
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقوي  أداء العاملين ودوره في مكافحة الفساد اإلداري والمالي

Performance Evaluation of Staff and its role in 

combating the Administrative and financial corruption        
 t. L. Yassin N. Kareem                   Ass       (1) . ياسين نور كريمم.م

 البحثملخص 

ــا  ــية علـــ  البحـــ  قـ ــا فرضـ ــة أن  مؤداهـ ــاد مكافحـ  مـــ  طـــرداً  تتناســـ  العـــراا يف واملـــاي اإلداري الفسـ
 اإلداري للجهـــاز املكونـــة التنظيميـــة الوحـــدات يف العـــاملن علـــ  والعقـــاب ال ـــواب ملبـــدأ املوضـــوع  التطبيـــ 
 هنــاك يكــون  أن  يتطلــ  املــ كور املبدأ تطبي  وأن ، العموم  املوظف صفة عليهم تنطب  َمن وجلمي  للدولة
 مــدى اختبــار إىل وللوصــو . لــ لك احلاجــة عنــد اســت نائية وحــاالت دوريــة بصــفة للعــاملن موضــوع  تقيــيم
 وأســباب وصــور مفهو  موضوع في  تناولنا األو  املبح ، مباح  ثالثة من تنظيم  ر  فقد الفرضية صحة
، واملـــاي اإلداري الفســـاد وصـــور مفهـــو  لبيـــان  األو  املطلـــ ، مطلبـــن خـــال  مـــن واملـــاي اإلداري الفســـاد
 موضــوع عرضــنا فقــد ال ــاين املبحــ  ويف. واملــاي اإلداري للفســاد احملتملــة األســباب لعــر  ال ــاين واملطلــ 
 املطلـــ  ويف، العـــاملن أداء تقـــوغ  وأتيـــة مفهـــو  بيـــان  ر  األو  املطلـــ  ففـــ  مبطلبـــن العـــاملن أداء تقـــوغ 
 موضــوع لعــر  ختصيصــ  ر  فقــد ال الــ  املبحــ  أمــا، األداء لتقــوغ  األساســية االســت دامات عرضنا ال اين

 بوظــائف املرتبطــة احملــاور مــن عــدد خــال  مــن واملــاي اإلداري الفســاد ملكافحــة األداء تقــوغ  تقــارير توظيــف
 .العاملن شؤون  إدار 

Abstract 
The research on the effect that the fight against financial and 

administrative corruption in Iraq is proportional to the objective application 
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of the principle of reward and punishment to the workers, consisting of the 

administrative system of the state and to all those qualify as a public official 

organizational units, and that the application of the said principle requires 

that there should be evaluation of the hypothesis objective to employees 

on a regular basis and exceptional cases when you need to. To get to test 

the validity of the hypothesis has been organized three sections, the first 

part, we dealt with the subject of the concept and the images and the 

reasons for the administrative and financial corruption through two 

demands, the first requirement to indicate the concept and photographs 

administrative and financial corruption, and the second requirement to 

display the potential administrative and financial corruption reasons. In the 

second part, we have offered the subject of evaluating the performance of 

employees two demands, in the first demand was the statement of the 

concept and the importance of evaluating the performance of employees, 

and in the second requirement our offer basic to evaluate the performance 

uses, while the third section has been allocated to view the hiring of 

performance evaluation reports to combat administrative and financial 

corruption through a number of themes related to the functions of 

personnel management. 

 المقدمة

تقوغ اداء العاملن وظيفة مهمــة جــداً ملــا يرتتــ  عليهــا مــن النتــائ  الــي يتعلــ  بعضــها بتقــوغ سياســات 
ووظائف املؤسسة م ل االختبار والتعين والتدري  والتحفي  وغريها مما ثــ  املؤسســة مــن االمــور، ويتعلــ  

ــاملن ابملـــوظفن انفســـهم كال ــائ  تقـــوغ اداء العـ ــة بعـــ  مـــن نتـ ــواف  االجيابيـ ــنح احلـ ــة والرتفيـــ  والنقـــل ومـ رتقيـ
للمبـــدعن واملتميـــ ين او ايقـــاع العقـــوابت علـــ  املتقاعســـن واملهملـــن، علـــ  اعتبـــار أن تقـــوغ أداء العـــاملن 
ــة  ــة االداريـ ــة ثاجلهـ ــرد مـــن مـــوظف  املؤسسـ ــل فـ ــة  داء كـ ــائ  املتعلقـ ــا ت واحلقـ ــ  البيـ ــة االدار  يف جتميـ وظيفـ

لــ  الــوظيف  وســلوك  مــ  ر ســائ  ومــ  مر وســي  وزمالئــ  ومجهــور املؤسســة، لتقــدير مــدى  احلكومــةا ملهــا  عم
كفاءت  الفنية والعلمية والســلوكية بصــور  دوريــة أو يف حــاالت ومواقــف  ــدد  تتطلــ  ذلــك. إن ئ نــا هــ ا 

الفســـاد  اولـــة جـــاد  لبيـــان مـــا إذا كـــان هنـــاك عالقـــة بـــن التقـــوغ الفعـــا  ألداء العـــاملن وجهـــود مكافحـــة 
اإلداري واملــاي علــ  مســتوى املؤسســة الواحــد  وعلــ  مســتوى عمــو  اجلهــاز اإلداري للدولــة، ابعتبــار أن 
الفســاد اإلداري واملــاي إن هــو إالب أمنــاط ســلوكية ســيئة للعــاملن أو هــو الســلوك القــائم علــ  االحنــرا  عــن 

خاصــة، وأن تقــوغ أداء العــاملن هــو مــن  الواجبــات الرمسيــة املرتبطــة ابلوظيفــة العامــة مــن اجــل حتقيــ  منفعــة
الوسائل املتاحــة لــيدار  للكشــف عــن تلــك الســلوكيات املنحرفــة ومــن   عالجهــا أو استئصــاهلا إن م يكــن 

 العالج ممكناً.
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ً-مشكلةًالبحث:
لقد استفحلت ظاهر  الفساد اإلداري واملاي يف العراا بشكل ملحــوظ يف فــرت  احلــروب العب يــة للنظــا  

وفــر  احلصــار االقتصــادي علــ  العــراا و انتشــار  1991-1990مــروراً  حــدا   1980البائــد يف عــا  
ثقافة السرقة والرشو  والتالع  وإهدار املا  العا  واستمرارها وتوس  انتشارها بعد دخو  القوات األجنبيــة 

مســتوى الــوزارات وحصو  عملية التغيــري السياســ  حيــ  انتشــر الفســاد بشــكل كبــري علــ   2003يف عا  
واملؤسسات احلكومية االخرى املدنية والعسكرية واألمنية، وعلي  فإن هــ ا البحــ  يســع  ملعاجلــة أحــد أهــم 
عوامل انتشار ه ا الظاهر  اخلطري  أال وهو العامل املتعل  ابنعدا  أو ضلعف تطبيــ  مبــدأ ال ــواب والعقــاب 

 ملن.عل  العاملن ابالعتماد عل  التقوغ املوضوع  للعا
ًً-فرضيةًالبحث:

أن مكافحــة الفســاد اإلداري واملــاي يف العــراا تتناســ  طــرداً مــ  ثيقــو  البحــ  علــ  فرضــية مؤداهــا 
التطبيـــ  املوضـــوع  ملبـــدأ ال ـــواب والعقـــاب علـــ  العـــاملن يف الوحـــدات التنظيميـــة املكونـــة للجهـــاز اإلداري 

أن تطبي  املبدأ املــ كور يتطلــ  أن يكــون هنــاك للدولة وجلمي  َمن تنطب  عليهم صفة املوظف العموم ، و 
 تقييم موضوع  للعاملن بصفة دورية وحاالت است نائية عند احلاجة ل لك.

ً-تنظيمًالبحث:
للوصــو  إىل اختبــار مــدى صــحة الفرضــية الــي قــا  عليهــا البحــ  فقــد ر تنظيمــ  مــن ثالثــة مباحــ ، 

ــبا ــور وأسـ ــو  وصـ ــوع مفهـ ــ  موضـ ــا فيـ ــن، املبحـــ  األو  تناولنـ ــال  مطلبـ ــن خـ ــاي مـ ــاد اإلداري واملـ ب الفسـ
املطل  األو  لبيان مفهو  وصور الفساد اإلداري واملاي، واملطل  ال ــاين لعــر  األســباب احملتملــة للفســاد 
اإلداري واملاي. ويف املبح  ال ــاين فقــد عرضــنا موضــوع تقــوغ أداء العــاملن مبطلبــن ففــ  املطلــ  األو  ر 

تقـــــوغ أداء العـــــاملن، ويف املطلـــــ  ال ـــــاين اســـــت دامات تقـــــوغ األداء ثاالســـــت دا  بيـــــان مفهـــــو  وأتيـــــة 
، االســت دامات اإلداريــةا، أمــا املبحــ  ال الــ  فقــد ر ختصيصــ  لعــر  التشــجيع  االســت دا اإلعالمــ ، 

 -موضوع توظيف تقارير تقوغ األداء ملكافحة الفساد اإلداري واملاي من خال  عدد من احملاور:
 ر األو : دور تقارير تقوغ األداء يف تطوير سياسات االختيار والتعين والرتقية.احملو 

 احملور ال اين: دور تقارير تقوغ األداء يف تطوير التنظيم اإلداري عل  مستوى األفراد.
 احملور ال ال : دور تقارير تقوغ األداء يف تطوير سياسات التدري  والتطوير.

 ير تقوغ األداء يف تطوير سياسات الروات  واألجور واحلواف .احملور الراب : دور تقار 
وقد ختمنا البح  بعر  لالســتنتاجات والتوصــيات الــي نــرى أهنــا تســاهم يف تفعيــل دور تقــارير تقــوغ 
األداء يف اجلهـــود الراميـــة ملكافحـــة الفســـاد اإلداري واملـــاي علـــ  مســـتوى املؤسســـة الواحـــد  وعلـــ  مســـتوى 

 لدولة ككل.اجلهاز اإلداري ل
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 المبحث األو : مفهوم الفساد اإلداري والمالي ونتائجه 

ظــاهر  الفســاد والفســاد اإلداري واملــاي ظــاهر  عامليــة شــديد  االنتشــار ذات جــ ور عميقــة خيخــ   دتعــ 
ا مــن خطوروــ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل اتلفة يصع  التميي  بينها، وختتلف درجة انتشارها وشد  

 آخر، ولقد حظيت ظاهر  الفساد اإلداري واملاي يف اآلونة األخري  ابهتمــا  البــاح ن يف اتلــف جمتم  إىل
االختصاصــات كاالقتصــاد واإلدار  والقــانون وعلــم السياســة وعلــم االجتمــاع، كــ لك ر تعريفــ  وفقــاً لر يــة 

نظا  سياســ  منهــا. يف القائمن عل  بع  املنظمات العاملية ح  أضحت ظاهر  ال يكاد ثلو جمتم  أو 
ــاهر  يف  ــانوين مـــن هـــ ا الظـ ــاي واملوقـــف القـ ــاد اإلداري واملـ هـــ ا املبحـــ  نســـلط الضـــوء علـــ  مفهـــو  الفسـ

 املطل  األو  واآل ر السلبية الناجتة عنها يف املطل  ال اين.
ً:املطلبًاألولًـًمفهومًالفسادًالداريًواملاليًواملوقفًالقانونيًمنًهذهًالظاهرة

الفساد يف اللغة اسم مشت  من الفعل فسد، فسادا فسودا، ضــد صــلح والفســاد يعــا اخــ  املــا  ظلمــا 
. لقــد وردت مفــرد  الفســاد  لفــاظ متعــدد  يف ا2ثواملفسد  ضد املصلحة، وجاء أيضــا أفســدا ضــد أصــلح 

ا 18وث امســا م ــل فســاد، مفســدون، ا32ا ســور  منهــا ث21ا مخســن مــر  يف ث50القــران الكــرغ وبعــدد ث
... من قتل نفســا بغــري نفــس كما يف قول  تعاىل   ا3ث فعال م ل تفسدوا، يفسد، لتفسدن، أفسدوها...اخل

، وقولــ  ا5ثظهــر الفســاد يف الــرب والبحــروقولــ  تعــاىل  ا4ثأو فساد يف األر  فكيمنــا قتــل النــاس مجيعــا...
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطــ  أيــديهم إمنا ج اء ال ين حياربون ا ورسول  ويسعون يف األر  تعاىل 

أمـــا املفهـــو  االصـــطالح  للفســـاد فهنـــاك عـــدد مـــن التعـــاريف الـــي وردت يف ،ا6ثوأرجلهـــم مـــن خـــال ..
 -من ذلك:ُنتار األدبيات والدراسات الي تتناو  الفساد ومكافحت  و 

اســت دا  الوظيفــة العامــة تعريــف منظمــة الشــفافية العامليــة حيــ  عرفــت الفســاد  نــ  ثإســاء   .1
 .ا7ثللمنفعة والكس  اخلاصا

تعريــف منظمــة اإلغاثــة العراقيــة ابلتعــاون مــ  بــر م  اجملتمــ  العراقــ  ثالفســاد هــو كــل ســلوك  .2
وذلــك اــد   –سواء املوروثــة أو املوضــوعة  –منحر  يشمل خروجا عل  القواعد القائمة 

 .ا8ثحتقي  مصاحل خاصةا
لينشــاء والتعمــري حيــ  يعــر  الفســاد  نــ  ثاســتعما  الوظيفــة العامــة تعريــف البنــك الــدوي  .3

 .ا9ثللكس  الش ص ا

 
 .  995ص 2معجم القاموس احمليط / دار املعرفة بريوت لبنان ط –بن يعقوب الفريوز آابدي  جمد الدين -2
 .144ص – 1983النجف األشر  العراا  – 2أخطاء املنشئن ج -الكرابس   مد جعفر -3
 .32آية  -سور  املائد  – القرآن الكرغ -4
 .41آية  -الرو سور   – القرآن الكرغ -5
 .33آية  -سور  املائد  – القرآن الكرغ -6
  .ئ  متاث عل  الشبكة الدولية للمعلومات –الفساد اإلداري من منظور العوملة  – صبح  الصاحل -7
 .36ص  2006آب  –دليل التدري   –مقدمة يف مكافحة الفساد  –العراقية  منظمة اإلغاثة -8
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يعر  الفساد  ن  جتاوز املوظف امل ت  يف الدولة حــدود واجباتــ  ومــن   االفتــ  للقــوانن  .4
واألنظمة السارية أو املرعية بقصد حتقي  منفعة غري مشروعة ل  أو لغريا م ل االستيالء عل  

ــا   ــاتاملـ ــارات أو آليـ ــ  أو عقـ ــن أراضـ ــة مـ ــة يف الدولـ ــا ،أو األمـــالك اخلاصـ ــ  ا10ثالعـ . أو هـ
النشاطات الي تتم داخل جهاز إداري حكوم  واملسب  فعــال إىل حــر  ذلــك اجلهــاز عــن 

لصــاحل أهــدا  خاصــة ســواء كــان  ةهدف  الرمس  ال ي مي ل طلبات اجلمهور واملصلحة العامــ 
 .ا11ثفردي أ  مجاع  منظمذلك بصيغ  متجدد  أو ال و سلوب 

ذلــــك ميكــــن القــــو  أن الفســــاد اإلداري هــــو كــــل عمــــل أو امتنــــاع عــــن عمــــل يقــــو  بــــ  املوظــــف علــــ  
احلكوم  أو املكلف خبدم  عام  ومبا يتعل  يهما، من خال  استغالهلما أو إساء  است دا  نفــوذ الوظيفــة 

الرشو  أو االختالس أو جتاوز حدود الوظيفــة  مب الفة القوانن والتعليمات أو الت وير أو إتال  احملررات أو
أو الواســطة أو التوصــية أو اإلضــرار مبصــاحل اجلهــة الــي يعمــل فيهــا املوظــف أو حتقيقــ  منفعــة ملصــلحت  أو 
ملصــلح  طــر  أخــر علــ  حســاب املصــلحة العامــة، أو اخــ  األمــوا  بــدون مقابــل وإحلــاا الضــرر  مــوا  

م، أي أننا نرك  يف ئ نا هــ ا علــ  أثــر األداء الــوظيف  علــ  تنــام  أو الدولة عمدا أو بسب  اإلتا  اجلسي
 اضمحال  حاالت الفساد اإلداري واملاي يف أجه   الدولة امل تلفة.
 ضمنتاتلف دو  العام ومنها العراا  أما املوقف القانوين من ظاهر  الفساد اإلداري واملاي فإننا جند

ا 27لنصوص اهلادفة للحد من ه ا الظاهر  ومــن ذلــك مــا ورد يف املــاد  ثدساتريها وتشريعاوا الك ري من ا
ا أوجبــت 68/3من دستور مجهورية العراا الي نصت عل  الوض  اخلــاص لألمــوا  العامــة كمــا أن املــاد  ث

ا املتضــــمنة الرقابــــة علــــ  الســــلطة التنفي يــــة 83أن مــــن شــــروط املرشــــح لريســــة اجلمهوريــــة الن اهــــة واملــــاد  ث
ــؤولي ــاد  ومسـ ــية واملـ ــامنية وش صـ ــؤولية تضـ ــواب مسـ ــا  جملـــس النـ ــوزراء أمـ ــوزراء وجملـــس الـ ــيس جملـــس الـ ة رئـ

،أمــا النظــا  القــانوين العراقــ  فقــد تضــمن الك ــري مــن ا12ثا الــي أكــدت علــ  اســتقاللية هيئــة الن اهــة102ث
ا 111العقــوابت رقــم ث القوانن الي جتر  الرشو  واالختالس واالفعا  املرتبطة اا وهــ ا مــا أشــار اليــ  قــانون 

 -يف العديد من املواد الي منها: ا13ثاملعد  1969لسن  
املتعلقــة بقيــا  املــوظفن العمــومين أو املكلفــن خبدمــة عامــة ابلتوســط  234و 233املــادتن  .1

 لدى القضا  واصدار األحكا  غري احملقة نتيجة التوسط.

 
 –النجــف األشــر   –اعــل يف منظومــة الن اهــة ومكافحــة الفســاد اإلداري واملــاي يف العــراا مــدخل ف –شــحاثة  جــواد كــاظم -9
 12ص  ،2009العراا 

شــاملة ملكافحــة الفســاد  حنو توعيــة،صعصــاع البــديري ـ الفســاد اإلداري مــن منظــور قــانوين، دليــل املوظــف الن يــ  د.إمساعيــل -10
فاهيما ـ مركــ  عشــتار للتــدري  الصــحف  ابلتعــاون مــ  بــر م  اجملتمــ  املــدين العراقــ  جمموعة من البحو  واملقاالت واآلراء واملاإلداري ث

 .75ص 2007 ،قسم مكافحة الفساد ،منطقة الوسط واجلنوب
عياد  مد علــ  اب  ـ التكلفــة االقتصــادية واالجتماعيــة للفســاد احلكــوم  يف البلــدان الناميــة،دليل املوظــف الن يــ ،حنو توعيــة  -11

الفساد اإلداري ثجمموعة من البحو  واملقاالت واآلراء واملفاهيما ـ مرك  عشتار للتدري  الصحف  ابلتعاون م  بر م   حةشاملة ملكاف
  .43ص،2007 ،قسم مكافحة الفساد ،اجملتم  املدين العراق  منطقة الوسط واجلنوب

 2005/ 12/ 31ا بتاريخ 4012ابلعدد ثاملنشور ابلوقائ  العراقية  2005مجهورية العراا لسنة  دستور -12
/  12/  15ا بتــــاريخ 1778املعــــد  املنشــــور يف الوقــــائ  العراقيــــة ابلعــــدد ث 1969ا لســــن  111رقــــم ث قــــانون العقــــوابت -13
1969. 
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 23 :العدد

 

عليهم من اهلرب نتيجة اإلتــا  أو  املتعلقة بتمكن املوظفن املقبو  272و 271املادتن  .2
 التعمد.

اخلاصة بتقليد أو ت ويــر خــتم الدولــة أو خــتم إمضــاء رئــيس الدولــة أو  276و  275املادتن  .3
خــــتم آو عالمــــة للدولــــة أو ألحــــد املــــوظفن أو توقعيــــ  أو ومســــات الــــ ه  والفضــــة وجــــرائم 

 استعماهلا
ــواد  .4 ــل املــــوظف 296و 293و  290املــ ــرائم يبــ ــة دــ ــة إىل املتعلقــ ــة عامــ ن أو املكلفــــن خبدمــ

 تدوين أو إثبات واقعة غري صحيحة أو ابنتحا  اسم ش   آخر.
 املتعلقة بتعاط  الرشو . 314إىل  307املواد من  .5
 املتعلقة بتجاوز املوظفن حدود وظائفهم. 324إىل  322املواد  .6
 املتعلقة درائم االختالس. 321إىل  315املواد  .7

 ةقانونيـــ  اً أورد نصوصـــ  ا14ثاملعـــد  1971ا لســـن  23اكمـــات اجل ائيـــة رقـــم ثكمـــا أن قـــانون أصـــو  احمل
ــا عـــد  أطـــالا ســـراث املتهمـــن جلـــرائم الســـرقة واالخـــتالس أو الرشـــو  ســـواء كـــان يف دور التحقيـــ  أو  ومنهـ

ا ال ا  املوظــف او املكلــف خبدمــة عامــة إخبــار الســلطات بوقــوع جرميــة 48احملاكمة ك لك تضمنت املاد  ث
أغفــا  دور هيئــة االشــرا  القضــائ  االحتــادي كوهنــا جــ ء مــن تشــكيالت جملــس القضــاء االعلــ  وال ميكــن 

ودورا املفرت  يف متابعة موضــوع مكافحــة الفســاد االداري واملــاي،  2004ا لسن  2مبوج  القانون رقم ث
ســك يف ا ال مــت املوظــف التم5، 4يف املــواد ث 1991ا لســن  14وأن قانون انضباط موظف  الدولة رقــم ث

الن اهــــة واألمانــــة الوظيفيــــة، هــــ ا املبــــادي القانونيــــة يفــــرت  أن تكــــون هــــ  االســــاس يف مكافحــــة الفســــاد 
والقضـــاء علـــ  هـــ ا االفـــة طبقـــاً ليجـــراءات الـــي أوردوـــا القـــوانن املـــ كور  مـــ  ضـــرور  ان يـــنه  القضـــاء 

ودقة املعلومة الــي تــؤدي اىل صــدور بسرعة االجناز للنظر يف القضاا املعروضة والتيكيد عل  صرامة التنفي  
 القرارات القضائية.

ً-:املطلبًالثانيًـًنتائجًوآثارًالفسادًاإلداريًواملالي
واح  احليــا  السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة، وميكــن إمجــا  نــ  إن للفساد نتائ  مكلفة عل  اتلــف

 :ا15ثعل  النحو التايالسلبية أهم ه ا النتائ  
ســـرقتها أو  ضـــياع أمـــوا  الدولـــة الـــي ميكـــن اســـتغالهلا يف إقامـــة املشـــاري  الـــي ختـــد  املـــواطنن بســـب  .1

ممـــا يعـــ  القصـــور يف تقـــدغ تبـــ يرها علـــ  مصـــاحل ش صـــية أو عـــد  االهتمـــا  بعنصـــر اجلـــود  واملتانـــة 
ــا  تــــردي نوعيتهــــا وتفشــــ  الفســــاد وعــــد  العدالــــة يف توزيعهــــا علــــ  و اخلــــدمات وارتفــــاع كلفــــة انتاجهــ

 
 /5/ 31ا بتــاريخ 2004املعــد  املنشــور ابلوقــائ  العراقيــة ابلعــدد ث1971ا لســن  23قانون أصو  احملاكمات اجل ائية رقــم ث -14
1971. 
 القاض  رحيم حســن العكيلــ  ـ الفســاد تعريفــ  وأســباب  مل يد من التفاصيل عن النتائ  السلبية للفساد اإلداري واملاي راج : -15

  .ww,nazaha,iqوآ را ووسائل مكافحت  ـ ئ  منشور عل  موق  هيئة الن اهة 
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املــواطنن، وهــو مــا ســيدف  إىل تنــام  حالــة عــد  الرضــا والتــ مر واالحتجــاج الســلم  وغــري الســلم  
 .والتيثري عل  السلم االجتماع 

لتــاي فقــدان الشــعور ابملواطنــة واالنتمــاء  واب ،يف النظا  السياســ  ل قةواضح لالفساد فقدان  عن ينت   .2
القائم عل  عالقة تعاقدية بن الفرد والدولــة، إىل جانــ  هجــر  العقــو  والكفــاءات والــي تفقــد األمــل 

وهــ ا  ،يف احلصو  عل  موق  يتالء  م  قدراوا،مما يدفعها للبح  عن فــرص عمــل وجنــاث يف اخلــارج
اجتماعية أخرى فهــو  اً كما أن للفساد اإلداري واملاي آ ر   .ل  خيثري عل  اقتصاد وتنمية اجملتم  عموماً 

إىل خل لة القيم األخالقيــة واىل اإلحبــاط وانتشــار الالمبــاال  والســلبية بــن أفــراد اجملتمــ ، وبــروز يؤدي 
 ر القيم وعد  تكافؤ الفرص.التعص  والتطر  يف اآلراء وانتشار اجلرمية كرد فعل الهنيا

يــؤدي الفســاد اإلداري واملــاي إىل عــد  املهنيــة وفقــدان قيمــة العمــل والتقبــل النفســ  حلالــة التقصــري يف  .3
أداء الواجـــ  الـــوظيف  والرقـــاي وتراجـــ  االهتمـــا  ابحلـــ  العـــا ، ممـــا يـــؤدي إىل شـــعور الغالبيـــة ابلظلـــم 

انتشــار الفقــر بســب  تشار احلقد بن شــرائح اجملتمــ  والتهمي  مما يؤدي إىل االحتقان االجتماع  وان
 النساء واألطفا  والشباب.بن  وزاد  حجم اجملموعات املهمشة واملتضرر  وبشكل خاص

ــ ب االســـت مارات  .4 ــل يف جـ ــا الفشـ ــادية منهـ ــة االقتصـ ــ  التنميـ ــد  علـ ــلبية عديـ ــاد اإلداري آ ر سـ للفسـ
ألجنبية، وهروب ر وس األمــوا  احملليــة، وهــدر اخلارجية وك لك الفشل يف احلصو  عل  املساعدات ا

املــوارد بســب  تــداخل املصــاحل الش صــية ابملشــاري  التنمويــة العامــة، والكلفــة املاديــة الكبــري  للفســاد 
 عل  اخل ينة العامة كنتيجة هلدر اإليرادات العامة، كنتيجة لسوء مسعة النظا  السياس .

واء مــن حيــ  شــرعيت  أو اســتقرارا أو مسعتــ  ومــن ذلــك خيثــري الفســاد علــ  النظــا  السياســ  برمتــ  ســ  .5
خيثريا عل  مدى  ت  النظا  ابلدميقراطية وقدرت  عل  احــرتا  حقــوا املــواطنن األساســية ويف مقــدمتها 
احل  يف املساوا  وتكافؤ الفرص، كما حيد من شــفافية النظــا  وانفتاحــ ، كمــا أنــ  يــؤدي إىل أن تكــون 

ــاذ القـــرارات ثحـــ  ــا  للمصـــاحل العامـــة، عمليـــة اختـ ــية ودون مراعـ ــا ملصـــاحل ش صـ  املصـــريية منهـــاا طبقـ
أضــف إىل ذلــك بــروز الصــراعات الكبــري  إذا مــا تعارضــت املصــاحل بــن اجملموعــات والقــوى السياســية 
امل تلفة، وعموماً فإن استفحا  ظاهر  الفســاد اإلداري واملــاي أمــر مســ ء إىل مسعــة النظــا  السياســ  

 ممــا قــد يــدف  تلــكلــ   ي والتقــ يــة خاصــة مــ  الــدو  الــي ميكــن أن تقــد  الــدعم املــاوعالقاتــ  اخلارج 
 بسياد  الدولة ملنح مساعداوا. ماسةشروط  لفر الدو  

تقاااارير التقاااوي  السااانوية وأساساااها القاااانوني  المبحاااث الثااااني:

 واستخداماتها 

املصطلحات اإلدارية املتداولة يف حقــل إدار  إن مصطلح تقوغ أداء العاملن ثاملوظفن العمومينا من 
العــــاملن أو إدار  اخلدمــــة املدنيــــة، ويعــــرب هــــ ا املصــــطلح عــــن وظيفــــة اإلدار  يف جتميــــ  البيــــا ت واحلقــــائ  
املتعلقـــة  داء كـــل فـــرد مـــن مـــوظف  املؤسســـة ثاجلهـــة اإلداريـــة احلكومـــةا ملهـــا  عملـــ  الـــوظيف  وســـلوك  مـــ  

  ومجهور املؤسسة، لتقــدير مــدى كفاءتــ  الفنيــة والعلميــة والســلوكية خــال  فــرت  ر سائ  وم  مر وسي  وزمالئ
لقد تنبهت الدو  امل تلفة إىل أتيــة التقــوغ الــدوري للعــاملن يف  زمنية  دود  ثسنواً يف معظم األحيانا.
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من  عشرينيات مؤسسات ودوائر الدولة ومرافقها العامة، فنجد أن الوالات املتحد  األمريكية قد ابدرت و 
القرن املاض  اىل إقرار نظا  تقوغ العاملن اخلاصة ب لك ألهنا وجدت إن هــ ا النظــا  حيقــ  أمــرين مهمــن 

 -:ا16ثتا
ــباع  .1 ــة املـــواطن وإشـ ــا وجـــدت خلدمـ ــا مـــن حيـــ  إهنـ ــا  املنـــوط اـ ــة أداء اإلدار  للمهـ قيـــاس مـــدى فاعليـ

 اجملتم .حاجات  األساسية وحتقي  حالة االنضباط العا  يف 
ــو عامـــل  .2 ــنهم هـ ــ  بيـ ــا وجعـــل العامـــل الفصـــل يف التمييـ ــة يف التعامـــل مـــ  موظفيهـ ــاد  العدالـ حتقيـــ  مبـ

 اجلدار  واالستحقاا حس  األداء الوظيف  والسلوك  لكل منهم.
لــ ا ســنقد  يف هــ ا املبحــ  عرضــاً ملفهــو  تقــارير التقــوغ وأتيتهــا واســت داماوا يف مطلبــن نتنــاو  يف 

 مفهو  تقارير التقوغ وأساسها القانوين ويف ال اين است دامات تقارير التقوغ. األو  منهما
ً-املطلبًاألولًـًمفهومًتقاريرًالتقويمًالسنويةًواساسهاًالقانوني:

نعر  يف ه ا املطل  موضوعن متعلقن بتقوغ األداء، األو  عــن مفهــو  تقــارير تقــوغ األداء، وال ــاين 
 .رير تقوغ األداءاألساس القانوين لتقاعن 

  -:أ اًل: مف وم ت ارير ت ومي األداء
علــ  الــرغم مــن تعــدد طــرا تقــوغ األداء للعــاملن يف املؤسســات اخلدميــة والوحــدات اإلنتاجيــة اململوكــة 
للدولــة أو تلــك العائــد  اىل القطــاع اخلــاص، إاَل إن الطبيعــة اخلاصــة للوظــائف احلكوميــة ثالوظــائف العامــةا 

 العمومين ثضعون يف األعم األغل  لتشريعات وقواعد تنظيمية موحــد  تتضــمن مــن بــن ولكون املوظفن
أمور أخرى األسس العامة لتقــوميهم، جعلــت مــن موضــوع تقــوغ العــاملن ثاملــوظفن العمــومينا ينحــ  حنــو 

 األخ  ابلطرا األك ر وضوحاً يف التقوغ واألسهل يف التطبي .
التقوغ الدورية ه  الطريقة األك ر شيوعاً يف وحدات اإلدار  العامة وميكــن إن طريقة التقوغ عرب تقارير 

حتديــد مفهــو  تقــارير التقــوغ علــ  أهنــا ثتلــك التقــارير الــي يرفعهــا الر ســاء املباشــرون عــن مر وســيهم وفــ  
منـــاذج وســـياقات  ـــدد  مســـبقاً واملتضـــمنة حملـــاور  ـــدد  ختـــ  األداء الـــوظيف  وبعـــ  جوانـــ  الســـلوك 

تنظيم  والش ص  للمر وس خال  فــرت  زمنيــة منتهيــة، ويكــون التقــدير لكــل  ــور مــن احملــاور أمــا بصــيغة ال
م ــل ممتــاز وجيــد جيــداً أو جيــد أو –درجــات رقميــة  ــدد  أو تقــدير موضــوع  مكــون مــن مراتــ  متعــدد  

ء األعلــ  أو غــري ذلــك مــن مراتــ  التقــوغ، علــ  أن تــتم بعــد ذلــك مصــادقة الر ســا -متوســط أو مقبــو  
 ا17ثوحس  الصالحيات امل ولة وحس  املستوى التنظيم  للموظف املراد تقومي ا

 
 القــاهر  –علــم اإلدار  العامــة والقــانون اإلداري، عــام الكتــ  تقــدير كفايــة العــاملن ابخلدمــة املدنيــة يف –د. فاروا عبد الــرب  -16
 .5 ص 1993
 إدار  شـــؤون املـــوظفن –التعريـــف مـــن إعـــداد الباحـــ ، ومل يـــد مـــن التفاصـــيل ميكـــن مراجعـــة كـــل مـــن: د. عـــامر الكبيســـ   -17

 –وكــ لك رضــا عبــد الــرزاا وهيــ  وآخــرون  ،148ـ 147ص 1980دار الكتــ  جامعــة بغــداد  – 1ط –والعــاملن ابخلدمــة املدنيــة 
تقوغ جــود  األداء –، وك لك سوسن شاكر جميد 174ـ 173ص  1987وزار  التعليم العاي والبح  العلم  / بغداد  -إدار  األفراد 
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إن حتديــد مفهــو  تقريــر تقــوغ العــاملن يتطلــ  أن نبــن أهــم  تــوات التقريــر والــ ي يتكــون مــن عــد  
  أجــ اء، حيــ  يتضــمن اجلــ ء األو  بيــا ت ش صــية عــن املوظــف املــراد تقوميــ  كاالســم والعنــوان الــوظيف

واملؤهــل العلمــ  ومــا حصــل عليـــ  خــال  الســنة مــن التشــكرات ومـــا فــر  عليــ  مــن العقــوابت والـــدورات 
 و ما إىل ذلك من البيا ت و املعلومات. التدريبية والتطويرية،

أمــا اجلــ ء ال ــاين فيتضــمن احملــاور الــي يــراد وضــ  تقــوغ املوظــف علــ  أساســها، ويقابــل كــل  ــور مــن 
لدرجات الرقمية اىل ســقف أعلــ  نــ واًل اىل أدىن درجــة أو حــ  اىل الصــفر، أو أن يقابــل  احملاور تقوغ إما اب

كــل  ــور مــن احملــاور تقــوغ موضــوع  مكــون مــن عــد  مراتــ  ليــتم مــنح املوظــف إحــدى هــ ا املراتــ  م ــل 
  ثممتاز، جيد جداً....ضعيفا، يف حن يتضمن ج  ا ال ال  توصيات الرئيس اإلداري املباشر والي جيــ 

أن نكون ترمجة أمينة لوض  املوظف و بعة من ملف خدمتــ ، وبعكــس ذلــك فــإن رقابــة القضــاء علــ  هــ ا 
 الوقائ  تكون كفيلة برد احليف أو إلغاء قرار التقوغ إن أضر ابملوظف.

هنــاك العديــد مــن النمــاذج لتقــارير التقــوغ الدوريــة يف اتلــف الــدو ، بــل إننــا جنــد يف العــراا مــ اًل عــدداً 
منـــاذج التقـــارير ئســـ  الـــوزارات واإلدارات احلكوميـــة األخـــرى وطبيعـــة نشـــاطها ومـــا هـــو مطلـــوب مـــن  مـــن

موظفيهـــا ممـــا ثلـــ  جمـــااًل للتنـــوع يف احملـــاور امل تلفـــة اخلاضـــعة للتقـــوغ بـــل وحـــ  املعلومـــات األساســـية عـــن 
 اشر و املسؤو  األعل .املوظف الواج  أن يتضمنها التقرير، و اور التوصيات الي يضعها املسؤو  املب

  -:ا18ثإن انتفاع املؤسسة من تقارير تقوغ األداء ميلكن إمجاهلا ابآلض
توظيـــف البيـــا ت املتجمعـــة عـــن االداء يف قيـــا  املنظمـــة إبعـــاد  النظـــر يف أنظمـــة الرواتـــ  و احلـــواف   .1

 واسالي  حتسن الرضا والدافعية للعمل لدى العاملن.
املتجمعــــة عــــن االداء يف قيــــا  املنظمــــة إبعــــاد  النظــــر يف اختيــــار االفــــراد والعــــاملن توظيــــف البيــــا ت  .2

 ناس  م  مؤهالوم وتوزي  العمل عليهم.تاملناسبن ومبا ي
ــة لتحســـن  .3 ــربام  التدريبيـ ــر يف الـ ــاد  النظـ ــة إبعـ ــا  املنظمـ ــة عـــن االداء يف قيـ ــا ت املتجمعـ توظيـــف البيـ

 ولية.ؤ عل  تطوير االداء ال اض واالحساس ابملس مستوات االداء من قبل االفراد وح هم
ــعف والقــــو  يف اداء  .4 ــد جوانــــ  الضــ ــة بتحديــ ــا  املنظمــ ــة عــــن االداء يف قيــ ــا ت املتجمعــ توظيــــف البيــ

 املوظفن.
 -:اث ياً: األساس ال ا وين لر ارير ت ومي األداء

إن األساس القانوين لتقارير األداء يف العراا تظهر من خال  العديد مــن النصــوص القانونيــة والالئحيــة 
زمنيــة  مــددالــي تــن  صــراحة أو ضــمناً علــ  وجــوب قيــا  اإلدار  بوضــ  تقــوغ دوري ملوظفيهــا وتقــدميها يف 

 ومن ذلك: ،ا19ث دد  وألغرا  أو است دامات متعدد  

 
ادار  املــــوارد  ،و د. ايبــــد مــــاهر ،ومــــا بعــــدها 8ص  2011عمــــان / األردن –دار صــــفاء للنشــــر والتوزيــــ   -يف املؤسســــات التعليميــــة 

 .408، ص 2007 ،اسكندرية ،الدار اجلامعية ،البشرية
 ، وكــ لك: د. ايبــد194ـ 191، ص1996د.عمر وصف  عقيل ، ادار  القو  العاملة، دار زهران للنشر والتوزيــ ، عمــان،  -18

 .412 - 411ص ،ثمرج  ساب ا ،ماهر
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ا علــ  1املعــد  الــي نصــت يف الفقــر  ث 1960لســنة  24اخلدمــة املدنيــة رقــم ا مــن قــانون 14املــاد  ث .1
ان يكــون املوظـــف عنـــد او  تعيينـــ  حتـــت التجربـــة ملــد  ســـنة واحـــد  خدمـــة فعليـــة، ووجـــوب ت بيتـــ  يف 

وإال فتمــدد مــد  التجربــة ســتة اشــهر اخــرى، كمــا ميكــن ان يــتم االســتغناء  كفاءتــ درجتــ  اذا خيكــدت  
لدائرت  ان  ال يصلح للعمل املعن في . ان مضــمون النصــوص اعــالا تــد  داللــة  عن املوظف اذا خيكد

واضحة عل  وجوب ان يتم تقوغ للموظف يف هناية السنة االوىل للعمل الــوظيف  ثســنة التجربــةا وان 
ممــا يســتدع   ديــد فــرت   ةالتقــوغ ميكــن ان تكــون نتيجتــ  اجيابيــة ممــا يســتدع  ت بيــت املوظــف او ســلبي

 بة او ح  االستغناء عن املوظف.التجر 
املعــد  الــي نصــت علــ  صــالحية الــوزير  1960لســنة  24ا من قانون اخلدمة املدنية رقــم 19املاد  ث .2

او مــن ثولــ  لرتفيــ  املوظــف بشــرط تــوفر الدرجــة الشــاغر  وإكمالــ  املــد  املقــرر  للرتفيــ ، ابإلضــافة اىل 
وكفــاء  املوظــف علــ  اشــغا  الوظيفــة املــراد ترفيعــ  الشــرط االهــم ابلنســبة ملوضــوعنا وهــو ثبــوت قــدر  

اليهــا مبوجــ  توصــية مــن رئيســ  املباشــر ومصــادقة الــرئيس االعلــ ، ان هــ ا هــو مــا اكــدت عليــ  املــاد  
الـــي تضـــمنت شـــروط ترفيـــ   2008ا لســـنة 22 نيـــاًا مـــن قـــانون رواتـــ  مـــوظف  الدولـــة رقـــم ث-6ث

ىل وظيفــة تقــ  يف الدرجــة االعلــ  التاليــة لدرجتــ  مباشــر  املوظف أي انتقال  من الوظيفة الي يشــغلها ا
 نيــاًا -6قد كان من بن تلك الشروط ما نصت علي  الفقر  ثدا من املاد  ثو  ضمن تدرج  الوظيف 

اذ نصت عل  ثبوت قدر  وكفــاء  املوظــف علــ  اشــغا  الوظيفــة املــراد ترفيعــ  اليهــا بتوصــية مــن رئيســ  
يتكرر وجوب التقوغ ووجوب اعــداد تقريــر بــ لك مــن قبــل الــرئيس . و ل املباشر ومصادقة الرئيس االع

ا مــن 1ا مــن قــانون اخلدمــة املدنيــة اذ نصــت الفقــر  ث20املباشــر ومصــادقة الــرئيس االعلــ  يف املــاد  ث
ــ ، حتـــت  ــات وظيفتـ ــن واجبـ ــا عـ ــة ختتلـــف واجباوـ ــ  اىل وظيفـ ــون املوظـــف املرفـ ــ  ثيكـ ــالا علـ ــاد  اعـ املـ

اعتبــاراً مــن اتريــخ مباشــرت  وظيفتــ  املرفــ  اليهــا، وجيــ  اصــدار امــر ت بيتــ  يف  التجربــة ملــد  ســتة اشــهر
درجتـــ  بعـــد انتهائهـــا اذا خيكـــدت مقدرتـــ  الوظيفيـــة املرفـــ  اليهـــا، و إال فتمـــدد جتربتـــ  ملـــد  ســـتة اشـــهر 

 اخرى.
دمة األخرى ثغري إلدار  يف إعداد و اعتماد تقارير التقوغ يتكرر يف قوانن اخلقيا  اإن اإلل ا  القانوين ل

لســـنة  45ا مـــن قـــانون اخلدمـــة اخلارجيـــة رقـــم 15قـــانون اخلدمـــة املدنيـــةا ونشـــري هنـــا إىل مـــا ورد يف املـــاد  ث
الـــي نصـــت علـــ  وجـــوب ت بيـــت املوظـــف املعـــن ألو  مـــر  يف وظـــائف اخلدمـــة اخلارجيـــة ثالســـلك  2008

الدبلوماس ا أو املنقو  خدمات  إليهــا...، بعــد مــرور ســنة كاملــة يقضــيها يف خدمــة فعليــة، بنــاءاً علــ  عــد  
  أي حصــول  علــ  شــروط يض يف مقــدمتها شــرط حصــول  علــ  تقريــر الكفــاء  الــ ي يقدمــ  رئــيس دائرتــ 

 
 6املعــد ، وكــ لك املــاد  ث 1960ا لســنة 24ا قــانون اخلدمــة املدنيــة رقــم ث20، 19، 14مل يد من املعلومات راج  املواد ث -19

املعدلـــة ابلتعليمـــات رقـــم  1960لســـنة  16ا إضـــافة اىل التعليمـــات رقـــم 2008لســـنة  22 نيـــاً مـــن قـــانون رواتـــ  مـــوظف  الدولـــة رقـــم 
 .1971ا لسنة 71ث
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التقيــيم االجيــاي مــن قبــل رئــيس دائرتــ  علــ  ضــوء أدائــ  الــوظيف  والســلوك  خــال  ســنة خدمــة فعليــة بعــد 
 .ا20ثالتعين أو نقل اخلدمات من جهة أخرى إىل الوظيفة املعنونة من وظائف اخلدمة اخلارجية

اء ثكفــاء ا يتضــمن توصــية ان املفهــو  مــن النصــوص القانونيــة اعــالا هــو وجــوب تقــدغ تقريــر تقــوغ اد
الرئيس املباشر ومصادقة الرئيس االعلــ  قبــل ترفيــ  ثترقيــةا املوظــف اىل الوظيفــة االعلــ  مــن وظيفتــ  احلاليــة 

وقدرتــ  علــ  اشــغا  الوظيفــة االعلــ ،   بعــد ذلــك جيــ  اصــدار تقريــر تقــوغ آخــر بعــد  كفاءتــ لبيان مــدى  
 صالحيت  للت بيت يف ه ا الدرجة الوظيفية. ستة اشهر من اشغال  الوظيفة االعل  لبيان مدى

ً-:استخداماتًتقاريرًالتقويمًالسنويةـًًاملطلبًالثاني
ن تقــارير التقــوغ اخلاصــة  داء العــاملن وســلوكهم الــوظيف  ليســت غايــة بــ اوا وإمنــا هــ  وســيلة لبيــان إ

وابلتــاي هــو تقــوغ لــألداء التقــوغ املوضــوع  ألداء املــوظفن يف اتلــف االختصاصــات والــدرجات الوظيفيــة 
، ل ا فإن بيان است دامات تقارير التقوغ يع  بيان األغرا  الي حيققها تقوغ األداء ا21ثالكل  للمؤسسة

خلدمــة اإلدار  العامــة مــن جهــة وخلدمــة العــاملن ثاملــوظفنا مــن جهــة أخــرى، وحيــ  ان تقــوغ األداء هــو 
لن ثاملوظفنا عل  أساس اجنــازا لألعمــا  أو الواجبــات املوكلــة املقياس اهلاد  اىل تقوغ كل فرد من العام

، فــإن اســت دامات التقــوغ ا22ثل  خال  مد  معينة وسلوك  م  ر سائ  ومر وسي  وزمالئــ  ومجهــور املؤسســة
 -ميكن أن نفرزها كما يف أد ا:

 -ز االسرخدام اإلعالمي:1
 نظـــر وجهـــة عـــن املؤسســـة يف املـــوظفن تعريـــف يف املـــوظفن أداء تقـــوغ  لتقـــارير االســـت دا  هـــ ا يتم ـــل
 وســلوك  أدا ا كــان  إذا فيمــا أمــرا مــن بينــة علــ  مــنهم كــل ليكــون  ،وســلوكهم أدائهــم يف عــنهم املســؤولن

 ويتعــ ز  واملهــارات املعــار  مــن امل يــد اىل حيتــاج وهــل وســلوك  أدائــ  منــط تغيــري إىل ئاجــة هــو وهــل ،مرضياً 
 املقصـــود للموظـــف املباشـــر الـــرئيس مواجهـــة تـــتم أن  أي ،االتقـــدير مقابلـــةث يســـم  مـــا بتطبيـــ  الـــدور هـــ ا

 األداء يف الضــعف ونــواح  القــو  نــواح  لبيــان  ر  الــ ي التقــوغ  مبحــاور امتعلق اً حوار  بينهما ليجري ابلتقوغ 
ــلوك ــون  أن  أو ،والسـ ــة تكـ ــن الغايـ ــ ا مـ ــة هـ ــة املقابلـ ــوعية غايـ ــل موضـ ــ  تتم ـ ــواح  بتع يـ ــة النـ  أداء يف االجيابيـ
 بنتــائ   املوظــف إعــال  إن  علمــاً  ،ذلــك يف الســلبية النــواح  أو الضــعف نــواح  ومعاجلــة ،املوظــف وســلوك
 جهــة مــن  تيتــ  إشــعارا حيــ  مــن املوظــف علــ  كبــري اجيــاي اثــر لــ  وتفصــيلية متعــدد   ــاور وعــرب تقوميــ 
 الســلوك عناصــر وحتســن األدائيــة قدراتــ  وتنميــة تطــوير مســؤولية حتمــل وجــوب يف الواقــ  األمــر أمــا  ووضــع 
 .ا23ثاملؤسسة أهدا  حتقي  يف املساتة يف واجيابية فعالية أك ر ليصبح  لدي  الوظيف 

 
 .2008/  11/  17ا بتاريخ 4097املنشور ابلوقائ  العراقية ابلعدد ث 2006لسنة  45رقم  ارجيةقانون اخلدمة اخل -20
 إدار  –، ومل يــد مــن التفاصــيل راجــ  د.علــ   مــد عبــد الوهــاب 159مرجــ  ســاب  ص  -رضا عبد الرزاا وهي  وآخــرون  -21
 .377ـ  376، ص 1974القاهر   -مكتبة عن مشس  -األفراد 

 .251، ص1970القاهر   -إدار  األفراد والعالقات اإلنسانية – مد عبيد  د.عاطف -22
 .16ـ15الرب ثمرج  ساب ا، ص  د. فاروا عبد -23



 
 

530 

 23 :العدد

 

 -:(24)الرشجيعي ز االسرخدام2
 اخلدمــة مــن األوىل للســنة وخاصــة اجلــدد للموظفن ابلنسبة التقوغ  لتقارير التشجيع  االست دا  يتم ل

 والــت ل  والســلوك األداء يف واالجيابيــة القــو  نقــاط وتطــوير لــ اد  املشــج  احلــاف  خلــ  يفا التجربــة فــرت ث
 علـــ  امللقـــا  املســـؤوليات حتمـــل علـــ  تشـــجيع  اىل إضـــافة ،وســـلوك  ئـــ أدا يف والســـلبية الضـــعف نقـــاط مـــن

 لتقــارير فــان  املــوظفن لعمــو  ابلنســبة أمــا يشــغل . ال ي الوظيف  للموق  واالستحقاا اجلدار  واثبات عاتق 
 والســلوك ،األداء مبســتوى االرتقــاء علــ  مجــاع  وبشــكل حــدا علــ  كــل املــوظفن تشــجي  يف اً دور  التقــوغ 

 .الوظيف 
 -:(25)ز االسرخدامات اإلدارية3

 اإلداريــة النــواح  مــن العديــد يفا املــوظفنث العــاملن أداء تقــوغ  لتقــارير اإلداريــة االســت دامات تتم ــل
 وواجبــات عمــل جــوهر هــ  الــي الشــؤون  مــن وغريهــا والتحفي يــة والتدريبيــة والرقابيــة والتنظيميــة الت طيطيــة

 -:اآلض االست دامات ه ا بن من وإن  ،عا  بشكل املؤسسة وإدار  خاصة املوظفن شؤون  إدار 
 مــن اإلدار  تــتمكنا التجربــة فــرت  يف هــم ممــنث اجلــدد للمــوظفن وخاصة األداء تقوغ  تقارير خال  من -أ

 مـــن ميكنهـــا ممـــا ذلـــك عكـــس أو جيـــد  املـــوظفن اختيـــار يف املتبعـــة السياســـات كانـــت إذا مـــا حتديـــد
 .فيها واإلخفاا الضعف نواح  ومعاجلة السياسات ه ا تطوير

 وهــل األعمــا  تقســيم أو توزيــ  سياسة يف السلبية والنواح  االجيابية النواح  حتديد من اإلدار   كن -ب
 .وجد إن  ذلك يف خلل أي ومعاجلة ،ال أ  املناس  العمل يف املناس  الش   وض  ر 

ــيهيل  أو اإلعــــدادي التــــدري  بــــرام   يف الضــــعف أو القــــو  نــــواح  حتديــــد مــــن اإلدار   كــــن -ج  أو ألتــ
 املوظفن  كن يف فعالية أك ر جلعلها الربام   ه ا وتطوير اخللل معاجلة    ومن ،للموظفن التطويري

 .الوظيف  سلوكهم وحتسن أدائهم تطوير من
 يف املعتمــد  واملعنــوي املــادي التحفيــ  بــرام   يف الســلبية أو االجيابيــة النــواح  حتديــد مــن اإلدار   كــن -د

 والســلوكية العلميــة الكفــاء  رفــ  اىل يــدف  ومبــا والسياســات الــربام   ه ا وتطوير اخللل ملعاجلة املؤسسة
 .وامل صصات الروات  نظا  عل  التعديالت بع  اقرتاث اىل ميتد رمبا ذلك إن  بل ،للموظفن

 للمــوظفنث الت بيــت ومنهــا املــوظفن ختــ  عديــد  أمــور يف الصــائبة القــرارات اختــاذ مــن اإلدار   كــن -ه
 املرتبطــة امل صصــات أنــواع بعــ  ومــنح  والرتفيــ  العــالوات ومــنح  والرتقيــة واالســتغناء والنقــل ،ااجلــدد
 يتحقــ  أن  أو تتحقــ  أن  املمكن من إليها اشر  الي االست دامات أو األغرا  فان  عموماً  .ابألداء
 حيــ رون  اإلدار  علمــاء إن ث يقــو  حيــ  اجملــا  هــ ا يف األســات   احد رأي اىل هنا ونشري ،منها بعضاً 

 
 .17ـ 16الساب ، ص املصدر -24
 ، وكــ لك رضــا عبــد الــرزاا وهيــ  وآخــرون /19ـ 17مل يــد مــن التفاصــيل راجــ  د.فــاروا عبــد الــرب / مصــدر ســاب ، ص  -25

إدار  األفـــراد لرفـــ   –، وكـــ لك د.علـــ  الســـلم  251ص ،د.عـــاطف  مـــد عبيـــد / مصـــدر ســـاب  ، و160 -159صمرجـــ  ســـاب  
 .153ـ 152، وك لك د.عامر الكبيس  / مرج  ساب  ص 239ـ 236،ص 1970دار املعار  / القاهر   -الكفاء  اإلنتاجية 
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  اولتهــا صــ ر  علــ  تــتحطم الــربام   بعــ  إن  وذلــك ،الرب م   قدر  تتجاوز أغرا  اىل الطموث من
 هــ  بــ  اخلاصة والتقارير العاملن أداء تقوغ  بر م   ان  املؤكد ومن ،ا26ثاعليها تقدر ال أغرا  حتقي 
 طاقتها. من أك ر أغراضا حتميلها من احل ر ينبغ  ولكن مؤسسة لكل املهمة الربام   من

األداء لمكافحاة الفسااد اإلداري توظياف تقاارير تقاوي   المبحث الثالاث:

 والمالي

ــو   ــب  القـ ــد سـ ــ   ن  إلقـ ــنرك  علـ ــا سـ ــري أننـ ــدد  غـ ــد  متعـ ــت دامات مفيـ ــاملن اسـ ــوغ أداء العـ ــارير تقـ لتقـ
ــ ثاإلداريــةا وبيــان الــدور الــ ي ميكــن أن يلعبــ  كــل منهــا يف تطــوير آليــات  االســت دامات الــي وصــفناها ـب

 -مكافحة الفساد اإلداري واملاي يف مؤسسات ومراف  الدولة امل تلفة وذلك من خال  احملاور اآلتية:
ًاملحورًاألول:ًدورًتقاريرًتقويمًاألداءًيفًتطويرًسياساتًالختيارًوالتعينيًوالرتقية

 -اال ريار: ز  أ الً 
 الوظــائف لشــغل املتقــدمن األفــراد جمموعــة وتصــفية غربلــة خالهلــا يــتم الــي العمليــة تلــك هــ  االختيــار

 ،األفــراد ومواصفات خصائ  بن املفاضلة فيها يتم خطوات أو مراحل جمموعة خال  من وذلك الشاغر 
 الوظــــائف ومتطلبــــات شــــروط علــــ  تنطبــــ  ومواصــــفات خصــــائ  ميتلكــــون  الــــ ين أولئــــك حتديــــد اــــد 
 .ا27ثيف تلك الوظائف  لتعيينهم  هيداً  ،املنظمة يف الشاغر 

  الوظيفــة لكــ  حتقــ  عمليــة االختيــار الغايــة امل اليــة املرجــو  املتم لــة ابختيــار الشــ   املناســ  إلشــغا
املناسبة البد من أن تتم وف  معايري موضوعية رصينة، واملقصــود ابملعيــار مســتوى أداء  ــدد مســبقاً لــألداء، 
وكل مستوى أداء يتطل   جمموعة من اخلصائ  واملواصــفات جيــ  أن تتــوفر فــيمن يقــو  اــ ا األداء،وهــ ا 

ي يتضــــم ن وصــــف الوظيفــــة ومواصــــفات املعــــايري يــــتم حتديــــدها يف ضــــوء مــــا يســــم   حتليــــل الوظــــائف الــــ 
، ومـــن املعـــايري الواجـــ  اعتمادهـــا ثاملســـتوى األكـــادمي  والت صـــ  العلمـــ ، واللياقـــة البدنيـــة، ا28ثشـــاغلها

الســمات الش صــية املوضــوعية والشــكلية، املعرفــة العمليــة واخلــربات الســابقة، الت كيــة وخاصــة مــن اجلهــات 
 .ا29ثالوظيفةا األكادميية ومواق  العمل السابقة للمتقد 

 -اث ياً ز الرعيني:
شــ   أو األشــ اص لبعــد تصــفية املتقــدمن مــن خــال  عمليــة االختيــار يصــبح مــن الواجــ  تعيــن ا

عمــل قــانوين يعــرب عــن إفصــاث اإلدار  عــن أرادوــا املنفــرد  يف ثويلعــرب عــن التعيــن  نــ   ،الــ ين ر اختيــارهم

 
 .18عبد الرب، مرج  ساب  ص د. فاروا -26
 .69ص ،2004 ،املوارد البشرية يف الفنادا ـ دار صفاء عمان األردن ادار د. قص  اجلميل  ـ  راج : -27
 ،مؤسســـة الصـــباث للمشـــر والتوزيـــ  ،1زكـــ   مـــود هاشـــم ـ توصـــيف وتقيـــيم الوظـــائف بـــن النظريـــة والتطبيـــ  ـ ط راجـــ : د. -28
 .49ـ  41ص  ،1979الكويت 
 ، ص1974، دار املعــار  ـ مصــر 3للم يــد مــن التفاصــيل عــن االختيــار راجــ : د. أيبــد رشــيد ـ نظريــة اإلدار  العامــة ـ ط -29

ـ  312ص  ،1980القــــاهر   ،اهليئــــة العامــــة للمطــــاب  األمرييــــة ،1حســــن أيبــــد توفيــــ  ـ اإلدار  العامــــة ـ ط ،وكــــ لك: د ،462ـ  453
 .148ـ  147ص  ،1975 القاهر  ،دار اجلامعات املصرية ،1  العامة ـ طو د. عل  شريف ـ م كرات يف اإلدار  ،319
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اإلدار  بعد ثبوت توفر الشروط الالزمــة لتــوي الوظيفــة واجتيــاز إسناد الوظيفة للموظف بقرار أداري تصدرا 
 .املرشح لالختبارات اخلاصة بعملية االختيار من بن املتقدمن

 هــ  ألهنــا البشــرية املــوارد إدار  اختصــاص مــن تكــون  قــد ابلتعيــن والتوصــية النهــائ  االختيــار ســلطة إن 
ــة علـــ  ابإلشـــرا  قامـــت الـــي ــار عمليـ ــا مب تلـــف االختيـ ــر الـــبع  ويـــرى ،مراحلهـ  ملـــديري يكـــون  أن  اآلخـ

ــاء اإلدارات ــا  ور سـ ــلطة امل تصـــن األقسـ ــتبعاد سـ ــراد بعـــ  اسـ ــية األفـ ــة والتوصـ ــراد النهائيـ ــولن ابألفـ  ،املقبـ
 هنــاك يكــون  ئيــ  ،الســابقتن النظــر وجهــي بــن دمــ   هنــاك يكــون  أن  بــد ال أنــ  منهــا البــد الــي واحلقيقــة
 اختصــاص من ويكون  ،املت صصن األقسا  ور ساء املديرين وبن البشرية املوارد إدار  بن ومشاركة تعاون 
 يلتـــ   أن  بشـــرط لكـــن ،ابلتعيـــن النهـــائ  القـــرار اختـــاذ املنشـــي  رئـــيس أو العـــا  كاملـــدير ثولـــ  مـــن أو الـــوزير

 علــ  اليها توصلت والي ،األقسا  ور ساء املديرين م  ابلتعاون  البشرية املوارد إدار  أعدوا الي ابلتوصيات
 .ا30ثهلا اإلشار  سب  الي املوضوعية األسس

اعتبــارا مــن  ا31ثوض  املوظف حتت التجربة ملد   دد  قد تكــون ســنة واحــد لقد جرت األمور أن يتم 
اتريـــخ املباشـــر  وال يعتـــرب املوظـــف معينـــاً بصـــورا هنائيـــة إال بعـــد انقضـــاء فـــرت  التجربـــة، حيـــ  هنـــاك عـــد  

 -احتماالت لنهاية فرت  التجربة وكما يل :
تــة وجدارتــ  املهنيــة واألخالقيــة وعنــدها تقــو  اإلدار  إبصــدار أمــراً أداراً ي بــت ءأن يل بــت املوظــف كفا -أ

 ت .املوظف يف وظيف
ليدار  أن  دد فرت  التجربة ملد  ستة أشهر أخرى يف حا  عد  خيكدها من كفاء  املوظــف وجدارتــ   -ب

 ألشغا  الوظيفة.
أو عــد    تــ ءلــيدار  أن تصــدر أمــراً إدارا إبهنــاء خــدمات املوظــف بعــد انتهــاء فــرت  التجربــة لعــد  كفا -ج

 جدارت  املهنية أو األخالقية.
 -اثلثاً ز الرتقية:

ار  عــن حتريــك املوظــ ف مــن مســتوى إداري أدىن اىل مســتوى إداري أعلــ  وقــد تكــون مقرتنــة وهــ  عبــ 
ب اد  يف الدرجة املالية والوظيفية، والرتقية إما ان تكون ابألقدمية أي أن تكون معتمد  عل  حساب مدد 

هكــ ا طيلــة حياتــ  زمنية،ئي  يبق  يف كل درجة وظيفيــة مــد  زمنيــة  ــدد  ومــن   يرفــ   اىل درجــة أعلــ  و 
الوظيفية طاملا أن  يستويف كل ما هو مطلوب من ، أو أن تكون الرتقية ابالختيار وه  الرتقية املعتمــد  علــ  

 .ا32ثاجلدار  والكفاء  واإلبداع واالبتكار بغ  النظر عن املدد ال منية

 
 .130ـ  128ص  ،2004عمان األردن  ،ادار  املوارد البشرية وخيثريات العوملة عليها ـ دار جمدالوي ،د. سنان املوسوي -30
 املعد . 1960لسنة  24املدنية رقم  ا من قانون اخلدمة14املاد  ث -31
، 2005قيــة الوظيفيــة راجــ : د.  مــد حجــازي ـ ادا  املــوارد البشــرية ـ دار الوفــاء للنشــر، االســكندرية، مصــر للم يــد عــن الرت  -32

زكــ   مــود هاشــم ـ االجتاهــات احلدي ــة  .د :كــ لك  ،163ـ  153عامر الكبيس  ثمرجــ  ســاب ا ص .وك لك: د ،139 -138ـ  ص
 .393ـ  383ـ ص 1999 ،ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزي  الكويت ،2يف إدار  األفراد والعالقات اإلنسانية ـ ط
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ــت نائية لتطـــ  ــة واالسـ ــوغ الدوريـ ــارير التقـ ــت دا  تقـ ــان اإلدار  اسـ ــإن إبمكـ ــاً فـ ــار عمومـ ــات االختيـ وير عمليـ
والتعيــن والرتقيــة عنــدما جتــد أن هــ ا التقــارير أشــارت إىل وصــو  أشــ اص ال يتمتعــون ابلكفــاء  أو الن اهــة 

 -أو األهلية لشغل الوظائف الي ر اختيارهم هلا ومن ذلك اآلض:
كما لو يتم ترجيح عامل اخلرب  واملمارسة عل    ضوئها يف االختيار عملية تتم إعاد  النظر ابملعايري الي .1

 املؤهل األكادمي  أو العكس.
إعاد  النظر خبطوات عملية االختيــار كمــا لــو يــتم الرتكيــ  علــ  االختبــارات التحريريــة بــد  الشــفوية أو  .2

 العكس أو إيالء اختبار الش صية والعوامل السلوكية أتية أكرب.
هالت األكادميية واملهارية املطلوبة لشغل الوظيفة، كما لــو يــتم رفعهــا إعاد  النظر ابحلد األدىن من املؤ  .3

 لضمان عد  تقد  ذوي املؤهالت املتدنية لشغل الوظيفة الشاغر .
إعاد  النظر ابملستوى اإلداري امل و  إلصدار قرار التعين، كما لو يتم رف  ذلــك املســتوى علــ  أمــل  .4

وضــوعية  املالت واألك ر كفــاء  بعيــداً عــن التــيثريات غــري أن يتم اختيار وتعين األش اص األعل  مؤه
 كالوساطة واحملسوبية وعوامل الفساد األخرى.

إعاد  النظر مبعايري الرتقية، كما لو يــتم اســتبعاد أو حتجــيم عامــل األقدميــة والرتكيــ  علــ  عامــل اجلــدار   .5
 املب  عل  الكفاء  والتطور والن اهة بغ  النظر عن األقدمية.

لرقب  وتقوغ  النظر  سلوب ومد  متابعةإعاد   .6
عن أو امل

ل
لتمكــن الــرئيس  التجربــة فــرت  خــال  املوظف امل

 عمــل اىل حتويلــ  أو أو االســتغناء عنــ  بشــين ت بيتــ  تصــورا املباشر من إعداد تقريــر موضــوع  يبــن فيــ 
 آخر.

ًاإلداريًعلىًمستوىًاألفراداملحورًالثاني:ًدورًتقاريرًتقويمًاألداءًيفًتطويرًالتنظيمً
اإلطار ال ي تتحدد مبوجب  أوج  النشاطات اإلدارية الالزمــة لكــل منظمــة لتحقيــ  التنظيم اإلداري هو 

األهدا ، ويتم ل يف عمليات جتمي  املها  والنشاطات املرغوب القيا  اــا يف وظــائف ويف وحــدات إداريــة 
ــدات والتقســـيمات متعـــدد  وحتديـــد وتوزيـــ  األفـــراد ئســـ   ــ  الوحـ اختصاصـــاوم ومســـتواوم اإلداريـــة علـ

اإلداريـــة األخـــرى، كمـــا يـــتم بـــ  حتقيـــ  التنســـي  الـــالز  والصـــالحيات والســـلطات الالزمـــة لبقـــاء واســـتمرارية 
 املنظمات اإلدارية احلدي ة ملا ل  من أتية يف حتقي  األهدا  الي تسع  املنظمة لتحقيقها.

يــد مــن املبــاد  غــري أن مــا نــود الرتكيــ  عليــ  يف ئ نــا هــو مبــدأ وضــ  الشــ   يقــو  التنظــيم علــ  العد
املناســـ  يف العمـــل املناســـ  إذ أن العديـــد مـــن االنتكاســـات واملشـــاكل يف العمـــل يف املؤسســـات امل تلفـــة  
كان سببها سوء إدار  العمل وضعف القرار املت   و عد  اخلــرب  يف التعامــل مــ  اآلخــرين وهــ ا األمــر يــربز 

ن هنــاك خلــل يف عــد  قــدر  مــن يــدير الوظيفــة أو يقــو  اــا ويتحمــل مســؤوليتها، مــ  مالحظــة أن تطبيــ  أل
قاعــد  الشــ   املناســ  يف العمــل املناســ  ال تشــمل فقــط املناصــ  العليــا أو القياديــة يف املنظمــات بــل 

مواصــفات  أهنــا تشــمل كــل مســتوات الوظــائف املوجــود ، فــإن تنظــيم هيكــل الوظــائف يعتمــد علــ  وجــود
فنية أو مهارية أو علمية لكل مستوى من ه ا الوظائف تعتمد ابألساس عل  نوع العنصر البشري املؤهــل 

 لشغل املسؤولية يف كل واحد  من ه ا الوظائف.
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إن اإلدار  احلكيمة ه  الي تستطي  من خــال  الوســائل املتاحــة هلــا معرفــة مــا إذا كــان كــل موظــف قــد 
س  ملؤهالتــ  العلميــة واملهنيــة وميولــ  الش صــية، ومــن أهــم الوســائل املتاحــة لــيدار  ر وضع  يف العمل املنا

يتم ــل يف  اً تنظيميــ  يف ه ا اجملا  ه  تقارير التقوغ الدورية واالست نائية، فإذا ما ر اكتشا  أن هناك خلالً 
قــَيما يف العمــل املناســ  فــإن علــ  اإلدار  أن تبــادر إىل تصــحي

ل
ح اخللــل مــن خــال  عد  وض  الش   ثامل

أو إعـــاد  توزيـــ  الكـــوادر  لتعـــديالت ابالســـتحدا  أو اإللغـــاء أو اإلضـــافةعمليـــة إعـــاد  التنظـــيم املتم لـــة اب
كــن أن يكــون خــالاًل تنظيميــاً  البشــرية الــي جتــري علــ  اهليكــل التنظيمــ  املعتمــد ألي منظمــة لــتاليف مــا ميل

والوحــدات وابلتــاي التــيثري ســلباً علــ  كفــاء  املؤسســة  مــؤثراً علــ  مســتوى الكفــاء   داء األفــراد واألقســا  
 ككل.

ــراد  ــيم املـ ــاد  التنظـ ــرى أن إعـ ــ ا نـ ــة لـ ــري للمؤسسـ ــادر البشـ ــو الكـ ــ ا البحـــ  هـ ــا يف هـ ــور اهتمامنـ إن  ـ
إجرا ها تنص  عل  إعاد  توزي  الكادر للوصــو  إىل احلالــة الــي يكــون فيهــا املوظــف املناســ  يف الوظيفــة 

الفاعلــة إلحــدا  التغيــري يف مجيــ  وحــدات و أقســا  املؤسســة املقرتنــة  العملبناء جمامي  املناسبة، م  إعاد  
ـمجيــ  السياسو  التنظيـمــ كــل إبحدا  التغيــري اجلــ ري الشــامل يف اهلي والعمليــات لكــ  يتحقــ  التطــوير  اتـــ

والتحدي  يف املنَت  ال ي تقدم  املؤسسة للجمهور، وكل ذلك يتيت  من االست دا  األم ل لتقارير تقــوغ 
 األداء الدورية واالست نائية.

ًالتدريبًوالتطويرًًاملحورًالثالث:ًدورًتقاريرًتقويمًاألداءًيفًتطويرًسياسات
التــدري  عمليــة اططــة ومنظمــة ومســتمر ، وــد  إىل إكســاب العــاملن املعار ،القــدرات واملهــارات 

جتاهــات العــاملن وســلوكياوم بشــكل يضــمن حتســن ااجلديــد  املت صصــة واملرتبطــة ابلعمــل،أو تغــري بعــ  
 .ا33ثاألداء وحتقي  أهدا  املنظمة

التـــدري  مـــن أهـــم ســـائل تطـــوير رأس املـــا  البشـــري الـــي يعتمـــد عليهـــا يف رفـــ  مســـتوى الكفـــاء   ديعـــ 
التــدري  والتطــوير مبفهومــ  احلــدي  إطــار عمــل متكامــل وخيــاراً اســرتاتيجياً يف  دالوظيفيــة للمــوظفن إذ يعــ 

إلداري مــن أجــل منظومــة وتنميــة املــوارد البشــرية الــي تســع  لتحقيقهــا الدولــة يف عمــو  وحــدات جهازهــا ا
مواكبة التحدات املتم لة يف متطلبات العمل املتغري  علــ  اعتبــار أن التــدري  يــؤدي إىل نقــل املعرفــة الفنيــة 
والعملية بطريقة  كن املوظف العا  واملؤسسة من مواجهة أي حتدات يفرضها التســارع املعــريف ضــمن بيئــة 

 .ا34ثالعمل
ألداء يف جمــــا  التــــدري  والتيهيــــل املســــتمر للعــــاملن تتم ــــل يف إن اســــتفاد  اإلدار  مــــن تقــــارير تقــــوغ ا

 -اآلض:

 
 مل يد مــن التفاصــيل عــن التــدري  راجــ : د. يعقــوب الســيد يوســف الرفــاع  و ســعد عــواد الظفــريي ـ اإلدار  العامــة والتنميــة ـ -33

 .408ـ  393ص  ،1999الكويت  ،منشورات ذات السالسل ،1ط
جــ : ا، وعــن طــرا التــدري  ر 324 ـ 323للم يد عن أهــدا  التــدري  راجــ : د. حســن أيبــد توفيــ  ثمرجــ  ســاب ا، ص  -34

 .318ـ  310ص  ،زك   مود هاشم ثمرج  ساب ا د.
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الكتســـاب املهـــارات واملعلومـــات واخلـــربات الـــي إدراك حاجـــة األفـــراد للتـــدري ، إذ أن بعضـــهم حيتـــاج  .1
تنقصـــهم، أو احلاجـــة لتحســـن وصـــقل املهـــارات والقـــدرات املوجـــود  لـــدى كـــل مـــنهم، أو إلعـــدادهم 

 .ف  لتسليمهم مناص  أو أعما  ذات مسؤوليات أكرب يف املستقبلللرتق  يف السلم الوظي
معرفــة وحتديــد الــربام  التدريبيــة الــي حيتاجهــا كــل مــنهم ويــتم ذلــك بوســائل عديــد  منهــا حتليــل تقــارير  .2

 التقوغ ملعرفة الكفاء  املعرفية، واملهارات الفنية لكل منتس  ومدى حاجت  للتدري .
أساســـاً لكـــل بـــر م  تـــدريي، وأن  دذلـــك يعـــ لتـــدري  علـــ  اعتبـــار أن حتديـــد األهـــدا  املرجـــو  مـــن ا .3

يشــارك يف وضــعها كــل مــن املــدراء واملتــدربن، لكــ  تعطــ  املتــدربن الشــعور اباللتــ ا  اــ ا التــدري  
وأهدا  التدري ، كما جي  أن تصاغ أهــدا  التــدري  صــياغة واضــحة وغــري معقــد  وواقعيــة وقابلــة 

زاد  ربن قبـــل بـــر م  التـــدري ، ومـــن األهـــدا  املرجـــو  مـــن التـــدري  ثللقيـــاس، وتـــوزع علـــ  املتـــد
اإلنتاجية،رف  الــروث املعنويــة للعــاملن، وويئــة فئــات مــن العــاملن املــؤهلن لشــغل الوظــائف األعلــ  يف 
املؤسسة،إكساب املتدربن كيفية السلوك السليم والتفكري املنطق ، أو عدد من األهدا  امل كور  يف 

 دا.آن واح 
أن يـــتم علـــ  ضـــوء ذلـــك حتديـــد الوســـائل الـــي ســـيتم اعتمادهـــا لتـــدري  العـــاملن، وهـــل ســـيتم داخـــل  .4

وهــــل ســــيتم الرتكيــــ  علــــ  املعرفــــة النظريــــة أو املهــــارات التطبيقيــــة والعمليــــة، أو    املؤسســــة أو خارجهــــا
 واملد  الالزمة للتدري  واملستل مات املطلوبة للتدري .  كليهما

ًرًتقاريرًتقويمًاألداءًيفًتطويرًسياساتًالرواتبًواألجورًوالحوافًزاملحورًالرابع:ًدو
لألجـــــور والرواتـــــ  أتيـــــة ابلغـــــة يف حيـــــا  العـــــاملن، فعليهـــــا تتوقـــــف قـــــدروم الشـــــرائية ومقـــــدار الســـــل  
واخلـــدمات الـــي ميكـــنهم احلصـــو  عليهـــا. وعليهـــا يتوقـــف مســـتوى اخلـــدمات التعليميـــة والصـــحية والرفاهيـــة 

جــــر  ومســــتوات العــــي  بوجــــ  عــــا . ولألجــــور أثــــر مباشــــر علــــ  معــــدالت النمــــو الســــكاين ومعــــدالت اهل
الداخلية واخلارجية ومعدالت البطالة والتشغيل واإلنفاا واالدخار واالست مار. واُنفا  األجــور ميكــن أن 
يســــهم يف ظهــــور العديــــد مــــن الظــــواهر واجلــــرائم وأمنــــاط الفســــاد وســــوء االســــتغال ، لــــ لك حتــــرص الــــدو  

لســد مســتل مات احلــد  واجملتمعات عل  اختال  نظمها عل  ضمان مستوات عادلــة ومقبولــة مــن األجــور
ــر  ــر ثالراتـــ ا النقـــدي واألجـ ــا يًعـــر  األجـ ــاك مـ ــ  أن هنـ ــا جتـــدر مالحظتـ األدىن الالئـــ  مـــن العـــي . أن مـ
ثالراتــ ا العيــ ، وهنــاك مــا يلعــرب عنــ  الراتــ  أو األجــر االمســ  و الراتــ  ثاألجــرا احلقيقــ ، كمــا أن هنــاك 

كمــا جتــدر اإلشــار  إىل أن هنــاك عوامــل عديــد  مصطلحات ثالرات  اإلمجــاي والراتــ  أو األجــر الصــايفا.  
تـــؤثر يف مســـتوى الرواتـــ  يف الدولـــة ومنهـــا ثإمكانيـــات الدولـــة املاديـــة واالقتصـــادية ودخلهـــا القـــوم  ومـــا 
ختصص  لألجور والروات ، مستوات املعيشة السائد  يف الدولة و معدالت األسعار السائد  فيهــا، حجــم 

املؤهلة والطل  عل  القوى العاملة يف الدولة، مستوات األجور والروات   العر  املتوفر من القوى العاملة
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، وعلـــ  الـــرغم مـــن أتيـــة املواضـــي  املـــ كور  أعـــالا ا35ثليهـــاااالســـائد  يف األقطـــار اجملـــاور  وإمكانيـــة اهلجـــر  
فــرت 

ل
للرواتــ   وغريها مــن األمــور املتعلقــة ابلرواتــ  واألجــور إالب أن موضــ  اهتمامنــا ينصــ  علــ  الــدور امل

االت الفســـاد اإلداري حـــ الـــوظيف  ومـــا يرتتـــ  عليـــة مـــن اتســـاع أو احنســـار  اواألجـــور يف خلـــ  حالـــة الرضـــ 
 واملاي وهو ما سنشري إلي  الحقاً.
ــالي  املاديـــة واملعنويـــة القـــادر  علـــ  إشـــباع أمـــا احلـــواف  فـــإن املقصـــود اـــا  العوامـــل أو الوســـائل أو األسـ
أجــل إحــدا  تغيــري إجيــاي يف ســلوكهم الــوظيف  ودفعهــم ألداء األعمــا  حاجات العاملن يف املؤسسة مــن 

 الــوظيف  اخلــ  حالــة الرضــ  املوكلــة هلــم  علــ  درجــات اإلتقــان واحلــرص علــ  متطلبــات املصــلحة العامــة، و
لديهم ممــا ميــنحهم درجــة عاليــة مــن احلصــانة ضــد الفســاد اإلداري واملــاي احملتمــل تعرضــهم لــ ، مــ  مالحظــة 

يف إحــدا  التغيــري ورفــ  كفــاء  األداء للعــاملن وحتقــ  العديــد  فعــاالً  اً دور  احلواف ثاملاديــة واملعنويــةالــنظم أن 
مــن املــ اا والفوائــد الــي منهــا ثدفــ  املــوظفن لــ اد  االنــدفاع والكفــاء  عنــد أدائهــم لألعمــا  املوكلــة هلــم، 

مصـــاحل  مرتبطـــة مبصـــاحل املؤسســـة، حتســـن الوضـــ  املـــادي والنفســـ  واالجتمـــاع  للموظـــف و إشـــعارا  ن 
ــاا  ــة اجتـ ــات املؤسسـ ــن سياسـ ــ  وعـ ــ ي يؤدونـ ــل الـ ــن العمـ ــاملن عـ ــا العـ ــوظيف  أي رضـ ــا الـ ــة الرضـ ــ  حالـ خلـ

 .ا36ثعلمياً ومهنياً وسلوكياً للعمل يف املؤسسةا الكفؤ موظفيها، ج ب العناصر 
طب  عل  موضــوع احلــواف  عموماً فإن ما سب  قول  عن موض  اهتمامنا يف موضوع الروات  واألجور ين

 نواعهــا املاديــة واملعنويــة حيــ  أننــا نركــ  علــ  دور احلــواف  يف خلــ  حالــة الرضــا الــوظيف  ومــا يرتتــ  علــ  
ذلــك مــن تعظــيم لفــرص القضــاء أو احلــد مــن حــاالت الفســاد اإلداري واملــاي يف املؤسســة الواحــد  وعلــ  

  إىل حتقيــ  أنظمــة الرواتــ  واحلــواف  الــي حتقــ  مســتوى الدولــة ككــل. إن اإلدار  الرشــيد  هــ  الــي تســع
أعل  درجات املوضوعية الي يتحق  نتيجة هلــا أفضــل حــاالت الرضــ  الــوظيف  لــدى العــاملن وهــ  احلالــة 
الي ميلكن أن تكون عاماًل فعااًل يف احلد من ظاهر  الفساد اإلداري واملاي، ونعتقد أن من املواصفات الــي 

 -واحلواف  موضوعية أهنا تراع  اآلض: ات و جتعل أنظمة الر 
أن حيقــ  نظــا  الرواتــ  العدالــة عــن طريــ  وضــ  أســس  بتــة لتحديــدها يف ضــوء نــوع املســؤوليات و  .1

 الواجبات الي تتضمن  كل وظيفة.
ــة .2 ــائف املتماثلـ ــور للوظـ ــد الرواتـــ  و األجـ ــاوا  يف حتديـ ــا  الرواتـــ  املسـ ــؤوليات و  أن حيقـــ  نظـ يف املسـ

 ذات املؤهالت لشاغليها. تطل لي تا املها  و

 
 ، كــ لك: د. زكــ 115ـ  104مرجــ  ســاب ا، ص مل يــد مــن التفاصــيل عــن الرواتــ  واألجــور راجــ : د. عــامر الكبيســ  ث -35

 .238ـ  221ص  ، مود هاشم ثمرج  ساب ا
 ،دار النهضــة1مل يــد مــن التفاصــيل عــن مفهــو  احلــواف  راجــ : د. عــاطف  مــد عبيــد ـ إدار  األفــراد والعالقــات اإلنســانية ـ ط 36-

ـ اجمللــد األو  ـ  مــ  ُنبــة مــن األخصــائين ـ موســوعة اإلدار  احلدي ــة واحلــواف  احلرفــةحامــد  :كــ لك  ،410ـ ص  1970 ،القاهر  ،العربية
ــة للموســـوعات،1ط ــدار العربيـ ــان ،الـ ــ : د ،17ـ  11ص  ،1980 ،بـــريوت لبنـ ــواف  راجـ ــواع احلـ ــ   .وحـــو  أنـ ــم ثمرجـ ــود هاشـ زكـــ   مـ

 .460ـ  450ص  ،ساب ا
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أن حيقــ  نظــا  الرواتــ  الكفايــة للعــاملن عــن طريــ  حتقيــ  التــوازن بــن كميــة األجــر أو الراتــ  الــ ي  .3
يســـتلم  الفـــرد و االلت امـــات الضـــرورية الـــي يواجههـــا يف حياتـــ  اليوميـــة، مبعـــا أن يكـــون للراتـــ  قيمـــة 

 حقيقية مناسبة.
نظــا  وتقــارير التقــوغ الســنوية ئيــ  ال زاد  أو زاد  متدنيــة لــ وي أن يقــرتن نظــا  الــ اد  الســنوية ب .4

 تقارير التقوغ املتدنية وابلعكس ل وي تقارير التقوغ املرتفعة.
ا  وقــادر علــ  التــيثري ابإلجيــاب علــ  أداء العــاملن ابلشــكل أن يكــون نظــا  احلــواف  يف املؤسســة  .5 فعــب

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن يــربط نظــا  الــوظيف   ال ي ي يد مــن والئهــم للمنظمــة وحتقيــ  رضــاهم
احلواف  بن كمية ونوعية وتوقيتات احلواف  والنتيجة الــي أســفرت عــن تقريــر تقــوغ األداء لكــل منتســ  

 من منتسي املؤسسة.
 :الستنتاجات والتوصياتا

عل  ضوء ما تقد  فــين الباحــ  يكــون قــد توصــل إىل اســتنتاج رئيســ  يتم ــل يف أن لتقــارير تقــوغ أداء 
العاملن الدورية أو االست نائية أتية كبــري  يف جمــا  القضــاا املتعلقــة بشــؤون العــاملن و كــن إدار  املؤسســة 

التغيــري اإلجيـــاي يف  لتحقيـــ ســبة مــن حتديـــد مواضــ  الضـــعف واخللــل ممـــا يســاعدها علـــ  إجيــاد احللـــو  املنا
 -اتلف تلك اجملاالت،ومن ذلك اآلض:

اجملا  املتعل  ابالختيــار ومــا يرافقهــا مــن االختبــارات واملقــابالت وحتديــد املعــايري الواجــ  اعتمادهــا يف  .1
عمليــات االختيــار لضــمان اختيــار أفضــل العناصــر مــن بــن املتقــدمن لشــغل الوظــائف الشــاغر  ســواء  

 ابلتعين من خارج املؤسسة أو ابلرتقية من بن منتسي املؤسسة لشغل الوظائف األعل .كان ذلك 
اجملا  املتعل  مبباشر  املوظفن املعينن اجلدد أو ال ين ر ترقيتهم لوظائف أعل  ومتــابعتهم خــال  فــرت   .2

 ية الوظيفية.التجربة وصواًل لتقييمهم تقييماً موضوعياً يتحدد عل  ضوئ  مصري كل منهم من الناح 
اجملا  املتعل  ابلتنظيم وإعاد  و تطوير التنظيم اإلداري علــ  مســتوى األفــراد وعلــ  مســتوى الوحــدات  .3

 والعمليات التنظيم التغيري اجل ري الشامل يف مجي  السياسات واهليكل واألقسا  والشلع  وإحدا  
 يف املؤسسة.

اجملــــا  املتعلــــ  إبعــــداد وتطــــوير بــــرام  التــــدري  والتطــــوير والتيهيــــل للعــــاملن مــــن اتلــــف املســــتوات  .4
لتحقيــ  األهــدا  املرجتــا  مــن التــدري  م ــل زاد  اإلنتاجيــة ورفــ  الــروث املعنويــة للعــاملن التنظيميــة 

ظـــائف األعلـــ  يف املؤسســـة وإكســـاب املتـــدربن كيفيـــة وويئـــة فئـــات مـــن العـــاملن املـــؤهلن لشـــغل الو 
 وغري ذلك من األهدا . السلوك السليم والتفكري املنطق 

اجملا  املتعل  ابلروات  ثاألجورا واحلواف  املادية واملعنوية املستحقة للعاملن، وضرور  أن تكــون عادلــة  .5
لن يف تفاصيلها مقرونة ابلنتيجــة الــي ومنصفة و ققة لرضا العاملن، عل  أن يكون التميي  بن العام

 تتحق  لكل منهم يف تقارير التقوغ الدورية واالست نائية.
 -من خال  كل ما تقد  فإن التوصيات الي نرى أهنا مفيد  يف ه ا اجملا  جنملها يف اآلض:

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13075
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تنظيميــة الــي تصميم نظا  تقييم األداء ال ي يشتمل عل  جمموعة مــن األســس والقواعــد الأن يتم  :أوالً 
بتقيــيم األداء   كافــة طــرا  املعنيــ ســتتم عمليــة تقيــيم األداء علــ  أساســها والــي جيــ  االلتــ ا  اــا مــن قبــل اال

وبشــكل خــاص الر ســاء املباشــرون والــرئيس األعلــ ، علــ  أن يشــتمل هــ ا النظــا  علــ  معــايري تقيــيم األداء 
ســيقو  بعمليــة التقيــيم مــ  تــدري  املقــيبم علــ  اســت دا  املناســبة و األســلوب املناســ  للتقيــيم، وحتديــد مــن 

التقييم ومعايريا احملدد  للوصو  لتقيــيم موضــوع  وعــاد ، كمــا جيــ  أن يتضــمن النظــا  قواعــد التعامــل مــ  
 الشكاوى املقدمة من قبل العاملن جتاا نتائ  تقييم أدائهم.

ملباشــرون يف كافــة املســتوات اإلداريــة والــ ين املقيبمــون ثوهــم كافــة الر ســاء واملشــرفون اأن حيــرص  : نيــاً 
هم مسؤولون عــن تطبيــ  نظــا  تقيــيم األداء ووضــع  موضــ  التنفيــ  الفعلــ  ويقــ  علــ  عائقــ  حتقيــ  العدالــة 
واملوضــوعية يف عمليــة التقيــيم الــي   ــل العمــود الفقــري لعمليــة التقيــيما علــ  دراســة معــايري التقيــيم وتفهمهــا 

تم تقيــيم أدائــ  ثاملر وســنا، ومتابعــة أداء كــل مــنهم ومجــ  املعلومــات عــن هــ ا األداء ومن   شرحها ملن ســي
مقارنة األداء الفعل  ملن جيري تقيمــ  مــ  املعــايري   أن علي  ومراجعتها قبل است دامها يف التقييم النهائ ، 

ء مــ  مــن ر تقيــيم أدائــ    وكفاءتــ ، كمــا أن عليــ  مناقشــة نتــائ  تقيــيم األدائــ احملــدد  لــ  لتحديــد مســتوى أدا
ــة نقـــاط الضـــعف  ــة لتطـــوير وحتســـن هـــ ا األداء الـــي تشـــمل علـــ  معاجلـ وشـــرحها لـــ  بوضـــوث ووضـــ  خطـ

 .وتدعيم نقاط القو  في  ابإلضافة إىل متابعة مدى الت ا  األفراد املقيبمن بتطبي  ه ا اخلطة
ال جتـــري عمليـــة التقيـــيم اعتمـــاداً  ن علـــ  عمليـــة تقيـــيم األداء علـــ  أن و أن حتـــرص اإلدار  والقـــائم : ل ـــا

ــيم الوســـط ــلوب التقيـ ــتم  سـ ــلبيةا وأن ال تـ ــة أو السـ ــات اإلجيابيـ ــواء العالقـ ــية ثسـ ــات الش صـ   علـــ  العالقـ
 وحصو  اجلمي  وبشكل دائم عل  تقدير جيد استحقاقاً أو بدون استحقاا.كاف  عاملن  لل

  دوانــ  الضــعف يف أدائــ  مــن خــال  حــوار أن يــتم إحاطــة املوظــف علمــا بنتــائ  التقيــيم وإقناعــ  :رابعــاً 
موضوع ، و إبراز مكامن القو  يف أدائ  وذلك ل رع ال قــة يف نفســ  مــن إن رئيســ  املباشــر والــرئيس األعلــ  

ا جي  أن يفسح اجملا  للموظف لالعرتا  عل  مموضوعيون وهدفهم هو معاونة املوظف لتطوير أدائ ، ك
 تطل  األمر ذلك. نتائ  التقييم إداراً وقضائياً إن 

أن يــتم اعتمــاد نتــائ  التقــوغ أساســاً للقــرارات الالحقــة وخاصــة فيمــا يتعلــ  بشــؤون العــاملن   :خامســاً 
كاالختيار والتعين والت بيــت والرتقيــة واحلــواف  والتــدري  وغريهــا، وكــ لك القــرارات املتعلقــة ابلتنظــيم وإعــاد  

 و النقل إىل الفروع ومواق  العمل التابعة للمؤسسة.التنظيم وتوزي  العاملن عل  األقسا  والشع  أ
 قائمة المراجع 

ًأولا:ًالقرآنًالكريم

ًثانياا:ًالقوانني
 .2005دستور مجهورية العراا لسنة  .1
 املعد . 1969لسنة  111قانون العقوابت العراق  رقم  .2
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 املعد . 197لسنة ا 23قانون أصو  احملاكمات اجل ائية رقم  .3
 املعد . 1960لسنة  24املدنية رقم قانون اخلدمة  .4
 املعد . 1991لسنة  14قانون انضباط موظف  الدولة والقطاع العا  رقم  .5
 .2008لسنة  45قانون اخلدمة اخلارجية رقم  .6
 .2007لسنة  22قانون الروات  رقم  .7
 .2008لسنة  45قانون اخلدمة اخلارجية رقم  .8

ًثالثاا:ًالكتبًواملؤلفات
 .1974 مصر ـ املعار  دار ،3ط ـ العامة اإلدار  نظرية ـ رشيد أيبد .1
 .2007، اسكندرية، اجلامعية الدار، البشرية املوارد ادار ، ماهر ايبد .2
إمساعيل صعصاع البديري ـ الفساد اإلداري من منظــور قــانوين، دليــل املوظــف الن يــ ،حنو توعيــة شــاملة  .3

راء واملفــاهيما ـ مركــ  عشــتار للتــدري  ملكافحــة الفســاد اإلداري ثجمموعــة مــن البحــو  واملقــاالت واآل
الصحف  ابلتعاون م  بر م  اجملتم  املــدين العراقــ  منطقــة الوســط واجلنــوب، قســم مكافحــة الفســاد، 

2007. 
،الــدار 1حامــد احلرفــة مــ  ُنبــة مــن األخصــائين ـ موســوعة اإلدار  احلدي ــة واحلــواف  ـ اجمللــد األو  ـ ط .4

 .1980، العربية للموسوعات، بريوت لبنان 
 .1980 القاهر ، األمريية للمطاب  العامة اهليئة، 1ط ـ العامة اإلدار  ـ توفي  أيبد حسن .5
 –مدخل فاعل يف منظومة الن اهة ومكافحة الفساد اإلداري واملــاي يف العــراا  –جواد كاظم شحاثة  .6

 .2009العراا  –النجف األشر  
رحــيم حســن العكيلــ  ـ الفســاد تعريفــ  وأســباب  وآ را ووســائل مكافحتــ  ـ ئــ  منشــور ومتــاث علــ   .7

 .ww,nazaha,iqموق  هيئة الن اهة 
ــا .8 ــد رضـ ــرزاا عبـ ــ  الـ ــرون  وهيـ ــراد إدار  – وآخـ ــيم وزار  - األفـ ــاي التعلـ ــ  والبحـــ  العـ ــداد/  العلمـ  بغـ

 للنشــر صــفاء دار - التعليميــة ســاتاملؤس يف األداء جــود  تقــوغ – جميــد شــاكر سوســن ـ11 1987
 .2011 األردن /  عمان – والتوزي 

، ذات السالســل 2زكــ   مــود هاشــم ـ االجتاهــات احلدي ــة يف إدار  األفــراد والعالقــات اإلنســانية ـ ط .9
 .1999للطباعة والنشر والتوزي  الكويت، 

 للمشــر الصــباث مؤسســة، 1ط ـ والتطبيــ  النظريــة بــن الوظــائف وتقيــيم توصــيف ـ هاشــم  مــود زكــ  .10
 .1979 الكويت، والتوزي 

 .2004، جمدالوي دار، عليها العوملة وخيثريات بشرية موارد ادار ، املوسوي سنان  .11
 عمــان – والتوزي  للنشر صفاء دار - التعليمية املؤسسات يف األداء جود  تقوغ – جميد شاكر سوسن .12

   2011 األردن  /
 ئ  متاث عل  الشبكة الدولية للمعلومات. –منظور العوملة الفساد اإلداري من  –صبح  الصاحل  .13
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