  كاؼبقارنة بينهما لتحديد صايف العجز كالزيادة يف القول العاملة باؼبؤسسة.
منهجية مستمرة يتم من خالؽبا ربليل اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة يف ظل  عملية أنوزبطيط اؼبوارد البشرية على 

ة اليت تتناسب مع الفعالية طويلة اؼبدل للمؤسسة كتعترب ىذه الظركؼ اؼبتغَتة كسياسات شؤكف األفراد اؼبتطور 
العملية جزءا مكمال إلجراءات التخطيط كاؼبوازنة اؼبشًتكة األطوؿ يف األجل كتتأثر هبا. كعليو فإف جوانب 

 1التخطيط األساسية للموارد البشرية تتمثل يف:
 ؾبرد شيء وبدث من قبيل الصدفة يسكالدراسة كلربدث بعد نوع من االدراؾ  ةخطيط عملية منهجيالت. 
 التخطيط عملية مستمرة كذلك ألف اؼبؤسسة كأىدافها كبيئة العمل اليت تعمل من خالؽبا مستمرة يف التغَت. 
 جل لضماف األ طويلتأكيد على اغباجة اذل زبطيط ، كالىذا التخطيط قصَت األجل كطويل األجل أيضا

 .البقاء
 َت بعملية التخطيط اؼبشًتؾ كما ينبغي أف يتكامل مع ىذه العملية حيث عد ىذا التخطيط مرتبطا بشكل كبي

 سوؼ يتأثر بدكره بتوفر اؼبوارد البشرية. كأكلوياهتا كالذمأف ذلك سوؼ وبدد سياسات اؼبؤسسة 
 .سوؼ يكوف ىناؾ حاجة اذل تقييم اؼبتطلبات من اؼبوارد من ناحية الكم كالكيف 
 كن إتاحتو.سوؼ يعتمد مستول اؼبوارد على ما يب 

 ينبغي أف تكوف اؼبوارد على اؼبستول اؼبطلوب لتحقيق القدر من الفاعلية الذم هتدؼ اليو اؼبؤسسة.

                                                           
  .24، ص سابق مرجع، يةإدارة الموارد البشر  بارم كشوام، 1
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 والتعيين: االختيار .3
يف سوؽ العمل كتصفيتهم من خالؿ طلبات التوظيف كاالختبارات  كىذه الوظيفة هتتم بالبحث عن عماؿ 

 االستقطاب ،مانا لوضع الفرد اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسبكاؼبقابالت الشخصية كغَتىا من األساليب كذلك ض
أما  بالبحث عن مرشحُت لشغل الوظائف الشاغرة لديو، ؤسسةقـو اؼبتالعملية اليت من خالؽبا  أكؿ مرحلة كىي

  .للمعارؼ كاؼبتطلبات الالزمة لتحقيق األداء شحًت ا التعرؼ على مدل امتالؾ اؼباالختيار فهو العملية اليت يتم هب
كىكذا  ،تعترب إجراءات التعيُت كاالختيار الفعالة من العناصر اؼبهمة يف عمليات إدارة اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة

فإنو عند االنتهاء من ربديد متطلبات اؼبؤسسة لديها فإف اػبطوة التالية اليت ينبغي أف تقـو هبا اؼبؤسسة تتمثل يف 
طيع من خالؽبا جذب كاختيار اؼبرشحُت الذين يتميزكف باؼبؤىالت ضماف أف اؼبؤسسة لديها األنظمة اليت تست

 1كىذا يعٍت: ،اؼبطلوبة
 ُت اؼبرتقبُت كضماف أف ىناؾ عملية يتم من خالؽبا استكشاؼ ىذه اؼبصادر.عاملاالؼباـ باؼبصادر البديلة لل 
 تضمن أف يتم شغل  ُت بفعالية كأفعاملضماف أنو يتم االستعانة بأنظمة من شأهنا أف سبكن من تقييم ال

الوظائف عن طريق األشخاص الذين يتناسبوف مع ىذه الوظائف بشكل أفضل كمن خالؿ أقل الطرؽ 
 تكلفة.

 بطريقة  ُت اؼبرتقبُتعاملكالُت اؼبوجودين عاملضماف أف يتم من خالؿ أية عملية اختيار يستعاف هبا معاملة ال
 نوع من تكافؤ الفرص. كأف توفرنونية تلتـز ىذه العمليات باألمور القا كمنصفة كأفعادلة 

 ضماف أف يتم التعامل مع كل اإلجراءات اإلدارية مثل اغبصوؿ على مراجع أك إعداد عقد عمل...اخل بكفاءة.
 ىيكل األجور: تصميم .4

، كما هتتم كربديد الدرجات األجريةكهتتم ىذه الوظيفة بتحديد القيمة كاألنبية النسبية لكل كظيفة كربديد أجرىا 
األجور  تلعب أنظمةكما  2.ةفاعبهد اؼبقابل للوظيك  مسؤكليةجور حىت يتم ضماف مقابل للبإدارة سليمة لنظاـ األ

فوجود مستول مرتفع من األجور أك اغبوافز مقارنة باؼبنافسُت يؤدم  ،االسًتاتيجياتكاغبوافز دكرا ىاما يف تنفيذ 
تستطيع  من خالؿ ؿباكلة الربط بُت األجر كاألداء،كذلك فإنو ،  إذل ضماف جذب كاغبفاظ على أفضل العناصر

 اضافة أخرلأىداؼ عملية إدارة األجور كل ،مرتفعة أداء أنشطة كمستوياتاؼبؤسسة تأمُت اغبصوؿ على نوعيات 
 3:كىيعلى اؼبزايا النقدية كغَت النقدية 

  .جذب كاغبفاظ على األشخاص العاملُت الذين تتوفر فيهم اؼبهارات اؼبطلوبة 
 ُت. عاملاف القدرة التنافسية للمؤسسة يف استقطاب الضم 

                                                           
  .59، ص إدارة الموارد البشرية، مرجع سابقبارم كشوام،  1
   .53، ص مرجع سابق ،ادارة الموارد البشرية وتنميتهانوار عوين اللبدم،  2
  .166، ص مرجعنفس البارم كشوام،  3
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 ُت كاغبفاظ على رضاىم عن اؼبؤسسة ككالئهم ؽبا.عاملالعمل على ربقيق بعض الرفاىية لل 
 ُت. عاملتلبية االحتياجات الفعلية لل 
 ُت.عاملالتوضيح بأف صاحب العمل يعمل على رعاية ال 

 
  :ارد البشريةإلدارة المو  الوظائف الثانية: الفرع الثاني

كاعطاءه قدرا من الراحة  عملويف مردكديتو  ربسُتتوظيف الفرد كهتدؼ اذل تأيت بعد  اليت الثانوية الوظائف أك
 كىي: كالرضا،
كهتتم ىذه الوظيفة دبنح مقابل عادؿ ألداء الفرد اؼبتميز كيبكن ربفيز العاملُت  تصميم أنظمة الحوافز: .1

ظهر اغبوافز الفردية أك اعبماعية كأيضا اغبوافز على أساس أداء على أدائهم الفردم أك اعبماعي فت
 اؼبؤسسة ككل.

هتتم اؼبؤسسة دبنح عامليها مزايا معينة مثل اؼبعاشات  تصميم أنظمة مزايا العاملين وخدماتهم: .2
كالتأمينات اػباصة باؼبرض كالبطالة، كما هتتم اؼبنظمات بتقدًن خدمات للعاملُت يف شكل خدمات مالية 

 اجتماعية كرياضية كقانونية، كقد سبتد اذل االسكاف كاؼبواصالت كغَتىا.ك 
يها، كيتم ذلك من خالؿ أساليب معينة، كغالبا ما عاملهتتم كل مؤسسة تقريبا بتقييم أداء تقييم األداء:  .3

تقـو بتقييم الرؤساء اؼبباشرين هبدؼ التعرؼ على الكفاءة العامة كغرض التعرؼ على أكجو التطور يف 
 األداء. 

العملية اليت يتم من خالؽبا تعليم األشخاص اؼبهارات كإعطاؤىم  يتمثل التدريب يف التدريب والتطوير: .4
اؼبعرفة أك السلوؾ الالـز حىت يبكنوا من تنفيذ مسؤكلياهتم من خالؿ اؼبقاييس اؼبطلوبة كزبتلف عن عملية 

يتم الًتكيز من خالؿ عملية  ألنوُت كذلك التعليم اليت يتم من خالؽبا توصيل معرفة عامة عن موضوع مع
أىداؼ عملية التدريب يف ربسُت األداء اػباص  ما تتمثلالتدريب على اؼبتطلبات احملددة للوظيفة كعادة 

مألوفة لدل الشخص الذم يشغل الوظيفة  ال تكوفباؼبهاـ اغبالية كيف إعطاء التعليمات بشأف اؼبهاـ اليت 
التدريب عملية . يعترب لبعض التغَتات اليت من احملتمل أف ربدث أك قد تتمثل يف إعداد الشخص

من خالؿ اكتساب بعض اػبربة لتحقيق أداء فعاؿ  اؼبهارممدركسة لتعديل االذباه أك اؼبعرفة أك السلوؾ 
للتدريب كأف  ف ربدد احتياجات اؼبوارد البشريةعلى اؼبؤسسة أك  ،يف نشاط كاحد أك ؾبموعة من األنشطة

يعٌت دبنح األفراد اؼبعرفة فالتطوير  ، أماساليب كالطرؽ اؼبناسبة كأف تقيم فعالية ىذا التدريبتستعمل األ
 1كاؼبهارات كاػبربة الالزمة اليت سبكنهم من القياـ بأدكار كمسؤكليات أكرب كذات متطلبات أكثر.

                                                           
  .119-118 ، صمرجع سابق، إدارة الموارد البشريةبارم كشوام،  1
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لعاملُت يف هتتم ىذه الوظيفة بالتخطيط للحركات الوظيفية اؼبختلفة ل تخطيط المسار الوظيفي: .5
اؼبؤسسة، كعلى األخص النقل كالًتقية كالتدريب. كوبتاج ىذا اذل التعرؼ على نقاط القوة لدل الفرد 

 كنقاط الضعف لديو. 
كىي كظيفة هتتم بتنظيم العالقات مع التنظيمات العمالية كالتطرؽ اذل موضوعات  العالقة مع النقابات: .6

 1اػبدمة كربديد ساعات كجداكؿ العمل كالراحة. كالفصل من مثل الشكاكل كالنزاعات العمالية
هتتم بإجراءات اغبفاظ على سالمة العاملُت كاألمن كالصحة كاالذباىات  أمن العاملين وسالمتهم: .7

 النفسية السليمة ؽبم.
كىي  كظائف إدارة اؼبوارد البشرية تبدأ قبل توظيف األفراد كدخوؽبم اؼبؤسسة كتستمر مع مسارىم الوظيفي،  

 ُت بشكل مباشر كاألعماؿ الوكلة ؽبم ككظائف ثانوية ىدفها ربسُت ظركفهمعاملال رئيسية سبس قسمُت
 أيضا السهر على راحة األفرادؼبؤسسة فقط لكن مهامها زبدـ إدارة اال ، إذ أف إدارة اؼبوارد البشرية كمردكديتهم

 كمكانتها.ة ككل كمستقبلها كرضاىم كمستقبلهم اؼبهٍت كالذم ينعكس بدكره على أدائهم كأداء اؼبؤسس
   

إدارة اؼبوارد البشرية ىي حلقة الوصل بُت الفرد كالذم يبثل اؼبورد البشرم يف اؼبؤسسة كبُت اؼبؤسسة كادارهتا بالتارل 
ا جذهبك  ةاؼبوارد البشري االحتياجات من زبطيطمن جهة ك  ربليل كتوصيف الوظائففوظيفتها أساسا تتلخص يف 

 ،اؼبواردتلك تنمية كتدريب ك  ربفيزمث يأيت الشق الثاين بعد التوظيف كىو  من جهة أخرل، كتوظيفها اكاستقطاهب
 .اؼبؤسسةيف  ةشؤكف اؼبوارد البشري بتسيَت باإلضافة إذل النشاط التقليدم اؼبتعلق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  54، ص مرجع سابق، ادارة الموارد البشرية وتنميتهالبدم، نوار عوين ال 1
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  البشري داءواأل : إدارة الموارد البشريةالمبحث الثاني
 ،ليس باستثناء البشرية اؼبوارد كتسيَت التنظيمي اعبانبك  يادينـبتلف اؼبيف  تداكلةاؼب اؼبفاىيم أىم بُت من األداء يعد
 ،إدارة اؼبوارد البشريةؾباؿ فيما ىبص  كالكفاءة كالفعالية  اؼبفاىيم اؼبتعلقة بوك  اؼبفهـو ىذا توضيح كباكؿ سوؼ ؽبذا

 كقياسو كربسينو.ة عليو ككيفية ادارتو مكوناتو كالعوامل اؼبؤثر كدراسة  و اؼبختلفةتعريفات سرد خالؿ منكىذا 
 ءمفهوم األداالمطلب األول: 

حىت يبكننا قياس األداء أك ربسينو ال بد من ربديد مفهومو كحصر ؿبدداتو، لذا سنتعرؼ يف ىذا اؼبطلب على  
 مفهومو لغة كاصطالحا كالعوامل اؼبؤثرة عليو كاحملددة لو.

 كأصلو. صطلحؼبابف يمعناه بدقة ال بد من ربديد أصلو لغة مث التعر للتعرؼ على  تعريف األداء: :الفرع األول

1اللغة معاجم يتضح من لغة: .1
 ،"األداء" كاالسم أكصلو الشيء أدل كيقاؿ أدل الفعل مصدر األداء أف 

 كيراد بو لغة: إجراء، إسباـ، إقباز، ربقيق، تنفيذ، عمل، قياـ، كفاء.2بو. قاـ الشيء أم كأدل األمانة أدل

كالذم  performلة اؼبعاين تستند يف األصل اذل مسمى األداء اؼبستمد من الكلمة اإلقبليزية إف صب
 كاليت تعٍت تنفيذ مهمة أك تأدية عمل.  performerاشتق من الكلمة الفرنسية القديبة 

 يف 11 القرف يف منتصف األداءككلمة "performance" التيٍتإف أصل مصلح األداء  اصطالحا: .2
 احملقق يف السباؽ، كالنجاح الرىاف فرس من كل عليها حصل اليت النتائج إذل رنسية كانت تشَتالف اللغة

كأصبح يشَت  22 القرف خالؿ معناه تطور. كاالقبازات الرياضية للرياضيُت النتائج إذل أشار األداء مث
غة اإلقبليزية اللو أعطت لحيث  آلة يف اسباـ مهامها كبالتارل مردكديتها، بطريقة مشفرة ارل احتماالت

ل فع، أك دبعٌت القياـ بةمهدبعٌت تأدية عمل أك إقباز نشاط أك تنفيذ م to performمعٌت كاضح كؿبدد 
أف األداء يتجسد يف القياـ باألعماؿ كاألنشطة أم  3.يساعد على الوصوؿ إذل األىداؼ اؼبسطرة

 يف األداء اذف ،طرؼ إدارة اؼبؤسسةؼ اؼبرسومة من كاؼبهمات دبا وبقق الوصوؿ إذل الغايات كاألىدا
 على الذم وبتوم اإلقبليزم معناه اختالؼ على اإلقباز أك العمل أم النجاح ىو نتيجة تعريفو الفرنسي

 4.إذا ربقق كأيضا النجاح كالنتيجة العمل من كل
و األداء كيبكن تقسيم األداء اذل مستويُت األكؿ على مستول اؼبؤسسة ككل كالثاين على مستول الفرد كى

 البشرم: 

                                                           
 .48ص ، مصر القاىرة، اؼبعارؼ، دار ،العرب لسان منظور، بن اؼبصرم الدين صباؿ الفضل أيب 1
 .29، ص 2015، الطبعة األكذل، دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، مؤشرات األداء الرئيسيةؾبيد الكرخي،  2
كلية العلـو االقتصادية   أطركحة دكتوراه غَت منشورة،، -حالة الجزائر-أثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية االقتصادية ،عبد اهللعلي  3

 .5ص  ،1999 جامعة اعبزائر،كالتسيَت، 
4
 Nicolas Berland, Angele Dohou, MESURE DE LA PERFORMANCE GLOBALE DES ENTREPRISES, 

doctorat, université de poities, France, 2007, p4. 
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"دراكر" إذل األداء على أنو قدرة اؼبؤسسة على االستمرارية كالبقاء ؿبققة  ينظر تعريف األداء المؤسسي: .أ 
للحكم على مدل  ا التعريف أف األداء يعد مقياسانستنتج من ىذ 1.التوازف بُت رضا اؼبسانبُت كالعماؿ

كاستمرارىا يف نشاطها يف ظل التنافس، كمن مث  ربقيق اؼبؤسسة ؽبدفها الرئيس، كىو البقاء يف سوقها
 تتمكن اؼبؤسسة من احملافظة على التوازف يف مكافأة كل من اؼبسانبُت كالعماؿ.

نالحظ من ىذا التعريف أف األداء ىو حاصل تفاعل عنصرين أساسيُت نبا الطريقة يف استعماؿ موارد اؼبؤسسة 
أف مالحظة يبكن  ،كنعٍت بذلك عامل الفعالية من ذلك االستخداـاحملققة  كالنتائجكنقصد بذلك عامل الكفاءة، 

مؤسسات تكمن يف أف األداء ُيستعمل للحكم على ىذه اؼبؤسسات من حيث قدرهتا للأنبية ىذا اؼبفهـو بالنسبة 
 .ذلكيف الوصوؿ إذل  عقالنية الطريقة اؼبتبعةعلى ربقيق أىدافها، كمدل التزامها ب

 :الفرديأو  األداء البشريتعريف  .ب 

 2 لألداء نلخصها كما يلي: عدة مفاىيميورد علماء اإلدارة كاالقتصاديوف  
 ىو العمل الذم يؤديو الفرد من خالؿ كعيو كاستيعابو ؼبهامو كاختصاصو كإحاطتو بالتوقعات اليت  األداء

ب ربدث مستقبال أثناء عملو، كحسن إصغائو لتوجيهات اؼبشرؼ عليو كتنفيذه للتعليمات كاألسالي
 اؼبطلوبة.

 ة احملسوسة اليت يًتكز عليها نشاط كعمل العامل ياألداء ىو النشاطات اؼبنظورة كالضمنية أم اغبقيق
 كالذم يتحدد بعوامل ثالثة ىي: كمية العمل، نوعيتو كمبطو.

 عمل قباز: يتلخص الفرؽ بُت األداء كاالقباز كوف األداء يعٍت يف علم اإلدارة اغبالة الفعلية للألداء كاإلا
 ألداء ركنا أساسيا لوجود الكفايةيعترب ا طة أما اإلقباز فهو هناية النشاط،أم العمليات اؼبتالحقة لألنش

كيقصد بو أداء مهاـ على شكل أنشطة أك سلوكيات آنية كؿبددة كقابلة للمالحظة كالقياس كعلى 
ية اؼبهمة بعد التغلب على اما اإلقباز فيعرب عنو بإسباـ العمل يف هنأمستول عارل من الدقة كالوضوح. 

اذل النتائج اليت  بعد أف مت ذبسيده يف نتائج ملموسة تضاؼ لتحديات اليت تواجو ذلك العملصبيع ا
 أك الفرد. ؤسسةربققت على مستول اؼب

 :والكفاءة الفعالية منظور من األداء .3
 ذبمع اليت ىي اعبيد باألداء تتميز يتال اؼبؤسسةك  كالكفاءة، الفعالية نبا رئيسُت دبفهومُت األداء مصطلح رتبطي 

 :يلي كما  تعريفهماب سنقـو كعليو تسيَتىا؛ يف ةكالكفاء الفعالية عاملي بُت
 يف التسيَت مراقبة أدكات من أداة أنو على الفعالية مصطلح إذل التسيَت علم يف الباحثوف ينظر الفعالية: .أ 

  اؼبسطرة. األىداؼ ربقيق جةدر  يعكس معيار ىي الفعالية أف منطلق من كىذا اؼبؤسسة،
                                                           

 . 218، ص 2010، 07عدد ال، مقالة منشورة يف ؾبلة الباحث، جامعة كرقلة، تحليل األسس النظرية لمفهوم األداءالداكم الشيخ،  1
 .29، ص مرجع سابق، مؤشرات األداء الرئيسيةؾبيد الكرخي،  2
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 اؼبصطلح، ىذا ماىية ربديد حاكلت ـبتلفة كثَتة  إسهامات توجد أنو إذل أخرل جهة من اإلشارة كذبدر
 ةفعالي تقاس-نظرىم حسب-مث كمن احملققة، األرباح دبثابة الفعالية الكالسيك اؼبفكركف اعترب فقد

 اؼبرجوة. ىداؼلأل الفرد ربقيق أك ةاحملقق األرباح بكمية اؼبؤسسة
 النشاط ربقيق على القدرة أهنا:" على الفعالية إذل الكاتب ىذا ينظر plauchet Vincent كحسب
 اؼبرتقبة". النتائج إذل كالوصوؿ اؼبرتقب،

 ترتبط الفعالية أف يف الكاتبُت ىذين نظر كجهة تصب Ruibert et Walker حسب الفعالية ؼعر كت
 ربقيق على اؼبؤسسة قدرة يف:" تتجسد حسبهما فالفعالية مث كمن للمؤسسة، االسًتاتيجية باألىداؼ

 فبا نستنتج إذان  ".اخل ....باؼبنافسة مقارنة السوقية حصتها كتعظيم مبيعات مبو من االسًتاتيجية أىدافها
 دبخرجات الفعالية ربط أخرل جهة من يبكن كما  الصحيحة، األشياء عمل تعٍت الفعالية أف سبق

 1.اؼبخططة أك اؼبتوقعة اؼبخرجات ذلإ الفعلية اؼبخرجات قيمة بنسبة عنها التعبَت كنيب حيث اؼبؤسسة،
 ،اؼبتوقعة خرجاتاؼبب مقارنة الفعلية لفردا خرجاتؼب مالزمة صفة ةعاليفال أف التعريف ىذا من لنا يتضح
 مزج بعملية القياـ أم ،كزمن كخربة مواد من ؼبواردا ختلفؼب فعاؿ ستعماؿا ىناؾ يكوف أف غيينب حيث
 .النتائج فضلأ ربقيق يضمن ادب اإلنتاج عوامل

 بعدـ كاالجتماعية اإلنسانية العلـو مصطلحات أغلب شأف شأنو الكفاءة مصطلح يتميز الكفاءة: .ب 
 2كىي: الكفاءة تعريف ؾباؿ يف اإلسهامات بعض تناكؿسن تعريفو، حوؿ كالباحثُت الكّتاب بُت االتفاؽ
 تتعلق أهنا كما اؼبؤسسة، يف للمردكدية مقياس باهنا (szRuekert et Wellber يعرفها

  اإلنتاجية. معٌت من يقًتب ما كىو باؼبدخالت، مقارنة باؼبخرجات
 من بقليل اؼبطلوب بالعمل القياـ على القدرة ىي الكفاءة plauchet Vincent حسبك 

 ترتبط الكفاءة أف ريفالتع ىذا من جنستنت تكلفة. األقل النشاط ىو الكفء كالنشاط اإلمكانيات،
 .أقل( مدخالت استعماؿ أم) التكاليف تدنية بشرط مطلوب ىو ما بتحقيق

العالقة بُت اؼبوارد كاؼبخرجات اؼبتحققة كتقاس باحتساب نسبة اؼبخرجات اذل اؼبدخالت الكفاءة سبثل 
ىدؼ معُت، كبتعبَت اؼبتمثلة باؼبوارد كاألمواؿ كالعاملُت الالزمة لتحقيق مستول معُت من اؼبخرجات أك 

ة كفؤة حينما التكاليف، كدبوجبها تكوف اؼبؤسسأقل ابل آخر فإف الكفاءة ىي ربقيق أعلى منفعة مق
ربصل على أعلى ما يبكن من اؽبدؼ الذم تسعى لتحقيقو أم ربقيق أعلى األرباح كأفضل مستول من 

 من لمدخالتل لفردا ستخداـا لكيفية مالزمة صفة اءةالكف أف التعريف ىذا من لنا يتضح 3اعبودة.
                                                           

 .31، ص ابقمرجع س مؤشرات األداء الرئيسية،ؾبيد الكرخي،  1
 .220، ص مرجع سابق، تحليل األسس النظرية لمفهوم األداءالداكم الشيخ،  2
 .31، ص نفس المرجعؾبيد الكرخي، 3 
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 مزج بعملية القياـ أم كرشيد، عقالين استغالؿ ىناؾ يكوف أف ينبغي حيث ،خرجاتاؼبب مقارنة اؼبوارد
 فبكنة. تكلفة بأقل اإلنتاج عوامل

 مكونات األداء: : الفرع الثاني
كال من األىداؼ سعى النظاـ إذل ربقيقها كىو مفهـو يعكس  ياألداء اؼبخرجات أك األىداؼ اليت ب يقصد

أم مفهـو يربط بُت أكجو النشاط كبُت األىداؼ اليت تسعى ىذه األنظمة إذل  ،كالوسائل الالزمة لتحقيقها
  1:يشمل مفهـو األداء العنصرين التاليُت، بالتارل ربقيقها

 ،عينةممفهـو األداء يركز على األىداؼ أم النتائج اليت ترغب اؼبؤسسة يف ربقيقها خالؿ مدة  :األىداف .1
أك أىداؼ طويلة  اسًتاتيجيةفهي أىداؼ  يف اؼبستقبل البعيد كانت األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها  فإذا

أىداؼ تكتيكية أك أىداؼ قصَتة  فهي القصَتيف األجل إذا كانت األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها األجل، ك 
 .األجل

أجزاء تنظيم معا يف تكوين ك  كتركيب بُت عناصر منظم ىو يف صورتو اجملردة عبارة عن تكوين :النظام .2
ىداؼ األيتضح لنا أف مفهـو األداء يركز على  كل ىذابالتارل من خالؿ  ك  ،متناسق لتحقيق أىداؼ ؿبددة

مع  ،اليت ربقق إشباع رغباتوك  يريدىا الزبوفاليت هتدؼ إذل ربقيق القيمة الالزمة اليت  االسًتاتيجية
أف اؽبدؼ األساسي ىو إشباع حاجيات  ف، كو لتكاليفاالستخداـ العقالين للموارد من أجل تدنية ا

 2الزبوف مع التقليل من التكاليف.
 العامة لألداء: ةالصيغ الثالث:الفرع 

3معان  كالدافعية اؼبقدرة عاملي تفاعل حصيلة: ىو األداء أف إذل اإلدارة أدبيات تشَت 
 على اؼبقدرة يبتلك فالفرد 

 أخرل ناحية كمن، لتأديتو الدافع لديو يكن دل إذا جيد بشكل تأديتو ىعل قادران  يكوف لن لكنو معُت عمل أداء

 استنادا اذل ذلك. على اؼبقدرة فقد إذا ينبغي كما يؤديو لن العمل لكنو لتأدية الكايف الدافع لديو يتوافر أف يبكن
ما ف نضع بأسلوب رياضي معادالت توضح كيفية حساب األداء كلألداء نستطيع أ سابقةالتعاريف ال

 "الدافعية ×األداء= القدرة"حيث  "التكنولوجيا ×اإلنتاجية= األداء البشرم "4يلي:
 "اؼبناخ األسرم ×مناخ العمل  ×ة= االذباىات الدافعي" ك"اؼبهارة ×القدرة= اؼبعرفة " :كيبكن تقسيمو اذل

                                                           
 .05ص ، مرجع سابق، -حالة الجزائر-أثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية االقتصادية، علي عبد اهلل 1

2
 Ph.LORRINO, "méthodes et pratique de la performance : le guide du pilotage", Edition d'organisation, 

1997, p 20.  
القيم البيروقراطية لدى الموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة وعالقتها بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر خالد الصرايرة كؿبمد القضاة،  3

 . 247 233، ص ص 2009، 3عدد ال، 5لد اجملة يف العلـو الًتبوية، مقالة منشورة يف اجمللة األردني القيادات اإلدارية فيها،
 .30، ص مرجع سابق، مؤشرات األداء الرئيسيةؾبيد الكرخي،  4
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 1تتلخص يف:إذا العناصر اؼبكونة لألداء " األساليب ×التكنولوجيا= اؼبعدات أما "
كىي  كيراد هبا استطاعة اؼبشتغل أداء عملو بالشكل اؼبطلوب كاؼبتقن كفق معايَت العمل اؼبوضوعة، قدرة:ال .1

قدرات اؼبكتسبة كالقدرات مرتبطة أيضا بالسرعة كالدقة يف األداء كليس ىناؾ فرؽ يف ىذا االستعماؿ بُت ال
 كاؼبهارة يعمالف معا لتحقيق ذلك: كما القدرة إال حصيلة تفاعل عنصرين رئيسيُت نبا اؼبعرفة الفطرية،

 :نية، كتستغرؽ كقتا لتكوينها هأصوؿ مكتعترب ا كاػبربة اليت يكتسبه اؼبعرفة اليت يلم هبا الفرد كىي المهارة
من كسائل تنمية اؼبهارات قبد التدريب مثل  ،كمن شركطها توفر اؼبعرفة كالتوجيو كالتدريب من طرؼ خبَت

على الفرد  التطبيق اؼبتواصل للمعرفة كي تًتسخ من خالؿ اؼبمارسة.فة اذل كرش العمل اؼبتخصصة، باإلضا
خالؿ من ح لو فرصة التطوير كالتحسُت اؼبستمر ؽبذه اػبربة يف عملو فبا يتي بتطبيق اؼبهارات اؼبكتسبة

 التطبيق.

 :عليم األساسي كتتكوف من الت معلومات يقدمها عند قيامو بعملو، من كيقصد هبا ما يبتلكو الفرد المعرفة
كمن اػبربة اؼبكتسبة أثناء العمل كزبتلف من فرد آلخر حسب قدراتو كاستيعابو كاىتماماتو، من كسائل 

نقل اؼبعارؼ كنشرىا؛ الدكرات التدريبية ككرشات العمل كالندكات؛ اؼبشورة اؼبقدمة من  تنمية أساليب اؼبعرفة
  .قبل اػبرباء

كىي عامل داخلي يستثَت سلوؾ  دلة األداء كتعرب عن دكافع الفرد،معاكسبثل اعبانب اآلخر من  ة:الدافعي .2
 َتفسحىت نتمكن من تو مباشرة كإمبا نستنتجو من سلوكو أك نفًتض كجوده تالحظكيوجهو كال يبكن ماالنساف 

 :بعضها يتداخل مع اآلخر كىي دافعية على ثالثة عواملال سلوكو. كربتوم
 :ذباه النشاط الذم يؤديو كاؼبتمثل دبجموعة ليت تدكر يف ذىن الفرد كار كاآلراء اكسبثل األف االتجاىات

كىي تعتمد أيضا على  ُت كاجملتمع كظركؼ العمل كغَتىا،عاملالظواىر اليت تدكر حولو مثل العمالء كال
 الفرد. شخصية

 :ة يألسر ا العالقاتك  بيئة االجتماعيةالعالقات اؼبوجودة يف كيتمثل ذلك بتفاعل كال من  المناخ األسري
 لواجباتو كمسؤكلياتو.سلبا أك إهبابا على أداء الفرد  فعكساكاللذاف ين

 شكل جزءا كبَتا من السلوؾ البشرم، فظركؼ العمل داخل اؼبؤسسة ي :الخارجيالداخلي و  مناخ العمل
ك عدـ ئة، أاؼبتعلقة بانعداـ التهوية أك التدف مثل العوامل اؼباديةتساىم يف زبفيض مستول األداء  يبكن أف

كاالستماع  ك العوامل غَت اؼبادية مثل أسلوب اإلشراؼ كالقيادة، أغَتىاالتحكم يف الضوضاء ك 
 كاجتهاده. ما وبصل عليو الفرد من اؼبؤسسة إضافة غبقوقو العادية مقابل عملوكىي لالنشغاالت، كاغبوافز 

                                                           

 االقتصادية العلـو يف ماجستَت مذكرة-بالمسيلة الحضنة مطاحن حالة دراسة-تأثير االتصال الرسمي على أداء الموارد البشريةبوبكر ملياين، 1 
 .48، ص 2010، باتنة خيضر اغباج جامعة البشرية، اؼبوارد تنظيم فرع
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 منهاك  ءة األفراد اإلنتاجيةربدد كفااليت  االجتماعيةلمحيط اػبارجي فتشكلو تلك اؼبؤثرات ل بالنسبة
األداء كمساعدهتم  ربسُتُت كبو عاملأف توجو الالتنظيمات غَت الرظبية، يبكن ك  ربديات اؼبنافسة اػبارجية

 1. العملتقلص من رغبة الفرد يف أك على ذبنب األخطاء كالسلبيات
ضع األفكار على شكل من ك كىي األفكار اليت ترمي اذل كضع حل للمشكالت قبل نشوئها ك  التكنولوجيا: .3

 معدات تستخدـ يف العمليات التطبيقية.   كأجهزة ك  تماكيناخرائط لتتحوؿ بعدئذ اذل تصاميم ك 
األداء البشرم ىو ؿبصل التفاعل لدافعيتو لألداء مع قدرتو على األداء كإدراكو  هناؾ من يرل أففبالنسبة لإلدراؾ 

 و عملية ذىنية كمعرفية سبكننا من فهم كتفسَت ما وبيط بنا.بأن اإلدراؾ يعرؼك . 2حملتول عملو كدكره الوظيفي
 "اإلدراؾ ×القدرة  ×األداء= الدافع " 3:لألداء البشرم يبكن صياغتها بالشكل التارل بالتارل فالعوامل احملددة

 
 للفعالية بةبالنس معا، كاؼبؤسسة الفرد على اسقاطها يبكن كالكفاءة الفعالية من بو يرتبط كما األداء أف نستنتج  
 ،ربقيقو يف ترغب ما مع مقارنة نتائجال بلوغ يف قدرهتاب كتقاس أىدافها ربقيق على ؤسسةؼبا قدرة يف تمثلفت

 فهي لكفاءةل بالنسبة .فعالية أكثر كاف  كلما اؼبتوقعة النتائج اذل داؼىاأل قيقرب يف بًت قا كلما الفرد كذلك
 ،كاؼبخرجات اؼبدخالت بُت كالعالقة التكلفة بعنصر األكذل جةبالدر  يرتبطك  صحيحة بطريقة األشياء عمل تعٍت
 ناتج أقصى بلوغ عند الكفاءةب الفرد كيتمتع التكاليف، كتدنية الناتج تعظيم يف يتمثل الكفاءة رجوى أف كما

 ؼبعرفةكا  عناصر عدة مكوناهتا يف يتداخلك  كالدافعية القدرة بعوامل بشقيو داءاأل يتأثرك  ،كمعينة ؿبدكدة بتكاليف
  .كاألسرة  العمل خارج أك اؼبادية كالظركؼ كاإلشراؼ الفرد بيئة اذل إضافة كاالذباىات كاؼبيوؿ كاؼبهارة

 
 المطلب الثاني: إدارة األداء 

 يف اإلدارة االسًتاتيجيبشكل كاضح يف طرؽ اإلدارة كالتسيَت مع تطور الفكر اعبديدة  أثرت اؼبستجدات  
ظل مقتصران ؼبدة معتربة على اؼبردكدية اؼبالية كاالقتصادية  حيث  توسع مفهـو األداءىذا التطور يف ساىمكغَتىا، 

 مسانبُتمن يأخذ يف اغبسباف مصاحل أطراؼ أخرل ك  يف عدة ؾباالت لينتقل بعدىا إذل مفهـو أكسع ،للمسانبُت
تاج مفهـو جديد يف إذل إنالتطورات السابقة كغَتىا أفضت  أصحاب اؼبصاحل،ما يعرؼ ب أك كغَتىم موردينك 

الًتكيز ك  ظور الوظيفة اإلدارية يف اؼبؤسسةكىو إدارة األداء، أم معاملة األداء من من ار البناء اؼبعريف ؼبفهـو األداءإط
  .األنشطة اليت تضمن استمرار العمل حىت بلوغ األىداؼ بطريقة فاعلة ككفؤةعلى 

 
                                                           

 .259ص ، 2015الطبعة األكذل، عماف، األردف،  ،، دار اؼبعتز للنشر كالتوزيعإدارة الموارد البشريةؿبمد ىاين ؿبمد،  1
 .50، ص 1989، الدار اعبامعية، بَتكت، ، السلوك اإلنساني في المنظمةأضبد صقر عاشور 2

 .48، ص مرجع سابق، تأثير االتصال الرسمي على أداء الموارد البشريةياين، بوبكر مل3  
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 ء: إدارة األدا األول: مفهومالفرع 
 1كاضحا كىو: اتعريف مفهـو إدارم جديد لذا ال بد من اعطائوإدارة األداء  :داءإدارة األ تعريف .1

اعبهود اؽبادفة من قبل اؼبؤسسات اؼبختلفة لتخطيط كتنظيم كتوجيو أداء اؼبؤسسة ككضع معايَت  ىيإدارة األداء 
أف اعبهود اليت يبذؽبا  الوسيلة اليت يضمن من خالؽبا اؼبسَتر من اهنكتعرؼ بأ ؼ.كهدكمقبولة  كمقاييس كاضحة 

 .العاملوف كالنتائج اليت وبققوهنا ربقق أىداؼ اؼبؤسسة
كيتكوف من تدفقات داخلة بشرية كتقنية كمادية سبثل اؼبوارد اليت  ا مفتوحا تنطبق عليو فلسفة النظمسبثل نظام كىي

من أجل الوصوؿ إذل ما ىو  هان العمليات اؼبتفاعلة فيما بينكؾبموعة م ـ يف ربقيق األداء أم )اؼبدخالت(تستخد
 تتفاعل بينها (اؼبدخالت كالعمليات كاؼبخرجاتتدفقات )ىذه ال .اؼبخرجات( )أم منتظر من تدفقات خارجة

)أم إعادة تزكيد  كنظاـ كالبيئة اػبارجية احمليطة، باإلضافة التغذية العكسية  هاتتم يف إطار من التكامل فيما بينك 
أجل ضماف  من ـبرجات النظاـ(، كىذا كلو من مدستاليت تالالزمة لنموه كاستمراره ك النظاـ باؼبعلومات كاؼبوارد 

 .توازف األداءالوصوؿ إذل ما يسمى بػ
كمشرفو اؼبباشر، كهتدؼ إذل التوصل لتوقعات  عاملعملية تواصل كتفاعل مستمرتُت تتم باالشًتاؾ بُت ال اهنكما أ

 حىت عدة أجزاء هبب العناية هبا صبيعاعبارة عن نظاـ يتكوف من كفهم كاضحُت لألعماؿ اليت هبب إقبازىا، كىي 
توجد ؾبموعة من اؼبستويات لألداء يبكن  .لعماؿكا يرينمن اؼبؤسسة كاؼبدتكوف ىذه العملية ذات قيمة لكل 

األداء كىي: األداء االستثنائي، األداء البارز، األداء اعبيد جدان،  الؽبا التعرؼ على مستول أدائهاللمؤسسة من خ
. اعبيد، األداء اؼبعتدؿ، األداء الضعيف، األداء   اؼبتأـز

ء مع األىداؼ االسًتاتيجية عملية مستمرة لقياس كتطوير أداء األفراد كاعبماعات ككصف األدا األداء إف إدارة
 2لتعريف نبا:ؽبذا ااذف اؼبكونُت االثنُت  ة،للمؤسس
  تدريب الكتلقي  مالحظة األداءك  منتهية لتحديد األىداؼغَت مستمرة عملية عملية مستمرة: إدارة األداء

 كتغذية راجعة مستمرة.
 ُت كـبرجاهتم عاملكصف األىداؼ االسًتاتيجية: تتطلب إدارة األداء أف يضمن اؼبديركف أف أنشطة ال

ء ة على اكتساب الفرص التنافسية ؽبذا زبلق إدارة األدابالتارل تساعد اؼبؤسسة ك ؤسسمع أىداؼ اؼبمتفقة 
 ة ثابت.ُت للمؤسسعامليمية كذبعل إسهاـ الكاألىداؼ التنظ عاملصلة مباشرة بُت أداء ال

يتضمن تقييم النظاـ الذم ، فهبب أف مبيز بُت إدارة األداء كالثناء على األداء إدارة األداء: نظامتعريف  .2
ء ال يعترب نظاـ إدارة سنويا بدكف ؾبهود مستمر لتقدًن تغذية راجعة كتدريب لتحسُت األداُت مرة عاملال

التقدير حيث أف الثناء ك  موجود لدل أغلب اؼبؤسسات اء كتقدير كظيفياألداء، بدال من ىذا إنو نظاـ ثن
                                                           

 .247، ص 2013، الطبعة األكذل، دار اغبامد للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، إدارة الموارد البشرية إطار متكاملحسُت حرًن،   1
 .22، ص 2011ردف، ، الطبعة األكذل، دار الفكر، عماف، األرصبة سامح عامرت، إدارة األداء 2
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كؽبذا يعترب  عاملقوة الألداء كىو الوصف التنظيمي لضعف ك الوظيفي يعترب مكونا ىاما إلدارة ا كالتشجيع
.ألف إدارة األداء أكثر من ؾبرد قياس لألداء ل أكرب،يعترب فقط جزء من نظاـ متكاملكنو مكونا ىاما ك 

1
 

من حيث اؼبدل الزمٍت يتم متابعة األداء باالستعانة بالنظم اؼبوضوعة كاغبصوؿ على نتائج سريعة كفعالة 
لكي يتم  كل يـو  أك آنياعلى أساس شهرم أك قصَتا  على أساس سنوم كيكوف ىذا اؼبدل إما طويال

2طاء كاالكبرافات بسرعة كفعالية.كتصحيح األخ ضبط األداء
      

عملية هتدؼ إذل ربسُت أداء الفرد بشكل مستمر حىت يسهم  فبا تقدـ نستطيع القوؿ أف إدارة األداء ىي اذف  
 أساسياتيتضمن ىذا اؼبفهـو إسقاط الوظائف اإلدارية اؼبعركفة يف ، ك أفضل يف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة بصورة

ذلك من خالؿ مراقبة كقياس ك ، كتقوًن يميكمراقبة كتق وجيوء من قيادة كزبطيط كتنظيم كتالتسيَت على عملية األدا
اؼبساعدة على تطويرىا مقارنتها دبا ىو مرغوب منو، ك دية العمل ك اذباىاتو أثناء تأمعارفو كسلوكياتو كمهاراتو ك 

 باستمرار.
  رد البشرية:أىداف إدارة األداء وأىميتها في تحسين أداء الموا: الفرع الثاني

 ،بعد التعرؼ على مفهـو كتعريف إدارة األداء ال بد توضيح أىدافها كأنبيتها يف ربسُت أداء اؼبوارد البشرية
  :التاليُت خالؿ العنصرينمن  اهستعرضنك 
لومات عن أداء اؼبوارد البشرية تعترب عملية إدارة األداء عملية متكاملة تتضمن نظاـ مع: أىداف إدارة األداء .1

قيق األىداؼ اليت أنشئت من كهتدؼ اؼبؤسسات من تبٍت إدارة األداء إذل ربا يطرأ عليها من تغيَتات، مك 
اليت تعد دبثابة اؼبشكلة اغبقيقية لإلدارة كسد ىذه الفجوة يبكن أف يتحقق  سد فجوة األداء هاكمن أنب أجلها

رئيسية فرعية  األداء اذل نوعُت  ؼ إدارةيبكن تقسيم أىدا ،تطوير األداء الفعلي ليصل إذل األداء اؼبستهدؼب
 كما يلي:

 3تقع أىداؼ إدارة األداء ضمن ثالثة أنواع أك مستويات رئيسية تتمثل فيما يلي: رئيسية:الىداف األ .أ 
 ُتعامليتمثل اؽبدؼ الرئيسي الستخداـ أنظمة إدارة األداء يف ربقيق الربط بُت أنشطة ال :أىداؼ اسًتاتيجية 

كأمباط السلوؾ  جيات إذل ربديد النتائج اؼبرغوبة، كيستند التنفيذ الفعاؿ لالسًتاتييجيةسًتاتكاألىداؼ اال
الضركرية أك ذات األكلوية للتنفيذ، إضافة إذل تطوير أنظمة القياس كصبع  ُتعاملكاؼبمارسات من قبل ال
لسلوكية أمباطهم ا لقدراهتم كتطوير ُتعاملكاليت سوؼ تدعم كتعزز استخداـ ال فرداؼبعلومات حوؿ أداء ال
 اؼبمارسات بالضركرة.تتغَت  ال بد أفتحقيق ىذا اؽبدؼ االسًتاتيجي كل للوصوؿ للنتائج اؼبرغوبة

                                                           
 .247، ص مرجع سابق، إدارة الموارد البشرية إطار متكاملحسُت حرًن،  1

 .34، ص مرجع سابق، مؤشرات األداء الرئيسيةؾبيد الكرخي، 2  
، ص 2013ماف، األردف، ، الطبعة األكذل، دار جرير للنشر كالتوزيع، عإدارة وتقييم األداء الوظيفي بين النظرية والتطبيقإبراىيم ؿبمد احملاسنو،  3
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 :ديد تعتمد اؼبؤسسات على اؼبعلومات يف إدارة األداء خاصة عند تقييم األداء هبدؼ ازباذ الع أىداؼ إدارية
الًتقيات، التسريح اؼبؤقت عن العمل، االستغناء عن  إدارة الركاتب كاألجور، من القرارات اإلدارية أبرزىا

على الرغم من أنبية ىذه القرارات فإف العديد من سواء الفردم أك اعبماعي،  ُت كتقدير األداءعاملبعض ال
بد منو للقياـ  ال مشر باؼبديرين كالذين يعتربكف اؼبصدر الرئيسي ؽبذه اؼبعلومات يركف بأف عملية تقييم األداء ال

 ُتعامللباهتم الوظيفية حيث يشعركف بعدـ الراحة عند تقييم اآلخرين كعرض نتائج ىذا التقييم على الدبتط
 فقد يبيلوف إذل اؼبغاالة أك التبخيس يف التقييم أك إعطاء تقديرات متساكية. ،كمناقشتهم هبا

 :أساليب أدائهم للعمل،ُت كتطوير عاملدارة األداء يف تنمية الإلتتمثل األىداؼ التنموية  أىداؼ تنموية 
عملو على النحو اؼبتوقع فإف إدارة األداء تسعى إذل تنمية أدائو من خالؿ اؼبعلومات  فردفعندما ال يؤدم ال

القوة يف األداء، علما كاليت تشخص نواحي الضعف ك  اليت سبثل التغذية الراجعة من خالؿ نظم تقييم األداء
القوة يف األداء ، إمبا هبب أف دكرىا على ربديد مواطن الضعف ك  ربأف أنظمة إدارة األداء هبب أف ال يقتص

كربديد فيما إذا كاف القصور متمثال باؼبقدرة أك باغبوافز أك  اذل ربديد أسباب الضعف احملتملةتتعدل ذلك 
 .ات العملكاغبفاظ على عالق اؼبوارد البشريةربقيق الفعالية ألداء بالغة يف أنبية كؽبذا ، بعالقات العمل

 1إلدارة األداء فيما يلي:الفرعية تتلخص األىداؼ  :إلدارة األداء ةالفرعياألىداف  .ب 
 .كضع نظاـ معلومات عن أداء اؼبوارد البشرية كما يطرأ عليو من تغَتات 
 .إعطاء الفرصة لتبادؿ اؼبعلومات كاآلراء كاػبربات بُت اؼبوارد كقيادهتا 
 ؼبوارد البشرية.تسهيل عملية قياـ اؼبشرفُت بتوجيو كإرشاد ا 
 .التقوًن اؼبستمر لألداء اػباطئ قبل أف يتحوؿ إذل جزء من السلوؾ الدائم للموارد البشرية 
 .الًتكيز على تصحيح األداء كاغبد من مفهـو تقييم األداء جملرد الثواب كالعقاب فقط 
 .توفَت اؼبناخ اؼبناسب للتفاكض حوؿ اؼبشكالت 

 ض الصالحيات.تسهيل عملية اختيار القيادات كتفوي 

 
  أداء الموارد البشرية: تحسين فيإدارة األداء أىمية  .2

على الرغم تعدد العناصر ذات األنبية يف اإلنتاجية، إال أف األداء الفردم للعمل ىو احملدد اغبقيقي ؽبا، فتكليف 
الذم ال  لفردف اكفاءهتا، كما أ  كزبفيض معدؿغَت مؤىل لتشغيل آلية غالية الثمن ردبا يتسبب يف إتالفها فرد 

إف أنبية  شعر برغبة يف العمل أك لديو شعور صادؽ يف ربسُت عملو، ال يبكن أف نتوقع منو مستول كفاءة عارل.ي
كاستخدامو يوجب االىتماـ بو،  كربقيق أىدافهاالرئيسية لنجاح اؼبؤسسات،  كاعتباره الدعامةالعنصر البشرم 
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 األداء إدارة نظاـ 1تشعره بأنبيتو يف منصب عملو. كيعامل معاملةالفعاؿ، كأف يعطى كظيفة يرغبها  االستخداـ
 2التالية: اؽبامة اإلسهامات يقدـ أف يبكن
 اؼبستقبلي لألداء الدافع تزيد ستواهؼب كمعرفتو الفرد أداء عن راجعةال تغذيةال األداء: على كاغبافز الدافع زيادة. 
  الذايت. التقدير يزيدك  كالتقدير لإلدراؾ اجةاغب يشبع الفرد ءأدا عن راجعة تغذية تلقي الذايت: التقدير زيادة 
  جديدة رؤية ليكتسب التقدير عن اؼبسؤكلُتك  اؼبباشرين كاؼبشرفُت اؼبرؤكسُت عن كمعرفة رؤية اؼبدير اكتساب 

  تقديره. يتم الذم الفرد عن
 وفعاملال يكتسبك  كثرأ كتتضح تتحدد تقديره ميت الذم الشخص كظيفة كمعايَته: العمل كربديد توضيح 

  احملدد. موقعهم من اؼبطلوبة كالنتائج السلوكيات أفضل
 كفهم رؤية أيضا يكتسبواك  منهم اؼبطلوبة األنشطة نوعل ُتعامللل أفضل فهم كالتطور: الذاتية الرؤية ربسُت 

 أفضل. بشكل اؼبهٍت اؼبستقبلي مسارىم ربديد على تساعدىم كاليت النظاـ يف لقوهتم أفضل
 يبكن اليت األداء عن صاغبة معلومات األداء إدارة أنظمة تقدـ كمالئمة: عدالة أكثر تكوف اإلدارية ماؿاألع 

 أساس على هاعيتوز ك  كاالنتقاالت، الًتقيات اػباصة، تالعالكاك  الزيادات مثل: اإلدارية لألعماؿ تستخدـ أف
 ؤكسُت.كاؼبر  اؼبشرفُت بُت جيدة كثقة جيدة شخصية عالقات ينمي فبا ،عادؿ

  اؼبؤسسة كقباح عملهم بُت الصلة وفعاملال كيفهم اؼبؤسسة أىداؼ تتضح التنظيمية: األىداؼ كضوح 
 ؽبا. كتبنيهم ُتعاملال بأىداؼ اؼبؤسسة أىداؼ ارتباط بُت بفعالية االتصاؿ يف ىذا كيسهم

  خطط بواسطة احاقب أكثر يصبحوال ؼبساعدهتم ثابت أساس لوجود أدائهم كربسن ُت:عاملال كفاءة  زيادة 
 رية.تطوي

  مع التوافق توثيق على األداء إدارة خالؿ من ذبميعها يتم اليت البيانات تساعد بالقوانُت: أفضل ضباية 
 .القوانُت

  عامللل أسرع بتحديد األداء إدارة أنظمة تسمح :عامللل كالضعيف اعبيد األداء بُت أفضل بشكل اؼبقارنة 
 كقيت. أساس على األداء مشكالت مع كالتعامل اؼبواجهة على رفُتاؼبش ذبرب أيضا كالضعيف، اعبيد

 دبرؤكسيهم ايتصلو  أف للمديرين األداء إدارة أنظمة تسمح أكثر: بوضوح األداء تقييم عن اؼبشرفُت تفهم 
 كتقدًن األداء قعاتلتو  اؼبديرين مناقشة لكيفية أكرب اىتماـ فهناؾ ؽبذا األداء، على أحكامهم ؽبم كيوصلوا

 عكسية. تغذية
 إدارة تستخدـ التنظيمي، َتالتغي لدفع مفيدة أداة فهي األداء: إدارة أنظمة تفعيل مع التنظيمي َتيالتغ ليسهت 

 التدريب تقدًن يتمك  ،فبكنا التغيَت لتجعل ةباؼبؤسس اػباصة األىداؼ مع نظيميةالت ثقافةال لدمج األداء
                                                           

 .258 257، ص ص مرجع سابق، إدارة الموارد البشريةؿبمد ىاين ؿبمد،  1
 .26 24، ص ص مرجع سابقرصبة سامح عامر، ، تإدارة األداء 2
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 لتحسُت كالدافع اؼبعرفة على ليحصلوا اعبيد األداء على مكافآهتم كيتم اعبديدة اؼبهارة يف ُتعامللل الضركرم
 .أدائهم

 يًتكوا كال يتحسن فأدائهم تهممؤسس اءأد عن وفعاملال يرضى ؼبا ة:باؼبؤسس البقاء يف كالنية الرغبة تعزيز 
  العمل.

 
 :ومراحلها وأدواتها مبادئ إدارة األداء: الفرع الثالث

يتطلب اغبرص على االلتزاـ  يف اؼبؤسسة لنظاـ إدارة األداء اؼبعموؿ بو كاألىداؼ إف ربقق السمات كاػبصائص 
ملية، كيكوف تطبيق ىذه اؼببادئ عرب خطوات أدكات عواسطة كذبسيدىا ب دبجموعة من األسس كاؼببادئ كمراعاهتا

  ، كىو ما سنوضحو يف النقاط التالية:ؿبددة كفق إطار منهجي
 

 1:ةالتاليكيبكن حصرىا يف النقاط  مبادئ إدارة األداء: .1
 ؽبا. باالسًتاتيجية العامةهمة الرئيسية للمؤسسة ك ارتباط عملية إدارة األداء باؼب 
 ها.االلتزاـ بالقيم األساسية كدعم 
 .ارتباط إدارة األداء العليا مع الثقافة السائدة يف اؼبؤسسة 
 .االلتزاـ األكيد من قبل اإلدارة العليا بإجراءات كمتطلبات إدارة األداء 
 .توفر مساحة من اغبوار كمناقشة شؤكف اؼبؤسسة 
  لتطوير كالتخطيط كالتدريب.ااشًتاؾ العاملُت يف عملية 
 تكوف ؿبددة لكل كظيفة كمهامها. توفَت الدعم ػبطة اؼبؤسسة حبيث 
 .مشوؿ اػبطة على األىداؼ كالغايات كعلى الوصف الواضح للوظائف كاؼبسؤكليات 
 .كضع اػبطة ربت اؼبراجعة اؼبستمرة ة كإجراء التغيَتات عند الضركرة 
 .الفصل بُت ما ىو مرتبط بتطوير العاملُت عن االرتباطات اػباصة باؼبكافئات 
  تنفيذ اػبطة العامة للمؤسسة.الربط بُت الركاتب ك 
دبا  هاصنلخ لتجسيد اؼببادئ السابقة ال بد من أدكات تستعملها إدارة األداء، إدارة األداء: أدوات .2

 2يلي:
حيث أف اؼبراجعة السنوية أك الدكرية ألداء العاملُت كنتائج العمليات ال يبكن أف  استخداـ نظم التقييم: .أ 

 لى تقنية فعالة كمتطورة حىت يبكن توظيفها بكفاءة يف تقييم األداء.تعطي نتائج اهبابية إذا دل تبٌت ع
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إف ربسُت األداء ىو أسلوب تتبعو معظم اؼبنظمات كىو بدكره يتطلب فهم العمليات  التدريب: .ب 
كالتقنيات اؼبستخدمة كالتدريب اؼبتواصل عليها دبا يف ذلك ربفيز كتشجيع العاملُت على التفكَت يف سبل 

 ير.كؾباالت التطو 

كترمي اذل البحث عن اؼبوىوبُت كاكتشافهم كرعايتهم كاالحتفاظ هبم كتطوير قدراهتم  رعاية اؼبواىب: .ج 
 كتوفَت مسببات مبوىا كتصاعدىا.

ف نظاـ إدارة األداء لكي يكوف ناجحا كفعاال يفًتض أف يؤدم ؾبموعة من الوظائ األداء: إدارة مراحل .3
 فرعية، كعمليات إجراءات منها كل  تتضمن كاسعة واتخبط سبرك كتكوف على مراحل مرتبة  للمؤسسة

 كما  األداء إدارة دكرة نسميها أف يبكن العكسية التغذية خالؿ من دكرة العملية ؽبذه يكوف أف كيبكن
 التارل: الشكل يف تظهر

 
 األداء إدارة مراحل :1-2شكل

 
 
 
 
 
 

 
 الطالب إعداد نم :المصدر

 1التارل: للًتتيب كفقا تسَت كاليت منطقيا اؼبًتابطة اؼبراحل من دبجموعة اءاألد إدارة عملية سبر الشكل خالؿ من
 :األداء تخطيط :األولى المرحلة .أ 

 كاضحة رؤية ككضع األداء إدارة عملية استحداث يف الرئيسي السبب توضيح من بد ال فإنو عملية كل  بداية يف 
 االلتزاـ كجود دكف ألنو كذلك العليا اإلدارة من زاـااللت توفر من بد ال نوأ كما  إليها، الوصوؿ اؼبتوقع النتائج عن

 خاصة كظيفية درجات إذل ينتموف كالذين اؼبؤسسة يف ُتعاملال دعم على اغبصوؿ الصعب من يكوف فسوؼ
 ربديد يف اػبطوة ىاتو تتمثل اؼبرجوة. النتائج لتحقيق كافية  غَت زبصيصها يتم اليت اؼبوارد تكوف أف أك منها اؼبتدنية
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 التقييم التنفيذ زبطيط األداء

 تطوير كربسُت األداء  اؼبكافآت
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 تعديلها يتم كاليت اؼبؤسسة بطموحات اػباصة البيانات كمن للمؤسسة العامة االسًتاتيجية من تنبع كاليت األىداؼ
  األدىن. اؼبستول إذل األعلى اؼبستول من االنتقاؿ خالؿ من بانتظاـ كتفصيلها

  :التنفيذ :الثانية المرحلة .ب 
 ضماف يف ألداءا إدارة عملية من الثانية اؼبرحلة ثلتتم العمل، خطط كاعتماد اإلدارة أىداؼ ربديد بعد كيكوف
 فعال اإلدارة عملية حولو تدكر ما فإف أخرل ناحية من اؼبطلوبة، النتائج إذل الوصوؿ يتم أفك  اػبطط ىذه تنفيذ
 بة،اؼبطلو  النتائج اذل الوصوؿ من يتمكنوا حىت ؽبم اؼبالئمة الظركؼ إنشاءك  ُتعامللل الالـز الدعم تقدًن يف يتمثل
 يلي: ما تعٍت العملية الناحية كمن سبكينهم، أك لطةالس منحهم الواقع أرض على يعٍت ما كىو

 اؼبناسبة. اؼبالية اؼبوارد كتوفَت  الالـز الدعم تقدًن 
 اغباجة. عند توضيح أم كتوفَت ُتعامللل إليها الوصوؿ اؼبطلوب النتائج توضيح ضماف 
 دبسؤكليتهم. االلتزاـ من سبكينهم لضماف ُتعاملال كتطوير تدريب على العمل 
 األسواؽ. يف اؼبؤسسة أكلويات لتطوير طبقا األداء كمعايَت كأكلويات أىداؼ تعديل  

  :األداء تقييم :الثالثة المرحلة .ج 
 الوظيفة يشغل الذم الشخص بُت السنة يف مرتُت أك مرة عقدىا يتم شخصية مقابلة على أساسي بشكل يركز

 التأكيد يكوف أف اؼبمكن من األحياف بعض كيف السنوم، أك النهائي أدائو تقييم يتوذل من أم العمل يف كرئيسو
 ىذه خالؿ إثارتو يتم ما فإف كالتطوير كالتدريب  أخرل عناصر يف ًتكيزال يكوف حُت كيف ،كالًتقية الراتب على

 بأنو انطباعا الفرد عند يًتؾ فبا سابق، كقت يف تناقش دل اليتك  باألداء اؼبتعلقة األمور حوؿ ريتمحو  اؼبقابالت
 :فهي التقييم مبادئ أما كذلك،  يكوف ال قد اؼبدير رأم فأ من الرغم على جيد بشكل يؤدم
 اؼبفاجآت. على اؼبقابلة تشتمل أال هبب 
 السابق. التقييم من اؼبقابلة قبل أدائو دبستول ملما معو اؼبقابلة ىذه تعقد الذم الشخص يكوف أف هبب 
 أدائو. مستول يعرؼ أف اعبميع حق من ألنو كذلك اعبميع، على اؼبقابلة طبيقت يتم من بد ال 
 أدائهم. مراجعة تتم حىت ذايت كبشكل أدائهم تقييم على ُتعاملال بتشجيع االىتماـ من بد ال 
 و.أدائ على سيحكم ألنو عادال اتقييم يكوف حىت عامللل االستماع عليو هبب األداء بتقييم يقـو من  

 :األداء مكافآت :لرابعةا المرحلة .د 
 العمل تقدير إذل إضافة بتميز األىداؼ ربقيقك  إليهم اؼبوكلة اؼبهاـ إلقباز لاؼبقاب من نوع ُتعاملال دبنح تتمثل 

 إذل يتعداه بل اؼبالية اؼبنحة ؾبرد من أكرب العملية ىذه مدلوؿ كيعد التطوير،ك  التدريب فرص توفَت أك باإلشادة
 ما عادة فإنو أخرل ناحية من ،عاملال إليو تاجوب ما أكثر كىو كجو أفضل على بالعمل اـكالقي باعبهد االعًتاؼ

 ىناؾ يكوف عندماك  األداء مستول على بناءا ربديده يتم الذم األجر حيث من األداء إدارة إذل وفعاملال ينظر
 .فعل كرد  جالنتائ مقابل الزيادة يف رغبة ىناؾ يكوف فإنو األداء ربسُت هبدؼ العمل يف ضغوط
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 أنبيةتكمن ك  ،اإلرشاد كالتوجيو للموارد البشرية من قبل اؼبشرفُت على تعملإدارة األداء  أف نستنتج أف يبكن  
ُت يف اؼبؤسسة، حيث أف لكل كاحد منهم احتياجاتو باإلضافة إذل عاملإدارة األداء أهنا تستهدؼ ال أنظمة

عملية متكاملة ؽبا ، كما أهنا بد أف تدمج كتوازف بُت االحتياجاتإدارة األداء الناجحة الفاحتياجات اؼبؤسسة لذا 
 تؤدم ىذه العملية غايتها.ل معا تعمل ىذه العناصر كصبيع ا،كأساليبها ككذلك أدكاهت أغراضها كإجراءاهتا

 
 المطلب الثالث: نظم معلومات الموارد البشرية

ثالثة نقاط، يتناكؿ األكؿ مفهـو نظاـ معلومات اؼبوارد  يتناكؿ ىذا اعبزء نظم معلومات اؼبوارد البشرية من خالؿ  
البشرية. أما اؼبطلب الثاين فإنو يتضمن مراحل تطور نظاـ معلومات اؼبوارد البشرية، أما اؼبطلب الثالث فإنو يناقش 

ئيسية نظاـ اؼبعلومات من ناحية معاعبة اؼبعلومات كالنصوص كأنظمة دعم القرار كقاعدة البيانات كاألجهزة الر 
 ألنظمة معلومات اؼبوارد البشرية كتطبيقاتو. 

 : مفهوم نظام معلومات الموارد البشرية: الفرع األول
ُت يف عاملازدادت أنبية استخداـ اغباسوب يف ادارة اؼبوارد البشرية يوما بعد يـو باعتباره أداة ادارية تساعد ال  

الفكر التنظيمي من أف  أدبياتة كفاعلية، كقد أشارت اإلدارة على إقباز مهامهم الوظيفية بصورة أكثر كفاء
مصطلح النظاـ تبلور كمفهـو علمي يف هناية األربعينات من القرف اؼباضي، كيبثل مصطلحا مشتقا من كلمة 

Systema  "كقد أصبح مفهـو النظاـ من أكثر 1اليونانية كاليت تعٍت "الكل اؼبركب من عدد من األجزاء ،
أما اؼبفهـو العلمي للنظاـ  ،االستخداـ يف ـبتلف اجملاالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسيةاؼبصطلحات الشائعة 

 فهو: ؾبموعة من العناصر أك األجزاء اؼبتكاملة كاؼبتداخلة كاليت يبكن من خالؽبا ربقيق أىداؼ النظاـ.
يتضمن  اؼبؤسسة يفنظاـ ة ىو البشري اؼبوارد حوؿمعلومات  نظاـ: البشرية الموارد معلومات نظام تعريف .1

 كالتطوير، كالتدريب، البشرية، باؼبوارد اػباصة اؼبختلفة القرارات صناعة يف منها االستفادة كنيب معلومات

 اػباصة البيانات كربليل كتنظيم صبع عملية على ينطوم معلومات نظاـ كىو ت،نقالكالت كالًتقية، كالتحفيز،

 ،2اؼبناسب الوقت يف البشرية للموارد التخطيط ألغراض القرارات صناعة مراكز إذل كربويلها البشرية باؼبوارد
 كسريعة دقيقة معلومات كتوزيع كتقييم كربليل ذبميع بغرض مةصماؼب كاإلجراءات األفراد من ةبتركيىو ك 

3.اؼبؤسسة يف البشرم العنصر بإدارة اؼبتعلقة االتجملا كافة يف القرارات كازباذ اؼبتابعة ألغراض
 

                                                           
 .241، ص 2015عماف، األردف،  ،، دار اؼبسَتة، الطبعة السادسة، إدارة الموارد البشريةياسُت كاسب اػبرشة، ودخضَت كاظم ضب 1
 .322، ص مرجع سابق، استراتيجي مدخل :البشرية الموارد إدارة سهيلة ؿبمد عباس، 2
 اإلسكندرية، اعبامعية، الدار ،21القرن  لمؤسسة تنافسية ميزة لتحقيق المدخل :البشرية للموارد االستراتيجية اإلدارة ،اؼبرسي ؿبمد الدين صباؿ 3

 530.ص  ،2006 مصر،
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مكونة لنظاـ  أساسية عناصر أربعةمن خالؿ التعريف نستشف  البشرية: الموارد معلومات ت نظاممكونا .2
 1ىي:ك  معلومات اؼبوارد البشرية

صبيع العناصر كاؼبتغَتات اليت يتم اعتمادىا يف نظاـ اؼبعلومات االدارية اؼبرتبطة باؼبوارد تعٍت  اؼبدخالت: .أ 
  .البشرية

اليت يبارسها النظاـ على اؼبدخالت الواردة إليو من بيانات كمعلومات  ثل األنشطةعمليات اؼبعاعبة: سب .ب 
 للمدخالت طبقا لطبيعة األنظمة كاختالفها.كزبتلف ىذه اؼبعاعبات  ألغراض ربويلها اذل ـبرجات كافية

 اؼبخرجات: كسبثل النتائج النهائية اليت مت التوصل إليها من معلومات كمعارؼ من خالؿ كحدات اؼبعاعبة. .ج 

 اغباجة ؽبا. إعادة معاعبتها كفقك  اصة بتوجيو كمتابعة كتقييم اؼبخرجاتلتغذية العكسية: كسبثل األنشطة اػبا .د 

 :يلي فيما سماتىم ىاتو الأ من التعريف السابق يبكن استنتاج: البشرية الموارد معلومات نظام سمات .3
 كاحد ملف يف اؼبعلومات ذبميعية إمكانمع ، شبكات يف اؼبربوطة اغبواسيب على أساسا يعتمد اآللية كامل. 
 ة.اؼبؤسس أرجاء كافة يف البشرية؛ منتشر اؼبوارد بشؤكف اؼبعنيُت كلُتؤ اؼبس كافة من اؼبباشر لالستخداـ متاح 
 ا.عليه اغبصوؿ مصادر تعددت مهما كمستوياهتا نواعهاكأ البشرية اؼبواردمعلومات ك  مكونات عبميع شامل  
 يف عملو. يتصل هبا اليت اعبهات كافة من الفرد عن اؼبطلوبة اؼبعلومات إذل الوصوؿ يبكن حبيث متداخل؛ 
 العمل م لتطويرهتكمقًتحا أفكارىم عن اؼبتجددة باؼبعلومات النظاـ تغذية يف أنفسهم األفراد إشراؾ إمكانية. 
 ة.اؼبتاح اإلجازات اؼبستخدمة، اإلجازات اؼبستحقة، اغبوافز ،بالرات الفرد: ىبص ما كلعلى   النظاـ مشوؿ 
اؼبعلومات  إدارة اؼبوارد البشرية أف تقـو جبلب على البشرية: الموارد معلومات نظام معلومات مصادر .4

صادر حسب اعبهة اليت توفرىا اؼب كتتنوعستفادة منها يف اؼبواقف اؼبختلفة االتبقى على اطالع ك ل كربديثها
 2حيث مبيز بُت:

 يف قواعد كاؼبخزنة اؼبؤسسة داخل مصادر من النظاـ قيهايست اليت اؼبعلومات كىي: الداخلية المصادر .أ 
 ككصف الوظائف، تفصيالهتم، من ربتويو كما ُتعاملال خدمة بسجالت كاؼبتعلقة اؼبؤسسة بيانات

 ىذه على نظاـال وبصل أف يبكن .كالتحفيز كالتطوير كالتدريب كالتعيُت كاالختيار االستقطاب، كسياسات
 للموارد القرارات دعم كنظم اإلدارة العليا دعم نظم مع كاؼبرتبطة اؼبؤسسة بيانات قاعدة من البيانات
  .نظمال من كغَتىا اإلدارية، التقارير كنظم البشرية

                                                           
 .242-241، ص نفس المرجعياسُت كاسب اػبرشة، ، كاظم ضبودخضَت   1
 ، أطركحة مقدمة دكتوراه يف علـو التسيَتأثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على إدارة الموارد البشرية في المؤسسةعلوطي ؼبُت،  2

 .156، ص 2008فرع إدارة األعماؿ، جامعة اعبزائر، 
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 حوؿ مثل معلومات ؤسسةاؼب خارج مصادر من النظاـ يستقيها اليت اؼبعلومات كىي: الخارجية المصادر .ب 
 كاؼبؤشرات كاألكضاع االقتصادية، العمالية، كاؽبيئات النقابات كمعلومات العمالية، كاألحواؿ اؼبنافسُت
 .اؼبؤسسة خارج اؼبتاحة اؼبعلومات من كغَتىا الفائدة، كأسعار العاؼبية،

لقد أسهم نظاـ معلومات اؼبوارد البشرية بشكل فعاؿ يف إطار  أىمية نظم معلومات الموارد البشرية: .5
 1:قبد لوظائفاؼبوارد البشرية كمن ىذه االيت سبارسها ادارة  كالوظائف العديد من األنشطة

الوقت كاعبهد مع ربقيق اؼبوضوعية كالدقة يف االقباز، اضافة اذل  ت نظم اؼبعلوماتر كف السجالت واالدارة: .أ 
زيادة اؼبتابعة كالرقابة كامكانية ذبميع التقارير كاالستعانة هبا يف ازباذ القرارات يف الوقت كاؼبكاف اؼبناسبُت 

ا للمعلومات كدقتها ذبعل القرارات االدارية اؼبتخذة أكثر فاعلية يف معاعبة اؼبشاكل اغباصلة يف كسرعة توفَتى
 .األداء

حتفاظ باؼبعلومات الالزمة حوؿ االستخداـ السليم للحاسوب جعل امكانية اال االختيار والتعيين: .ب 
اؼبقارنات اؼبوضوعية مع اؼبؤىلُت ف يساىم يف اجراء اد اؼبرشحُت للقول البشرية، كما أف ذلك من شأنو أفر األ

للتعيُت مث ازباذ القرار اؼبوضوعي اؼبناسب انسجاما مع اؼبعلومات كدقتها حوؿ اؼبرشحُت، اضافة لسرعة ازباذ 
 القرار.

 اؼبزايا التالية:يف ىذه الوظيفة حقق استخداـ اغباسوب : والرواتبجور دارة األإ .ج 

 كقات اؼبناسبة كالركاتب كاؼبكافآت كصرفها يف األور جلدقة كالسرعة عند اعداد قوائم األزيادة ا
 ؼبستحقيها.

  ة.كاؼبستحقات للقول العاملة يف اؼبؤسساؼبسانبة يف ازباذ القرارات السريعة بشأف العالكات كاؼبكافآت 

  ة.ؤسسُت يف اؼبعامللجور كالركاتب اؼبتحققة لكافة ااؼبقارنات اؼبناسبة بُت ـبتلف األامكانية اجراء 

 ـ بتوفَت التسهيالت الالزمة لالستقطاعات اؼبطلوبة داخليا كخارجيا.القيا 

 كتصحيحها.األخطاء بسرعة كدقة  سهولة اجراء التحليالت احملاسبية لألجور كالركاتب كاكتشاؼ 

تسهيل سبل ربديد اؼبهارات كالتأىيل كاعداد اغباجات يف أسهم اغباسوب  برامج التدريب والتأىيل: .د 
 لألفراد كتوزيعهم على الوظائف اؼبناسبة كفق قابليتهم ككفاءهتم كمؤىالهتم العلمية.التدريبية الالزمة 

دبوضوعية كدقة  ُتعاملال لقد أسهم اغباسوب يف القياـ بإعداد كسائل التقييم ألداء :ينعاملتقييم أداء ال .ه 
أكثر كفاءة ة بصورة ىا أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق أىداؼ اؼبؤسسأصبح اغباسوب يف اطار ك عالية، 

2كفاعلية.
 

                                                           
 .246 244، ص ص مرجع سابق، إدارة الموارد البشريةياسُت كاسب اػبرشة، ، خضَت كاظم ضبود 1
 .203-202 ، صمرجع سابق، إدارة الموارد البشرية الحديثةطاىر ؿبمود الكاللدة،  2
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 خطوات تحويل البيانات الى أنظمة معلومات الموارد البشرية:: الفرع الثاني
يًتكز نظاـ اؼبعلومات يف إدارة اؼبوارد البشرية على ربويل البيانات اذل اؼبعلومات، أم يتم ربويل اؼبفاىيم اػبالية من  

زباذ القرارات، كعمليات اؼبعاعبة تأخذ ثالث صيغ اؼبعٌت الظاىرم اذل مفاىيم ذات معٌت تسهل معو عملية ا
  1ىي:
كىذا يعٍت هتيئة البيانات كإدخاؽبا للنظاـ بالصيغة اليت يبكن قراءهتا كقبوؽبا من  تهيئة البيانات وتنفيذىا: .1

قبل اغباسب باستخداـ احدل كسائل االدخاؿ اؼبتاحة مع مراعاة السرعة كالسهولة كالدقة كالكلفة 
كلة فيها. بعد اغبصوؿ على البيانات من اؼبصادر اؼبختلفة يتم اإلعداد إلدخاؽبا للنظاـ من كاعبهود اؼببذ

دخاؽبا مباشرة اذل اغباسب من إخالؿ عمليات التسجيل على كسائط معينة مثل األقراص، األشرطة، 
تم هبا بغض النظر عن السبل اليت ي، ك تيح أك اؼباسحات الضوئية كغَتىا من الوسائلخالؿ لوحة اؼبفا

دقيقة لكي تكوف عمليات اؼبعاعبة تغذيتو بالبيانات بصورة سليمة ك  اإلدخاؿ فإف النظاـ ينبغي أف يتم
 سليمة.يف بناء قاعدة اؼبعلومات صحيحة ك اعبارية ؽبا أك 

تعٍت الغربلة للبيانات كمفرداهتا بعد اإلدخاؿ حبيث يتم استبعاد كعزؿ اؼبفردات غَت اؼبفيدة أك  التصفية: .2
ازباذ القرار بشأنو كاالقتصار على اؼبعلومات الضركرية كاؼبفيدة، اؼبراد  باؼبوضوعليس ؽبا عالقة باغبالة  اليت

استبعاد البيانات الفائضة عن اغباجة، استبعاد البيانات الشاذة كالدخيلة، استبعاد البيانات اؼبتقادمة 
 وضوع القرار.دبهائية ذات العالقة ضماف مشولية اؼبخرجات النك كاؼبيتة، ازالة التعارض كالتناقض، 

بعد عمليات التصفية تكوف مفردات البيانات عادة غَت منظمة كمغايرة للمواصفات كلذا ينبغي  الفهرسة: .3
   القياـ بتصفيتها كترتيبها على كبو متماثل كمتشابو كلذا فإف ىناؾ خطوتُت رئيسيتُت يتم اعتمانبا كنبا:

ية أك فكرية يتم يف ضوئها ربديد نوع البيانات كتقسيمها اذل كىي عبارة عن عملية ذىن التصنيف: .أ 
ؾبموعات حبيث سبتلك كل ؾبموعة من اؼبفردات خصائص متماثلة كمتشاهبة سباما، توضع كفقا جملموعات 

 تفي باألغراض اؼبطلوبة من قبل اؼبستفيدين من تلك البيانات، كىناؾ نوعُت من التصنيف نبا:

 م دبوجبو تصنيف البيانات كفق معايَت ؿبددة مسبقا مثل تصنيف الطلبة التصنيف اؼبعيارم: حيث يت
تبعا للكليات مث لألقساـ العلمية أك اغبالة االجتماعية أك كفقا للمراحل الدراسية كىكذا كفق مبط 

 معيارم ؿبدد من التصنيف.

 عادة، حيث  التصنيف اؽبرمي: كيبثل التصنيف الذم هبرم استخدامو يف تنظيم اؼبعلومات االدارية
 يتم تصنيف البيانات يف ؾبموعات رئيسية كمن مث تقسم جملموعات فرعية أصغر فأصغر كىكذا.

                                                           
 . 253 246، ص ص مرجع سابق، ارد البشريةإدارة المو ياسُت كاسب اػبرشة، ، خضَت كاظم ضبود 1



 الفصل الثاني: إدارة أداء الموارد البشرية  

 

105 
 

يبكن اعبمع بُت التصنيفُت عند اغباجة اليهما كبناء قاعدة اؼبعلومات اؼبتعلقة بإدارة اؼبوارد البشرية 
 مثال.

ء كل منها رموز ـبتصرة يدؿ عليها كيبيزىا ؼبفردات البيانات اؼبصنفة من خالؿ اعطا كيعٍت الًتميز الًتميز: .ب 
عن غَتىا من أجل الًتتيب كالتنسيق، كىو يتضمن ؾبموعة من القواعد اليت تسهل مهمة ربويل مفردات 

 البيانات اذل لغة رمزية يتعامل معها النظاـ بدقة ككضوح كمن مث اؼبعاعبة اؼبطلوبة.
بعد استكماؿ اػبطوات السابقة، ك عادة ما يتم عرض يتم ربويل البيانات اذل معلومات  إعداد التقارير: .4

ىذه اؼبعلومات يف صورة تقارير تأخذ صيغا كأشكاال ـبتلفة مثل )اعبداكؿ، اؼبخططات، اػبرائط، 
اؼبعادالت...اخل( كىذه يتم إعدادىا كفقا غباجات اؼبستفيدين من تلك اؼبعلومات كما يبكن عرضها على 

ف يتعامل معها باستخداـ الربامج، كىناؾ أنواع متعددة من التقارير منها الشاشة حبيث يستطيع اؼبستفيد أ
التقارير الدكرية اؼبنتظمة اليومية،  األسبوعية، الشهرية، السنوية، أك عند اغباجة إليها مثل تقارير التنبؤ 

ازباذ القرارات  باؼببيعات أك التقارير التخطيطية ك غَتىا من أنواع التقارير اليت يطلبها اؼبستفيد لصنع ك
 اؼبعينة إزاء الظواىر أك اؼبشكالت اليت تستدعي اؼبعاعبة.

بعد اؼبعاعبة تتحوؿ البيانات اذل معلومات يتم االستفادة منها ألغراض صنع القرار أك ألية  التخزين: .5
قـو حاجة معينة مث يتم زبزين تلك اؼبعلومات لالستفادة منها يف مراحل الحقة، إذ ليس من اؼبنطقي أف ت

ببذؿ تلك اعبهود كمن مث اتالفها بعد االستفادة منها ؼبرة كاحدة، لذا فإف اغباجة اذل زبزين ىذه 
اؼبعلومات يف ملفات معينة كاالحتفاظ هبا يطلق عليها قاعدة البيانات أك اؼبعلومات، كقد يستمر التخزين 

د اغباجة كوثائق تارىبية أك مستندات ؽبذه البيانات كاؼبعلومات لفًتات زمنية طويلة مث يبكن اسًتجاعها عن
 كتقارير مهمة.

كهتدؼ عملية التحديث للمعلومات اليت مت زبزينها يف قاعدة البيانات اذل بيانات جديدة التحديث:  .6
كحديثة تنسجم مع اغباجة اليها يف ازباذ القرارات، أم احملافظة على قيمة ىذه اؼبعلومات اؼبخزكنة سواء 

صانعي القرارات. إذ أف عدـ ربديث تلك البيانات أك اؼبعلومات يعٍت ثباهتا كعدـ بالنسبة للمخططُت أك 
الفائدة منها يف ضوء اؼبستجد من التغَتات اغباصلة يف البيانات اغبديثة، كعمليات التحديث لتلك 

 البيانات تتم عرب متغَتين نبا:

بيانات كالتغَتات اليت تطرأ على يتم من خالؿ ذلك إضافة أك تعديل معلومات على قاعدة الك  االضافة: .أ 
حركة اؼببيعات لسلعة معينة مثال إذ يتم من خالؿ ذلك إضافة معلومات جديدة لقاعدة البيانات أك 

 اؼبعلومات اؼبخزكنة.

أم حذؼ بعض اؼبعلومات أك البيانات اؼبوجودة يف قاعدة البيانات لعدـ اعبدكل من االحتفاظ  اغبذؼ: .ب 
 هبا. 
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علومات اؼبخزنة يف قاعدة البيانات يبكن الرجوع إليها عند اغباجة إليها ؾبددا كىذه أف اؼب أماالسترجاع:  .7
ىي اغبكمة كراء زبزين ىذه اؼبعلومات، قد تتجدد اغباجة ؽبذه البيانات لسبب أك آلخر فبا يتطلب 

 .اسًتجاعها كفق أساليب معينة، وبددىا تصميم النظاـ أك اعبهة اؼبستعملة لقاعدة اؼبعلومات ىذه
 

 : البشرية الموارد إدارة في تطبيقات نظم المعلومات: الفرع الثالث

اؼبعلومات عبارة عن نظاـ معقد يستلـز قياـ مصممي قاعدة اؼبعلومات باختيار التصميم الذم يالئم  نظم
عاعبة كاسًتجاع حاجات ادارة اؼبوارد البشرية يف ظل اؼبعايَت الفنية كالعملية الالزمة لتشغيل النظاـ كربقيقو لسبل اؼب

 ثالثة ية قبدالبشر  اؼبوارد إدارة يف اغباسوبية التطبيقات أىم منك  عند اغباجة إليها بالشكل الفعاؿ، اؼبعلومات

 :تطبيقات

إف معاعبة اؼبعلومات كالنصوص باستخداـ األجهزة اغباسوبية تتطلب  1معالجة المعلومات والنصوص: .1
ات اؼبتعلقة دبتطلبات اؼبوارد البشرية، حيث يتم أكال بناء بال شك بناء كتصميم نظاـ لقاعدة اؼبعلوم

اؼبخطط الرئيسي للنظاـ مث اؼبخططات الفرعية لو كىذا يعٍت التصميم اؼبنطقي للنظاـ يف ضوء اغباجة 
التصميم اؼبنطقي للنظاـ كىذا تم التالـز بُت التصميم اؼبادم ك الفعلية للمعلومات اؼبطلوبة، كلذا ينبغي أف ي

أف يتم القياـ بتخزين اؼبعلومات يف قاعدة اؼبعلومات مث ربديد كيفية الوصوؿ إليها، أم يتطلب 
 سبل الوصوؿ إليها ربويلها اذل معلومات مثطق التحكمي يف معاعبة البيانات ك اسًتجاعها كفق قواعد  اؼبن

ومات على النحو لذلك يتم تصميم نظم معاعبة اؼبعلغباجة إليها يف نظاـ االسًتجاع ك اسًتجاعها عند اك 
الذم يستطيع من خاللو النظاـ من القياـ بإقباز عمليتُت أك أكثر من عمليات اؼبعاعبة يف آف كاحد عند 

لذا فإف تصميم ت اؼبعلومات كعمليات اؼبعاعبة، ك اغباجة إليها مع مراعاة حد أدىن من التكرار ؼبفردا
لفات ىي العالقات اؼبادية كاليت ترتبط بطبيعة قاعدة اؼبعلومات وبتم مراعاة نوعُت من العالقات بُت اؼب

األجهزة ك اؼبعدات اؼبستخدمة، كالعالقات اؼبنطقية اؼبتمثلة جبوانب برؾبة النشاطات التشغيلية للعمليات. 
النشاطات اؼبتعلقة  (عند اغباجة)فاعلية باسًتجاعها ك عمليات اؼبعاعبة للمعلومات كالنصوص ضمن تت

كربديد مواقع اؼبلفات كهتيئة سبل اإلجابة  لوصوؿ اذل اؼبعلومات اؼبطلوبةل لبالتصفح كالكشف الشام
لطلب اؼبعلومات اؼبتوفرة، أم أنو نظاـ يوفر األسلوب اؼبالئم يف اغبصوؿ على معلومات أك ملفات أك 

كاليت هبب أف تتالئم مع رموز احملتول اؼبركزم للملفات  البحث كرموزه أم أجزاء منها من خالؿ استخداـ
 .يف قاعدة نظم اؼبعلومات أك البيانات اؼبخزنة
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ات تدرؾ جبدية ككضوح ؤسسلقد أصبحت القيادات االدارية العليا يف ـبتلف اؼب1أنظمة دعم القرار: .2
مدل اغباجة الفعلية للتحوؿ من اإلدارة االرذبالية القائمة على أساس اغبدس ك التخمُت ك الفراسة اذل 

كالسبيل األمثل لولوج ىذا اجملاؿ يتمثل باستخداـ األساليب الرياضية  ،ططةاإلدارة العلمية الواعية كاؼبخ
اغبديثة يف ؾباالت دعم كصنع القرارات، كمن أكثر األساليب اؼبعاصرة شيوعا كاستخداما ىي ربليل 
نقطة التعادؿ، اغبجم االقتصادم األمثل للتخزين، السيطرة على اؼبخزكف، احملاكاة، صفوؼ االنتظار، 

، كنظرية اؼبسار Pert، نظرية اؼبباريات، شبكات شجرة صنع القرارة اػبطية، ربليل اغبساسية، الربؾب
تدعيم سبل صنع ك ازباذ القرارات اليت أسهمت بشكل فعاؿ يف تسهيل ك اغبرج كغَتىا من األساليب 

 كمن ىذه اجملاالت ما يلي:
 جها يف حل اؼبشكالت كاستثمار الفرص ترشيد عملية صنع القرار: إف معرفة ىذه األساليب كتطبيق مباذ

اؼبتاحة اليت تواجو اؼبؤسسة بصورة عقالنية كالتعامل مع كل حالة كفق معطياهتا اعتمادا على التحليل 
كترشيدىا كاالستنتاج بدال من استخداـ اغبدس كالتخمُت، يساعد القيادة االدارية العليا يف صنع القرارات 

القرار العتمادىا السبل ازباذ سرعة جربة اليت غالبا ما ربد من دقة ك التهبنب الدخوؿ يف متاىات اػبطأ ك ك 
 غبكم الشخصي كاغبدس. التقليدية كا

  تسهيل عملية صنع القرارات: تتمثل ىذه التسهيالت من خالؿ قياـ النظاـ بتزكيد القيادات االدارية
يسهل التعامل إذ أف نظاـ اؼبعلومات  باؼبعلومات اليت يبكن استخدامها بالطريقة اؼبناسبة عند صنع القرار،

تقييم النتائج اؼبتوخى اغبصوؿ عليها من ن خالؿ توفَت البدائل اؼبختلفة ك التحديات ممع التهديدات ك 
ـبتلف البدائل مث اختيار البديل األفضل يف ضوء اؼبتاح من اؼبعلومات، إذ يتعذر على متخذم القرار القياـ 

كلذلك فقاعدة اؼبعلومات اؼبتاحة من شأهنا أف تيسر السبل  ،لتقليديةبتحديد البديل األفضل بالطرؽ ا
 .اؼبثلى يف صنع القرار اؼبناسب

  أسبتة عملية صنع القرار: ك ىذا يعٍت بأف النظاـ يبكن أف ينجز اؼبهاـ اليت كانت تنجز من قبل الفرد، إذ أف
تحديد األحجاـ االقتصادية اؼبثلى إذ خاصة التخزين لت يف أسبتة عمليات صنع القرار ك ىذه األساليب سانب

اغبدين األعلى ك األدىن ن خالؿ ربديد نقطة إعادة الطلب ك يتم التحكم بو من خالؿ اغباسوب م
غَتىا، حبيث أف النظاـ يتعامل مع ىذه اغبالة بصورة أكتوماتيكية زين ك الكمية االقتصادية للطلب ك للتخ

ل سيما اذا توفرت البيانات اليت ربدد االطار العاـ للمعاعبة دكف اغباجة لقرار من الشخص اؼبعٍت بالتشغي
ة بدرجة عالية من الكفاءة يف ربقيق األىداؼ اؼبطلوب زيدلذا فإف نظاـ اؼبعلومات من  شأنو أف يك اؼبطلوبة، 

 دعم صنع القرارات.تالفاعلية يف ظل كفرة اؼبعلومات اليت ك 
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 على ،نسبيا حديثة عملية البشرية اؼبوارد إدارة ؾباؿ يف ةاػببَت  النظم استخدامات تعترب 1:الخبيرة النظم .3

 بشأف القرارات ازباذ يف ُتعاملال ؼبساعدة اػببَت النظاـ استخداـب اؼبؤسسات بعض تقـو اؼبثاؿ سبيل

 يستخدمها قد كما كاؼبعاشات، كالصحية االجتماعية الرعاية برامج على االشًتاكات زبصيص كيفية
 يف النظم ىذه تستخدـ قدكما ،  اؼبختلفة للمشركعات العمل متطلبات ديدكرب جدكلة يف اؼبديركف
  .األداء كتقييم اؼبقابالت إدارة عمليات

 يف للعمل يتقدموف الذم للمرشحُت بالنسبة التوظيف كقرارات البشرية اؼبوارد قرارات من العديد إف
 العلمي، كاؼبؤىل اؼبرشح يف افرتتو  أف ينبغي متعددة معايَت اعتماد تتطلب اؼبؤسسة، يف ما كظيفة

 اؼبرشح اجتياز ضركرة عن فضال ،اخل...الشخصية الصفات البدنية، الصفات السابق، العمل اػبربات،

 كىنا الشاغرة للوظيفة اؼبرشحُت أفضل اختيار دؼهب كالتعيُت االختبار عملية ضمن عديدة ؼبراحل

 اؼبرشحُت، أفضل كتعيُت اختبار عملية يف البشرية اؼبوارد إدارة مدير تساعد أداة اعتماد األمر يتطلب

 الذم ىو اؼبعرفة على يستند الذم اػببَت النظاـ فإف كعليو السليم، القرار ازباذ يف مساعدتو آخر دبعٌت

 يف اؼبؤسسة ةساعدالسابقة م من األمباط مبط كل فاؽبدؼ من ،العملية ىذه يف اؼبدير يساعد أف يبكن
  .كاإلبداع اعبودة ربقيق أك التكاليف كتخفيض التنافسية اؼبزايا ؽبا حققلت لبشريةا اؼبوارد إدارة ؾباالت

كما أف  للموارد البشرية، نظم اؼبعلومات يف ادارة اؼبوارد البشرية تلعب دكرا فعاال يف ربسُت كتطوير األداء  
البسيط اذل األجهزة ن النظاـ اليدكم ككيفية ربويلو م ر هبا نظاـ معلومات اؼبوارد البشريةيباليت  اػبطوات كاؼبراحل

فهي تتسم بقدرة اؼبوارد البشرية العاملة يف اؼبؤسسات،  كاألنشطة اغباسوبية أسهمت بتحقيق فاعلية ككفاءة نظاـ
عالية على زبزين البيانات كاؼبعلومات كاسًتجاعها بدقة كسرعة كبَتة عند اغباجة اليها يف ازباذ القرارات االدارية 

تلف نشاطات كمهاـ ادارة اؼبوارد البشرية، باإلضافة لقدرهتا يف خلق النزعة التنسيقية كالتكاملية بُت اؼبطلوبة ـب
 ؤسسة.ـبتلف األنشطة االدارية كالتنظيمية داخل اؼب

يبكن القوؿ أف إدارة األداء تتضمن سلسلة متداخلة كمتفاعلة من العمليات  تقدـ يف ىذا اؼببحثما من خالؿ   
أىداؼ النظاـ الفعاؿ ك  .طيط األداء، تسيَت األداء، متابعة كتقوًن األداء، ربسُت األداء، تطوير األداءتتمثل يف: زب

كتوفَت معلومات  ُت كاألىداؼ االسًتاتيجية للمؤسسةعاملتتمثل يف ربقيق االرتباط بُت أنشطة ال األداء إلدارة
تفيد يف ربقيق أغراضهم كتنمية دبعلومات تغذية راجعة ُت عاملال، كأيضا تزكيد ممفيدة الزباذ قرارات إدارية بشأهن

لعب دكرا أداء اؼبوارد البشرية ينظم اؼبعلومات يف ادارة كاعتماد  قدراهتم كربسُت كتعديل فبارستهم اػباصة بالعمل.
 ذبميع بغرض مةصماؼب كاإلجراءات األفراد من ةبتركي كتطويره باعتباره ألداءل السريع كالفعاؿ تحسُتالفعاال يف 

 .كصنعها القرارات كازباذ اؼبتابعة ألغراض كسريعة دقيقة معلومات كتوزيع كتقييم كربليل
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 البشري األداء قياس أنظمة: مبحث الثالثال
ها ئداأف تقيس أة هبب ؤسسف اؼبأكمن اؼبسلم بو حاليا يلعب قياس األداء دكرا مهما يف التحسُت اؼبستمر لألداء 

كثر من أ ف قياس األداء ىوأ إدراؾمفتاح النجاح يتمثل يف حيث أف  رد مقاييس مالية،كثر من ؾبأبكأداء أفرادىا 
نا ربسُت ردأ إذا خذىا يف االعتبارأاليت هبب  وانبنظاـ يشتمل على العديد من اعب مؤشرات بلؾبرد انشاء 

 ظل يف اغبديث الفكر واذب األداء لقياس التقليدية للطرؽ اؼبوجهة السابقة االنتقادات لتجاكز محاكلةك .األداء
 البعد االعتبار بعُت األخذ إذل كاألسواؽ الصناعة يف السريع كالتطور كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا تزاكج

 التوصل أجل منتقييم األداء البشرم  ككذا ،دائهاأربسُت  عملية يف ألنبيتو نظرا ؼبؤسسةا أداء قياس يف البشرم
  اؼبستقبلي. بأدائها للمؤسسة اغبارل األداء ربط على العمل مث كمن ؼبؤسسة،ا داؼأى مع الفردم األداء توافق إذل
 

 المطلب األول: مؤشرات األداء
 ، كقد تعرضتقديبة كتعسفية ئؿباسبة التكاليف كغالبا ما تقـو على مبادمن داء كاؼبؤشرات مستمدة قياس األ   

 اؼباضي القرف من السبعينات هناية مع خاصة االنتقادات من الكثَت إذل اؼبارل اعبانب على تركز اليت اؼبؤشرات
ُت كغَتىم، عاملالزبائن كال بػأصحاب اؼبصاحل مثل يسمى ؼبا كإنباؽبا فقط، للمسانبُت القيمة بتقدًن الىتمامها

 . احمليط مستجدات ملتالئ كتطويرىا عليها التحسينات بوضع اؼبؤشرات يف النظر إعادة مت تسعيناتال من كبداية
دكرا ىاما  البشرم داءأليلعب قياس ا حيث اعبانب البشرم معاعبتها قبداليت مت االلتفات ؽبا ك  كمن بُت اعبوانب

  التالية.يف النقاط قياس األداء  مؤشراتعرض سنست، ةفعالبطريقة ُت عامللمع أىداؼ اة ؤسسىداؼ اؼبأ ربط يف
 :األداء مؤشراتتعريف : الفرع األول

 ما كاف َت كمي أك نوعي يتيح التحقق من التغَتات اليت تنجم عن تدخل امبائي بالنسبة اذلداء ىو متغؤشر األم 
بالنسبة  أك أداء الفرد داء اؼبؤسسةأ، معدؿ، مقياس( لتحديد مستول )نسبةنو كسيلة كمية أ كما ،ـبططا

اءه لنتائج دقيقة ال بد من معرفة صالحيتو يف القياس كاعط كحىت يكوف فعاال ،أك ـبرجات معينة إلجراءات
 ما يلي:في على حدا ، نستعرض كل عنصر1اؼبعايَت الواجب احًتامها كاتباعهاكمناسبة ؼبا يراد قياسو ك 

 2:رئيسيتاف ظبتاف وفي يتوفر أف هببحىت يكوف اؼبؤشر صاغبا التعريف  حسب :األداء مؤشرصالحية  .1
 اغبساسة كاألرقاـ األساسية ائج العملياتف تقيس نتأالًتكيز على األىداؼ االسًتاتيجية األساسية كذلك ب.  
 كالسابق.اغبارل  األداء بُت اؼبقارنات بعقد األداء اكبراؼ على مبكر كإنذار العمل 

  الوظيفة ذاهتا، أم ال يقيس ما صمم لقياسو.بأما اؼبؤشر غَت الصاحل فهو الذم يقيم أبعادا ليست ؽبا عالقة 
                                                           

، مذكرة دكتوراه غَت منشورة ،زبصص الطائف بمحافظة الصحية بمديرية الشؤون الصحية اإلدارات األداء في ، تقييمعبد الوىاب ؿبمد جبُت 1
 .193، ص 2009ادارة صحية، جامعة سانت كليمانت، سوريا، 

 .193، ص رجعمفس الن، عبد الوىاب ؿبمد جبُت 2
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اليت  مؤشرات قياس األداءبالرغم من اختالؼ الباحثُت بشأف  :ءمؤشر األداالواجب توفرىا في  المعايير .2
هبب أف يتم أكال ربليل كتصميم الوظيفة كبالتارل ربديد أنو ، إال أنو يوجد اتفاؽ نظاـ معُتهبب توافرىا يف 

 1َت:معاي ضركرة توافر طبسة ال بد منفعاال  األداء ؤشرمكحىت يكوف ، نوعية األداء اؼبتوقع أم األداء الفعاؿ
: يقصد بو اؼبدل الذم تستطيع فيو إدارة األداء استنباط أك سبييز األداء الوظيفي االستراتيجيالتوافق  .أ 

كيؤكد التوافق ، ثقافة اؼبؤسسةفق أك االنسجاـ مع اسًتاتيجيات كغايات كأىداؼ ك الذم يتسم بالتوا
نبة يف ف اؼبساو عاملىت يستطيع الالتوجيو حة إدارة األداء لتوفَت اإلرشاد ك على حاجة أنظم االسًتاتيجي

بتة عرب فًتات األداء العادية تظل ثا كقياس يف اغبقيقة فإف غالبية أنظمة تقييمك  ،ربقيق النجاح التنظيمي
فبارسات اؼبؤسسة هبب أف تربز اغباجة إذل تغيَت أمباط  اسًتاتيجيةإال أنو عند تغَت طويلة من الزمن، 

 . ُت كذلكعاملكسلوكيات ال
األداء تقييم كافة األبعاد ذات العالقة باألداء اعبيد  كيقصد بو اؼبدل الذم يستطيع فيو مؤشر الصدق: .ب 

من ناحية  أنو يعكس األداء الوظيفي اغبقيقي،للوظيفة. كيشار إذل ذلك بالصدؽ أك الصالحية دبعٌت 
م على ؾبموعة اؼبشرفُت كاليت ربتو  األداء مثل تقييم ؤشراتأخرل هبب على اؼبؤسسات استخداـ بعض م

من األبعاد اليت تظهر النتائج اؼبوضوعية للوظيفة، كما يهتم الصدؽ بتعظيم التطابق بُت األداء الفعلي 
ضعيفا إذا دل يتمكن من قياس صبيع جوانب أك عناصر  كيعترب اؼبؤشراألداء الوظيفي  ؤشرللوظيفة كم

ث أف التغلب التاـ على اػبطأ صعب الذم يتسم بالصدؽ هبب أف يقلل من اػبطأ، حي كاؼبؤشر األداء،
 .من الناحية العملية

كمن أىم أشكاؿ الثبات تلك اػباصة بثبات اؼبقيمُت كاليت  ؤشر األداء،يتعلق دبدل اتساؽ م الثبات: .ج 
كيتحقق الثبات من ىذا  ُت،عاملتشَت إذل مدل االتساؽ بُت األفراد الذين تعهد إليهم مهمة تقييم أداء ال

كن اثنُت أك أكثر من اؼبقيمُت من التوصل إذل نفس التقييم أك قريبا منو ألداء شخص اؼبنظور إذا ما سب
كالذم يشَت إذل مدل توافق كافة العناصر أك األبعاد الداخلية مهما جدا  ، كيعترب الثبات الداخليكاحد

ت عرب قق لو الثباهبب أف يتح ، إضافة إذل أف اؼبؤشرأيضا على الصدؽ مؤشر مع بعضها كىو للقياس
 ؤشرالذم يؤدم إذل تقييمات ـبتلفة يف ضوء الفًتة الزمنية اليت يتم فيها استخدامو ىو م فاؼبؤشر الزمن

ال تتمتع بدرجة ، بالتارل قد آراء اؼبشرفُت حوؿ األداء لفرد معُت بعض مثاؿ ذلك تغَت يفتقد إذل الثبات،
اس الصادؽ قد يكوف ثابتا بالضركرة عالية من الثبات، كبشكل عاـ فإف الصدؽ يتضمن الثبات فاؼبقي

 .كالعكس غَت صحيح

                                                           
 .91 88، ص ص مرجع سابق، إدارة وتقييم األداء الوظيفي بين النظرية والتطبيقإبراىيم ؿبمد احملاسنو،  1
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كاقتناعهم بو، كالواقع أنو توجد العديد  اؼبؤشر الذم يستخدـدبدل قبوؿ األفراد كيتعلق ىذا المقبولية:  .د 
من اؼبقاييس احملكمة كاليت تتسم بوجود درجة عالية من الصدؽ كالثبات كلكنها تستهلك جزءا كبَتا من 

الذين يقيم أدائهم كفقا ؽبا قد يرفضوف األفراد  فإف هبعلهم يرفضوف استخدامها، كذلك ادبشرفُت كقت اؼب
اؼبهم  لذا منكيف كلتا اغبالتُت فإف اؼبقياس الذم ال يتمتع بالقبوؿ ىو مقياس غَت مفيد  ،ؤشراتبعض اؼب

اكف يف استخدامها األداء فبا يزيد من قبوؽبا كالتع ؤشراتعند تطوير م شرفُت كاؼبُتعاملالإشراؾ كل من 
 .األداءذات العالقة ب وانباعبكتضمينها ـبتلف 

ُت بشأف ما ىو متوقع منهم عاملإرشادات أك توجيهات ؿبددة لل على ؤشروفر اؼبكيقصد بو تالتحديد:  .ه 
االسًتاتيجية كالتنموية إلدارة األداء. فإذا  ىداؼككيف يبكنهم ربقيق ىذه التوقعات، كيتعلق التحديد باأل

عملو ؼبساعدة اؼبؤسسة يف ربقيق أىدافها  فردمن ربديد ما الذم هبب على الؤشر كن اؼبدل يتم
 قيقأف يصحح أدائو كرب ومن غَت اؼبمكن لفإنو يصبح  أك تشخيص اؼبشكالت اليت يواجههااالسًتاتيجية 

 األىداؼ اؼبسطرة.
 

  :اءمؤشرات األدالمجاالت التي يجب أن تعالجها : الفرع الثاني
 إليها الوصوؿ اؼبمكن أك بلوغها اؼبطلوب باؼبستويات مقارنةأك الفرد  اؼبؤسسة إقبازات تقييمىو  داءاأل قياس

 اػبطط كتنفيذ األىداؼ ربقيق يف النجاح مدل على الوقوؼ أم ،فعال كوبدث حدث ؼبا حية صورة لتكوف

 صريح بشكل ينطوم كما غبقيقةا إدراؾ كيفية على ينطوم فهو لذلك اؼبعتمدة، االسًتاتيجيات كذبسيد اؼبرسومة

 قبل من كموجهة ذاتية تكوف ما غالبا اليت التكميم بعملية يتعلق األمر فأل القياسؤشرات م على ضمٍت أك

اليت تعاعبها  االتاجمل ربديد من خالؿ 1معينُت. زمٍت كأفق قرارم لسياؽ كفقاوهنا يوظف الذين اؼبعلومة مستعملي
 من يبقى األداء قياس االتجمل قوائم إعداد أف كلوأداء اؼبوارد البشرية  عن صورة يعطي أف لألداء يبكن اؼبؤشرات

 كزف ذات كعناصر معينة عوامل قبوؿ ضمنيا يعٍتىا إعداد ألف تواجو اؼبسَتين اليت العويصة اؼبيدانية اإلشكاليات

التقدـ يف طبسة ؾباالت  ؼبهمكمن اس، القيا عملية يف كالنسبية الذاتية ؾباؿ يفتح ما كىو األداء دالة يف أكثر
 :فيما يلي الهنفص

                                                           
مداخلة مقدمة يف اؼبؤسبر العلمي الدكرل حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات ، المقاربة االستراتيجية لألداء مفهوما وقياسا عبد اؼبليك مزىودة، 1

 .14-13 ، ص، اعبزائرؿبمد خيضر بسكرةجامعة ، 2005كاغبكومات، 
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كانت   إذاف يعكس ما ألية هبب اعقياس الفك  1األىداؼخرجات العملية كبتنفيذ اؼبتتعلق ب :اليةعالف .1
ف أيبكن  .ربقيق الصوابحوا يف ربقيق النتائج اؼبرجوة ك ك مسؤكرل العمليات قد قبأ ُتعاملة، الؤسساؼب

 تشمل ىذه القياسات:
 السعراؼبنتج نوعية ،مستول اػبدمات، اؼبنتجاتربسن مثل درجة  ىداؼ اؼبسطرةربقيق األ ،. 
 جذب مثل معدالت كفاء الزبائن ) احتجاجات الزبائن، ،العالقات احملبوكة معهم إرضاء الزبائن من حيث

  .هتم(احملافظة عليهم، مغادر  الزبائن،
 داعدأطناف، الدفعات، مثل األ :الكمية.  

 الغيابات معدؿللمنتج،  مثل سرعة االستجابة، كقت التحضَت :االلتزاـ بالوقت. 
نظاـ لل الكفاءة االنتاجية معدالت بقياسالقضية تتعلق دبدخالت العملية ك  ف ىذهأمن الواضح  :الكفاءة .2

بينما تكوف العملية  بالطبع من اؼبمكن استخداـ اؼبوارد بكفاءةادارة العملية، ك أك اؼبسؤكلوف عن أك األفراد 
ىداؼ معينة، كل مدخالت أف ترتبط اؼبخرجات بأداء هبب على ذلك فلتحسُت كفاءة األ، ك فاعلةغَت 

 ُت، كفاءة اؼبعداتعاملف نستخدـ كفاءة الأعليو يبكننا ك  العملية ىي عرض لقياس الكفاءة،
 اجيةاإلنت ،الطاقة االنتاجية دبركر الزمنبيانات اعبرد ك  منَت ذلك غ، كفاءة اؼبعلومات ك (االستخداـ)

 .اء الزبائنارض تكاليف ، اؼبردكدية،فرادلأل الظاىرة

، اؼبخرجات باؼبدخالت ينبغي تصميم قياس االنتاجية بازباذ تدابَت ترمي اذل ربط عملية اإلنتاجية: .3
لكل شخص  اؼبنتجة طنافاألكسب بسيطة  ن مثلاليت زبص االنتاجية  عالقاتجد ؾبموعة كبَتة من اليو ك 

، ىاتف/ عاملاؼببيعات لكل  كأ( ك الفعليأاؼبتوقع ) الساعة يف يبكن كضع مقاييس ك  .كغَتىايـو
 .ُتعاملمثال اؼببيعات مقابل تكاليف ال نتاجية لكل ؾبموعة من اؼبدخالتاال

النسبة خارج ) خطاءك معدالت األأودة أشياء بسيطة مثل عدد العيوب يشمل قياس اعب :الجودة .4
عندما تشمل  (ـ تكاليف النوعية الرديئةاك بشكل عألتسليم، اؼبواصفات، الدفعات اجملهزة خارج كقت ا

ف يلاكتفهي توفر قدر من القياسات اؼبتوازنة ل يف اهبابية مثل منع تردم النوعيةىذه القياسات تكال
  إذاما ، ك إرضاء العميل اذل تدابَت اهبابية مثل القياـ بعمل جيد من حيث أيضا اعبودة يشَت قياساعبودة. 

 ي الغرض.حلوؿ اؼبشاكل تف كأ يمكانت التصام

 ذلك مراقبة التحسن ة، دبا يفؤسسة للميمؤشرات األداء الرئيس تكوف على مستولقياسات التأثَت : األثر .5
مطركح منها  غَتىا من العائدات اؼببيعات أكىي ببساطة قيمة ك  اؼبضافةادارة القيمة أك  ،دبركر الزمن

                                                           
، دار اؼبسَتة ستة سيقما وأساليب حديثة أخرى في إدارة الجودة الشاملةإظباعيل إبراىيم القزاز، رامي حكمت اغبديثي، عادؿ عبد اؼبالك كوريل،  1

 .185 182، ص ص 2009للنشر كالتوزيع، الطبعة األكذل، عماف، األردف، 
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داء النشاط أدا مباشرا لألثر يف ربسُت العملية على ؾبموع تكاليف اؼبدخالت، كتقدـ مقياسا جي
 .للمؤسسة االقتصادم

 

 :لألداء للقياس الجيد األساسية العناصر: الفرع الثالث
 لنحصل على نظاـ قياس جيد ال بد من اتباع خطة قياس موضوعة مسبقا أكال كمعرفة كربديد ما هبب قياسو 

 ثانيا.بالضبط 
كعناصر حاظبة خطوات  هبب اتباعكالند لالستشارات كجامعة كرانفيك حسب أك  مراحل نظام قياس جيد: .1

 1:كفعاؿ كىي جيدنظاـ القياس لبناء 
د اؽبدؼ من عمليات القياس اليت ستعتمد باستخداـ ييشمل ذلك ربد :داءتصميم ككضع نظاـ قياس األ .أ 

 .اغبسن التخطيط، التاـ ُتعاملاشًتاؾ ال كااللتزاـ، اغبكيمة القيادةكيكوف ىذا ب ،داء الفعلياأل إطار
 االستخداـ اعبيد للمعلومات اليت يوفرىاك  ثابتة اسًتاتيجيةتطبيق ينبغي  :داءقياس األك  النظاـ تنفيذ .ب 

 .النظاـ
 .باستمرار من اعادة مراجعتو كربديثوكالبد يظل جامدا  أالداء هبب قياس األ التحديث: .ج 
ما ك  ،يقاس ال يبكن ادارتو كال يبكن التحكم فيو يقاؿ أف ماال :الموارد البشرية أداءما يجب قياسو في  .2

 2اؼبوارد البشرية ىو: هبب قياسو يف أداء
اذل اؼبؤسسة اذل  ركة األفراد من دخوؽبمبإدارة حاػباصة اإلجراءات العمليات: كيقصد هبا كل اؼبهاـ ك  .أ 

 خركجهم.
 الواحد. ذلك على مستول الفردة، ك ُت يف اؼبؤسسعاملبو أداء ال يقصد الفردم: األداء .ب 
ات األفراد اليت تنعكس يف فاذباى ،ناخ العمل الداخليةمسلوكيات األفراد تشكل بيئة ك : سلوكيات األفراد .ج 

 ة.ثقافة اؼبؤسسك  ي دالة قوية يف ثقافة األفرادكى ،بل ىي جزء مهم منو ل فقطيف العمسلوكهم ال تؤثر 
علقة اؼبعايَت اؼبتك  اؼبؤشراتكل اؼبقاييس ك ك  ائج قياس عمليات اؼبوارد البشرية: ىو أىم نتترشيد االستخداـ .د 

 العائد يف تشغيل العمالة تدخل يف ىذا اإلطار. بضبط العالقة بُت التكلفة ك 
 ة. كاملة للموارد البشرية يف أم مؤسسأىم اعبوانب كاؼبكونات يف اؼبنظومة اؼبت منالنظم كاللوائح:  .ق 

   
كنظاـ القياس اعبيد يتطلب مؤشرات  كنتيجة عملية القياس تقييم األداء الفردم أك اؼبؤسسي ىو مضموف كىدؼ  

الفعالية كالكفاءة ككتكوف يف ؾباالت رئيسية   ،بالصدؽ كالثبات كاؼبقبولية كالتوافق االسًتاتيجي كالدقةتتسم 
                                                           

 .179، ص سابق ستة سيقما وأساليب حديثة أخرى في إدارة الجودة الشاملة، مرجعز كآخركف، إظباعيل إبراىيم القزا 1
 .140 136ص ، ص 2014دبيك، القاىرة، -، مركز اػبربات اؼبهنية لإلدارةتحليل وقياس وتقييم األداء البشريؿبمد كماؿ مصطفى،  2
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كاإلنتاجية كاعبودة، كيكوف تطبيق ىذا النظاـ على خطوات متسلسلة كمتتابعة تضمن اغبصوؿ على أفضل النتائج 
 كالسلوكيات كاألنشطة.ألداء  ا يفنقاط كيستهدؼ صحيح االكبرافات عن األىداؼ اؼبسطرة، كت
 

  المتوازنة األداء قياس بطاقةالمطلب الثاني: 
 أداء كمستول أنشطة قياس يف الشمولية النظرة ذات اغبديثة الوسائل من اؼبتوازف األداء قياس بطاقة تعترب  

الزبائن  ا مععالقاهتكربسُت االت ـبتلف اجمل يف أدائها قياس يف قدرهتا لىع يتوقف اؼبؤسسات نجاحف اؼبؤسسة،
يف  اؼبتوازف بطاقة األداءات تستخدـ ؤسس%من اؼب60ف ما يصل اذل أحباث بينت األكقد ، الداخلية اأعماؽبك 

 لفرد.كأداة لقياس أداء اؼبؤسسة أك ايف ىذا اؼبطلب نتعرؼ على بطاقة األداء اؼبتوازف   الوقت اغبارل.
 :بطاقة قياس األداء المتوازن مفهوم: الفرع األول

 Nolan Norton مؤسسة قررت عندما 1990 عاـ اؼبتوازنة األداء قياس بطاقة باستعماؿ االىتماـ بدأ 
 كاملة، سنة ؼبدة استغرقت كاليت ،KPMG العاؼبي االستشارم اؼبكتب طرؼ من عدتأ دراسة برعاية القياـ

 حوؿ العلمية كاألحباث الدراسات تواترت ذلك بعد اعبنسيات؛ متعددة مؤسسة أداء تقوًن إذل هتدؼ ككانت
  اغبديثة. الطريقة ىذه أنبية إذل األنظار للفت فبا اؼبتوازنة األداء قياس بطاقة

نظاـ إدارم يهدؼ إذل مساعدة اؼبنشأة على ترصبة رؤيتها ىي  بطاقة قياس األداء المتوازن: تعريف .1
ذل ؾبموعة من األىداؼ كالقياسات االسًتاتيجية اؼبًتابطة، حيث دل يعد التقرير اؼبارل يبثل كاسًتاتيجياهتا إ

 1رسم ربركاهتا اؼبستقبلية.م أنشطتها ك ت من خالؽبا تقييؤسساالطريقة الوحيدة اليت تستطيع اؼب
كمعايَت  ؿبددة كمقاييسة اسًتاتيجية اؼبؤسسة إذل أىداؼ نظاـ لتقييم األداء يهتم بًتصب هناكما أ

 اؼبؤسسة.توحد صبيع اؼبقاييس اليت تستخدمها ك  ستهدفة كمبادرات للتحسُت اؼبستمر،م
  :بطاقة قياس األداء المتوازنأىمية  .2

أنبيتها من ؿباكلة موازنة مقاييس األداء اؼبالية كغَت اؼبالية لتقييم األداء القصَت األجل كالطويل األجل يف تستمد 
بطاقة قياس األداء اؼبتوازف من تركيز اؼبديرين على األداء اؼبارل قصَت األجل مثل  تقرير موحد، كبالتارل تقلل

اؼبكاسب السنوية أك الربع سنوية، كلكنها هتتم بالتحسينات القوية يف اؼبقاييس غَت اؼبالية اليت تشَت إذل إمكانية 
 خلق قيمة اقتصادية يف اؼبستقبل.

ىناؾ أربعة جوانب جوىرية  (Kaplan&Norton,1992)حسبجوانب بطاقة األداء المتوازن:   .3
 لعملية قياس األداء اؼبتوازف تتمثل يف الشكل التارل: 

                                                           
، ص 2006، اؼبكتبة العصرية، كلية التجارة، جامعة اؼبنصورة، مصر، س األداء المتوازناإلدارة االستراتيجية بقياعبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب،  1

277. 
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 عناصر قياس األداء المتوازن كما حددىا كابالن ونورتن: 2-2الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كتبة العصرية، كلية ، اؼباإلدارة االستراتيجية بقياس األداء المتوازنعبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب،  المصدر:
 .277، ص 2006التجارة، جامعة اؼبنصورة، مصر، 

 
 

 من الشكل السابق نستنتج اعبوانب األربعة لبطاقة األداء اؼبتوازف كىي:
ي اؼبؤسسات كذكم اؼبصاحل كيركز على تعظيم الرحبية من خالؿ كهبسد متطلبات مالك الجانب المالي:  .أ 

كما يركز أيضا على حجم كمستول الدخل  .لقياس األداءؤشرات اؼبؾبموعة من األىداؼ اؼبالية ك 
كالعائد على رأس اؼباؿ اؼبستثمر الناتج من زبفيض التكاليف كمبو حجم اؼببيعات، العائد على التشغيلي 

 حقوؽ اؼبالكُت، العائد على إصبارل األصوؿ، القيمة االقتصادية اؼبضافة.
ة يف ىذه القطاعات، يس قباح اؼبؤسسستهدفة كيقوبدد ىذا اعبانب قطاعات السوؽ اؼبجانب العميل:  .ب 

 العميل. اعبدد، كرضا ات مقاييس مثل حصة السوؽ، عدد العمالءمبوىا، كتستخدـ اؼبؤسس لتتحكم يف

رؤيػػػػة ال
 كاإلسًتاتيجية

 ؾباؿ الرؤية اؼبارل
يا كيف ينبغي أف لكي تنجح مال

تبدك يف عيوف اؼبسانبُت )مالؾ 
 اؼبنشأة(؟

 ؾباؿ رؤية العمليات الداخلية:
ينا كعمالئنا يف لكي نرضى مسانب
 هبب أف نتميز؟ أم عمليات العمل

 

 ؾباؿ رؤية السوؽ كالعمالء
ف ينبغي أف لكي كبقق رؤيتنا كي

 ؟نبدك يف عيوف عمالئنا
 

 رؤية التعلمؾباؿ 
ا كيف سنحافظ لكي كبقق رؤيتن

 يرعلى قدرتنا على التغيَت كالتطو
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العمليات الداخلية اليت تؤيد كال من جانب العميل  علىيعتمد ىذا اعبانب جانب العمليات الداخلية:  .ج 
 كيتكوف من ثالثة أبعاد فرعية: ارل بواسطة زيادة ثركة اؼبسانبُت،اؼب عن طريق خلق قيمة للعمالء كاعبانب

 تتعلق خبلق اؼبنتجات كاػبدمات كالعمليات اليت ستقابل احتياجات العمالء. :االبتكار عملية 
 ات األساسية سبثل عمليات اإلنتاج كتوصيل اؼبنتج كاػبدمات اؼبتواجدة للعمالء كاؼببادر  التشغيل: عملية

 .للعمالءكتقليل كقت التوصيل التصنيع ات يف ربسُت جودة جية لػلمؤسساالسًتاتي
 تعمل على توفَت اػبدمة كمساندة العميل بعد البيع أك توصيل اػبدمة أك السلعة.  :اؼببيعاتتوصيل  خدمة 
يقيس ىذا اعبانب قوة رأس اؼباؿ البشرم كرأس اؼباؿ اؼبعلومايت كرأس اؼباؿ : مجانب النمو والتعل .د 

ُت، عاملربفيز المثل:  ُت كاؼبمارسات اؼببتكرةعاملؿ الكيركز على خلق قيمة تنظيمية من خال ،ميالتنظي
الشبكات، ثقافة اؼبؤسسة كالقيادة كبراءات التدريب، نظم اؼبعلومات، قواعد البيانات ك مستويات 

 ُت.عاملكمعدؿ دكراف ال االخًتاع
ة ألية مؤسسة حيث يركز ىذا اعبانب األساسية للبنية التحتي كابالف التعلم كالنمو القاعدة كل من نورتوف ك اعترب

 1من خالؿ ثالثة موارد أساسية تتمثل يف:مهاراهتم ك على االىتماـ بالقدرات الفكرية للموارد البشرية كمستويات 
 :ات كتنميتها كجعلها متميزة لتحقيق ؤسسة كبو تعزيز ىذه القدر تتجو اؼب قدرات الموارد البشرية

 إهباد حالة رضا توفَت مناخ تنظيمي إهبايب يساىم يفؼبستمر كمبوىا مستقبال، كال يتم ذلك إال بالتحسُت ا
عالية لدل اؼبوارد البشرية كتنعكس إهبابيا على اإلنتاجية كتقليل معدالت دكراف العمل، كتقاس من 

 ىي:خالؿ ثالث جوانب 
o ؤسسة كيقاس دبؤشرات مثل الركح اؼبعنوية رضا اؼبورد البشرم عن العمل باعتباره شرطا ضركريا لنجاح اؼب

 كاؼبناخ التنظيمي كاالندماج يف العمل كزيادة اإلنتاجية كربسن اعبودة كغَتىا.
o من خالؿ الًتكيز على اؼبوارد البشرية اليت سبثل قوة حقيقية كتساىم بصورة متميزة ُتعاملاحملافظة على ال 

 عيد.يف أنشطة اؼبؤسسة كتعزيز كجودىم على اؼبدل الب
o ُت كسبثل القيمة اؼبضافة كاؼبخرجات اؼبرتبطة بقدرات كمهارات اؼبوارد البشرية كأدائها.عاملإنتاجية ال 
 حوؿ العمالء كالعمليات  كيف الوقت اؼبناسب البد من معلومات متميزة :قدرات أنظمة المعلومات

فاعلة يف اؼبؤسسة، لكي تتخذ قرارات حىت تكوف اؼبوارد البشرية الداخلية كالقرارات كاعبوانب اؼبالية اؼبهمة 
 تساىم يف تعزيز عالقة اؼبؤسسة بعمالئها.

                                                           
دور بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية من منظور التعلم والنمو دراسة كوثر رامي كمراد كواشي،   1

، ص 2018، 1، العدد 4ؼ للبحوث كالدراسات، اؼبركز اعبامعي عبد اغبفيظ بوصوؼ ميلة، اجمللد ، ؾبلة ميالحالة شركة مناجم الفوسفات تبسة
522 . 
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  :مثل التحفيز كالتمكُت كاليت تساىم يف جعل اؼبوارد البشرية أكثر اندماجا يف اإلجراءات التنظيمية
  ُت.عاملكتقاس بعدة مؤشرات مثل معدؿ تطبيق اقًتاحات الالعمل، 

ُت، معدؿ التوظيف، عاملمعدؿ دكراف المثاؽبا  1رية من منظور التعلم والنمو:مقاييس الموارد البشأمثلة عن   
ُت، معدؿ التأطَت، معدؿ تكرار حوادث العمل، معدؿ الغياب، إنتاجية عاملمعدؿ التكوين، معدؿ رضا ال

ها ما باختالؼ ؾباالت استخدامها فمن قاييسزبتلف اؼب ُت، نسبة تكاليف التدريب، معدؿ تطور اغبوافز.عاملال
كمنها ما يستخدـ لتقييم سالمة اؼبوارد البشرية  د البشرية مثل عدد ساعات التكوينيستخدـ لتقييم قدرات اؼبوار 

يف تقييم رضا اؼبوارد البشرية مثل تطور اغبوافز كاؼبكافآت  ـمثل معدؿ تكرار حوادث العمل، كمنها ما يستخد
 ُت. عاملكمعدؿ تطور مصاريف ال

  
 :وظائف الرئيسية لبطاقة قياس األداء المتوازنال: الثانيالفرع 

لقد حاكؿ الكثَت من الباحثُت جعل من بطاقة األداء اؼبتوازف اليت اقًتحها كل من نورتن ككابالف أداة تستعمل يف  
عل منها أداة لقياس األداء الشامل ات أك بعبارة أخرل جيجيات اؼبسؤكلية االجتماعية للمؤسستطبيق اسًتات
كأداة اسًتاتيجية لإلدارة يف  تعمل بطاقة األداء اؼبتوازف ،دال من االكتفاء بقياس األداء اؼبارل فقطللمؤسسة ب
 2من بينها:ك ، ئف باؼبؤسساتد من الوظاربقيق العدي

ة إذل أىداؼ كيتم ربديد ؤسسيتم ترصبة اسًتاتيجية اؼبة: وترجمة رؤية واستراتيجية المؤسستوضيح  .1
 :ة أىداؼ كقياسات كل منؤسسكما ربدد اؼبة خبدمتهم،  ن ستقـو اؼبؤسسؽ كقطاع العمالء الذيالسو 

ربدد يف كل جانب ما اؼبطلوب عملو على ك اؼبارل  عبانباك العمالء  ،التعلم كالتطور ،العمليات الداخلية
 كجو التحديد.

رئيسية ُت باألىداؼ العاملهبب إعالـ صبيع التوصيل وربط األىداف االستراتيجية والقياسات المطبقة  .2
اليت هبب تنفيذىا حىت تنجح االسًتاتيجية، فبا يتطلب توصيل كربط األىداؼ االسًتاتيجية كالقياسات 
اؼبختلفة. فالتسليم السريع للعمالء يبكن ترصبتو إذل أىداؼ خفض أكقات اإلعداد أك سرعة تسليم 

القياـ بو حىت  ب الدكر اؼبفًتضُت فهم كاستيعاعاملعلى ال يسهل، دبا لبات من العملية للعلمية التاليةالط
 هم الفرعية مع اؽبدؼ االسًتاتيجي.تتناغم أىداف

                                                           
دور بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية من منظور التعلم والنمو دراسة كوثر رامي كمراد كواشي،   1

 . 525، ص جع سابقمر ، حالة شركة مناجم الفوسفات تبسة
دراسة حالة -دور بطاقة األداء المتوازن المستدام في تقييم األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية الجزائرية العايب عبد الرضباف، -قراكم أحالـ 2

تفعيل اإلبداع، جامعة مداخلة مقدمة يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ مراقبة التسيَت كآلية غبوكمة اؼبؤسسات ك  ،-شركة االسمنت لعين الكبيرة سطيف
 .09، ص 2017البليدة،



 الفصل الثاني: إدارة أداء الموارد البشرية  

 

118 
 

يظهر أفضل تأثَت لقياس األداء اؼبتوازف  :التخطيط ووضع األىداف وترتيب المبادرات االستراتيجية .3
لألداء عندما يتم توظيفو إلحداث تغيَت تنظيمي كلذلك هبب أف يضع اؼبديرين التنفيذيُت األىداؼ 

كمن خالؿ العالقات السببية يف البطاقة تصبح اإلمكانات  توازف لألداء يف جوانبها األربعة،قياس اؼبلل
، فمثالن خفض التكلفة يبكن ترصبتو إذل كفر يف تكلفة الطلب أك وب ربقيقها مًتصبة إذل أداء مارلاؼبطل

 .كقت أقصر للوصوؿ إذل السوؽ
 
 لمتوازن:امزايا وعيوب بطاقة األداء  :الثالثالفرع 

 1:اؼبتوازف األداء بطاقة استعماؿمن  الفوائد ككابلن نورتن من كل بُت 
 اليت اؼبقاييس من متكاملة ؾبموعة إذل االسًتاتيجية األىداؼ لًتصبة شامال إطارنا اؼبتوازف األداء بطاقة تقدـ 

 .ككل التنظيم على الًتكيز أم ،اسًتاتيجي أداء مقاييس صورة يف تنعكس

 من عديدة أجزاء كاحد تقرير يف ذبمع ألهنا إدارية احتياجات عدة إشباع على اؼبتوازف األداء بطاقة تعمل 

 .للمؤسسة اؼبختلفة الربامج تكامل على كتساعد ،ةؤسسللم التنافسية االسًتاتيجية

 اؼبدل، كالقصَتة اؼبدل طويلة األىداؼ بُت اؼبوازنة: مثل التوازنات من العديد اؼبتوازف األداء بطاقة تتضمن 

 .كاػبارجية الداخلية اؼبقاييس بُت كاؼبوازنة اؼبالية، كغَت اؼبالية اؼبقاييس بُت كاؼبوازنة

 األداء مقاييس من مًتابطة ؾبموعة يف كاسًتاتيجيتها ةؤسساؼب رؤية اؼبتوازف األداء بطاقة تًتجم. 

 األداء على ُتعاملال ربفيز ؿخال من البشرية للموارد الفعالة اإلدارة على اؼبتوازف األداء بطاقة تساعد. 

 ةؤسساؼب عمليات عن شاملة بصورة اإلدارة اؼبتوازف األداء بطاقة سبد. 

 ُت،عاملال العمالء، اؼبسانبُت، :ة مثلالعالق ذات ؼاألطرا متطلبات إدارة من اؼبتوازف األداء بطاقة سبكن 

 .اعبيد داءاأل لتحقيق اؼبطالب ربديد ُتعامللل كيبكن االسًتاتيجية اؼبقاييس كربديد ،ةالتشغيلي كالعمليات

 اؼبالية غَت اغبقائق بإدخاؿ كاحملاسبة للرقابة التقليدية األنظمة ربسن. 

  اإلدارية العليا على  تاؼبستوياتؤدم إذل اغبد من مشكالت التعظيم الفرعي لألرباح، حيث هبرب اؼبديرين يف
 ا.معاألخذ يف االعتبار كافة مقاييس التشغيل اؼبهمة 

 مع كاسع بشكل اهقتطب اؼبؤسسات جعل فبا األداء تقييم يف نوعية نقلة ثلالطريقة سبهذه ف عيوهبال بالنسبة 

 يشكل الذم دكر اجملتمعك  اؼبؤسسة أىداؼ يف كاؼبوردين األجراء مسانبة إغفاؿ اعليه يعاب أنو إال التسعينات،

 .اؼبؤسسة ؿبيط

                                                           
 األداء لتقويم المتوازن كأداة األداء بطاقة تطبيق على (BSC)غزة  بقطاع الصحية األىلية المنظمات قدرة ، مدىالرفايت جواد عادؿ 1

 .40، ص 2011غزة،  اإلسالمية، عبامعةاكالتمويل،  احملاسبة التجارة قسم مذكرة ماجستَت غَت منشورة، زبصص ؿباسبة كسبويل، كلية التمويلي،
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 إذل اسًتاتيجيتها ترصبة كيفية بشأف للمؤسسة الرؤية توضيحلى تعمل ع بطاقة األداء اؼبتوازف فيبكن القوؿ أ 
لرفع مستواىم الوظيفي إضافة اذل استغالؿ األنظمة اآللية اؼبستخدمة باؼبوارد البشرية كيفية االستثمار ، ك أفعاؿ

 .كنظم اؼبعلومات اإلدارية كالسياسات كاإلجراءات دبا يساىم يف ربقيق األىداؼ العليا للمؤسسة
 

 القيادة لوحةلب الثالث: المط

 يتم كاف حيث العشرين القرف إذل تعود جذكرىا لكن األداء لقياس اغبديثة الطرؽ بُت من القيادة لوحة تعترب
 يف الشركات أكرب قبل من تطبيقها يتم كاف حيث اؼباضي القرف من الثالثينيات إذل مث مباشرة، غَت بصفة تطبيقها

  حىت تتمكن من ضبط كقياس األداء، كىو ما سنفصلو يف اآليت.لإلدارة  َتذات نفع كبكىي كسيلة  الوقت ذلك
  لوحة القيادة: وأىمية مفهوم: الفرع األول

أداة تلخيصية تتضمن اؼبعلومات الضركرية اليت تسمح لكل مسؤكؿ بتحليل الوضعيات لسبق  تعترب لوحة القيادة 
ة لدل صبيع الفاعلُت مفضل اتصاؿجهة أخرل كسيلة كىي من  القرارات يف أكقات قياسية، كالزباذاألحداث 
مؤشرات لتزكيد من خالؿ ؾبموعة  للمشاكل الفعلية أك اؼبستقبلية تشَت إذل اؼبستول احملتملكما أهنا  ،باؼبؤسسات

 يف ىذا اؼبطلب نتطرؽ ؼبفهومها من خالؿ النقاط التالية: 1علومات األساسية لقيادة نشاطهم.اؼبسؤكلُت باؼب
 فريق ؼبتابعة خاضع نظاـ يف اؼبرتبة اؼبؤشرات من ؾبموعةالقيادة بأهنا  وحةل تعرؼ حة القيادة:تعريف لو  .1

 كما ٍت،اؼبع القسم عمليات على كالرقابة كالتنسق القرارات إزباذ على للمساعدة ما مسؤكؿ أك عمل
 2ربسينها. بغرض ارتوإد يف األساسية النقاط إذل اؼبسؤكؿ وتنبي التسيَت ؼبراقيب تسمح إتصاؿ أداة تعترب
ؾبموعة مهمة من اؼبؤشرات اإلعالمية اليت تسمح باغبصوؿ على نظرة شاملة للمجموعة   هناتعرؼ بأ كما

جيهية يف التسيَت، كىذا اليت تسمح كذلك بازباذ القرارات التو كاليت تكشف االختالفات اغباصلة ك كلها، 
 3.ىداؼ اؼبسطرة ضمن اسًتاتيجية اؼبؤسسة"لبلوغ األ

 

                                                           
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات "نظام مراقبة التسيير وعالقتو بإتخاذ القرار: دراسة حالة مؤسسة إنتاج المياه المعدنية لموزاية"صفاء لشهب،  1

 .113، ص 2006، 3نيل شهادة اؼباجستَت، جامعة اعبزائر 
، مداخلة مقدمة يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ مراقبة التسيَت  مكانة لوحة القيادة ضمن أنظمة مراقبة التسييربرامقي رضية، ، كداتسة عائشة،  براؽ عيسى 2

 . 05، ص 2017كآلية غبوكمة اؼبؤسسات كتفعيل اإلبداع، جامعة البليدة،
ة مقدمة يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ     مداخل لوحة القيادة كمدخل تحفيزي لتحسين أداء الموظفين وتفعيل إبداعهم،ىنتور حليمة، ، بلمهدم يوسف 3

 .06، ص 2017مراقبة التسيَت كآلية غبوكمة اؼبؤسسات كتفعيل اإلبداع، جامعة البليدة،
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بتوجيو كإرشاد اؼبؤسسة كبو ربقيق األىداؼ اؼبسطرة بفعالية كبَتة، ككذلك من  بواسطة لوحة القيادة تتم اؼبراقبة  
ترتكز على إبراز كضعيتها بصفة منتظمة ك  1،ي يف ضبط مسار عمل اؼبؤسسةخالؿ تدخل قمة اؽبـر التنظيم

  2.هاكتصحيح كشف االكبرافات  األحداث،لسل ؽبا اؼبسَت فهم تسيستطيع من خالموجزة، معربة يف صورة  كدكرية
 تسمح اليت مالية كغَت مالية مؤشرات اؼبتكاملة اؼبؤشرات من ؾبموعة تتضمن القيادة لوحة أف نستنتج إذا  

 االكبرافات كقياس معُت، كقت يف للمؤسسة اغبقيقية الوضعية كمعرفة العمليات تقدـ درجة دبعرفة للمسؤكلُت
 . اؼبناسبة التصحيحات كإجراء اؼبعيارية باألىداؼ ليةالفع النتائج دبقارنة
 لوحة القيادة:  أىمية .2
  3:اهنكو  بأنبية خاصة القيادة لوحة تتميز  
 جداكؿ، نسب، جدا، مهمة مؤشرات شكل يف مقدمة كمية، معلومات تضم حبيث ة:كمي أداة 

 اخل؛...منحنيات
 مسؤكليتو؛ ربت اليت اتالعملي لتقدـ سريع بتشخيص عملي مسؤكؿ كل لقياـ ضركرية 
 كالوضوح؛ الفهم سهولة فيها يشًتط كما ؽبا، اؼبتكرر لالستخداـ نظرا: اؼبتداكؿ لالستعماؿ أداة 
 قاعدة على اغبصوؿ من قيادة لوحة ككضع إعداد عملية سبكن حيث :كالتعلم اػبربات لتجميع أداة 

 األعماؿ؛ أداء ربكم معايَت بصياغة كتسمح للمعطيات،
 ؽبا؛ اؼبخطط األىداؼ إذل بالنظر العمليُت اؼبسؤكلُت أداء تقييم يف األساس باعتبارىا :َتللتسي أداة 
 اليت القصَتة الفًتة يف كسبثل للمراقبة األخرل األدكات عن القيادة لوحة يبيز ما أىم اآلنية اػباصية تعترب 

  احملددة؛ األىداؼ تحقيقل كقت أقرب يف الضركرية القرارات ازباذ تسمح حيث القيادة، لوحة فيها تعد
 غَت كاحدة، قيادة لوحة مسؤكؿ لكل يكوف أف بد ال إذ ،اؼبؤسسة تنظيم مع القيادة لوحة تتالءـ أف هبب 

 .التداخل دببدأ ؼيعر  ما كىو اؼبرؤكسُت من لوحات من العديد على يتحصل أف األخَت ؽبذا أنو
 

  ها يف ؾبموعة النقاط التالية.نوضح :وأدواتها لوحة القيادةدور و  خصائص: الفرع الثاني
  4سبتاز لوحة القيادة جبملة من اػبصائص، نذكر منها: خصائص لوحة القيادة: .1

                                                           
 .09ص  ،مرجع سابق، دور أدوات مراقبة التسيير في ترسيخ الحوكمة في المؤسسات االقتصاديةيدك ؿبمد، سياخن مرًن، رباحي صربينة،  1
 .135، ص2009، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ارة والتخطيط االستراتيجياإلدناصر دادم عدكف،  2
، مداخلة مقدمة يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ مراقبة بطاقة األداء المتوازن ولوحات القيادة كأدوات حديثة لمراقبة التسييربصرم ريبة، ، حجاج زينب 3

 .07، ص 2017ة البليدة، التسيَت كآلية غبوكمة اؼبؤسسات كتفعيل اإلبداع، جامع
 .08، ص نفس المرجعبصرم ريبة، ، حجاج زينب 4



 الفصل الثاني: إدارة أداء الموارد البشرية  

 

121 
 

لذا  ،من الوثائق يف عمليات اؼبؤسسة يف ـبتلف اؼبستوياتاؼبنبثقة اؼبعلومات  تستعمل تناسق اؼبعلومات: .أ
 . مع سرعة انتقاؽباكمتناسقة مع بعضها بأهنا كاضحة تتميز 

 ازباذ يف اؼبسَت يستعملها الفهم، كسهلة كاضحة رقمية شكل معلومات يف :عادم غَت ىو ما توضيح .ب
 .كاحدة نظرة خالؿ منهتا قراء كإمكانية اؼبالئمة القرارات

حيث يتم اختيار اؼبؤشرات حسب طبيعة النشاط كيقيس مستول األداء يف كل مركز  اؼبؤشرات اؼبناسبة: .ج
ؼ معُت، تظهر ما بنشاط فًتة سابقة، أك بالتنبؤ دبستول نشاط أك ىدمسؤكلية، تتعلق ىذه اؼبؤشرات إ

 كاؿ بيانية.أشيف شكل نسب، جداكؿ أك 
تعترب لوحة القيادة أداة اتصاؿ كتفاكض فعالة بُت ـبتلف اؼبصاحل كاؼبراكز يف  أداة اتصاؿ كتفاكض: .د

ء أك من خالؿ التحاكر اؼبؤسسة من خالؿ تقدًن التقارير كاؼبؤشرات كمعرفة ـبتلف مستويات األدا
 التابعة اؽبيئاتك  اعبهات ـبتلف اجتماع خالؿ من ذلك يظهرك  كاؼبناقشة الدكرية حوؿ مراجعة القيادة.

 .االكبرافات كيشرح النتائج على كيعلق دبصلحتو، اػباصة القيادة لوحة يقدـ مسَت كل حبيث .للمؤسسة
 شاملة أمثلية لتحقيق التصحيحية العمليات تلفـب بُت للتنسيق العامة اإلدارة تتدخل اغبوار خالؿ فمن
 .مصلحة كل مستول على

ىبصص لكل مستول أك مركز مسؤكلية لوحدة قيادة مناسبة لطبيعتو، لينتج من ىذه  ىرمية لوحة القيادة: .ه
 1اؼبراكز لوحة قيادة شاملة للمؤسسة على مستول اإلدارة العليا.


ج يبكن استنتا  هاخصائصكـبتلف لوحة القيادة  تعريف بالنظر اذل دور لوحة القيادة في المؤسسة: .2

 2:العاـ أك أداء اؼبوارد البشرية بشكل خاص جيث يبكن اعتبارىا اؼبؤسسةإدارة أداء يف  دكرىا
 كجود كتتطلب أىدافها تحقيقل اؼبؤسسة تواجو اليت اؼبشاكل على الوقوؼ يف تساعد :تسيَت كسيلة .أ 

 .بناءىا ديناميكيةكتتميز ب اؼبسؤكلُت، قبل من كالفهم للقراءة كالقابلية لتصميمها منهجية
 يوفرىا دقيقة ؼبعلومات تدفق خالؿ من يتحقق الذم التجريد مستول بتعديل تسمح اهنكو : مراقبة أداة .ب 

 اؼبسطرة األىداؼ ربقيق كبو اؼبؤسسة توجيو ىي اخالؽب من اؼبراقبة أف كما ؼبؤسسة،ا يف اؼبعلومات نظاـ
 .كبَتة بفعالية

 تسمح كذلكؼ،  األىدا ربقيق عملية تواجو اليت الطبيعية غَت بالظواىر تنبو فهي: تشخيص لةكسي .ج 
 .للمؤسسة التنظيمي اعبانب يف الضعف نقاط بكشف

                                                           
 .05، ص مرجع سابق، مكانة لوحة القيادة ضمن أنظمة مراقبة التسييربرامقي رضية، ، كداتسة عائشةعيسى،  براؽ  1
 .07، ص مرجع سابق ،بطاقة األداء المتوازن ولوحات القيادة كأدوات حديثة لمراقبة التسييربصرم ريبة، ، حجاج زينب 2
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 كلمستول   على احملققة األداء دبستويات اؼبؤسسة على اؼبشرفُت إلعالـ تستعمل حيث: إعالـ كسيلة .د 
 .ككل اؼبؤسسةمستول  على أك مصلحة

 كبو اؼبستمرة للمسَتين كالتعبئة التحسُت يف اؼبسانبة خالؿ من :اإلطارات كفاءات حسُتلت كسيلة .ه 
 ربفيز عل القدرة أك اؼبطركحة للمشاكل كؿ اغبل أفضل إلهباد الذىٍت فصكالع اؼبسطرة، األىداؼ
 .اإلطارات

التصحيحية،  جراءاتباإلكتظهر بعد ربديد االكبرافات يف كل مستول كمعرفة أسباهبا كالقياـ  كسيلة تنبؤ: .و 
 ءاستقرا على بناءا اؼبستقبلية باغبالةكسيلة تنبؤ كتعترب  حيث تشخص ىذه العملية كضعية اؼبؤسسة

  .اغباضر كدراسة اؼباضي
كالقياـ  االكبرافات كاستخراجمن خالؿ مقارنة األىداؼ اؼبسطرة باإلقبازات  كسيلة لقياس األداء: .ز 

 .بالتصحيحات
لوحة القيادة سبنح معلومات عن نقاط القوة كالضعف للمسَت، ىذه اؼبعلومة تسمح إف  أداة إلزباذ القرار: .ح 

بوضع خطة تصحيحية كمنو تكوف كأداة مساعدة على إزباذ القرار، مث كوسيلة من الوسائل اؼبهمة يف 
  عملية التسيَت.

أعماؿ، فبا يؤدم إذل ربفيز تعترب لوحة القيادة دبثابة مرآة عاكسة ؼبا وبققو اؼبسؤكلُت من نتائج  أداة ربفيز: .ط 
  ؼبستول أداء أعلى. لالرتقاءاؼبسؤكلُت لبعضهم البعض حىت وبسنوا كضعيتهم 

  1يبكن ربديد كمعرفة أدكات كأساليب لوحة القيادة فيما يلي:أدوات لوحة القيادة:  .3
ىي ىي األكثر استعماال يف لوحة القيادة، حيث تعترب مصدر كل األدكات األخرل حيث ك  :اعبداكؿ .أ 

عبارة عن ترتيب اؼبعلومات يف شكل أعمدة كصفوؼ، تسمح دبقارنة اؼبعلومات اؼبختلفة سواء كانت 
علية كمنو استخراج الفركقات، أك مقارنة بُت السالسل الزمنية أك مقارنة نة بُت التقديرات كالنتائج الفمقار 

 بُت النسب اؼبختلفة.
هم بعض االمتيازات مقارنة باعبداكؿ، من أنبها تسهيلها لف ربتوم التمثيالت البيانية على التمثيل البياين: .ب 

 غَتات ككذا لالكبرافات.الظواىر اؼبختلفة كتوضيحها للت
ىي العالقة بُت ؾبموعتُت أك عنصرين، كحىت تؤدم ىذه النسب دكرىا القيادم البد أف تعرب  النسب: .ج 

 عن اغبقيقة، كتكوف بسيطة كسهلة االستيعاب.
، كيبكن أيضا أف تكوف إشارات ضوئية شارات ملونة تظهر يف حالة اؼبؤشرمعينة أك إىي سبثيالت  الرموز: .د 

 على اغباسوب، حيث تسمح ىذه الرموز بالًتكيز على األمور اؼبستعجلة الالزمة.

                                                           
 .42، ص2004، دار احملمدية العامة، اعبزائر، حالة البنوك–مراقبة التسيير في المؤسسة االقتصادية ناصر دادم عدكف كآخركف،  1
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 )لوحة القيادة االجتماعية(البشرية لوحة قيادة إدارة الموارد : الفرع الثالث
ؾبموعة من اؼبعلومات تعرض  اة مساعدة على ازباذ القرارأدىي  :لوحة القيادة االجتماعية تعريف .1

هبب أف ك  شكل كثيقة ىامة من نظاـ اؼبعلوماتكما تة اؼبتعلقة باألفراد كاعبماعات يف اؼبؤسسة،  ؤسساؼب
 1عدة التزامات:ذبيب 

 اؼبتغَتات هبب أف ربدد بدقة، كذلك األمر بالنسبة لطرؽ اغبساب. المصداقية: .أ 
 تقارير بيانية. كتلخص يفاؼبعلومة كفق أنبيتها  هبب أف ترتب الوضوح: .ب 
 بطيء. كالبقية بشكلبعض اؼبعلومات تفقد قيمتها بشكل سريع  الحالية: .ج 
 شكلو هبب أف يتكيف مع تغَت األكلويات لدل اؼبستعملُت المرونة: .د 
داد السرعة بالنسبة للمؤسسة ما يبثلو ع االجتماعية القيادة لوحة سبثل أىمية لوحة القيادة االجتماعية: .2

 ؤدم ثالث كظائف أساسية:تك بالنسبة للسيارة، 
الذم يبكن من متابعة اؼبتغَتات االجتماعية كفقا ؼبسؤكليات ـبتلف القادة يف  :القياس الداخلي .أ 

 ...السلوكياتاؼبؤسسة، تتعلق ىذه القياسات: بعدد العماؿ، األجور، التوظيف، زمن العمل، 
توجيو اؼبوارد اليت تؤدم إذل اضطراب ك كاػبارجية ة الداخلية مالحظة التطورات االجتماعي الرصد: .ب 

 .البشرية
تطور عدد ل ؿباكاة مباذجيبكن إعداد : يحدث داخل أو خارج المؤسسة قدالتقدير المسبق لما  .ج 

كـبتلف العماؿ اؼبرتقب أك تطور الكفاءات كما يبكنها أيضا دراسة سوؽ العمل، كسلوؾ األجراء 
 التنظيمية.   التطورات

   
 دكف ربوؿ اليت العوامل ربديد أم ،أك الفرد العامل اؼبؤسسة كضعية تشخيص من القيادة لوحة إعداد فكرة تنطلق
 كؿباكلة ،االكبرافات خراجستكامن خالؿ مقارنة األىداؼ اؼبسطرة باإلقبازات  اآجاؽب يف اؼبسطرة األىداؼ ربقيق

 ُتعاملالأصحاب اؼبصاحل ك مفضلة لدل  اتصاؿكسيلة تعترب ك  ،العامة الوضعية ربسُت أجل من فيها التحكم
من أنظمة غَتىا ألداء اؼبتوازف أك لوحة القيادة ك أداء اؼبوارد البشرية فإف بطاقة اضبط  من أجللكن  .باؼبؤسسات

ال تكفي لتحديد مستول أداء الفرد كاذباىاتو كدكافعو كسلوكياتو إذ ال بد من االستعانة بعمليات أخرل  القياس
 كاليت تعترب أمشل كأكثر معلومات حوؿ مستويات، ر تعقيدا من اعبانب اإلنساين كىي عمليات تقييم األداءكثأ

 .كصوال اذل رضاه عن العمل كسلوكياتو الفرد من إقباز اذل مهارات كقدرات

                                                           
 ،االجتماعية(لوحة القيادة آلية لحوكمة المؤسسات دراسة حالة لوحة قيادة إدارة الموارد البشرية )لوحة القيادة بوعوينة سليمة، ، ضحاؾ قبية 1

 .06، ص 2017يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ مراقبة التسيَت كآلية غبوكمة اؼبؤسسات كتفعيل اإلبداع، جامعة البليدة،  مداخلة
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 موارد البشريةأداء التقييم  :رابعلا بحثالم
قصَتة ال تتجاكز اػبمسة  فًتة لدل البعض تقييمالؽ عملية قد تستغر ، ك دائهمأا لعملية تقييم سنوي فو عاملىبضع ال
ديد من سبوع كسبر بالعخر فًتة طويلة قد تتجاكز األرظبي، بينما تستغرؽ لدل البعض اآلتتم بشكل غَت دقائق ك 

كينظر صبيع ، كالضعفربديد نقاط القوة ك  غايتها ربليل أداء الفرد بكل ما يتعلق بو من صفات اػبطوات.
 تهم.يربقيق فاعلك  ئهمداأتطوير ك  ات اؼبباشرة يف حياهتم العمليةف ؽبا بعض التأثَت أاذل عملية التقييم على  وفعاملال
 

 المطلب األول: مفهوم تقييم األداء
يف ىذا ، ؼبعرفة كربديد اؼبفهـو العاـ لتقييم األداء ال بد من تعريف اؼبصطلح بدقة مث اإلحاطة دبختلف جوانبو  

 من خالؿ النقاط التالية:ريف لتقييم األداء كأنبيتو اؼبطلب سنقدـ تع
 تقييم األداء:ماىية  :الفرع األول

  تعريف تقييم األداء: .1
اغبكم اصدار  كيًتتب على يف العمل ُتعاملكسلوؾ الداء أنو عملية اصدار حكم عن أداء بيبكن تعريف تقييم األ

 كتنميتهم أكك تدريبهم أك تنزيل درجتهم أ، خرآاذل عمل  ك نقلهمأك ترقيتهم أ ُتعاملالقرارات تتعلق باالحتفاظ ب
اؼبوارد  كمسؤكرل اداراتىذه العملية جزءا كبَتا من اىتماـ القيادات االدارية، كربتل  ،االستغناء عنهمك أ تأديبهم

ك سلبية على أ داء من نتائج اهبابيةللقرارات اليت تًتتب على عملية تقييم األ كذلك ؼبا، ُت أنفسهمعاملكالالبشرية، 
قبد أف عملية تقييم األداء سبثل أحد  كتعاريف أخرل فاىيماؼبىذه على  باالعتماد1.ُت أنفسهمعاملكالة ؤسساؼب

ُت، للوقوؼ على نقاط القوة كالضعف كانعكاساهتا السلبية عاملاس من خالؽبا أداء الأىم األنشطة اليت يق
 2جودة أدائو عند صبيع اؼبستويات التنظيمية. كاإلهبابية على إنتاجية الفرد، ككذا التعرؼ على

  :األداء تقييمب الكفاءة والفعاليةمصطلحي عالقة  .2
رج عن كونو ىبال  تقييم األداء من الناحية اؼبوضوعيةك  ،ك اعبماعيأداء الفردم كسيلة لقياس األيعترب تقييم األداء 

فراد من قابليات األبط بقدرات كمهارات ك يرت، كىو اؼبتوخي بلوغها لألىداؼ ُتعامللا حكم على مدل اقباز
ساسي على كفاءة أداء تركز بشكل ألاؼبعايَت التقويبية ل، خرلأمعايَت قياسو من ناحية داء ك طبيعة األك  ناحية

 3حيث أف: قباز اؼبراد ربقيقولية اإلاعفك 
 لغاياتم الوسائل كليس اأُت يف استخدامهم للموارد اؼبتاحة عاملالكفاءة تركز على طبيعة ال. 

                                                           
الطبعة  ،دار كائل للنشر كالتوزيع، إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين منحى نظميزىَت نعيم الصباغ، ، عبد البارم إبراىيم درة 1

 .259، ص 2008األكذل، عماف، األردف، 
 .253-252، ص مرجع سابق، إدارة الموارد البشريةؿبمد ىاين ؿبمد،  2
 . 149، ص مرجع سابق، إدارة الموارد البشريةياسُت كاسب اػبرشة، ، خضَت كاظم ضبود 3
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 أم  ىداؼ اؼبراد ربقيقهااأل بإقبازالًتكيز ينحصر ك ىداؼ قباز األإك القابلية على أتعٍت القدرة لية اعالف
 .بالغايات

خر د على اآلمحدنبا يعتأيرتبطاف مع بعضهما ارتباطا عضويا هبعل من  الكفاءة كالفعالية مصطلحييعترب كل من 
ىو داء ك سلوب الياباين يف األاؼبصطلحُت يعرب عنهما األاهبايب ك داء أ لوال تفاعلهما ال يبكن اغبصوؿ على تقييمك 

Do the right things right at the first time ف يعمل الشيء الصحيح صحيحا أم ينبغي على الفرد أ
  .كؿ كىلةأمن 

 خصائص عملية التقييم: .3
 1كيبكن استنتاج خصائص عملية تقييم األداء اآلتية: 

 :إدارية ـبطط ؽبا مسبقا بشكل رظبي. تقييم األداء عملية يةعمل ـبططة مسبقا 
 ُت عملية مستمرة كإف كانت نتائجها النهائية تستخرج على فًتات متباعدةعاملأداء ال : تقييماالستمرارية، 

 .عاملكما النتائج النهائية إال تعبَت عن التحليل لكافة اعبزيئات كالتحركات اؼبتعلقة بالعمل اليومي لل
  بسلوكيات العمل اؼبطلوبة منو  عاملال تتضمن إقباز الواجبات فقط بل قياس مدل التزاـ ال قياس:أداة

 خالؿ فًتة التقييم. كالنتائج اليت ربققت من االلتزاـ هبذه السلوكيات
 :رؤساء كمرؤكسُت يف كافة اؼبستويات  ُتعاملال شمل صبيعت ،عملية شاملة كعامة يف كقت كاحد الشموؿ

  االدارية.
 إذل ربقيق اؽبدؼ.الفرد  أثناء سعي كالضعف نقاط القوةتحليل ال تسعى إذل كشف العيوب كإمبا هتتم ب  

  :عملية تقييم األداء المستهدف من .4
 كاؼبناخ السائد، كباؼبرؤكسُت، كاؼبشرفُتداء معقدة تتشابك فيها كثَت من العوامل اؼبتعلقة بالرؤساء عملية تقييم األ

 2متعددة منها: كجوه كؽبذه العملية ،نفسو اجملتمعكحبضارة يف التنظيم، 
 نتائج معينة إلحداثف يف الوظيفة و عاملساس على السلوؾ الذم يبارسو الداء ينصب يف األف تقييم األأ 

كلكن قد يبس اؼبمارسات اليت تقع خارج النطاؽ الوظيفي كربدث نتائج معينة ذات عالقة بالعمل 
 .الوظيفي

 وف.عاملعماؿ اليت يقـو هبا الم بنتائج األأباستمرار بالنتائج،  داء يرتبطتقييم األ أف 
 ك يبتنعوف عن أُت قد يقوموف بعمل ما عاملف الأم أك سلبيا، أُت قد يكوف سلوكا اهبابيا عاملف سلوؾ الأ

 ف ذلك يؤثر على النتائج اليت تتحقق.إف وعن امتنعواك أبعمل  واالقياـ بعمل ما، كسواء قام

                                                           
 .238ص  ،2009الطبعة األكذل، األردف،  ،وزيعء للنشر كالت، اثراادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي تكاملي ،سادلسعيد مؤيد  1
 .260ص  مرجع سابق، ،إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين منحى نظميزىَت نعيم الصباغ، ، عبد البارم إبراىيم درة 2
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 اؼبقّيم، فقد يذىب االنساف الذم  عاملداء عملية ذات مساس عاطفي شخصي بالم األف عملية تقييأ
يعكس عدـ صالحيتو داء ثبتو مشرفو يف مبوذج تقييم األأف التقدير اؼبتواضع الذم أيقّيم اذل االعتقاد 

موقع،  نسانا ما قد يقيم تقيّيما سلبيا يفإف أيغيب عن اؼبشرؼ  كما قد ،غَت منتجنو إللعمل كمن مث ف
 .خرآكلكنو يبدم تفوقا يف موقع 

 
 :األداء : أىمية تقييمالفرع الثاني

دارية جواء اإلىبلق األ ونأذ إ ،الفعالية االدارية إطاربأنبية كاسعة يف  وارد البشريةداء اؼبأحظي موضوع تقييم   
كاجباهتم كفق معطيات  بإقبازفراد من مدل التزاـ األ كالتحققة ؤسسنشطة اعبارية يف اؼبالقادرة على متابعة األ

 1:يف عملية تقييم األداء تكتسيهااليت  كتتجلى األنبية العمل البناء،
  :سس قباحو يساىم بشكل كاضح يف زبطيط اؼبوارد البشرية أالية التقييم ك عف فإزبطيط اؼبوارد البشرية

جة اؼبستقبلية للموارد داء دكريا سنويا لتحديد مدل اغباة تعتمد مقاييس تقييم األؤسسف اؼبأسيما ك 
داة مراجعة ؼبدل أداء يشكل تقييم األ ، حيثاؼبتاحة لديها كحاجتها الفعلية للقول البشرية يف السوؽ

ف يرتبط بتقرير كربديد أكىذا من شأنو  2خرل ؿبلها.أموارد بشرية  كاقًتاح احالؿتوفر موارد بشرية معينة 
بشرية الكفؤة كتعبئتها كتدريبها كتطويرىا كاستثمار قدراهتا باستقطاب اؼبوارد الءا السياسات التنظيمية بد

يرتبط بشكل جوىرم  كالتدريبيةف زبطيط ككضع السياسات التشغيلية كالتطويرية فإلية، لذا ابكل فع
 . ألداءالسليمة لعملية تقييم  باألسس

 ف أذ إاء ك تطويره، دتساىم بشكل فعاؿ يف ربسُت األاألداء يم يف عملية تقإداء ك تطويره: ربسُت األ
 يف اؼبوارد البشريةة يف معرفة كربديد نقاط القوة كالضعف ؤسسعملية التقييم تساعد االدارة العليا يف اؼب

ف أدارة كىذا من شأنو فراد البد من معرفة مستول التقييم الدكرم ؽبم من قبل اإلف ىؤالء األأها، مث يلد
ما أفضل، بالشكل األ اقوة يف مساره الوظيفي كتطويرىكيدعو كل منهم اذل استثمار جوانب الىم وبفز 
دارة تسعى معهم ؼبمارسة سبل التطوير اؼبناسبة من خالؿ ف اإلإفراد ذكم القدرات كاؼبهارات الضعيفة فاأل

فهو يبُت  داء كسيلة تغذية راجعةيعترب تقييم األك  التدريب مثال يف اجملاالت اليت يشعركف بالضعف فيها،
 كفق معايَت معينة. ُتعاملاؼبطلوب من ال

  ف يساىم يف ربديد الربامج أمن شأنو  وارد البشريةاؼب ألداء: التقييم السليم التدريبيةربديد االحتياجات
ف االحتياجات التدريبية كربديدىا ال يتم أذ إة، ؤسسُت يف اؼبعاملداء الأالتدريبية اليت يتطلبها ربسُت 

 .عشوائيا
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 قباز ف يبُت بوضوح مستول اإلأمن شأنو  لألداءالتقييم العادؿ  كافآت:كضع نظاـ عادؿ للحوافز كاؼب
ف اغبوافز كاؼبكافآت اليت إكمدل قدرتو على ربقيق متطلبات ككاجبات العمل بدقة، لذا ف فردالفعلي لل

عدالة التوزيع للحوافز الشعور بُت عاملما يعزز لدل ال، ُت تعتمد اعبهد الفعلي اؼببذكؿعاملللتقدـ 
تعًتؼ  اؼبؤسسةف بأ ىمة كتشعر ؤسسعمق الوالء كاالنتماء للمكما يكافآت من قبل االدارة العليا،  كاؼب

  للمهاـ. السليم اإلقبازيف  همبفضل
 اؼبوارد ف يساعد االدارة العليا دبعرفة حقيقة أداء من شأنو ف تقييم األإ: كالًتقيةقباز عمليات النقل إ

ك أذ يساىم التقييم اؼبوضوعي دبعرفة الفائض إكالقابليات  راتكالقدلديها من حيث اؼبهارات  البشرية
ذكم الكفاءات العلمية كالعملية  ُتعاملك ترقية الأاالدارة بنقل كيبكن النقص باؼبوارد البشرية من ناحية 

ية ؼبواقع كظيفية تنسجم مع قدراهتم يف األداء. كىذا ما هبعل االدارة العليا على دراية تامة بإمكانية الًتق
 1 أك النقل أك االستغناء.

  معرفة معوقات كمشاكل العمل: يساىم تقييم األداء بتوفَت الفرص اؼبناسبة ؼبعرفة بكامن اػبلل أك الضعف
يف السياسات كاإلجراءات كغَتىا من ناحية، كمعرفة الضعف أيضا يف اؼبعدات كاألجهزة كاآلالت من 

كالضعف عموما يف صبيع العناصر اإلنتاجية كبالتارل ناحية أخرل، أم أف التقييم يكشف مكامن القوة 
يسمح للمؤسسة من حل مشاكل العمل كربسُت قدرات األفراد من خالؿ اجراء التغيَتات اؼبطلوبة اليت 

 ُت. عاملتساعد يف ربسُت إقباز ال
 لطرفُت.الفهم بُت اإزالة سوء رؤسائهم كيساعد يف كبُت  ُتعاملبُت ال اتصاؿداة أداء يبثل تقييم األ 

  :األداء تقييم أىدافالفرع الثالث: 
يف الوقت اغباضر جزءا أساسيا من منهجية ادارة اعبودة الشاملة اليت سبثل  اؼبوارد البشريةيعد تقييم أداء  
فراد داء األأكىي منهجية تؤكد على ضركرة االستمرار يف ربسُت كتطوير  ،ؼبنهج اؼبعاصر يف إدارة اؼبنظماتا

كباإلمكاف تناكؿ األىداؼ اليت ربققها عملية تقييم األداء كفق  اؼبستمر،داء كربسينو ة األعلى جود كتركز
  كاؼبرؤكسُت. اؼبديرين، اؼبؤسسة،ثالث مستويات ىي 

ىداؼ اليت تسعى إدارة اؼبوارد البشرية إذل من بُت أىم األ :ةمؤسسأىداف تقييم األداء على مستوى ال .1
    2ما يأيت: ُت على مستول اؼبؤسسةعامللمن خالؿ تقييم األداء لربقيقها 

  تكوين مناخ من الثقة كالتعامل األخالقي عن طريق تأكيد األسس العلمية يف التقييم كاؼبوضوعية يف
ُت كتفضيل بعضهم على بعض العتبارات شخصية عاملاـ فبا يبعد احتماالت شكول الإصدار األحك
  .كليست علمية
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 ؤىلهم للتقدـي اطموحاهتم دب دراهتم الكامنة كتوظيفقؿ استثمار ُت من خالعاملل الستو النهوض دب. 
 .كضع معدالت موضوعية ألداء العمل من خالؿ دراسة ربليلية للعمل كمستلزماتو 
  للحكم على مدل  قياس مباشرىي مألف عملية التقييم  البشرية،تقييم برامج كأساليب إدارة اؼبوارد

 اإلدارة. سالمو كقباح الطرؽ اؼبستخدمة يف ىذه
  كإمكانية ترشيد اإلنتاج كسياسات التوظيف اإلنساين،ربديد تكاليف العمل.  
  ينسجم مع القوانُت كأنظمة العمل  كبالشكل الذمُتعاملداء الأالتوثيق اؼبنظم لتطور.   
داء اؼبرؤكسُت أتقييم ف قياـ اؼبديرين كاؼبشرفُت بعملية إ: أىداف تقييم األداء على مستوى المديرين .2

أداء كاغبكم على كل منهم ليس بالشيء السهل السيما عندما يطالب اؼبشرؼ بوضع تقرير عن أسباب 
ة أداء كىذا يدفع اؼبديرين إذل تنمية مهاراهتم كقدراهتم يف التعرؼ على كيفي ،هبذا اؼبستول أك ذاؾ عاملال
الكاملة ؿ هتيئة الفرصة ُت من خالعاملاالرتفاع دبستول العالقات مع الك  بشكل علمي كموضوعي عاملال

قدرات يف ؾباالت اإلشراؼ الاألمر الذم يقود يف النهاية إذل تنمية  هم،ؼبناقشة مشاكل العمل مع
داء تقييم األ هاوبققاليت األخرل  ىداؼلألبالنسبة  ،1ةوارد البشريفيما يتعلق باؼبكازباذ القرارات كالتوجيو 

 2برزىا:أف
  يـ غَت مرضأ يداء مرضأكىل ىو  وارد البشريةداء اؼبأدبعلومات عن ة ؤسسلقرارات يف اؼبمتخذم ايزكد. 
 ماهت، كاقباز هادافأى يف ربقيق ُتعامللى مدل اسهاـ الة على اغبكم عؤسسيساعد اؼبسؤكلُت يف اؼب. 
  إلجراءفبا يعترب نقاط انطالؽ  ُتعاملكضاع الأيزكد مسؤكرل ادارات اؼبوارد البشرية دبعلومات كاقعية عن 

 ة نفسها.ؤسسكانتاجيتهم كمستقبل اؼبكمشكالهتم ُت عاملكضاع الأت ميدانية تطبيقية تتناكؿ دراسا
  ةؤسساؼب كالتعيُت يفيسهم يف تزكيد مسؤكرل ادارات اؼبوارد البشرية دبؤشرات تنبؤ لعمليات االختيار. 
 3:ما يلياألىداؼ  من أىم: أىداف تقييم األداء على مستوى المرؤوسين .3
  ذلوهنا يف باؼبسؤكلية لدل اؼبرؤكسُت من خالؿ توليد القناعة لديهم من أف اعبهود اليت يبتعزيز الشعور

 أدائهم.األمر هبعلهم هبتهدكف يف العمل كيطوركا مستويات  ،هاتقييم سيتم ؤسسةسبيل ربقيق أىداؼ اؼب
  ُت بصورة ملعاتقييم يف اقًتاح ؾبموعة من الوسائل كالطرؽ اؼبناسبة لتطوير سلوؾ الالتساىم عملية

 مستمرة.
 التحسُت  يأخذدائهم، كقد أاجراءات لتحسُت كاقًتاح  ُتعاملداة لتقوًن ضعف الأداء يشكل تقييم األ

  ك خارجها.أة ؤسسشكل تدريب داخل اؼب
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 ففي ضوء اؼبعلومات اليت وبصل عليها من ُتعاملاح اؼبكافآت اؼبالية اؼبناسبة للداء يف اقًت يسهم تقييم األ ،
 بل كيبكن اقًتاح نظاـ حوافز معُت ؽبم. إنقاصهاك أهم اء يبكن زيادة ركاتبدتقييم األ

  ترقيتهم كتورل مناصب قيادية أعلىامكانية  كاقًتاح ُتعاملعن قدرات ال تقييم األداءيكشف. 
   
اىتمامنا ؿبور  لألداءالتقييم العادؿ ك  ،ُت الذين يعملوف هباعاملداء الات نوعا من التقييم ألؤسسسبلك صبيع اؼب  

يف اعبهود اليت يبذؽبا كالضعف عملية إدارية دكرية ىدفها قياس نقاط القوة  اعتبارهب الغالب يف ادارة اؼبوارد البشرية
كالتقدـ للفرد يف اؼبستقبل كربملو  للحكم على إمكانيات النمو ،كالسلوكيات اليت يبارسها يف موقف معُت الفرد

 ة كتشعرؤسسعمق الوالء كاالنتماء للمكما ي ُت ـبتلف اؼبستويات التنظيميةب اتصاؿداة أيعترب  ،ؼبسؤكليات أكرب
  فبا يبنحهم الدافعية يف التحسُت اؼبستمر ألدائهم. للمهاـ السليم اإلقبازيف  همتعًتؼ بفضل اؼبؤسسةف بأُت عاملال
 

 للموارد البشرية تقييم األداء عملية جوانبالمطلب الثاني: 
جوانبو كأىدافو ال بد أف نعرؼ كيفية سَت عملية التقييم كماىي اؼببادئ ـو تقييم األداء ك ى مفهبعدما تعرفنا عل  

من  ىداؼ اؼبؤسسةصل على نتائج دقيقة كسليمة زبدـ أحىت كب، الواجب احًتامها خالؿ العملية كاؼبراحلكاؼبعايَت 
 رة موضوعية على أداء الفرد كمستواهصو  كإعطاء من جهة ثانية البشريةتقييم برامج كأساليب إدارة اؼبوارد ك  جهة

    .حىت يتسٌت إعطاءىم مهاـ أكرب أك زبفيض مسؤكلياهتم دبا يناسب أداءىم كامكانياهتمك  من جهة ثالثة،
 لموارد البشرية:لتقييم أداء ا ستراتيجيةاالالمعايير  :الفرع األول

 األىداؼك دبا ىو مطلوب منو  عاملال تعريف علىتعمل معايَت كضع جوانب األداء ال بد من قييم ـبتلف لت  
هبب صياغة ىذه األداء ك  قييمتلاليت هبب أف يأخذىا يف االعتبار  عبوانبهنا توجو اؼبشرؼ إذل اكما أ  ،اؼبرجوة
 كاستجابتهم لنتائج التقييم.يف رفع درجة التزامهم  اعكس إهبابين فباُت يف كضعها عاملمشاركة ال مع بوضوحاؼبعايَت 
   تقييم األداء: معايير مفهوم .1
كتعرؼ أيضا بأهنا األساس الذم يقارف بو ، اؼبقصود باؼبعايَت اؼبستويات اليت يعترب عندىا األداء مرضيا .2

ربديد ىذه اؼبعايَت أمر ضركرم لنجاح عملية تقييم األداء، حيث أهنا تساعد ك ، ليوالفرد للحكم ع أداء
كتوجيو اؼبديرين إذل األمور اليت ؤسسة أىداؼ اؼبُت دبا ىو مطلوب منهم خبصوص ربقيق عامليف تعريف ال

حىت تكوف  التقييمهبب أف توضع اؼبعايَت قبل عملية لذلك  ،ينبغي أف تؤخذ بعُت االعتبار لتطوير األداء
ىناؾ  1متطلبات كل عمل.كتفهم أساسا للمقارنة بالنسبة لألداء الفعلي، كما هبب أف توضع بعد دراسة 

 إدارم،زبصيص ؾبموعة معايَت لكل مستول تنظيمي أك عايَت، فهناؾ من رأل ىذه اؼب اختالؼ يف ربديد
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مثل  كمنهم من قدـ ؾبموعة معايَت توصف بإمكانية تطبيقها على صبيع األعماؿ أك الوظائف اإلدارية
 ات،القرار القدرة على ازباذ  التعاكف، العمل،حجم  األداء،نوعية  اإلبداع، اؼببادأة، القيادة، العمل،معرفة 

كمن اؼبالحظ 1تفويض السلطات.، القدرة على التنظيم، القدرة على التخطيط، القدرة على حل اؼبشاكل
 كما  ، كبعضها يتعلق بالنتائج كاالقبازات اليت وبققهاعاملف ىذه اؼبعايَت متنوعة بعضها يتعلق بسلوؾ الأ

ك اعبانب موضع أا باألداء ك سهولة قياسها ك مدل ارتباطهأصعوبة  من حيثزبتلف فيما بينها  أهنا
 القياس.

  :األداءتقييم معايير  خصائص .3
ة اليت موضوعي يعرب عن اؼبقومات األساسي ؿاألك اعبانب  أساسُتعلى جانبُت  تقييم األداء عايَتم ركزالبد أف ت

كيفية ك أىداؼ كمدل ما حققو الفرد من  اؼبهارة، السرعة، النوعية، اإلنتاج،كمية   تستلزمها طبيعة العمل مثل
كيكشف عن صفات الفرد الشخصية كالقابلية  ذايت أك سلوكي فهو الثايناعبانب أما  .كقت العملؿ غالاست

 عليو،كإمكانية االعتماد  لنقد،اتقبل كمدل  ،اإلشراؼقدرة ك  التدريب،كاالستفادة من  التعلم،كالسرعة يف 
 مع ُتعامليف عملية تقييم أداء ال انبُتين اعبكالبد من تكامل ىذ2.كعالقتو مع الرؤساء كاؼبرؤكسُت كالتعاكف،

كما  ة.ؤسسارتباطها بتقدمهم كتقدـ اؼب  كمدلُتعاملية ىذه اؼبعايَت كتعريفها للكجوب قياـ اإلدارة بشرح أنب
 3يشًتط يف اؼبعيار أف يكوف دقيقا يف التعبَت عن األداء اؼبراد قياسو، كذلك طبقا للخصائص التالية:

 يقصد بو كضوح اؼبقياس كإمكانية استخدامو من قبل رؤساء العمل.              قياسسهولة استخداـ اؼب : 
 :بسيطة. كلو كانتدبعٌت إظهار االختالفات يف مستويات األداء بُت أداء األفراد، حىت  التمييز 
 دة مرات من ععدة إذا ما أعيد تقييم أدائو  عاملنتائج تقييم أداء ال مدل ثباتأم  :صالحية التقييم

  أشخاص.
  كمقارنتها  ؿبددةتشَت إذل ضركرة ارتكاز التقييم على معدالت أداء ك  :إجراءاتو التقييم كسالمةصدؽ

هبب أف  عاملتقييم أداء ال كالسالمة يفكمن الواضح لكي يتوافر عنصر الصالحية  ،عاملباألداء الفعلي لل
، داء ؿبددة يبكن الرجوع إليهاكجود مستويات أ، كصف مكتوب لكل كظيفة تتوافر طبسة عوامل ىي:

كال بد إذل مستول األداء احملدد  إذا دل يصل الفرد السماحربديد درجات ، ما سبقلفعلي فيمقارنة األداء ا
 .عاملالالتأين يف اختيار الشخص الذم يقـو بعملية تقييم أداء كخامسا ذلك، أسباب  من معرفة
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 أف  كما ،اهب كاقتناعهم ايستخدموهن يتداة التقييم الأل ييمسؤكلُت على التقيتعلق دبدل قبوؿ اؼبك  :القبوؿ
 ديدرب يفاؼبديرين مع  ُتعاملال اؾًت باشلذلك ينصح  بعض اؼبقاييس فموضع التقييم قد يرفضو  فراداأل

 .ىذه اؼبقاييس
 :ء ُت معرفة ما ىو متوقع منهم ككيف يبكن استيفاعاملأف يتيح تقييم األداء عبميع ال تغذية راجعة ؿبددة

تلك التوقعات، كأف يساعد إدارة اؼبوارد البشرية يف ربقيق أىداؼ اسًتاتيجية اؼبؤسسة كربسُت أداء اؼبوارد 
 البشرية. 

 
 :داءفي عملية تقييم األ دور مختلف الجهات: الفرع الثاني

وارد ء اؼبساسيا يتكامل مع اعبهات األخرل يف ؾباؿ عملية تقييم أداأيوجد ثالث جهات سبتلك كل منها دكرا  
 1ة كىي كما يلي:ؤسسيف اؼبالبشرية 

 
كالقواعد سس داء من حيث األكيتجسد الدكر ىنا بتصميم نظاـ تقييم األ دور ادارة الموارد البشرية: .1

كرصد كمتابعتو شراؼ على تطبيق نظاـ تقييم األداء ساسها سيتم التقييم، مث اإلأاليت على  التنظيمية
اذل اعبهات كرفعها استالـ نتائج التقييم  كذلك  حلها، لعمل علىكاف ربدث أاليت يبكن  اؼبشاكل

لينسجم مع اؼبستجدات احمليطة،   باستمرار اؼبسؤكلة، كاغبرص يف نفس الوقت على تطوير نظاـ التقييم
كما يتسع دكر ادارة اؼبوارد البشرية يف ىذا اجملاؿ ليشمل البت يف طلبات التظلم من نتائج تقييم األداء 

 عدالة التقييم الذم حصل عليو. ـن يشعر بعدم طرؼمن 
مسؤكلية اؼبقيم ىنا بالنقاط  كيبكن تلخيص ،كاؼبشرفوف اؼبباشركفاؼبقيموف ىم كافة الرؤساء   دور المقيم: .2

 التالية:
  دائهمأللمرؤكسُت الذين سيتم تقييم كشرحها سيتم تقييمو  ما الذمدراسة معايَت التقييم بشكل دقيق ؼبعرفة. 
  قبل استخدامها يف كضع تقييمو كمراجعتها داء داء من يتم تقييمو كصبع اؼبعلومات عن ىذا األأمتابعة

 النهائي.
 مناقشة نتائج التقييم مع مث لو لتحديد مستول كفاءتو  ةؼبن هبرم تقييمو مع معايَت التقييم احملدد داءمقارنة األ

 اء.داأل كربسُت ىذابوضوح ككضع خطتو لتطوير  كشرحها لواؼبرؤكس 
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  االهبابية يف  اعبوانب سُتكربدائهم، أعن تشجيع مرؤكسيو الذين مت تقييمهم بتزكيده باؼبعلومات اغبقيقية
داء مرؤكسيو الستخدامها فيما بعد عند أاؼبعلومات عن  ، ككذلك توثيقدائهم مع تاليف اعبوانب السلبيةأ

  اغباجة.
 داء أكل منهم   حيث يقيم ل اؼبرؤكس، كاؼبستهلكخرل كزميأمصادر معلومات أك  بآخرين قد يستعُت اؼبقيم

 ،يف التقييم كمعلومات أدؽ أكثر خرين هبدؼ اغبصوؿ على موضوعيةاآل عناؼبرؤكس بشكل منفصل 
 .General Motors مثل شركةكتستخدـ ىذه الطريقة يف شركات عاؼبية  ةعدال أكثرتقييم  كالوصوؿ اذل

  دور المقّيم: .3
 سؤكلية كبَتة يف عملية التقييم يتمثل دبا يلي:دكر ىاـ كمكلو ؼبرؤكس أك ا

  دائو اليت يشرحها لو اؼبقيم.أالفهم الدقيق ؼبعايَت تقييم 
  دائو اؼبستقبلي.أاؼبسانبة اعبدية مع اؼبقيم يف تطَت كربسُت 
 كربقيق مكاسب كربسُت أدائوتطوير  هبا ة لو يضمنؤسسف التقييم خدمة تقدمها اؼبأااليباف الذايت ب 

 لنفسو.
اؼبوارد البشرية ليست ىي اؼبسؤكلة كليا عن عملية تقييم  كأف ادارةهنا تكاملية قة أدكار الثالثة الساباأل كيفهم من

 مُت.يتقع مباشرة على اؼبقي كتطبيق نظاموة. فمسؤكلية تنفيذ عملية ؤسسداء العاملُت يف اؼبأ
 

  :مراحل تقييم األداء: الفرع الثالث
تتبع خطوات متسلسلة بغية من القائمُت استعماؿ أسس منطقية ، تتطلب كمعقدةبة إف عملية تقييم األداء صع

    1:ىي إتباعها الواجب راحلاؼب الوصوؿ إذل األىداؼ اليت تنشدىا اؼبؤسسة،
 سياسة لذلك، بالتعاكف مع يتم كضع كعندىا ىي اػبطوة األكذل يف عملية التقييم،  توقعات األداء: كضع

االتفاؽ حوؿ كأيضا ككذا القائموف بو،  ، حيث يتم تعيُت اؼبعنيُت بالتقييموفاملعكالاؼبؤسسة  الطرفُت
 اليت ينبغي ربقيقها، مع ربديد الفًتات اليت يتم فيها تقييم األداء.كالنتائج كصف اؼبهاـ اؼبطلوبة، 

 هبا الفرد،  ضمن إطار التعرؼ على الكيفية اليت يعمل  ىذه اؼبرحلة: تأيت مرحلة مراقبة التقدـ يف األداء
كتستلـز كما أف اؼبراقبة تقتضي اختيار الشخص الذم سيتوذل إعداد تقرير التقييم، ألف العملية مستمرة 

 كاؼبؤسسة يفذ أف ىذه النتائج تؤثر على الفرد إ، كاالكبرافات، لدكرىا الفعاؿ يف تصحيح األخطاء اؼبراقبة
 نفس الوقت.

 مستوياتو، فبا يفيد يف ازباذ القرارات. كالتعرؼ علىُت لعامعندىا يقيم أداء صبيع ال األداء: تقييم 
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 سلوب مشاركة اؼبرؤكسُت عند اعداد تقارير أغلب االداريُت يتجهوف يف اعتماد : أداءاعداد تقارير األ
مث مناقشتهم ؿبتوياهتا حبيث يستطيع ، ف يطلع العامل على نتائج التقييم اؼبتعلقة بوكأداء اػباصة هبم األ

شجعهم على ي، فبا كسلوكهم كمهاراهتمهم ئداأ كالضعف يفراد االطالع على نواحي القوة فىؤالء األ
 1.خطاءمواصلة تصحيح األ

 اؼبناسبة يف  كازباذ اإلجراءاتالتقييم  كربليل نتائجينبغي على إدارة اؼبؤسسة دراسة  العكسية: التغذية
 .إذل اؼبعايَت اؼبطلوب بلوغها كمدل كصولوفيحتاج كل فرد عامل إذل معرفة أدائو،  ُتعاملالتطوير كفاءة 

 :التعيُت الفصل.... إخلبالًتقية،  كمتنوعة تتعلقىي كثَتة  ازباذ القرارات بعد االنتهاء من التقييم. 
 بشكل  تنعكسسطط التطويرية اليت سبثل آخر مرحلة، حيث يتم كضع اػب خطط تطوير األداء: كضع

الذين حصلوا على تقديرات  ُتعاملكافآت اؼبادية أك اؼبعنوية لل اؼبًنتقدل باإلضافة ُت،عامل على إهبايب
 .عالية
  :هاكلا مشو  موارد البشريةال أداء برامج تقييمفعالية : الفرع الرابع

عد التعرؼ على جوانب عملية التقييم ألداء اؼبوارد البشرية من معايَت كمراحل هبب اتباعها مث دكر كل طرؼ من ب
ها كربقيق اؽبدؼ منها، لبتم اؼبطلب بالتعريج على الربامج كالسياسات كاإلجراءات  قباحأطراؼ عملية التقييم يف

    من خالؿ عنصرين: كعلى ماذا تستند كما ىي اؼبشاكل اليت تعًتض قباحهااؼبتخذة يف عملية تقييم األداء 
 وارد البشريةاؼب أداء يمكد من فعالية برامج تقيأف تتأ تستطيع االدارة: داءعملية تقييم األبرامج لية اعف .1

ف يستند أداء البد األالربنامج اعبيد لتقييم ك  ،من خالؿ مراجعة عمليات التقييم اليت تتم داخل كل قسم
 2التالية: اذل الثوابت

 و.عمل كالنتائج كبُتىداؼ يرغب يف معرفة العالقة بُت األ عاملفال كالنتائج من التقييم،ىداؼ ربديد األ 
 دائو.أسلوب الذم يستطيع من خاللو ربسُت  معرفة نتائج عملو كاأليف عاملكما يرغب ال 
 كالتقدـ يف معرفة نتائج عملو كمدل ارتباطها بتطوير مساره الوظيفي أم فرص الًتقية  عاملال يرغب

 مستقبال.
يف   عاملساسية يف عملية تقييم أداء التتجسد اؼبشكلة األ مشاكل برامج تقييم األداء الموارد البشرية: .2

عدـ كك اؼبدير كربصينو ضد احتماالت األخطاء  أكيفية ضماف اؼبوضوعية كعدـ التحيز لدل الرئيس 
طبيعة عالقتو مع  انعكاس،َت التقييم )جيد جدا، جيد، مقبوؿ(مقدرتو مثال على الفرز الدقيق بُت معاي

داء يف األائج تقييم ك يضع نتأنو يركز أعلى اؼبوقف الوسط دبعٌت  اعتادكىناؾ من الرؤساء فبن  اؼبرؤكس
ُت يف عاملانباؿ العامل النفسي، عدـ مشاركة ال ،كأدناىاوسط متجنبا بذلك أقصى درجات التقييم ال

                                                           
 . 168، ص مرجع سابق دارة الموارد البشريةإياسُت كاسب اػبرشة، ، خضَت كاظم ضبود 1
 .262، ص مرجع سابق، ادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي تكاملي سادل،سعيد مؤيد  2
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ىذه  ،عدـ دقة اؼبعايَت، عدـ كفاية التغذية العكسية ،من التقييم اعداد اؼبعايَت، عدـ كضوح األىداؼ
الطريقة  تفحص طرؽ تقييم األداء كزبتار اتكاجراء من خالؿ برامج البد من معاعبتهاكغَتىا اؼبشاكل 

 1دائو.أالذم سيتم تقييم  عاملك الوظيفة موضوع التقييم، كالأاليت تناسب اؽبدؼ 
عند كضع طلوب اؼبك  خرل يف ادارة اؼبوارد البشريةعملية تقييم األداء عملية متشابكة كذات مساس بعمليات أ  

كما ىي اؼبعايَت  ُت؟عاملارل: ماىي اعبوانب اليت نقـو بتقييمها يف أداء العلى السؤاؿ الت االجابةداء األلتقييم  نظاـ
تقييم األداء ألهنا تشكل األساس الذم ينطلق عملية ىذه اعبوانب يعترب ضركريا لنجاح  اؼبعتمدة؟ معرفة كربديد

ىو رسم الربامج  اؿدكر ادارة اؼبوارد البشرية يف ىذا اجمل، ك كرؤسائهم وفعاملال سيما الصاحل منو أصحاب اؼب
 كالسياسات الضركرية كاختيار الطرؽ اؼبناسبة كاألفراد اؼبناسبُت ؽبذا الغرض. 

 
 ارد البشريةطرق تقييم أداء المو  المطلب الثالث:

اين تتبك ، ة فقد تنوعت طرؽ قياسوؤسسكآثاره اؼبباشرة على قباح أك فشل اؼب ؼبوارد البشريةظرا ألنبية تقييم أداء ان  
 بأدائهافقا الختالؼ اؼبهاـ اليت يقـو ك ك ك اػبدمية أاالنتاجية  أنشطتهانوع لتبعا  خرلة ألؤسسمن مرؽ طىذه ال

ف ينطبق على  أاليت يبكن ة الواحدة ك ؤسساؼب إطارداء يف األموحدة لتقييم  طرؽد فضال عن عدـ كجو ، وفعاملال
منها اغبديثة يف التقوًن منها التقليدية ك ؼبستخدمة اف ىناؾ العديد من الطرؽ إلذا فدبوضوعية كعدالة، ك فراد كافة األ

 .ُتعاملداء الأداخل لتقييم ىذه الطرؽ كاؼبسنحاكؿ فيما يلي مناقشة  ،عيوبمزايا ك ها لكل منك 
 :التقييم المطلقة معايير: ولالفرع األ

ما على إكىي تركز  ،على ىذه اؼبعايَت فقطيتم تقييمو بناء  عاملداء الأف أعايَت التقييم اؼبطلقة يقصد دبك  
  :قبد الطرؽكمن بُت  ،ثناء تأديتوأ وك على سلوكأواصفات العمل الذم يؤديو م

ىنا  عاملداء الأ، كيقاس كأكثرىا شيوعا كأبسط الطرؽتعترب ىذه الطريقة من أقدـ  :طريقة التدرج البياني .1
ربدد   .كغَتىا اؼبظهر، التعاكف بيعة العمل،كفق معايَت ؿبددة مثل نوعية األداء، كمية األداء، اؼبعرفة بط

( أعلى 5( أقل درجة للتقييم ك )1( حيث يبثل الرقم )3اذل1ك )أ( 5اذل1على أساس )التقييم درجات 
هنا تفًتض أكزاف كاحدة لكل أعدادىا إال إتكاليف  كالبفاضكرغم سهولة ىذه الطريقة  2درجة.

يز اؼبشرؼ دقيقة، إذل جانب احتماؿ رب كليست، كما أف اؼبعايَت اؼبستخدمة خاضعة للجدؿ صائصاػب
 كأخَتا قد ال ترتبط بعض اػبصائص يف مبوذج التقييم بالوظيفة اؼبراد تقييمها.، القائم بعملية التقييم

سس أىو استبعاد احتماؿ التقييم على  اؽبدؼ من استخداـ ىذه الطريقة :طريقة الوقائع الحرجة .2
كيقـو اؼبدير  ،ثناء العملأ عامليقة استنادا اذل سلوكيات الطر داء يف ىذه الشخصية حبتة. كيتم تقييم األ

                                                           
 .31، ص 2012، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، أثر معلومات الموارد البشرية على أداء العاملينخالد رجم،  1
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يف  ك سيئةأجيدة سواء كانت  عاملاليت تطرأ خالؿ عمل الكاألحداث بتسجيل الوقائع  عاملاؼبباشر لل
كعند عملية التقييم الدكرية يراجع اؼبدير ىذا اؼبلف سبهيدا إلصدار حكمة على أداء  ،عاململف ال

عملية التقييم بأحداث أك كقائع جوىرية كاقًتاف ه الطريقة بقلة التحيز الشخصي تتميز ىذ .عاملال
ميل ، كىناؾ احتماالت عاملرة على الباشاؼبالرقابة  ستلـزحصلت طيلة فًتة التقييم، إال أف ىذه الطريقة ت

 1بية.اإلهبا شأف تسجيل الوقائع السيئة كتقليللللمشرؼ 
اليت تصف كتبُت  اعبمل أك من القائم بالتقييم اختيار الكلمات لبتطت :المرجحةوزان طريقة قائمة األ .3

ختلف العناصر اؼبقيم بوضع أكزاف ؼب مستول كتقـو ادارة اؼبوارد البشرية دبعرفة ،كخصائصو عاملأداء ال
من فبيزات ىذه الطريقة بساطتها كإمكانية ربويرىا لتناسب كل ؾبموعة من الوظائف،  ،الواردة يف القائمة

ما عيوب ىذه الطريقة فهي عدـ أو من السهولة ادارهتا كتتطلب قدر ضئيل من التدريب. أنعن  فضال
ال سيما كأهنا تستخدـ اؼبعايَت الشخصية بدال  هباألكزاف اؼبعطاة لكل سؤاؿ مع امكانية ربيز  اؼبقيممعرفة 

  2داء.من معايَت األ
 عاملؼ بكتابة تقرير تفصيلي عن الكىي طريقة بسيطة حيث يقـو اؼبشر  :طريقة التقرير المكتوب .4

الضعف اليت يتمتع هبا إضافة إذل ما يبتلكو من مهارات يبكن تطويرىا  كنقاطيصف فيو نقاط القوة 
ف أغزارة اؼبعلومات اليت يبكن ب تتمز ،عاملدـ الوظيفي كالًتقية ؽبذا المستقبال، كمدل امكانية التق

، أضف إذل مكوناتول لك كأسلوب كطريقة كتابةأفكار  اؼبشرؼ منو عكس ما يبتلكتيتضمنها التقرير ك 
ذلك أف ىذا التقرير يعتمد على مهارة القائم بإعداده، كلعل ىذه األسباب تفقد التقرير عنصر اؼبقارنة 

 3شرفُت ـبتلفُت.ؼبمع التقارير األخرل 
التدرج البياين  ؽبدؼ من ىذه الطريقة ىو التغلب على مشاكل طريقةا :طريقة التدرج البياني السلوكي .5

اؼبراد تقييم  عاملاغبرجة للكالوقائع اعبوانب السلوكية يف التقييم  بإدخاؿكذلك  اليت تناكلناىا يف البداية،
 عاملمن خالؿ مدل معرفة ال عاملكعليو فإف ىذه الطريقة تعكس اؼبستويات اؼبتباينة لسلوكيات ال أدائو.

كيتم  كغَتىا، لزبائن، مدل اىتمامو باعبديد يف نطاؽ عملوطريقة تعاملو مع ا أك لطبيعة كاجبات الوظيفة
كتتمثل اإلجراءات  ،(10( أك )7( أك )5ذل )( كأقل قيمة يف التقدير إ1التقدير بشكل متدرج من )

 4اؼبطلوبة إلجراء ىذا التقييم فيما يلي:
  تقـو ؾبموعة من اػبرباء فبن يعرفوف الوظيفة بازباذ قرارات يف جانبُت نبا: .أ 

                                                           
 .388، ص 2002، جامعة اإلسكندرية، االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشريةعبد الباقي، ؿبمد صالح الدين 1
 .250 ص ،مرجع سابق البشرية، ردالموا إدارةعلي حسُت علي، ، سهيلة ؿبمد عباس 2
 .66، ص 2003، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، جامعة الرياض، مدى عالقة التنظيم اإلداري بكافة األجهزة الفنيةفهد سعد السبيعي،  3
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 تطوير قدرات اؼبرؤكسُت....(كإقبازىايد أعمدة الوظيفة اؼبختلفة )مثل ربديد األىداؼ ربد ، 
  مباذج السلوؾ الفعاؿ كغَت الفعاؿ لكل بعد من األبعاد كاؼبسؤكليات السابقة. كربديدتوضيح 
 تقـو ؾبموعة ثانية من اػبرباء بتقييم نتائج اجملموعة السابقة من زاكيتُت نبا:  .ب 
 الوظيفة اؼبراد تقييمها )كل مسؤكلية على حدة(كمسؤكليات لوؾ اؼبختلفة بإبعاد ربط مباذج الس 
  اؼبقررة.همة يف إقباز اؼب هاعدممن إعطاء درجة لكل مبوذج من مباذج السلوؾ احملددة من منظور فعاليتو 
ؼبختلفة كتقدير إذل أعماؿ اجملموعة السابقة بتحليل مباذج السلوؾ اكاستنادا تقـو ؾبموعة ثالثة من اػبرباء  .ج 

كانت مرتبطة فعال دبسؤكليات الوظيفة موضوع الدراسة. كعلى ضوء ذلك يتم االحتفاظ دبجموعة إذا  ما 
  االتفاؽ بشأهنا. ال يتمعن السلوكيات اليت كالتجاكز السلوكيات اليت يتم االتفاؽ عليها 

 كأف مقاييس عاملداء الأؽ السابقة يف تقييم مقارنة بالطر تتميز طريقة التدرج البياين السلوكي بالدقة يف القياس   
ربط ىذه السلوكيات دبقاييس  كباإلمكافعدت بدقة أداء ككذلك مباذج سلوكيات األكمتعددة التقييم كاضحة 
  ال يكوفف ما يعترب سلوؾ متميز خالؿ فًتة قد أبرز عيوهبا أكلعل ، (كلغاية ضعيف، جيد جدامعركفة )فبتاز، 

، كالتنفيذؾبهود ككقت كبَت يف عملية التصميم  كربتاج اذلهنا طريقة معقدة أفضال عن خرل، أكذلك يف مرحلة 
 ة.ك كل ؾبموعة من الوظائف اؼبتشاهبأهنا تتطلب عدة مباذج للتصميم ككفقا لكل كظيفة أاذل جانب 

 :السابقة كعيوهبا يف اعبدكؿ التارلاؼبطلقة من طرؽ التقييم  ةكيبكن تلخيص مزايا كل طريق
 : مزايا ومساوئ طرق تقييم األداء المطلقة1-2ول الجد

 العيوب اؼبزايا طرؽ التقييم
طريقػػػة سػػػهلة التطبيػػػق مػػػع تكلفػػػة منخفضػػػة،  التدرج البياين

 توصل اذل أحكاـ عالية عن األفراد.
 صعبة التطبيق إذا كاف عدد األفراد كبَتا،

 ال ربدد نقاط القوة كالضعف لألفراد.
 ياـ اؼبقيم بالتفكَت اعباد كالواعيضركرة ق الوقائع اغبرجة

 البعد عن التحيز.
تركػػػػػػز علػػػػػػى األحػػػػػػداث الػػػػػػيت يعتربىػػػػػػا اؼبشػػػػػػرؼ 
 مهمة، تتطلب متابعة مستمرة كمكلفة للوقت.

قائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األكزاف 
 اؼبرجحة

طريقػػػػػػة سػػػػػػهلة، مناسػػػػػػبة لكػػػػػػل الوظػػػػػػائف، ال 
 تتطلب تدريب كبَت.

عدـ معرفػة اؼبقػيم بػاألكزاف اؼبقابلػة لكػل سػؤاؿ، 
 لشخصي يفتح باب التحيز.اغبكم ا

تػػػػػػوفر فرصػػػػػػة الًتكيػػػػػػز علػػػػػػى بعػػػػػػض الصػػػػػػفات  التقرير اؼبكتوب
 كنقاط الضعف، التقرير سهل القراءة كالفهم.

 تأثَت اؼبيوؿ الشخصي للمقيم.
 غياب معايَت اؼبقارنة يف التقييم.

التػػػػػػػػػػػدرج البيػػػػػػػػػػػاين 
 السلوكي

الدقػػػة يف القيػػػاس، مقػػػاييس التقيػػػيم كاضػػػحة، 
 قاييس بالسلوكيات.إمكانية ربط ىذه اؼب

افػػًتاض أكزاف كاحػػدة لكػػػل اػبصػػائص، معقػػػدة 
 كربتاج كقت كجهد.

 من إعداد الطالب بناءا على ما تقدـ المصدر:
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على ماذا حىت يتم اؼبفاضلة بُت الطرؽ كاختيار األفضل ال بد من األخذ باالعتبار عدة عناصر للمقارنة أنبها:   
 الرئيس، دكر عنها، دكر الفرد رضا اؼبستخدمة، درجة يو من التقييم، اؼبعايَتيتم الًتكيز، اؽبدؼ اؼبراد الوصوؿ إل

 الرئيس بُت كاؼبرؤكس، االتصاؿ كالتماسك الرئيس تطوير يف التقييم، دكرىا بنتيجة اؼبرؤكس اؼبرؤكس، معرفة
 كاؼبرؤكس.
 :التقييم النسبية معايير: انيثالفرع ال

يتم تقييمو باؼبقارنة  عاملداء كىي طرؽ نسبية دبعٌت أف أداء الاألن طرؽ تقييم اجملموعة الثانية م سبثل ىذه اؼبعايَت 
 اؼبستخدمة: الطرؽ أشهرمع أداء اآلخرين يف القسم كمن 

ير القسم ُت حيث يقـو مدعامليف تقييم أداء الكقديبة سهلة  كىذه الطريقة :طريقة الترتيب البسيط .1
، كأقلهمكفاءة   أحسنهمك تنازليا اعتمادا على أًتتيبهم تصاعديا بكيقـو معو  ُتعاملبإعداد قائمة بأظباء ال

كتتم اؼبقارنة ىنا بُت األشخاص  ،حسن مث يتدرج حىت يصل اذل األسوأمثال لأل 1بإعطاء رقم كذلك 
كليس استنادا اذل معايَت الوظيفة. كتبدك سلبية ىذه الطريقة يف احتماؿ ربيز اؼبدير يف عملية الًتتيب، 

ُت عاملقياـ أكثر من شخص بعملية الًتتيب اذل جانب اؼبدير شريطة إؼبامهم فعال بأداء اللذلك يفضل 
 1الذين سيتم تقييم أعماؽبم.

يضا عند التطبيق لكن كاؼبقارنة أتأخذ طريقة التوزيع االجبارم شكل الًتتيب  :طريقة التوزيع االجباري .2
ظباء مرؤكسيو اؼبراد تقييم أاؼبشرؼ بكتابة  ذ يقـوإ ،فرادأ كليسساس ؾبموعات أالًتتيب ىنا يتم على 

مث يرتب ىذه البطاقات على  ،يث يكوف لكل اسم بطاقة كاحدة فقطدائهم على بطاقات صغَتة حبأ
ىذه تتميز  ض.شخاص بعضهم ببعداء األأؾبموعات كفقا لظاىرة التوزيع الطبيعي كذلك بعد مقارنة 

 أفضلعماؽبم بصورة بأ فيقوموااؼبرؤكسُت اػباضعُت للتقييم  بُت كاغبماسةهنا تبث ركح اؼبنافسة أالطريقة ب
عملية التقييم خاصة عندما يكوف عدد كسرعة سهولة  باإلضافة اذل ،الًتتيب على يفأليحتلوا مكانة 

اؼبرؤكسُت قليل لكن يعاب على ىذه الطريق افتقادىا للموضوعية نظرا العتمادىا على الرأم الشخصي 
ك أالتقييم تكوف عامة غَت تفصيلية، فنتائج التقييم ال توضح نقاط القوة ) ف نتائجأللمشرؼ، كما 

ُت صغَت اذل عاملوف عدد الكصعوبة استخداـ ىذه الطريقة عندما يأيضا  ،داء اؼبرؤكسُتأالضعف( يف 
 2درجة يصعب فيها توزيعهم على شكل ؾباميع حسب مستويات الكفاءة احملددة.

مع باقي  عاملداء العاـ لكل جب ىذه الطريقة يقـو اؼبقّيم دبقارنة األو دب :طريقة المقارنات الزوجية .3
الذم يفضل على  عاملالك  ،داءيف األ ُتعاملؼبقارنة فيما بُت الا كتتمالقسم اؼبسؤكؿ عن ادارتو ُت يف عاملال
لفة من نا ؾبموعة مؤ كاف لدي  إذافمثال  ،اؼبقارنة حسب اؼبعايَت اؼبختارة وبصل على أعلى درجات باقُتال

                                                           
 .249، ص مرجع سابق، موارد البشرية مدخل استراتيجي تكامليادارة ال سادل،سعيد مؤيد  1
 .192، ص مرجع سابق، إدارة الموارد البشريةحنا نصر اهلل،  2
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مقارنة نكتب عملية  كمع كلداء كل فرد يف اجملموعة أدائو مع أسيتم مقارنة  عاملف كل إُت فعاملستة 
ُت تبعا لعدد اؼبرات اليت عاملكمن مث يبكن ترتيب ال ،يف اػبانة اليت تعرب عن كل منهمافضل األ عاملرقم ال

كعجزىا يف الكشف عن  ة اؼبقارنةىذه الطريقة طوؿ فًت  يعاب على 1مت تفضيلهم فيها على غَتىم.
اؼبقارف بالفعالية عندما يكوف الغرض من  كيتسم اؼبدخل الفركؽ بُت األشخاص اؼبتقاربُت يف الرتب.

كبُت عدـ كجود ارتباط بينو كالتقييم ىو اؼبقارنة اإلدارية، إال أنو يف اؼبقابل تواجهو مشكالت ىامة  
أف القائمُت بالتقييم يأخذكف باالعتبار مسانبة جهد  بالرغم منك للمؤسسة،  االسًتاتيجية األىداؼ

 2.معلنكوف بشكل إال أف ىذه العالقة نادرا ما ت االسًتاتيجيةيف تدعيم كأدائو  عاملال
ف أترتكز طريقة اإلدارة باألىداؼ على ؾبموعة افًتاضات أساسية خالصتها  :طريقة اإلدارة باألىداف .4

واحي اؼبتوقع منهم القياـ هبا، كراغبُت يف اؼبشاركة بعملية ازباذ القرارات يبيلوف اذل معرفة كفهم الن ُتعاملال
على  كفبا يالحظدائهم باستمرار. أكما يرغبوف يف الوقوؼ على مستويات   ،كمستقبلهماليت سبس حياهتم 

 اءعلى التقييم بعد األدهنا تتم قبل عرض األداء يف الوقت الذم تقـو فيو الطرؽ األخرل أىذه الطريقة 
 كمعرفة مدلاستعراض  كاؼبرؤكس ؿبورىاتقييم األداء ىو عملية تعاكنية بُت اؼبدير  أف من خالؽبا كيتبُت

يقـو اؼبرؤكس بنفسو بتوضيح ما أقبزه  أف، ك ًتؾ اؼبدير يف ربديدىاشلألىداؼ اليت سبق أف ا عاملربقيق ال
 كقد يقدـ ،حبقائق رقمية ا موقفوكمعزز  داؼ ضمن فًتة زمنية ؿبددة مسبقاىمن أعماؿ للوصوؿ إذل األ

كمن  كتفاديهااحملتملة  كاؼبشاكلاألداء  سُتسبل ربكوبدداف ذلك يف تقرير إذل مديره اؼبباشر ليناقشاه معا 
كإعطاء الرئيس اؼبباشر لو من أجل زيادة اؼبوضوعية  كتقييمالضركرم أف يراجع اؼبدير األعلى أداء الفرد 

من بعض ىذه الطريقة تعاين ك . كسيو اؼبباشرين كغَت اؼبباشرينمرؤ  اؼبدير صورة متكاملة عن قدرات
ر دبعٌت أهنا عاجزة عن إعطاء مؤش يف كظيفتو اغبالية فقط عاملاء الاؼبشاكل من بينها مثال أهنا تقيس أد
بداء الرأم، اكما أهنا تتطلب قدرا كبَتا من التفكَت كحرية التصرؼ ك ،  لنجاحو يف كظائف أخرل مستقبال

ىذه الطريقة تفًتض كأف  ،يف فشلهاسببا يكوف عدـ اؼبقدرة على التعبَت عن األىداؼ بشكل كمي كقد 
فإف كأخَتا  ، ربيط بتلك الصالحياتأف اؼبشرؼ يفهم كاجباتو كصالحياتو جيدا كما يعرؼ اغبدكد اليت

داء أدم عن داء الفر ىذه الطريقة يصعب تطبيقها يف األنشطة اؼبتداخلة السيما عندما يصعب فصل األ
كيبكن تلخيص مزايا كل طريق من طرؽ التقييم النسبية السابقة كعيوهبا   اجملموعة لتحديد درجة اؼبسانبة.

 يف اعبدكؿ التارل:
 
 

                                                           
 .263، ص مرجع سابق، إدارة الموارد البشريةعلي حسُت علي، ، سهيلة ؿبمد عباس 1
 .265، ص مرجع سابق، ، إدارة الموارد البشريةؿبمد ىاين ؿبمد 2
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 : مزايا ومساوئ طرق تقييم األداء النسبية2-2الجدول 
 العيوب المزايا طرق التقييم

 طريقة سهلة التطبيق مع تكلفة منخفضة، الترتيب البسيط
 توصل اذل أحكاـ عالية عن األفراد.

 احتماؿ ربيز اؼبدير
 ال ربدد نقاط القوة كالضعف لألفراد

 التوزيع االجباري 
 

بُت األفراد، سهولة  ث ركح اؼبنافسةب
عدـ التساىل يف قياس  كعملية التقييم،

 األداء. 
 

افتقاد اؼبوضوعية، ؿبدكدية النتائج مقارنة 
د نقاط القوة ُت، ال ربدعاملدبستول بعض ال
 كالضعف لألفراد.

صعوبة التعميم بُت صبيع األفراد كالكشف  سهولة اؼبقارنة بُت فردين. المقارنات الزوجية
 عن الفركؽ، تأثَت عامل احملاباة بُت الفردين.

ربديد بوضوح ما هبب اقبازه كمقارنتو  االدارة باألىداف
 بالفعل، التعاكف اؼبسبق بُت األطراؼ.

 ويل كجهد كبَت يف التفكَت.تتطلب كقت ط
يف  الفرد عاجزة عن إعطاء مؤشر لنجاح

 خاصة يف األنشطة اؼبتداخلة. كظائف أخرل
 من اعداد الطالب بناءا على ما تقدـ.المصدر: 

تحليل بكسلوكياتو كالنتائج اليت وبققها يرتبط تقييم أداء الفرد كمهاراتو اختيار طريقة ينبغي اإلشارة إذل أف   
سابقا أك  تكضعأىداؼ أدائية ب أك مقارنتو قياس أداء الفرد خالؿ فًتة ماضيةيتضمن مك  األعماؿكتصميم 

تقييم األداء جزء من إدارة إذ أف  ،ؤسسةالسليمة للماؼبستقبلية ىذا يساعد يف كضع اػبطط كل ك مقارنتو بزمالئو، 
 يرتبط تقييم األداءة، فكاالذباىات اؼبطلوب كالواجبات كاؼبهارات كالقدراتاؼبهاـ كصف ك ربليل العمل يتضمن األداء 

ال بد أف اؼبختارة  ةكمهما كانت الطريق ةؤسساؼبـ إدارة اؼبوارد البشرية يف ارتباطا عضويا دبختلف نشاطات نظا
 تراعي ىذا االرتباط.

 
  الخصائص أو السمات: معايير: الفرع الثالث

صائص معينة، يتصور أهنا ضركرية أك مرغوبة لتحقيق ركز ىذا اؼبدخل على مدل امتالؾ األفراد لسمات أك خي
اليت تعتمد  لطرؽأما أكثر ا ،القدرة القياديةك  مثل اؼببادرة كتطويرىاالنجاح يف الوظيفة أك اؼبسانبة يف تقدـ اؼبؤسسة 

 1على مدخل اػبصائص فهي:

                                                           
 .265، ص مرجع سابق، ، إدارة الموارد البشريةؿبمد ؿبمد ىاين 1
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فة على مقياس عالقة بالوظيدبوجبو يتم كضع ؾبموعة من السمات ذات ال التصويري:الترتيب  طريقة .1
مث يقـو اؼبدير بوضع دائرة حوؿ الرقم الذم يعرب عن مدل توافر السمة يف الفرد موضع التقييم،  للنقاط

لتشخيص السمات اليت يرل اؼبصمم أهنا ضركرية لتحقيق النجاح يف  ىذا العمل جهدا كقد وبتاج
 الوظيفة.

مث يقـو  د األداء ذات العالقة بالوظيفةعاالقائم بالتقييم أف وبدد أب على المعيار المختلط:طريقة  .2
 إذلحىت يتم التوصل  بالنسبة لكل بعدكاؼبتوسط كالضعيف بصياغة عدة عبارات تعكس األداء اعبيد 

 .نتائج دقيقة
 

ة اىتماما فائقا لألداء، كأف اءة كفاعلية ينبغي أف تورل اؼبؤسسة ناجحة كربقق أىدافها بكفلكي تكوف اؼبؤسس  
ة يف نظاـ إدارة اؼبوارد البشرية كيتوافق مع اسًتاتيجية اؼبؤسس داء كالتغذية الراجعة ؿبورا مركزيايشكل تقييم األ

ة من كشف اؼبشكالت كأكجو الضعف يف فبارسات كإجراءات إدارة ُت يبكن اؼبؤسسعاملتقييم أداء ال إف ،كثقافتها
ة بإدخاؿ ما يلـز من تعديالت تقـو اؼبؤسس  ؾباؿ االستقطاب كاالختيار كالتدريب، كبالتارلاؼبوارد البشرية يف
 فبن ُتعاملسبنح ألكلئك البة للًتقيات كاؼبكافآت كغَتىا بالنسيف ادارهتا ألداء اؼبوارد البشرية،  كتغيَتات ضركرية

 لتحفيزىم فقط كال تشكل ؿبور التقييم كغايتو.يؤدكف أعماؽبم باؼبستول اؼبطلوب 
 
توافق بُت إدارة اؼبوارد البشرية بنشاطاهتا اؼبختلفة كالبيئة يتطلب أف يكوف ىنالك  إف قباح إدارة اؼبوارد البشرية  

وف فبارسات كإجراءات تقييم األداء إذ هبب أف تك أداء اؼبوارد البشرية، قياس كتقييم اػبارجية، كىذا ينطبق على
تمع، كأف تتجنب قدر ما أمكن أم اجملبيئة اؼبؤسسة ك زبالف القوانُت كالتشريعات السائدة يف  تتوافق كال تعارض أك

لك ألف تقييم األداء يف معظم ذ اباة أك اعبنس أك غَتنبا،بالتمييز على أساس احملبالتحيز أك شبهة باهتاـ 
كإنتاجية  عامليؤثر يف حياة ال كالعالكات كالزيادات ككذا العزؿ، بليف قرارات الًتقيات  ال يؤثر فقطات اؼبؤسس
دالة كموضوعية ة اليت تتمتع بسمعة طيبة يشأف عتقبلها، كذبدر اإلشارة إذل أف اؼبؤسسكسياساهتا كمس ةاؼبؤسس

   استقطاب كجذب أعداد أكرب من الكفاءات.يفيبنحها اؼبيزة كاألفضلية  فيها ُتعاملتقييم أداء ال
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  :الفصل خالصة
تتطلب أف تستند نظم  اؼبوارد البشرية أداءفعالية كقباح إدارة ف أمن خالؿ ما تقدـ يف ىذا الفصل خلصنا اذل   

تعتمد يف ك  ،ألداء كتقييمو كتصحيح االكبرافاتعلمية تتضمن قياس ا إدارة اؼبوارد البشرية اذل أسس كسياسات
اليت  استعماؿ التقنيات اغبديثة كتكنولوجيا اؼبعلومات إضافة اذل كتنفذ بصرامة، زبتار بدقةذلك على طرؽ كمعايَت 

تصمم كتنفذ خطط كبرامج  البشرية أفؼبوارد ادارة إل يتسٌتا كىكذ، ل أنشطة اؼبؤسسةكلأصبحت ضركرية 
تقييم الذم تكشف عنو عملية  ُتعاملضوء نواحي كؾباالت القصور كالضعف لدل ال علىالتدريب كالتطوير 

حة القيادة يعطي نتائجا بواسطة بطاقة األداء اؼبتوازف أك لو قياس أداء الفرد كبالنسبة ألمر آخر ىاـ كىو أف  األداء،
لكن ال يكفي  ة،كضع اػبطط السليمة للمؤسس أككضع أىداؼ أدائية للمستقبل  خالؿ فًتة ماضية كيساعد يف

 عملية مستمرة تعتمد على اغبكم الشخصي اقييم األداء للمورد البشرم باعتبارىعمليات تكال بد من االستعانة ب
كمن ناحية أخرل فإف تقييم األداء يبكن شرفُت اؼبرؤكسُت ك بُت اؼب اؾاالحتكرات الفرد كسلوكو من خالؿ اعلى مه

كبالتارل تقًتح تدريبا  تكشفو أدكات القياس األخرلال فرد أف يكشف عن بعض أكجو الضعف كالقصور لدل ال
تائج اليت أداء الفرد كمهاراتو كسلوكياتو كالن قياس إلشارة إذل أفاكينبغي ، نتائج ىذا التقييمإضافيا يستند إذل 

العمل يتضمن  إذ أف ربليل اؼبستقبلية، أساسي بتحليل كتصميم األعماؿرتبط بشكل وبسن أداءه كيوبققها 
 ةكاؼبعارؼ كاؼبهارات كالقدرات كاالذباىات اؼبطلوب اؼبفركض القياـ هبا من جهة، الواجباتكخطواتو ك  كصف العمل
يف  ككل  ـ إدارة اؼبوارد البشريةنظال األخرل نشاطاتبالاألداء  كىكذا ترتبط إدارة ،من جهة أخرل لشغل العمل

مبادئ  تطبيق كمراقبة ىذه األنشطة من خالؿيف ضبط كتوجيو  اؼبؤسسات حوكمة، كيكمن دكر ةأم مؤسس
حوكمة اؼبوارد البشرية كحوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات كتطبيق مبادئ الشفافية كاالفصاح كدكر ؾبلس اإلدارة كمعايَت 
، كىو ما سنتطرؽ إليو يف اعبزء التطبيقي من ىذا عامة كإدارة اؼبوارد البشرية خاصة لإلدارةعة كاؼبساءلة يف اؼبتاب
 .البحث
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 هيد:تم
ادلؤسسة عموما ويف سلتلف الوظائف واالدارات  يف ادلؤسسات حوكمةالدور الذي تلعبو  ةل السابقو رأينا يف الفص  

تؤثر بشكل مباشر اليت عوامل ال ومعرفة ،البشري ربسني األداء وسنحاول يف ىذا اجلزء من البحث قياس أثرىا يف
القيام بعملية سنحاول يف ىذا الفصل ، يف أداء ادلهام ا وكفاءهتافعاليته اشر على ادلوارد البشرية وربسنيوغري مب

 ، وىذالئلجابة على التساؤالت اليت وضعناىا يف بداية حبثنااجلزائري علي الواقع  إسقاط دلا جاء يف القسم النظري
ة من خبلل بعرض رلتمع وعينة الدراس يف البدايةقمنا ،  من خبلل دراسة ميدانية يف مؤسسة اقتصادية جزائرية

الذي  األسلوبمنهج الدراسة و ادليداين أي  منهجية البحث التفصيل يفتقدًن ادلؤسسة زلل الدراسة ادليدانية، مث 
ات البيانربليل و مجع  مث ،يف كل مرحلة من مراحل البحث واإلجراءات ادلتبعة يف مجع ادلعلومات وربليلها اخًتناه

 على أداءادلؤسسات  حوكمةتطبيق ل عرفة اثآثار ادلًتتبةدل ل يف النهايةلنتوص، واستخبلص النتائج  ادلتحصل عليها
  أفرادىا. يف صلاح واستمرارية ادلؤسسة االقتصادية وربسني أداء ، ومن مث معرفة الدور الذي تلعبوالبشرية ادلوارد

 ة مباحث:تقسيم ىذا الفصل اذل أربعمت  بناءا على ما سبق
 :دمات ونشاطات ادلؤسسة، اإلصلازات، ربليل بعض ، خهاأىدافدلؤسسة و تطرقنا لتعريف ا ادلبحث األول

 ادلعطيات عن ادلورد البشري وتطوره يف ادلؤسسة. 
  :يتناول منهجية الدراسة ادليدانية وما ربويو من أسلوب اختيار العينة وطريقة مجع ادلعلومات، ادلبحث الثاين

  .مث منوذج الدراسة الدراسة،الدراسة، متغريات منهجية الدراسة وادلتغريات، منهج الدراسة، مصادر 
 :ربليلها، مث القيام باالختبارات اإلحصائية البلزمةقمنا فيو بعرض لبيانات العينة و  ادلبحث الثالث. 
 .ادلبحث الرابع: قمنا فيو باختبار الفرضيات واستخبلص النتائج ليتم بعد ذلك االجابة عن االشكالية 
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 ( كوندورمحل الدراسة )مؤسسة  مؤسسة العن  لمحة :المبحث األول
ولكن  يشمل عدة مؤسسات كانن اختيار العينة  أزلل الدراسة ذبدر االشارة اذل  قبل التطرق اذل تعريف ادلؤسسة

وقد  توسيع الدراسة لتشمل مؤسسات أخرىحاولنا  ،للمؤسسات االقتصادية ادلوجودة بالسوق بعد عملية مسح
ادلؤسسات واليت كانت متنوعة حسب ادللكية عامة وخاصة، أو ذات الشخصية القانونية  قصدنا رلموعة من 

اال أن اجلهات كشركات ادلسامهة والتعاضدية وأخرى ذات ادلسؤولية احملدودة، أو تلك ادلسجلة يف بورصة اجلزائر 
وديكن ج الطرق االدارية احلديثة، واليت تطبق معايري احلوكمة وتنتهنية دل تتجاوب معنا فاكتفينا هباتو ادلؤسسة ادلع

 .أساس للتحليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات حول موضوع الدراسة ىار تباعا
 :المؤسسة محل الدراسة تقديم: المطلب األول

سنحاول يف ىذا اجلزء تسليط الضوء على مؤسسة كوندور وما ربويو من شليزات سامهت يف اختيارنا ذلا يف  
 يما يلي وصف للمؤسسة:دراستنا ادليدانية، ف

 مؤسسة كوندور تعريف: الفرع األول
 ومعناه االصلليزية، باللغة اسم وىو" تراد عنًت " التجاري االسم ربمل ،ةزلدود مسؤولية ذات خاصة مؤسسة ىي

 ست على ربوي اليت محادي بن جملموعة ادلكونة ادلؤسسات إحدى كوندور مؤسسة تعترب " للتجارة عنًت "بالعربية
 1وىي: صناعية ساتمؤس

  GEMAC - البناء مواد مؤسسة إلنتاج 
ARGILOR -  اثآجر مؤسسة إلنتاج.  
POLYBEN -  الببلستيكية األكياس مؤسسة إلنتاج.  

  HODNA METAL - ادلعدنية ادلواد رلال يف مؤسسة سلتصة 
  GERBIOR - مشتقاتو و الصلب القمح مؤسسة إلنتاج 
  CONDOR - الكهرومنزلية األجهزة و االلكًتونية جهزةاأل مؤسسة إلنتاج 

 :كوندور مؤسسة عن تطور الفرع الثاني: نبذة
 مقرىا   2003فيفري يف الفعلي نشاطها يف وانطلقت ،2002 أفريل يف التجاري السجل على ادلؤسسة ربصلت

 ب مجاليةاإل مساحتها وتقدر دج 2540.000.000 رأمساذلا يقدر ،بوعريريج برج الصناعية بادلنطقة يقع
 أساسا وادلتمثلة نشاطاهتا القاعدية وتطوير ترقية على تعمل عامل. 6000كما يفوق عدد عماذلا 2م 112599

ادلؤرخ  2000/74الوزاري رقم ادلرسوم أحكام وىذا دبوجب وااللكًتونية، الكهرومنزلية ادلنتجات وتصنيع تركيب يف
 .الًتكيب إطار يف باجلزائر اجلمركية النظم من االستفادة من خبلل واإلنتاج للصناعة احملدد ،02/04/2000يف 

                                                           
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، مذكرة ماجستري غري منشورةة االقتصاديةدور استراتيجية التنويع في تحسين أداء المؤسسعمر تيمجغدين،  1

 .105، ص 2013وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، 
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 أجهزة ،الثبلجات ، الرقمي، جهاز االستقبال LEd, LCD))التلفاز  أجهزة :مثل متنوعة تشكيلة ادلؤسسة تنتج
 ضمن متقدمة مرتبة التلفاز جهاز بتشكيلة ادلؤسسة وربتل ،اخل... الطبخ وآالت اذلوائية ادلكيفات الكومبيوتر،

 .الوطين ادلستوى على الرائدة ادلؤسسات اتبمر 
كما أن ذلا وحدة إنتاج بادلنطقة الصناعية بواد السمار باجلزائر   مات التجارية اجلزائرية الرائدة،من العبل عترب كوندورت

ة سبع وحدات لئلنتاج موزعة بني التلفزيون وادلستقببلت الرقمية، وأجهزة التكييف، ؤسسسبلك ادل مة،العاص
كيبل و ة ؤسسسبتلك ادلكما ة واذلواتف النقالة.  نتجات البيضاء )ثبلجات، غساالت، أفران(، واحلواسب اثآليوادل

با، ويبلغ و وأور  منتجاهتا إذل كل من تونس، وليبيارمسيا بفرنسا وىو رلموعة األقصى بوالية أوبون الفرنسية، وتصدر 
الصني،  شركات من ًتاتيجيون للمؤسسة فهمكاء االسأما الشر دوالر، مليون  66حجم مبيعاهتا السنوي أكثر من 

 .وأدلانيا، وكوريا
  والهيكل التنظيمي: مراحل تطور المؤسسة الثاني: المطلب

 :مراحل تطور المؤسسةالفرع األول: 
ربتل كوندور حاليا مركزا ىاما يف رلال صناعتها وىذا راجع للحجم الذي تتمتع بو مع باقي ادلؤسسات الوطنية 

 ما إذل وصلت حىت ادلراحل من دبجموعة ادلؤسسة مرتوقد فة للخربة اليت اكتسبتها وادارهتا االسًتاتيجية باإلضا
 يلي: م نوردىا كمااليو  عليو ىي

 جاىزة اإللكًتونية ادلنتجات بشراء تقوم كانت ادلؤسسة أن حيث "للبيع الشراء: "األولى المرحلة .أ 
 ادلؤسسة انتقلت ادلنتجات ىذه على كبريا كان الطلب ألن اونظر  اجلزائري، السوق يف حاذلا على وبيعها

 .الثانية ادلرحلة إذل
 مفككة ادلنتجات بشراء ادلؤسسة تقوم ادلرحلة ىذه " يفجزئيا مفككا المنتج "شراء: الثانية المرحلة .ب 

 .بًتكيبها ذلك بعد لتقوم جزئيا،
 وهبذا تركيبها، وإعادة كليا مفككة ادلنتجات شراء " أيكليا مفكا الجهاز شراء: "الثالثة المرحلة .ج 

 إنتاجها ديكن اليت ادلكونات معرفةتركيبو و  وتعلم اجلهاز على أمهها التعرف مزايا من ادلؤسسة تستفيد
 أقل. وبتكلفة ذاتيا، أو زلليا،

 ادلؤسسة أصبحت السابقة، ادلراحل من االستفادة وبعد ادلرحلة ىذه يف اإلنتاج": "الرابعة المرحلة .د 
 دل ذاتيا، إنتاجها أو زلليا، شراؤىا ديكن اليت ادلكونات ربديد وبعد األجهزة، تركيب تقنيات يف تتحكم

 Licence  الصينية  الًتاخيص شراء طريق عن هبا وذلك خاصة ذبارية بعبلمة تسجلو أن سوى ذلا يبق
 الصينية.Hisens   مؤسسة  من الًتاخيص بشراء قامت حيث فعبل، بو قامت ما وىذا
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 وغاياهتا بآفاقها بالتعريف تقوم وىي منتجاهتا، يف التنويع إسًتاتيجية فهي ادلؤسسة اختارهتا اليت إلسًتاتيجيةا أما
 الوطين الًتاب كامل عرب التواجدو  اإلنتاج تعظيم طريق عن األسعار لتخفيض وتسعى ابتكار الحياة شعار ربت

 1.التصدير مث
 التعلم، من استفادهتا خبلل من وذلك األسعار، زبفيض صخي فيما كبريا تقدما حققت فادلؤسسة وبالفعل

 نقاط طريق عن أو الفعلي، التواجد طريق عن سواء والية، 48 عرب التواجد رباول أهنا كما اخلربة، واكتساب
 .اخل...ادلعارض أو البيع،

 AFAQ سلرب طرف من2007 مارس يفISO9001version2000 على شهادة ادلؤسسة ربصلت

AFNOR  شهادة وكذا العادلية دةللجو ISO 9001version2008 ادلخرب طرف من 2010 جويلية يف 
 التلفاز اخلاص جبهاز دبنتوجها األوربية األسواق إذل للدخول اجلودة شهادة على ربصلت كما للجودة، األدلاين
LCD،الكلمة أمام يوجد الذي والرمز  التجارية بالعبلمة تصدر ادلؤسسة منتجات كل " CONDOR " 

 ®واحلرف  جدا عاليا يطري أنو عنو ومعروف اجلنوبية أمريكا يف يعيش العادل يف الطيور أكرب من طائر إذل يشري
 من دلنتجاهتا الكافية احلماية ذلا يضمن شلا واالبتكارات للمؤلفات الوطين الديوان يف مسجلة ادلؤسسة أن يعين

 .والتقليد التزوير
 :للمؤسسة التنظيمي الهيكلالفرع الثاني: 

 اذليكل يظهر نشاطها، يف احلاصل للتطور نظرا ألخرى سنة من تطورا للمؤسسة التنظيمي اذليكل عرف لقد 
 2:ادلوارل الشكل يف كوندور دلؤسسة التنظيمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف العلوم إدارة المعرفة وأثرىا على اإلبداع التنظيمي في المؤسسات الجزائرية دراسة حالة مؤسسة كوندوربن حيي سعاد،  1

 .136، ص 2019لتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، االقتصادية وا
 . "اذليكل التنظيمي دلؤسسة كوندوروثيقة " 11انظر ادللحق رقم  2
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 لإللكترونيات كوندور  لمؤسسة التنظيمي الهيكل :1-3 الشكل

 البشرية" مواردال مصلحة" المصدر: الوثائق الرسمية لمؤسسة كوندور
  

 

 مجلس االدارة

 االدارة العامة

مديرية  
المالية 

 والمحاسبة

مديرية الموارد  
 البشرية

مديرية نظام  
 المعلومات

مديرية المكيفات 
  الهوائية

الجودة الشاملة مديرية  
 والتنمية المستدامة

مديرية سلسلة  
 التوريد

مديرية التجارة  
 للمنتجات االلكترونية

مديرية التجارة  
 للمنتجات الكهرومنزلية

 مديرية المشاريع  مديرية التسويق 

خدمة االمن  
 الداخلي

مديرية االستثمار  
 والوسائل العامة

مديرية  
 االستغالل

 جهوية المركزيةالمديرية ال

 لقسنطينةالمديرية الجهوية 

 بالعلمة المديرية الجهوية

مديرية البحث و التطوير
 

 
مديرية خدمات ما بعد البيع

وحدة انتاج األلواح الشمسية 
 

 

وحدة تحويل البالستيك
 

 
وحدة االنتاج البيضاء

 

 
وحدة منتجات االعالم االل

 ي

 
وحدة منتجات االعالم االلي

 

وحدة 
المنتجات الخامة

 

مركب المكيفات
مركب الثالجات 
 



 مؤسسة كوندور لاللكترونيات  الفصل الثالث: دراسة حالة

 

341 
 

 1:للمؤسسة التنظيمي اذليكل ربليلمن خبلل الشكل السابق وباالعتماد على وثائق ادلؤسسة ديكن 
 وتتكون من: المديرية العامة: .1

يعمل على االشراف على إدارة ادلؤسسة والنظام العام، ديثل ادلؤسسة لدى السلطات القضائية المدير العام: -أ
 ي على الوثائق باسم ادلؤسسة.واذليئات األخرى كما ديض

 يقوم باالشراف على وحدات اإلنتاج ويستخلف ادلدير العام يف حال غيابو.نائب المدير العام: -ب
تقوم بإعداد الربامج وادلواعيد اخلاصة باللقاءات الرمسية واالجتماعات مع سلتلف األفراد المديرية:  أمانة-ج

 ادلتعاملني واليت يًتأسها ادلدير العام.
مهمتها تقدًن االستشارات اخلاصة باجلانب ادلارل والقانوين واعداد مساعد نائب المدير والمساعد القانوني: -د

 الدراسات اخلاصة بتطبيق اسًتاتيجيات ادلؤسسة، وإعطاء النصائح دلختلف ادلصاحل.
 بالنسبة ألىم مهام ادلديرية العامة فهي:

 سسة.ربقيق برامج اإلنتاج ادلسطرة من طرف ادلؤ 
 ربقيق تسويق اإلنتاج يف إطار سياسات وإجراءات مسطرة من طرف ادلؤسسة.

 تطوير آليات الدخل لؤلعمال.
 تقرير األولويات العامة وحسم الصراعات واألمور ادلعقدة.

 ضمان السري احلسن للمؤسسة.
 ربقيق السري العام لؤلمبلك واألشخاص واالعمال طبقا لؤلنظمة والقوانني.

 دلسؤول على العمال يف ادلؤسسة.تطبيق حق ا
 االستشارية: وتتمثل في: المصالح .2

وتتمثل مهمتها يف متابعة العمليات احملاسبية وتسجيلها يوما بعد يوم، كما مديرية المالية والمحاسبة:  .أ 
 تقوم بتحليل النتائج احملصل عليها خبلل السنة ودراسة الفروقات وربديد أسباب وقوع االضلرافات.

 :2خبلل من وىذا اجلبائية والعمليات العامة باحملاسبة ادلتعلقة اإلجراءات بكل اذل القيامباإلضافة 
 بتحليلها والقيام وتسويتها ادليزانية إعداد.  
 اخلزينة حسابات متابعة.  
 االستثمارات دلختلف ادلالية ادلتابعة.  
 والقصري. الطويل ادلدى على ادلارل ادلخطط إعداد 

                                                           
، ص ص مرجع سابق ،إدارة المعرفة وأثرىا على اإلبداع التنظيمي في المؤسسات الجزائرية دراسة حالة مؤسسة كوندوربن حيي سعاد،  1

139 143. 
 . 109، ص مرجع سابق، دور استراتيجية التنويع في تحسين أداء المؤسسة االقتصاديةعمر تيمجغدين،  2
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 حها فيما يلي:نوضعدة مهام  من خبلل نيعاملال شؤون تسيري على تسهررية: مديرية الموارد البش .ب 
 .متابعة احلضور والغياب 
 نيعاملل وتسيري اخلدمات اخلاصة بالالرقابة على ظروف العم. 
 حسب طلبات ادلؤسسة. توظيف الكفاءات 
 نيعاملالشؤون القانونية لل معاجلة. 
 نيعاملم الشكاوى والطلبات اخلاصة للاستبل. 
  نيعاملالالسهر على حقوق. 
 نيعاملل وتسيري اخلدمات اخلاصة بالالرقابة على ظروف العم. 
 .االشراف على موازنة األجور، ادلرتبات، ادلكافآت والعبلوات 
 .اعداد النظام وترتيب ادللفات ترتيبا إداريا وفق الشروط ادلعمول هبا 
  ني.عامللل التكوين سلطط بيقتطكل التابعة للعمل والشؤون العامة، و التنسيق مع اذليا 
 ني.عامللل ةاالجتماعي بالشؤون تتعلق اليت اخلارجية اذلياكل بني سلتلف الربط ضمان  
اليت تقوم بتزويد سلتلف ادلعلومات ادلتعلقة دبختلف ادلصاحل وتتمثل  وىي مديرية نظام المعلومات: .ج 

 مهامها يف:
  وتطوير نظام ادلعلومات داخل ادلؤسسة.ربديد واستغبلل ادلوارد البشرية وادلادية البلزمة 
 .البحث عن ادلعلومات ومتابعتها واحلصول عليها وتقدديها للمؤسسة يف الوقت وبالتكلفة ادلناسبة 
 .تقدًن اقًتاحات حول الربامج اليت قد تساعد يف تسيري شؤون ادلؤسسة 
 وتقوم بادلهام التالية:  مديرية الجودة والتنمية المستدامة: .د 
 ادات خاصة دبتطلبات احلصول على شهادات االيزو.إعطاء إرش 
 .إعطاء نصائح للمصاحل األخرى حول التسيري 
 .احلرص على والء ادلنتجات 
 وتقوم على: مديرية المشاريع: .ه 
 .ادلشاركة يف صياغة سياسات واسًتاتيجيات ادلؤسسة 
 .ربديد األولويات واالحتياجات ادلستقبلية 
 ختلفة.التنسيق بني نشاطات ادلشاريع ادل 
وىي ادلسؤولة عن امداد ادلصاحل ادلختلفة بالتجهيزات ادلكتبية البلزمة والسيارات  مديرية العتاد: .و 

 للبنزين وغري ذلك من ادلستلزمات.والشاحنات باإلضافة 
 نقل وسائل إجيار طريق عن أو ادلؤسسة بوسائلوادلعدات  البضائع نقل عمليات يف التحكم. 
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 ادلستهلكة الغيار قطع يريغتو  ادلؤسسة كل وسائل صيانة. 
 وتتمثل مهامها يف:  مديرية التسويق: .ز 
  وجذب كل ما يتعلق دبعلومات السوق.دراسة 
 .القيام حبمبلت االشهار يف كافة وسائل االعبلم 
 القيام بدراسة السوق وادلنافسة. 
 : مهامها ىي:المديرية التقنية .ح 
 .احملافظة على وسائل اإلنتاج يف حالة جيدة 
  امج الصيانة والوقاية والسهر على تطبيقها.القيام برب 
 .تنظيم ومراقبة مكتب الدراسات 
  .السهر على توفري قطع الغيار بشكل دائم 
 تتمثل مهامها يف: مديرية المشتريات: .ط 
 .التنسيق مع ادلمول لتنظيم الطلبيات ومتابعتها يف مراكز العبور 
 .فرز ملفات الشراء 
 .معاجلة الطلبيات اذباه البنك 
 مهمتها ىي: ديرية التجارية:الم .ي 
 .البحث عن األسواق اجلديدة 
 .االىتمام بالزبون رغباتو واحتياجاتو 
 .إيصال ادلعلومات للمديريات األخرى حول التغريات والشروط على مستوى السوق وحالة البيع 
 .تنفيذ برامج البيع وايصاذلا دلصلحة اإلنتاج 
 .تطوير اسًتاتيجيات التسعري 
 ل بالنقل.االمداد والتكف 
 مسؤوليتها القيام بتغيريات يف أجهزة األمن حسب قرارات ادلؤسسة باإلضافة اذل: مديرية األمن والوقاية: .ك 
 .تنشيط وتسيري الربنامج العام لؤلمن والوقاية من األخطار اليت هتدد ادلؤسسة 
 .توفري الوسائل دلكافحة احلرائق أو أي خطر آخر 
 كات واألجهزة وعمال الوحدات.تنظيم احلراسة والسهر على ادلمتل 
 الصناعي واألمن الوقاية على العمال تكوين. 
 مهمتها تتمثل يف: مديرية خدمات ما بعد البيع: .ل 
  الضمان. إطارتوفري خدمات ما بعد البع للزبائن يف 
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 .مجع ادلعلومات حول سلتلف األعطاب يف ادلنتوج 
 .توجيو عملية اإلنتاج لتحسني ادلنتوج 
 راكز خدمات ما بعد البيع.إدارة ومتابعة م 
 وىي ادلديريات احلديثة اليت مت انشاؤىا وتقوم على ادلهام التالية: مديرية البحث والتطوير: .م 
 .تسعى اذل تسيري نشاطات البحث والتطوير 
 .فرز وربليل البيانات بطرق علمية واحصائية 
 .بيان حلقات التطور احملققة والكشف عنها 
 الخًتاع ومتابعة رعاية اخلرباء وادلبدعني.محاية االبتكارات وبراءات ا 
 .العمل على التطوير وتأمني مستلزماتو من خبلل تنمية القدرات العلمية والبحثية يف ادلؤسسة 
 تتكون من عدة وحدات: :"اإلنتاج"مديرية االستغالل  .ن 
 جات وتقوم بًتكيب وتصليح األلواح الشمسية وتطبيق كل االحتيا :وحدة انتاج األلواح الشمسية

 مصلحة البيع. احتياجاتللوصول اذل اجلودة باإلضافة لتلبية 
 :ناعة ادلنتجات الببلستيكية ادلستعملة يف تركيب جهاز التلفاز تقوم بص وحدة تحويل البالستيك

 والثبلجات وتلبية احتياجات الوحدات األخرى من الببلستيك.
 :تطبيق كل االحتياطات للوصول اذل تقوم بًتكيب ادلكيفات اذلوائية و  وحدة المنتجات البيضاء

 متطلبات اجلودة، أيضا تلبية احتياجات مصلحة البيع.
 :تقوم بتغطية احتياجات ادلؤسسة من ىده ادلنتجات وتلبية رغبات  وحدة منتجات االعالم اآللي

الزبائن، إضافة للحرص على تقدًن منتجات ذات جودة عالية إلرضاء الزبائن وفقا دلتطلبات مصلحة 
 يع.الب

 :تقوم ىذه الوحدة بًتكيب الثبلجات وتغطية طلبات مديرية البيع. مركب الثالجات 
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  :المؤسسة اتطور نشاطت: الثالث المطلب
قمنا بتقسيم ىذا ادلطلب اذل فرعني ركزنا من خبلذلما على النشاط االنتاجي والتجاري دلؤسسة كوندور 

 وخصائصو. ؤسسةادليري ادلوارد البشرية يف مث نشاط تسلبللكًتونيات وتطوره عرب الزمن 
 :النشاط اإلنتاجي والتجاريالفرع األول: 

 ديكن معرفة نشاط ادلؤسسة وتطورىا من خبلل النقاط التالية:
، وتوسع النشاط نظرا 2003بدأ بوحدة انتاج التلفاز وأجهزة االستقبال الرقمي سنة  النشاط اإلنتاجي: .1

، اذلواتف وغريىاادلنتجات ادلنزلية و ل متنوعة من تشكي إلنتاجوصل اليوم  لطلبات ورغبات الزبائن اذل أن
 واجلدول التارل يوضح ادلنتجات ادلختلفة للمؤسسة:

 لإللكترونيات كوندور مؤسسة منتجات :1-3جدول
 .التلفاز أجهزة

Téléviseur 

 .اذلوائية ادلكيفات
Climatiseur 

 .الثبلجات أجهزة
Réfrigérateur 

 الرقمي قبالاالست أجهزة
Démodulateur 

Crt Série Console Distributeur 

d'eau 

Modèles Hd 

Led Série T39 3D Série GHM3T1D Congélateurs Modèles Avec 

Lecteur 

De Carte. 

Led Série C Série MRM1T1 Réfrigérateur 

NO FROST 

Modèles Fta . 

4500,5000 

Led série K26 

Narrow 

Frame 

Série GAM1T1 Réfrigérateur 

DEFROST 

Modèles DVB-T 

Lcd série V79 Série GCM1T1 Réfrigérateur 

SIDE BY 

SIDE 

Lecteur DVD 

Led série LD Clim Specialisee Réfrigérateur 

COMBI 

Ci , XCi , X , 9090 

Lcd série XS Série GCM1T3 

(Tropical) 

  

 وركوند  ؤسسةادلوقع الرمسي دلالمصدر: 
األعمال  رقم يف أكثر مسامهني التلفاز وادلستقبل يعتربان أجهزة أن نبلحظرغم تنوع منتجات ادلؤسسة إال أننا 

حيز  والثبلجات اذلوائية ادلكيفات إنتاج وحديت تقريبا وبدخول نشاطها فًتة كامل خبلل للمؤسسة اإلمجارل
 أن صلد حني يف ،اإلمجارل األعمال رقم يف سامهتهام يف الريادة على حافظت أهنا إال تراجعا االستغبلل، شهدت
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شلا يؤكد صلاح و  ألخرى سنة اإلمجارل من ادلؤسسة أعمال رقم يف مسامهتها نسبة تزايد عرفت اذلوائية ادلكيفات
، زربسن السياسة التسويقية دلنتوج ادلكيفات اذلوائية لكن ىذا ال يعين تراجع جهود السياسة التسويقية دلنتوج التلفا

 2008ى إنتاج أجهزة التلفاز القددية وىذا بداية مع هناية سنة وإمنا يربر ىذا الًتاجع يف زبلي ادلؤسسة جزئيا عل
 .LCD ,LEDيف أجهزة من نوع  االستثماراذباىها ضلو و 

 ادلؤسسة يف تطوير منتجاهتا سواءا من حيث النوعية أو الكمية كما يبني اجلدول التارل:واصلت 
 لإللكترونيات كوندور مؤسسةر منتجات تطو : 2-3جدول

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TV 60000 175000 250000 234000 120000 333693 408358 480002 476038 

% 0 191,66 42;85 6.4 48.71 178.07 22.37 17.54 0.82 

DEMO 30000 200000 260000 260000 212400 204467 142862 208449 303849 

% 0 566.66 30 0 18.3 3.73 30.12 45.9 45.76 

FRIGO 0 5000 40000 50000 83615 110390 190288 223621 308715 

% 0 0 700 25 67.23 32.02 72 17 38 

CLIM 0 20000 40000 40000 85680 102304 153461 224939 333965 

% 0 0 100 0 114.2 19.4 50 46.57 48.46 

  مؤسسة كوندورقدمة من طرف بناءا على الوثائق ادلر: المصد
 للتوضيح أكثر قمنا بًتمجة أرقام اجلدول أعبله اذل الشكل البياين التارل:

 كوندور لإللكترونيات ؤسسةممنحنى تطور انتاج : 2-3الشكل 

 
  معطيات اجلدول السابقاعداد الطالب بناء على  :المصدر
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 ،مهمة سوقية حصص افتكاك استطاعت أهنا إال ،نيالتقليدي دبنافسها مقارنة ركوندو  مؤسسة نشاط حداثة رغم  
 األداء لتحسني كاسًتاتيجية التنويع ودور بأمهية وقناعتها ادلؤسسة طرف من ادلبذولة اجملهودات على يؤكد ما وىذا

 قصري. ظرف يف النمو ربقيق وبالتارل
 

كل سنة وىذا راجع لبلستثمارات الضخمة اليت تقوم   ربقق ادلؤسسة رقم أعمال متزايد :التجاريالنشاط  .2
وضح احلصة السوقية اول التالية تهبا باإلضافة اذل االقبال الكبري للمستهلكني على منتجاهتا، واجلد

 .ورقم أعماذلا للمؤسسة
 ديثل اجلدول التالية احلصة السوقية دلؤسسة كوندور يف السوق  :لمؤسسة كوندور الحصة السوقية

 :2011ة لسنة اجلزائري
 2011 لسنة كوندور لإللكترونيات  مؤسسةل السوقية الحصة: 3-3الجدول 

 ألكبر منافس الحصة السوقية أكبر المنافسين للمؤسسة الحصة السوقية مجال النشاط
TV 34 % LG 42.5 % 

DEMO 17 % ASTON 29 % 

CLIM 19.5 % SAMSUNG 6.5 % 

FRIGO 32 % ENIEM 29 % 

 كوندور  ع الرمسي دلؤسسةادلوق ر:المصد
 أهنا إال ،% 34 ب التلفاز ألجهزة تعود كوندور دلنتجات سوقية حصة أكرب أن اجلدول معطيات من نبلحظ

اجلزئي  وذلك بتخليهاإذل زيادة حصتها السوقية  جاىدة تسعى فادلؤسسة %، 42 حبصة LGمنافسها  من اقل
يف  .LCD، LEDجهودىا إذل األجهزة احلديثة كل وتوجيو   CRTعن إنتاج أجهزة التلفاز التقليدية 

 ASTONأقل من منافسها  وىي أيضا % 17أقل حصة سوقية تعود ألجهزة اإلستقبال الرقمي بـ  ادلقابل،
متفوقة  % 32تقدر  ادلؤسسة فحصة الثبلجات منتجات يف أما. % 29اليت تستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ 

 فكوندور ،اذلوائية ادلكيفات أجهزة على نسجلها ادلبلحظة نفس ،% 29ادلالك لـ  ENIEMعلى منافسها 
 . % 19بنسبة  ادلنتج من ىذا النوع يف األوذل للحصة ادلالكة ىي
 

 يعكس وىذا ألخرى، سنة من تطورا ادلؤسسة أعمال رقم عرف :مؤسسة كوندور رقم األعمال 
 لكل والتذبذب التفاوت رغم اإلمجارل األعمال رقم يفدلنتجات ادلؤسسة ادلتنوعة  ادلتزايدة ادلسامهة

  :دلنتجات، واجلدول التارل يبني تطور رقم األعمالم من امساى
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 2013/2018خالل  لإللكترونيات : تطور رقم أعمال مؤسسة كوندور4-3 الجدول
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 85 71 65 43 46.4 44 الوحدة مليار سنتيم()رقم األعمال 

 (14،13،12)انظر ادللحق  كوندور  مؤسسةالوثائق ادلقدمة من طرف  بناءا علىدر: المص
 

  :وضح ذلكت ةول التاليااجلدو  باستمرارتطورت نتيجة ادلؤسسة الصافية ربحية مؤسسة كوندور: 
 2010الى  2003من  لإللكترونيات كوندور  ؤسسةم: تطور ربحية 5-3جدول

، دور استراتيجية التنويع في تحسين أداء المؤسسة االقتصاديةعمر تيمجغدين، اعتمادا على: المصدر: 
  .126، ص 2013، جامعة بسكرة، لية العلوم االقتصادية والتجاريةمذكرة ماجستري غري منشورة، ك

 2018الى  2015من  لإللكترونيات كوندور  ؤسسةم: تطور ربحية 6-3جدول
 
 
 

 (.13،14، 12)انظر ادللحق  مؤسسة كوندورادلقدمة من طرف الوثائق  المصدر:
 كما يبينو الشكل التارل: البياين الشكل ة ادلعطيات يفقمنا بًتمج أعبله اجلدول معطيات خبلل من

 لإللكترونيات كوندور  مؤسسةربحية  : تطور3-3 الشكل
    

 

 اجلدول السابقاعداد الطالب بناء على معطيات المصدر: 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

النتيجة 
  الصافية

29322 72822 94640 87932 19876 27559 254315 573616 

 2018 2017 2016 2015 السنة
 77054893 64252619 59963278 41790517 الصافيةالنتيجة 
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 مسار يف شليزة جد مراحل إذل كوندور مؤسسة طرف من احملققة الصافية نتيجةوال تطور الرحبية تقسيم ديكن
 وىي:  اطهانش

 النتيجة رغم مستمر ارتفاع يف الصافية النتيجة أن نبلحظ :2005 – 2003المرحلة األولى  .1
 على ادلؤسسة العتماد أساسا ناتج وىذا ،جزائري دينار ألف 29322ـ ب 2003 سنة احملققة ادلتواضعة
 اإلنتاج سلسلة داثةح إذل باإلضافة ،الرقمي االستقبال أجهزة وكذا التلفاز أجهزة ومها فقط منتوجني
 .متزايدة أرباح ربقق ادلؤسسة بدأت 2004 سنة ادلنتجات تشكيلة وبتوسيع

 إذل راجع وىذا ،املحوظ تراجعا للمؤسسة الصافية النتيجة عرفت :2007-2006المرحلة الثانية  .2
 على ةمنطقي وكنتيجة األعمال رقم على سلبا انعكس شلا ،2006أفريل  شهر التلفاز إنتاج وحدة احًتاق
 .للمؤسسة اإلمجارل األعمال رقم يف مسامهة األكرب ىي التلفاز أجهزة أن باعتبار الصافية النتيجة

 الصافية النتيجة ارتفاع بعودة للمؤسسة ادلارل الوضع ربسن نبلحظ :2010-2008المرحلة الثالثة  .3
 لظروف النسبةب ذكرناىا اليت األسباب نتيجة ألخرى، سنة من ترتفع وىي ،سوملمو  مستمر بشكل
 .خصوصا التلفاز أجهزة إنتاج لوحدة كلية بصفة واسًتجاع ،عموما اإلنتاج

رلاالت تكنولوجية موازاة مع اقتحام  يوجد تطور كبري يف النتيجة :2018-2015بالنسبة لسنوات  .4
  .عادلية أسواقو جديدة 

 االلكًتونية البطاقات دلنتوج بإدخاذلا ةبادلؤسس ادلنتجات تشكيبلت لتنويع نتيجة كانت احملققة، النتيجة ىذه إن  
 التكلفة من التقليل وبالتارل استريادىا فاتورة زبفيض إذل أدى شلا ادلؤسسة، منتجات دلعظم أولية كمادة تعترب اليت
 أخرى. جهة واذلاتف التلفاز أجهزة يف الكبرية الستثماراهتا وكذا جهة، من ىذا
 

 بشرية في مؤسسة كوندور لإللكترونياتتسيير الموارد ال نشاطالفرع الثاني: 
حيتل ادلورد البشري مكانة شليزة يف ادلؤسسة فهو الذي يضمن استمرارىا ومنوىا، ذلذا كانت اسًتاتيجية اإلدارة  

ني عاملالعليا واضحة تعتمد على االحًتافية وتكوين ادلورد البشري بشكل مستمر وتورل أمهية بالغة لتدريب ال
 األداء.تويات أعلى من يعاب وتطبيق التقنيات اجلديدة من أجل ربقيق مسرة على استوتطوير كفاءات قاد

 ين في مؤسسة كوندور:عاملتطور عدد ال .1
 :عرب الزمن ي ادلؤسسةعاملتطور عدد  ةول التالياثل اجلدسبو  
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 لإللكترونيات كوندور مؤسسة في البشري المورد : تطور7-3 الجدول

  مؤسسة كوندورقدمة من طرف بناءا على الوثائق ادل المصدر:
 2018يف سنة  6397اذل  2012يف سنة  عامل3556اوز ني يف مؤسسة كوندور ذبعاملعدد النبلحظ أن 
 :يتاثآ الشكل يف أعبله اجلدول معطيات سبثيل ديكن التطور ىذا ولتوضيح  .%79.89أي دبعدل 

 عبر الزمن في مؤسسة كوندور لإللكترونيات : تطور عدد الموارد البشرية4-3 الشكل

 
 قةمن اعداد الطالب بناءا على ادلعطيات السابالمصدر: 

 استقطاب بأكرب ربظى ،ةادلؤسس أعمال رقم يف مسامهة األوذل تعترب التلفاز أجهزة إنتاج وحدة أن بالذكر جدير
  448. رلموع من 2011 سنة عامل 193 تعدادىم بلغ حيث الشهادات حاملي السيما الكفؤ البشري للمورد

 لإللكترونيات ي مؤسسة كوندورعامل نوعية: تطور 8-3الجدول
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 478 461 740 584 449 343 290 إطار

 2313 2304 1673 1351 845 666 539 ربكم عامل
 3606 3456 3767 354 3371 3297 2727 تنفيذي عامل

 6397 6221 6180 5480 4674 4306 3556 اجملموع

 للمؤسسة رد البشريةمديرية ادلوابناءا على الوثائق ادلقدمة من طرف المصدر: 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة
 1916 1751 1534 1370 586 530 304 143 العمال
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة
 6397 6221 6180 5484 4674 4306 3556 2600 العمال
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   يف فيفري  478اذل  2012سنة  290نبلحظ أن عدد االطارات والكوادر يف مؤسسة كوندور ارتفع من 
 .2018سنة  ني االمجارلعاملمن عدد ال%7.47نسبة أصبح ديثل  ،%64.82دبعدل منو يساوي  2018

 التابعني ادلهندسني من رلموعة تواجد أن كما ،للكفاءات ادلستقطب اخلاص القطاع مناذج إحدى ادلؤسسة تعترب
 بني متميزة واجلد الطيبة العبلقة إذل إضافة ،ذلا بالنسبة قوة نقطة يشكل بادلؤسسة   HISENSالصينية  للشركة
 ىو ذلك يؤكد ماو  وادلرؤوس الرئيس بني التعامل يف للمؤسسة اخلاصة الثقافة على يؤكد ما. وادلرؤوسني الرئيس
 .لعماذلا توليها اليت احلسنة الظروف نظري 2011 سنة االجتماعية ادلسؤولية هادةش على ادلؤسسة حصول

 لإللكترونيات مؤسسة كوندور في : تطور عدد المتقاعدين9-3جدول
 2017 2016 2015 2014 السنة

 14 26 14 09 عدد ادلتقاعدين
 مديرية ادلوارد البشريةالمصدر: 

سنة وىذا يدل على الطاقة الشبابية اليت تتوفر عليها شلا يعطيها ميزة  نبلحظ قلة عدد ادلتقاعدين من ادلؤسسةكل
 دم وادلنافسة وتطوير خربات زللية قد تصنع الفارق.مواصلة التق درة علىتنافسية وق
 لإللكترونيات مؤسسة كوندورفي  تطور عدد المغادرين للعمل )إقاالت أو استقاالت(: 10-3الجدول

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 89 56 105 81 71 / إطار

 539 481 291 172 125 / ربكم عامل
 1003 1128 937 824 846 / تنفيذي عامل

 1631 1665 1333 1077 1042 / اجملموع
 مديرية ادلوارد البشريةالمصدر: 

دلقبول خاصة اذا علمنا ني اجلدد يبقى يف ادلستوى اعاملنبلحظ ان عدد ادلغادرين يف ارتفاع لكن مقارنة مع عدد ال
 أن معدل دوران العمل ثابت نسبيا كما يوضحو اجلدول ادلوارل. 

 لإللكترونيات مؤسسة كوندورفي  : تطور معدل دوران العمل11-3جدول
 2017 2016 2015 2014 السنة
 27.27% 32.94% 32.07% %27.32 ادلعدل

 مديرية ادلوارد البشريةالمصدر: 
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 عدل دوران العمل يقاس حسب ادلعادلة التالية:ذبدر االشارة اذل أن م
 نيعامل/ متوسط عدد ال[2ني اجلدد+ عدد ادلغادرين(/عامل)عدد ال]معدل دوران العمل= 

اسة ادلعتمدة من نبلحظ ثبات يف معدل دوران العمل يف ادلؤسسة وىو ما يدل على استقرار يف العمل ويف السي
 إدارة ادلؤسسة.

 نوع العقد المبرم والمنصبالجنس و  ين من حيثعاملتركيبة ال .2
 نسب حضور كل من ني يف مؤسسة كوندور من حيث اجلنس: واجلدول التارل يوضح عاملتركيبة ال

 اجلنسني يف ادلؤسسة.
 ني حسب اجلنس.عاملتركيبة ال :5-3الشكل      ني يف مؤسسة كوندور حسب اجلنسعاملتركيبة ال :12-3جدول

  
 من اعداد الطالب بناءا على ادلعطيات السابقةالمصدر:                         مديرية ادلوارد البشريةالمصدر: 

 
وىذا يرجع أن اغلب العمال ىم يف الورشات واألعمال  باإلناثديكن مبلحظة النسبة الكبرية للذكور مقارنة 

 العنصر النسوي خاصة يف االدارة. جهدا كبريا وقوة بدنية، بينما يًتكز اليدوية واليت تتطلب
 واجلدول التارل يوضح  :ؤسسةادلنوع العقد ادلربم مع  من حيث كوندورني يف مؤسسة  عاملتركيبة ال

 ني الذين مت التعاقد معهم.عاملال وعددأنواع العقود ادلربمة 
 لإللكترونيات لمبرم مع مؤسسة كوندورين حسب نوع العقد اعاملال ركيبةت: 13-3الجدول

 عقد عمل دائم نوع العقد
CDI 

عقد عمل دبدة 
 CDD زلددة

عقد عمل 
  DAIPمدعم

عقد ماقبل 
  CTAالتشغيل

 اجملموع

 6397 51 13 2988 3345 ين عاملال عدد
 %100 0.80% 0.20% 46.71%  52.29%  نسبةال

 مديرية ادلوارد البشريةالمصدر: 
ة يف ني لديهم عقود عمل دائمة وشبو دائمة تضمن وضعية مرحيعاملاجلدول أن الغالبية من النبلحظ من خبلل 

 العمل وبالتارل أداء أفضل.

 الذكور االناث سالجن

 5473 294 العدد

 85.56% %14.44 النسبة
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 واجلدول التارل  ؤسسة:ادل ادلنصب الذي يشغلونو يف كوندور من حيثني يف مؤسسة  عاملتركيبة ال
 ي التحكم.عاملو  ني التنفيذينيعامليوضح أعداد اإلطارات وال

 لإللكترونيات مؤسسة كوندورفي  حسب المنصب : تطور عدد الذين تم توظيفهم14-3جدول
 2018جانفي وفيفري  2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 27 139 260 190 132 133 140 إطار
 133 858 680 647 326 282 211 ربكم عامل
 332 822 1448 1345 1019 1383 1040 تنفيذي عامل

 492 1819 2388 2181 1477 1798 1391 اجملموع
 مديرية ادلوارد البشريةالمصدر: 

واىتمامها  من اجلنسني نيعاملكل فئات اللديكن مبلحظة االستقطاب الذي تقوم بو مؤسسة كوندور   
مثلما هتتم النوعية ادلوارد البشرية من حيث  ركيزىا علىتاستقطاب الكفاءات أصحاب ادلؤىبلت العلمية و ب

 .ةول التالياما سنبلحظ يف اجلدمثلالعدد من حيث  بزيادهتم
  :المؤسسةفي  من حيث التكوين البشري المورد تطور .3

 النهائية، ادلخرجات يف فقط تساىم ال البشرية فادلوارد كانت، مؤسسة أي يف متميزة مكانة حيتل البشري ادلورد إن
 كوندور مؤسسة دلنتجات ادلتنوعة للتشكيبلت انظر ري، فوالتسي اإلدارة أساليب تطور اليت الطرق يف أيضا ولكن
 أو للخارج ببعثات بقيامها سواء تكوينهمل كبرية عناية ادلؤسسة أولتوقد ، البشري ادلورد تكوينبادلقابل  تطور

 يهاعامل بني اخلربات لتبادل Hisensالصينية  كادلؤسسة أجنبية مؤسسات من ادلهندسني من لفرق إحضارىا
  :أدناه اجلدول يف توضيح ذلك ديكنو  األفراد ادلكونني تعداد يف مستمرا تطورا ةادلؤسس شهدت وعليو

 لإللكترونيات مؤسسة كوندورونوعيتو في  عدد المستفيدين من التكوينتطور : 15-3الجدول
 2015 2014 2013 2012 السنة

 22 06 13 19 األفراد ادلكونني خارج ادلؤسسة
 1197 901 474 585 األفراد ادلكونني داخل ادلؤسسة
 20 11 22 09 األفراد ادلشاركني يف ادللتقيات

 350 288 204 186 ادلًتبصني
 مديرية ادلوارد البشريةالمصدر: 
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 لئللكًتونيات مؤسسة كوندوريف  وادلبلغ ادلخصص لو ادلستفيدين من التكوين تطور عدد: 16-3 الجدول
 2017 2016 2015 2014 2013 السنة
 950 860 850 900 700 من التكوين عدد ادلستفيدين

ادلبلغ ادلخصص للتكوين 
 سنتيم يارالوحدة: مل

 1.5 1.5 2 2 2 

 مديرية ادلوارد البشريةالمصدر: 
ويظهر من خبلل اجلداول السابقة أن ادلورد البشري بادلؤسسة يف تطور مستمر نتيجة تنويع ادلؤسسة دلنتجاهتا 

على مستوى وحداهتا، باإلضافة لفتح وحدات جديدة وتدريب أفرادىا وإدخاذلا لتكنولوجيات عديدة وجديدة 
 عليها حبيث يتكون ادلورد البشري من مهندسني وتقنيني سامني يف العديد من التخصصات.

 لإللكترونيات : تطور عدد حوادث العمل في مؤسسة كوندور17-3جدول
 2017 2016 2015 2014 السنة

 246 274 338 353 عدد احلوادث
 مديرية ادلوارد البشريةلمصدر: ا

عامل وتعدد الورشات، وىذا يدل 6000نبلحظ قلة عدد احلوادث يف العمل مقارنة بالعدد الكبري للعمال والبالغ 
يها يف أدائهم عاملعلى نوعية التكوين وادلستوى العلمي والعملي الذي توفره ادلؤسسة وىو ما ينعكس على 

  شغيلية.ربكمهم يف اثآالت والعمليات الت
 

 فادلوارد يف ادلؤسسة، متميزة مكانة ربتلبدورىا   البشرية داادلور و  ربتل مؤسسة كوندور مكانة شليزة يف السوق
والتسيري وكفاءة وفعالية  اإلدارة أساليب تطور يف أيضا تساىم ولكن النهائية ادلخرجات يف فقط تساىم ال البشرية

 من ادلوارده ذلذا كبرية عناية ادلؤسسةأولت لئلبداع واالبتكار، ذلذا  سلتلف عمليات اإلنتاج والتسويق باإلضافة
 من ادلهندسني من لفرق إحضارىا أو للخارج ببعثات بقيامها سواء تكوينهم السهر على راحتهم و خبلل

 وىو ما انعكس على أداء ادلؤسسة يهاعاملمع  اخلربات لتبادل Hisensالصينية  كادلؤسسة أجنبية مؤسسات
مها سلتلف ميادين الكهرومنزلية واقتحاتنوعها  ودلنتجات  تشكيبلت مستمرا يف تطورا ادلؤسسة شهدتحيث 

 ألخرى وزادت خربتو ومهاراتو. سنة من البشري ادلورد واذلواتف الذكية وغريىا بادلقابل تطور تعداد
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 اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية: الثاني المبحث
اعتمادا على ما توصلنا إليو يف  ،هجي ادلتبع يف الدراسة ادليدانيةلعرض اجلانب ادلنمن خبلل ىذا ادلبحث  نسعى

اخلطوات ادلنهجية اليت تسمح لنا  سنعتمد كما اجلانب النظري واألدبيات والدراسات السابقة اليت سبت مراجعتها،
 ك عرب اتباع ادلراحل التالية:برصد ادلعلومات الضرورية للدراسة وربليلها، من أجل اختبار فرضيات دراستنا وذل

 
 الدراسة ومصادر جمع البيانات: منهجالمطلب األول: 

   :التالية واخلطوات نهجيةادلقمنا جبمع البيانات من مؤسسة الدراسة وربليلها وفق 
 الدراسة منهجالفرع األول: 

يقوم بتحليل حليلي والذي جل ربديد معادل الدراسة مث اعتمدنا ادلنهج التمت استخدام ادلنهج الوصفي من أ 
دبا ستناسب مع طبيعة الدراسة لكوهنا تتناول مؤسسة واحدة ألسلوب دراسة احلالة  اضافة ،واشتقاق االستنتاجات

اجلانب النظري على  والذي يوفر بيانات ميدانية تسمح بإسقاطباستعمال استبيان أعد خصيصا ذلذا الغرض، 
  لتدعيم النتائج وربليلها لنقدم يف األخري التوصيات.من ادلؤسسة  هااألرقام ادلتحصل علياستخدام و الواقع، 
 :جمع المعلومات مصادر: الثانيالفرع 

 اعتمدنا على نوعني من ادلصادر ىي: 
مصادر الدراسة من كتب ومقاالت وأطروحات باإلضافة لؤلحباث ادلنشورة وادلراجع  المصادر الثانوية: .1

انب ادلوضوع بشكل غري مباشر، باإلضافة للدراسات السابقة اليت االلكًتونية اليت عاجلت سلتلف جو 
 .عاجلت متغريات الدراسة ادلستقل والتابع بصفة مباشرة

واليت تصف الظاىرة ادلدروسة من خبلل االستبيان  من رلتمع الدراسة البيانات اجملمعة المصادر األولية: .2
حيث يعترب االستبيان أكثر الوسائل استخداما لتوفريه  ،وادلقابلة ادلعدة سلفا طبقا لنموذج الدراسة بأبعاده

  .إجابات موضوعية وإعطاء احلرية للمبحوث يف اإلجابة
 

 جمع البيانات دواتأو المطلب الثاني: عينة الدراسة 
  .أدوات مجع البياناتخاص بوكيفية اختيارىا والثاين  خاص بعينة الدراسة مت تقسيم ىذا ادلطلب اذل فرعني األول

 فرع االول: مجتمع وعينة الدراسةال
ي مؤسسة  عاملمن أجل معرفة ما إذا كان للحوكمة أثر يف ربسني أداء ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة، مت اختيار 

قمنا باالتصال دبديرية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة وأبدوا استعدادىم للتعاون معنا من كوندور كعينة للدراسة حيث 
وادلقابلة مع بعض  البحثي وأمدونا دبعطيات حول ادلؤسسة كما سهلوا علينا توزيع االستبيانأجل اصلاز مشروعنا 

وقع اختيارنا يف ىذه الدراسة على مؤسسة كوندور لئللكًتونيات نظرا لتطورىا يف طرق التسيري إطارات ادلؤسسة. 
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باعتباره مصدر االبداع واحملرك األساسي  واإلدارة ومواكبتها للتطور التكنولوجي باإلضافة الىتمامها بادلورد البشري
إطار من أصل 600للتغيري والتطور، وقد سبثل رلتمع دراستنا يف مجيع إطارات ادلؤسسة والبالغ عددىم 

عامل وىذا نظرا إلمكانية فهمهم حملتوى االستبيان واالجابة على األسئلة شلا يعطينا النتائج ادلرغوبة، 6397
 وىي: 1فرد وىذا بالرجوع دلعادلة اختيار العينة لستيفن تومسون 234ختارين كعينة فهو ني ادلعاملبالنسبة لعدد ال

 
 ديثل حجم اجملتمع Nحيث: 

z  1.96وتساوي  0.95ومستوى الثقة  0.05الدرجة ادلعيارية ادلقابلة دلستوى ادلعنوية 
d  0.05ديثل نسبة اخلطأ وتساوي 

 P 0.50القيمة االحتمالية وتساوي 
ألوما سيكاران والذي يدعم  2جوع أيضا لكتاب طرق البحث يف اإلدارة مدخل بناء ادلهارات البحثيةديكن الر 

أن  وادلقصود منو ىو 3نفس النتيجة، وذبدر االشارة اذل أن أسلوب اختيار العينة ىو العينة العشوائية البسيطة
ط من حيث الكفاءة أو ادلؤىل ينتقي الباحث أفراد عينتو بشكل عشوائي دون أن يكون ىناك قيود أو شرو 

العلمي أو االختصاص أو غريىا، حيث لكل عنصر يف اجملتمع فرصة اختيار معلومة ومتساوية كوحدة تدرس 
اجابتها، تعترب أساس متني للتحليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات اليت تشكل قاعدة مناسبة للباحث حول 

 مديرية ادلوارد البشرية حسب القانون ادلتبع يف ادلؤسسة ليقوموا موضوع الدراسة، حيث قمنا بتسليم االستبيان اذل
استبيان قمنا  200بتوزيعها بشكل عشوائي مع شرح بعض ادلفردات العلمية وتوضيحها. وقد مت اسًتجاع 

 بتدقيقها.
 

 : جمع البيانات دواتأ الثاني:الفرع 
يانات يتكون من عدة أسئلة جييب عليها ادلبحوث وىو أداة جلمع الب ستبيانالاقمنا يف ىذه الدراسة باستخدام 

 زلكمني وأيضاعلى مراحل فقد مت وضع استبيان أورل وعرضو على األستاذ ادلشرف وأساتذة واعدادىا يكون 
  .االستبيان اعتمادغرات مت يف ادلرحلة الثانية وبعد تدارك الث ادلؤسساتني يف عاملبعض ال

ة البحوث والدراسات السابقة واليت ساعدت يف ربديد احملاور الرئيسية اليت تصميم االستبيان كان من خبلل مراجع
 متغرياتو.منوذج الدراسة و  حسب مشلها االستبيان، إبراز األبعاد وربديد الفقرات لكل بعد،

                                                           
1  Steven K. Thompson, Sampling, Third Edition, 2012, p 59. 

العلمي وادلطابع، ، النشر طرق البحث في اإلدارة مدخل بناء المهارات البحثيةأوما سيكاران، ترمجة إمساعيل بسيوين وعبد اهلل بن سليمان العزاز،  2
 .388، ص 1998جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية، 

 .351، ص نفس المرجعأوما سيكاران،  3
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  كالتارل:أقسام   أربعةمت تصميم االستبيان وتقسيمو اذل 
الّدراسي، ادلستوى  العمرية،الفئة جلنس، تضمنت ستة أسئلة حول: ا علومات شخصيةبادلقسم متعلق  .أ 

 العمل.اخلربة العامة يف 
 قسم متعلق دبدى تطبيق احلوكمة تضمن األبعاد التالية: .ب 

 . 9اذل  1عبارات من  تسعةمن خبلل  يقاسوىو احلوكمة ادلالية واإلدارية  البعد األول:
 18اذل  10عبارات من  تسعةمن خبلل يقاس وىو حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات الثاين:  البعد

 .27اذل  19عبارات من تسعة من خبلل  يقاسوىو حوكمة ادلوارد البشرية  البعد الثالث:
 قسم متعلق باألداء حسب الكفاءة والفعالية، تضمن: .ج 
 .36اذل  28عبارات من  تسعةمن خبلل  يقاس الكفاءة :األول البعد
 .45اذل  37ن عبارات م تسعةمن خبلل  قاسي لفعاليةا :الثاين البعد

حبيث مت اعطاء وزن لكل درجة من  ني،عاملالمت استخدام مقياس ليكرت ذو مخس درجات لتقييم إجابات 
 وكانت كاثآيت:ادلقياس من أجل تسهيل معاجلتها 

 : مقياس ليكرت ذو خمس درجات18-3جدول
 5 4 3 2 1 الوزن

 تفق بشدةأ تفقأ زلايد تفقأال  تفق بشدةأال  درجة ادلوافقة
فئات ادلتوسط 

 احلسايب
1-1.79 1.80-2.59 2.60-3.39 3.40-4.19 4.20-5 

 عارل جدا عارل  متوسط منخفض منخفض جدا مستوى التأييد
 .262 ص، 2007،رادلنوفية، مص، دليل الباحثين في التحليل اإلحصائي للبيانات، أسامة ربيع أمني :ادلصدر

 
 :ة في تحليل البياناتاإلحصائية المستخدم األساليبالفرع الثالث: 

 استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك متلئلجابة على أسئلة البحث واختبار صحة فرضياتو  
 اإلحصائي والتحليل اعداد قاعدة البياناتيف  SPSS 23 احلزم االحصائية للعلوم االجتماعية ربنامجباالستعانة 

يف الرسومات البيانية حيث اشتملت على  Excel 2013مج برناباإلضافة واختبار فرضيات الدراسة  ذلا
 التالية: ادلقاييس وادلعامبلت
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  مقاييس اإلحصاء الوصفي وذلك لوصف رلتمع البحث وإظهار خصائصو باالعتماد على النسب
ادلئوية والتكرارات، واالجابة على أسئلة البحث وترتيب متغريات البحث حسب أمهيتها باالعتماد 

 ات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية.على ادلتوسط
  معامل آلفا كرونباخCronbach's Alpha) ) ثبات أداة الدراسة لقياسمن أجل. 
  معامل االتساق الداخلي لقياس صدق أداة الدراسة 
  معامل االرتباط بريسونPearson الختبار العبلقة بني متغريات الدراسة دبختلف أبعادىا وكذا حلساب

 دلتغريات ادلستقلة.االرتباط بني ا
 سيمرينوف -اختبار كودلوروفKolmogrov-Smirnov  معامبلت االلتواء والتفلطح ألجل و

 التحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات من عدمو.
  الختبار االرتباط اخلطي بني أبعاد ادلتغريات ادلستقلة.2معامل "كا " 
 " الختبار  لعينتني مستقلتني وىو بديل المعلمي مان ويتين"اختبارT  لعينتني مستقلتني دلعرفة ما إذا كان

ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات ادلبحوثني حول متغريات الدراسة ترجع الختبلف العوامل 
 الشخصية كاجلندر.

 مستقلتني وىو بديل المعلمي الختبار التباين األحادي  ألكثر من عينتني" كروسكال واليس" اختبار
one way Anova حول ادلبحوثني إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق ىناك كان إذا ما عرفةدل 

 الشخصية كالعمر وادلستوى التعليمي واخلربة. العوامل الختبلف ترجع الدراسة متغريات
 لقياس مدى مسامهة ادلتغريات ادلستقلة رلتمعة يف تفسري ادلتغري التابع يف كل فرضية  ضلدارربليل التباين لبل

 ى.على حد
 ربليل االضلدار ادلتعددRegression multiple  الختبار أثر ادلتغريات ادلستقلة بأبعادىا رلتمعة على

 ادلتغري التابع.
 ربليل االضلدار البسيطRégression simple  الختبار أثر كل بعد من أبعاد ادلتغريات ادلستقلة على

 ادلتغري التابع.
 التابع ادلتغري على رلتمعة بأبعادىا ادلستقلة ادلتغريات أثر رالختبا د التدرجييادلتعد االضلدار ربليل. 
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 :االستبيانوثبات اختبار صدق : الثالثالمطلب 
 .يف ىذا ادلطلب سندرس صدق االستبيان اخلارجي والداخلي مث ثباتو وىذا يف الفرعني التاليني 
 

 االستبيانالفرع األول: اختبار صدق 
معرفة قابليتها قياس من مصداقية أداة الدراسة وىي االستبيان و  للتأكدبارات القبلية يف ىذا ادلطلب سنقوم باخت 

وينقسم اذل قسمني صدق  ،ما جيب قياسو وإعطاء نتائج دقيقة نتمكن من خبلذلا باستخراج النتائج ادلرجوة
 .خارجي وصدق داخلي

 ستنا وتوزيعو على العينة ادلستهدفةقبل اعتماد االستبيان كأداة لدرا الستبيان:لالخارجي صدق الاختبار  .1
، ينقسمون اذل قسمني األول 1خضع لعملية ربكيم من قبل رلموعة من األساتذة من جامعات سلتلفة

يضم األشخاص ادلتمرسني يف إعداد وإدارة االستبيان والثاين متخصصني يف اجلانب ادلوضوعي للبحث 
، وىذا بغية التأكد من سبلمة بناء واإلدارةاسبة وىم ينتمون الختصاصات علمية سلتلفة، اإلحصاء، احمل

 التالية:االستمارة من سلتلف اجلوانب 
  دقة صياغة األسئلة وصحة العبارات 
 مدى مشولية االستمارة 
 توزيع خيارات اإلجابة لضمان مبلئمتها لعملية ادلعاجلة اإلحصائية 
 الوقوف على التصميم وادلنهجية 

ات والتوصيات الواردة من جلنة التحكيم ونتائج االختبار االورل تداركنا النقائص ومت ويف األخري بناءا على ادلبلحظ
  صياغة االستبيان بشكلو النهائي.

يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى ربقق : اختبار صدق البناء الداخلي .2
ويعرف من مدى ارتباط   د قياسو بالضبط،أي أن األداة تقيس ما يرا األىداف اليت تريد الوصول إليها،

 تغريادل الذي ديثل أحد جوانباليت تنتمي إليو و  بعدفقرة من فقرات االستبيان بالدرجة الكلية للكل 
بني كل فقرة من فقرات برنامج احلزم االحصائية من خبلل  بريسون االرتباط تمعامبلضلسب ، التابعة لو

 لبعد نفسو كما يلي:أبعاد االستبيان مع الدرجة الكلية ل
 متغير "حوكمة المؤسسات" والدرجة الكلية للبعد. باط بين درجة كل فقرة من فقرات معامالت االرت .أ 

 وقد مت قياس درجة االرتباط عن طريق معامل االرتباط بريسون والنتائج موضحة يف اجلدول التارل:
 

                                                           
  .02رقم  قائمة احملكمني يف ادللحقانظر  1
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 حوكمة المؤسساتالخاصة باالستبيان  ارتباط بيرسون لفقرات : معامل19-3 الجدول
 sig معامل االرتباط الفقرات البعد sig معامل االرتباط الفقرات البعد

 احلوكمة ادلالية
 واالدارية

كنولوجيا حوكمة ت 0.000 **0.640 1
 ادلعلومات

15 0.881** 0.000 

 0.000 **0.769 16 حوكمة ت.م 0.000 **0.655 2 احلوكمة ادلالية

 0.000 **0.862 17 حوكمة ت.م 0.000 **0.812 3 احلوكمة ادلالية

 0.000 **0.807 18 حوكمة ت.م 0.000 **0.809 4 احلوكمة ادلالية

ادلوارد حوكمة  0.000 **0.841 5 احلوكمة ادلالية
 البشرية

19 0.791** 0.000 

 0.000 **0.820 20 حوكمة م.ب 0.000 **0.870 6 احلوكمة ادلالية

 0.000 **0.842 21 حوكمة م.ب 0.000 **0.854 7 احلوكمة ادلالية

 0.000 **0.893 22 حوكمة م.ب 0.000 * 0.796 8 احلوكمة ادلالية

 0.000 **0.874 23 حوكمة م.ب 0.000 **0.816 9 احلوكمة ادلالية

 0.000 **0.884 24 حوكمة م.ب 0.000 **0.823 10 حوكمة ت.م

 0.000 **0.833 25 حوكمة م.ب 0.000 **0.854 11 حوكمة ت.م

 0.000 **0.852 26 حوكمة م.ب 0.000 **0.856 12 حوكمة ت.م

 0.000 **0.831 27 حوكمة م.ب 0.000 **0.867 13 حوكمة ت.م

  0.000 **0.826 14 حوكمة ت.م

 0.01*دالة احصائيا عند مستوى معنوية                 *0.05دالة احصائيا عند مستوى معنوية * 
 (05)انظر ادللحق رقم  spss على سلرجات برنامج ااءمن اعداد الطالب بن المصدر:
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من خبلل اجلدول نبلحظ أن معامبلت االرتباط موجبة أي أن ىناك عبلقة طردية بني درجات فقرات متغري   
مع الدرجة الكلية لكل بعد تابعة لو. كما أن مجيع درجات الفقرات كانت دالة إحصائيا حوكمة ادلؤسسات" "

شلا يعين أنو دال احصائيا، وبذلك تعترب  0.05، باإلضافة اذل مستوى ادلعنوية أقل من 0.01عند مستوى معنوية 
 فقرات االستبيان تقيس ما أعدت لقياسو وتتمتع بادلصداقية البلزمة.

  .الكلية لبعد"أداء الموارد البشرية" ودرجة ا باط بين درجة كل فقرة من فقرات متغيراالرت معامالت .ب 
 االرتباط عن طريق معامل االرتباط بريسون والنتائج موضحة يف اجلدول التارل: وقد مت قياس درجة
 بأداء الموارد البشرية: معامل ارتباط بيرسون لفقرات االستبيان الخاصة 20-3 الجدول

 sig معامل االرتباط الفقرات البعد sig االرتباطمعامل  الفقرات البعد

 0.000 **0.665 37 فعالية يف األداءال 0.000 **0.824 28 الكفاءة يف األداء

 0.000 **0.836 38 الفعالية يف األداء 0.000 **0.884 29 الكفاءة يف األداء

 0.000 **0.786 39 الفعالية يف األداء 0.000 **0.867 30 الكفاءة يف األداء

 0.000 **0.821 40 الفعالية يف األداء 0.000 **0.878 31 الكفاءة يف األداء

 0.000 **0.857 41 الفعالية يف األداء 0.000 **0.818 32 ءة يف األداءالكفا

 0.000 **0.770 42 الفعالية يف األداء 0.000 **0.785 33 الكفاءة يف األداء

 0.000 **0.801 43 الفعالية يف األداء 0.000 **0.773 34 الكفاءة يف األداء

 0.000 **0.668 44  األداءالفعالية يف 0.000 **0.875 35 الكفاءة يف األداء

 0.000 **0.786 45 الفعالية يف األداء 0.000 **0.790 36 الكفاءة يف األداء

 0.01دالة احصائيا عند مستوى معنوية **                           0.05* دالة احصائيا عند مستوى معنوية 
 (05ر ادللحق رقم )انظ spssمن اعداد الطالب بناءا على سلرجات برنامج  المصدر:

 
"أداء  درجات فقرات متغريمن خبلل اجلدول نبلحظ أن معامبلت االرتباط موجبة أي أن ىناك عبلقة طردية بني 

ة إحصائيا عند الفقرات كانت دالدرجات . كما أن مجيع تابعة لو دادلوارد البشرية" مع الدرجة الكلية لكل بع
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وبذلك تعترب شلا يعين أنو دال احصائيا،  0.05عنوية أقل من ، باإلضافة اذل مستوى ادل0.01مستوى معنوية 
 .لصدق البلزمتقيس ما أعدت لقياسو وتتمتع بافقرات االستبيان 

 : اختبار ثبات االستبيانالفرع الثاني
التأكد من مدى ثبات أداة  الغرض منو  ،يعين استقرار ىذه األداة وعدم تناقضها مع نفسها ثبات االستبيان 

قدرهتا على احلصول على نفس النتائج يف حالة ما إذا أعيد توزيعها على نفس العينة بتوفر االستبيان( الدراسة)
 :والنتائج يعرضها اجلدول التارل   SPSSبربنامج  ةنفس الظروف. وقد مت استخدام معامل ألفا كرونباخ باالستعان

 نتائج اختبار ألفا كرومباخ لمتغيرات الدراسة: 21-3الجدول 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha عدد الفقرات 
,984  45 

 (04انظر ادللحق رقم ) SPSSسلرجات اعداد الطالب اعتمادا على  المصدر:                         
 وللتفصيل أكثر لدينا اجلدول التارل الذي يوضح قيم معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد متغريات الدراسة:

 معامل ألفا كرونباخ ألبعاد االستبيانقيم : 22-3 دولالج
 معامل الصدق الذايت معامل ألفا كرونباخ الفقرات زلاور االستبيان

 0.961 0.925 9-1 احلوكمة ادلالية واإلدارية

 0.972 0.946 18-10 حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات

 0.975 0.951 27-19 حوكمة ادلوارد البشرية

 0.988 0.977 27-1 ؤسساتمحور حوكمة الم

 0.972 0.945 36-28 يف األداءالكفاءة 
 0.957 0.917 45-37 يف األداءالفعالية 

 0.979 0.959 45-28 محور أداء الموارد البشرية
 0.991 0.984  االستبيان

 (04)انظر ادللحق رقم  SPSSسلرجات اعداد الطالب اعتمادا على المصدر: 
بالثبات فأداة القياس تتمتع  (، ومنو0,984د أن معامل "آلفا كرونباخ" الكلي ىو )يبلحظ من خبلل اجلدول صل

أعيد  إذاخيص عينة الدراسة وىذا يعين استقرار ادلقياس وعدم تناقضو مع نفسو، وبالتارل يعطي نفس النتائج  فيما
را لقدرتو على إعطاء نتائج اعتماد االستبيان يف قياس ادلتغريات ادلدروسة نظ وديكنتطبيقو على نفس العينة، 
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إمكانية تعميم نتائج االستبيان على كل رلتمع الدراسة أي ابات ادلستقصى منهم عرب الزمن، و متوافقة مع إج
جذر  حسابياويساوي  اسوفيما خيص الصدق فيقصد بو أنو يقيس فعبل ما وضع لقي .كوندور ةمؤسسني يف عاملال

  .س تتمتع بالصدق الداخليومنو فأداة القيا 0.991 الثبات ويساوي
 معامل ألفا كرونباخ المصحح لفقرات االستبيانقيم : 23-3جدول

معامل  ألفا  الفقرات البعد
 ادلصحح

 ألفا معامل الفقرات البعد
 ادلصحح

 ألفا معامل الفقرات البعد
 ادلصحح

 0.984 31 األداء كفاءة 0.984 16 حوكمة ت.م 0.984 1 احلوكمة ادلالية

 0.984 32 األداء كفاءة 0.984 17 حوكمة ت.م 0.984 2 اليةاحلوكمة ادل

 0.984 33 األداء كفاءة 0.984 18 حوكمة ت.م 0.984 3 احلوكمة ادلالية

 0.984 34 األداء كفاءة 0.984 19 .بحوكمة  م 0.984 4 احلوكمة ادلالية

 0.983 35 األداء كفاءة 0.984 20 .بحوكمة  م 0.984 5 احلوكمة ادلالية

 0.984 36 كفاءة األداء 0.984 21 .بحوكمة  م 0.984 6 احلوكمة ادلالية

 0.984 37 فعالية األداء 0.984 22 .بحوكمة  م 0.984 7 احلوكمة ادلالية

 0.983 38 األداء فعالية 0.983 23 .بحوكمة  م 0.984 8 احلوكمة ادلالية

 0.984 39 داءاأل فعالية 0.984 24 .بحوكمة  م 0.984 9 احلوكمة ادلالية

 0.984 40 األداء فعالية 0.984 25 .بحوكمة  م 0.984 10 حوكمة ت.م

 0.984 41 األداء فعالية 0.984 26 .بحوكمة  م 0.984 11 حوكمة ت.م

 0.984 42 األداء فعالية 0.984 27 .بحوكمة  م 0.984 12 حوكمة ت.م

 0.984 43 اءاألد فعالية 0.984 28 األداء كفاءة 0.983 13 حوكمة ت.م
 0.984 44 األداء فعالية 0.983 29 األداء كفاءة 0.984 14 حوكمة ت.م
 0.984 45 األداء فعالية 0.984 30 األداء كفاءة 0.984 15 حوكمة ت.م

 (04)انظر ادللحق رقم  SPSS سلرجات على اعتمادا الطالب اعداد :المصدر
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  حال مت حذف فقرة من الفقرات وكما نبلحظ من اجلدول قيمديثل اجلدول السابق قيم ألفا كرونباخ ادلعدلة يف  
 الفقرات، أي أن كل الفقرات تؤثر يف معامل الثباتفقرة من  دل تتأثر كثريا عند حذف كل معامل ألفا كرونباخ
 وضلتفظ هبا.بالتارل ىي مهمة 

األدىن أي أن ىذه األداة  نبلحظ من جدول معامبلت الثبات أن كل أبعاد االستبيان ذباوز معامل ثباهتا احلد
تتسم بثبات داخلي جيد ديكن من القياس السليم للمتغريات، كما مت حساب معامل صدق احملك من خبلل أخذ 
اجلذر الًتبيعي دلعامل الثبات كما ىو موضح يف اجلدول حيث أن مجيع معامبلت الصدق دلتغريات البحث 

 كن القول أن فقرات البحث تقيس ما وضعت لقياسو.وأبعادىا كبرية ومناسبة ألىداف البحث بالتارل دي
 

 نتائج التحليل االحصائي :لثالمبحث الثا
عرض ب بداية سنقوم واستخراج النتائج، الدراسة ادليدانية معطياتنقوم بتحليل سمن خبلل ىذا ادلبحث   
كما  ،الدراسةريات ومناقشة إجابات ادلبحوثني حول أبعاد ومتغعرض مث  ،لعينة الدراسةالشخصية صائص اخل

األثر عن طريق اختبارات االضلدار مث الدراسة بداية من اختبار  سيشتمل ىذا ادلبحث على اختبار الفرضيات
اخلروج بنتائج الدراسة ادليدانية واالجابة على  ومنو اختبار الفروقات يف اإلجابات حسب ادلتغريات الشخصية،

 ادلوارد البشرية ختاما للدراسة.فة دور حوكمة ادلؤسسات يف ربسني أداء معر و  لفرعيةاالشكالية الرئيسية واألسئلة ا
 

 المطلب األول: عرض الخصائص الشخصية لعينة الدراسة
ان أي البيانات اخلاصة ما يتعلق بالقسم األول من االستبي بيانات تحليلوم يف ىذا اجلزء من البحث بنق  

تعليمي واخلربة وعرضها يف شكل جداول وأشكال إحصائية ليسهل بالعاملني، شلثلة يف اجلنس، السن، ادلستوى ال
 النتائج.ها واخلروج بربليلقراءة ادلعطيات و 

 :حلصول على النتائج التاليةامت وقد : الجنسفراد عينة الدراسة حسب توزيع أ: األولالفرع  
 سالجن متغير عينة الدراسة حسبمفردات توزيع  :24-3 الجدول

 المئوية بةالنس التكرار الفئة
 %50 100 ذكور
 %50 100 إناث

 %100 200 المجموع
 (06)انظر ادللحق رقم  spssمن اعداد الطالب اعتمادا على سلرجات  المصدر:
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 ديكن انشاء الرسم البياين التارل:   Excel2013باستخدام برنامج و استنادا اذل معطيات اجلدول 
 سالجنمتغير تركيبة عينة الدراسة حسب : 6-3الشكل

50%50%     

    

 
  Excel وبرنامج spss من إعداد الطالب على ضوء سلرجات المصدر:

 من عينة الدراسة من الذكور %50ما نسبتو  حيث أن توضيح نتائج اجلدول السابقديكن خبلل الشكل  من
االحصائيات ادلقدمة من مديرية ادلوارد ن لرغم من أمن اإلناث ويعترب سبثيبل متساويا لكبل الفئتني با %50 بادلقابل

عامل وىذا يرجع  5767من أصل  %85.56ني دبا نسبتو عاملالبشرية أظهرت أن الذكور ديثلون األكثرية من ال
ي االدارات والذين كان عددىم عاملاذل ان أغلب العمال الذكور ىم من عمال الورشات بينما دراستنا مشلت 

 لنسوي، عكس ورشات الًتكيب والتصنيع والنقل أين األكثرية من فئة الذكور.حيث يًتكز العنصر ا عامل 600
  فراد عينة الدراسة حسب السنالفرع الثاني: توزيع أ

 التالية:استمارة معاجلة مت احلصول على النتائج ادلوضحة  200رلموع  من
 السن متغير عينة الدراسة حسبمفردات : توزيع 25-3 الجدول

 المئوية سبةالن التكرار الفئة
 28% 56 30الى21من
 63% 126 40الى 31 من
 9% 18 فأكثر 41 من

 100% 200 المجموع
 (06)انظر ادللحق رقم  SPSSمن اعداد الطالب اعتمادا على سلرجات المصدر:
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 :التارل يضاح الرؤية استعنا بالرسم البياينالو ئات العمرية ادلختلفة للمبحوثني الف علىفئة الشباب تغلب نبلحظ أن 
 السنمتغير تركيبة عينة الدراسة حسب  :7-3 الشكل
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  Excel وبرنامج SPSS من إعداد الطالب على ضوء سلرجات المصدر:

ىم شلن تقل أعمارىم  % 28حيث نبلحظ أن ما نسبتو  رسم البياينمن خبلل الاجلدول  معطيات ديكن توضيح
 الشبابادلؤسسة يف  اعتماد سنة وىي األغلبية وىذا يدل على 41اذل  31بني  ىم ما %63سنة و 31عن 

سنة وأكثر، وىو ما  41ط سبثل الذين ىم من فق %9 ادلنافسة، وتبقىحىت تكون قادرة على مواجهة ربديات 
 وية. تعكسو االحصائيات ادلقدمة من مديرية ادلوارد البشرية خاصة فيما تعلق بنسب التوظيف والتقاعد السن

 التعليمي: المستوىحسب فراد عينة الدراسة أتوزيع  الثالث:الفرع 
 :ة مت احلصول على النتائج التاليةاستمارة معاجل 200من رلموع  

 المستوى التعليمي متغير حسبتركيبة العينة : 26-3الجدول
 
 

 
 
 
 

 
 (06)انظر ادللحق رقم SPSS إعداد الطالب على ضوء سلرجات منالمصدر: 

 المئوية النسبة التكرار الفئة
 17% 34 أقل من جامعي

 66% 132 جامعي
 17% 34 بعد التدرج()ما  جامعي

 100% 200 المجموع
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 :Excel2013وىذا باستخدام برنامج  لتوضيح النتائج أكثر ديكن االستعانة بالرسم البياين التارل
 المستوى التعليمي متغير تركيبة عينة الدراسة حسب :8-3الشكل

 
 Excel وبرنامج spss سلرجاتمن إعداد الطالب على ضوء : المصدر
نبلحظ أن أكرب نسبة ىي للمستوى اجلامعي بنسبة من خبلل الشكل حيث  السابقديكن توضيح نتائج اجلدول 

ى شيء فهو يدل لدراسات العليا، وىذا إن دل علأصحاب اأقل  وبنسبة %17 بنسبةمث أقل من جامعي  66%
 يف الطاقات ذات ادلستوى اجلامعي.على أن ادلؤسسة تستهدف توظ

 
 سنوات الخبرة: حسبفراد عينة الدراسة أتوزيع  :الرابعالفرع 

  :استمارة والنتائج كالتارل 200مت معاجلة  
 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةمفردات ع توزي: 27-3الجدول

 المئوية النسبة التكرار الفئة

 %36 72 سنوات 5أقل من 

 %59 118 سنة 15الى5من 

 %5 10 سنة15أكثر من 

 %100 200 المجموع

 (06)انظر ادللحق رقم  SPSSسلرجات  ى ضوءلعالطالب  اعداد منالمصدر: 
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 التارل بياينالرسم العلى  ربصلنا Excel2013اذل برنامج  ادلعطياتمن خبلل نقل 

 برةسنوات الخ متغير بتركيبة عينة الدراسة حس: 9-3الشكل
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  Excelوبرنامج SPSS من إعداد الطالب على ضوء سلرجات :المصدر

استقصاؤىم، من رلموع األفراد الذين مت  %59سنة خربة بنسبة  15اذل 5نبلحظ أن أكرب فئة ىي اليت ىي بني 
، أما الفئة األخرية ادلتمثلة يف أكثر من %36بنسبة  سنوات 5حني صلد الذين تًتاوح سنوات خربهتم أقل من  يف

اذل  5ربة متوسطة ما بني ذوي خ من عينة الدراسة نيعاملوبذلك صلد أن أغلبية ال %05سنة فتمثل نسبة  15
  ويعطيها مصداقية أكرب.سنة، شلا يزيد الثقة يف االجابات عن أسئلة االستبيان  15

ني كانت عاملشخصية لعينة الدراسة ديكن القول أن أكرب فئة من اللخصائص الدراسة ل حسب ما تقدم من  
سنة شلا يعطي مصداقية أكثر يف  15و5سنة ذوي التعليم العارل وأصحاب اخلربة بني  40الشباب األقل من 

اجاباهتم باعتبارىم أصحاب مستوى عارل وخربة كما لديهم تطلعات مستقبلية، ويعكس سياسة ادلؤسسة يف 
 لى الشباب الطموح أصحاب ادلهارة والتعليم اجلامعي يف مشاريعها واستهدافهم يف سياستها للتوظيف.االعتماد ع

 
 "حوكمة المؤسسات متغير" حول أبعاد عينة الدراسة آلراءالتحليل االحصائي الثاني: المطلب 

يف  سسات ومدى تطبيقهافيما خيص وجود أبعاد حوكمة ادلؤ  االستبيان أسئلةني على عاملالختبار مدى موافقة ال  
لكل فقرات األبعاد الثبلثة  ادلبحوثنيمت استخراج التكرارات والنسب ادلئوية إلجابات و  ،ادلؤسسة زلل الدراسة

 النتائج.اجلداول التالية  وتوضح افات ادلعياريةكما مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلر   األوذل،
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 واإلدارية"الحوكمة المالية  سة حول فقرات البعد األول "تحليل إجابات عينة الدرا :الفرع األول
ضمن ادلتغري ادلستقل "حوكمة  ومدى تطبيقها يف مؤسسة كوندور احلوكمة ادلالية واالداريةقمنا بدراسة وجود   

ووجود مبادئ  اذباىات أفراد العينة اإلحصائية ادلدروسة فيما خيص تطبيقالتالية وضح اجلداول تو  "ادلؤسسات
 مع التعليق عليها. وكمة يف ادلؤسسةاحل

 واإلدارية"الحوكمة المالية " األول بعدال فقرات مدى موافقة أفراد العينة على :28-3 الجدول
 أتفق بشدة أتفق زلايد ال أتفق ال اتفق بشدة الفقرات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %37.5 75 %46 92 %2.5 5 %7 14 7% 14 1فقرة
 %28 56 %53.5 107 %9.5 19 %8 16 1% 02 2فقرة

 %28.5 57 %42 84 %16.5 33 %9 18 04% 08 3فقرة
 %36.5 73 %38.5 77 %13 26 %06 12 06 12 4فقرة
 %33 66 %36 72 %14.5 29 %9.5 19 7 14 5فقرة

 %36.5 73 %37 74 %10 20 %13 26 3.5% 07 6فقرة
 %32 64 %39 78 %13.5 27 11.5 23 04% 08 7فقرة
 %28 56 %40 80 %18.5 37 %9.5 19 04% 08 8فقرة

 %28.5 57 %42.5 85 %17.5 35 %7.5 15 4% 08 9فقرة

 (07)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب على ضوء سلرجات المصدر: 
 التعليق:

 ري ادلؤسسة.يؤثر رللس اإلدارة بشكل واضح يف س :1 فقرةال 
  .على وجود دور جمللس اإلدارة على تسيري ادلؤسسة توافق%83.5عينة الدراسة بنسبة  غالبنبلحظ أن 

  أخذ رللس اإلدارة بعني االعتبار الشكاوى ادلقدمةي :2ة الفقر. 
 واالستجابة ذلا.ارة يف دراسة الشكاوى توافق على أثر رللس االد %81.5نبلحظ أن األكثرية بنسبة 

 ديتلك رللس اإلدارة التأىيل العلمي الكايف دلتابعة اخلطط اإلدارية. :3 رةفقال 
االدارة، أي الدور االشرايف سري تابعة ورقابة مكفاءة يف ترى أن ىناك   %70.5بنسبة ن األغلبية نبلحظ ا

 ال ادلنوطة هبم.جمللس االدارة على االدارة التنفيذية، باإلضافة دلؤىبلت أعضائو واليت سبكنهم من شلارسة األعم
 يف اطار قانوين واضح ةؤسسادل اسًتاتيجية إعداديف مجيع األطراف يشارك : 4الفقرة. 
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واالدارة وأصحاب عداد اسًتاتيجية ادلؤسسة من طرف رللس اإلدارة إتوافق على  %75نبلحظ أن األغلبية 
    ؤسسات.وجود إطار فعال حلوكمة ادلزلدد وواضح أي  إطاريف ني، وىذا عاملادلصاحل وال

  بني األطراف ادلختلفة.يف حل الصراعات أصحاب ادلصاحل يساىم  :5ةالفقر 
 .%9وىذا بنسبة  ال وادارة وموردين وغريىمأصحاب ادلصاحل من عماألغلبية توافق على دور  نبلحظ أن

  وإبداء الرأي.ثقافة احلوار على يشجع رللس اإلدارة  :6ة الفقر 
 ني واشراكهم يف ازباذ القرارات.رللس االدارة ادلباشر على العامل ريأثت ىعل توافق %73.5األغلبية بنسبة 

 التدقيق ادلعتمدة من رللس االدارة باالستقبللية. نةتتمتع جل: 7الفقرة 
 لجنة تدقيق وأهنا مستقلة. رللس االدارة لعلى اعتماد  %71نبلحظ موافقة األغلبية بنسبة 

 مفصلة عن وضعيتها ادلالية حليةة بنشر تقارير مر ؤسستقوم ادل :8الفقرة. 
يف ادلؤسسة بصورة على وجود مبدأ االفصاح والشفافية  %68نبلحظ أن األغلبية من ادلبحوثني توافق بنسبة 

 ادلة جلميع أصحاب ادلصاحل دون تأخري ويف الوقت ادلناسب.ع
 صول.عن التغريات اجلوىرية يف األ دلؤسسةتفصح ا :9 فقرةال 

 ادلؤسسة.يف  عن ادللكية على تطبيق مبدأ االفصاح والشفافية %71وافق بنسبة نبلحظ أن األغلبية ت
 واإلدارية"الحوكمة المالية " األول بعدت الفقرا اه إجابات أفراد العينة علىاتج :29-3الجدول

 االذباه االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب فقراتال
 موافق 1.147 4 1
 موافق 0.888 4 2
 موافق 1.069 3.82 3
 موافق 1.130 3.94 4
 موافق 1.202 3.79 5
 موافق 1.139 3.90 6
 موافق 1.120 3.84 7
 موافق 1.079 3.79  8
 موافق 1.049 3.84  9

 موافق 0.864 3.87 احلوكمة ادلالية واإلدارية
  (07)انظر ادللحق رقم  SPSS من إعداد الطالب على ضوء سلرجات المصدر:
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ادلساوي  اب ادلتوسط احلسايبحسنت باذباه "موافق" باألغلبية من خبلل لبعد األول كات ان فقرانبلحظ أ
حسب  منخفضن تشتت االجابات كما أ  ( أي مستوى التأييد عارل4.19-3.40وىو يف اجملال) 3.87

بالتارل ديكن القول بوجود وربقق مبادئ حوكمة ادلؤسسات وأن مؤسسة  ، 0.864البالغ  االضلراف ادلعياري
 وندور تطبق فعبل احلوكمة ادلالية واالدارية. ك
 

 "حوكمة تكنولوجيا المعلوماتالثاني "تحليل إجابات عينة الدراسة حول فقرات البعد  :الثانيالفرع 
ضمن ادلتغري ادلستقل "حوكمة  ومدى تطبيقها يف مؤسسة كوندورقمنا بدراسة وجود حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات 

ووجود مبادئ  اذباىات أفراد العينة اإلحصائية ادلدروسة فيما خيص تطبيقالتالية ول اوضح اجلدتادلؤسسات"، و 
 حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسة.

 "حوكمة تكنولوجيا المعلومات" لثانيا بعدال فقرات مدى موافقة أفراد العينة على :30-3الجدول
 أتفق بشدة أتفق زلايد ال أتفق ال اتفق بشدة الفقرات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %26 52 %43 86 22.5 45 %7 14 1.5% 03 10فقرة

 %39.5 79 33.5 67 15.5 31 %9 18 2.5% 05 11فقرة

 %35 70 %37 74 16.5 33 %6.5 13 05% 10 12فقرة

 %31.5 63 %35 70 13.5 27 11.5 23 8.5% 17 13فقرة

 %30 60 34.5 69 %17 34 15.5 31 3% 06 14فقرة

 %39.5 79 %31 62 %7.5 15 %15 30 7.5% 14 15فقرة

 %37.5 75 42.5 85 %10 20 %5.5 11 4.5% 09 16فقرة

 %29 58 %43 86 12.5 25 %13 26 2.5% 05 17فقرة

 %25.5 51 %44 88 %13 26 11.5 23 6% 12 18فقرة

 (07)انظر ادللحق رقم  SPSSعلى ضوء سلرجات  من إعداد الطالبالمصدر: 
 التعليق:

 تستعمل ادلؤسسة نظم ادلعلومات واالتصال احلديثة. :10 فقرةال 
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على نظم ادلعلومات واالتصال احلديثة.يف ادلؤسسة وأن  %69نبلحظ أن األغلبية من ادلبحوثني توافق بنسبة 
 ادلؤسسة مواكبة للتطور التكنولوجي.

 لديها. تكنولوجيا ادلعلوماتتطوير لبتخصيص ادلال  ادلؤسسةهتتم : 11ة فقر ال 
من ادلبحوثني أكدوا على ادلؤسسة زبصص غبلف مارل لتحديث أجهزهتا وجلب  %73نبلحظ أن 

 منهم غري موافق. %11.5التكنولوجيا احلديثة، يف حني 
 تستقطب ادلؤسسة ادلوارد البشرية ادلتخصصة يف نظم ادلعلومات. :12ة فقر ال 

حظ من خبلل إجابات ادلبحوثني أن ادلؤسسة تركز على جلب الكفاءات ادلتخصصة يف التكنولوجيا نبل
من ادلبحوثني يرى أن ادلؤسسة تستقطب ادلوارد البشرية ادلتخصصة، وىو ما يؤكده اقتحام  %72حيث أن 

 األلواح الرقمية من خبلل عدة اصدارات.ة عادل اذلواتف النقالة الذكية و ادلؤسس
 متطورة ومسايرة لظروف العمل.لتبقى البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات يتم صيانة  :13ةفقر ال 

يتم من ادلبحوثني يرون أن البنية التحتية من أجهزة الكًتونية وغريىا من آالت متطورة  %66.5نبلحظ أن 
 صيانتها ومتابعتها وتصليحها يف حال األعطال حىت تضمن سريورة العمل.

 ون يف أقسام االعبلم اثآرل بالكفاءة ادلطلوبة.عامليتمتع ال :14فقرةال 
 يرون عكس ذلك. %18.5من ادلبحوثني أن الكفاءات موجودة يف ادلؤسسة بادلقابل  %64.5يرى 

 ادلعلومات يف ربقيق األداء ادلطلوب. وتكنولوجيا تساىم أنظمة :15فقرةال 
نولوجيا ادلعلومات ودورىا األساسي يف تسهيل بأمهية نظم وتك %70.5يرى أغلب ادلبحوثني دبا نسبتو 

 منهم عكس ذلك. %22.5وربسني األداء وربقيق األىداف ادلراد ربقيقها، بادلقابل يرى 
 توفر ادلؤسسة التكنولوجيا وادلعلومات دلواجهة الظروف الطارئة. :16فقرةال 

من تكنولوجيات وخطط  من ادلبحوثني أكد على وجود احتياطات خاصة توفرىا ادلؤسسة%80نبلحظ أن 
 منهم ال يرى ذلك. %11دلواجهة األزمات والظروف الطارئة، دبقابل 

 ني.عامللاحلسن ل داءاأل دبا يضمن تكنولوجيا ادلعلومات ادلؤسسةراقب ت :17 فقرةال 
تراقب  يها بادلقابلعاملمن ادلبحوثني أن ادلؤسسة تستعمل الوسائل التكنولوجية لتحسني أداء  %72 يوافق

أمنها ادلعلومايت يف ظل ادلنافسة السوقية من كفؤ ذلا و تو الوسائل دبا يضمن التشغيل اجليد واالستغبلل الىا
منهم  %15.5صلد  خبلل برامج الرقابة على الشبكات وجلان ادلراقبة وغريىا من اثآليات الرقابية، بادلقابل

 .غري موافق
 يف ادلؤسسة ألصحاب  ادلعلومات على تكنولوجيا قابةوالر  تابعةتقارير ادلعلى ادلؤسسة  تفصح :18ة فقر ال

 ادلصاحل.
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وتراقبها، كما أن تقارير من ادلبحوثني أن ادلؤسسة تتابع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال  %69.5يرى 
وجود منهم غري موافق على  %17.5بينما  ني وغريىم،عاملاطبلع أصحاب ادلصاحل من بنوك و ة يتم ادلتابع

 علومات وتقارير الرقابة ألصحاب ادلصاحل.االفصاح على ادل
 

 من خبلل ادلعطيات السابقة ديكن اعداد وتلخيص ما ربصلنا عليو من معلومات يف اجلدول التارل:
 "حوكمة تكنولوجيا المعلومات" ثانيلا بعدات الفقر اتجاه إجابات أفراد العينة على : 31-3الجدول

 االذباه رياالضلراف ادلعيا ادلتوسط احلسايب تفقراال
 موافق 0.939 3.85 10
 موافق 1.068 3.99 11
 موافق 1.105 3.91 12
 موافق 1.261 3.70 13
 موافق 1.137 3.73 14
 موافق 1.293 3.81 15
 موافق 1.051 4.03 16
 موافق 1.066 3.83 17
 موافق 1.145 3.72 18

 موافق 0.939 3.83 حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات

 (07)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب على ضوء سلرجات المصدر: 
  

ديكن ان نستنتج رؤية ادلبحوثني لوجود وتطبيق حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسة حيث من خبلل اجلدول 
-3.40وىو يف اجملال  3.83أغلب ادلبحوثني وافق على مضمون فقرات البعد الثاين حيث بلغ ادلتوسط احلسايب 

، اذن ديكن القول 0.939راف معياري يساويأي مستوى التأييد عارل مع مستوى تشتت منخفض باضل 4.19
  كوندور.  بوجود مبادئ حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات وأهنا مطبقة يف ادلؤسسة
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 حوكمة الموارد البشرية"" تحليل إجابات عينة الدراسة حول فقرات البعد الثالث :الثالثالفرع 
ضمن ادلتغري ادلستقل "حوكمة  ومدى تطبيقها يف مؤسسة كوندور ادلوارد البشريةحوكمة سة وجود قمنا بدرا

توضح اجلداول التالية اذباىات أفراد العينة اإلحصائية ادلدروسة فيما خيص تطبيق ووجود مبادئ ادلؤسسات" و 
 يف ادلؤسسة. ادلوارد البشرية حوكمة 
 "حوكمة الموارد البشرية" ثالثال بعدال فقرات ة علىمدى موافقة أفراد العين :32-3الجدول  
 أتفق بشدة أتفق زلايد ال أتفق ال اتفق بشدة الفقرات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %23 46 46.5 93 %16 32 %9.5 19 5% 10 19فقرة

 %19.5 39 42.5 85 18.5 37 %15 30 4.5% 09 20فقرة

 %29.5 59 %33 66 %15 30 %14 28 8.5% 17 21فقرة

 %32.5 65 %38 76 12.5 25 %8.5 17 8.5% 17 22فقرة

 %31 62 %38 76 12.5 25 %11 22 7.5% 15 23فقرة

 %30 60 %38 76 12.5 25 %10 20 9.5% 19 24فقرة

 %26.5 53 38.5 77 15.5 31 %13 26 6.5% 13 25فقرة

 %34 68 %36 72 15.5 31 %8 16 6.5% 13 26فقرة

 %24.5 49 43.5 87 14.5 29 10.5 21 7% 14 27فقرة

 (07)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب على ضوء سلرجات المصدر: 
 التعليق:

 وقدراتو. عاملتوفق ادلؤسسة بني صبلحيات كل  :19ة فقر ال 
 عاملى التوافيق وادلوائمة بني صبلحيات وقدرات النبلحظ أن ادلبحوثني موافقون على أن ادلؤسسة تعمل عل

 شلن يرون غري ذلك.%14.5دبقابل  %69.5وادلسؤوليات ادلنوطة بو دبعدل 
 عاملال أداء واضحة لقياس تعتمد ادلؤسسة معايري :20ة فقر ال. 

اس وقي عاملادلبحوثني يرون أن ادلؤسسة قد وضعت معايري واضحة وزلددة لتقييم المن  %62نبلحظ أن 
والدقيق دبا يضمن التقييم العادل  عاملأداءه وان ىناك طرق علمية منتهجة لتحديد مستوى أداء كل 

 غري موافق على ىذا الطرح. %19.5للجميع، بادلقابل 
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 تتماشى زلاسبة األفراد مع ادلسؤوليات ادلخولة ذلم. :21ة فقر ال 
بالتارل  عاملوفق ادلسؤولية ادلخولة لكل من ادلبوحثني على أن احملاسبة وادلساءلة تكون  %62.5وافق 

منهم  %15غري ذلك يف حني التزم  %22.5ادلكافآت أو العقوبة تكون عادلة غري رلحفة، بينما يرى 
 احلياد. 

 القرار حسب اختصاصو. صنع عملية يشارك كل فرد يف :22ة فقر ال 
واه وزبصصو وال يتم اقصاء يشارك يف عملية صنع القرار كل حسب منصبو ومست عاملأن ال %70.5يرى 

أي طرف من ادلشاركة ادلباشرة من خبلل االجتماعات أو غري ادلباشرة من خبلل التمثيبلت الرمسية كالنقابة 
 غري ذلك. %17وغريىا، بينما يرى 

 تعتمد ادلؤسسة على سياسات واضحة لتدريب وتكوين أفرادىا. :23ة فقر ال 
كما اهنا تضع سياسات وخطط تدريبية ني  عاملبتدريب المن ادلبحوثني أن ادلؤسسة هتتم  %69يرى 

وتكوينات وىذا ما دلسناه من خبلل احصائيات مديرية ادلوارد البشرية للتكوينات داخل ادلؤسسة وخارجها 
كما   2017سنة  عامل 950التكوين وادلشاركة يف ادلؤسبرات والًتبصات حيث بلغ عدد ادلستفيدين من 

من ادلبحوثني غري موافق على وضوح سياسة  %18.5نتيم، بادلقابل صلد مليار س 2ادلبلغ ادلخصص 
 التدريب والتكوين ادلنتهجة. 

 البشرية. ادلوارد تعتمد ادلؤسسة العدالة يف معاملة :24ة فقر ال 
ني وىو عنصر مهم جدا سواءا يف تطبيق عاملمن ادلبحوثني أن ادلؤسسة تعتمد العدالة بني مجيع ال %68يرى 

وارد البشرية وشلارستها أو على مستوى الفرد من خبلل الشعور بالرضا وبالتارل ربسن األداء، يف حوكمة ادل
 من ادلبحوثني احلياد. % 12.5غري موافق على وجود العدالة يف ادلعاملة بينما التزم  %19.5ادلقابل صلد 

 تتفاعل ادرة ادلوارد البشرية جبدية مع انشغاالت األفراد. :25ة فقر ال 
 %19.5من ادلبحوثني أن ادارة ادلوارد البشرية ذباوب على انشغاالهتم وتستجيب ذلا بينما يرى  %65يرى 

 منهم احلياد. %15.5من ادلبحوثني أهنا ال تتفاعل مع انشغاالهتم يف حني التزم 
 تعمل ادلؤسسة على اجلذب واحلفاظ على الكفاءات. :26ة فقر ال 

قوم جبذب الكفاءات واحلفاظ عليها، فحسب احصائيات ر تمن ادلبحوثني أن مؤسسة كوندو  %70يرى 
ربكم فقط يف شهري جانفي  عامل 133إطار ذو دراسات عليا و 27مديرية ادلوارد البشرية فقد مت توظيف 

غري  %14.5فرد مت توظيفو، بينما يرى  492تنفيذي وىذا دبجموع  عامل 332دبقابل  2018وفيفري 
 ذلك. 

 ة ادلواصفات اخلاصة بكل وظيفة بدقة.ربدد ادلؤسس :27ة فقر ال 
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من  %17.5بادلقابل  من ادلبحوثني أن مؤسسة كوندور تضع معايري زلددة ودقيقة لكل وظيفة %68يرى 
 .احلياد %14.5ادلبحوثني غري موافقني يف حني التزم 

 
 من خبلل ادلعلومات اجملمعة السابقة ديكن تلخيص النتائج يف اجلدول التارل:

 "حوكمة الموارد البشرية "ثالثلا بعدت الفقرااتجاه إجابات أفراد العينة على  :33-3الجدول

 (07)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب على ضوء سلرجات  المصدر:
حيث  دوركون  مؤسسةادلوارد البشرية يف من خبلل اجلدول ديكن ان نستنتج رؤية ادلبحوثني لوجود وتطبيق حوكمة 

-3.40وىو يف اجملال  3.69أغلب ادلبحوثني وافق على مضمون فقرات البعد الثاين حيث بلغ ادلتوسط احلسايب 
، اذن ديكن القول 1.00راف معياري يساويأي مستوى التأييد عارل مع مستوى تشتت منخفض باضل 4.19

  كوندور.  مؤسسةهنا مطبقة يف وأ ادلوارد البشريةبوجود مبادئ حوكمة 
ادلساوي  ادلتوسط احلسايب حسبكانت باذباه "موافق" باألغلبية   حوكمة ادلؤسساتد ابعت أنبلحظ أن فقرا

حسب  كما أن تشتت االجابات منخفض  ( أي مستوى التأييد عارل4.19-3.40والذي كان يدور يف اجملال)
أن مؤسسة كوندور تطبق فعبل بالتارل ديكن القول بوجود وربقق مبادئ حوكمة ادلؤسسات و االضلراف ادلعياري، 

 وكمة.احل

 االذباه االضلراف ادلعياري توسط احلسايبادل تفقراال
 موافق 1.074 3.73 19
 موافق 1.100 3.58 20
 موافق 1.275 3.61 21
 موافق 1.230 3.78 22
 موافق 1.221 3.74 23
 موافق 1.262 3.69 24
 موافق 1.189 3.66 25
 موافق 1.174 3.83 26
 موافق 1.159 3.68 27

 موافق 1.006 3.698 حوكمة ادلوارد البشرية
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 "أداء الموارد البشريةمتغير "حول أبعاد  التحليل االحصائي آلراء عينة الدراسة المطلب الثالث:
وىذا بدراسة فقرات البعدين يف ىذا ادلطلب سوف نعرض إجابات عينة الدراسة وآرائهم حول أداء ادلوارد البشرية 

   توضح النتائج. اجلداول التاليةو  ،ة وكفاءة أداء ادلوارد البشرية على التوارلالرابع واخلامس اخلاصني بفعالي
 كفاءة أداء الموارد البشرية" " الرابعالفرع األول: تحليل إجابات عينة الدراسة حول فقرات البعد 

يف  اء ادلوارد البشرية"أد"ضمن ادلتغري التابع  يف مؤسسة كوندور الكفاءة يف أداء ادلوارد البشرية مستوىقمنا بدراسة 
مستوى أداء فيما خيص  وآرائهم توضح اجلداول التالية اذباىات أفراد العينة اإلحصائية ادلدروسة، و مؤسسة كوندور

 يف ادلؤسسة.   عاملال أداء من خبلل كفاءة ادلورد البشري
 "ارد البشريةكفاءة أداء المو " رابعال بعدال فقرات مدى موافقة أفراد العينة على :34-3الجدول

 أتفق بشدة أتفق زلايد ال أتفق ال اتفق بشدة الفقرات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %24 48 41.5 83 %17 34 10.5 21 7% 14 28فقرة

 %30.5 61 39.5 79 10.5 21 12.5 25 7% 14 29فقرة

 %29 58 38.5 77 %15 30 %9 18 8.5% 17 30فقرة

 %25 50 %42 84 13.5 27 %12 24 7.5% 15 31فقرة

 %30 60 43.5 87 %12 24 %9 18 5.5% 11 32فقرة

 %29.5 59 %46 92 15.5 31 %5.5 11 3.5% 07 33فقرة

 %26.5 53 %46 98 %7 14 %14 28 3.5% 07 34فقرة

 %30.5 61 36.5 73 17.5 35 %13 26 2.5% 05 35فقرة

 %29.5 59 %40 80 18.5 37 %7.5 15 4.5% 09 36فقرة

 (07)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب على ضوء سلرجات المصدر: 
 التعليق:

 وادلعدات ادلتوفرة بكفاءة. اثآالتون عامليستعمل ال :28 فقرةال 
واستغبلذلا  ادلعدات الكفاءة لتشغيل سلتلفالقدرة وادلعرفة و ديتلكون  نيعامللمن ادلبحوثني أن ا %65.5يرى 

 باإلضافةولعل ما يدعم ىذا الرأي سياسة مؤسسة كوندور يف توظيف الكفاءات واالطارات  ،بالشكل اجليد
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بينما يرى  ون كما تبينو احصائيات مديرية ادلوارد البشرية،عاملللتكوينات والًتبصات اليت يستفيد منها ال
 .فقط أهنم ال يتمتعون بالكفاءة البلزمة 17.5%

 ادلتوفرة لديك جيداهارات ادلو  عارفادلتستغل ادلؤسسة  :29 فقرةال. 
من ادلبحوثني موافق على حسن استغبلل ادلؤسسة للمهارات وللمعارف ادلوجودة  %69.5نبلحظ أن 

بداخلو أي أن ادلؤسسة قد سبكنت من اخراج ادلعرفة الباطنية اليت ديتلكها وأنو يشغلها ويستغلها دبا يعود 
من ادلبحوثني غري موافق على ىذا الطرح وىذا  %19.5عليو وعلى ادلؤسسة، من جهة ثانية نرى بالفائدة 

 قد يرجع لعدم سبكنو من اخراج كل طاقاتو أو دل جيد اجلو ادلبلئم لذلك.  
 لديك قناعة بأن مجيع ادلعلومات اخلاصة بالعمل متوفرة.  :30 فقرةال 

ادلدة الزمنية ادلطلوبة وفر مجيع ادلعلومات اخلاصة بالعمل كمن ادلبحوثني موافق على ت %67.5نبلحظ أن 
 %15من ادلبحوثني غري موافق يف حني  %17.5و وغريىا من ادلعلومات، بادلقابل إلصلاز ادلهام ادلوكلة ب

 التزموا احلياد. 
 الوقت ادلتاح للعمل دون تضييع. ونعاملليستغل ا: 31 فقرةال 

غري  %19.5تم استغبللو بكفاءة اصلاز ادلهام ادلطلوبة بينما يرى من ادلبحوثني أن الوقت ي %67يرى 
 ذلك.

 ويتبعها بكفاءة.بإجراءات العمل ادلسطرة  عامليلتزم ال :32 فقرةال 
لديو االلتزام ذباه عملو شلا يسمح لو أن يؤديو بكفاءة عالية، بينما  عاملمن ادلبحوثني أن ال %73.5يرى 
 غري ذلك.   %14.5يرى 

 يوجد نقص يف حوادث العمل. :33 فقرةال 
ستغبلل اجليد من ادلبحوثني موافقون على نقص حوادث العمل وىو ما يدل على اال %75.5نبلحظ أن 

 من ادلبحوثني ال يوافق.  %9والكفؤ لآلالت والتمتع باخلربة الكافية، بادلقابل صلد 
 العمل ومتطلبات بواجبات ونعامللدى الإدلام يوجد  :34 فقرةال. 

يؤىلهم بالقيام بو بكفاءة،  ني يلمون جبوانب العمل وديتلكون ماعاملمن ادلبحوثني أن ال %72.5قد يعت
 احلياد. %7غري ذلك يف حني التزم  %21بينما يرى 

 ة.ني مرتفععاملالعند يف العمل ادلواظبة  :35 فقرةال  
زيد من حسن استغبلل الوقت موجودة شلا ي احملافظة على الدوام لدى الفردمن ادلبحوثني أن  %66.5يرى 

 منهم التزم احلياد.  %17.5من ادلبحوثني غري موافق و %15.5ادلتاح واصلاز ادلهام يف أقل وقت، بينما 
 احساس بادلسؤولية وربافظ على كتمان ادلعلومات اخلاصة بالعمل. لديك :36 فقرةال 
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اخلاصة بالعمل حبرص  مع ادلعلوماتمن ادلبحوثني لديو احساس بادلسؤولية كما يتعامل  %69.5نبلحظ أن 
 التزموا احلياد. %18.5غري موافق و %14 ، يف ادلقابل صلدشديد ومهنية

 من خبلل ادلعلومات ادلتحصل عليها ديكن إعداد اجلدول التارل:
 "كفاءة أداء الموارد البشرية" الرابع بعدالات فقر جاه إجابات أفراد العينة على ات: 35-3الجدول

 (07)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب على ضوء سلرجات المصدر: 
-3.40وىو يف اجملال ) 3.77 حسب ادلتوسط احلسايب موافق ن فقرات بعد الكفاءة كانت باذباهنبلحظ أ

، اذن ديكن القول 0.941والذي يساوي  حسب االضلراف ادلعياري منخفضكما ان تشتت االجابات   (4.19
 مبادئ احلوكمة.يف ظل وجود وتطبيق ويف ربسن  شري من حيث الكفاءة يف العمل جيددلورد الببأن أداء ا

 
 فعالية أداء الموارد البشرية" البعد الخامس"الفرع الثاني: تحليل إجابات عينة الدراسة حول فقرات 

أداء ادلوارد البشرية"، "التابع ضمن ادلتغري  يف مؤسسة كوندور الفعالية يف أداء ادلوارد البشرية مستوىقمنا بدراسة 
مستوى أداء ادلورد فيما خيص  وآرائهم أفراد العينة اإلحصائية ادلدروسة ورآراء توضح اجلداول التالية اذباىاتو 

 يف ادلؤسسة.   عاملفعالية أداء ال معرفةالبشري من خبلل 
 

 االذباه االضلراف ادلعياري توسط احلسايبادل الفقرات
 موافق 1.159 3.65 28
 موافق 1.216 3.74 29
 موافق 1.219 3.71 30
 موافق 1.194 3.65 31
     ق 1.120 3.84 32

     ق 0.992 3.93 33

     ق 1.086 3.81 34

     ق 1090 3.80 35

     ق 1.077 3.83 36

     ق 0.941 3.77 بعد الكفاءة
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 "أداء الموارد البشرية فعالية" لخامسا بعدال فقرات مدى موافقة أفراد العينة على :36-3الجدول
 أتفق بشدة أتفق زلايد ال أتفق ال اتفق بشدة الفقرات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %27.5 55 46.5 93 %14 28 %8.5 17 3.5% 07 37فقرة

 %31.5 63 %33 66 %17 34 %14 28 4.5% 09 38فقرة

 %29.5 59 41.5 83 %16.5 33 12.5 25 00% 00 39فقرة

 %30.5 61 38.5 77 %13.5 27 %16 32 1.5% 03 40فقرة

 %34.5 69 35.5 71 %17.5 35 12.5 25 00% 00 41فقرة

 %41 82 42.5 85 %7.5 15 %9 18 00% 00 42فقرة

 %38 76 45.5 91 %6.5 13 %9.5 19 0.5% 01 43فقرة

 %34 68 %49 98 %9 18 %7 14 1% 02 44فقرة

 %37 74 %45 90 %12.5 25 %5.5 11 00% 00 45فقرة

 (07)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب على ضوء سلرجات المصدر: 
 التعليق:

  تساعد اثآخرين يف اصلاز مهامهم. :37ة الفقر  
بلء فيما خيص ني وتبادل ادلعلومات بني الزمعاملبني الروح التعاون من ادلبحوثني على وجود  %74يوافق 

من ادلبحوثني ال توافق  %12، وصلد أن شلا يزيد نسبة النجاح يف العمل وربقيق الفعالية يف األداء اصلاز ادلهام
 منهم احلياد.  %14على ذلك يف التزم 

 تتلقى تعليمات دورية حول طريقة العمل من طرف ادلشرفني :38فقرة ال.  
لقي تعليمات حول طريقة العمل بشكل دوري شلا يضمن من ادلبحوثني يوافق على ت %64.5نبلحظ أن 

التزموا  %17ال يوافق و %18.5 ربقيق النتائج وبالتارل الفعالية يف األداء وربقيق األىداف ادلطلوبة، بينما
 احلياد. 

 عندما تواجهك صعوبات يف أدائك لعملك تعلم هبا ادلسؤول :39 فقرةال. 
ب عليها بادلسؤول يف حال تلقي صعوبات شلا يساعده على التغل من ادلبحوثني على اتصالو %70.5يوافق 

 و بصعوبات العمل.من ادلبحوثني ال يعلم ادلسؤول عن %12.5بادلقابل صلد فقط واصلاز عملو بشكل فعال، 
 أنت راضي على أدائك لعملك :40ة فقر ال. 
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  غري  %17.5غوبة، يف حني أنو راضي عن عملو وأن يؤديو وحيقق النتائج ادلر من ادلبحوثني  %68.5يرى
  التزموا احلياد. %13.5راضي عن أدائو و

 جديدة مواصفاتتقدمها ادلؤسسة عند ظهور طرق عمل جديدة أو  اليت تدريباتال تستوعب :41 فقرةال. 
من ادلبحوثني أنو ديتلك ادلؤىبلت والقدرة على االستيعاب والتأقلم مع تطور طرق العمل أي  %70يرى 

 %12.5مهاراتو باستمرار وىو ما حيقق األداء الفعال واألىداف ادلرجوة، يف حني يرى فقط امكانية تنمية 
 غري ذلك.

 تتشاور مع ادلشرفني حول طريقة العمل :42ة فقر ال. 
ويشاور ادلشرفني عليو حول طرق اصلاز العمل شلا حيقق أفضل من ادلبحوثني على يبدي رأيو  %83.5يوافق 

 من ادلبحوثني ال يشاور ادلشرف عليو. %9ط النتائج، بادلقابل صلد فق
 أجري. وليس العمل يف شريك نفسك تعترب :43ة فقر ال 

من ادلبحوثني أنو شريك يف العمل وليس أجري أي أن روح االنتماء اذل ادلؤسسة عالية جدا  %83.5يرى 
 غري ذلك. يرى %9.5وأىداف ادلؤسسة على اتساق شلا يزيد فعالية األداء، بادلقابل  وأن أىدافو

 دبوضوعية يقوم ادلشرفون بتقييم ما تقدمونو من أداء لعملكم :44فقرة ال. 
من ادلبحوثني أن نتائج تقييم األداء موضوعية تبتعد عن الذاتية شلا يزيد الثقة يف النتائج وما  %73يرى 

 %8ا يرى ، كمواألداء الفعالينعكس بدوره على الرضا  يًتتب عليها من مكافآت أو توجيهات وىو ما
    من ادلبحوثني احلياد. %9فقط أهنا غري موضوعية والتزم 

  عبلقاتك جيدة مع الزبائن والزمبلء يف العمل. :45ة الفقر 
ني وادلتعاملني خارج ادلؤسسة من جهة أخرى  عاملبني الزمبلء من جهة وبني ال التواصلبوجود  %82يرى 
كس على األداء الفردي وربقيق األىداف ادلرغوبة، ويرى ن ىذا التواصل يف االذباه االجيايب شلا ينعأكما 
   احلياد. %12.5، بينما التزم فقط من ادلبحوثني بأن عبلقاتو غري جيدة يف العمل 5.5%

 
 من خبلل ما تقدم ديكن تلخيص ما ربصلنا عليو من معلومات يف اجلدول التارل:
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 "فعالية أداء الموارد البشريةالخامس " بعدالت افقر جاه إجابات أفراد العينة على ات :37-3الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (07)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب على ضوء سلرجات المصدر: 
-3.40وىو يف اجملال ) 3.96كانت باذباه موافق حسب ادلتوسط احلسايب الفعالية  نبلحظ أن فقرات بعد 

، اذن ديكن القول 0.765خفض حسب االضلراف ادلعياري والذي يساوي ( كما ان تشتت االجابات من4.19
 ويف ربسن يف ظل وجود مبادئ احلوكمة. فعالية يف العمل جيدبأن أداء ادلورد البشري من حيث ال

الذي كان زلصورا يف اجملال كانت باذباه موافق حسب ادلتوسط احلسايب أبعاد أداء ادلوارد البشرية  فقرات   
، اذن ديكن ادلتحصل عليها االضلراف ادلعياري قيم ن تشتت االجابات منخفض حسب( كما أ3.40-4.19)

 ويف ربسن يف ظل وجود مبادئ احلوكمة فعالية يف العمل جيدالالكفاءة و  القول بأن أداء ادلورد البشري من حيث
 .حسب آراء عينة الدراسة

ني كانت الشباب األقل من عاملول أن أكرب فئة من المن خبلل دراسة عينة الدراسة وميوذلا وآؤائها ديكن الق  
سنة مع تساوي يف احلضور للجنسني وىو ما يعطي ثقة  15و5سنة ذوي التعليم العارل وأصحاب اخلربة بني  40

ت فقرال أكرب يف اجاباهتم باعتبارىم أصحاب مستوى عارل وخربة وديكن اعتبار العينة شلثلة جملتمع الدراسة، بالنسبة
  ادلساوي أي مستوى التأييد عارل ادلتوسط احلسايب حسبكانت باذباه "موافق" باألغلبية   حوكمة ادلؤسسات دابعأ

بالتارل ديكن القول بوجود وربقق مبادئ حوكمة حسب االضلراف ادلعياري،  كما أن تشتت االجابات منخفض

 االذباه االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب تفقراال
 موافق 1.027 3.86 37
 موافق 1.176 3.73 38
 موافق 0.975 3.88 39
 موافق 1.088 3.81 40
 موافق 1.009 3.92 41
 موافق 0.908 4.16 42
 موافق 0.929 4.11 43
 وافقم 893 4.08 44
 موافق 0.837 4.14 45

 موافق 0.765 3.96 بعد الفعالية
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كانت باذباه موافق داء ادلوارد البشرية  أبعاد أفقرات وكمة، بالنسبة لادلؤسسات وأن مؤسسة كوندور تطبق فعبل احل
، اذن ديكن القول بأن ادلتحصل عليها االضلراف ادلعياري قيم تشتت منخفض حسب معحسب ادلتوسط احلسايب 

حسب  ويف ربسن يف ظل وجود مبادئ احلوكمة فعالية يف العمل مرتفعالالكفاءة و  أداء ادلورد البشري من حيث
 أكد عن طريق اختبار الفرضيات يف ادلبحث التارل.آراء عينة الدراسة، يبقى الت

 
 الدراسة: اختبار فرضياتبحث الرابع: الم
قمنا يف ىذا اجلزء من البحث باختبار الفرضيات للتأكد من صحتها أو عدمها وىذا من خبلل إجرء   

ختبار فرضيات االضلدار الربليل قبل التطرق اذل االختبارات االحصائية البلزمة بواسطة برنامج احلزم اإلحصائية، و 
مدى تأثر  باختبار قمنا من صبلحية النموذج إلعطاء نتائج دقيقة، وأخريا للتأكد اختباراهتا القبليةالدراسة قمنا ب

 واليت من شأهنا ادلسامهة يف تفسري نتائج الدراسة. إجابات ادلبحوثني خبصائصهم الشخصية
 

 نحدارالمطلب األول: االختبارات القبلية لنموذج اال
قمنا يف ىذا اجلزء بإجراء االختبارات القبلية الختبار االضلدار حيث تسمح دبعرفة صبلحية النموذج ادلدروس   

إلجراء الختبار فرضيات االضلدار واألثر وامكانية احلصول على نتائج دقيقة تسمح بالوصول اذل االجابة على 
 االشكالية ادلطروحة.

 
 الطبيعي:  : اختبار التوزيعولاألالفرع 

للتأكد من خضوع البيانات للتوزيع الطبيعي نقوم باستخدام اختبار كودلوروف سيمرينوف باالضافة دلعامبلت 
 1و 1-االلتواء والتفلطح، حيث ترى بعض الدراسات اإلحصائية أن معامل االلتواء جيب أن يكون زلصورا بني 

بلحظ يف اجلدول التارل أما بالنسبة الختبار كودلوروف وىو ما ربقق مثلما ن 3و 3-ومعامل التفلطح زلصورا بني 
وىو ما دل يتحقق، وقد أوردت بعض الدراسات أنو  0.05سيمرينوف فيجب أن يكون مستوى الداللة أكرب من 

مفردة( فقد وجد أن عدم ربقق ىذا  30ديكن االستعاضة عن ىذا الشرط اذا كان حجم العينة كبريا )أكرب من 
  1ى نتيجة االختبار.الشرط ال يؤثر عل

 
 
 

                                                           
 .15ان، األردن، ص ، دار وائل للنشر، عم: فهم وتحليل البيانات االحصائيةspssالنظام االحصائي الطبلفحة عباس، ، الزعيب زلمد ببلل 1
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 : اختبار التوزيع الطبيعي كولموروف سيميرنوف ومعامالت االلتواء والتفلطح38-3جدول

معامل االلتواء   ويلك-شابريو سيمرينوف-كودلوروف 
skewness 

معامل التفلطح 
kurtosis 

 sigقيمة zقيمة   sigقيمة zقيمة  الفقرات زلاور االستبيان

احلوكمة ادلالية 
 اإلداريةو 

1-9 0.211 0.000 0.981 0.000 0.704- 0.820- 

حوكمة تكنولوجيا 
 ادلعلومات

10-18 0.188 0.000 0.883 0.000 -0.691 -0.888 

حوكمة ادلوارد 
 البشرية

18-27 0.173 0.000 0.910 0.000 -0.654 -0.698 

زلور حوكمة 
 ادلؤسسات

1-27 0,196 ,0000 0,873 ,0000 -0.676 -0.998 

 0.741- 0.672- 0.000 0.940 0.000 0.119 36-27 كفاءة يف األداءال

 0.954- 0.302- 0.000 0.873 0.000 0.196 45-36 الفعالية يف األداء

زلور أداء ادلوارد 
 البشرية

28-45 0,145 ,0000 0,927 ,0000 -0.443 -1.019 

 1.088- 0.605- 0000, 0,882 0000, 0,175 45 االستبيان

 (03)انظر ادللحق رقم  SPSSمن اعداد الطالب اعتمادا على سلرجات المصدر: 
اذن  0.05وىي أقل من مستوى الداللة  0.000من خبلل اجلدول ديكن القول أن القيمة االحتمالية تساوي 

وىي    -0.302و -0.704البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، بادلقابل فإن قيم معامل االلتواء ىي زلصورة بني
 . 1و 1-اجملال  يف

، إال أن مستوى 3و 3-وىي داخل اجملال   -0.698و - 1.088كما أن قيم معامل التفلطح زلصورة بني
ذلذا دل يتم التأكد من اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي  0.05الداللة يف اختبار سيمرينوف كودلوروف أقل من 

 تائج أكثر دقة.   وسيتم اجراء الدراسة باالختبارات البلمعلمية إلعطاء ن
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 الفرع الثاني: اختبار قوة النموذج: 
يهدف ىذا االجراء دلعرفة قدرة النموذج على إعطاء نتائج ذات مصداقية وقابلة للتحليل، ويكون ىذا من خبلل 

حصل عليها اختبار طبيعة العبلقة بني ادلتغريين ادلستقل والتابع، مث اختبار خطية ىذه العبلقة من خبلل النتائج ادلت
 ديكن اعتماد ىذا النموذج يف تفسريه للعبلقة بني ادلتغريين التابع وادلستقل.

 اختبار طبيعة العالقة بين المتغير المستقل والتابع:  .1
واذلدف قبل دراسة عبلقة األثر بني ادلتغري التابع وادلستقل ال بد من دراسة العبلقة بني ادلتغريات ومعرفة طبيعتها 

معرفة وجود عبلقة ارتباط خطية بني أبعاد ادلتغري ادلستقل وادلتغري التابع وقوة ىذا االرتباط، وىذا ىو التأكد من 
اليت تكون بني أبعاد ادلتغري ادلستقل "حوكمة اجلدول التارل يوضح مصفوفة االرتباط  .2باعتماد اختبار كا

مات وحوكمة ادلوارد البشرية وبني ادلتغري التابع ادلؤسسات" وىي احلوكمة ادلالية واإلدارية، حوكمة تكنولوجيا ادلعلو 
 وىو "أداء ادلوارد البشرية" والنتائج موضحة كما يلي: 

 " للمتغير المستقل "حوكمة المؤسسات" والمتغير التابع "أداء الموارد البشرية"2: اختبار "كا39-3جدول
 ستوى ادلعنويةم درجة احلرية 2قيمة معامل كا ادلتغري التابع ادلتغريات ادلستقلة

 0.000 27 124.800 أداء ادلوارد البشرية احلوكمة ادلالية واالدارية

حوكمة تكنولوجيا 
 122.280 ادلعلومات

27 0.000 

 0.000 33 245.060 حوكمة ادلوارد البشرية

 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
  
اذن ىناك  0.000وكانت تساوي 0.05أقل من  2ان درجة ادلعنوية إلختبار كا من خبلل اجلدول نبلحظ  

بني حوكمة ادلؤسسات بأبعادىا  0.05عبلقة ارتباطية اجيابية قوية جدا ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 
 ادلتعدد.وأداء ادلوارد البشرية، وديكن دراسة األثر من خبلل اختبار ربليل التباين واالضلدار البسيط و 

 
 اختبار خطية العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة:  .2

من أجل التحقق من خطية العبلقة بني ادلتغريات التابعة وادلستقلة ومدى مبلئمة النموذج الختبار فرضيات 
عاد "، وقمنا بتقسيمها اذل قسمني األول يدرس عبلقة أبAnovaاالضلدار قمنا بإجراء اختبار ربليل التباين "

وىي احلوكمة ادلالية واإلدارية، حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات وحوكمة ادلوارد  ادلتغري ادلستقل "حوكمة ادلؤسسات"
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البشرية مع بعد "الكفاءة" للمتغري التابع "أداء ادلوارد البشرية"، والقسم الثاين يدرس عبلقة أبعاد ادلتغري ادلستقل 
تكنولوجيا ادلعلومات وحوكمة ادلوارد البشرية مع بعد "الفعالية" دلتغري" أداء  وىي احلوكمة ادلالية واإلدارية، حوكمة

 ادلوارد البشرية"، والنتائج كانت كالتارل:
 

وىي احلوكمة ادلالية واإلدارية، حوكمة تكنولوجيا  اختبار خطية العالقة بين أبعاد"حوكمة المؤسسات" .أ 
 داء ادلوارد البشرية" اجلدول التارل يوضح النتائج: ادلعلومات وحوكمة ادلوارد البشرية وبعد "كفاءة أ

 ألبعاد "حوكمة المؤسسات" مع بعد "كفاءة أداء الموارد البشرية" : تحليل التباين لالنحدار40-3جدول
 

 

رلموع 
 ادلربعات

درجة 
 احلرية

 مستوى ادلعنوية Fقيمة معامل  متوسط ادلربعات

احلوكمة ادلالية 
 واالدارية

 0.000 546.097 129.531 1 129.531 االضلدار

   0.237 198 46.964 البواقي

  199 176.496 اجملموع

حوكمة 
تكنولوجيا 
 ادلعلومات

 0.000 613.686 133.442 1 133.442 االضلدار

   0.217 198 43.054 البواقي

  199 176.496 اجملموع

حوكمة ادلوارد 
 البشرية

 0.000 863.339 143.569 1 143.569 االضلدار

   0.166 198 32.926 البواقي

  199 176.496 اجملموع

 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
 
وبقيمة احتمالية 546.097احملسوبة  Fنبلحظ أن النموذج صاحل الختبار الفرضية حيث أن قيمة معامل فيشر   

فإن العبلقة اخلطية  0.05، ودبا أن مستوى ادلعنوية أقل من 0.05نوية وىي أقل من مستوى ادلع 0.000تساوي
 احلوكمة على ألبعاد بني ادلتغريات قد ربققت كما ازبذت اذباىا موجبا، اذن ديكن اختبار الفرضيات ودراسة األثر

 البشرية.  ادلوارد أداء كفاءة
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ادلالية واإلدارية، حوكمة تكنولوجيا وىي احلوكمة  "اختبار خطية العالقة بين أبعاد"حوكمة المؤسسات .ب 
 ادلعلومات وحوكمة ادلوارد البشرية وبعد "فعالية أداء ادلوارد البشرية" اجلدول التارل يوضح النتائج: 

 
 : تحليل التباين لالنحدار ألبعاد "حوكمة المؤسسات" مع بعد "فعالية أداء الموارد البشرية"41-3جدول
 

 

رلموع 
 ادلربعات

درجة 
 احلرية

 مستوى ادلعنوية Fقيمة معامل  متوسط ادلربعات

احلوكمة ادلالية 
 واالدارية

 0.000 299.821 70.189 1 70.189 االضلدار

   0.234 198 46.353 البواقي

  199 116.542 اجملموع
حوكمة 

تكنولوجيا 
 ادلعلومات

 0.000 299.359 70.146 1 70.146 االضلدار

   0.234 198 46.396 البواقي

  199 11.542 اجملموع
حوكمة ادلوارد 

 البشرية
 0.000 363.904 75.476 1 75.476 االضلدار

   0.207 198 41.066 البواقي

  199 116.542 اجملموع
 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 

وبقيمة احتمالية 546.097احملسوبة  Fمل فيشر نبلحظ أن النموذج صاحل الختبار الفرضية حيث أن قيمة معا
فإن العبلقة اخلطية  0.05، ودبا أن مستوى ادلعنوية أقل من 0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000تساوي

 احلوكمة على ألبعاد بني ادلتغريات قد ربققت كما ازبذت اذباىا موجبا، اذن ديكن اختبار الفرضيات ودراسة األثر
 البشرية. دلواردا أداء فعالية

من خبلل نتائج االختبارات القبلية السابقة ديكن القول أن ىناك عبلقة ارتباطية اجيابية قوية ذات داللة احصائية   
بني حوكمة ادلؤسسات بأبعادىا وأداء ادلوارد البشرية، كما أن العبلقة اخلطية بني  0.05عند مستوى معنوية 

"حوكمة ادلؤسسات"  ألبعاد موجبا، اذن ديكن اختبار الفرضيات ودراسة األثرادلتغريات قد ربققت وازبذت اذباىا 
البشرية" بأبعاده، ولدراسة عبلقة األثر بني متغريي النموذج "حوكمة ادلؤسسات" و"أداء ادلوارد  ادلوارد "أداء على

 و"االضلدار ادلتعدد التدرجيي".البشرية" سنقوم باختبارات "ربليل التباين" و"االضلدار البسيط" و"االضلدار ادلتعدد" 
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 ثر(:ألفرضية الرئيسية األولى )فرضية ا المطلب الثاني: تحليل ومناقشة
 هتدف ىذه الفرضية اذل تبيان وجود أثر ما بني أبعاد حوكمة ادلؤسسات وأبعاد أداء ادلوارد البشرية 

H0:  المؤسسة البشرية في لحوكمة المؤسسات على أداء الموارد ذو داللة احصائية  ال يوجد أثر
 .0005المعنوية  عند مستوى االقتصادية "كوندور" لإللكترونيات

مت اختبار "ربليل االضلدار ادلتعدد" واختبار "ربليل االضلدار ادلتعدد التدرجيي" وىذا بغرض اإلجابة على الفرضية 
 نتائج:الرئيسية، واجلدول التارل يوضح ال

 دد ألثر أبعاد حوكمة المؤسسات على أداء الموارد البشرية: تحليل االنحدار المتع42-3الجدول 
ادلعامبلت  ادلعامبلت غري النمطية ادلتغري

النمطية 
beta 

 Tقيمة 
 احملسوبة

 الداللة مستوى ادلعنوية

 اخلطأ ادلعياري   Bقيمة  

  0.000 7.535  0.110 0.825 الثابت

  0.000 2.881 0.212 0.069 0.200 احلوكمة ادلالية واالدارية

حوكمة تكنولوجيا 
 ادلعلومات

0.163 0.068 0.188 2.393 0.018  

  0.000 8.204 0.546 0.054 0.443 حوكمة ادلوارد البشرية

 منوذج االضلدار ادلتعدد: R2 0.835معامل التحديد
Y=0.825+0.2X1+0.163X2+0.443X3+Ei معامل االرتباطR 0.914 

 330.771 احملسوبة Fقيمة 

 0.000 مستوى ادلعنوية

 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
 0.05أظهرت النتائج الختبار "ربليل االضلدار ادلتعدد" أن ىناك أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة 

ية، حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات، حوكمة ألبعاد ادلتغري ادلستقل "حوكمة ادلؤسسات" وىي: احلوكمة ادلالية واالدار 
وىي  330.77احملسوبة Fادلوارد البشرية على ادلتغري التابع "أداء ادلوارد البشرية" يف مؤسسة كوندور، حيث قيمة 

أي أن أبعاد حوكمة ادلؤسسات تفسر  0.835تساوي R2 أعلى من القيمة اجملدولة كما أن قيمة معامل التحديد
 تفسرىا عناصر أخرى.  %16.5والنسبة ادلتبقية %83.5دلوارد البشرية" بنسة التباين يف "أداء ا
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واليت توضح نسبة تأثري كل بعد من األبعاد ادلستقلة  betaقيم اذل  نذىب حىت نفسر التباين ببعض التفصيل 
أي أن ىذه  0.2وي بالنسبة لبعد احلوكمة ادلالية واالدارية يسا beta صلد أن قيمة حيث  على أداء ادلوارد البشرية
من التباين يف أداء ادلوارد البشرية أي أن كل تغري بقيمة درجة واحدة حلوكمة ادلالية  %20األخرية  تفسر نسبة 

لبعد حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات  beta من أداء ادلورد البشري، بالنسبة لقيمة  0.2واالدارية يؤدي لتغري قدره 
وكل تغري بقيمة درجة واحدة حلوكمة تكنولوجيا  %16.3ابع دبا نسبتو أي تفسر ادلتغري الت 0.163تساوي 

لبعد حوكمة ادلوارد البشرية  beta من أدء ادلوارد البشرية، بالنسبة لقيمة  0.163ادلعلومات يؤدي لتغري قدره 
د البشرية وكل تغري بقيمة درجة واحدة حلوكمة ادلوار  %44.3أي تفسر ادلتغري التابع دبا نسبتو  0.443تساوي 

 من أدء ادلوارد البشرية.  0.443يؤدي لتغري قدره 
وما يبلحظ أن نسب التفسري عالية وأعبلىا كان حلوكمة ادلوارد البشرية مم يدل على األمهية الكبرية اليت ربتلها 

 واتصاذلا وأثرىا ادلباشر بأداء ادلوارد البشرية.
لبعد حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات  2.393احلوكمة ادلالية و لبعد 2.881احملسوبة لؤلبعاد واليت ىيTنظرا لقيم  
فإننا نقبل  0.05لبعد حوكمة ادلوارد البشرية أكرب من القيم اجملدولة كما أن مستوى داللتها أقل من  8.204و

ية على أداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنو ذو داللة إحصائية حلوكمة ادلؤسسات  أثر البديلة أي يوجدالفرضية 
ما دور حوكمة ادلؤسسات يف الجابة عن االشكالية الرئيسية واليت مفادىا: ( يف مؤسسة كوندور. وبالتارل ا5%)

    ربسني أداء ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية؟
: تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ألثر أبعاد حوكمة المؤسسات على أداء الموارد 43-3الجدول

 بشريةال
العناصر ادلستقلة يف معادلة 

 التنبؤ 
قيمة معامل 

 Rاالرتباط
معامل التحديد 

R2 
  Fقيمة 

 احملسوبة
 مستوى ادلعنوية

 0.000 820.855 0.806 0.898 حوكمة ادلوارد البشرية 

 0.000 481.739 0.830 0.911 احلوكمة ادلالية واالدارية

 0.000 330.771 0.835 0.914 حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات

 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
من خبلل اجلدول يتبني لنا أن بعد "حوكمة ادلوارد البشرية" قد تقدم على البعدين اثآخرين نظرا ألمهيتو وارتباطو 

تغري التابع، وحل بعد "احلوكمة من التباين يف ادل %80.6بشكل كبري بأداء ادلوارد البشرية حيث فسر ما مقدراه 
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من التباين يف "أداء ادلوارد البشرية"، ويف االخري جاء بعد  %83ادلالية واإلدارية" يف ادلرتبة الثانية وفسر ما مقداره 
 من ادلتغري التابع. %83.5"حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات" وفسر ما مقداره 
يوجد أثر ذو داللة احصائية عند  ة ونقبل الفرضية البديلة وىي:ومنو نرفض الفرضية اإلحصائية الصفرية الرئيسي

ألبعاد حوكمة المؤسسات )الحوكمة المالية واإلدارية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات  0.05مستوى معنوية 
 وحوكمة الموارد البشرية( على أداء الموارد البشرية من حيث الكفاءة والفعالية."

 الثانية نأيت على دراسة الفرضيات الفرعية يف الفرعني التاليني: بعد دراسة الفرضية الرئيسية 
 

 ولى:حليل ومناقشة الفرضية الفرعية األول: تالفرع األ
أداء الموارد البشرية  المؤسسات على كفاءةحوكمة بعاد أل ذو داللة احصائية ال يوجد أثر نو:أاليت تنص عبل 

 .0005المعنوية  عند مستوى تالمؤسسة االقتصادية "كوندور" لإللكترونيافي 
 .الكفاءةمن حيث  أداء ادلوارد البشريةو ر ما بني أبعاد حوكمة ادلؤسسات هتدف ىذه الفرضية اذل تبيان وجود أث

استعمال اختبار تباين جل ربقيق ذلك قمنا بتقسيم ىذه الفرضية اذل ثبلث فرضيات جزئية عن طريق أومن 
االضلدار اخلطي ادلتعدد الختبار الفرضية إضافة الختبار لفرضيات اجلزيئة ضلدار البسيط لاالواختبار االضلدار 
 العتبارىم األنسب ذلذه الدارسة. الذي قمنا بو سابقا الرئيسية
 اختبار الفرضية الجزئية األولى: .1

ادلوارد  لبعد احلوكمة ادلالية واالدارية على أداء 0.05ال يوجد أثر اجيايب ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 
 البشرية من حيث الكفاءة.

 : تحليل االنحدار البسيط بين بعد الحوكمة المالية واالدارية وبعد الكفاءة كمقياس لألداء 44-3الجدول
معامل  ادلتغري

 Bاالضلدار 
اخلطأ 

 SEادلعياري
معامل االضلدار 

beta 
 Tقيمة 

 احملسوبة
 الداللة مستوى ادلعنوية

  0.340 0.957  0.159 0.152 الثابت

احلوكمة ادلالية 
 واالدارية

0.933 0.040 0.857 23.369 0.000  

 منوذج االضلدار البسيط: R2 0.734معامل التحديد
Y=0.152+0.933X1+ei معامل االرتباطR 0.857 

 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
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أي أكرب من القيمة اجلدولية وبقيمة  23.369احملسوبة  Tودنتمن خبلل اجلدول بلغت قيمة معامل ست
، اذن نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية 0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000احتمالية تساوي 

 البديلة ونقول أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية للحوكمة ادلالية واالدارية على أداء ادلوارد البشرية من حيث الكفاءة
، أي أن 0.734والبالغة  R2حسب رأي ادلبحوثني. كما أن القدرة التفسريية للنموذج جاءت عالية وفقا لقيمة 

، واليت تعين أن كل تغري %73.4احلوكمة ادلالية واالدارية تفسر التباين يف كفاءة أداء ادلوارد البشرية دبا نسبتو 
 .0.734تغري يف كفاءة األداء البشري قدره  بدرجة واحدة يف احلوكمة ادلالية واالدارية يؤدي اذل

 ( ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على انو H01بناءا على النتائج السابقة، نرفض الفرضية الصفرية )
لبعد الحوكمة المالية واالدارية على أداء  0.05يوجد أثر ايجابي ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية "

 .كفاءة"الموارد البشرية من حيث ال
 اختبار الفرضية الجزئية الثانية: .2

لبعد حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات على أداء  0.05ال يوجد أثر اجيايب ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 
 ادلوارد البشرية من حيث الكفاءة.

 تكنولوجيا المعلومات" و"الكفاءة كمقياس : تحليل االنحدار البسيط بين بعد "حوكمة45-3الجدول
 لألداء"

معامل  ادلتغري
االضلدار 

B 

اخلطأ 
 SEادلعياري

معامل 
االضلدار 
beta 

 Tقيمة 
 احملسوبة

 الداللة مستوى ادلعنوية

  0.003 3.050  139. 0.424 الثابت

  0.000 24.773 0.870 0.035 0.872 حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات 
 منوذج االضلدار البسيط: R2 0.756معامل التحديد

Y=0.424+0.872X1+ei معامل االرتباطR 0.870 
 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 

أي أكرب من القيمة اجلدولية وبقيمة  24.773احملسوبة  Tمن خبلل اجلدول بلغت قيمة معامل ستودنت
فرضية الصفرية ونقبل الفرضية ، اذن نرفض ال0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000احتمالية تساوي 

البديلة ونقول أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية حلوكمة تكنولوجيا ادلعلومات على أداء ادلوارد البشرية من حيث 
، 0.756والبالغة  R2الكفاءة حسب رأي ادلبحوثني.كما أن القدرة التفسريية للنموذج جاءت عالية وفقا لقيمة 
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، واليت تعين أن  %75.6ومات تفسر التباين يف كفاءة أداء ادلوارد البشرية دبا نسبتو أي أن حوكمة تكنولوجيا ادلعل
 .0.756كل تغري بدرجة واحدة يف حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات يؤدي اذل تغري يف كفاءة األداء البشري قدره 

 نو أ تنص على ل الفرضية البديلة اليت( ونقبH02بناءا على النتائج السابقة، نرفض الفرضية الصفرية )
على  لبعد حوكمة تكنولوجيا المعلومات 0.05يوجد أثر ايجابي ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية "

 .أداء الموارد البشرية من حيث الكفاءة"
 اختبار الفرضية الجزئية الثالثة: .3

شرية على أداء ادلوارد لبعد حوكمة ادلوارد الب 0.05ال يوجد أثر اجيايب ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 
 البشرية من حيث الكفاءة.

 : تحليل االنحدار البسيط بين بعد "حوكمة الموارد البشرية" و"الكفاءة كمقياس لألداء" 46-3الجدول 
معامل  ادلتغري

 االضلدار 
اخلطأ 

 SEادلعياري
معامل 
 االضلدار 

 Tقيمة 
 احملسوبة

 الداللة مستوى ادلعنوية

  0.000 5.905  0.110 0.650 الثابت
  0.000 29.383 0.902 0.029 0.844 حوكمة ادلوارد البشرية 

 منوذج االضلدار البسيط: R2 0.813معامل التحديد
Y=0.650+0.844X1+ei معامل االرتباطR 0.902 

 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
أي أكرب من القيمة اجلدولية وبقيمة  29.383احملسوبة  Tستودنتمن خبلل اجلدول بلغت قيمة معامل 

، اذن نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية 0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000احتمالية تساوي 
البديلة ونقول أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية حلوكمة دلوارد البشرية على أداء ادلوارد البشرية من حيث الكفاءة 

، أي أن 0.813و البالغة  R2سب رأي ادلبحوثني،كما أن القدرة التفسريية للنموذج جاءت عالية وفقا لقيمة ح
، واليت تعين أن كل تغري بدرجة %81.3حوكمة ادلوارد البشرية تفسر التباين يف كفاءة أداء ادلوارد البشرية دبا نسبتو 

 .0.813فاءة االداء البشري قدره واحدة يف حوكمة ادلوارد البشرية يؤدي اذل تغري يف ك
 نو أل الفرضية البديلة اليت تنص على ( ونقبH03بناءا على النتائج السابقة، نرفض الفرضية الصفرية )

على أداء  حوكمة الموارد البشريةلبعد  0.05يوجد أثر ايجابي ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية "
 .الموارد البشرية من حيث الكفاءة"
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 الثاني: تحليل ومناقشة الفرضية الفرعية الثانية: الفرع
الموارد  على فعالية أداءحوكمة المؤسسات بعاد أل ذو داللة احصائية ال يوجد أثر نو:أاليت تنص عبل 

 .0005المعنوية  عند مستوى المؤسسة االقتصادية "كوندور" لإللكترونياتالبشرية في 
بني أبعاد حوكمة ادلؤسسات وأبعاد أداء ادلوارد البشرية يرجع اذل  هتدف ىذه الفرضية اذل تبيان وجود أثر ما

 الفعالية.
جل ربقيق ذلك قمنا بتقسيم ىذه الفرضية اذل ثبلث فرضيات جزئية عن طريق ربليل االضلدار البسيط أومن 

 لدارسة.للفرضيات اجلزيئة واالضلدار اخلطي ادلتعدد الختبار الفرضية الرئيسية العتبارىم األنسب ذلذه ا
 اختبار الفرضية الجزئية األولى: .4

لبعد احلوكمة ادلالية واالدارية على أداء ادلوارد  0.05ال يوجد أثر اجيايب ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 
 البشرية من حيث الفعالية.

 س لألداء""الفعالية كمقياولمالية واإلدارية" "الحوكمة ا بعد: تحليل االنحدار البسيط بين 47-3الجدول
معامل  ادلتغري

 االضلدار 
اخلطأ 

 SEادلعياري
معامل 
 االضلدار 

 Tقيمة 
 احملسوبة

 الداللة مستوى ادلعنوية

  0.000 8.250  0.158 1.300 الثابت
  0.000 17.315 0.776 0.040 0.687 احلوكمة ادلالية واالدارية

 منوذج االضلدار البسيط: R2 0.602معامل التحديد
Y=1.3+0.687X1+ei معامل االرتباطR 0.776 

 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
أي أكرب من القيمة اجلدولية وبقيمة  17.315احملسوبة  Tمن خبلل اجلدول بلغت قيمة معامل ستودنت

الصفرية ونقبل الفرضية ، اذن نرفض الفرضية 0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000احتمالية تساوي 
البديلة ونقول أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية حوكمة ادلالية واالدارية على أداء ادلوارد البشرية من حيث الفعالية 

، أي 0.602و البالغة  R2.كما أن القدرة التفسريية للنموذج جاءت عالية وفقا لقيمة  حسب رأي ادلبحوثني
، واليت تعين أن كل تغري %60.2فسر التباين يف فعالية أداء ادلوارد البشرية دبا نسبتو أن احلوكمة ادلالية واالدارية ت

 .0.602بدرجة واحدة يف احلوكمة ادلالية واالدارية يؤدي اذل تغري يف فعالية األداء البشري قدره 
 ص على انو ( ونقبل الفرضية البديلة اليت تنH01بناءا على النتائج السابقة، نرفض الفرضية الصفرية )

لبعد الحوكمة المالية واالدارية على أداء  0.05يوجد أثر ايجابي ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية " 
 ."الموارد البشرية من حيث الفعالية
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 :اختبار الفرضية الجزئية الثانية .5
علومات على أداء لبعد حوكمة تكنولوجيا ادل 0.05ال يوجد أثر اجيايب ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 

 دلوارد البشرية من حيث الفعالية.ا
 : تحليل االنحدار البسيط بين "حوكمة تكنولوجيا المعلومات" و"الفعالية كمقياس لألداء" 48-3الجدول

معامل  ادلتغري
 االضلدار 

اخلطأ 
 SEادلعياري

معامل 
 االضلدار 

 Tقيمة 
 احملسوبة

 الداللة مستوى ادلعنوية

  0.000 10.652  0.144 1.538 الثابت
  0.000 17.302 0.776 0.037 0.632 حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات 

 منوذج االضلدار البسيط: R2 0.602معامل التحديد
Y=1.538+0.632X1+ei معامل االرتباطR 0.776 

 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
أي أكرب من القيمة اجلدولية وبقيمة احتمالية  17.302احملسوبة  Tة معامل من خبلل اجلدول بلغت قيم

، اذن نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ونقول 0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000تساوي 
فعالية حسب أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية حلوكمة تكنولوجيا ادلعلومات على أداء ادلوارد البشرية من حيث ال

، أي أن حوكمة 0.602و البالغة  R2رأي ادلبحوثني.كما أن القدرة التفسريية للنموذج جاءت عالية وفقا لقيمة 
، واليت تعين أن كل تغري بدرجة %60.2تكنولوجيا ادلعلومات تفسر التباين يف فعالية أداء ادلوارد البشرية دبا نسبتو 

 .0.602ؤدي اذل تغري يف فعالية األداء البشري قدره واحدة يف حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات ي
 ( ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على انو H02بناءا على النتائج السابقة، نرفض الفرضية الصفرية )

لبعد حوكمة تكنولوجيا المعلومات على  0.05" يوجد أثر ايجابي ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 
 ."من حيث الفعاليةالموارد البشرية أداء 

 اختبار الفرضية الجزئية الثالثة: .6
لبعد حوكمة ادلوارد البشرية على أداء ادلوارد  0.05ال يوجد أثر اجيايب ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 

 البشرية من حيث الفعالية.
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 ة كمقياس لألداء""حوكمة الموارد البشرية" و"الفعاليبعد : تحليل االنحدار البسيط بين 49-3الجدول 
معامل  ادلتغري

االضلدار 
B 

اخلطأ 
 SEادلعياري

معامل 
االضلدار 
beta 

 Tقيمة 
 احملسوبة

 الداللة مستوى ادلعنوية

  0.000 13.842  0.123 1.701 الثابت

  0.000 19.076 0.805 0.032 0.612 حوكمة ادلوارد البشرية

 منوذج االضلدار البسيط: R2 0.648معامل التحديد
Y=1.701+0.612X1+ei معامل االرتباطR 0.805 

 (09)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
أي أكرب من القيمة اجلدولية وبقيمة  19.076احملسوبة  Tمن خبلل اجلدول بلغت قيمة معامل ستودنت

فض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية ، اذن نر 0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000احتمالية تساوي 
البديلة ونقول أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية حلوكمة ادلوارد البشرية على أداء ادلوارد البشرية من حيث الفعالية 

، أي أن 0.648و البالغة  R2حسب رأي ادلبحوثني.كما أن القدرة التفسريية للنموذج جاءت عالية وفقا لقيمة 
، واليت تعين أن كل تغري %648علومات تفسر التباين يف كفاءة أداء ادلوارد البشرية دبا نسبتو حوكمة تكنولوجيا ادل

 .0.648بدرجة واحدة يف حوكمة ادلوارد البشرية يؤدي اذل تغري يف فعالية االداء البشري قدره 
 تنص على انو  ( ونقبل الفرضية البديلة اليتH03بناءا على النتائج السابقة، نرفض الفرضية الصفرية )

لبعد حوكمة الموارد البشرية على أداء  0.05" يوجد أثر ايجابي ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 
 ."الموارد البشرية من حيث الفعالية

      
ألبعاد  0.05يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية إجابة على الفرضية الرئيسية نستطيع القول أنو   

ؤسسات )احلوكمة ادلالية واإلدارية، حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات وحوكمة ادلوارد البشرية( على أداء ادلوارد حوكمة ادل
ىناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية كما نقول أنو يوجد   البشرية من حيث الكفاءة والفعالية.

بشرية" ببعديو الكفاءة والفعالية حسب رأي ألبعاد "حوكمة ادلؤسسات" كل على حدا على "أداء ادلوارد ال0.05
وأكثر ما يؤثر على ادلتغري التابع ىو بعد حوكمة ادلوارد البشرية دلا لو عبلقة مباشرة مع أداء ادلوارد ، ادلبحوثني

 عد "حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات".مث بعد "احلوكمة ادلالية واإلدارية" مث ب ،البشرية
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 (:الفروق)فرضية الثانية شة فرضية الرئيسية تحليل ومناقالمطلب الثالث: 
سنحاول يف ىذا ادلطلب القيام باختبارات إحصائية دلعرفة أثر كل من متغريات اجلنس، السن، ادلستوى الدراسي   

واخلربة ادلهنية على آراء واجابات ادلبحوثني وقناعاهتم اذباه متغريات الدراسة ومدى تطبيقها ووجودىا يف مؤسسة  
 كوندور.

 جابات حول تطبيق حوكمة المؤسسات بأبعادىا الثالثةاإلالفروق في تحليل ومناقشة  الفرع األول:
ني دلدى تطبيق حوكمة ادلؤسسات عامليف آراء ال 0.05ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية "

وحوكمة ادلوارد البشرية تعزى دلتغريات بأبعادىا الثبلثة احلوكمة ادلالية واالدارية وحوكمة تكنولوجيا ادلعلومات 
   "اجلنس، السن، ادلستوى التعليمي واخلربة.
احلوكمة ادلالية واالدارية وحوكمة تكنولوجيا )حوكمة ادلؤسسات بأبعادىا  قصد اختبار صحة فرضيات الفروق دلتغري

االختبار البلمعلمي "مان خدام تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية مت استادلعلومات وحوكمة ادلوارد البشرية( 
 .حيث أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي كما تبني سابقا "kruskal walli" "كروسكالاختبار و  ويتين"

 اختبار الفروق في اإلجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس: .1
تين وىو اختبار من إلختبار تأثري الفروق الشخصية للمبحوثني على إجاباهتم مت استخدام اختبار مان وي

 لعينتني مستقلتني نظرا لكون البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، Tاالختبارات البلمعلمية والبديل لبلختبار ادلعلمي 
 وكانت النتائج كالتارل: 

الختبار الفروق في إجابات المبحوثين حسب  : نتائج االختبار الالمعلمي "مان ويتني"50-3الجدول 
 متغير الجنس

 sigمستوى الداللة  Uقيمة  متوسط الرتب عدالب
 أنثى ذكر

 0.275 4554.00 104.96 96.04 احلوكمة ادلالية واإلدارية

 0.266 4546.00 105.04 95.96 حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات

 0.704 4845.00 102.05 98.95 حوكمة ادلوارد البشرية

 0.340 4609.50 104.41 96.60 زلور حوكمة ادلؤسسات

 (08)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
من خبلل اجلدول صلد أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات ادلبحوثني حول حوكمة ادلؤسسات 

ضح كما ىو مو   0.05بأبعادىا الثبلثة تعزى دلتغري جنس ادلبحوثني، حيث نبلحظ أن مستوى الداللة أكرب من 
كما ديكن مبلحظة ادلتوسط احلسايب إلجابات اجلنسني متقارب   0.704اذل  0.266يف اجلدول وقد تراوح من 
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جدا يف كل بعد من أبعاد الدراسة، حيث يوضح ادلتوسط احلسايب موافقة وقناعة أكرب بالفكرة ادلطروحة يف 
 الفقرات كلما كان كبريا بالتارل وجود وربقق البعد ادلدروس.

 :الفروق في اإلجابات المبحوثين تعزى لمتغير السن اختبار .2
الختبار تأثري الفروق الشخصية للمبحوثني على إجاباهتم مت استخدام اختبار "كروسكال واليس" وىو البديل 

 وكانت النتائج كالتارل:" One Way Anovaالبلمعلمي الختبار التباين األحادي "
 للفروق في اإلجابات حسب متغير السن "kruskal wallis: نتائج اختبار"51-3الجدول

 التكرار الفئات البعد
N 

 متوسط الرتب
mean rank 

 قيمة
chi-square 

 مستوى الداللة
sig 

احلوكمة ادلالية 
 واإلدارية

 0.727 0.637 95.70 56 30اذل  21من
 102.94 126 40اذل  31من 

 98.36 18 41أكثر من 
حوكمة 

تكنولوجيا 
 ادلعلومات

 0.810 0.421 96.46 56 30اذل  21نم
 102.44 126 40اذل  31من 

 99.53 18 41أكثر من 
حوكمة ادلوارد 

 البشرية
 0.234 2.909 90.46 56 30اذل  21من
 105.75 126 40اذل  31من 

 94.94 18 41أكثر من 
متغري حوكمة 

 ادلؤسسات
 0.417 1.751 92.55 56 30اذل  21من
 104.56 126 40ذل ا 31من 

 96.81 18 41أكثر من 
 (08)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 

 
من خبلل اجلدول صلد أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات ادلبحوثني حول حوكمة ادلؤسسات 

كما ىو موضح يف   0.05أن مستوى الداللة أكرب من  بأبعادىا الثبلثة تعزى دلتغري سن ادلبحوثني، حيث نبلحظ
كما ديكن مبلحظة ادلتوسط احلسايب إلجابات الفئات العمرية   0.810اذل  0.234اجلدول وقد تراوح من 

 ادلختلفة متقارب جدا يف كل بعد من أبعاد الدراسة.
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 :المستوى التعليمياختبار الفروق في إجابات المبحوثين تعزى لمتغير  .3
تأثري الفروق الشخصية للمبحوثني على إجاباهتم مت استخدام اختبار "كروسكال واليس" وىو البديل  الختبار

 وكانت النتائج كالتارل:" One Way Anovaالبلمعلمي الختبار التباين األحادي" 
 المستوى التعليمي " للفروق في اإلجابات حسب متغيرkruskal wallis: نتائج اختبار "52-3الجدول 

 التكرار الفئات دالبع
N 

 متوسط الرتب
mean rank 

 قيمة
chi-square 

 مستوى الداللة
sig 

احلوكمة ادلالية 
 واإلدارية

 0.883 0.249 101.57 34 ثانوي أو أقل
 101.38 132 جامعي

 96.00 34 ما بعد التدرج
حوكمة تكنولوجيا 

 ادلعلومات
 0.958 0.086 100.51 34 ثانوي أو أقل

 101.16 132 جامعي
 97.91 34 ما بعد التدرج

حوكمة ادلوارد 
 البشرية

 0.365 2.015 92.81 34 ثانوي أو أقل
 104.65 132 جامعي

 92.07 34 ما بعد التدرج
متغري حوكمة 

 ادلؤسسات
 0.838 0.354 99.84 34 ثانوي أو أقل

 101.98 132 جامعي
 95.41 34 ما بعد التدرج

 (08)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات  المصدر:
من خبلل اجلدول صلد أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات ادلبحوثني حول حوكمة ادلؤسسات 

كما   0.05بأبعادىا الثبلثة تعزى دلتغري ادلستوى التعليمي للمبحوثني، حيث نبلحظ أن مستوى الداللة أكرب من 
كما ديكن مبلحظة ادلتوسط احلسايب إلجابات   0.958اذل  0.365موضح يف اجلدول وقد تراوح من ىو 

 ادلبحوثني باختبلف مستواىم متقارب جدا يف كل أبعاد الدراسة.
 : الخبرةاختبار الفروق في اإلجابات المبحوثين تعزى لمتغير  .4

تخدام اختبار "كروسكال واليس" وىو البديل إلختبار تأثري الفروق الشخصية للمبحوثني على إجاباهتم مت اس
 وكانت النتائج كالتارل:" One Way Anovaالبلمعلمي الختبار التباين األحادي" 
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 الخبرة " للفروق في اإلجابات حسب متغيرkruskal wallis: نتائج اختبار"53-3الجدول
 الفئات البعد

 )سنوات اخلربة( 
 التكرار

N 

 متوسط الرتب
mean rank 

 قيمة
chi-square 

 مستوى الداللة
sig 

احلوكمة ادلالية 
 واإلدارية

 0.884 0.247 98.51 72  05أقل من 
 101.11 118 15اذل  05من 

 107.55 10 15أكثر من 
حوكمة 

تكنولوجيا 
 ادلعلومات

 0.875 0.275 97.65 72 05أقل من 
 102.12 118 15اذل  05من 

 101.90 10 15أكثر من 
مة ادلوارد حوك

 البشرية
 0.887 0.240 97.99 72 05أقل من 

 101.67 118 15اذل  05من 
 104.75 10 15أكثر من 

متغري حوكمة 
 ادلؤسسات

 0.922 0.161 98.58 72 05أقل من 
 101.29 118 15اذل  05من 

 105.00 10 15أكثر من 
 (08انظر ادللحق رقم ) SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 

من خبلل اجلدول صلد أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات ادلبحوثني حول حوكمة ادلؤسسات 
كما ىو موضح يف   0.05ادلبحوثني، حيث نبلحظ أن مستوى الداللة أكرب من  تعزى دلتغري خربةبأبعادىا الثبلثة 

ن مبلحظة ادلتوسط احلسايب إلجابات ادلبحوثني باختبلف كما ديك  0.922اذل  0.875اجلدول وقد تراوح من 
 خرباهتم متقارب جدا يف كل بعد من أبعاد الدراسة.

 جابات حول أداء الموارد البشرية ببعديو الكفاءة والفعاليةاإلفروق في ومناقشة  تحليلالفرع الثاني: 
ني حول أداء ادلوارد البشرية ببعديو عامليف آراء ال 0.05ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

 الكفاءة والفعالية تعزى دلتغريات اجلنس، السن، ادلستوى التعليمي واخلربة.
( تعزى للمتغريات الكفاءة والفعالية)أداء ادلوارد البشرية ببعديو  قصد اختبار صحة فرضيات الفروق دلتغري

وىو  kruskal walli" "كروسكالاختبار و  "مان ويتين" االختبار البلمعلميالشخصية والوظيفية مت استخدام 
 ."One Way Anovaالتباين األحادي"  واختبار T البديل البلمعلمي الختبار
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 اختبار الفروق في اإلجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس: .1
 تائج كالتارل: النو اختبار مان ويتين  إلختبار تأثري الفروق الشخصية للمبحوثني على إجاباهتم مت استخدام

 حسب متغير الجنسجابات اإلالختبار الفروق في  اختبار "مان ويتني": نتائج 54-3الجدول 
 sigمستوى الداللة  Uقيمة  متوسط الرتب البعد

 أنثى ذكر

 0.692 4838.00 102.12 98.88 الكفاءة يف األداء

 0.769 4880.50 101.41 99.31 الفعالية يف األداء

 0.762 4876.00 101.74 99.26 ادلوارد البشريةزلور أداء 

 (08)انظر ادللحق رقم  spssمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
من خبلل اجلدول صلد أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات ادلبحوثني حول أداء ادلوارد البشرية 

كما ىو   0.05ثني، حيث نبلحظ أن مستوى الداللة أكرب من ببعديو الكفاءة والفعالية تعزى دلتغري جنس ادلبحو 
نسني كما ديكن مبلحظة ادلتوسط احلسايب إلجابات اجل  0.769اذل  0.692موضح يف اجلدول وقد تراوح من 

 متقارب جدا يف كل بعد.
 اختبار الفروق في اإلجابات المبحوثين تعزى لمتغير السن: .2

 النتائج كالتارل:و ني على إجاباهتم مت استخدام اختبار "كروسكال واليس الختبار تأثري الفروق الشخصية للمبحوث
 للفروق في اإلجابات حسب متغير السن "kruskal wallis: نتائج اختبار"55-3الجدول

 مستوى الداللة قيمة متوسط الرتب التكرار الفئات البعد
 0.357 2.061 91.15 56 30اذل  21من الكفاءة يف األداء

 104.41 126 40 اذل 31من 
 102.22 18 41أكثر من 

 0.450 1.599 92.23 56 30اذل  21من الفعالية يف األداء
 103.72 126 40اذل  31من 

 103.67 18 41أكثر من 
متغري أداء ادلوارد 

 البشرية
 0.385 1.908 91.51 56 30اذل  21من
 104.30 126 40اذل  31من 

 101.89 18 41أكثر من 
 (08)انظر ادللحق رقم  spssمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 
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من خبلل اجلدول صلد أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات ادلبحوثني حول أداء ادلوارد البشرية 
كما ىو   0.05من ببعديو الكفاءة والفعالية تعزى دلتغري سن ادلبحوثني، حيث نبلحظ أن مستوى الداللة أكرب 

كما ديكن مبلحظة ادلتوسط احلسايب إلجابات الفئات   0.450اذل  0.357موضح يف اجلدول وقد تراوح من 
 العمرية ادلختلفة متقارب جدا يف كل بعد من أبعاد الدراسة.

 المستوى التعليمي:اختبار الفروق في اإلجابات المبحوثين تعزى لمتغير  .3
للمبحوثني على إجاباهتم مت استخدام اختبار "كروسكال واليس" وىو البديل  الختبار تأثري الفروق الشخصية

 وكانت النتائج كالتارل:" One Way Anovaالبلمعلمي الختبار التباين األحادي" 
 المستوى التعليمي " للفروق في اإلجابات حسب متغيرkruskal wallis: نتائج اختبار "56-3الجدول

 التكرار الفئات البعد
N 

 سط الرتبمتو 
mean rank 

 قيمة
chi-square 

 مستوى الداللة
sig 

 0.572 1.116 91.15 34 ثانوي أو أقل الكفاءة يف األداء
 102.52 132 جامعي

 100.59 34 ما بعد التدرج
 0.668 0.807 92.56 34 ثانوي أو أقل الفعالية يف األداء

 102.52 132 جامعي
 100.59 34 ما بعد التدرج

متغري أداء ادلوارد 
 البشرية

 0.547 1.207 91.06 34 ثانوي أو أقل
 103.20 132 جامعي

 99.44 34 ما بعد التدرج
 (08)انظر ادللحق رقم  SPSSمن إعداد الطالب بناء على سلرجات المصدر: 

أداء ادلوارد البشرية  من خبلل اجلدول صلد أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات ادلبحوثني حول
ببعديو الكفاءة والفعالية تعزى دلتغري ادلستوى التعليمي للمبحوثني، حيث نبلحظ أن مستوى الداللة أكرب من 

كما ديكن مبلحظة ادلتوسط احلسايب   0.668اذل  0.547و موضح يف اجلدول وقد تراوح من كما ى  0.05
  كل أبعاد الدراسة.إلجابات ادلبحوثني باختبلف مستواىم متقارب جدا يف
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 الخبرة: اختبار الفروق في اإلجابات المبحوثين تعزى لمتغير  .4
إلختبار تأثري الفروق الشخصية للمبحوثني على إجاباهتم مت استخدام اختبار "كروسكال واليس" وىو البديل 

 وكانت النتائج كالتارل:" One Way Anovaالبلمعلمي الختبار التباين األحادي" 
 الخبرة " للفروق في اإلجابات حسب متغيرkruskal wallis: نتائج اختبار"57-3الجدول

 الفئات البعد
 )سنوات اخلربة( 

 التكرار
N 

 متوسط الرتب
mean rank 

 قيمة
chi-square 

 مستوى الداللة
Sig 

الكفاءة يف 
 األداء

 0.294 2.446 92.47 72 05أقل من 
 105.79 118 15اذل  05من 

 95.95 10 15أكثر من 
الفعالية يف 

 األداء
 0.587 1.066 94.90 72 05أقل من 

 103.53 118 15اذل  05من 
 105.00 10 15أكثر من 

متغري أداء ادلوارد 
 البشرية

 0.423 1.719 93.58 72 05أقل من 
 104.88 118 15اذل  05من 

 98.70 10 15أكثر من 
 (08)انظر ادللحق رقم  SPSSعلى سلرجات من إعداد الطالب بناء المصدر: 

من خبلل اجلدول صلد أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات ادلبحوثني حول أداء ادلوارد البشرية 
كما ىو   0.05ادلبحوثني، حيث نبلحظ أن مستوى الداللة أكرب من  خربةببعديو الكفاءة والفعالية تعزى دلتغري 

كما ديكن مبلحظة ادلتوسط احلسايب إلجابات ادلبحوثني   0.587اذل  0.294راوح من موضح يف اجلدول وقد ت
 الدراسة.متغري باختبلف خرباهتم متقارب جدا يف كل بعد من أبعاد 

  
 الصفريتني حيث أظهرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات الفرضيتني من خبلل نتائج االختبارات السابقة نقبل 

  .سةت الشخصية وآراء ادلبحوثني حول متغريات الدراداللة إحصائية دلتغريا
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 نتائج الدراسة:الفرع الثالث: 
لخص نتائج نالسابقة والقيام دبختلف االختبارات  ولااجلد عرض وربليل للمعطيات يفعن من خبلل ما تقدم 
 :ما يليفي التحليل اإلحصائي

 النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات: .1
تبيان ديكن القول أن مؤسسة كوندور تطبق وسبارس حوكمة ادلؤسسات بأبعادىا ادلختلفة من خبلل نتائج االس 

بدرجات متفاوتة، كما أهنا تتوفر على امكانيات مادية وتكنولوجية تساىم يف ربسني الرقابة، باإلضافة لئلطارات 
 والكفاءات البشرية اليت تساىم بشكل كبري يف ترقية سلتلف ادلمارسات االدارية.

 النسبة لفرضيات الدراسة فقد أظهرت نتائج اختبارات االضلدار البسيط وادلتعدد ما يلي:   ب
 0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000تساوي   sigالقيمة االحتمالية األولى:الجزئية الفرضية  .أ 

لحوكمة ادلالية لإحصائية داللة  ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد  الصفرية وبالتارل نرفض الفرضية
  (.%5على الكفاءة كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) واالدارية

 0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000تساوي   sigالقيمة االحتماليةالثانية: الجزئية الفرضية  .ب 
حلوكمة صائية داللة إح ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد  الصفرية وبالتارل نرفض الفرضية

  (.%5على الكفاءة كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) تكنولوجيا ادلعلومات
 0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000تساوي   sigالقيمة االحتماليةالثالثة: الجزئية الفرضية  .ج 

حلوكمة ادلوارد اللة إحصائية د ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد الصفرية وبالتارل نرفض الفرضية
 (.%5على الكفاءة كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) البشرية

 0.05وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000تساوي   sigالقيمة االحتماليةالرابعة: الجزئية الفرضية  .د 
للحوكمة ادلالية داللة إحصائية  ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد الصفرية وبالتارل نرفض الفرضية

  (.%5على الفعالية كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) واالدارية
وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000تساوي   sigالقيمة االحتماليةالخامسة: الجزئية الفرضية  .ه 

حلوكمة داللة إحصائية  ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد الصفرية وبالتارل نرفض الفرضية 0.05
 (.%5على الفعالية كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) تكنولوجيا ادلعلومات

وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000تساوي   sigالقيمة االحتماليةالسادسة: الجزئية الفرضية  .و 
حلوكمة داللة إحصائية  ذو أثر أي يوجدونقبل الفرضية البديلة  الصفرية وبالتارل نرفض الفرضية 0.05

 (.%5على الفعالية كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) ادلوارد البشرية
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حوكمة ادلؤسسات على  يوجد فعبل أثر ودور ألبعادأظهرت نتائج االضلدار ادلتعدد أنو  :األولى الفرضية الرئيسية
االضلدار البسيط وادلتعدد ديكن القول إنو يوجد دور حلوكمة ادلؤسسات يف  شلا سبق من نتائج، ربسني األداء بشقيو

  ربسني أداء ادلوارد البشرية جييب على االشكالية ادلطروحة.
: من خبلل اختبارات الفروقات تبني أنو ال توجد فروق ذات داللة النتائج المتعلقة باختبار الفروقات .2

ني حول متغريات الدراسة بأبعادىا ادلختلفة تعزى للمتغريات يف آراء ادلبحوث 0.05معنوية عند مستوى 
 الدديوغرافية ادلختلفة كاجلندر والعمر وادلستوى التعليمي واخلربة. 

  النتائج المتعلقة بالخصائص الشخصية للعينة: .3
  :من خبلل دراسة ادلتغريات الدديوغرافية استنتجنا ما يلي

  إناث، حيث أن ادلرأة أصبحت تلعب دورا ىاما يف  %50وور من أفراد العينة كانوا ذك %50ما نسبتو
نسبة الذكور ىي -عادل الشغل خاصة اجلانب اإلداري وعلى العكس يف جانب العمل ادليداين حيث 

 الغالبة حسب االحصائية ادلقدمة من مديرية ادلوارد البشرية.
  وىذا العتماد ادلؤسسة على سنة 40أغلب ادلبحوثني كانوا من فئة الشباب واليت تقل أعمارىم عن

 التجديد واستقطاب اخلرجيني اجلامعيني كوهنم مسايرين للتكنولوجيا أين رلال عملها.
 .أغلب ادلبحوثني ىم من خرجيي اجلامعات وىذا راجع لسياسة ادلؤسسة يف استقطاب الكفاءات 
 قل اخلربات.انألداء وتنعكس باإلجياب على اا يأصحاب اخلربة يف ادلؤسسة كبرية شلني من عاملنسبة ال 
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 :الفصل خالصة
رلال  يف تنشط واليت زلل الدراسة ادلؤسسة على النظري اجلانب إسقاط وبعد الفصل ما تقدم يف ىذا خبلل من  
ىذا مث اختبار الفرضيات و  هابتحليل قمنا ،ادلعطياتربصلنا على رلموعة من  والكهرومنزلية جهزة االلكًتونيةاأل

اإلحصائية الربامج  باستخدام ادلؤسسة ادلوارد البشرية يف على أداء وأثرىا حوكمة ادلؤسسات دور عرفةم بغرض
IBM SPSS 23 وEXCEL 2013. 

حوكمة  بني عبلقة ىناك أن دبختلف االختبارات اإلحصائية اليت قمنا هبا االستبيان ت نتائج ربليلأظهر   
لبنية التحتية للمؤسسة من تكنولوجيات ووسائل باإلضافة ا، كما أظهرت نيعاملربسن أداء الو  ادلؤسسات

ت تطبيق للوائح والتشريعا للطاقات واخلربات البشرية اليت من شأهنا الدفع بادلؤسسة للتطور واالبداع، والحظنا
 اذل وجود ربسن يفيف مؤسسة كوندور، باإلضافة  يف وضع أطر للحوكمة تسهم اليتادللزمة من اذليئات الرقابية و 

احلوكمة  يف رلال ادلؤسسة االستثمارينبغي على شلا خلصنا إليو أيضا أنو  واإلدارية. وادلالية احملاسبية ادلمارسات
وأداء ادلوارد البشرية بشكل خاص.   على أداء ادلؤسسة بشكل عام وادلسامهني وأثرىاألمهيتها يف جذب االستثمار 

كفاءة وأخريا فأفضل،  نتائج لتحقيق باستمرار الداريةا األساليب ربسني ألمهية خلصنا من ىذا الفصلكما 
 ترقى أن جيب اليتني وانشغاالهتم و عاملوارد البشرية وكيفية تعاملها مع الادل بإدارة مرىونادلوارد البشرية  أداء وفعالية

  .إليو ونيتطلع الذي ادلستوى اذل
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 دفع ما وىذا أمهيتها، على اتفاق ىناك صار إذ الدويل األعمال رلتمع اىتمامات إحدى اليوم احلوكمة تعترب    
 جملموعة وضعها خالل من والتنمية االقتصادي التعاون منظمة رأسها وعلى هبا االىتمام إىل االقتصادية ادلنظمات

 رلموعة إىل عام بشكل تادلؤسسا حوكمة مفهوم يشري ،ادلؤسسات حوكمة دلبادرات أساسا دتثل ادلبادئ من
 حبيث أخرى، جهة من ادلصاحل وأصحاب وادلمولني جهة، من الشركة إدارة بني العالقة حتدد اليت والقواعد القوانني
 وحتقيق الطويل األجل يف الشركات أسهم وقيمة رحبية وتعظيم ألمواذلم اإلدارة استغالل حسن ادلمولون يضمن
كما   ادلختلفة القطاعات صعيد على لالىتمام مثريا أمرا احلوكمة قواعد أصبحت ومنو ،اإلدارة على الةالفع الرقابة

فيما عرف حبوكمة  من ادلعلومايتوجيا ادلعلومات واألتوسع رلال تطبيق حوكمة ادلؤسسات اىل جوانب تكنول
وما حتملو من تأثري  ة ادلوارد البشريةاجلوانب السلوكية والفردية من خالل حوكمإضافة اىل  تكنولوجيا ادلعلومات
 على األداء البشري. 

خلصنا يف اجلانب و  ،قمنا يف األطروحة بسرد ادلفاىيم اليت تناولت موضوع حوكمة ادلؤسسات وأداء ادلوارد البشرية  
تسيري داخل ضبط القواعد ال إىل يؤدي، و احلوكمة وسالمة لوجود ادلؤشر يعترباحلوكمة  مبادئ تطبيق أناىل  النظري

أي التوجو ضلو خلق القيمة. من جهة أخرى  وبالتايل حتسن األداء ادلصاحل ألصحاب احلماية توفريادلؤسسة واىل 
توصلنا يف ىذه األطروحة اىل تبلور مفهوم ادلورد البشري واعتبار العنصر البشري أىم مورد يف ادلؤسسة وتطور 

حثني اجياد الطرق الكفيلة مبعاملتو بالكيفية اليت حتفزه وتوجهو ضلو الرؤية االدارية لو، وقد حاول الكثري من البا
األداء  بتسيري أو إدارة تعرف، ىاتو الطرق وادلمارسات ىداف ادلؤسسة خاصة من جانب الرؤساء وادلشرفنيحتقيق أ

جلانب التطبيقي التوجيو وادلتابعة ادلستمرة وتقييم األداء. يف اعتمد عدة عمليات كتخطيط األداء و حيث تالبشري 
     من خالل دراسة ادليدانية يف مؤسسة كوندور لإللكرتونيات توصلنا لعدة نتائج ديكن سردىا فيما يلي:

  النتائج:
 ة:نتائج النظريال .1

 من خالل اجلزء النظري من البحث توصلنا للنتائج التالية:
  جزائرية حلوكمة ادلؤسسات سنة  يف رلال احلوكمة حيث مت إصدار أول مدونةجتربة اجلزائر حديثة نسبيا

، وميثاق 9000بقصد حتسيس ادلؤسسات بأمهيتها، كما مت إطالق مركز حوكمة اجلزائر سنة  9002
 ؛وديكن اعتباره دليل ارشادي للمؤسسات للقيام باحلوكمة بشكل فعال 9002احلكم الراشد سنة 

 تعتمد على مدى توفر البيئة ادلناسبة  جودة وفعالية تطبيق احلوكمة يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية
داخل ادلؤسسة من خالل االمكانات ادلادية والتكنولوجية واخلربات إضافة اىل وجود الوعي الكايف لدى 
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باحلوكمة من رللس إدارة واالدارة التنفيذية اىل ادلوظفني وادلسامهني وأصحاب  طراف ادلعنيةسلتلف األ
 ؛نني وقواعد زلددة للحوكمة وقطاع مايل جيدادلصاحل، والبيئة اخلارجية من قوا

 حيدد ، يتم من خاللو توجيو وإدارة مؤسسات األعمال ىي ذلك النظام الذي يوجو :حوكمة ادلؤسسات
بنشـاط ادلؤسسة مثـل: رللس اإلدارة، ادلسامهني،  ذات الصلةاحلقوق وادلسؤوليـات بني سلتلف األطـراف 

اذ القرارات ادلتعلقـة بشؤون ادلؤسسة، وضع أىداف ادلؤسسة أصحاب ادلصاحل، كمـا حيدد قواعد اخت
 ؛ووسائل حتقيقها والرقابة عليها

 ؛ادلاليةوالذي يهتم باجلانب االداري والرقابة احملاسبية و  ذلك الشق من احلوكمة : ىياحلوكمة ادلالية 
 ولون التنفيذيون يف التعليمات واالجراءات اليت يقوم هبا ادلسؤ تعرف ب :حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات

ادلؤسسة لضمان السيطرة على ىياكل وعمليات تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسة وضمان توافق وانسجام 
 ؛ىذه التكنولوجيا مع احتياجات ادلؤسسة وخدمتها ألىداف واسرتاتيجيات ادلؤسسة

 أكد من أن ادلوارد تعتمده ادلنظمات من أجل الت النظام الذي ينبغي أن : ىيحوكمة ادلوارد البشرية
القدرة على احلكم وتوجيو مسؤوليات كما أنها  البشرية اليت يتم إدارهتا بشكل مناسب ورصدىا بعمق

 ؛ادلوارد البشرية بطريقة كفؤة وفعالة وشفافة من أجل تقدمي قيمة مضافة
 اف ادلسطرة والنتائج ادلرغوبةبذول للوصول لألىدري ىو اجلهد ادلاألداء البش. 
 داء عملية شاملة ومستمرة ال تقتصر على تقييم األداء وإعطاء ادلكافتت واحلوافز وإاما نظام إدارة األ

 وتصحيحو وتقوديو عند الضرورة.شامل يعمل على حتسني األداء وربطو بأىداف ادلؤسسة بشكل دائم 
 :التطبيقيةالنتائج  .2

، توصلنا جملموعة من االختبارات السابقةء الة مؤسسة كوندور لإللكرتونيات واجراالتطبيقية حلدراسة المن خالل 
اجلزئية  حيث مت نفي الفرضيتني الفرعيتني والفرضياتالنتائج نذكر منها تلك ادلتعلقة باختبار فرضيات الدراسة 

  وادلتمثلة يف:  ادلنبثقة منها
 القيمة االحتمالية حيثاألوىل:  اجلزئية نفي الفرضيةsig   ادلعنوية وىي أقل من مستوى  0.000تساوي

للحوكمة داللة إحصائية  ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد  الصفرية وبالتايل نرفض الفرضية 0.00
 ؛(%0على الكفاءة كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) ادلالية واالدارية

 القيمة االحتماليةحيث الثانية:  اجلزئية نفي الفرضيةsig   أقل من مستوى ادلعنوية  وىي 0.000تساوي
حلوكمة داللة إحصائية  ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد  الصفرية وبالتايل نرفض الفرضية 0.00

 ؛(%0على الكفاءة كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) تكنولوجيا ادلعلومات
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  القيمة االحتماليةحيث الثالثة:  اجلزئيةالفرضية نفيsig   وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000تساوي
حلوكمة داللة إحصائية  ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد الصفرية وبالتايل نرفض الفرضية 0.00

 ؛(%0على الكفاءة كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) ادلوارد البشرية
  ماليةالقيمة االحت حيثالرابعة:  اجلزئيةالفرضية نفيsig   وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000تساوي

للحوكمة داللة إحصائية  ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد الصفرية وبالتايل نرفض الفرضية 0.00
 ؛(%0على الفعالية كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) ادلالية واالدارية

  القيمة االحتمالية ثحياخلامسة:  اجلزئيةالفرضية نفيsig   وىي أقل من مستوى  0.000تساوي
داللة إحصائية  ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد الصفرية وبالتايل نرفض الفرضية 0.00ادلعنوية 

 ؛(%0على الفعالية كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) حلوكمة تكنولوجيا ادلعلومات
  القيمة االحتمالية حيثالسادسة:  ئيةاجلز الفرضية نفيsig   وىي أقل من مستوى  0.000تساوي

داللة إحصائية  ذو أثر ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد الصفرية وبالتايل نرفض الفرضية 0.00ادلعنوية 
 ؛(%0على الفعالية كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) حلوكمة ادلوارد البشرية

 على الكفاءة   ادلؤسساتحلوكمة داللة إحصائية  ذو أثر يوجد أي :م نفي الفرضيتين الفرعيتيناذن ت
حلوكمة داللة إحصائية  ذو أثر يوجدكما  ؛(%0كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية )

 ؛(%0على الفعالية كمقياس ألداء ادلوارد البشرية عند مستوى معنوية ) ادلؤسسات
  دور ألبعاد حوكمة يوجد فعال أثر و  نوأأظهرت نتائج االضلدار ادلتعدد  الفرضية الرئيسية األولىنفي

ادلؤسسات على حتسني األداء بشقيو، شلا سبق من نتائج االضلدار البسيط وادلتعدد ديكن القول أنو يوجد 
 ادلطروحة.  جييب على االشكاليةشلا دور حلوكمة ادلؤسسات يف حتسني أداء ادلوارد البشرية 

  اليوجد فروق احصائية ذات داللة معنوية فيما تعلق بالعوامل : أي ة )فرضية الفروق(نيالرئيسية الثانفي
الشخصية )اجلندر، العمر، ادلستوى التعليمي واخلربة( ألفراد العينة فيما خيص اجاباهتم حول سلتلف زلاور 

 .االستبيان وأبعاد الدراسة
 

 الص رلموعة من النقاط األخرى:باإلضافة لذلك ديكن استخ
مؤسسة كوندور لاللكرتونيات تتوفر على البنية التحتية وادلهارات القيادية واالدارية اليت دتكنها من شلارسة  -

كوهنا تعمل يف رلال   تكنولوجيا ادلعلومات واالتصالعنصر ضافة ل، إالطرق االدارية احلديثة واحلوكمة بكفاءة
 ؛االلكرتونيات

 ؛لدى ادلوظفني مرتفع وىناك روح التعاون وادلشاركة حسب اجابات ادلبحوثني مستوى الرضا -
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حتدد دور رئيس رللس اليت توجيهات القواعد و الو رللس اإلدارة لرؤية لدى ادلوظفني عن دور يوجد وضوح ل -
 ادلتعاملنيادلسامهني و كادلوظفني و   تم تدريب ادلدراء بشكل كاف للتعامل مع أصحاب ادلصلحة، ياإلدارة

 مع ضعف يف يوجد فصل بني منصب رئيس رللس اإلدارة والرئيس التنفيذيال صلد أنوبادلقابل ، بصفة عامة
 ؛دلمارسة دوره الرقايب بالشكل ادلطلوب تفعيل دور رلالس االدارة

 وفقا تطبيقها ومتابعة بالشركة اخلاصة والشفافية اإلفصاح سياسة يتم وضعو أنىناك شبو إمجاع على  -
 تتماشىمهامها اليت و التدقيق الداخلي  النافذة باإلضافة دلعايري جلنة والتشريعات الرقابية اجلهات دلتطلبات

 ؛مدى تأثريىا على ادلؤسسةالدور الكبري للقوانني الصارمة و ادلعتمدة، شلا يعكس مع ادلعايري 
التواصل ادلفيد بني وىوما يؤثر وحيسن يف  مرؤساءىىناك عدد معترب من ادلوظفني جتمعهم عالقة جيدة مع  -

 ؛الطرفني حول العمل
 ؛االقتصادية وقيمتها ادلؤسسة أداء واإلدارية، شلا انعكس على وادلالية احملاسبية ادلمارسات وجود حتسن يف  -
 ؛تشارك ادلؤسسة اطاراهتا يف اختاذ القرارات وإعداد اخلطط كل حسب ختصصو -
وتقوم بتدريبهم وتطوير معارفهم باستمرار، تقوم مؤسسة كوندور باستقطاب األفراد أصحاب الكفاءة  -

 ؛وتعتربىم رأس مال للمؤسسة ومصدر ميزهتا التنافسية
 ما الحظناه أنو تسود روح االنضباط يف ادلؤسسة وثقافة االلتزام ابتداءا من احلضور يف مواقيت العمل بدقة -

  من خالل حافالت معدة خصيصا ذلذا، وعدم التسيب داخل العمل وتضييع الوقت.
 توصيات الدراسة: .3

  :ديكن اعتماد التوصيات التالية
  وى الرقايب الذي حيكم نشاطات تلك ادلؤسسات لتحديد مستالقانوين و  لإلطاراجراء مراجعة حتليلية

 ؛مسامهتو يف ارساء تلك ادلبادئ
  تلف تتضمن سلاليت جيب أن  االقتصادية ادلؤسساتالتأكيد على الزامية نشر التقارير السنوية دلختلف

ادلعلومات ادلتاحة للجمهور عمليا ىي تلك أن  حيث احملاسبية،النتائج و  غري ادلاليةادلعلومات ادلالية و 
ادلعلومات ادلنشورة يف زلاضر اجلمعيات العمومية للمؤسسات وال دتثل إال جزءا ضئيال شلا جيري يف الواقع 

 ؛ وباقي أصحاب ادلصاحل يف ادلؤسساتوىذا من شأنو أن يفاقم من عدم دتاثل ادلعلومات بني ادلسامهني
  تستوجب لتحديد اجملاالت اليت  ية،اجلزائر  ادلؤسسة االقتصادية يف االدارةاجراء تقييم شامل ألداء رللس

، سامهتها يف اصلاز أعمال اجمللسمستوى ممثل جهة ارتباط اجمللس واجلهات ادلمثلة يف عضويتو و  التغيري
 ؛غري ادلالية اليت جيب توفرىا لدى اجمللس لضمان استقالليتودلالية و ن ادلستلزمات األساسية افضال ع
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 ما إذا التطبيق يف تتالشى ما سرعان أهنا إال واسعة، صالحيات اإلدارة رللس خيول القانون أن صحيح 
 مدى ذلم، ادلمنوحة احلوافز اإلدارة، رللس أعضاء تكوين بضعف ادلتعلقة العوامل االعتبار بعني أخذنا
 ، ذلذا وجب االىتمام هبذا اجلانب؛دلسؤولياهتم همإدراك

 ة، حيث أن احلوكمة هتتم بالعالقة اإلشرافية بني رللس االدارة واالدارة التنفيذية واإلدار  ةوكماحل بني الفصل
 بينما االدارة فتمارسها االدارة التنفيذية؛

 جهة ادلشكالت قبل أن تتفاقم عملية تقييم أداء ادلوارد البشرية عملية مستمرة هتدف أساسا اىل موا
احلرص على تسجيل ادلعلومات عن  وتقدمي التغذية العكسية باستمرار للمرؤوسني عن مستوى أدائهم،

أداء ادلوظفني يف نظام معلومات ذلذا الغرض ديكن الرجوع إليو بسهولة من طرف اجلهات اليت حتتاجو 
ييم وزيادة الشفافية باإلضافة لتحسني مستوى ويكون قابل للتحديث باستمرار، لتقليل التحيز يف التق

 .االشراف
 : اقتراحات الدراسة. 4

 التدقيقية واتباع ادلعايري احملاسبية و  الكشف عن رلاالت القصور ادلرتبطة مبتطلبات االفصاح والشفافية
 ؛ادلالئمة دلواجهة التغيريات اجلديدة يف البيئة احمليطة بتلك ادلؤسسات

 ك أعضاء كذلو ، اللية لكل من أعضاء رللس االدارةشروط االستقوم ومتطلبات و التحديد الواضح دلفه
اخلدمات غري التدقيقية اىل حظر تأدية األعمال و احلسابات و  استقاللية مراقيباللجان التابعة للمجلس و 
 ؛الشركات اخلاضعة للتدقيق

  ؛ؤسسات االقتصادية اجلزائريةيف كل ادل التدقيقية الدولية بصفة الزاميةاعتماد ادلعايري احملاسبية و 
 طريق مراجعة ادلنظومة ادلصرفية ن تطهري مناخ األعمال وتوسيع رلال احلريات االقتصادية وىذا ع

 ؛أخرى بتأسيس سوق مالية دتكن من طرح بدائل دتويلية مباشرةإصالحها من جهة ومن جهة و 
 يعمل خارجي حسابات مراجع اعتماد على اجلزائر يف الغالبة وىي احملدودة ادلسؤولية ذات الشركات إلزام 

 ؛فقط باألسهم الشركات خيص اإللزام ىذا كان بعدما واألخالقيات للسلوك مدونة وفق
  االىتمام مبختلف جوانب احلوكمة والقيام بتنمية وتطوير امكانات ادلؤسسة االقتصادية ادلادية

 ؛دئ احلوكمةالطرق احلديثة يف شلارسة مباوالتكنولوجية والبشرية، واعتماد 
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  ،تكوين قاعدة بيانات ذات مصداقية عن أداء كل فرد ديكن استخدامها يف حتديد االحتياجات التدريبية
نقل واهناء اخلدمة وعدم االقتصار يف استعمال نتائجو يف منح طيط ادلوارد البشرية، الرتقيات، خت

 ؛ادلكافتت
 دلشرفني على ادلوظفني الطالعهم على ادلمارسات او  تنظيم دورات تدريبية دلوظفي ادارات ادلوارد البشرية

العلمية احلديثة يف ختطيط األداء وادلتابعة والتوجيو ادلستمر لألداء وتقييمو، باإلضافة دلهارات صنع القرار 
  ؛وإدارة االجتماعات وحتفيز األفراد

 آفاق الدراسة: .4
 :واضيع اليت قد تكون زلل لدراسات مستقبليةبعض ادل ما يليفي

 ؛يري الشفافية يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية ودورىا يف حتسني األداء الوظيفيمعا 
 ؛دور حوكمة ادلؤسسات يف االفصاح احملاسيب عن تكلفة ادلوارد البشرية 
 ؛الوالء التنظيمي للمورد البشرييف تعزيز  تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات دور 
 دارة؛اإللس احوكمة ادلؤسسات يف تفعيل دور رل أمهية 
  واإلداري؛حوكمة تكنولوجيا ادلعلومات يف زلاربة الفساد ادلايل أثر تطبيق  
  .حوكمة ادلوارد البشرية كأداة لتحسني جودة احلياة الوظيفية  
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، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة قاصدي مرباح، أثر معلومات الموارد البشرية على أداء العاملينخالد رجم، -8
 .2012ورقلة، 

، مذكرة مقدمة الحد من المتعثر المؤسسيودورىا في تفعيل حوكمة الشركات و البنوك  خلوؼ عقيلة، حوكمة-9
  .2009ادلاجستري. جامعة اجلزائر، لنيل شهادة 
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، مذكرة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشاديل شوقي، -10
 .2008جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ماجستري غري منشورة، ختصص تسيري ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة،

المؤسسات: دور عالقة الوكالة في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية  حوكمةصلواتشي ىشاـ سفياف، -10
 .2013، 3، أطروحة دكتوراه إدارة أعماؿ، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري، جامعة اجلزائر الجزائرية

القرار: دراسة حالة مؤسسة إنتاج المياه المعدنية  "نظام مراقبة التسيير وعالقتو بإتخاذصفاء لشهب، -11
 .2006، 3، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري، جامعة اجلزائر لموزاية"

 األداء بطاقة تطبيق على (BSC)غزة  بقطاع الصحية األىلية المنظمات قدرة ، مدىالرفايت جواد عادؿ-12
 احملاسبة التجارة قسم دتويل، كليةجستري غري منشورة، ختصص زلاسبة و مذكرة ما التمويلي، األداء لتقويم المتوازن كأداة

 .2011غزة،  اإلسالمية، جلامعةاوالتمويل، 
أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة عبد احلكيم جريب، -13

إدارة األعماؿ  غري منشورة يف ، مذكرة ماجستريلصناعة األدوية فرع قسنطينة االقتصادية دراسة حالة لمجمع صيدال
  .2013، جامعة فرحات عباس، سطيفػ، والتنمية ادلستدامةاالسرتاتيجية 

، الطائف بمحافظة الصحية بمديرية الشؤون الصحية اإلدارات األداء في ، تقييمعبد الوىاب زلمد جبني-14
 .2009ختصص ادارة صحية، جامعة سانت كليمانت، سوريا،  ،مذكرة دكتوراه غري منشورة

 مقدمة ، أطروحةالمؤسسة في البشرية الموارد إدارة واالتصال على المعلومات تكنولوجيا أثرعلوطي دلني، -15
 .2008اجلزائر،  األعماؿ، جامعة إدارة فرعالتسيري  علـو يف دكتوراه

، مذكرة التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية وجودة التقارير الماليةالعالقة بين مستوى علي جابر امساعيل، -16
 .2010وسط، اؿ، خنصص زلاسبة، جامعة الشرؽ األلنيل شهادة ادلاجستري، كلية األعم

أطروحة دكتوراه غري ، -حالة الجزائر-أثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية االقتصادية ،علي عبد اهلل-17
 . 1999 جامعة اجلزائر،، والتسيريكلية العلـو االقتصادية   منشورة،

،  ، مذكرة ماجستري غري منشورةدور استراتيجية التنويع في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية، عمر تيمجغدين-18
 .2013جامعة بسكرة،  كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري،

علـو ، كلية ال"، رسالة ماجستريالمراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسساتدور عمر علي عبد الصمد، "-19
 .2009-2008علـو التسيري، جامعة ادلدية، االقتصادية وعلـو التجارة و 

، مذكرة ماجستري، كلية االقتصاد جبامعة األثر المتوقع لحوكمة المؤسسات على مهنة المراجعةعهد علي سعيد، -20
  .2009تشرين، سوريا،
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، أطروحة دكتوراه، قسم مساىمة القتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية الجزائريةغضباف حساـ الدين، -21
 .2014العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري، جامعة زلمد خيضر بسكرة، 

غري منشورة، جامعة ، مذكرة ماجستري مدى عالقة التنظيم اإلداري بكافة األجهزة الفنيةفهد سعد السبيعي، -22
 .66، ص 2003الرياض، 

، مذكرة تقييم ممارسات حوكمة الشركات وأثرىا على األداء االقتصاديمصطفى قطب جاب اهلل نصر، -23
  .2009ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، مصر، 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه االقتصادية العموميةتفيل نظام تقييم أداء العامل في المؤسسة نور الدين شنويف، -24
 .2004/2005يف العلـو االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

 :المقاالت العلمية-ج
، رللة جامعة تدقيق الموارد البشرية أداة فاعلة في حوكمة الموارد البشريةابراىيم زلمد جاسم وسرمد غاًل صاحل، -1

 .2016 العراؽ، ،2، العدد 2اجمللد  جامعة ادلوصل، التنمية البشرية،
التكامل بين اآلليات المحاسبية لنظم الحوكمة وأثره على األداء وخفض فجوة أمحد سعيد قطب حسنني، -2

، دراسة ميدانية على سوؽ األسهم السعودي، حبث منشور يف رللة كلية التجارة التوقعات عن القيمة العادلة للمنشأة
 .2009، 46سكندرية، العدد واحد، اجمللد رقم للبحوث العلمية، جامعة اإل

، مارس 40الكويتية، العدد  ، مقالة يف رللة احتاد ادلصارؼالبعد المصرفي في حوكمة الشركاتأمحد منري النجار، -3
2007. 

، حبث مقدـ يف ادلؤدتر العريب منظومة حوكمة الشركات إطارأطرافو في تدقيق الحسابات و أشرؼ حنا ميخائيل، -4
الشركات -ادلصارؼ وادلؤسسات ادلالية-الشركات )تدقيق الشركات حوكمة إطاراألوؿ حوؿ التدقيق الداخلي يف 

 .2005سبتمرب  26-24الصناعية(، مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة، 
 ،، رللة الباحثفي البلدان اإلسالميةتحليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية الموارد البشرية الداوي الشيخ، -5
 .2008، 06عدد ال
، 07عدد الاحث، جامعة ورقلة، ، مقالة منشورة يف رللة البتحليل األسس النظرية لمفهوم األداءالداوي الشيخ، -6

2010. 
، مداخلة مقدمة يف مكانة لوحة القيادة ضمن أنظمة مراقبة التسييررامقي رضية، ، بداتسة عائشة، كبراؽ عيسى-7

 .2017جامعة البليدة،اإلبداع، ادللتقى الوطين حوؿ مراقبة التسيري كآلية حلوكمة ادلؤسسات وتفعيل 
مداخلة  لوحة القيادة كمدخل تحفيزي لتحسين أداء الموظفين وتفعيل إبداعهم،ىنتور حليمة، ، بلمهدي يوسف-8

  .2017إلبداع، جامعة البليدة،مقدمة يف ادللتقى الوطين حوؿ مراقبة التسيري كآلية حلوكمة ادلؤسسات وتفعيل ا
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دراسة أثر حوكمة الشركات على الشفافية واالفصاح وجودة القوائم المالية بن الطاىر حسني، بوطالعة زلمد، -9
-06، ادللتقى الوطين حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل واالداري في ظل النظام المحاسبي المالي

 .2012، بسكرة–ماي، جامعة زلمد خيضر  07
زمات ية والمصرفية مدخل للوقاية من األالحوكمة في المؤسسات المالبن على بلعزوز وعبد الرزاؽ حبار، -10

لة يف ادللتقى الدويل حوؿ االزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة مداخ المالية والمصرفية باإلشارة لحالة الجزائر،
 .2009ت عباس سطيف، العادلية، جامعة فرحا

آليات وقاية المعامالت اإللكترونية في ظل حوكمة تكنولوجيا أوناف بومدين ومباركي مسراء، ، بوعقل مصطفى-11
  .2016، جواف 12معة تلمساف، العدد ، جاles cahiers du MECAS، مقاؿ منشور يف رللة المعلومات

دور الحوكمة في تعزيز أداء المؤسسات المالية دراسة ميدانية ثابت حساف ثابت وسيد أمحد حاج عيسى، -12
، العدد ، جامعة اجللفة، مقاؿ منشور يف رللة إدارة األعماؿ والدراسات االقتصاديةعلى عينة من المؤسسات المالية

 .2017، السادس
، مداخلة مقدمة يف اإلفصاحشركات في إرساء قواعد الشفافية و دور حوكمة البلعادي عمار، ، جاوحدو رضا-13

العلـو التجارية االقتصادية و  العلـو كلية-رىانات وآفاؽ ، واقع –حلوكمة احملاسبية للمؤسسة ادللتقى الدويل األوؿ حوؿ ا
 .2010ديسمرب 8و 7اجلزائر، يومي  –علـو التسيري جامعة أـ البواقي و 

، مداخلة بطاقة األداء المتوازن ولوحات القيادة كأدوات حديثة لمراقبة التسييربصري رمية، ، حجاج زينب-14
 .2017البليدة، ل اإلبداع، جامعة مقدمة يف ادللتقى الوطين حوؿ مراقبة التسيري كآلية حلوكمة ادلؤسسات وتفعي

، ورقة مقدمة ايل ملتقى حوكمة ادلؤسسات دراسة مقارنة بين نموذجي الحوكمة األمريكي والفرنسيمحادي نبيل، -15
 .2015مقاربات وجتارب جديدة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

القيم البيروقراطية لدى الموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة وعالقتها  القضاة، زلمدالصرايرة، خالد -16
، 5لد اجمل العلـو الرتبوية، اجمللة األردنية يفمقالة منشورة يف  فيها،بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر القيادات اإلدارية 

  .2009 ،3 عددال
، مداخلة مقدمة أداة استراتيجية لحماية أمن المعلوماتحوكمة تقنية المعلومات جودي سامية، ، رمحاٍل موسى-17

 7و6يومي  يف ادللتقى الوطين حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل واإلداري، جامعة زلمد خيضر بسكرة،
  .2012 ماي
، مقاؿ المؤسسات المالية اإلسالمية تجربة البنك المركزي الماليزي حوكمةحليمة بوكروشة، ، سعيد بوىراوة-18

 .2015، جواف 02عدد ال ،االقتصادية، جامعة ورقلة منشور يف اجمللة اجلزائرية للتنمية
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، رللة العلـو اإلطار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية التجربة الماليزيةسناء عبد الكرَل اخلناؽ، -19
 .2012، 12العدد  ،االقتصادية وعلـو التسيري، جامعة سطيف

"، مقاؿ منشور يف حوكمة نظم المعلومات كآلية لتدعيم الميزة التنافسية للمؤسسةشعباٍل رليد، مزوار منوبة "-20
 .2015التجارية،  العليا الدراسات مدرسة ،2العدد  ،14اجمللد رللة العلـو التجارية، 

أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف اإلسالمية عبد احلليم عمار غريب، ، شوقي عشور بورقبة-21
 .2014، 01عدد ال جامعة ورقلة، تنمية االقتصادية،، مقاؿ منشور يف اجمللة اجلزائرية للدراسة تطبيقية

البشرية في أثر التدقيق االجتماعي على حوكمة الموارد صاحل مهدي احلسناوي، بصري خلف خزعل، -22
، المنظمات دراسة استطالعية تحليلية لعينة من أعضاء ىيئة التدريس في كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالء

 .2017، العراؽ، 22، العدد 6مقاؿ منشور يف رللة اإلدارة واالقتصاد، اجمللد 
، مداخلة يف ادلؤدتر الدويل ائريةمع التركيز على التجربة الجز  –واقع الحوكمة في دول مختارة صباحيي نواؿ، -23

الثامن حوؿ دور احلوكمة يف تفعيل أداء ادلؤسسات واالقتصاديات، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري، 
 .2013الشلف/اجلزائر، –جامعة حسيبة بن بوعلي 

المؤسسات دراسة حالة لوحة قيادة إدارة الموارد  لوحة القيادة آلية لحوكمةبوعوينة سليمة، ، ضحاؾ جنية-24
مداخلة يف ادللتقى الوطين حوؿ مراقبة التسيري كآلية حلوكمة ادلؤسسات وتفعيل  ،)لوحة القيادة االجتماعية(البشرية 
 .2017جامعة البليدة،  ،اإلبداع

 ،مقالة يف اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، اآلثار االقتصادية الجزئية والكلية للحوكمةعبد اجلواد جابر زلمد، -25
 .2004ة، جامعة عني مشس، القاىرة، كلية التجار ،  العدد األوؿ

حبث  قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،عبد القادر بريش، -26
ارة، اجلزائر، العدد األوؿ، منشور يف رللة اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العادلي، ادلدرسة العليا للتج

2006. 
ونية ، مقاؿ منشور يف رللة الدفاع الوطين االلكرت عبر وتغيرات 9002و9191األزمة المالية بين عبد اهلل رزؽ، -27

 .2009 ، لبناف،تشرين األوؿ 70العدد 
، مداخلة مقدمة يف ادلؤدتر العلمي الدويل حوؿ المقاربة االستراتيجية لألداء مفهوما وقياساعبد ادلليك مزىودة، -28

 .2005، اجلزائر، بسكرةر جامعة زلمد خيضاألداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات، 
الشركات )إشارة إلى واقع االقتصاد الوطني والمؤسسة  الحكم الرشيد وخوصصةجلطي غاًل، األخضر، عزي -29

 .2005، 27، العدد ة منشورة يف رللة "علـو انسانية"، مقالالجزائرية(
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، حوكمة الشركات: تعريف مع اطاللة إسالمية، ورقة مقدمة لمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالميعمر زلمد، -30
 .2005جامعة األزىر، القاىرة، 

الية البنكية ، رللة االقتصاديات ادلالحوكمة المصرفية ومساىمتها في ادارة المخاطرزلمد جالب، ، فاتح دبلة-31
 .مد خيضر بسكرة، العدد االفتتاحيعماؿ، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري جامعة زلوادارة األ

، مقاؿ منشور يف رللة تكنولوجيا المعلومات ودورىا في الوقاية من األزمات حوكمةفايزة جيجخ ومسرية فرحات، -32
 .2016، 01 ماؿ جامعة بسكرة، العدداالقتصاديات ادلالية البنكية وإدارة األع

مداخلة يف مؤدتر  ،دور مبادئ حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واالداريمرَل طبين، ، فريد عبة-33
 .2012ماي  7-6زلمد خيضر، بسكرة،  لية للحد من الفساد ادلايل واالداري، جامعةحوكمة الشركات كآ

مدى تطبيق مبادى الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية وفق لمبادئ فكري عبد الغين زلمد جوده، -34
 ماجستري مذكرة ،فلسطينالمصرفية دراسة حالة بنك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة 

 .2008 غزة، اإلسالمية، اجلامعة منشورة، غري
، ورقة مقدمة إىل الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالميةفؤاد شاكر، -35

ادلعهد ادلصري للصريفة، ار من أجل التنمية "، "الشراكة بني العمل ادلصريف واالستثم 2005ادلؤدتر ادلصريف العريب لعاـ 
2005. 

للمؤسسة  دور بطاقة األداء المتوازن المستدام في تقييم األداء الشاملالعايب عبد الرمحاف، ، قراوي أحالـ-36
حوؿ مداخلة مقدمة يف ادللتقى الوطين  ،-دراسة حالة شركة االسمنت لعين الكبيرة سطيف-االقتصادية الجزائرية 

 .2017حلوكمة ادلؤسسات وتفعيل اإلبداع، جامعة البليدة،مراقبة التسيري كآلية 
دور بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية كوثر رامي ومراد كواشي، -37

اجلامعي ، ادلركز ، رللة ميالؼ للبحوث والدراساتمن منظور التعلم والنمو دراسة حالة شركة مناجم الفوسفات تبسة
 .2018، 1 العدد ،4يلة، اجمللد صوؼ معبد احلفيظ بو 

، بنك االستثمار محددات الحوكمة ومعاييرىا مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصرمد حسن يوسف، زل-38
 .2007القومي، 

لالقتصاد حوكمة الشركات: تعريف مع اطاللة إسالمية، ورقة مقدمة لمركز صالح كامل زلمد عبد احلليم عمر، -39
 .2005، جامعة األزىر، القاىرة، اإلسالمي

 Examen empirique des principaux systèmes deسلفي أمني وبروبة أمحد احلاج، -40
gouvernance dans le monde d'entreprise مداخلة يف ادللتقى الوطين حوؿ حوكمة ،

 .2012ماي  7و6خيضر بسكرة، ة زلمد اإلداري، جامعت كآلية للحد من الفساد ادلايل و الشركا



لمراجعا  

230 
 

 الدولية ادلشروعات مركز يصدرىا دورية نشرة ،حماية األقلية من حملة األسهم في مصر ،الدولية ادلشروعات مركز-41
 .2008مارس ،لقاىرةا ،اخلاصة الدولية ادلشروعات مركز ،14 اخلاصة العدد

 ،الناشئة األسواق في الشركات حوكمة اإلصالح لتحقيق إرشادية نصائح، كيم أريك بتشرميكرا كراسنيكي،  -42
 .2008مارس اخلاصة، الدولية ادلشروعات مركز :القاىرة ،14 اخلاصة العدد الدولية ادلشروعات مركز يصدرىا دورية نشرة
، مداخلة مقدمة يف ملتقى األزمة عالقة االلتزام بمعايير الحوكمة باألزمة المالية العالميةمرَل الشريف جحنيط، -43

 .2009أكتوبر  21و20س سطيف، يومي ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، جامعة فرحات عبا
، ورقة مقدمة يف ندوة حوكمة الشفافية واإلفصاح فى إطار حوكمة الشركاتمصطفى حسن بسيوٌل السعدٌل، -44

 23-19رية، القاىرة، الشركات العامة واخلاصة من أجل االصالح االقتصادى واذليكلى، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدا
 .2006نوفمرب 

ورقة حاكمية المورد البشري الركيزة األساسية للبناء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي، مؤيد الساعدي، -45
 .2016جانفي  21 20دمة اىل مؤدتر ترصني التعليم العايل يف العراؽ يف حبثية مق

مساىمة تدقيق أنظمة تكنولوجيا المعلومة في تجسيد حوكمة تكنولوجيا قالوف جياليل، ، نرجس محيمش-46
 .2016، 38 ، العددجامعة أدرار ،قةرللة احلقي مقاؿ منشور يفالمعلومات في المؤسسات الجزائرية "

، مداخلة يف مؤدتر دور الحاكمية المؤسسية في تحسين األداء المالي للشركاتحكيمة بوسلمة، ، حيياوي نعيمة-47
 .2012ماي  7-6زلمد خيضر، بسكرة، حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل واالداري، جامعة 

الحوكمة في المؤسسات دور أدوات مراقبة التسيير في ترسيخ رباحي صربينة، ، سياخن مرَل، يدو زلمد-48
عة على جام ،، ورقة مقدمة يف ادللتقى الوطين حوؿ مراقبة التسيري كآلية حلوكمة ادلؤسسات وتفعيل اإلبداعاالقتصادية
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 باللغة األجنبيةالمراجع : ثانيا

-1 AvrilD kaplan Sarah Dominis John GH Palen, Human resource governance: what 

does governance mean for the health workforce in low- and middle-income 

countries?, Human resources for Health, 2013, last visit: 30/12/2018 à 16:00, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3584723/pdf/1478-4491-11-6.pdf  

-2 Bencel frank, la gouvernance des entreprises, economica journal, paris, 1997. 

-3 Charles Saliba, HR Governance The real Gatekeeper, Colloquium on Corporate 

Governance across Ethics, Culture & Citizenship, Holy Spirit University of Kaslik, 

Lebanon, April 14 & 15, 2014. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3584723/pdf/1478-4491-11-6.pdf


لمراجعا  

231 
 

-4 Eustache Ebondo Wa Mandzila, Gouvernance de l’entreprise et cadre légal de 

l’audit dans la zone euro-méditerranéenne : une comparaison entre la France et 

les pays de la méditerranée arabe, COMPTABILITE, CONTROLE, AUDIT ET 

INSTITUTION(S), May 2006, Tunisie. 

-5 Eustache Ebondo, wa, Mandzila," la gouvernance de l' entreprise une  approche 

par l' audit et contrôle interne ", harmattan ,paris ,2005. 

-6 Nicolas Berland, Angele Dohou, MESURE DE LA PERFORMANCE 

GLOBALE DES ENTREPRISES, doctorat, université de poities, France, 2007. 

-7 Ph.LORRINO, "méthodes et pratique de la performance : le guide du pilotage", 

Edition d'organisation, 1997.  

-8 Report of the Cadbury Committee on the financial aspects of Coporate 

Governance, London, dec1992. 

-9 Steven K. Thompson, Sampling, Third Edition, 2012. 

 

SITES INTERNET: 

 

WWW.OECD.COM , OECD Principles of Corporate Governance, Arabic 

translation, 2004, pp (01-69) 

www.isaca.org/cobit5forassurance. 

 

arabia.org/pdfhelp.asp-www.cipe 

 
WWW.CONDOR.DZ 

 

http://www.oecd.com/
http://www.isaca.org/cobit5forassurance
http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
http://www.condor.dz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 قـــــــــــالحــــالم

 

233 

 

 ( االستبيــان10الملحق رقم )

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-الجلفة  –جامعة زيان عاشور    

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 انياستب
  والسيدات السادةتحية طيبة وبعد,,,,,, 

دور حوكمة المؤسسات في تحسين أداء الموارد "يسعى الباحث للقيام بدراسة يهدف من خالذلا إىل معرفة " 
ولتحقيق ذلك مت تصميم  ،يف علوم التسيري الدكتوراه شهادة على احلصول دلتطلبات استكماالوذلك "  البشرية"

ىذا االستبيان كأداة من أدوت الدراسة، ونظرا دلا تتمتعون بو من خربة ودراية يف رلال عملكم، فالرجاء تكرمكم 
باإلجابة عن مجيع العبارات ادلقرتحة للدراسة بكل اىتمام وعدم ترك أي منها، علما أن اإلجابات على درجة 

 .( يف اخلانة ادلناسبةX)عالية من السرية، وذلك بوضع عالمة 
 لكم منا تقديرنا واعتزازنا جبهودكم الطيبة وادلخلصة.                             

 شاكرين تعاونكم خدمة ألغراض البحث العلمي.                              
  

 الطالب: عثماني أحمد
    ahmed.otm@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 
 المرّبع عند اإلجابة التي تراها مناسبة. ( داخل×ضع عالمة )

 
 شخصيةمعلومات 

 
                    أنثى                                   ذكر             الجنس:  -0
 العمرية: الفئة-2

                               أكثرف 42 من               سنة 40اىل  32من                   سنة 30اىل  12من          
 الّدراسي: المستوى- 3

  دراسات عليا                 جامعي                                جامعيأقل من                
 :في العمل الخبرة-4

                   25أكثر من                سنوات  25اىل  5من                 سنوات  5أقل من             
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 موافق العبارات الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

      يؤثر رللس اإلدارة بشكل واضح يف سري ادلؤسسة.  0
      .يأخذ رللس اإلدارة بعني االعتبار الشكاوى ادلقدمة 1
      اإلدارية.ميتلك رللس اإلدارة التأىيل العلمي الكايف دلتابعة اخلطط  3
قانوين  إطاريف  ةؤسسادل اسرتاتيجية إعداديف مجيع األطراف يشارك  4

 واضح.
     

      بني األطراف ادلختلفة.حل الصراعات  ادلصاحل يفيساىم أصحاب  5
      وإبداء الرأي.ثقافة احلوار على يشجع رللس اإلدارة  6
      االدارة باالستقاللية.التدقيق ادلعتمدة من رللس  نةتتمتع جل 7
      .مفصلة عن وضعيتها ادلالية ة بنشر تقارير مرحليةؤسستقوم ادل 8
      صول.عن التغريات اجلوىرية يف األ دلؤسسةتفصح ا 9

      تستعمل ادلؤسسة نظم ادلعلومات واالتصال احلديثة. 01
      لديها. ادلعلوماتتكنولوجيا تطوير لادلال بتخصيص  هتتم ادلؤسسة 22
      تستقطب ادلؤسسة ادلوارد البشرية ادلتخصصة يف نظم ادلعلومات. 21
لتبقى متطورة البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات يتم صيانة  23

 .ومسايرة لظروف العمل
     

      يتمتع ادلوظفون يف أقسام االعالم اآليل بالكفاءة ادلطلوبة. 24
      ادلعلومات يف حتقيق األداء ادلطلوب. وتكنولوجيا أنظمةتساىم  25
      الظروف الطارئة.توفر ادلؤسسة التكنولوجيا وادلعلومات دلواجهة  26
تراقب ادلؤسسة تكنولوجيا ادلعلومات مبا يضمن األداء احلسن  27

 للموظفني.
     

 تكنولوجياعلى تقارير ادلتابعة والرقابة على تفصح ادلؤسسة  28
  يف ادلؤسسة ألصحاب ادلصاحل. ادلعلومات

     

      توفق ادلؤسسة بني صالحيات كل موظف وقدراتو. 01
      .ادلوظف أداء واضحة لقياس تعتمد ادلؤسسة معايري 10
      تتماشى زلاسبة األفراد مع ادلسؤوليات ادلخولة ذلم. 12
      حسب اختصاصو.القرار  صنع عملية يشارك كل فرد يف 11
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 موافق العبارات الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

      تعتمد ادلؤسسة على سياسات واضحة لتدريب وتكوين أفرادىا. 13
      البشرية. ادلوارد تعتمد ادلؤسسة العدالة يف معاملة 14
      األفراد.تتفاعل ادرة ادلوارد البشرية جبدية مع انشغاالت  15
      تعمل ادلؤسسة على اجلذب واحلفاظ على الكفاءات.  16
      حتدد ادلؤسسة ادلواصفات اخلاصة بكل وظيفة بدقة. 17
      وادلعدات ادلتوفرة بكفاءة. اآلالتيستعمل األفراد  22
      تستغل ادلؤسسة ادلعارف وادلهارات ادلتوفرة لديك جيدا. 19
      .بأن مجيع ادلعلومات اخلاصة بالعمل متوفرة لديك قناعة 30
      يستغل األفراد الوقت ادلتاح للعمل دون تضييع. 32
      يلتزم ادلوظف بإجراءات العمل ادلسطرة ويتبعها بكفاءة. 31
      يوجد نقص يف حوادث العمل. 33
      .العمل ومتطلبات بواجباتلدى األفراد إدلام يوجد  34
      يف العمل عند ادلوظفني مرتفعة. ادلواظبة 35
احساس بادلسؤولية وحتافظ على كتمان ادلعلومات اخلاصة لديك  36

 بالعمل.
     

      تساعد اآلخرين يف اجناز مهامهم.  33
      تتلقى تعليمات دورية حول طريقة العمل من طرف ادلشرفني. 38
      لعملك تعلم هبا ادلسؤول.عندما تواجهك صعوبات يف أدائك  39
      أدائك لعملك.أنت راض عن  40
تستوعب التدريبات اليت تقدمها ادلؤسسة عند ظهور طرق عمل  42

 جديدة أو مواصفات جديدة.
     

      تتشاور مع ادلشرفني حول طريقة العمل. 41
      أجري. وليس العمل يف شريك نفسك تعترب 43
      .وضوعيةبتقييم ما تقدمونو من أداء لعملكم مب يقوم ادلشرفون 44
      عالقاتك جيدة مع الزبائن والزمالء يف العمل. 45
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 ( قائمة محكمي االستبيان20الممحق رقم )

 العنوان االلكتروني الجــــامعة اســـم المحـــــكِّم

 ،عموم التسيير وكمية العموم االقتصادية  أ.د منصوري كمال
 بسكرةجامعة 

kamelmansouri@yahoo.fr 

 
 ،عموم التسيير كمية العموم االقتصادية و أ.د بن قشوة جمول

 وغوا جامعة األ
d.benkachoua@mail.lagh-

univ.dz 
 ،عموم التسيير كمية العموم االقتصادية و د. قاسمي أحمد 

 جامعة الجمفة
Ahmed.guess@gmail.com 

 ،عموم التسيير كمية العموم االقتصادية و د. حديدي آدم
 جامعة الجمفة

hadidi_adem@yahoo.fr 

 

 ،عموم التسيير كمية العموم االقتصادية و د. دروم أحمد
 جامعة الجمفة

derroum.ahmad@gmail.com 

 

 ،عموم التسيير كمية العموم االقتصادية و  خالد د. عيجولي
 جامعة الجمفة

k.aidjouli@univ-djelfa.dz 
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 ومعامالت االلتواء والتفلطح "اختبار التوزيع الطبيعي" spss23: مخرجات برنامج (30الملحق رقم )
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 000, 200 891, 000, 200 211, الحوكمةالمالية

 000, 200 883, 000, 200 188, حوكمةتكنولوجياالمعلومات

 000, 200 910, 000, 200 173, حوكمةالمواردالبشرية

 000, 200 904, 000, 200 196, الكفاءة

 000, 200 940, 000, 200 119, الفعالية

 000, 200 873, 000, 200 196, الحوكمة

 000, 200 927, 000, 200 145, أداءالمواردالبشرية

 000, 200 882, 000, 200 175, االستبيان

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Statistics 

 حوكمةتكنولوجياالمعلومات الحوكمةالمالية 

حوكمةالمواردالبشر

 الحوكمة الفعالية الكفاءة ية

أداءالمواردالبشر

 االستبيان ية

N Valid 200 200 200 200 200 200 200 200 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skewness -,704 -,691 -,654 -,672 -,302 -,676 -,443 -,605 

Std. Error of 

Skewness 
,172 ,172 ,172 ,172 ,172 ,172 ,172 ,172 

Kurtosis 
-,820 -,888 -,698 -,741 -,954 -,998 -1,019 

-

1,088 

Std. Error of 

Kurtosis 
,342 ,342 ,342 ,342 ,342 ,342 ,342 ,342 

   

  "اختبار ثبات أداة الدراسة"  30SPSSمخرجات برنامج  :(30الملحق رقم )
 معامل ألفا كرونباخ -1

Cronbach's Alpha N of Items 

,984 45 

 عند حذف احدى الفقرات معامل ألفا كرونباخ-3
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Q1 168,34 1407,100 ,576 ,984 

Q2 168,35 1416,428 ,609 ,984 

Q3 168,52 1396,251 ,758 ,984 

Q4 168,41 1396,393 ,714 ,984 
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Q5 168,56 1385,253 ,796 ,984 

Q6 168,44 1387,635 ,814 ,984 

Q7 168,51 1389,196 ,809 ,984 

Q8 168,56 1397,082 ,740 ,984 

Q9 168,50 1397,819 ,753 ,984 

Q10 168,49 1402,121 ,781 ,984 

Q11 168,36 1393,637 ,792 ,984 

Q12 168,44 1390,699 ,801 ,984 

Q13 168,65 1376,873 ,850 ,983 

Q14 168,61 1388,601 ,803 ,984 

Q15 168,53 1377,959 ,816 ,984 

Q16 168,31 1405,572 ,651 ,984 

Q17 168,51 1391,930 ,816 ,984 

Q18 168,63 1392,336 ,753 ,984 

Q19 168,61 1396,551 ,751 ,984 

Q20 168,77 1393,879 ,765 ,984 

Q21 168,73 1382,892 ,774 ,984 

Q22 168,57 1380,709 ,829 ,984 

Q23 168,60 1380,141 ,842 ,983 

Q24 168,65 1378,249 ,834 ,984 

Q25 168,69 1386,629 ,790 ,984 

Q26 168,51 1386,553 ,801 ,984 

Q27 168,66 1387,221 ,804 ,984 

Q28 168,69 1390,537 ,764 ,984 

Q29 168,60 1380,704 ,838 ,983 

Q30 168,64 1383,620 ,804 ,984 

Q31 168,69 1383,662 ,821 ,984 

Q32 168,51 1393,658 ,754 ,984 

Q33 168,42 1404,978 ,699 ,984 

Q34 168,53 1395,647 ,753 ,984 

Q35 168,55 1386,691 ,863 ,983 

Q36 168,52 1397,326 ,739 ,984 

Q37 168,48 1408,120 ,633 ,984 

Q38 168,61 1383,445 ,836 ,983 

Q39 168,46 1405,777 ,701 ,984 

Q40 168,54 1393,547 ,779 ,984 

Q41 168,42 1402,325 ,723 ,984 

Q42 168,19 1418,393 ,566 ,984 

Q43 168,23 1413,123 ,630 ,984 

Q44 168,26 1420,595 ,543 ,984 

Q45 168,21 1419,742 ,595 ,984 
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  بريسون""االرتباط معامل اختبار  SPSS 32خمرجات برنامج  (:30) الملحق رقم
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 عينة الدراسة''ل الشخاصية اصاص اخل"   SPSS 32خمرجات برنامج  (:36الملحق رقم )

Statistics 

 الخبرة المستوى التعليمي السن الجنس 

N Valid 200 200 200 200 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1,50 1,81 2,00 1,69 

Mode 1
a
 2 2 2 

Std. Deviation ,501 ,579 ,585 ,562 

Range 1 2 2 2 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

 

 



 ادلــــالحـــــــــــق
 

744 
 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 50,0 50,0 50,0 100 ذكر 

 100,0 50,0 50,0 100 أنثى

Total 200 100,0 100,0  

 

 السن

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 56 28,0 28,0 28,0 

31-40 126 63,0 63,0 91,0 

41 et plus 18 9,0 9,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

 المستوى التعليمي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17,0 17,0 17,0 34 أقل من جامعي 

 83,0 66,0 66,0 132 جامعي

 100,0 17,0 17,0 34 دراسات عليا

Total 200 100,0 100,0  

  

 الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid moins de 5 ans 72 36,0 36,0 36,0 

5-15 ans 118 59,0 59,0 95,0 

plus de 15 ans 10 5,0 5,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

إلجابات ادلبحوثني " ادلتوسط احلسايب واالحنراف ادلعياري   SPSS 32خمرجات برنامج  (:37الملحق رقم )
 عن أسئلة االستبيان"

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1 200 1 5 4,00 1,147 

Q2 200 1 5 3,99 ,888 

Q3 200 1 5 3,82 1,069 

Q4 200 1 5 3,93 1,130 

Q5 200 1 5 3,78 1,202 
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Q6 200 1 5 3,90 1,139 

Q7 200 1 5 3,83 1,120 

Q8 200 1 5 3,79 1,079 

Q9 200 1 5 3,84 1,049 

Q10 200 1 5 3,85 ,939 

Q11 200 1 5 3,98 1,068 

Q12 200 1 5 3,90 1,105 

Q13 200 1 5 3,69 1,261 

Q14 200 1 5 3,73 1,137 

Q15 200 1 5 3,81 1,293 

Q16 200 1 5 4,03 1,051 

Q17 200 1 5 3,83 1,066 

Q18 200 1 5 3,72 1,145 

Q19 200 1 5 3,73 1,074 

Q20 200 1 5 3,58 1,100 

Q21 200 1 5 3,61 1,275 

Q22 200 1 5 3,77 1,230 

Q23 200 1 5 3,74 1,221 

Q24 200 1 5 3,69 1,262 

Q25 200 1 5 3,65 1,189 

Q26 200 1 5 3,83 1,174 

Q27 200 1 5 3,68 1,159 

Q28 200 1 5 3,65 1,159 

Q29 200 1 5 3,74 1,216 

Q30 200 1 5 3,71 1,219 

Q31 200 1 5 3,65 1,194 

Q32 200 1 5 3,83 1,120 

Q33 200 1 5 3,92 ,992 

Q34 200 1 5 3,81 1,086 

Q35 200 1 5 3,79 1,090 

Q36 200 1 5 3,83 1,077 

Q37 200 1 5 3,86 1,027 

Q38 200 1 5 3,73 1,176 

Q39 200 2 5 3,88 ,975 

Q40 200 1 5 3,81 1,088 

Q41 200 2 5 3,92 1,009 

Q42 200 2 5 4,15 ,908 

Q43 200 1 5 4,11 ,929 

Q44 200 1 5 4,08 ,893 

Q45 200 2 5 4,13 ,837 

 86443, 3,8772 5,00 1,89 200 الحوكمةالمالية

 93936, 3,8389 5,00 1,78 200 حوكمةتكنولوجياالمعلومات

 1,00661 3,6983 5,00 1,00 200 حوكمةالمواردالبشرية
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 94176, 3,7706 5,00 1,33 200 الكفاءة

 76527, 3,9639 5,00 2,22 200 الفعالية

 90120, 3,8048 5,00 1,85 200 الحوكمة

 81621, 3,8672 5,00 1,83 200 أداءالمواردالبشرية

 84852, 3,8298 4,89 1,91 200 االستبيان

Valid N (listwise) 200     

في  المبحوثينإجابات الفروقات في  اتاختبار ب المتعلقة 32SPSS(: مخرجات برنامج 38الملحق رقم )
 .عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية

 :متغير الجنسحسب  المبحوثين جاباتإل Mann-Whitney Test الفروقاتاختبار -1

 
 N Mean Rank Sum of Ranks الجنس

Q1 homme 100 99,70 9970,00 

femme 100 101,30 10130,00 

Total 200   

Q2 homme 100 101,98 10198,00 

femme 100 99,02 9902,00 

Total 200   

Q3 homme 100 94,97 9497,00 

femme 100 106,03 10603,00 

Total 200   

Q4 homme 100 95,89 9589,00 

femme 100 105,11 10511,00 

Total 200   

Q5 homme 100 97,29 9729,00 

femme 100 103,71 10371,00 

Total 200   

Q6 homme 100 95,23 9522,50 

femme 100 105,78 10577,50 

Total 200   

Q7 homme 100 92,38 9237,50 

femme 100 108,63 10862,50 

Total 200   

Q8 homme 100 98,92 9892,00 

femme 100 102,08 10208,00 

Total 200   

Q9 homme 100 102,37 10237,00 

femme 100 98,63 9863,00 

Total 200   

Q10 homme 100 103,88 10388,00 

femme 100 97,12 9712,00 
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Total 200   

Q11 homme 100 95,82 9581,50 

femme 100 105,19 10518,50 

Total 200   

Q12 homme 100 94,51 9450,50 

femme 100 106,50 10649,50 

Total 200   

Q13 homme 100 94,74 9474,00 

femme 100 106,26 10626,00 

Total 200   

Q14 homme 100 96,55 9654,50 

femme 100 104,46 10445,50 

Total 200   

Q15 homme 100 94,16 9415,50 

femme 100 106,85 10684,50 

Total 200   

Q16 homme 100 94,86 9486,00 

femme 100 106,14 10614,00 

Total 200   

Q17 homme 100 92,87 9287,00 

femme 100 108,13 10813,00 

Total 200   

Q18 homme 100 102,62 10262,00 

femme 100 98,38 9838,00 

Total 200   

Q19 homme 100 102,18 10218,00 

femme 100 98,82 9882,00 

Total 200   

Q20 homme 100 105,13 10513,00 

femme 100 95,87 9587,00 

Total 200   

Q21 homme 100 101,17 10116,50 

femme 100 99,84 9983,50 

Total 200   

Q22 homme 100 97,01 9701,00 

femme 100 103,99 10399,00 

Total 200   

Q23 homme 100 98,46 9845,50 

femme 100 102,55 10254,50 

Total 200   
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Q24 homme 100 94,98 9497,50 

femme 100 106,03 10602,50 

Total 200   

Q25 homme 100 97,99 9799,00 

femme 100 103,01 10301,00 

Total 200   

Q26 homme 100 93,16 9315,50 

femme 100 107,85 10784,50 

Total 200   

Q27 homme 100 97,31 9731,00 

femme 100 103,69 10369,00 

Total 200   

Q28 homme 100 99,90 9989,50 

femme 100 101,11 10110,50 

Total 200   

Q29 homme 100 99,28 9928,00 

femme 100 101,72 10172,00 

Total 200   

Q30 homme 100 99,28 9928,00 

femme 100 101,72 10172,00 

Total 200   

Q31 homme 100 100,65 10064,50 

femme 100 100,36 10035,50 

Total 200   

Q32 homme 100 96,76 9676,00 

femme 100 104,24 10424,00 

Total 200   

Q33 homme 100 96,83 9682,50 

femme 100 104,18 10417,50 

Total 200   

Q34 homme 100 101,59 10159,00 

femme 100 99,41 9941,00 

Total 200   

Q35 homme 100 98,36 9836,00 

femme 100 102,64 10264,00 

Total 200   

Q36 homme 100 97,20 9719,50 

femme 100 103,81 10380,50 

Total 200   

Q37 homme 100 92,86 9286,00 
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femme 100 108,14 10814,00 

Total 200   

Q38 homme 100 99,01 9900,50 

femme 100 102,00 10199,50 

Total 200   

Q39 homme 100 97,00 9700,00 

femme 100 104,00 10400,00 

Total 200   

Q40 homme 100 97,80 9779,50 

femme 100 103,21 10320,50 

Total 200   

Q41 homme 100 98,54 9854,00 

femme 100 102,46 10246,00 

Total 200   

Q42 homme 100 101,41 10141,00 

femme 100 99,59 9959,00 

Total 200   

Q43 homme 100 101,76 10176,00 

femme 100 99,24 9924,00 

Total 200   

Q44 homme 100 104,65 10465,00 

femme 100 96,35 9635,00 

Total 200   

Q45 homme 100 98,62 9862,00 

femme 100 102,38 10238,00 

Total 200   

 homme 100 96,04 9604,00 الحوكمةالمالية

femme 100 104,96 10496,00 

Total 200   

 homme 100 95,96 9596,00 حوكمةتكنولوجياالمعلومات

femme 100 105,04 10504,00 

Total 200   

 homme 100 98,95 9895,00 حوكمةالمواردالبشرية

femme 100 102,05 10205,00 

Total 200   

 homme 100 98,88 9888,00 الكفاءة

femme 100 102,12 10212,00 

Total 200   

 homme 100 99,31 9930,50 الفعالية

femme 100 101,70 10169,50 
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Total 200   

 homme 100 96,60 9659,50 الحوكمة

femme 100 104,41 10440,50 

Total 200   

 homme 100 99,26 9926,00 أداءالمواردالبشرية

femme 100 101,74 10174,00 

Total 200   

 

 

 

 متغير السن:حسب  المبحوثين جاباتإل Kruskal-Wallis Test  اختبار الفروقات-3

Ranks 

 
 N Mean Rank السن 

Q1 21-30 56 86,98 

31-40 126 107,61 

41 et plus 18 92,78 

Total 200  

Q2 21-30 56 96,45 

31-40 126 103,58 

41 et plus 18 91,58 

Total 200  
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Q3 21-30 56 95,65 

31-40 126 104,53 

41 et plus 18 87,36 

Total 200  

Q4 21-30 56 101,65 

31-40 126 99,74 

41 et plus 18 102,22 

Total 200  

Q5 21-30 56 104,37 

31-40 126 100,80 

41 et plus 18 86,36 

Total 200  

Q6 21-30 56 101,73 

31-40 126 100,61 

41 et plus 18 95,92 

Total 200  

Q7 21-30 56 94,24 

31-40 126 101,81 

41 et plus 18 110,83 

Total 200  

Q8 21-30 56 103,66 

31-40 126 97,69 

41 et plus 18 110,33 

Total 200  

Q9 21-30 56 100,80 

31-40 126 98,37 

41 et plus 18 114,50 

Total 200  

Q10 21-30 56 99,03 

31-40 126 100,17 

41 et plus 18 107,42 

Total 200  

Q11 21-30 56 97,90 

31-40 126 100,56 

41 et plus 18 108,17 

Total 200  

Q12 21-30 56 95,46 

31-40 126 103,31 

41 et plus 18 96,47 

Total 200  
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Q13 21-30 56 96,97 

31-40 126 102,56 

41 et plus 18 97,03 

Total 200  

Q14 21-30 56 95,52 

31-40 126 101,57 

41 et plus 18 108,53 

Total 200  

Q15 21-30 56 97,44 

31-40 126 103,52 

41 et plus 18 88,86 

Total 200  

Q16 21-30 56 94,92 

31-40 126 104,31 

41 et plus 18 91,17 

Total 200  

Q17 21-30 56 97,11 

31-40 126 103,82 

41 et plus 18 87,83 

Total 200  

Q18 21-30 56 108,26 

31-40 126 97,24 

41 et plus 18 99,19 

Total 200  

Q19 21-30 56 98,27 

31-40 126 101,60 

41 et plus 18 99,78 

Total 200  

Q20 21-30 56 98,56 

31-40 126 100,61 

41 et plus 18 105,78 

Total 200  

Q21 21-30 56 96,59 

31-40 126 103,69 

41 et plus 18 90,33 

Total 200  

Q22 21-30 56 88,29 

31-40 126 107,19 

41 et plus 18 91,64 

Total 200  
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Q23 21-30 56 90,65 

31-40 126 106,05 

41 et plus 18 92,28 

Total 200  

Q24 21-30 56 89,38 

31-40 126 107,28 

41 et plus 18 87,67 

Total 200  

Q25 21-30 56 91,04 

31-40 126 106,31 

41 et plus 18 89,25 

Total 200  

Q26 21-30 56 88,46 

31-40 126 107,33 

41 et plus 18 90,11 

Total 200  

Q27 21-30 56 92,79 

31-40 126 102,79 

41 et plus 18 108,44 

Total 200  

Q28 21-30 56 95,04 

31-40 126 101,94 

41 et plus 18 107,39 

Total 200  

Q29 21-30 56 97,28 

31-40 126 100,98 

41 et plus 18 107,14 

Total 200  

Q30 21-30 56 95,21 

31-40 126 102,50 

41 et plus 18 102,92 

Total 200  

Q31 21-30 56 88,44 

31-40 126 104,69 

41 et plus 18 108,67 

Total 200  

Q32 21-30 56 88,61 

31-40 126 104,00 

41 et plus 18 113,03 

Total 200  
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Q33 21-30 56 91,70 

31-40 126 104,06 

41 et plus 18 103,00 

Total 200  

Q34 21-30 56 99,60 

31-40 126 101,09 

41 et plus 18 99,17 

Total 200  

Q35 21-30 56 90,16 

31-40 126 107,37 

41 et plus 18 84,56 

Total 200  

Q36 21-30 56 93,50 

31-40 126 104,23 

41 et plus 18 96,14 

Total 200  

Q37 21-30 56 93,88 

31-40 126 100,99 

41 et plus 18 117,69 

Total 200  

Q38 21-30 56 96,24 

31-40 126 101,75 

41 et plus 18 104,97 

Total 200  

Q39 21-30 56 92,89 

31-40 126 103,79 

41 et plus 18 101,11 

Total 200  

Q40 21-30 56 91,90 

31-40 126 105,26 

41 et plus 18 93,94 

Total 200  

Q41 21-30 56 86,14 

31-40 126 107,11 

41 et plus 18 98,89 

Total 200  

Q42 21-30 56 97,81 

31-40 126 100,81 

41 et plus 18 106,67 

Total 200  
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Q43 21-30 56 93,99 

31-40 126 104,65 

41 et plus 18 91,72 

Total 200  

Q44 21-30 56 101,96 

31-40 126 99,51 

41 et plus 18 102,89 

Total 200  

Q45 21-30 56 92,14 

31-40 126 103,74 

41 et plus 18 103,81 

Total 200  

 95,70 56 30-21 الحوكمةالمالية

31-40 126 102,94 

41 et plus 18 98,36 

Total 200  

 96,46 56 30-21 حوكمةتكنولوجياالمعلومات

31-40 126 102,44 

41 et plus 18 99,53 

Total 200  

 90,46 56 30-21 حوكمةالمواردالبشرية

31-40 126 105,75 

41 et plus 18 94,94 

Total 200  

 91,15 56 30-21 الكفاءة

31-40 126 104,41 

41 et plus 18 102,22 

Total 200  

 92,23 56 30-21 الفعالية

31-40 126 103,72 

41 et plus 18 103,67 

Total 200  

 92,55 56 30-21 الحوكمة

31-40 126 104,56 

41 et plus 18 96,81 

Total 200  

 91,51 56 30-21 أداءالمواردالبشرية

31-40 126 104,30 

41 et plus 18 101,89 

Total 200  
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 :متغير المستوى التعليميحسب  المبحوثين جاباتإل Kruskal-Wallis Test اختبار الفروقات-0

Ranks 

 
 N Mean Rank المستوى التعليمي

Q1 secondaire ou moins 34 96,34 

graduation 132 104,69 

post graduation 34 88,38 

Total 200  

Q2 secondaire ou moins 34 102,04 

graduation 132 101,89 

post graduation 34 93,54 

Total 200  

Q3 secondaire ou moins 34 98,51 

graduation 132 100,38 

post graduation 34 102,97 

Total 200  

Q4 secondaire ou moins 34 101,10 

graduation 132 102,25 

post graduation 34 93,10 
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Total 200  

Q5 secondaire ou moins 34 102,63 

graduation 132 101,90 

post graduation 34 92,93 

Total 200  

Q6 secondaire ou moins 34 101,72 

graduation 132 101,62 

post graduation 34 94,93 

Total 200  

Q7 secondaire ou moins 34 90,34 

graduation 132 103,76 

post graduation 34 98,00 

Total 200  

Q8 secondaire ou moins 34 98,37 

graduation 132 101,63 

post graduation 34 98,25 

Total 200  

Q9 secondaire ou moins 34 103,32 

graduation 132 100,48 

post graduation 34 97,76 

Total 200  

Q10 secondaire ou moins 34 103,18 

graduation 132 101,19 

post graduation 34 95,15 

Total 200  

Q11 secondaire ou moins 34 96,10 

graduation 132 100,09 

post graduation 34 106,50 

Total 200  

Q12 secondaire ou moins 34 88,25 

graduation 132 105,54 

post graduation 34 93,18 

Total 200  

Q13 secondaire ou moins 34 95,41 

graduation 132 103,07 

post graduation 34 95,60 

Total 200  

Q14 secondaire ou moins 34 104,28 

graduation 132 99,81 

post graduation 34 99,38 
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Total 200  

Q15 secondaire ou moins 34 98,00 

graduation 132 102,51 

post graduation 34 95,21 

Total 200  

Q16 secondaire ou moins 34 100,66 

graduation 132 101,59 

post graduation 34 96,12 

Total 200  

Q17 secondaire ou moins 34 96,62 

graduation 132 101,83 

post graduation 34 99,24 

Total 200  

Q18 secondaire ou moins 34 98,88 

graduation 132 102,62 

post graduation 34 93,88 

Total 200  

Q19 secondaire ou moins 34 89,51 

graduation 132 104,89 

post graduation 34 94,46 

Total 200  

Q20 secondaire ou moins 34 105,66 

graduation 132 100,75 

post graduation 34 94,35 

Total 200  

Q21 secondaire ou moins 34 97,22 

graduation 132 102,69 

post graduation 34 95,26 

Total 200  

Q22 secondaire ou moins 34 89,04 

graduation 132 105,01 

post graduation 34 94,46 

Total 200  

Q23 secondaire ou moins 34 92,29 

graduation 132 104,30 

post graduation 34 93,97 

Total 200  

Q24 secondaire ou moins 34 95,21 

graduation 132 103,87 

post graduation 34 92,72 
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Total 200  

Q25 secondaire ou moins 34 99,62 

graduation 132 102,24 

post graduation 34 94,62 

Total 200  

Q26 secondaire ou moins 34 83,59 

graduation 132 107,34 

post graduation 34 90,85 

Total 200  

Q27 secondaire ou moins 34 82,19 

graduation 132 106,01 

post graduation 34 97,43 

Total 200  

Q28 secondaire ou moins 34 93,19 

graduation 132 103,61 

post graduation 34 95,72 

Total 200  

Q29 secondaire ou moins 34 90,93 

graduation 132 104,32 

post graduation 34 95,25 

Total 200  

Q30 secondaire ou moins 34 87,93 

graduation 132 104,03 

post graduation 34 99,38 

Total 200  

Q31 secondaire ou moins 34 88,18 

graduation 132 104,45 

post graduation 34 97,47 

Total 200  

Q32 secondaire ou moins 34 90,34 

graduation 132 101,58 

post graduation 34 106,47 

Total 200  

Q33 secondaire ou moins 34 93,21 

graduation 132 100,73 

post graduation 34 106,90 

Total 200  

Q34 secondaire ou moins 34 96,71 

graduation 132 102,36 

post graduation 34 97,09 
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Total 200  

Q35 secondaire ou moins 34 86,99 

graduation 132 105,55 

post graduation 34 94,43 

Total 200  

Q36 secondaire ou moins 34 100,01 

graduation 132 99,38 

post graduation 34 105,32 

Total 200  

Q37 secondaire ou moins 34 87,19 

graduation 132 103,44 

post graduation 34 102,41 

Total 200  

Q38 secondaire ou moins 34 92,47 

graduation 132 103,14 

post graduation 34 98,28 

Total 200  

Q39 secondaire ou moins 34 96,24 

graduation 132 99,81 

post graduation 34 107,44 

Total 200  

Q40 secondaire ou moins 34 91,78 

graduation 132 102,24 

post graduation 34 102,46 

Total 200  

Q41 secondaire ou moins 34 88,79 

graduation 132 105,75 

post graduation 34 91,82 

Total 200  

Q42 secondaire ou moins 34 100,10 

graduation 132 98,05 

post graduation 34 110,41 

Total 200  

Q43 secondaire ou moins 34 93,74 

graduation 132 102,80 

post graduation 34 98,32 

Total 200  

Q44 secondaire ou moins 34 105,76 

graduation 132 98,67 

post graduation 34 102,35 
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Total 200  

Q45 secondaire ou moins 34 97,35 

graduation 132 100,53 

post graduation 34 103,53 

Total 200  

 secondaire ou moins 34 101,57 الحوكمةالمالية

graduation 132 101,38 

post graduation 34 96,00 

Total 200  

 secondaire ou moins 34 100,51 حوكمةتكنولوجياالمعلومات

graduation 132 101,16 

post graduation 34 97,91 

Total 200  

 secondaire ou moins 34 92,81 حوكمةالمواردالبشرية

graduation 132 104,65 

post graduation 34 92,07 

Total 200  

 secondaire ou moins 34 91,15 الكفاءة

graduation 132 102,88 

post graduation 34 100,63 

Total 200  

 secondaire ou moins 34 92,56 الفعالية

graduation 132 102,52 

post graduation 34 100,59 

Total 200  

 secondaire ou moins 34 99,84 الحوكمة

graduation 132 101,98 

post graduation 34 95,41 

Total 200  

 secondaire ou moins 34 91,06 أداءالمواردالبشرية

graduation 132 103,20 

post graduation 34 99,44 

Total 200  

 secondaire ou moins 34 95,88 االستبيان

graduation 132 102,22 

post graduation 34 98,43 

Total 200  
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 :متغير الخبرةحسب  المبحوثين جاباتإل Kruskal-Wallis Test اختبار الفروقات-0

Ranks 

 
 N Mean Rank الخبرة

Q1 moins de 5 ans 72 93,47 

5-15 ans 118 106,06 

plus de 15 ans 10 85,55 

Total 200  

Q2 moins de 5 ans 72 99,55 

5-15 ans 118 101,73 

plus de 15 ans 10 92,85 

Total 200  

Q3 moins de 5 ans 72 95,23 

5-15 ans 118 105,56 

plus de 15 ans 10 78,75 

Total 200  

Q4 moins de 5 ans 72 97,92 

5-15 ans 118 100,31 

plus de 15 ans 10 121,35 

Total 200  
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Q5 moins de 5 ans 72 96,26 

5-15 ans 118 104,10 

plus de 15 ans 10 88,50 

Total 200  

Q6 moins de 5 ans 72 99,24 

5-15 ans 118 101,21 

plus de 15 ans 10 101,20 

Total 200  

Q7 moins de 5 ans 72 95,67 

5-15 ans 118 100,38 

plus de 15 ans 10 136,70 

Total 200  

Q8 moins de 5 ans 72 102,74 

5-15 ans 118 98,71 

plus de 15 ans 10 105,50 

Total 200  

Q9 moins de 5 ans 72 101,18 

5-15 ans 118 97,45 

plus de 15 ans 10 131,60 

Total 200  

Q10 moins de 5 ans 72 98,19 

5-15 ans 118 101,03 

plus de 15 ans 10 110,85 

Total 200  

Q11 moins de 5 ans 72 95,14 

5-15 ans 118 101,95 

plus de 15 ans 10 122,00 

Total 200  

Q12 moins de 5 ans 72 92,18 

5-15 ans 118 104,77 

plus de 15 ans 10 110,00 

Total 200  

Q13 moins de 5 ans 72 95,88 

5-15 ans 118 103,85 

plus de 15 ans 10 94,25 

Total 200  

Q14 moins de 5 ans 72 96,08 

5-15 ans 118 101,69 

plus de 15 ans 10 118,25 

Total 200  
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Q15 moins de 5 ans 72 100,35 

5-15 ans 118 102,12 

plus de 15 ans 10 82,45 

Total 200  

Q16 moins de 5 ans 72 101,60 

5-15 ans 118 100,84 

plus de 15 ans 10 88,50 

Total 200  

Q17 moins de 5 ans 72 94,15 

5-15 ans 118 105,22 

plus de 15 ans 10 90,50 

Total 200  

Q18 moins de 5 ans 72 99,53 

5-15 ans 118 101,25 

plus de 15 ans 10 98,60 

Total 200  

Q19 moins de 5 ans 72 96,79 

5-15 ans 118 102,17 

plus de 15 ans 10 107,55 

Total 200  

Q20 moins de 5 ans 72 104,39 

5-15 ans 118 96,98 

plus de 15 ans 10 114,00 

Total 200  

Q21 moins de 5 ans 72 97,97 

5-15 ans 118 101,78 

plus de 15 ans 10 103,70 

Total 200  

Q22 moins de 5 ans 72 95,89 

5-15 ans 118 103,73 

plus de 15 ans 10 95,60 

Total 200  

Q23 moins de 5 ans 72 99,74 

5-15 ans 118 100,89 

plus de 15 ans 10 101,35 

Total 200  

Q24 moins de 5 ans 72 99,53 

5-15 ans 118 102,55 

plus de 15 ans 10 83,30 

Total 200  
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Q25 moins de 5 ans 72 102,07 

5-15 ans 118 99,91 

plus de 15 ans 10 96,20 

Total 200  

Q26 moins de 5 ans 72 89,81 

5-15 ans 118 107,73 

plus de 15 ans 10 92,10 

Total 200  

Q27 moins de 5 ans 72 85,78 

5-15 ans 118 107,67 

plus de 15 ans 10 121,90 

Total 200  

Q28 moins de 5 ans 72 88,49 

5-15 ans 118 107,38 

plus de 15 ans 10 105,85 

Total 200  

Q29 moins de 5 ans 72 91,10 

5-15 ans 118 105,33 

plus de 15 ans 10 111,15 

Total 200  

Q30 moins de 5 ans 72 90,92 

5-15 ans 118 104,65 

plus de 15 ans 10 120,50 

Total 200  

Q31 moins de 5 ans 72 90,17 

5-15 ans 118 106,65 

plus de 15 ans 10 102,35 

Total 200  

Q32 moins de 5 ans 72 93,19 

5-15 ans 118 105,28 

plus de 15 ans 10 96,75 

Total 200  

Q33 moins de 5 ans 72 95,78 

5-15 ans 118 104,52 

plus de 15 ans 10 87,05 

Total 200  

Q34 moins de 5 ans 72 103,04 

5-15 ans 118 100,27 

plus de 15 ans 10 84,90 

Total 200  
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Q35 moins de 5 ans 72 90,26 

5-15 ans 118 108,59 

plus de 15 ans 10 78,70 

Total 200  

Q36 moins de 5 ans 72 95,99 

5-15 ans 118 104,91 

plus de 15 ans 10 80,95 

Total 200  

Q37 moins de 5 ans 72 92,85 

5-15 ans 118 104,44 

plus de 15 ans 10 109,10 

Total 200  

Q38 moins de 5 ans 72 96,11 

5-15 ans 118 102,19 

plus de 15 ans 10 112,20 

Total 200  

Q39 moins de 5 ans 72 94,79 

5-15 ans 118 103,34 

plus de 15 ans 10 108,10 

Total 200  

Q40 moins de 5 ans 72 93,90 

5-15 ans 118 104,91 

plus de 15 ans 10 96,00 

Total 200  

Q41 moins de 5 ans 72 91,88 

5-15 ans 118 105,63 

plus de 15 ans 10 102,10 

Total 200  

Q42 moins de 5 ans 72 100,63 

5-15 ans 118 98,82 

plus de 15 ans 10 119,45 

Total 200  

Q43 moins de 5 ans 72 96,90 

5-15 ans 118 102,84 

plus de 15 ans 10 98,80 

Total 200  

Q44 moins de 5 ans 72 105,38 

5-15 ans 118 97,14 

plus de 15 ans 10 105,10 

Total 200  
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Q45 moins de 5 ans 72 99,61 

5-15 ans 118 100,36 

plus de 15 ans 10 108,55 

Total 200  

المالية الحوكمة  moins de 5 ans 72 98,51 

5-15 ans 118 101,11 

plus de 15 ans 10 107,55 

Total 200  

المعلومات تكنولوجيا حوكمة  moins de 5 ans 72 97,65 

5-15 ans 118 102,12 

plus de 15 ans 10 101,90 

Total 200  

البشرية الموارد حوكمة  moins de 5 ans 72 97,99 

5-15 ans 118 101,67 

plus de 15 ans 10 104,75 

Total 200  

 moins de 5 ans 72 92,47 الكفاءة

5-15 ans 118 105,79 

plus de 15 ans 10 95,95 

Total 200  

 moins de 5 ans 72 94,90 الفعالية

5-15 ans 118 103,53 

plus de 15 ans 10 105,00 

Total 200  

 moins de 5 ans 72 98,58 الحوكمة

5-15 ans 118 101,29 

plus de 15 ans 10 105,00 

Total 200  

البشرية الموارد أداء  moins de 5 ans 72 93,58 

5-15 ans 118 104,88 

plus de 15 ans 10 98,70 

Total 200  

 moins de 5 ans 72 96,23 االستبيان

5-15 ans 118 102,89 

plus de 15 ans 10 103,05 

Total 200  
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بعدي و  حوكمةنموذج االنحدار بين أبعاد الالمتعلقة ب "  30SPSSمخرجات برنامج  (:39الملحق رقم )
 داء الموارد البشرية"أفي  الفعالية والكفاءة

 " للمتغير المستقل "حوكمة المؤسسات" والمتغير التابع "أداء الموارد البشرية"3اختبار "كا-1
Test Statistics 

المالية الحوكمة  المعلومات تكنولوجيا حوكمة  البشرية الموارد حوكمة  البشرية الموارد أداء   

Chi-Square 124,800
a
 122,280

a
 245,060

b
 148,960

c
 

df 27 27 33 47 

Asymp. Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 

a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 7,1. 
b. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 5,9. 
c. 48 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 4,2. 
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 أداء الموارد البشرية"" وفعالية كفاءةي  ألبعاد "حوكمة المؤسسات" مع بعد التباين لالنحدار اختبار-3

 

 مع بعد "كفاءة أداء الموارد البشرية" واالدارية التباين لالنحدار للحوكمة المالية اختبار-أ
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 129,531 1 129,531 546,097 ,000
b
 

Residual 46,964 198 ,237   

Total 176,496 199    

a. Dependent Variable: الكفاءة 

b. Predictors: (Constant), الحوكمةالمالية 

 مع بعد "كفاءة أداء الموارد البشرية"تكنولوجيا المعلومات لحوكمة التباين لالنحدار  اختبار-ب

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 133,442 1 133,442 613,686 ,000
b
 

Residual 43,054 198 ,217   

Total 176,496 199    

a. Dependent Variable: الكفاءة 

b. Predictors: (Constant), حوكمةتكنولوجياالمعلومات 

 مع بعد "كفاءة أداء الموارد البشرية"التباين لالنحدار لحوكمة الموارد البشرية  اختبار-ج
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 143,569 1 143,569 863,339 ,000
b
 

Residual 32,926 198 ,166   

Total 176,496 199    

a. Dependent Variable: الكفاءة 

b. Predictors: (Constant), حوكمةالمواردالبشرية 

 مع بعد "فعالية أداء الموارد البشرية" واالدارية التباين لالنحدار للحوكمة المالية اختبار-د
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70,189 1 70,189 299,821 ,000
b
 

Residual 46,353 198 ,234   

Total 116,542 199    

a. Dependent Variable: الفعالية 

b. Predictors: (Constant), الحوكمةالمالية 
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 مع بعد "فعالية أداء الموارد البشرية" تكنولوجيا المعلوماتحوكمة التباين لالنحدار ل اختبار-ه
ANOVA

a
 

 Model ب
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70,146 1 70,146 299,359 ,000
b
 

Residual 46,396 198 ,234   

Total 116,542 199    

a. Dependent Variable: الفعالية 

b. Predictors: (Constant), حوكمةتكنولوجياالمعلومات 

 مع بعد "فعالية أداء الموارد البشرية" الموارد البشريةحوكمة التباين لالنحدار ل اختبار-و
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 75,476 1 75,476 363,904 ,000
b
 

Residual 41,066 198 ,207   

Total 116,542 199    

a. Dependent Variable: الفعالية 

b. Predictors: (Constant), حوكمةالمواردالبشرية 

 
 االنحدار المتعدد ألثر أبعاد حوكمة المؤسسات على أداء الموارد البشرية اختبار-0

 Regression 

Variables Entered/Removed
a

 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 ,حوكمةالمواردالبشرية 1

 ,الحوكمةالمالية

حوكمةتكنولوجياالمعلومات
b

 

. Enter 

a. Dependent Variable: أداءالمواردالبشرية 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,914
a
 ,835 ,833 ,33401 1,935 

a. Predictors: (Constant), حوكمةتكنولوجياالمعلومات ,الحوكمةالمالية ,حوكمةالمواردالبشرية 

b. Dependent Variable: أداءالمواردالبشرية 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 110,706 3 36,902 330,771 ,000
b
 

Residual 21,866 196 ,112   

Total 132,573 199    

a. Dependent Variable: أداءالمواردالبشرية 

b. Predictors: (Constant), حوكمةتكنولوجياالمعلومات ,الحوكمةالمالية ,حوكمةالمواردالبشرية 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,825 ,110  7,535 ,000 

 004, 2,881 212, 069, 200, الحوكمةالمالية

 018, 2,393 188, 068, 163, حوكمةتكنولوجياالمعلومات

 000, 8,204 546, 054, 443, حوكمةالمواردالبشرية

a. Dependent Variable: أداءالمواردالبشرية 

 االنحدار المتعدد التدريجي ألثر أبعاد حوكمة المؤسسات على أداء الموارد البشرية اختبار-0
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

البشرية الموارد حوكمة  . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 

<= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
المالية الحوكمة  . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 

<= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 
المعلومات تكنولوجيا حوكمة  . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 

<= ,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: أداءالمواردالبشرية 

 

Model Summary
d
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,898
a
 ,806 ,805 ,36072 ,806 820,855 1 198 ,000 

2 ,911
b
 ,830 ,829 ,33799 ,025 28,522 1 197 ,000 

3 ,914
c
 ,835 ,833 ,33401 ,005 5,725 1 196 ,018 

a. Predictors: (Constant), حوكمةالمواردالبشرية 

b. Predictors: (Constant), الحوكمةالمالية ,حوكمةالمواردالبشرية 

c. Predictors: (Constant), حوكمةتكنولوجياالمعلومات ,الحوكمةالمالية ,حوكمةالمواردالبشرية 

d. Dependent Variable: أداءالمواردالبشرية 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 106,809 1 106,809 820,855 ,000
b
 

Residual 25,764 198 ,130   

Total 132,573 199    

2 Regression 110,068 2 55,034 481,739 ,000
c
 

Residual 22,505 197 ,114   

Total 132,573 199    

3 Regression 110,706 3 36,902 330,771 ,000
d
 

Residual 21,866 196 ,112   

Total 132,573 199    

a. Dependent Variable: أداءالمواردالبشرية 

b. Predictors: (Constant), حوكمةالمواردالبشرية 

c. Predictors: (Constant), الحوكمةالمالية ,حوكمةالمواردالبشرية 

d. Predictors: (Constant), حوكمةتكنولوجياالمعلومات ,الحوكمةالمالية ,حوكمةالمواردالبشرية 

 
 اختبار االنحدار البسيط ألبعاد حوكمة المؤسسات وبعدي الكفاءة والفعالية في أداء الموارد البشرية -5
 أداء الموارد البشرية" كفاءةللحوكمة المالية واالدارية مع بعد "اختبار االنحدار البسيط -أ

Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

الحوكمةالمالية 1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: الكفاءة 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,857
a
 ,734 ,733 ,48703 ,734 546,097 1 198 ,000 

a. Predictors: (Constant), الحوكمةالمالية 

b. Dependent Variable: الكفاءة 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,152 ,159  ,957 ,340 

 000, 23,369 857, 040, 933, الحوكمةالمالية

a. Dependent Variable: الكفاءة 

 أداء الموارد البشرية" كفاءةمع بعد " تكنولوجيا المعلومات حوكمةلاختبار االنحدار البسيط -ب
Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

حوكمةتكنولوجياالمعلوم 1

ات
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: الكفاءة 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,870
a
 ,756 ,755 ,46631 ,756 613,686 1 198 ,000 

a. Predictors: (Constant), حوكمةتكنولوجياالمعلومات 

b. Dependent Variable: الكفاءة 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,424 ,139  3,050 ,003 

 000, 24,773 870, 035, 872, حوكمةتكنولوجياالمعلومات

a. Dependent Variable: الكفاءة 

  "أداء الموارد البشرية كفاءةمع بعد "الموارد البشرية حوكمة لاختبار االنحدار البسيط -ج
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

حوكمةالمواردالبشرية 1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: الكفاءة 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,902
a
 ,813 ,813 ,40779 ,813 863,339 1 198 ,000 

a. Predictors: (Constant), حوكمةالمواردالبشرية 

b. Dependent Variable: الكفاءة 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,650 ,110  5,905 ,000 

 000, 29,383 902, 029, 844, حوكمةالمواردالبشرية

a. Dependent Variable: الكفاءة 

 أداء الموارد البشرية" عاليةفللحوكمة المالية واالدارية مع بعد "اختبار االنحدار البسيط -د
Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

الحوكمةالمالية 1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: الفعالية 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,776
a
 ,602 ,600 ,48384 ,602 299,821 1 198 ,000 

a. Predictors: (Constant), الحوكمةالمالية 

b. Dependent Variable: الفعالية 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,300 ,158  8,250 ,000 

 000, 17,315 776, 040, 687, الحوكمةالمالية

a. Dependent Variable: الفعالية 
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 أداء الموارد البشرية" عاليةفمع بعد " تكنولوجيا المعلومات حوكمةلاختبار االنحدار البسيط -ه

Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

حوكمةتكنولوجياالمعلومات 1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: الفعالية 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,776
a
 ,602 ,600 ,48407 ,602 299,359 1 198 ,000 

a. Predictors: (Constant), حوكمةتكنولوجياالمعلومات 

b. Dependent Variable: الفعالية 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,538 ,144  10,652 ,000 

 000, 17,302 776, 037, 632, حوكمةتكنولوجياالمعلومات

a. Dependent Variable: الفعالية 

 أداء الموارد البشرية" عاليةفبعد "مع  الموارد البشريةحوكمة لاختبار االنحدار البسيط -و
Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

حوكمةالمواردالبشرية 1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: الفعالية 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,805
a
 ,648 ,646 ,45542 ,648 363,904 1 198 ,000 

a. Predictors: (Constant), حوكمةالمواردالبشرية 

b. Dependent Variable: الفعالية 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,701 ,123  13,842 ,000 

 000, 19,076 805, 032, 612, حوكمةالمواردالبشرية

a. Dependent Variable: الفعالية 
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 (: طلب إجراء الدراسة الميدانية مؤشر من طرف مؤسسة كوندور01الملحق رقم )
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 الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور (:11) الملحق رقم

 



]MPRIME DESTINE A L'ADMINISTRATlON
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SPA CONDOR ELECTRONICS

FABRICATION COMMERCIALISATION ET SAV APPAMILS
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ACTIFS NON COUMNTS

Ecart d'acquisitionSoodwill positif ou négatif
lmmobilisations incotporelles 192708242 3 546 763 189 161 479 3 331 993

lmmobilisations corporelles

[enains 1 028 933 500 1 028 933 500 1 028 933 500

lâtiments I 098 649 760 2277 852813 5 820 i96 947 5 903 657 406

Autres immobilisalions corprlrelles 6 s23 447 65s 3 148 953 405 3 374 494 245 2 4rr8 654 833

lmmobilisations en concession 508 700 848 105 523 344 403177 5U 418 304 645

lmmo bilisations encours 2 378 843 984 2 378 843 984 833 335 s30

mmobilisations financières

Iitres mis en équivalence

Autres participalions et créances ratlachées 2 551 767 000 2 551 767 000 i 888 018 000

Autres titres irnmobilisés

Prêts et autres actifs financiens non courants 3 900 214 915 3 900 214 915 2 674 608 073

lrnpôts différés actif

,r :i.-,j- .*i.li, .lfor4rAc1É Holl:côuRANr 25i183,265 906 s'sli gi6 325 , '1s.Mt3sel58ô ''I5 198:843,083''

{CTIF COUMNT

Stocks et encours 183/.4 4U671 18 344 434 671 15 550 519 477

Créancbs et emplois assimilés

llîents 10 695 411 104 t0 695411 104 7 368 694 32ô

\utres débiteurs 5 939 617 892 5 939 617 892 I 115713257

mpôts et assimilés 1692122376 1 692122376 1 037 206267

\utres créances et emplois assimilés 153 271 s33

Disponibilités et assimilés
)lacements et autres actifs linanciers courants

Irésorerie 3 644 303 086 3 6,9 303 086 I 366 268 558

-::rrioits 889:132 40,315 88ti',|32: ?6 591,673 420',,

65;499,,155 039r , , ,5 536'876 325 59 963 278 7't3; .417s0:5174æ:



IMPRIME DESTINE A L'ADMIN ISTMTION 4{ô
nation de l'entreprlse: SPA CONDOR ELECTRONICS

FABRICATION COMMERCIALISATION FT SAVAPPAMILS
ZONE D'ACTIVITE RTE DE M'SII.A BORDJ BOU ARRERIDJ

*:ï" n: . ,2016 -. ZO1-S.,''-'-.
CAPITAUX PROPRES

Capitalémis 2 450 000 000 2 450 000 000
Capitalnon appelé

Primes elréserves - Réserves consolidées (1) 7 766918240 5 507 492 015
lcart de réévaluation

icarl d'équivalence (1)

1ésultal net - Résultat net part du groupe (1) 3 675 426 906 2889 426225
\uhes capitaux propores - Report à nouveau 364 293 61 1

Part de la société consolidante (l)

Part des minoritaires (1)

;l|4 256 638:750.i ,.io affi:grs2qoi.
?ASSIFS NON.COUMN.T.S

imprunls et dettes financières 3 624 613 002 6 569 960 401

FpOE (différés et provlsionnés) 68 361 270

\utres detles non courantes 577 958 088 4206U229
)rovisions et produits constatés d'avance

l= + ?io:sszsoô::i ',6 eeo,6241ô30
]ASSIFS COUMNTS:

Fournisseurs et comptes rattachés 12U8118 430 5 514 091 444

mpôts 1497 957 U7 432 899 199

\utres dettes 2767 446254 s66 071 621

lrésorerie passil 24322 18s 561 17 439 912 266

14i,435 zg?,59-{î; .a3 ss2 s74.5.3?j

'41.2e0 5!7I0A:
(1)A la présentation d"états financiers consolidés

\*Q---f"i*Z

""#S;r.J



EPG
de I'entreprise: SPA CONDOR ELECTRONICS

FA B RICATION COMMERCIAL ]SATION ET SAV A PPAMI LS
ZONE D'ACTIVITE RTE DE M'SILA BORDJ BOU ARRERIDJ

20n3 *i



4(ù
de l'enheprise: SPA CONDOR ELECTRONTCS

FABRICATION COMMERCIALISATION ET SAV APPARAILS

ZONE D'ACTIVITE RTE DE M'SILA BORDJ BOU ARRERTDJ

tt--.-i'l aoie, = .1;:- -;ir:',
., = .' " l[']5;l*;r''i :'.-'

"9(eri

,' .DEBIT'i"':'

lien'ôi'ïzr.it:i

ir'^'Qpi[|1" :+;

frià;6in"ii .

Charges de personnel 3 811 489 275 3 034 594 750
lmpôts et taxes et versemenls assimilés 980 719 709 1 163 438 753
M.BcldentbiUt dlêipto.ltailon:-.-.--: .' 1t 't.:'.,.'

;+,::'if,r. i,. 8r?48.040r0s2 l;-.1'oiilsi zozi
{utres produits opérationnels 1823U 902 70 865 719
\utres ch arges opérationnelles 364024204 759 349 118
)otations aux amortissenents 1 375 971 751 683 032 976
)rovision

)ertes de valeur

lepdse sur pertes de valeur et provisions

o'ogb'gzz ga'et',

Produits financiers 197 107 854 24s 150 034
3harges financières 2216231s52 2 363 065 6s2
rFRes.uJts[]i:n:fhc!è1 '' ' .,, ; _'i;-=''',; 2.'019;123'691 ni:n( :

?t117 915 6:!8:''
-*i'tr.., 

. _ 
''rt..

r. 'tf,.t*i .:!

". lr.,..ar!.,i 4,671,,2489;4i, j - .;r.li.
3'679 699.i68''.

Eléments extraordinaires (produits) (')

Eléments extraordinahes (charges) (,)

alrRæ-uliàïi*àxtraqrdinâii'b'- l,1l , :1 ii'l l, -:
lr\.. ,'".! |:: 1:',* ,_ ?n- ri.:

mpôts exigibles sur Ésultats 10129123s2 790273542
mpôts différés (vadations) sur résultats ordinahe 17 090 317

X-RESUb:TAt,NFr:pËir: Ëxenc-icE; 
", i : ;- ;,.Æl 3 675g26 gQA; , i.-:l ,i {'.i

(') A détailler suiétat annexo à joindre

\tË"r-rrZ

erfr=Ca^1-fu
.. _. _ çL;Jl js_.

l*0,, J,:i:-yf Ààl_,

-og&u'-
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