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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة فاعلية الرقابة اإلدارةة بلليات العلوم التبيييية في
سلبنة عمان ،ولتحييق هدف الدراسة طورت الياحثة إستيانة ملونة من ( )24فيرة ،وزعت على
أربعة مجاالت ،هي( :األنظمة والييادة اإلدارةة ،واإلتصال والتواصل ،وأساليب وأدوات الرقابة
اإلدارةة ،ومعوقات الرقابة اإلدارةة) .وبعد التأكد من دالالت صدقها وثياتها وزعت على ()010
موظفا وموظفة من مدةرو الدوائر ونوابهم ورؤساء أقسام وموظفين بلليات العلوم التبيييية بسلبنة
عمان.
وبعد معالجة الييانات إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية  SPSSتوصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج كان من أهمها :أن درجة فاعلية الرقابة اإلدارةة بلليات العلوم التبيييية في
سلبنة عمان قد جاءت بدرجة متوسبة في المجاالت األربعة ،كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ( a=0.05للمتوسبات الحسابية واالنحرافات
المعيارةة لتيدةرات أفراد العينة ألبعاد فاعلية الرقابة اإلدارةة بلليات العلوم التبيييية في سلبنة
عمان تعزى لمتغير النوع االجتماعي ،والخيرة ،والمؤهل العلمي لألربعة مجاالت ،أما فيما ةتعلق
ي

بالمعوقات التي تحد من فاعلية الرقابة اإلدارةة في كليات العلوم التبيييية بسلبنة عمان فيد جاءت
تيدةرات أفراد العينة متفاوتة من حيث وجودها بدرجة عالية ومتوسبة ،وبالنسية ألبرز آليات تبوةر
الرقابة اإلدارةة كما ةراها أفراد العينة فيد حصلت اآللية "زةادة عدد اللياءات بين المسئولين
وموظفيهم" على أعلى مرتية ،بينما احتلت اآللية "االستعانة بخيرات متخصصة في مجال الرقابة
اإلدارةة من خارج السلبنة" على أقل مرتية ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان
من أبرزها :ضرورة توظيف التينيات الحدةثة في الرقابة اإلدارةة على أداء الموظفين ،وضع حوافز
مادةة ومعنوةة للموظفين ةتناسب مع ما تم انجازه من أعمال ،زةادة عدد اللياءات بين المسؤولين
وموظفيهم بهدف التعرةف بمفهوم الرقابة اإلدارةة وفلسفتها وادواتها واسالييها.
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ل

الفصل االول
مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمة. مشكلة الدراسة وأسئلتها. أهداف الدراسة. أمهية الدراسة. مصطلحات الدراسة. -حمددات الدراسة.
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الفصل االول
اإلطار العام للدراسة

المقدمة
إن االنفتاح احلضاري الذي يشهده العامل املعاصر اليوم وما رافقه من تداخل بني الثقافات أوجد حتديا كبريا أمام
الدول زاده تعقيدا اتسام هذا العصر بالديناميكية والتغري السريع والنمو املتزايد يف متطلبات إشباع احلاجات اإلنسانية ،لذا
فإنه من الضروري إجياد آليات التعايش مع هذا االنفتاح احلضاري يف جوانب وجماالت خمتلفة ومن ضمنها اجلانب
االجتماعي.
ويعترب النظام التعليمي من أهم األنظمة االجتماعية ،فهو املعمل الذي يتم فيه بناء األجيال .وجناح النظام
التعليمي أو فشله يعين جناح اجملتمع أو فشله ،لذا جيب أن يكون هذا النظام موضع اهتمام ومتابعة ملعرفة جوانب القو
والضعف فيه ،والعمل على تصحيح االحنرافات إن وجدت ،وحترص كافة املنظمات على تنفيذ برامج يف جمال االصالح
اإلداري باعتباره أهم خطو لتحسني التنمية االقتصادية واالجتماعية لديها ويساعد على وضع وإرساء السياسات العامة
للدولة وتعظيم فاعلية الربامج احلكومية وتقويتها املستمر للمؤسسات احلكومية ،وأن ظهور ما يعرف باإلصالح اإلداري
يف مجيع الدول سواء أكانت دوال متقدمة أو نامية إمنا جاء نتيجة لظهور الفساد اإلداري يف املنظمات واستغالل املنصب
الوظيفي وسوء استخدام املال العام وانتشار ظاهر الرشو واالختالس وغريها من األمور اليت تؤدي يف النهاية اىل زعزعة
االقتصاد والتنمية مبختلف جوانبها (آل احلارث.)5002 ،
إن الثور العلمية واملعرفية والتكنولوجية من وجهة نظر الباحثة جعلت الدول تتجه يف مسريهتا التطويرية حنو ما
يعرف اليوم "باالقتصاد املعريف" وتأكيد الدور الفعال للنظام التعليمي يف خمتلف اجملاالت اضافة اىل اهتمام احلكومات
خبطط االصالح اإلداري التعليمي وتنفيذ املشاريع االلكرتونية واالهتمام بتنمية املوارد البشرية ،ويرى الكوفحي ()5002
إن وضع اخلطط التطويرية لإلصالح التعليمي واالهتمام بالتعليم اإللكرتوين ووضع برامج حملو األمية احلاسوبية وتوفري
الكفاءات البشرية وتفويض الصالحيات كل هذا يؤدي إىل نقاط قو يف البيئة الداخلية للدول اليت تعمل على اعتماد هذه
اآللية يف براجمها اإلصالحية للنهوض بالبلد وجعلها تسري يف مراتب الدول املتقدمة .واستدعت احلاجه لعملية اإلصالح
اإلداري توفري نظام رقابة يساعد اإلدارات على إجناز وظائفها املهمة ومتابعة األنشطة والعمليات هبدف تطويرها .ويقصد
بالرقابة تلك اليت متارسها وحدات أو أقسام إدارية متخصصة وتشمل الرقابة املالية واإلدارية .وتعترب الرقابة اإلدارية إحدى
2

املرتكزات األساسية لعملية اإلصالح اإلداري حيث متكن املنظمة من احلكم على مدى كفاء األداء الفردي واملؤسسي يف
القطاعني العام واخلاص (اخلرشة.)5002 ،
ولقد جاء االهتمام بالرقابة نتيجة التوسع يف أنشطة القطاع احلكومي وتعدد مهامه وضخامة األموال املستثمر
يف مشروعاته وبراجمه ،وكل ذلك هبدف تقليل فرص الغش واالختالس ومحاية األصول وأموال العامة وضمان سالمة
استخدامها .وترتبط عملية التنمية ارتباطا وثيقا بالرقابة املالية واإلدارية باعتبار أن التنمية هي عملية االستخدام األمثل
للموارد املتاحة ضمن ختطيط سليم وواضح ،كما أن جناح عملية التنمية يرتبط بالقضاء على مظاهر الفساد وحتقيق
االصالح املايل واإلداري وحسن استخدام املوارد املتاحة وتطوير السياسات اإلدارية وكفاء األفراد ،وهي أهداف تسعى
الرقابة إىل حتقيقها ( كالب ،) 5002 ،ويعد تطوير الكفاء املؤسسية القادر على إدار النظام الرقايب بكفاء هلو من أهم
أهداف اإلصالح اإلداري اليت تسعى إليها كافة الدول ومن ضمنها سلطنة عمان ،ويتم ذلك من خالل توفري احلوافز
واإلمكانيات اليت تساهم يف حتقيق األهداف املرجو واستخدام األساليب والوسائل اإلدارية احلديثة والتنسيق الفاعل بني
مكونات النظام الرقايب واجملتمع ،والتفاعل مع القضايا والتوجهات اإلقليمية والعاملية( .الفاعوري.)5002 ،
وال شك أن الرقابة تقلل من وقوع األخطاء ويتم ذلك من خالل نظام رقايب مدروس يتم فيه حتديد الصالحيات
واالختصاصات لألفراد واجلهات ويعمل على منع تكرار اخلطأ باختاذ اجراءات عالجية وقت وقوعه وتكوين قناعة لدى
العاملني بأن الرقابة وجدت من أجل حل مشاكلهم ورفع كفاءهتم ،وهلذا علينا اعتبار الرقابة مبثابة حتصني للموظف
للحيلولة دون وقوعه يف اخلطأ من خالل خطوات عمل واضحة وخطط عمل مرسومة إلرشاده ،ومتابعة مستمر إضافة إىل
حوافز مادية ومعنوية تقدم له ( الرواحي.)5002 ،
إن سلطنة عمان كغريها من دول العامل حريصة على االهتمام باجلانب الرقايب مبختلف أجهز الدولة ويظهر
ذلك يف إنشاء أول جهاز للرقابة املالية واإلدارية للدولة عام  2522ومل يكن اجلهاز يف ذلك الوقت بالصور اليت عليها
اليوم فقد كان عبار عن دائر تعرف باسم دائر تدقيق احلسابات .ويف عام  5022وصل اجلهاز إىل صورته احلالية كجهاز
رقايب يقوم بعملية الرقابة اخلارجية على الشؤون املالية واإلدارية للجهات اخلاضعة لرقابته بناء على قانون املرسوم السلطاين
رقم ( ) 5022/52الذي قضى بتعديل مسمى جهاز الرقابة املالية للدولة وتوسيع اختصاصاته إىل جهاز الرقابة املالية
واإلدارية للدولة (جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة.)5022 ،
وما يؤكد أمهية الدور امللقى على عاتق األجهز الرقابية يف سلطنة عمان ما أكده جاللة السلطان يف كلمته اليت
ألقاها أمام جملس عمان عام  5002حيث قال " :فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمر ال مناص منه وال حميد عنه وإن
أجهزتنا الرقابية ساهر على أداء مهامها والقيام مبسئولياهتا مبا حيفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته" كما كانت كلمة
جاللتة اليت ألقاها أمام جملس عمان بتاريخ  22من أكتوبر 5022م مؤكد ألمهية الدور امللقى على عاتق اجلهات الرقابية
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يف القضاء على الفساد حيث قال جاللته" :على اجلهات الرقابية أن تقوم بواجبها يف هذا الشأن بعزمية ال تلني حتت مظلة
القانون وبعيدا عن جمرد الظن والشبهات...وحنن بعون اهلل ماضون يف تطوير املؤسسات القضائية والرقابية مبا حيقق تطلعاتنا
لرتسيخ دولة املؤسسات" (وكالة األنباء العمانية.)5022 ،
ولعل تعاظم الدور امللقى على عاتق وزار التعليم العايل بسلطنة عمان يف مسري احليا االجتماعية واالقتصادية
يف اجملتمع جعلها تؤمن بأمهية تطوير النظام الرتبوي ،لذا فقد حرصت الوزار على تفعيل عمليات الضبط والتقييم والرقابة
يف مؤسساهتا التعليمية حرصا منها على السمعة العلمية لتلك املؤسسات ،ولكي يتمكن خرجيوها من املنافسة يف أسواق
العمل احمللية واإلقليمية والدولية .ولقد اعتمدت وزار التعليم العايل سياسة الفحص والتدقيق أو الرقابة واملساءلة وتقييم
األداء الوظيفي إلحداث نقلة نوعية يف العملية التعليمية ملواكبة التطورات السريعة اليت يشهدها العامل يف جمال التكنولوجيا،
واالتصاالت ،واملعرفة ،وذلك هبدف إعداد القوى البشرية املؤهلة علميا وفنيا والقادر على املنافسة والتماشي مع التغريات
والطفرات السريعة يف العلم واملعرفة .وإزاء هذه األمهية للرقابة وعملية اإلصالح اإلداري صدر املرسوم السلطاين رقم
( )5020/25بتاريخ  5020/2/2بإنشاء اهليئة العمانية لالعتماد األكادميي لتكون اجلهة املسؤولة عن تنظيم عملية
االعتماد والتقومي وضبط اجلود يف كليات العلوم التطبيقية املختلفة بالسلطنة (اهليئة العمانية لالعتماد األكادميي
.)5020
وتستنتج الباحثة مما تقدم أن الرقابة اإلدارية تلعب دورا مهما يف املؤسسة التعليمية ويكمن هذا الدور يف اعتماد
اإلدارات العليا على نتائجها عند إعداد اخلطط العالجية والتطويرية املستقبلية والتأكد من قيام كافة دوائرها وأقسامها
بتحقيق األهداف وفق اخلطط املوضوعة هلا ،ومن أهم هذه اخلطط العمل على استغالل املوارد املتاحة هلا بقدر من
الكفاء  ،والفاعلية ،والرتشيد يف االنفاق ،كما أن تفعيل الرقابة اإلدارية يعمل على ضبط السلطة والصالحيات املمنوحة
وقياس األداء أثناء العمل وحتقيق التوازن بني اخلطط املوضوعة والربامج املنفذ يف امليدان كما أن هلا تأثري إجيايب على دافعية
العاملني فيها.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعاين الكثري من املؤسسات احلكومية العديد من القضايا اإلدارية كقضايا الفساد اإلداري ،واملايل ،واحملسوبية ،والتفرد
باختاذ القرارات يف غياب نظام رقابة فعال ،ومما ال شك فيه أن من أهم العوامل اليت تلعب دورا يف جناح أي منظمة وجود
إدار فاعلة تستطيع حتقيق األهداف املرسومة من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة واالستفاد من املوارد املعطلة،
ولتحقيق ذلك كان ال بد من توفر نظام للرقابة الداخلية (الكوفحي.)5002 ،
إن وزار التعليم العايل مل تغفل األمهية اليت تلعبها الرقابة الداخلية فعملت على إنشاء وحدات رقابية متثلت يف هيئات
اإلعتماد األكادميي اليت ورد ذكرها سابقا ،واليت من مهامها تقييم مدى فاعلية نظم وعمليات اجلود اليت تضعها املؤسسة
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لتحقيق رؤيتها ورسالتها ،وحتديد إمكانياهتا وقدراهتا اليت تساعدها على حتقيق طموحاهتا يف التطور املستمر ،أي أن الرتكيز
سيكون على تقييم اخلطة االسرتاتيجية وكيفية تطبيقها ،وعلى الرغم من اجلهود املبذولة إال أن نتائج الدراسات اليت أجريت
يف السلطنة أثبتت وجود قصور يف األنظمة الرقابية املتبعة بشكل عام يف مجيع الوزارات التابعة لنظام اخلدمة املدنية كما
وأهنا تركز على اجلانب املايل أكثر من اجلانب اإلداري ،وهناك دراسات عمانية أثبتت أن التعليم العام بشكل عام يوجد به
جوانب قصور يف عملية الرقابة اإلدارية ،ومنها دراسة الرواحي ( )5002ودراسة العامري ( )5025حيث أشارت نتائج
دراستهم أن إدارات التدقيق الداخلي يف السلطنة يقتصر عملها على الرقابة املالية فقط دون الرقابة اإلدارية ،ومبا ان تلك
الدراسات كانت حول التعليم العام لوزار الرتبية والتعليم فقد فضلت الباحثة التوجه إلحدى نوافذ التعليم العايل كونه يعترب
امتدادا للتعليم العام ،خاصة وانه ال توجد دراسة عمانية تناولت موضوع الرقابة اإلدارية يف وزار التعليم العايل أو أي من
مؤسساهتا ،وجاء االختيار على كليات العلوم التطبيقية ،ومن أجل التأكد من مدى وجود هذا القصور ارتأت الباحثة
القيام مبقابالت مع املوظفني باملديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية بوزار التعليم العايل ،ومن خالل إجاباهتم مت التوصل
إىل عد نقاط تشري إىل وجود بعض القصور يف عملية الرقابة اإلدارية وهي :أن األساليب الرقابية اإلدارية ليست واضحه
لدى املوظفني سواء القائمني بالعملية الرقابية أم الذين تطبق عليهم الرقابة اإلدارية ،كما يوجد تذمر لعدم إشراكهم
كإداريني يف وضع اآللية اليت تسري عليها العملية الرقابية إمنا هي تفرض عليهم كجزء من عملهم كذلك أشار البعض إىل
تأثر الرقابة اإلدارية بالعالقات الشخصية واحملابا  ،إضافة إىل أن العملية الرقابية تتصف يف تقييمها باالستبدادية وافتقارها
للدقة واملصداقية يف بعض اجلوانب.
ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على درجة فاعلية الرقابة اإلدارية بكليات العلوم التطبيقية يف سلطنة عمان من
خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -2ما درجة فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان؟
 -5هل ختتلف درجة فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان باختالف متغريات النوع
االجتماعي واملؤهل العلمي وسنوات اخلرب ؟
 -2ما املعوقات اليت حتد من فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان؟
 -5ما آليات تطبيق الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان؟

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل :
 -2التعرف على واقع الرقابة اإلدارية املطبقة يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان.
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 -5الكشف عن الفروق يف مدى فاعلية الرقابة اإلدارية بني أفراد عينة الدراسة باختالف متغريات النوع االجتماعي
واملؤهل العلمي وسنوات اخلرب .
 -2التعرف على املتطلبات الالزمة لتحقيق الفاعلية يف الرقابة اإلدارية املطبقة يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة
عمان.
 -5الكشف عن املعوقات اليت قد حتد من فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان من وجهة
نظر أفراد العينة.
 -2التعرف على أبرز اآلليات اليت تعمل على زياد فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان.

أهمية الدراسة
تتمثل أمهية الدراسة يف:
 -2إمكانية االستفاد من هذه الدراسة من قبل اجلهات الرقابية يف سلطنة عمان مثل جهاز الرقابة املالية واإلدارية
للدولة ،أو اهليئة العمانية لالعتماد األكادميي.
 -5كوهنا الدراسة الوحيد اليت تناولت فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان ،وبالتايل إثراء
األدب الرتبوي يف جمال الرقابة اإلدارية على مؤسسات التعليم العايل املختلفة.
 -2أن نتائج هذه الدراسة ستسلط الضوء على نظام عملية الرقابة اإلدارية املتبعة يف كليات العلوم التطبيقية واختاذ
اإلجراءات املناسبة لتصحيح االحنرافات احلاصلة ودعم اجلوانب اإلجيابية.
 -5ستساعد يف تقييم الواقع احلايل املعمول به يف الرقابة اإلدارية ومدى تلبيته لواقع العملية التعليمية ،والتغريات
التنظيمية اليت تشهدها املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية بكلياهتا الست ،والطموحات املستقبلية اليت
تسعى إليها.
مصطلحات الدراسة
تضمنت الدراسة املصطلحات اآلتية:
-

الفاعليةEffectiveness :
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وتعين حتقيق األهداف احملدد يف زمن حمدد مع مراعا جود املخرجات ،وهو من مقاييس جناح املؤسسات( .باعلوي،
.)5002
وتعرف إجرائيا بأهنا حتقيق أهداف حمدد تسعى إليها كليات العلوم التطبيقية من خالل عملية الرقابة اإلدارية يف الزمن
احملدد هلا مع الرتكيز على جود العمل يف كليات العلوم التطبيقية ،إذ أن جود العمل واإلنتاج أهم مقياس على جناح
أهداف الكليات.
-

الرقابة اإلداريةAdministrative Control :

وهي أنظمة يتم وضعها ملتابعة سري العمل وتقوم هبا أجهز اإلدار أو أجهزهتا املختصة يف إجراء الرقابة ،والرقابة
تكون داخلية أو خارجية .كما تعرف بأهنا التأكد من مدى حتقيق النشاط اإلداري لألهداف املقرر  ،أي التحقق
من أن ما يتم إجنازه مطابق ملا يف اخلطة املوضوعة (باعلوي.)5002 ،

وتعرف إجرائيا بأهنا التأكد من مدى حتقيق النشاط اإلداري يف كليات العلوم التطبيقية ألهدافها املقرر  ،وما مت إجنازه يف
هذه الكليات تبعا ملا هو مقرر يف اخلطط املوضوعة على مستوى كل كلية أو على مستوى أنظمة كليات العلوم التطبيقية
التابعة لوزار التعليم العايل بسلطنة عمان.
-

كليات العلوم التطبيقيةColleges of Applied Science :

تأسست مبوجب املرسوم السلطاين رقم ( )5002/25الذي قضى بتحويل كليات الرتبية إىل كليات العلوم التطبيقية وذلك
لتوفري خمرجات ذات كفاء أكادميية ومهنية ترفد متطلبات التنمية الشاملة .وهي تضم التخصصات التالية :تقنية املعلومات
وإدار األعمال الدولية والتصميم ودراسات االتصال واهلندسة ،وتتوزع هذه التخصصات على كليات العلوم التطبيقية
الستة (وزار التعليم العايل.)5022 ،
محددات الدراسة
تتحدد الدراسة باحلدود التالية:
الحدود الموضوعية:
اقتصرت الدراسة على معرفة فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان من وجهة نظر أفراد الدراسة
يف اجملاالت التالية ( :األنظمة والقياد اإلدارية ،االتصال والتواصل ،أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية ،معوقات الرقابة
اإلدارية).
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الحدود المكانية:
طبقت هذه الدراسة على مجيع كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة عمان البالغ عددها ست كليات وتتوزع يف كل من:
(صاللة وصور ونزوى وعربي والرستاق وصحار).
الحدود الزمانية:
مت تطبيق الدراسة يف العام األكادميي 5025/5022
الحدود البشرية:
مشلت الدراسة مديرو الدوائر ونواهبم ورؤساء أقسام وموظفني بدائر الشؤون اإلدارية واملالية بكليات العلوم التطبيقية الستة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتناول هذا الفصل أبرز ما تناولته األدبيات ذات الصلة يف جمال الرقابة اإلدارية من حيث مفهوم الرقابة اإلدارية
وعناصرها وأمهيتها وأهدافها ومراحلها وجماالهتا وأنواعها وأساليبها ومقوماهتا وأدواهتا وخصائص النظام الرقايب الفعال ،كما
مت التطرق إىل التغريات اليت طرأت على الرقابة اإلدارية خالل العصور وذلك بشكل موجز ،إضافة إىل تناول اهليئات
الرقابية املسؤولة عن كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان ،كما مت تناول بعض الدراسات امليدانية والنظرية السابقة ذات
الصلة مبوضوع الدراسة.
أوال :اإلطار النظري
من خالل التعريفات اليت سنتطرق إليها يف جمال الرقابة اإلدارية سيتبني لنا أن الرقابة اإلدارية عنصر رئيسي من
عناصر العملية اإلدارية اليت يؤديها اإلداري يف أي مستوى إداري ،وتأيت أمهية الرقابة من حيث أهنا تعد مبثابة أدا لقياس
مستوى أداء الفرد داخل املؤسسة .وقد وردت تعريفات كثري للرقابة اإلدارية ختتلف يف التفاصيل إال أهنا تتفق يف احملتوى
فنجدها مجيعها تتفق على أن الرقابة اإلدارية هي عملية قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالنتائج املتوقعة ،وتشخيص وحتليل
اإلحنرافات احلاصلة بالواقع املطلوب احلصول عليه.
مفهوم الرقابة اإلدارية
هناك الكثري من التعريفات أوردها الكتاب حول معىن الرقابة اإلدارية وتتوقف هذه التعريفات على الفكر الذي سيتم
تناوله يف هذه الدراسة ،لذلك سنكتفي بذكر ثالثة تعريفات تنتمي لثالثة اجتاهات فكرية رئيسية كما يراها (الكوفحي،
 ،5002الفاعوري )5002 ،وهي:
 -2الفكر الكالسيكي:
يرى أصحاب هذا الفكر أن الرقابة عبار عن عملية تفتيش وختويف ترتكز على التهديد بالعقوبة واستخدام القو وسلطة
املسئولني إلرغام العاملني على تنفيذ األوامر ومعاقبتهم يف حالة اخلطأ.
الفكر السلوكي:
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يرى أصحاب هذا الفكر أن الرقابة هي القدر على التأثري يف سلوك اآلخرين لتحقيق النتائج املطلوبة.
 -5االجتاه العلمي:
يركز أصحاب هذا االجتاه على الناحية التطبيقية للرقابة وأن هناك ثالث خطوات ال بد من القيام هبا تتمثل يف وضع
املعايري ،و قياس األداء ومقارنته باملعايري ،و تصحيح الفرق الناتج بني النتائج الفعلية واخلطط املوضوعة.
الرقابة من الناحية اللغوية:
من الناحية اللغوية وردت يف املعجم الوسيط أن الرقابة من مصدر رقب ،فيقال خضع لرقابة دقيقة أي تفتيش دقيق يف
سري أعماله وشؤونه ،ورقب فالنا أي حرسه وحفظه .كما تعين املراقبة واحلراسة ،فيقال اخلادم الذي حيرس البيت واملتاع أو
حنوه .ومرادف كلمة رقابة :رعاية وحراسة ومراقبة .أما أضداد الكلمة فهو :خيانة وخفر ونكث .ويعرف معجم
مصطلحات اال قتصاد واملال وإدار األعمال الرقابة أهنا يف األصل تعين الفحص أو التحقق من مبلغ أو قيد أو شئ من
واقع دفرت أو كشف أو سجل حسايب (غطاس.) 2520 ،
ويف القرآن الكرمي ورد املصدر رقب يف أكثر من موضع نذكر بعضا منها:
 قال تعاىل ( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ))2(.ويف تفسري (الطربي) رقيب مبعىن مراقب له ،راصدا ملا يقوله.
 قال تعاىل (إن اهلل كان عليكم رقيبا ))5(.وفسر (ابن كثري) كلمة رقيبا أي مراقب جلميع أحوالكم وأعمالكم.
 قال تعاىل ( فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ))2(.ويفسر (ابن كثري) كلمة يرتقب مبعىن يتلفت ويتوجس ويتوقع ما يكون من األمر.

( -2سور ق ،آية )22
( -5سور النساء ،آية )2
( -2سور القصص ،آية )52
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أما كلمة رقابة يف اللغة اإلجنليزية ( )controlفقد وردت يف معجم (أوكسفورد ،)2522 ،وتعين السلطة
والقو ( )power of directingوتعين األمر ( )commandأو يكبح ويقيد ( )restrainكما قد تأيت
مبعىن الفحص ( )checkوقد تعين السهر واملالحظة واحملافظة ( .)surveillanceويف اللغة الفرنسية كلمة رقابة
( )controleتتكون لغويا من جزئني مها ( )contreو ( )roleوتعين الفحص والبحث واملتابعة واملالحظة
(الكوفحي.)5002 ،
الرقابة من الناحية اإلصطالحية:
أما تعريف الرقابة من الناحية االصطالحية حسب وجهة نظر كاتبيها فهي كثري  ،منها تعريف ياغي ()2555
بأهنا عملية قياس النتائج الفعلية من خالل مقارنتها باخلطة والنتائج املتوقعة ،ويلجأ التعريف إىل تشخيص االحنرافات
وحتليل أسباهبا ووضع التعديالت عليها .كما عرفت بأهنا نشاط إنساين خيتص مبساير عمليات التنفيذ للخطط
والسياسات من خالل مقارنة النتائج احملققة ومقارنتها باخلطط املوضوعة ،وحماولة تفادي اخلطأ وتصحيح االحنرافات الناجتة
وتعزيز روح العمل اإلجيايب لدى العاملني األمر الذي يدفعهم لتحسني األداء ومن مث حتقيق اهلدف املنشود (اخلرشة،
 .)5002ومل خترج بو طور ( ) 5002عن هذا املعىن يف تعريفها للرقابة ،فهي ترى أهنا وظيفة إدارية تسعى جلعل احلوادث
تتوافق مع اخلطط املوضوعة ،ويتم من خالهلا التحقق من مدى إجناز األهداف املرجو والكشف عن الصعوبات والعمل
على تذليلها بأسرع وقت .وعرف هنري فايول الرقابة بأهنا التحقق من أن كل شئ يسري وفقا للخطط املوضوعة
والتعليمات الصادر والقواعد املقرر كما أهنا هتدف إىل حتديد نقاط الضعف واالحنرافات من أجل تصحيحها ومنع تكرار
حدوثها (العامري .)5025 ،وحسب ما جاء يف دراسة املقرن ( )5002تعرف املنظمة الدولية لألجهز العليا للرقابة
املالية واحملاسبة ) International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIالرقابة
بأهنا "عملية متكاملة تتم من خالل إدار وأفراد ،ويتم تصميمها بقصد معاجلة املخاطر وتوفري درجة معقولة من
االطمئنان" ومن خالل سعي اجلهة املسؤولة لبلوغ الغايات املنوطة هبا فإن األهداف العامة اآلتية يتم حتقيقها وهي:
 تنفيذ عمليات منظمة وأخالقية تتسم باالقتصاد والكفاء والفاعلية. الوفاء مبتطلبات املساءلة. االلتزام بالقوانني واللوائح السارية. محاية ممتلكات اجلهة من الضياع وسوء االستخدام والتلف.ويالحظ أن تعريف الرقابة لدى املعهد األمريكي للمحاسبني مل خيرج عن اخلطوط العريضة اليت وضعتها منظمة
األنتوساي ( )ANTOSAIوذلك يف التقرير اخلاص الذي أصدره عام  2555وهو" :تتضمن الرقابة الداخلية اخلطة
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التنظيمية وكافة الطرق واملقاييس املتناسقة اليت تتبناها املؤسسة حلماية أصوهلا وضبط الدقة والثقة يف بياناهتا احملاسبية
واالرتقاء بالكفاء االنتاجية ،وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية املوضوعة مقدما" كما يذكر سالمة ( )5022يف حبثه
حول الرقابة الداخلية تعريف معهد احملاسبني القانونيني باجنلرتا بقوله "يشري نظام الرقابة الداخلية إىل نظام يتضمن جممع
عمليات مراقبة خمتلفة من مادية وحماسبية وضعتها اإلدار لضمان حسن سري العمل يف املنشأ ".
ويعرف اخلرشة ( )5002الرقابة على أهنا عملية تقيس النتائج الفعلية ومقارنتها باخلطط واملعايري املوضوعة
وبيان االحنرافات ومعرفة أسباب الفروقات احلاصلة بني النتائج املتحققة والنتائج املرجو ومعاجلة االحنرافات احلاصلة.كما
عرف وردات ( )2525الرقابة اإلدارية بأهنا مراقبة احلكومة لنفسها ورسم السياسة العامة للدولة وتشمل عمليات التنفيذ
والتخطيط والرقابة الفنية واملالية ومتتد لتشمل الرقابة على الكفاء ومتابعة مدى التزام اجلهاز اإلداري للدولة بتنفيذ القوانني
والعمل على حتسينها وتطويرها ملواكبة املستجدات احلاصلة ،وقد دمج راضي عد تعريفات للرقابة يف تعريف واحد حيث
وصفها بأهنا نظام شامل يتضمن قياس األدء ومقارنته بأداء خمطط وقواعد حمدد وتصحيح االحنرافات الظاهر من أجل
حتقيق أهداف املؤسسة (راضي .)2552 ،كما أن الرقابة اإلدارية هي اليت تتيح فرصة للتأكد من أن العمل يسري مطابقا
ملا متوقع أن يكون عليه ،وأهنا تشمل حتديد معايري رقابية وقياس النتائج الكتشاف اخلطأ واالحنرافات ومعرفة أسبابه
والعمل على تصحيحه ( الكوفحي.)5002 ،
وعلى الرغم من هذه األمهية اليت تلعبها الرقابة اإلدارية إال أن حمور العمل وأسبابه يتعلق بالفرد وضمريه الذي
يرتكز على إحساس هذا الفرد باملسئولية امللقا على عاتقه ،ولكون األفراد ليسوا على شاكله واحد من االلتزام الوظيفي
ظهرت احلاجه إىل الرقابة اإلدارية ،وال بد من التنويه هنا إىل أن النظام الرقايب الفعال هو ذلك النظام الذي يراعي النواحي
اإلنسانية واختالف األمناط السلوكية لدى األفراد ،فإذا مل يراع النظام الرقايب هذه اجلوانب فإن األفراد سيتذمرون كونه
يضيق عليهم وحيد من حريتهم ويقتل روح اإلبداع والتجديد واالبتكار لديهم فتضعف بالتايل الروح املعنوية جتاه العمل
وتقل انتاجيتهم ( إدريس .) 5002 ،ومن هذه املفاهيم والتعريفات يرى أمني ( ،)5002أن الرقابة اإلدارية تعمل على
التحكم يف نشاطات املؤسسة وحتق يق الفاعلية والكفاء يف عملياهتا باإلضافة إىل القدر على التنبؤ والتحكم يف
االحنرافات واألخطاء اليت تنتج من عدم حتقق األهداف املوضوعة.
وترى الباحثة أن الرقابة اإلدارية إمنا هي مبثابة نشاط إداري يتم من خالله التأكد من تنفيذ مجيع العمليات
اإلدارية وفقا لألهداف واخلطط املوضوعة ،ويتم خالهلا استنباط الفروق واالحنرافات احلاصلة يف العمل ،وذلك هبدف
وضع خطط عالجية لزياد كفاء العمل وفاعليته .ومن هذه التعريفات نرى أن الرقابة اإلدارية عملية تتضمن شقني مها:
التأكد من سري العمل وفقا لألهداف املوضوعة ،والكشف عن االحنرافات ومعرفة أسباهبا والعمل على تصحيحها.
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التغيرات التي طرأت على الرقابة اإلدارية
إن املتتبع لنظام الرقابة اإلدارية يدرك أهنا قدمية قدم اإلدار نفسها ،فاإلدار ظهرت مع ظهور احلضارات والدول
على امتداد العصور ،ففي حضار مصر القدمية كان امللك هو رأس احلكومة الفرعونية ويلقب بالفرعون وكان يتمتع
بسلطتني دينية وسياسية ،مث يليه يف السلطة الوزير األول وهو يأيت يف قمة التدرج اإلداري ويرأس القضاء (عبداهلادي،
 .)2522كما عرفت الصني القدمية سنة الفني قبل امليالد نظاما ملكيا يف عهد امللك شن األول يتمثل يف تشكيل جلنة
مهمتها التفتيش الدوري على اإلدارتني احمللية واملركزية وإعداد تقرير بذلك يرفع مباشر إىل امللك ( الكوفحي.)5002 ،
أما الرومان فقد عرفوا ما يسمى بالرقابة الشعبية على إداراهتا ،حيث كان للمواطنني حق توجيه االهتام العلين للموظف بعد
تركه اخلدمة أمام هيئة من احمللفني مكونة من مخسني شخصا (عبداهلادي.)2522 ،
ويف العصر اإلسالمي توجد من الدالئل ما يشري إىل ممارسة العملية الرقابية ،ففي حديث الرسول صلي اهلل
عليه وسلم( :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا) إشار إىل أمهية ممارسة الرقابة الذاتية ،باإلضافة إىل الرقابة احلكومية وقد
اتبعت الدولة يف ذلك عد طرق حيث أوجدت نظام حماسبة العمال ونظام الرقابة الداخلية ونظام الرقابة اخلارجية عن
طريق ديوان الزمام ،وتعرف الرقابة بالتفتيش أو املراقبة على سري العمل ،ونرى يف حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم
دعو ملمارسة الرقابة حيث قال عليه أفضل الصال والسالم( :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه
فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان) ،وعندما نتطلع إىل الرقابة اليوم البد من ربطها كذلك باإلدار  ،ونالحظ
اتساع نطاق اإلدار خاصة بعدما دخلت التكنولوجيا يف كل بيت وأصبح العامل كأنه قرية صغري  ،وأصبح بإمكان اإلداريني
متابعة أعماهلم وموظفيهم من أي مكان ،كما أصبح للحاسوب واإلنرتنت دور مهم يف مساعد املديرين على تنفيذ
وظائفهم وتسهيل مهمة مجع املعلومات وتسلم البيانات اليت يستخدموهنا يف القياس ومقارنة اإلجناز باملعايري املوضوعة
وهذا ميكن املديرين من اختاذ اخلطوات التصحيحية يف الوقت املناسب (الكوفحي.)5002 ،
نالحظ من خالل ما تقدم أن هذا التغري والتطور يف اإلدار فرض كذلك تغريا يف أهداف ووظائف الرقابة ،فقد
كان هدف الرقابة يف السابق الرتكيز على متابعة مدى التزام املؤسسة بالقوانني واللوائح والتنظيمات يف حدود ما هو
منصوص عليه ،مث توسع هذا اهلدف فأصبح يهتم بالكفاء والسرعة يف ممارسة القوانني واللوائح والتنظيمات .كما الحظنا
أن الرقابة كانت هتدف إىل اكتشاف األخطاء واالحنرافات اليت حدثت دون أي تدخل فيها ،إال أن األمر تغري فأصبحت
الرقابة ال تقف عند نقطة اكتشاف اخلطأ بل تتعداه للبحث عن أسباب اخلطأ واالحنرافات الناجتة وإجياد احللول والعالج
وحماولة اإلصالح والتطوير ،كما تأثرت الرقابة باملفاهيم اإلدارية املعاصر ومنها مفهوم املشاركة والدميوقراطية والالمركزية مما
أدى إىل ظهور الكثري من األفكار الرقابية اليت تغريت بسببها مفاهيم الرقابة .ونالحظ أيضا أن الرقابة كوظيفة إدارية مل
تسر على وتري واحد بل مرت بتطورات كبري قد يكون ذلك عائدا إىل كوهنا وظيفة مرتبطة بغريها من الوظائف اإلدارية
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األخرى ،إضافة إىل كوهنا حقل دراسي متعدد املصادر ،وقد يعود السبب إىل تأثر الرقابة باملفاهيم واالجتاهات اإلدارية
احلديثة.
أهمية الرقابة اإلدارية
إن اهلدف من الرقابة اإلدارية هو حتقيق مصلحة اإلدار نفسها من خالل احملافظة على حسن سري املرافق
العامة ،كما أهنا أدا لتنفيذ القوانني واللوائح وضمان نزاهة املوظفني ومستوى أدائهم ،فضال عن أن الرقابة اإلدارية تسعى
للمحافظة على حقوق العمال من تعسفات الرؤساء (العلوي .)5022 ،وميكن النظر إىل أمهية الرقابة اإلدارية من
ناحيتني:
أوال :األهمية النظرية:
يرى اخلرشة ( )5002والفاعوري ( )5002أن األمهية النظرية للرقابة اإلدارية تتمثل يف عد أمور أمهها:
 ترشيد علمي للقرارات اليت يصدرها املسؤولون أثناء دور العمل الكاملة واليت تبدأ بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيقوالتنفيذ واملتابعة والتقييم.
 ختفيض التكاليف من خالل االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية واحملافظة عليها من اهلدر والضياع. تعمل على حتديد كفاء اإلدار لتحقيق األهداف والنتائج املرجو . حسن تنفيذ وسري العمل ،أي أن العمل يتم وفقا لألنظمة واللوائح املقرر . وجود النظام الرقايب ساعد يف تشجيع الرؤساء على تفويض سلطاهتم من دون خوف من عدم قيام املفوض إليهمبالعمل كما هو مطلوب.
 يساعد على سهولة االتصال والتنسيق والتعاون بني كافة املستويات اإلدارية. الرقابة اإلدارية عملية مستمر ومالزمة لوظائف اإلدار وال ميكن أن تؤدى مبعزل عن املتغريات املختلفة املؤثر على األداءاإلداري.
ثانيا :األهمية العملية:
يرى الفاعوري ( )5002والكوفحي ( )5002أن للرقابة اإلدارية أمهية عملية فيما يلي بعضﹲ منها:
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 األمهية اليت تلعبها الرقابة اإلدارية على اجلانب االقتصادي واالجتماعي أدت إىل تطور وظائف الدولة حبيث أصبحتتلعب دوراﹰ هاماﹰ يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية إضافة إىل دورها التقليدي يف احلفاظ على األمن والدفاع
وحتقيق العدالة بني املواطنني.
 اتساع مهام اإلدار وتعقد أعماهلا وزياد عدد املوظفني أوجدت احلاجة إىل وجود نظام رقايب ملتابعة سري العمل وفقاللخطط املوضوعة.
 متابعة كيفية استغالل املوارد املادية املتاحة من أموال ولوازم وأجهز واحلد من اإلسراف غري املربر. تعمل الرقابة على رفع مستوى فاعلية وكفاء األنشطة يف جمال اخلدمات واإلنتاج على مجيع املستويات. توفر بدائل وأساليب حديثة حلل املشكالت ووضع خيارات حتﱡد من املشكالت احلالية وخيارات تتكفل باحلد مناملشكالت املستقبلية.
 تسهم يف الكشف عن العناصر املتميز واملبدعة يف املؤسسة ،مما يوفر على املؤسسة يف حال مكافأ املبدعني واملخلصنييف العمل.
 ضمان القرارات السليمة على خمتلف مستويات املسؤولني وتنفيذ هذه القرارات بأفضل صور ممكنة والتأكد من أهنا حملاحرتام اجلميع.
وترى الباحثة أنه ميكن أن نستشف مما سبق بعض الفوائد اليت ميكن أن تتحقق يف موضوع الرقابة اإلدارية من
الناحيتني النظرية والعملية ،فمن الناحية النظرية تعترب الرقابة من العمليات اإلدارية املهمة اليت يقوم هبا أي مسؤول مبؤسسة
ما ،وهي مبثابة حلقة عمل متكاملة ال تنفصل عن بعضها تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالتنفيذ مث املتابعة والتقييم والعالج،
وبالتايل تضمن استمرار جود العمل واستمرار حتقق عنصري الكفاء والفاعلية .أما من الناحية العملية فإن تعاظم الدور
امللقى على عاتق الدولة يف الوقت الذي أصبحت فيه الدولة مطالبة بتحقيق تنمية واصالحات يف خمتلف اجلوانب
االقتصادية واالجتماعية واألمنية ،فإنه من الضروري إخضاع بعض جوانب وسلطات الدولة للرقابة ،وذلك لكي ال خترج
عن اإلطار الذي مت رمسه مبوجب القانون ،فوجود املساءلة واحملاسبة يشكل رادعا ضد التعسف واالستبداد الذي قد ينشأ
نتيجة استغالل املناصب اإلدارية العليا.
أهداف الرقابة اإلدارية
هتدف الرقابة إىل قياس وتصحيح أداء املوظفني وذلك من خالل متابعة مدى تنفيذ اخلطط واألهداف املوضوعة
حبيث متكن املديرون من معرفة ما إذا كان العمل يسري وفق ما خطط له ،فالرقابة تساعد على حتديد نقاط الضعف يف
املؤسسة وإرشاد الرؤساء إىل األخطاء بقصد معاجلتها وجتنب تكرار حدوثها ،فالرقابة إذا ال تتم بعشوائية إمنا تنطوي على
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خطط وأهداف مقننه أشارت إليها العديد من الدراسات ،كدراسة الغيث ( )5000ودراسة احلريب ( )5002ودراسة
الكوفحي ( )5002ودراسة األمحد ( )5002ودراسة الفاعوري ( )5002من خالل النقاط التالية-:
 التثبت من دقة االجتاه حنو اهلدف والتأكد من صحة املسار. إدار املؤسسة على أسس علمية ،وذلك من خالل توفر العناصر الرئيسية يف العمل وهي :اإلجراءات واألنظمة واهليكلالتنظيمي مع تصنيف دقيق للوظائف والدورات املستحدثة.
 الوقوف على العقبات واملشكالت اليت تعرتض انسيابية العمل التنفيذي بغرض تذليلها. اكتشاف األخطاء فور وقوعها أو قبل وقوعها ومعاجلتها أو اختاذ ما يلزم للحيلولة دون وقوعها. التأكد من أن العمليات الفنية تؤدى وفقا للقوانني واألنظمة واللوائح. التحقق من أن القواعد املوضوعة تؤدى حسب األهداف املوضوعة هلا خصوصا يف األمور املالية ،منعا ألي احنرافوتفاديا للتجاوزات املالية غري املربر .
 تقييم املديرين ألي احنراف للتأكد من كفاءهتم اإلدارية يف كافة املستويات وحسن سلوكهم. التأكد من أن القوانني تسري يف اجتاهها الصحيح ،وأن القرارات الصادر حمل احرتام اجلميع. التحقق من أن املستويات اإلدارية العليا على إملام تام باألعمال يف كافة املستويات. التثبت من أن حقوق العاملني داخل املؤسسة حمفوظة ،وذلك منعا للتعسف يف استغالل املسؤولني لسلطتهم. التأكد من توافر االنسجام بني خمتلف الدوائر واألجهز اإلدارية وسريها يف اجتاه اهلدف الواحد وفقا لألنظمة املوضوعة. التأكد من صحة ودقة املعلومات والبيانات احملاسبية والتقارير والقوائم املالية حىت ميكن االعتماد عليها يف اختاذالقرارات.
 احلد من تكاليف العمل احلكومي ،وإيقاف اإلسراف الزائد وضغط اإلنفاق. التأكد من أن اخلدمات تقدم للجميع من دون متييز. التأكد من ارتباط أفراد اجلهاز احلكومي باألهداف العامة للدولة وإظهار والئهم وانتمائهم هلذه األهداف. تقييم أداء املنشآت االقتصادية باعتبارها لبنات بناء اجملتمع ،والتحقق من قيامها بواجبها اجملتمعي على أكمل وجه.17

 الوصول إىل معلومات واقعية عن سري العمل هبدف ترشيد عملية اختاذ القرارات.ومما سبق يتضح لنا أن أهداف الرقابة اإلدارية تساعد املؤسسة على تقييم مستوى أداء األفراد العاملني فيها،
وحتديد مستوى االنتاج فيها من خالل احلكم على كفاء العاملني ومدى قدرهتم على القيام بالعمل املنوط هلم وفقا
للخطة املوضوعة والزمن احملدد لذلك.
عناصر نظام الرقابة اإلدارية
إن جناح نظام الرقابة يلزم توفر متطلبات أساسية نلخصها يف نقاط حسبما جاءت يف مراجع عد  ،كاخلرشة
( )5002وشاهني ( )5002والفاعوري (:)5002
 -2وجود خطة واضحة حتتوي على األهداف واألنشطة املطلوب إجنازها ،كما حتتوي على النتائج املتوقع احلصول
عليها.
 -5وجود معايري يتم احلكم من خالهلا على األداء الفعلي ،والبد أن يكون املعيار واضحا ومفهوما ومعقوال وال
يقبل التأويل والتحريف ،وقد يكون املعيار كميا كما يف عدد الوحدات املطلوب إنتاجها ،وقد يكون معنويا كما
يف حتقيق الرضى الوظيفي لدى العاملني ،وقد تكون زمنية كالوقت الالزم لالنتهاء من مرحلة معينة ،وقد تكون
معايري نوعية كدرجة مطابقة النتائج للمواصفات املطلوبة.
 -2تصميم نظام للتغذية العكسية (جلمع املعلومات والبيانات وحتليلها) أو التدفق التلقائي للمعلومات حبيث جيعل
األوامر والتعليمات الالزمة للعمل تصل إىل وحدات الرقابة اإلدارية بشكل واضح ال خيالطه غموض.
 -5مقارنة األداء املخطط واألداء الفعلي أو النتائج مع املعايري املوضوعة ،وهذا يتم من خالل تقييم األداء وإصدار
األحكام ،ومن السهل هنا إجراء املقارنة نظرا لتوفر املعلومات والبيانات املطلوبة حول العمل املنجز ،ودقة
املعايري املوضوعة.
 -2اكتشاف االحنرافات وحتديد مقدار هذه االحنرافات ومدى أمهيتها خاصة أن هناك احنرافات مقبولة ضمن حدود
معينة ،وغري مقبولة خارج هذه احلدود ،وبالتايل يتم الرتكيز على االحنرافات اليت تقع خارج احلدود املسموح هبا
وليس على مجيع االحنرافات ،وهذا من شأنه أن يقلل من حجم املعلومات غري املهمة يف العملية الرقابية.
 -2معرفة أسباب االحنرافات والعمل على عالجها ،ويتم ذلك مبعرفة األسباب اليت أدت إىل هذه االحنرافات واقرتاح
املعاجلة املناسبة ،ومتابعة عملية تنفيذ العمل لضمان صحة اإلجراءات املتبعة عن طريق التغذية الراجعة.
-2
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مقومات نظام الرقابة اإلدارية الجيد
إن عملية الرقابية مرتبطة مبقومات أساسية ،إن توفرت كتب هلذه العملية بالنجاح ،وإن خلت منها كان مصريها
الفشل ،وقد ذكر وردات ( )2525واخلرشة ( )5002وشاهني ( )5002وباعلوي ( )5002هذه املقومات فيما يلي:
 -2املالءمة :أي أن يكون النظام الرقايب مناسبا للعمل املراد إخضاعه للرقابة.
 -5اإلجيابية :أن ال يكون هدف الرقابة اكتشاف األخطاء أو تصيدها ومن مث فرض العقاب وتنتهي بذلك العملية
الرقابية ،بل أن الرقابة متتد إىل اختاذ اإلجراءات اليت متنع وقوع اخلطأ مستقبال.
 -2وضوح املسؤوليات وحتديد الواجبات ،وذلك بأن تكون مسؤولية الفرد حمدد لعمل ما ،وأن تكون كذلك
أهداف وأساليب الرقابة واضحة بالنسبة له ،فهذا يساعد يف التقييم املوضوعي لإلجناز.
 -5املرونة :وتعين أن يكون النظام الرقايب مرنا قابال للتغيري والتعديل حسب الظروف واملستجدات.
 -2القدر على اكتشاف اخلطأ فور وقوعه :وهذا يستدعي توافر وتكامل مجيع العناصر الالزمة لنجاح النظام
الرقايب.
 -2الرقابة باإلستثناء :وتعين أن تقدم املعلومات والبيانات عن العمل الذي يقع خارج نطاق السيطر وهذا يوفر
الوقت واجلهد املبذول على عمليات الرقابة ،وحيدد تفاصيل العمل ،حبيث أن الرتكيز عليها يغين عن مراقبة ما
قبلها.
 -2الوفر اإلقتصادية :فالنظام يكون مربرا من الناحية اإلقتصادية ،وهذا يعين منطقية وواقعية تكاليفه ،حبيث ال
تتجاوز الفائد املرجو منه ،ويؤدي إىل وفر مادية ووفر يف اجلهد املبذول.
 -2التوقيت اجليد :ويعين تقدمي املعلومات والبيانات يف الوقت املناسب من أجل اختاذ القرار املناسب.
 -5أن ميتاز العاملون يف الرقابة بالكفاء واملؤهالت واخلربات واملهارات الضرورية لقيامهم بأعماهلم ،كما جيب أن
يكونوا ممن يتصفون باملوضوعية.
-20االعتبارات اإلنسانية :فالرقابة تتم عن طريق األفراد وتطبق على األفراد ،لذلك البد من إشاعة جو التعاون
واألخو بني الرؤساء ومرؤوسيهم ،وإشراكهم معا يف وضع املعايري والضوابط الرقابية.
وترى الباحثة أن العناصر السابقة تشكل متطلبات أساسية لنجاح نظام الرقابة اإلدارية ألية منظمة ،إذ ال ميكن
قيام أي عمل بدون خطة واضحة حمدد زمنيا ،كما البد أن تتصف هذه اخلطة باملرونة من حيث قابليتها للتعديل حسب
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مستجدات العمل ،إضافة إىل ضرور اتصاف أهدافها بالواقعية وامكانية تطبيقها لتحقق الفائد االقتصادية املرجو منها،
وهناك عنصر مهم جدا لنجاح اخلطة وهو أهنا ينبغي أن تراعي اجلوانب اإلنسانية لألفراد الذين يعملون عليها حىت يتقبلوا
تلك اخلطة ويسعون لنجاحها.
مراحل الرقابة اإلدارية
تتضمن الرقابة جمموعة من العمليات أو املراحل كما أوردها النميان ( )5002والعامري ( )5025واخليسي
( )5022ونوجزها يف أربع مراحل هي:
أوال :تحديد األهداف ووضع المعايير:
يساعد حتديد اهلدف بدقة يف املؤسسة على وضع املعايري الرقابية املالئمة اليت متكن من قياس النتائج الفعلية ملا
ينبغي أن يتم إجنازه يف العمل.
ثانيا :مقارنة النتائج المحققة بالنتائج المستهدفة:
يقصد هبا النتائج اليت مت وضعها كغايات جيب الوصول إليها ،فإذا تطابقت النتائج انتهت عملية الرقابة أما إذا
كانت هناك فروق بني النتائج احملققة واألهداف املقرر فتستمر الرقابة يف قياس الفروق وحتديد أسباهبا وعالجها وذلك
باختاذ التصحيحات الالزمة حىت يتم القضاء على املشكالت اليت اعرتضت التنفيذ وعطلت اإلجناز املطلوب.
ثالثا :قياس الفروق والتعرف على أسبابها:
عند وجود فروق أو احنرافات بني النتائج وبني ما هو خمطط له فإن هذا يدعو إىل معرفة تلك الفروقات اليت
حدثت وحتديد حجمها وأبعادها ومعرفة أسباهبا فرمبا كانت أسبابا مالية أو فنية أو تشغيلية أو إنشائية أو تنظيمية ،وهذه
عوامل مبقدور اإلدار السيطر عليها ،بينما هناك عوامل قد ال يكون لإلدار القدر على السيطر عليها ،كاليت تعود
ألسباب اجتماعية أو اقتصادية فهذه ال ميكن السيطر عليها ألهنا ترتبط بأسباب خارجية ،ويف هذه احلالة البد من اختاذ
قرار أو فعل تصحيحي.
رابعا :تصحيح اإلنحرافات ومتابعة سير التنفيذ:
يف هذه املرحلة تعمل اإلدار على دراسة البدائل املختلفة ملعاجلة الفروق احلاصلة وتصحيح االحنرافات ،ومقارنة
هذه البدائل من حيث مزاياها وعيوهبا وإمكانية تنفيذها ويتم اختيار أنسبها حبيث يتم تصحيح االحنرافات والقضاء على
املشكالت واملعوقات اليت اعرتضت التنفيذ وعطلت اإلجناز املطلوب ومنع تكرار حدوثها .والبد من اإلشار هنا إىل أنه ال
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يكفي التوصل إىل حتديد االحنرافات إمنا جيب وضعها موضع التنفيذ متهيدا لتطبيقها والعمل على تنفيذها من حيث توفري
اإلمكانات املادية والبشرية اليت يتطلبها العمل.

ال تعمل شيء

نعم

ال تعمل شيء

نعم

هل وصلنا
للمعيار؟
ال
هل االختالفات
مقبولة؟

قياس األداء الحالي

ال

حدد سبب
االختالفات
صحيح األداء

نعم

مقارنة األداء الحالي بالمعيار

هل المعيار مقبول

المعيار

األهداف
التفصيلية

؟
ال
نقح المعيار

الشكل ()1
مراحل عملية الرقابة
املصدر)Robbins & Coulter, 2009( :

مجاالت الرقابة اإلدارية
لقد بينا فيما سبق أن عملية الرقابة اإلدارية تعترب من الوظائف االسرتاتيجية احلساسة داخل اجلهاز اإلداري،
كما أشرنا سابقا إىل أن هذه العملية تتطلب فهماﹰ مرنا وشامال لالعتبارات اإلنسانية واألمناط السلوكية املختلفة اليت تؤثر
يف العالقات بني األفراد ،وال تكتمل العملية اإلدارية إال من خالل أداء عملية الرقابة مما يضمن حتقيق مستوى عال من
اإلنتاج املطلوب.
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وهناك عد جماالت ترتبط بعملية الرقابة اإلدارية وتعترب جزءا رئيساﹰ يف العملية الرقابية والبد من اإلملام هبا ،وهذه اجملاالت
هي:
 جمال الرقابة على التخطيط :ال ميكن فصل الرقابة عن التخطيط ،فالعملية الرقابية عملية خمطط هلا تسري وفقا ألهدافموضوعة ،وتقوم الرقابة بتحويل األهداف إىل معايري تعتمد عليها يف عملية القياس واملقارنة بني األهداف املوضوعة
والنتائج اليت مت احلصول عليها .كما تفيد يف التحقق من وجود أخطاء واحنرافات تقف يف طريق تنفيذ اخلطة أو تبعدها عن
املسار املخطط هلا (الفاعوري.)5002،
 جمال الرقابة على التنظيم :هتدف الرقابة التنظيمية إىل تأكيد التزام خمتلف املستويات اإلدارية بالتخطيط التنظيميواكتشاف املشاكل اليت تعرتضه واالحنرافات عن النتائج املرجو  ،وهذ األمر ميكن املؤسسة من إعاد النظر يف خططها
ومعاجلة ما هبا من قصور ،كما تكشف الرقابة اإلدارية عن أية ثغرات موجود يف اهليكل البنائي أو التكويين للمؤسسة
سواء يف التقسيمات التنظيمية أو توصيف الوظائف ،والتحقق من وجود تعاون وانسجام بني كافة املستويات اإلدارية ومن
األمثلة على ذلك الكشف عن املبالغة يف إنشاء الوظائف الرئاسية أو الكشف عن زياد أو قلة عدد املوظفني باملؤسسة
(العامري.)5025 ،
 جمال الرقابة على تفويض االختصاصات :ونؤكد هنا على أن الرقابة تكون على االختصاصات دون املسئوليات وذلكألن املسئوليات ال تفوض ،وتأيت أمهية الرقابة هنا يف إجياد توازن بني فعالية ومرونة األعمال اإلدارية من خالل تفويض
األعمال إىل مستويات إدارية خمتلفة وعدم تركزها بيد السلطات العليا ،وبني محاية املفوض من أخطاء املفوض إليه .والبد
للرئيس من متابعة مرؤوسيه عند قيامه بإسناد التفويض إليهم ،وحيدد هلم األهداف املطلوب منهم إجنازها ،كما يوضح هلم
املقاييس اليت يستخدمها لقياس نتائج التفويض ،والسياسات والقواعد الواجب اتباعها ،وجتدر اإلشار إىل أنه كلما
تزايدت درجة تفويض االختصاصات إىل املستويات األدىن ،كلما قلت درجة وفاعلية الرقابة لنتائج أعمال تلك املستويات
(منصور.)2555 ،
 جمال الرقابة على التنسيق واالتصال اإلداري :يعمل التنسيق بني وحدات املؤسسة الواحد على منع التداخل والتشابكبني اختصاصات الوحدات اإلدارية ومنع تكرار وازدواجية هذه االختصاصات ،كما تسعى الرقابة إىل نقل وتبادل
املعلومات واألفكار واملقرتحات بني كافة أقسام ووحدات املؤسسة ،وهبذا يقف دور الرقابة على التنسيق واالتصال اإلداري
للتعرف على مدى فاعلية وسائل التنسيق وقنوات االتصال املستخدمة ،ومعرفة الصعوبات اليت حتول بينها وبني أداء دورها
املطلوب وذلك هبدف تذليل هذه الصعوبات .ويف الوقت ذاته تعتمد كفاء وفاعلية الرقابة على كفاء فاعلية التنسيق بني
األنشطة اإلدارية املختلفة باملؤسسة وكذلك على كفاء وفاعلية شبكة االتصال هبا (العامري.)5025 ،
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 جمال الرقابة على اختاذ القرارات :للرقابة دور يف متابعة مدى كفاء وفاعلية القرارات اإلدارية اليت مت اختاذها ،إذ أنه منالسهل على املدير اختاذ قرار إداري وإصداره ،إال أن كفاء وفاعلية تلك القرارات ال تتضح إال من خالل متابعة النتائج
ومقارنتها باألهداف املوضوعة ،ومن هنا نالحظ أن الرقابة اإلدارية تلعب دورا يف الوقوف على كثري من احلقائق
واملعلومات الدقيقة واملشاكل اليت تعرتض املسؤولني ويرغبون يف اختاذ قرارات بشأهنا (منصور.)2555 ،
 جمال الرقابة على املسؤولية اإلدارية :متابعة املوظفني يف القيام بالواجبات واملسئوليات يف جمال عملهم ،والكشف عناألخطاء واالحنرافات اليت يرتكبوهنا (حجي )5000 ،وذلك ألن الرقابة تبحث يف مدى التزام األفراد باألمانة يف تأدية
عملهم ،وكشف اجلوانب املتعلقة بالرشو واالختالسات والتزوير ،وتأيت أمهية الرقابة يف هذا اجملال يف حتقيق الرقابة وحتديد
املسؤولية إلنزال اجلزاء على من تثبت إدانته (الفاعوري.)5002 ،
 جمال الرقابة على إدار األفراد :حيث تلعب اإلدار دورا مهما يف هذا اجملال فهي تعمل على حتديد أوجه النقص يفالتخصصات الوظيفية ،والكشف عن متطلبات اإلدار من األفراد ،كما يتجلى دورها يف الكشف عن أوجه القصور لدى
املوظفني وحتديد االحتياجات التدريبية هلم ،إضافة إىل حتديد مدى كفاية املوارد البشرية املتوفر لتنفيذ اخلطط والربامج
املوضوعة (اخلروصي .)5005 ،وتعد الرقابة عامال مهما يف تقييم أداء املوظفني سواء من هم حتت االختبار لتحديد
املستقبل الوظيفي هلم ،أو املطلوب منهم تقارير كفاية من أجل منحهم عالو أو مكافأ أو ترقية (العامري.)5025 ،
أنواع الرقابة اإلدارية
نظرا لألمهية اليت تلعبها الرقابة اإلدارية جند أهنا تستخدم يف مجيع املؤسسات سواء الصناعية أو اخلدمية ،فتظهر
يف املؤسسات الصناعية على مستوى اإلنتاج والتسويق واألفراد واألموال هبدف التأكد من حتقق األهداف .أما يف
املؤسسات اخلدمية تستخدم الرقابة اإلدارية حبسب طبيعة نشاط املؤسسة ،وتستخدم عاد للتأكد من انضباط األفراد
داخل املؤسسة والتزامهم باألنظمة واللوائح والقوانني (شاهني.)5002 ،
ولقد تعددت أنواع الرقابة حسب تصنيفها إىل معايري متنوعة تبعا ملعيار الزمن واهلدف والتخصص وكمية العمل ونوعيته
وغريها ،ومن املالحظ للباحثة أن أغلب املراجع اعتمدت على تصنيف أنواع الرقابة حسب املدى الزمين للتنفيذ ،فيما
اعتمدت مراجع أخرى على معايري أخرى إضافة ملعيار الزمن.
أوال :أنواع الرقابة حسب المدى الزمني للتنفيذ
وتقسم إىل ثالثة أنواع:
أ .الرقابة املستمر املوجهة :وتسمى أيضا بالرقابة الوقائية أو املباشر وهذا النوع من الرقابة تصاحب عملية التنفيذ ،وتتم
أثناء املراحل األوىل من العمل وقبل اكتمال النتائج واالنتهاء من التنفيذ ،وتعمل على التحقق من أن عملية التنفيذ تتم
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بشكل صحيح .وتعمل الرقابة املستمر إىل منع وقوع اخلطأ وحدوث احنرافات منذ بداية العمل وقبل االنتهاء من التنفيذ
ولذلك يطلق عليها أحيانا الرقابة املانعة .والبد من اإلشار إىل أن املغاال يف استخدام الرقابة املستمر أو املباشر قد
يؤدي إىل نتائج عكسية نتيجة للمضايقات اليت يشعر هبا املوظفون إضافة إىل أهنا تسبب هدر وقت اإلدار كوهنا تستغرق
وقتا طويال (الكوفحي.)5002 ،
ب .الرقابة املرحلية :ويقصد هبا رقابة اإلدار على كل مرحلة من مراحل اخلطة بعد تنفيذها ،وتتم الرقابة هنا بعد تقسيم
اخلطة على مراحل مث يتم قياس نتائج التنفيذ الفعلية بعد اكتمال كل مرحلة ومقارنتها باملعايري املوضوعة مسبقا .ويطلق
على هذا النوع بالرقابة التخطيطية ألهنا تتم على فرتات دورية تبعا لفرتات اخلطة للتأكد من أن كل جزئية يف اخلطة قد
متت وفقا ملا هو خمطط هلا (الفاعوري.)5002 ،
ج .الرقابة بعد التنفيذ :ويسمى هذا النوع بالرقابة البعدية أو الالحقة أو غري املباشر  ،وتتم هذه املرحلة بعد تنفيذ العمل
كله أو بعد اجناز كل مرحلة من مراحله ،ومهمة هذه املرحلة مقارنة النتائج الفعلية باملعايري املوضوعة مسبقا لتحديد
االحنرافات ،فهي رقابة تعمل على معاجلة األخطاء بعد وقوعها أي ليس يف الوقت املناسب ،وهي هنا تعترب رقابة سلبية
فهي ال متنع وقوع اخلطأ (الكوفحي )5002 ،ويستخدم هذا النوع غالبا يف متابعة تنفيذ الربامج واخلطط الروتينية البسيطة
وعندما ال يكون للخطأ تأثري كبري على األهداف الرئيسية (الفاعوري.)5002 ،
ويوضح الشكل ( )5أنواع الرقابة اإلدارية حسب املدى الزمين للتنفيذ
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الشكل ()5
أنواع الرقابة حسب المدى الزمني للتنفيذ
املصدر) Royc Wilpurn Jr. Wood, 1989( :
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ثانيا :أنواع الرقابة حسب أهدافها
وتنقسم إىل نوعني:
أ .الرقابة اإلجيابية :وهتدف إىل التأكد من أن التصرفات واإلجراءات واألنشطة تسري وفقا للوائح واألنظمة والتعليمات مما
يضمن حتقيق األهداف من جهة ،والنظر إىل املستقبل من جهة أخرى ،وميز هذا النوع هو احلرص الشديد على متابعة
العمل وعدم حماولة تصيد اخلطأ واالحنراف (العامري.)5025 ،
ب .الرقابة السلبية (البوليسية) :ويركز هذا النوع على اكتشاف األخطاء وتصيدها دون االهتمام بتوجيه املسؤولني إىل
مواطن القو أو الضعف يف التنفيذ وتقدمي احللول ملعاجلة املشكالت وتاليف تكرار حدوث اخلطأ (النميان.)5002 ،
ثالثا :أنواع الرقابة حسب التخصص أو أنواع النشاطات
يتعلق نوع الرقابة حسب األنشطة اليت يتم متابعتها بنشاط أو ختصص معني ،ويكون موضوعها نشاطا معينا
وميكن أن تشمل الرقابة يف مثل هذه احلاالت كل أو بعض عناصر العملية اإلدارية باملؤسسة مثل النواحي اإلدارية
والتنظيمية واملالية واألنظمة واللوائح والقوانني وشؤون املوظفني...وهناك أنواع من الرقابة حسب النشاطات ميكن تلخيصها
يف اآليت:
أ .الرقابة على األعمال اإلدارية :ومهمتها متابعة األداء والتقييم والتأكد من حسن سري العمل باملؤسسة وحسن استخدام
املوارد البشرية وتنفيذ السياسات اليت تكفل سري العمل وتنفيذ األهداف املوضوعة .وتشمل الرقابة أيضا املستويات اإلدارية
واهليكل التنظيمي وطرق عمل املؤسسة وشؤون املوظفني ،والنواحي املالية والفنية واألنظمة والتعليمات وخمتلف املشكالت
وتشمل كذلك الرقابة على األعمال اإلدارية واألحوال املدنية واملستشفيات واملدارس واملؤسسات احلكومية (الفاعوري،
.)5002
ب .الرقابة احملاسبية على اجلهاز التنفيذي :هتتم هذه الرقابة على أعمال اإلدار املالية املتعلقة بالصرف وحتصيل األموال
العامة ،كما تشمل الرقابة على البيانات املالية والعمليات احلسابية ،ومراجعة املتحصل من اإليرادات العامة واملنصرف من
اإل نفاق العام للـتأكد من صحة التصرفات املالية وكشف األخطاء واملخالفات املالية ومعرفة أسباهبا ،وحماولة إجياد طرق
عالجها وحتديد املسؤولية ومساءلة مرتكبيها (النميان)5002 ،
ج .الرقابة الفنية :ويقصد هبذا النوع من الرقابة تلك اليت ختتص باألعمال الفنية اليت يقوم هبا الفنيون يف جمال العمل الفين
واحلريف ،مثل الوظائف الطبية واهلندسية...اخل .ومن األجهز اليت تقوم هبذا النوع من الرقابة هيئات التفتيش الفين واملراقبات
الفنية الداخلية واخلارجية (شاهني.)5002 ،
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د .الرقابة الروتينية :تقوم أي مؤسسة بالعديد من األعمال إلجناز معامالهتا ،ويطلق على هذا النوع من العمل مسميات
عد مثل :إجراءات العمل ،روتني العمل ،طرق وأساليب العمل (الكوفحي .)5002 ،ويتم القيام هبذه اإلجراءات على
شكل خطوات متسلسلة حىت تنتهي املعاملة .واهلدف من الرقابة على النشاطات الروتينية هو التأكد من أن اإلجراءات
تسري وفقا للوائح واألنظمة املوضوعة من قبل املنظمة (الفاعوري.)5002 ،
ويورد النميان ( )5002أربع طرق فنية للرقابة على األعمال الروتينية وهي:
 .2خريطة توزيع العمل :وتقوم بتصنيف واجبات كل فرد والوقت الذي حيتاجه يف العمل.
 .5خريطة تدفق العمل :وتوضح سري اإلجراءات ،سواء كان العمل فرديا أو مجاعيا.
 .2دراسات االقتصاد يف احلركة :وهتدف إىل تقليل جمال عمل الفرد حىت يؤديه بفاعلية وبأقل جهد وأقل كلفة.
 .5دراسة التوزيع املكاين :ويقصد هبا دراسة نظام العمل وأنسب طرق العمل الواجب اتباعه.
ه .الرقابة االقتصادية على املشروعات العامة :ويرى ياغي ( )2555أن هذا النوع من الرقابة تكون إجيابية وليست سلبية،
وتتم الرقابة على املشروعات يف العاد أثناء عملية التنفيذ ،ويستخدم لذلك عد أساليب مثل :التقارير الدورية الشهرية،
وأسلوب جدول جانت (أو جدول املوازنة اليومية) وأسلوب بريت وأسلوب املسار احلرج (أو أسلوب تقييم ومراجعة
الربنامج).
و .الرقابة القضائية على اجلهاز التنفيذي :ويقصد بالرقابة القضائية تلك اليت متارسها أجهز القضاء يف الدولة ،وهي
احملاكم وجملس الدولة ،وهذا النوع من الرقابة هو رقابة خارجية املصدر تقوم باحلكم على تصرفات اإلدار يف مواجهة
األفراد ،وهبذا فهي متثل ضمانا فعاال من ضمانات تقييد السلوك اإلداري يف اإلطار الذي حيدده القانون ومعاقبة اخلارجني
عنه .وينبغي اإلشار إىل أن القضاء ال ميارس رقابة أو سلطة مباشر على املنظمات اإلدارية أمنا تكون بناء على طلب
يتقدم به الشخص أو املنظمة .فالشخص املتضرر يقوم برفع تظلمه إىل رئيسه أو السلطة العليا وعندما ال جيد ما يكفل
حقه فإنه يلجأ إىل أجهز القضاء اخلارجية كوهنا أجهز مستقله (شاهني.)5002 ،
رابعا :أنواع الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته :وتنقسم إلى قسمين رئيسيين:
أ .الرقابة على كمية العمل :وتركز على كمية وحجم العمل املنجز وذلك ملعرفة التغريات املنتظمة وغري املنتظمة اليت حتصل
يف تلك الكميات من زياد أو نقصان ومن مث البحث عن أسباب تلك التغريات ووضع احللول (الفاعوري.)5002 ،
وبناء عليه ميكن تقسيم التغريات يف كمية العمل إىل:
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 تغريات منتظمة :وهي الزياد يف كمية العمل يف أوقات معروفة كنهاية الشهر أو هناية السنة املالية ،ويسهل يف هذهاحلالة على اإلدارات اختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة هذه الزياد (ياغي.)2555 ،
 تغريات غري منتظمة :وهي الزياد أو النقصان يف كمية العمل وال ميكن معرفة أسباهبا أو موعد حدوثها  ،ولذا تعتربهذه التغريات صعبة ومعقد  ،ويستدعي األمر هنا قرارا سريعا حىت ال يتوقف العمل باملؤسسة (ياغي.)2555 ،
ومن الوسائل اليت تستخدم يف الرقابة على كمية العمل تبسيط العمل ودراسة التغريات يف كمية العمل واقرتاح احللول
املناسبة ملواجهتها عن طريق التخطيط املسبق والتحكم فيه قدر اإلمكان (الفاعوري.)5002 ،
ب .الرقابة على نوعية العمل :ويعىن ّهذا النوع باألسلوب الذي يتم بواسطته قبول أو رفض اإلنتاج ويتوقف هذا األمر
على أساس وجود معايري موضوعية لنوعية العمل ومواصفاته .وقد تكون هذه املعايري داخلية حتدد عن طريق املؤسسة ،وقد
تكون خارجية (العامري.)5025 ،
خامسا :أنواع الرقابة حسب نوع وسائل جمع الحقائق:
وتنقسم إىل قسمني رئيسيني مها:
أ .الرقابة على الوثائق واملستندات والسجالت :ويتمثل هذا النوع من الرقابة على الوثائق والسجالت املوجود يف املؤسسة
للتأكد من صحتها ومعرفة طريقة سري العمل يف املؤسسة (شاهني.)5002 ،
ب .الرقابة على سلوك العاملني وأدائهم للعمل :يعتمد هذا النوع من الرقابة على املالحظة الشخصية لسلوك العاملني
وأ دائهم للعمل ،وتعترب املالحظة الشخصية من أفضل الوسائل جلمع املعلومات عن سلوك العاملني وأدائهم لعملهم
(الكوفحي.)5002 ،
سادسا :أنواع الرقابة حسب مصادرها:
وتنقسم إىل قسمني رئيسيني مها:
 .2رقابة داخلية :ويقصد هبا الرقابة الذاتية وهي من داخل املؤسسة نفسها على العمليات اليت تؤديها املؤسسة
ومهمة هذا النوع من الرقابة التأكد من أن العمل يسري وفقا للخطة املوضوعة ،كما هتدف إىل الكشف عن
االحنرافات واألخطاء ومعرفة أسباهبا ووضع اخلطة العالجية هلا ( الفاعوري.)5002 ،
وتنقسم الرقابة الداخلية إىل ثالثة أنواع رئيسة هي:
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(أ) .الرقابة الرئاسية :وهي الرقابة اليت ميارسها الرئيس على املرؤوسني ،وتسمى أيضا بالرقابة التسلسلية ،فهي تأخذ شكال
متسلسال يبدأ من قمة اهلرم اإلداري (الرئيس) مرورا مبديري الدوائر ورؤساء األقسام تبعا للتصنيف الوظيفي يف كل بلد
وانتهاء بقاعد اهلرم املتمثل يف بقية املوظفني ،وتأخذ الرقابة الرئاسية شكلني مها :الرقابة على األفراد ،والرقابة على األعمال
(ياغي.)2555 ،
(ب) .الرقابة الوصائية :ومتارسها السلطة املركزية على اهليئات اليت تتمتع بإدار ذاتية لنفسها (استقالل مايل وإداري) فعلى
سبيل املثال تتمتع مكاتب البلديات ودوائر اإلسكان بسلطنة عمان باستقالل مايل وإداري تدير من خالله شؤون املنطقة
اليت ختضع حتت نطاق عملها ،إال أهنا يف الوقت ذاته ختضع لنوع من الرقابة من قبل اإلدار املركزية املتمثلة يف الوزار .
ويسمى هذا النوع بالرقابة اإلدارية أو الوصائية (منصور.)2555 ،
(ج) .الرقابة املتخصصة :وتقوم هبا عناصر فنية متخصصة بالعمل الرقايب تابعة لوحدات رقابية تقوم مبهمة الرقابة والتفتيش
على سري العمل وفقا للضوابط والقوانني ،ومن أمثلة ذلك جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة ،ووحدات أو أقسام التدقيق
الداخلي (شاهني.)5002 ،
 .5رقابة خارجية :وهي اليت تقوم هبا أجهز الرقابة اإلدارية واملالية املستقلة واملتخصصة وغري اخلاضعة للسلطة التنفيذية،
ومهمة هذا النوع من الرقابة االهتمام بالنواحي املتعلقة بالسياسة العامة والقانون والنواحي املالية (ياغي .)2555 ،وللرقابة
اخلارجية أشكال عد وهي:
(أ) .رقابة السلطة التشريعية :وميثله أعضاء من اجمللس التشريعي أو جملس النواب وجلانه (شاهني.)5002 ،
(ب) .رقابة النائب العام :وهو شخص يعني من قبل اجمللس التشريعي أو الربملان ،ومهمته البحث والتحري يف أعمال
األجهز احلكومية وتلقي الشكاوي من األفراد سواء مواطنني أو موظفني (عباس.)2552 ،
(ج) .الرقابة القضائية :اهلدف من هذا النوع هو ضمان حقوق األفراد من أي انتهاك يقوم هبا الرؤساء (عباس.)2552 ،
(د) .رقابة اجلمهور والصحافة :ومتارس من قبل املنظمات واألحزاب والنقابات والصحافة ،وتتخذ هذه اجلهات يف عملها
الرقايب أسلوبني ،أسلوب إجيايب يتمثل يف مؤازر وتأييد القرارات اليت تصدر من املؤسسة ،وأسلوب سليب يتمثل يف التنديد
والشكاوي واملظاهرات (شاهني.)5002 ،
أنواع أخرى من الرقابة:
باإلضافة إىل ما مت ذكره يورد النميان ( )5002وشاهني ( )5002والفاعوري ( )5002أنواعا أخرى من الرقابة منها:
 -2ا لرقابة الشاملة :وتكون على مجيع األعمال والنتائج الكلية املكلف هبا الفرد أو جمموعة من األفراد باملؤسسة.
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 -5الرقابة اجلزئية :وتكون على جزء معني من األعمال.
 -2رقابة تفصيلية جزئية :وتكون على األعمال التفصيلية احملدد .
 -5الرقابة املكتبية :وتتم داخل املؤسسة هبدف التدقيق والفحص لبعض األعمال والنتائج.
 -2الرقابة احلقلية :وتكون ميدانية هبدف الفحص والتدقيق.
 -2رقابة دورية :ويقصد هبا اإلشراف الدوري على األعمال والنتائج ومراحل تنفيذ العمل ،ويتم من خالل اجلوالت
التفتيشية والتقارير الدورية سواء أسبوعية أو شهرية أو فصلية.
 -2الرقابة املفاجئة :وتستخدم يف حاالت معينة للتأكد من انضباط العمل ،وتتم على شكل جوالت تفتيشية
مفاجئة.
أساليب الرقابة اإلدارية
توجد العديد من األساليب اليت ميكن اعتبارها شرطا مهما ملتطلب الرقابة على املؤسسات سواء كانت أساليب
داخلية تتبع املؤسسة نفسها أم أساليب خارجية تتبع جهات مستقلة من خارج املؤسسة ،وسوف نوجز هذه األساليب يف
النقاط التالية:
 . 2أسلوب اإلدار باألهداف :إن عملية وضع األهداف تعترب من أهم مسئوليات اإلدار إذ أهنا تعمل على حتديد املعايري
الرقابية لتقييم األداء الفعلي وعدم وضوح هذه األهداف يؤدي إىل تعذر حتديد املعايري الرقابية من أجل التقييم الفعلي
وبالتايل عدم فاعلية العملية الرقابية (باعلوي .)5002 ،وأنه من الضروري اشراك العاملني مع رؤسائهم يف عملية وضع
األهداف وذلك لضمان العمل هبا وإجنازهم هلا وفقا للمعايري املوضوعة (الكوفحي.)5002 ،
 .5أسلوب الرقابة باالستثناء :ويتم هنا مراجعة االحنرافات املهمة احلاصلة عن اخلطط املوضوعة هبدف وضع اإلجراءات
التصحيحية ،ويتم عرض املشكالت واالحنرافات املهمة على املدير حىت يركز جهده عليها ،أما بقية االحنرافات فيتوالها
مديرو الدوائر (النميان.)5002 ،
 .2جدول املوازنة اليومية :وتعرف أيضا خبريطة جانت ،وهتدف هذه الطريقة إىل قياس نشاط املوظف تبعا للوقت املطلوب
إلجناز العمل ،ويتم هنا مقارنة األداء الفعلي للموظف مبا هو خمطط له ،وتركز خريطة "جانت" على رقابة الوقت حيث
توضح إذا كان العمل يتم وفقا للزمن املقرر أو أن هناك تأخريا أو تقدما أكثر مما هو مقرر ،وهذا األمر يساعد املدير على
حتديد أوجه القصور ووضع اإلجراءات التصحيحية (الفاعوري.)5002 ،
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 . 5اإلشراف اإلداري :ويقصد به مالحظة سلوك املوظفني وتوجيههم من خالل التعليمات الشفهية واملكتوبة إىل الوجهة
الصحيحة يف أداء العمل (باعلوي.)5002 ،
 .2التدقيق واملراجعة اإلدارية :ويتم من خالهلا تقييم األداء الكلي للمؤسسة ،ومن مث احلكم على كفاء متخذي القرار يف
املؤسسة وذلك ألنه يتضمن مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي للمؤسسة من خطط وأساليب وعمليات وإجراءات
(الفاعوري .)5002 ،ويضيف عباس ( )5002أن هذه الطريقة قد توسعت لتشمل تقييم أداء مؤسسة ما ومن مث مقارنته
مبتوسط أداء املؤسسات العاملة يف اجملال نفسه.
 .2أسلوب مراجعة وتقييم النتائج :وتعرف أيضا بطريقة (بريت) ،ويشرتط يف هذا األسلوب لتطبيقه أن يكون لدى اجلهة
الرقابية هدف واضح وحمدد ،وتوفر سلسلة من النشاطات واألحداث احملدد  ،والزمن الالزم لكل نشاط ،كما ال بد من
حتديد نقطة للبداية (العامري .)5025 ،كما يشري الفاعوري ( )5002إىل أن طريقة (بريت) هتدف إىل ختطيط وتقييم
ومراقبة الربامج من أجل التوصل إىل أفضل الطرق اليت تعمل على زياد كفاء األداء .ويفيد هذا األسلوب يف متابعة أي
مشروع خالل مراحله املختلفة ،كما يفيد يف حتديد االحتياجات البشرية واملادية (احلريب.)5002 ،
 .2التحليل الشبكي :ويعرف هذا األسلوب أيضا بطريقة املسار احلرج ويرمز له بالرمز  CPMفهو أسلوب بياين
يستخدم لتخطيط ومراقبة وتوجيه سري العمل ،ويفيد هذا األسلوب يف تنفيذ مشاريع متنوعة ،ومهمته حتليل عمليات
املشاريع هيكليا وزمنيا ،ويتم ترتيب العمليات بشكل متسلسل فال ميكن االنتقال إىل عملية أو مرحلة قبل االنتهاء من اليت
قبلها ،كما وأن تنفيذ كل عملية يتطلب زمنا حمددا ولوازم خمتلفة (العامري.)5025 ،
 .2استخدام العينات :يستخدم املراقبون هذه الطريقة عند تكليفهم مبهمة الرقابة على جمموعة كبري ومتنوعة فيتم
استخدام أسلوب العينات وذلك بأخذ عينة إحصائية منها وهذا يسهم يف اختصار الوقت واجلهد وخفض التكلفة
(املنظمة العربية لألجهز العليا للرقابة املالية واحملاسبة.)5022 ،
 .5الرقا بة الذاتية :يستخدم هذا األسلوب لتحقيق الرقابة املستمر فمن الضروري وجود تكامل بني الرقابة الذاتية والرقابة
اخلارجية ،فمن الضروري أن يقوم املوظفون مبمارسة الرقابة الذاتية على أعماهلم (احلريب.)5002 ،
أدوات الرقابة اإلدارية
لكي يتم حتقيق أهداف الرقابة يتطلب ذلك وجود وسائل وأدوات معينة ينفذ من خالهلا النشاط الرقايب ،ومن هذه
األدوات:
.2التفتيش اإلداري :يهدف إىل التحقق من حسن سري العمل والدقة يف اإلجناز وسالمة اإلجراءات املتبعة أثناء التنفيذ.
ويسعى التفتيش اإلداري إىل كشف األخطاء ومعرفة أسباهبا وحتديد األشخاص املتسببني فيها .ويتم التفتيش عاد بإجراء
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مقابالت مع العاملني يتم فيها فحص أعماهلم ومناقشتهم والوقوف على املشكالت اليت تواجههم والعمل على عالجها
(النميان.)5002 ،
. 5التقارير اإلدارية :وتوضع هبدف تقدير كفاية العاملني يف املؤسسة ،أو ملعرفة طريقة سري العمل ،وتعترب هذه الطريقة
مناسبة لكافة املؤسسات اإلدارية يف اهليكل التنظيمي باملؤسسة ،إذ أهنا تعمل على إعطاء معلومات حول األداء الكلي
للمؤسسة إضافة إىل تفصيل األحداث واألنشطة اليت متارس داخل املؤسسة (العامري .)5025 ،ومن األمثلة على هذه
التقارير :التقارير الدورية (يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو سنوية) ،وتقارير سري األعمال اإلدارية وتقارير الفحص
وتقارير التوصية وتقارير قياس كفاء املوظفني واملذكرات (باعلوي.)5002 ،
.2املالحظة الشخصية :وتقوم على املشاهد واالتصال املباشر بني املراقب والقائمني على العمل ،واالستماع إىل وجهات
نظر العاملني (ياغي .)2555 ،ويشري الفاعوري ( )5002إىل أن أمهية هذه الطريقة تأيت يف املتابعة املباشر وتشجيع
العاملني وتوجيههم للطرق الصحيحة للعمل يف حال وجود قصور معني يف األداء .وتعترب املالحظة من أبسط الوسائل
الرقابية ،إذ يستطيع املدير متابعة عمل موظفيه بنفسه ،وقياس مستوى التقدم ومدى مالئمته مع املستوى املطلوب
(شاهني.)5002 ،
وعلى الرغم من هذه األمهية للمالحظة حيث أهنا متكن املدير من الوقوف على العمل وبالتايل معاجلة اخلطأ يف وقته مما
يعين فاعلية القرارات اإلدارية ،اال أهنا يف الوقت نفسه تعمل على إهدار وقت املدير يف تفاصيل العمل على حساب
أعمال أخرى أكثر أمهية.
. 5املتابعة :وتعين املتابعة املستمر لسري العمل بناء على اخلطة املوضوعة ملعرفة مدى التقدم املنجز والدقة يف اإلجناز
واالحنرافات احلاصلة (ياغي.)2555 ،
.2الشكاوى :ويقصد هنا الشكاوي اليت يتقدم هبا املستفيدون من اخلدمة ضد العاملني ،وإن االهتمام هبذه الشكاوي
ودراستها يعمل على حتقيق الرضى للمستفيدين منها ،كما تعمل على حل املشاكل اليت تواجه العاملني أثناء تأديتهم
للعمل اإلداري أو الفين بكل عدالة وشفافية ،واالستفاد من الشكاوي يف حتسني مستوى اخلدمات اليت يقدموهنا
(العامري.)5025 ،
. 2السجالت والبيانات اإلحصائية :وتساعد هذه الطريقة على مجع ورصد البيانات واملعلومات عن األداء الفعلي ومتكن
من اسرتجاعها وقت احلاجة ملعرفة مستوى اجناز األعمال وتقييمها ومقارنتها مبا هو مطلوب ،وعملية املقارنة هذه تكشف
عن األخطاء واالحنرافات يف األداء وهذه املعلومات متكن من البحث يف مسبباهتا ووضع احللول املالئمة هلا (النميان،
.)5002
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.2امليزانيات التقديرية :وهي خطة رقابية مالية رقمية ،تقسم إىل فرتات زمنية قد تكون نصف أو ربع سنوية ،يتم فيها قياس
األداء الكلي ألنشطة املشروع ،ومدى حتقيق األنشطة فيه لألهداف املطلوبة ،فبمجرد أن يتم التحليل املايل للميزانية
وحساب األرباح واخلسائر فإن ذلك يساعد اإلدار على حتديد نقاط القو والضعف يف املشروع ،وكذلك حتليل التكاليف
الثابتة واملتغري  ،وتعترب امليزانية التقديرية من األدوات اليت تستخدم على نطاق واسع لغرض الرقابة اإلدارية بل أن البعض
يعتربها األدا الرئيسة لتحقيق الرقابة (باعلوي.)5002 ،
.2السياسات واإلجراءات والقواعد :وتعترب من األدوات املهمه ،فهي حتدد كيفية صنع القرارات وكيفية تنفيذ عمل معني
والتعامل مع اختيار العاملني ،وكيفية التعامل مع املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة .وتسهم هذه السياسات
واإلجراءات والقواعد يف ضبط سلوك العاملني داخل املؤسسة (العامري.)5025 ،
 .5احلوافز واملكافآت :يعترب تشجيع األفراد األكفاء يف العمل مبنحهم حوافز مادية ومعنوية ،ويف املقابل توقيع اجلزاء على
األفراد املخالفني واملهملني من األدوات املهمة اليت تساعد على دفع حركة العمل حنو األهداف املطلوبة ،لذا ينبغي أال
خيلو أي نظام باملؤسسة من بند احلوافز واملكافآت والعقوبات (كالب.)5005 ،
 .20حبوث العمليات :تعترب حبوث العمليات من األساليب اإلدارية احلديثة ،ويرى كالب ( )5005أن استخدام هذا
األسلوب كان مقتصرا على اجملال األمين ،مث طبق يف اجلانب املدين ،وتقوم فكر حبوث العمليات على صياغة املشكلة يف
منط رياضي للتعبري عن النظام حمل الدراسة ،وكذلك على استخدام األسلوب العلمي يف التخطيط وتكوين النموذج
والوصول إىل احلل ،والرقابة على النموذج مث وضع احلل موضع التنفيذ ،وتشكل هذه الطريقة حال مناسبا لتقومي البدائل
بطريقة علمية مما يؤدي إىل حتسني القرارات اإلدارية وبالتايل زياد الكلفة االنتاجية.
ومن أهم أساليب حبوث العمليات:
 أسلوب الربجمة اخلطية. مناذج النقل والتخصص. سالسل ماركوف. املسار احلرج. خريطة بريت.وكما الحظنا _مما تقدم _تعدد واختالف الوسائل واألدوات املستخدمة يف عملية الرقابة ،ولكن هذا التعدد مل مينع من
أن مجيعها تنصب يف هدف واحد وهو االلتزام باخلطط املوضوعة وفقا لألنظمة واللوائح ،وكشف االحنرافات عن األداء
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ووضع اخلطط العالجية  ،كما أن استعمال تلك األدوات ميكن نظام الرقابة اإلدارية من بلوغ األهداف اليت يرمي هلا ،ويف
مقدمتها األداء الفعلي ونتائجه.
خصائص النظام الرقابي الفعال
إن خصائص النظام الرقايب كثري  ،ولقد مت تصنيفها هنا إىل نوعني :خصائص تتعلق بالتصميم اجليد للنظام
الرقايب ،وخصائص تتعلق مبالئمة النظام الرقايب مع املؤسسة.
أوال :خصائص متعلقة بالتصميم الجيد للنظام الرقابي:
إن الرقابة اإلدارية من األمهية لكي تتمكن من القيام مبهامها بشكل فعال البد من توفر بعض املتطلبات
واخلصائص املهمه ،وقد أشار جمموعة من الباحثني من أمثال النميان ( )5002وشاهني ( )5002وباعلوي ()5002
والعامري ( )5025إىل بعض هذه اخلصائص:
 املالئمة :أن يكون النظام الرقايب مالئما لطبيعة العمل يف املؤسسة من أنشطة وأفراد وخمتلف النواحي التنظيميةوالظروف الداخلية واخلارجية ،فالنظام الرقايب الذي يستخدم يف تقييم أداء األفراد خيتلف عن ذلك الذي يستخدم
يف تقييم النواحي املالية ،والتسويق ،واملشرتيات ،كما أن النظام الرقايب املستخدم يف املؤسسات الكبري خيتلف عنه
يف املؤسسات الصغري .
 املوضوعية :إن أي نظام رقايب فعال جيب أال خيضع العتبارات شخصية ،فعندما تكون األدوات واألساليب الرقابيةاملســتخدمة شخصــية فــإن شخصــية املــدير أو شخصــية املــرؤوس قــد تــؤثر يف احلكــم علــى األداء وجتعلــه حكمــا غــري
سليم وهلذا جيب أن تتميز األنظمة الرقابية باملوضوعية  ،واملعايري املوضوعية قد تكون معايري كمية مثل التكاليف أو
ساعات العمل للوحد أو تاريخ االنتهاء من العمل كما قد تكون معايري نوعية مثل برامج أفضل تـدريب أو حتقيـق
نوع حمدد من التحسني يف جود ونوعية األفراد واملهم هنا أنه بغض النظر عن نوع املعيار املوضوعي جيب أن يكون
املعيار قابال للتحديد واالختيار التدقيق.
 املرونة :إن النظام الرقايب اجليد والفعال هو ذلك النظام الذي يتصف باملرونة ،حبيث ميكن تعديله ملواجهة التغرياتالطارئة والغري متوقعة اليت حتصل يف اخلطة ،إضافة إىل قدرته على التعامل مع أية مستجدات جديد دون تغيري يف
معامل خطته األساسية.
 الوضوح :أن يكون النظام الرقايب واضحا ومفهوما للعاملني ،وباإلمكان االستعانة بذوي اخلربات يف جمال الرقابةإليضاح األمور املعقد  ،فالنظام الرقايب عندما يكون غري واضحا وال ومفهوما يؤدي ذلك إىل الوقوع يف الكثري من
األخطاء ،ومن مث سيتم جتاهله ،خصوصا يف النظم الرقابية اليت تعتمد على معادالت رياضية ،وخرائط التعادل
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والتحاليل اإلحصائية والتفصيلية اليت قد ال يفهمها اإلداريون الذين ينبغي عليهم استخدامها وتطبيقها ،وبالتايل
سيتجنبون استخدامها.
 الدقة :إن النظام الرقايب البد من أن يكون مبنيا وفق معلومات دقيقة ،ومع ذلك فإنه غالبا ما تكون اإلجراءاتمفتقر إىل الدقة ،وتكون هناك دوافع لتقدمي معلومات رقابية غري دقيقة .وإن حصول اإلدار على معلومات غري
دقيقة من خالل النظام الرقايب واستخدام هذه املعلومات يف إصدار القرارات ميثل كارثة تتحمل نتيجتها املؤسسة
وحىت يكون النظام الرقايب دقيقا يشرتط أن يعتمد على بيانات ومعلومات مثبتة وصحيحة.
 اقتصاديا :إن أي نظام رقايب لكي يكون فعاال البد أن يكون اقتصاديا ،ويعين ذلك أن يساوي النظام الرقايبتكلفته وأن تتناسب التكاليف اليت تنتج عن االحنرافات اليت يكتشفها النظام الرقايب مع ما يعود على املؤسسة من
فوائد مادية.
 السرعة يف كشف االحنرافات :إن النظام الرقايب املثايل هو ذلك النظام الذي ميكن من خالله كشف االحنرافات قبلحدوث ها ،وهذا يتطلب سرعة االبالغ عنها ،والدقة يف توصيل املعلومة ،حىت يتم معاجلتها وتصحيحها قبل
تفاقمها ،مما يؤدي إىل جتنيب املؤسسة اآلثار السلبية اليت ترتكها االحنرافات.
 أن تتوىل الرقابة عناصر أمينة وخبري  :وذلك أن يتوىل العملية الرقابية موظفون يتصفون باألمانة والثقة ،وأن يكونواعلى قدر من اخلرب والتخصص يف اجملال ،ومن الضروري امتالكهم للباقة والكياسة يف تعاملهم مع الغري.
 أن يكون تصحيحيا وليس عقابيا :ليس اهلدف من الرقابة تصيد األخطاء وإيقاع العقاب باملتسببني بذلك اخلطأوامنا اهلدف هو التحسني من األداء ورفع مستوى اجلود  ،من خالل وضع جمموعة من االجراءات واخلطوات
التصحيحية ،وهذا األمر ينبغي االحتياط له عند وضع اخلطة ،عن طريق وضع جمموعة من االرشادات االحتياطية
يف حال وجود احنرافات.
 التنبؤ باملستقبل :إن النظام الرقايب الفعال هو ذلك الذي ال يقتصر عمله على اكتشاف االحنرافات احلالية وسرعةمعاجلتها ،وامنا يتعدى ذلك إىل القدر على التنبؤ باالحنرافات قبل وقوعها واختاذ اإلجراءات التصحيحية اليت من
شأهنا جتنيب املؤسسة تكاليف وخسائر كبري .
 الرتكيز على االسرتاتيجية :إن النظام الرقايب ال يستطيع مراقبة مجيع النشاطات واملمارسات واإلجراءات اليت تتمداخل املؤسسة ألن هذا األمر يكلفها الكثري من الوقت واملال ،لذا ينبغي الرتكيز فقط على النقاط االسرتاتيجية
واألنشطة والعمليات احلرجة واملعقد اليت تشكل جوهر العمل داخل املؤسسة.

-

املشاركة :إن النظام الرقايب الفعال هو ذلك الذي يكون مقبوال لدى أغلب أفراد املؤسسة جلميع األعضاء املوظفني

يف الشركة وحىت يتحقق ذلك البد من إشراك العناصر اإلدارية والرئيسية يف عملية تصميم النظام الرقايب عند وضع
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املعايري الرقابية ،فكلما كانت هناك مشاركة ،كان هناك قبوال ،وبالتايل كان هناك تعهدا والتزاما بالتنفيذ واملتابعة وأدى
ذلك إىل جناح العملية الرقابية وحتقيق أهدافها.
 االتفاق مع التنظيم :إن فاعلية النظام الرقايب ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنظيم يف تنسيق األعمال وحتديد الواجباتواملسئوليات ،وتوزيع املهام وتفويض السلطة ،لذلك ال ينبغي أن ميارس الرقابة إال من كانت سلطته تسمح له
بذلك ،فاملدير يف التنظيم الرمسي هو احملور اليت ترتكز حوله وظيفة الرقابة على من خيضع له من فرد و أما التنظيم
الغري رمسي فال جيوز له ممارسة الرقابة وإال سيؤدي ذلك إىل اإلخالل واإلساء بنظام العمل.
 استخدام مجيع خطوات الرقابة :إن عملية الرقابـة تتكـون مـن جمموعـة مـن اخلطـوات تتمثـل يف حتديـد املعـايري الرقابيـةوجتميــع بيانــات ومعلومــات عــن األداء الفعلــي ،ومقارنــة األداء الفعلــي باملعــايري ومــن مث اختــاذ إج ـراءات تصــحيحية
لذلك فإن نقص إحدى اخلطوات السابقة يؤدي إىل عدم فاعلية النظام الرقايب.
ثانيا :خصائص تتعلق بمالئمة النظام الرقابي مع المؤسسة:
 -2أن يكون النظام الرقايب متصال بالقرارات املهمة واحلساسة اليت يواجهها املدير :إذ من املمكن القول أنه "إن مل
يكن هناك من يقيس فلن يكون هناك من يدير" إذا طبقنا هذه املقولة على املديرين فإنه ميكننا القول أن
املديرين سيبدون اهتماما ألية متغريات يقومون هبا بأنفسهم (شاهني.)5002 ،
 -5ضمان سري العمل يف توافق مع اخلطط :فمن األفضل وجود توافق بني النظام الرقايب واخلطة املوضوعة للعمل
فاخلطة هي اليت حتدد معايري وآليات العمل (الصباح.)2552 ،
 -2توفري املعلومات :يقع على عاتق النظام الرقايب مسئولية توفري املعلومات للقائمني على العمل الرقايب ،ولذا البد
أن تكون هذه املعلومات صحيحة وتبني مستوى اإلجناز بدقة ،كما البد أن تضمن الرقابة سرعة اسرتجاع
املعلومات لكي تتم عملية املتابعة والتقييم أوال بأول من أجل وضع اخلطط التصحيحية يف حال وجدت
احنرافات (سامل.)2552 ،
ومن خالل ما سبق ميكننا القول أن النظام الرقايب الفعال ينبغي أن يتميز باخلصائص السابقة الذكر
وأن إمهال القائمني على العمل الرقايب لبعض هذه اخلصائص سيؤثر سلبا على فاعلية النظام الرقايب حبيث يؤدي
إىل مزيد من األعباء والنفقات على املؤسسة.
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الهيئات الرقابية على كليات العلوم التطبيقية

أوال :جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة
حظيت الرقابة خالل مسريهتا باهتمام صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد حفظه اهلل ،ومن األمثلة على
هذا االهتمام إنشاء جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة ،الذي مر منذ نشأته بتطورات عد نوردها وفقا لتطورها التارخيي
كما جاء يف موقع (جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة )5022 ،كاآليت:
 يف عام  2520بدأت الرقابة املالية ممثلة يف دائر تدقيق احلسابات باملديرية العامة للمالية وكان دورها يقتصر على تدقيقالسندات قبل الصرف.
 يف عام  2525استقلت دائر تدقيق احلسابات عن دائر املالية وفقا للمرسوم السلطاين رقم  25/2لتكون حتتمسؤولية وزار شؤون الديوان السلطاين وأنيط إليها الرقابة املالية على األجهز اإلدارية كما عنيت آنذاك بتدريب موظفي
األجهز اإلدارية هبدف حتسني أدائهم.
 ويف عام  2522صدر أول قانون بتنظيم تدقيق حسابات الدولة متضمنا األهداف واالختصاصات واملسئولياتاملنوطة باملديرية العامة وحمددا اجلهات اخلاضعة لرقابتها والتقارير الدورية والسنوية الصادر عنها.
 ويف  2525عدل مسمى املديرية العامة لتدقيق احلسابات إىل األمانة العامة لتدقيق احلسابات ،ويف  2552صدراملرسوم السلطاين رقم  255/52الذي عدل مسماها لتكون األمانة العامة للرقابة املالية للدولة متضمنا قانون الرقابة املالية
للدولة ليحل حمل نظام تدقيق احلسابات املشار إليه سابقا.
 ويف  2555صدر املرسوم السلطاين رقم  52/55بتعديل مسمى األمانة العامة للرقابة املالية للدولة إىل جهاز الرقابةاملالية للدولة كجهاز قائم بذاته يتمتع باالستقالل املايل واإلداري.
 وبتاريخ  2/2/5022صدر املرسوم السلطاين رقم  52/5022بتعديل مسمى جهاز الرقابة املالية للدولة إىل جهازالرقابة املالية واإلدارية للدولة ،ويف نفس العام صدر املرسوم السلطاين  222/5022بإصدار قانون الرقابة املالية واإلدارية
للدولة.
أهداف جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة
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إن جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة يسعى لتحقيق العديد من األهداف ،وكما جاء يف املوقع
االلكرتوين للجهاز ( ،)5022تتمثل هذه األهداف يف اآليت:
 محاية األموال العامة للدولة واألموال اخلاصة اليت تشرف عليها الوحدات اخلاضعة لرقابة اجلهاز والتحقق من مدىمالءمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وسالمة التصرفات املالية واإلدارية واتباعها للقوانني واللوائح والقرارات التنظيمية.
 التحقق من تنفيذ القوانني واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته. جتنب وقوع تضارب املصاحل واملخالفات املالية واألدارية. بيان أوجه النقص أو القصور يف القوانني واللوائح واألنظمة املالية واإلدارية املعمول هبا واقرتاح وسائل عالجها. االلتزام مببدأ الشفافية يف التصرفات املالية واإلدارية. الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سري العمل. تقييم أداء اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز والتحقق من استخدام املوارد بطريقة اقتصادية وبكفاء وفاعلية. الكشف عن أسباب القصور يف األداء واالنتاج وحتديد املسئولية.اختصاصات جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة
خيتص اجلهاز بإجراء الرقابة املالية واإلدارية يف كافة اجملاالت ومنها:
 -2الرقابة املالية بشقيها احملاسيب والقانوين.
 -5الرقابة اإلدارية.
 -2رقابة األداء.
 -5الرقابة على القرارات الصادر يف شأن املخالفات املالية.
 -2الرقابة على االستثمارات وكافة حسابات اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز.
وللجهاز عدد من الصالحيات ختدمه يف ممارسة صالحياته هي:
 مراجعة تقارير تقييم األصول للوحدات املراد ختصيصها ومشروعات العقود واالتفاقيات احملرر بشأهنا قبل اختاذ القرارالنهائي بشأهنا.
37

 مراجعة اإليرادات واملصروفات وسندات الصرف وسجالت املتحصالت جبميع أنواعها واحلسابات املفتوحة من قبلاجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز والقروض والتسهيالت االئتمانية والتثبت من التصرفات املالية والقيود احملاسبية املعمول هبا
ومراجعة حسابات التسوية والتحقق من أهنا مدعمة باملستندات الرمسية.
 مراجعة القرارات اخلاصة بشؤون املوظفني ومستحقات ما بعد اخلدمة للتأكد من مطابقتها للقوانني واللوائح والنظماملالية واإلدارية.
 مراجعة أعمال املخازن واخلزائن واملعامل واملختربات وما يف حكمها. مراجعة استثمارات اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز. مراجعة كافة التصرفات الواقعة على األراضي والعقارات احلكومية. فحص مشروع احلساب اخلتامي للدولة واحلسابات اخلتامية للجهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز وابالغ تقاريره إىل وزاراملالية إلجراء التسويات التصويبية قبل عرضها على جملس الشئون املالية وموارد الطاقة الختاذ ما يراه مناسبا متهيدا لرفعها
جلاللة السلطان.
 التحقق من كفاء األنظمة املالية واإلدارية والكشف عن أوجه النقص والقصور فيها واقرتاح وسائل عالجها وتالفيها. حب ث الشكاوي اليت ترد للجهاز عن االمهال أو خمالفة القوانني واللوائح والقرارات املعمول هبا وفقا للضوابط اليت حتددهاالالئحة.
 فحص املخالفات املالية وإلدارية اليت تقع من العاملني يف اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز. االستعانة باخلرباء والفنيني مع حتديد وصرف مقابل اخلدمة على النحو الذي تبينه الالئحة.(جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة ،مالمح عن اجلهاز.)5022 ،
أما من الناحية القانونية فإن اجلهاز يعمل وفق أحكام القانون الصادر باملرسوم السلطاين رقم 5022/222
ويتم العمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون الرقابة املالية للدولة احلالية إىل حني صدور الالئحة التنفيذية للقانون املرفق
وبناء على ال الئحة التنفيذية لقانون الرقابة املالية واإلدارية للدولة يتمتع اجلهاز بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل
واإلداري ويتبع جاللة السلطان مباشر  ،ويكون للجهاز ميزانية مستقلة وعليه إعداد ميزانيته على أساس مبدأ االستحقاق
ويتوىل اجلهاز وحده تدقيق حساباته .كما يتوىل اجلهاز مهمة الرقابة املالية واإلدارية على األموال اململوكة للدولة أو
اخلاضعة إلدارهتا أو اإلشراف عليها وكافة التصرفات املالية واإلدارية فضال عن متابعة أداء اجلهات اخلاضعة لرقابته وفقا
للقواعد املبينة يف هذا القانون والالئحة.
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ويف إطار حرص جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة لتفعيل التواصل مع اجملتمع مبا حيقق مبدأ الشراكة يف محاية
املال العام وضمان جود األداء واخلدمات املقدمة من اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز ،وهبدف تسهيل آليات االتصال بني
اجلهاز وأفراد اجملتمع ،فقد دشن اجلهاز نافذته اإللكرتونية عرب تطبيقات اهلواتف الذكية حتت وهي نافذ البالغات
ويقوم عملها على تلقي البالغات والشكاوي اليت تسهم يف الكشف عن االحنرافات املالية واإلدارية يف اجلهات احلكومية
والشركات واملؤسسات واهليئات اخلاضعة لرقابة اجلهاز .وقد حصل مشروع نافذ البالغات على املركز األول يف جائز
األمم املتحد للخدمة العامة يف فئة منع ومكافحة الفساد يف اخلدمة العامة للعام  .5022وتعد هذه اجلائز من أهم
اجلوائز على املستوى الدويل كوهنا تتبع منظمة األمم املتحد ( جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة "نافذ البالغات"
.)5022

الشكل ()2
الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية واإلدارية

املصدر( :موقع جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة)5022 ،
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ثانيا :المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية
متت إعاد هيكلة املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية مبوجب القرار الوزاري رقم ( )5020 /22الصادر يف
 5020/5/25بإعاد هيكلة املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية ،وحتديد اختصاصاهتا (وزار الشؤون القانونية،
.)5020
اختصاصات املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية:
 -2اإلشراف املباشر على كليات العلوم التطبيقية.
 -5إجياد وتطوير وتنسيق برامج حبث علمي بالكليات والعمل على نشر نتاجات البحث العلمي.
 -2اقرتاح السياسات وإعداد اخلطط بالنسبة للربامج األكادميية والقبول ونظم التقومي وتنمية الكوادر والتخطيط األكادميي
لكليات العلوم التطبيقية.
 -5إجراء البحوث والدراسات يف اجملاالت ذات العالقة بطبيعة الربامج املطروحة بالكليات.
 -2تبادل اخلربات واملعلومات مع اهليئات واملؤسسات الرتبوية والثقافية احمللية والدولية والتعاون معها.
 -2تفعيل دور كليات العلوم التطبيقية يف خدمة البيئة واجملتمع احمللي بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
 -2توفري برامج أكادميية ومناهج متطور وتقنيات حديثة وأدوات ختصصية متميز تتفق مع التوجهات العاملية خلدمة

االقتصاد العماين.
 -2وضع اسرتاتيجيات وتطوير استخدام أنظمة تقنية املعلومات والتعليم االلكرتوين بكليات العلوم التطبيقية.
(وزار الشؤون القانونية.)5020 ،

ثالثا :دائرة التدقيق الداخلي بوزارة التعليم العالي
ت عترب وحدات التدقيق الداخلي مبثابة الواجهة يف عمليات املراقبة املالية واالدارية للمؤسسات فهي مبثابة خط الدفاع األول
ضد أي خطأ أو تالعب حيدث يف استعمال األموال العامة وال يقتصر دور وحدات التدقيق الداخلي على التدقيق املايل
ومتابعة أوجه اإلنفاق كما هو حمدد هلا إمنا دورها يشمل الرقابة على القرارات اإلدارية واللوائح اليت تصدر وتؤثر على سري
العمل باملؤسسة (الرواحي.)5002 ،
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وتكون لدى كل وحد حكومية خاضعة ألحكام القانون املايل وحد للتدقيق الداخلي تتبع مباشر الوزير املختص وجيوز
بعد موافقة الوزير إنشاء وحد فرعية أو أكثر للتدقيق الداخلي تكون خاضعة إلشراف وحد التدقيق الداخلي الرئيسة
التابعة للوزير املختص.
وختتص دائر التدقيق الداخلي بوزار التعليم العايل بالعديد من االختصاصات تتمثل فيما يأيت:
 -2التحقق من تطبيق القوانني واللوائح والقرارات والنظم وكل ما يتعلق باألموال الثابتة واملنقولة املخصصة للوزار .
 -5مراجعة القيود احملاسبية اليت جتريها دائر الشؤون املالية املتعلقة مبصروفات الوزار واألموال الثابتة واملنقولة
املخصصة هلا.
 -2مراجعة العقود وأوامر الشراء والتحقق من أن توقيعها قد مت وفقا ألحكام األنظمة والقوانني ذات العالقة.
 -5مراجعة سندات الصرف اخلاصة باملوازنة.
 -2مراجعة وفحص الدفاتر واحلسابات والسجالت املالية واحملاسبية وما يرتبط هبا من مستندات.
ومتارس الدائر اختصاصاهتا من خالل األقسام التالية:
قسم تدقيق المصروفات واإليرادات ،ويختص باآلتي:
 -2مراجعة سندات الصرف اخلاصة باملصروفات اجلارية والرأمسالية والتحقق من استيفائها لكافة مؤيدات الصرف
وتطبيق ومراعا أحكام القوانني واللوائح والنظم املعمول هبا.
 -5التحقق من قيد البيانات اخلاصة جبميع سندات الصرف.
 -2التحقق من أن املصروفات قد مت تصنيفها طبقا لتصنيف امليزانية العامة.
 -5مراجعة اإليرادات احلكومية على أن يراعى بصفة خاصة أحكام الفصل الثاين من أحكام الالئحة التنفيذية
للقانون املايل ( األحكام اخلاصة بتحصيل اإليرادات احلكومية ).
 -2مراجعة السلف املستدمية واملؤقتة ،على أن يراعى بصفة خاصة أحكام الفرع السابع من الفصل الثالث من
الباب الثاين ( األحكام اخلاصة بالسلف املستدمية واملؤقتة ).
 -2التحقق من االرتباط املخصص للعقد املربم لتنفيذ املشروع اإلمنائي يف السنة املالية ذاهتا كافيا.
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 -2التحقق من أن تطبيق أحكام املرسوم السلطاين رقم  22/52بشأن التوقيع على قيمة االلتزامات املالية على
العقود.
 -2التحقق من أن املطالبات االضافية املتعلقة باملشروعات اإلمنائية معتمد من السلطة املختصة وفقا ألحكام البند
 5من املاد  20من القانون.
 -5التحقق من التزام الوزار بإبرام العقود واالتفاقيات وفقا للنماذج املوحد للعقود اليت تصدرها وزار املالية.
-20التحقق من أن العقود لتنفيذ امليزانية اجلارية والرأمسالية ال يرتتب عنها أعباء مالية على اخلزينة العامة ألكثر من
سنة مالية واحد إال بعد أخذ موافقة وزار املالية.
-22التحقق من وجود التأمينات املؤقتة أو النهائية لضمان حسن التنفيذ.
 -25مراجعة الكشوف وسندات الصرف اخلاصة برواتب املوظفني شاغلي الوظائف الدائمة.
- 22مراجعة سندات الصرف اخلاصة باملبالغ املستقطعة من الرواتب حلساب صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية
أو حلساب الوزارات أو املصاريف أو غريها من اجلهات املستحقة هلا مبالغ لدى هؤالء املوظفني.
 - 25مراجعة رواتب ومستحقات املوظفني املعينني بطريقة التعاقد ورواتب شاغلي الوظائف املؤقتة.
- 22مراجعة استحقاقات املكافآت والعالوات التشجيعية واألعمال االضافية.
- 22أية اختصاصات أخرى يكلف هبا القسم.
قسم تدقيق مصروفات الملحقيات والبعثات ،ويختص باآلتي:
 -2مراجعة مصروفات امللحقيات الثقافية وفقا لألحكام اخلاصة بامللحقيات الثقافية الوارد يف الفصل الرابع
من الالئحة التنفيذية للقانون املايل.
 -5مراجعة سندات الصرف واملستندات املؤيد للصرف من الناحيتني املالية والقانونية والتحقق من تسجيل
أنواع املصروفات املختلفة يف البطاقات املخصصة هلا.
 -2تسجيل سندات الصرف يف سجل مراقبة التحويالت واستيفاء بيانات منوذج املطابقة الشهرية وفقا للنموذج
املعد هلذا الغرض.
 -5قيد السلف اإلضافية يف سجل مراقبة التحويالت واستيفاء بياناهتا.
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 -2مراجعة طلبات االستعاضة من الناحية املالية والقانونية واملبالغ املسرتد من امللحقيات الثقافية وإحالتها إىل
وزار املالية بعد التأكد من استيفاء بياناهتا.
 -2مراجعة املخصصات الطالبية والرسوم الدراسية للطالب الدارسني على نفقة الوزار داخل وخارج السلطنة.
 -2مراجعة تسويات السلف املستدمية للملحقيات الثقافية وفقا للماد ( )252من الالئحة التنفيذية للقانون
املايل.
قسم الرقابة اإلدارية والمالية ،ويختص باآلتي:
 -2املساعد يف رسم وضع اخلطة السنوية ألعمال التدقيق.
 -5التحقق من تطبيق القوانني واللوائح والقرارات والنظم واإلجراءات املتعلقة باحملافظة على املال العام.
 -2فحص الدفاتر واحلسابات وسندات الصرف اليت مت صرفها ،ومراجعة القيود احملاسبية اليت جتريها دائر
الشؤون املالية.
 -5فحص ومراجعة السجالت املخصصة لقيد األموال الثابتة واملنقولة بالوزار .
 -2مراجعة القوائم اخلتامية اخلاصة بالوزار وفحص احلساب اخلتامي بعد انتهاء السنة املالية وإعداد تقرير مبا
تراه من توصيات ومقرتحات.
 -2إجراء اجلرد املفاجئ للمخازن واخلزائن والسلف ووسائل النقل وغريها من األموال الثابتة واملنقولة ومراجعة
أعماهلا.
 -2متابعة املبالغ املستحقة للوزار لدى اآلخرين ،وإبداء الرأي يف شأن الطلبات املتعلقة بشطب قيمة اخلسائر
اليت تلحق األموال العامة.
 -2القيام بعملية تقييم األداء للدوائر واألقسام اخلاضعة للوزار (نظم املعلومات ،شؤون املوظفني ،البعثات....
) واالستعانة مبن تراه مناسبا للقيام هبذه العملية ،وإعداد التقارير الالزمة حنو ذلك.
 -5إعداد تقارير التدقيق بشكل عام (الدورية وغري الدورية) والقيام بتحليل املالحظات والعمل على معاجلتها
وتالفيها يف املستقبل.
-20اختاذ االجراءات الالزمة يف حالة اكتشاف أية خمالفات مالية وفقا لالئحة التنفيذية للقانون املايل.
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-22متابعة ومراجعة تقارير جهاز الرقابة املالية للدولة عن نتائج فحص األعمال اإلدارية واملالية بالوزار
واإلشراف على عملية إعداد ردود الوزار على مالحظات اجلهاز.
-25متابعة إجناز برامج التدقيق الداخلي يف إطار اخلطة السنوية املعتمد  ،وتقييم املخاطر املوجود وحتديد
عناصرها والسبل املمكنة لتقليلها ومعاجلتها.
قسم التدقيق الداخلي لكليات العلوم التطبيقية ،ويختص باآلتي:
يقوم هذا القسم مبتابعة أعمال املدققني الداخليني بالكليات ويكون كحلقة وصل ما بني الدائر  ،وخيتص هذا
القسم باآليت:
 -2مراجعة مجيع سندات الصرف والقيد والتسوية اخلاصة بالكلية وإجازهتا بعد التحقق من استيفاء كافة
شروط صرفها وإبداء املالحظات بشأهنا إن وجدت على ضوء القوانني والقرارات التنظيمية واألصول
احملاسبية املتعارف عليها.
 -5مراجعة اإليرادات اخلاصة بالكلية من مجيع النواحي.
 -2مسك السجالت ملراقبة الدفعات اجلزئية.
 -5التحقق من تطبيق القوانني واللوائح والقرارات والنظم واإلجراءات املتعلقة باحملافظة على املال العام داخل
الكلية.
 -2مراجعة أعمال املخازن واخلزائن ووسائل النقل بإجراء اجلرد املفاجئ والدوري.
 -2فحص احلسابات والدفاتر والسجالت واملستندات املالية واحملاسبية اخلاصة بالكلية.
 -2إعداد التقارير الربع سنوية بنتائج الفحص تتضمن املخالفات إن وجدت وأسباهبا وطرق عالجها.
(وزار التعليم العايل.)5022 ،
يالحظ مما سبق أن عمليات التدقيق يف الدائر وأقسامها ترتكز على اجلانب املايل فقط حيث تكاد تبلغ
النسبة ( )%50من جممل اختصاصات الدائر  ،أما ما يتعلق بالنواحي اإلدارية فيشكل ما نسبته ( )%20فيما
يتعلق بتقييم أداء املوظفني يف الدوائر واألقسام التابعة للوزار وهو من ضمن اختصاص قسم الرقابة اإلدارية
واملالية ،أما قسم التدقيق الداخلي لكليات العلوم التطبيقية فهو خيتص بالنواحي املالية فقط .كما نالحظ أن
األساليب الرقابية اليت اعتمدهتا الدائر متثلت يف الزيارات التفتيشية املفاجئة ،والتقارير الدورية وغري الدورية اليت
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تصدر من دوائر وأقسام الوزار وتلك اليت تصدر من جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة ،بينما توجد الكثري من
األساليب واألدوات الرقابية كتلك املعتمد على البيانات اإلحصائية ،وشكاوى اجملتمع.
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الدراسات السابقة
يتناول هذا اجلزء بعض الدراسات السابقة بشقيها العريب واألجنيب ذات الصلة مبوضوع الدراسة،
وقد مت تناوهلا وفقا حملورين ،تبعا لتسلسلها الزمين من األقدم إىل األحدث كاآليت:
 دراسات تناولت الرقابة اإلدارية يف املؤسسات غري التعليمية. -دراسات تناولت الرقابة اإلدارية يف املؤسسات التعليمية عامة.

 -1دراسات تناولت الرقابة اإلدارية في المؤسسات غير التعليمية:
يف دراسة أجراها كواكوبو( )Kawakubo, 1988حول الرقابة والوالء للموظفني يف املنظمات اليابانية ،وتألفت
عينة الدراسة من ( ) 22منظمة يابانية ،ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن مفهوم الرقابة هو مؤشر مهم
لتوضيح مدى والء املوظف ملنظمته ،كما توجد عالقة إجيابية بني مفهوم الرقابة الداخلية والوالء ،وعالقة سلبية بني الرقابة
اخلارجية ووالء املوظف.
وهدفت دراسة الرشيدات ( )2555إىل التعرف على واقع الرقابة اإلدارية يف وزار األشغال العامة واالسكان األردنية،
وحتديد املشكالت اليت تواجه الرقابة فيها ،ومشلت الدراسة ( )22دائر يف مركز وزار األشغال العامة و ( )50من مديرياهتا
يف احملافظات .ومت توزيع استبانة الدراسة على ( )5من مديرو الدوائر ،و( )22رئيس قسم ،و ( )555موظفا .ومن أهم
ما توصلت إليه الدراسة وجود عالقة طردية بني التجاوز يف تطبيق القوانني واألنظمة وضعف الرقابة ،وأن ضعف الرقابة
يؤدي إىل إساء استعمال السلطة ،كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني ضعف الرقابة على العاملني بالوزار وتدين
مستوى األداء يف أجهزهتا .وقد أوصى الرشيدات بضرور التوسع يف دراسة الرقابة على خمتلف أجهز اإلدار العامة األردنية
ودوائرها ،وحبث مدى فاعلية أجهز الرقابة املستقلة واملتخصصة وإنشاء وحد للرقابة الداخلية يف الوزار .

كذلك قام سم ( ) Sim, 1996بدراسة هدفت إىل توضيح العالقة بني تصميم أنظمة الرقابة اإلدارية وبني حتسني
األداء واإلنتاجية يف املنظمات ،وكانت دراسته تطبيقية مشلت ( )22مؤسسة يف الواليات املتحد األمريكية مت اختيارها
بشكل عشوائي من املؤسسات اليت تزيد فيها نسبة املبيعات عن عشر ماليني دوالر ،وقد جاءت نتائج الدراسة لتؤكد
النظرية القائلة أنه إذا مت تصميم أنظمة الرقابة اإلدارية وطبقت بطريقة مناسبة فإن ذلك يؤدي إىل التحسن املستمر يف
األداء ،وإضافة لذلك تبني أيضا _وبشكل عام _ أن املؤسسات اليت تطبق تقنيا التحسني املستمر ،وحترص على ترسيخ
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مفاهيم العمل بروح الفريق يظهر عليها حتسن مستمر يف األداء ،كما توصلت الدراسة إىل أنه ال ميكن لألهداف التنظيمية
للمؤسسة أن تتحقق بالكفاء والسرعة املطلوبة دون أن يكون هناك ختطيط مناسب لتصميم األنظمة الرقابية.
كما أجرت الب ( (Lapp،2552دراسة هدفت إىل معرفة العالقة بني الرقابة اإلدارية والبيئة مع الرضى الوظيفي
لدى العاملني يف مراكز الرعاية الصحية بوالية كولورادو األمريكية ،وتكونﱠ جمتمع الدراسة من ( )220ممرضة مرخصة
قانونيا ،أما عينة الدراسة فتكونت من ( )222فردا اسرتجع منها ( )22فردا أي بنسبة ( ،)%55وتوصلت الدراسة إىل
وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الرقابة والبيئة احمليطة يف التأثري على رضى العاملني عن العمل.
وهدفت دراسة ماكينا ( )2552إىل فحص األثر املرتابط للرقابة اإلدارية واستخدام املوظفني بناء على األداء واملواقف
والصحة ،وتألفت عينة الدراسة من ( )552فردا من ( )22مؤسسة خدمية جبنوب كاليفورنيا ،واشتملت االستبانة على
فقرات تتعلق ببيئة العمل ومنط املعيشة ومدى فهم املوظف لطبيعة عمله ،والقناعة بالوظيفة ،وااللتزام املؤسسي والوالء
للمؤسسة ،وفاعلية العمل اجلماعي ،وقناعة املستهلك والصحة .كما أجرى الباحث مقابالت هاتفية مع واحد أو اثنني
من املسؤولني من هذه املؤسسة ،وقد توصلت الدراسة إىل نتائج مهمة منها :أن املوظفني الذين يقومون بإصدار القرارات
باستطاعتهم التأثري على سياسات املؤسسة ،وأن املوظفني الذين يتلقون مهاماﹰ حمدد يف عملهم ،إضافة إىل تلقيهم
التدريب والتغذية الراجعة املستمر من قبل رؤسائهم كانوا األفضل من حيث االلتزام واألداء والقناعة والصحة.
ويف دراسة للخرشة ( )5002اليت هدفت إىل حماولة معرفة مدى فاعلية الرقابة اإلدارية الداخلية يف الشركات ودراسة
أثر املتغريات املستقلة (اهليكل التنظيمي والوسائل الرقابية واألنظمة والتعليمات والعوامل الشخصية) يف فاعلية الرقابة
اإلدارية الداخلية ،كما هدفت إىل تقدمي التوصيات اليت ميكن أن تسهم يف رفع فاعلية الرقابة اإلدارية الداخلية ،ومت تصميم
استبانة من جزئني ،األول موجه للمديرين ويبلغ عددهم ( )220مديرا ،واآلخر موجه للعاملني ويبلغ عددهم ()52
موظفا .وكشفت الدراسة عن العديد من النتائج منها :أن أبعاد املتغريات املستقلة قد توافرت بدرجة مرتفعة ،وأن متغريات
الدراسة أسهمت يف تفسري( )%52، 22من فاعلية الرقابة اإلدارية الداخلية ،ومن أمهها متغري الوسائل الرقابية ،وأنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املبحوثني يف فاعلية الرقابة اإلدارية الداخلية .وأوصت الدراسة بضرور فصل
الرقابة اإلدارية عن الرقابة احملاسبية يف الشركات الصناعية لزياد فاعلية الرقابة ،كما أوصت بدراسة العوامل األخرى اليت
تؤثر يف فاعلية الرقابة اإلدارية الداخلية يف تلك الشركات.
وتعرضت الدراسة اليت قام هبا مارجنسون ( )Marginson,2002إىل معرفة طبيعة تأثري العالقة بني نظام الرقابة
اإلدارية والعمليات االسرتاتيجية على مستويات اإلدار الوسطى يف شركة  Telcoكدراسة حالة وهي من شركات قطاع
االتصاالت باململكة املتحد وتعترب من الشركات الرائد وذات امليز التنافسية العالية ،ومت مجع بيانات الدراسة من الوثائق
والسجالت وحماضر االجتماعات ،باإلضافة إىل تطبيق املقابالت مع ( )52مديرا من مديري إدار املوارد البشرية
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واإلدارات املالية بالشركة كعينة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل أنه يوجد تأثري لنظام الرقابة اإلدارية على تطوير أفكار
ومبادرات جديد داخل الشركة ،كذلك فإن تزايد استخدام نظام الرقابة اإلدارية يكون عامال أساسيا يف التأثري على
النشاطات االسرتاتيجية اليت يقوم هبا املديرون كالتغيري االسرتاتيجي واستخدام مؤشرات األداء ،أي أن الرقابة اإلدارية
واالسرتاتيجيات كل منها يتأثر باألخرى.
وهدفت دراسة الشرتي ( )5002إىل الكشف عن قواعد ومبادئ الرقابة اإلدارية اليت يرتكز عليها النظام اإلسالمي
يف الدولة اإلسالمية وظاهر الرقابة اإلدارية يف صدر اإلسالم ويف اململكة العربية السعودية يف الوقت احلاضر والكشف عن
الفرق بينهما ،وكذلك الكشف عن التطبيقات األمنية للرقابة اإلدارية يف اململكة العربية السعودية .واستخدم الباحث
املنهج التارخيي املقارن لتحديد أوجه التشابه واالختالف املوضوعي يف مظاهر الرقابة اإلدارية يف الدولة اإلسالمية يف العصر
اإلسالمي األول ونظرياهتا يف اململكة العربية السعودية ،ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :أن الرقابة اإلدارية
عرفت يف احلضارات السابقة لإلسالم كأحد عمليات اإلدار املهمة ،كما أن اإلدار اإلسالمية عرفت الرقابة اإلدارية
وباشرهتا فكرا وتطبيقا.
وأجرى عبداهلل ( )5002دراسة هدفت إىل تقييم رقابة ديوان احملاسبة يف اململكة األردنية اهلامشية من خالل جمموعة
من املبادئ والقواعد الرقابية الصادر عن املنظمة الدولية ألجهز الرقابة العليا (االنتوساي) ،ولتحقيق هذا اهلدف فقد
صممت استبانة خاصة لغرض الدراسة مكونة من ثالثة أجزاء وزعت على مجيع وحدات املراقبة التابعة للديوان والبالغ
عددها ( )22وحد  ،حيث مت توزيع ( )220استبانة ،وكان عدد االستبانات املسرتد ( )250استبانة أي بنسبة
( .)%22وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أبرزها :أن هناك حاجة إىل إجراء تعديالت جوهرية يف قانون ديوان
احملاسبة من حيث االستقاللية املالية واإلدارية ومشول رئيس وكبار موظفي الديوان باحلصانة.

كما قام النميان ( )5002بدراسة هدفت إىل التعرف على واقع أنظمة الرقابة اإلدارية يف شرطة منطقة حائل ومدى
فاعليتها جتاه األداء الوظيفي يف األجهز األمنية .واتبع الباحث املنهج الوصفي يف الشق األول من دراسته ،أما الشق
اآلخر فاعتمد على العالقات والفروق وفق املتغريات األساسية للدراسة .ومن أهم نتائج الدراسة أن الرقابة اإلدارية متارس
من خالل الزيارات املفاجئة واالجتماعات واللقاءات الدورية واالتصاالت السرية ،كما اتضح أن أهم املشاكل اليت تواجه
الرقابة اإلدارية هي العالقات الشخصية وضعف الرقابة الذاتية.
وأجرى السبيعي ( )5005دراسة هدفت إىل التعرف على األساليب الرقابية املستخدمة يف القوات اخلاصة ألمن
الطرق والكشف عن فاعلية األساليب الرقابية املستخدمة ودراسة املعوقات ومعرفة األساليب الرقابية احلالية وعالقتها بأداء
العاملني يف القوات اخلاصة ألمن الطرق .واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي باستخدام مدخل املسح االجتماعي
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بواسطة العينة من خالل أداء االستبانة حيث طبقت الدراسة على ( )200مبحوثا من العاملني يف القوات اخلاصة ألمن
الطرق يف منطقة الرياض ،وعدد ( )205من القيادات العليا والوسطى واإلشرافية .وقد توصلت الدراسة إىل نتائج من
أمهها :تنوع األساليب الرقابية على األداء يف القوات اخلاصة ألمن الطرق مبنطقة الرياض واليت متثلت يف التفتيش املفاجئ
والتقارير الدورية واملالحظة الشخصية وكشوفات احلضور وغريها ومناقشة العمل ،وحل املشكالت يف اجلهاز ال يتم بصفة
دورية منتظمة يف جهاز القوات اخلاصة ألمن الطرق مبنطقة الرياض ،كما تسهم األساليب الرقابية املطبقة يف القوات
اخلاصة ألمن الطرق يف انضباط العاملني يف أعماهلم ومتابعة األداء أثناء التنفيذ.
وهدفت دراسة كالب ( ) 5005إىل حتليل وتشخيص واقع الرقابة الداخلية يف وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية
بقطاع غز ومدى استكمال املقومات األساسية هلا اإلدارية واملالية .واعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي باعتباره
أنسب املناهج لدراسة الظاهر حمل البحث ،ومتثلت األدا الرئيسية للدراسة يف االستبانة ،أما عينة الدراسة فشملت مجيع
املوظفني الرقابيني بدوائر الرقابة الداخلية بوزارات السلطة الفلسطينية يف قطاع غز والبالغ عددهم ( )220موظفا ،وزعت
عليهم االستبانة بنسبة ( )%200وبلغ عدد االستبانات املسرتجعة والصاحلة للتحليل ( )202استبانة .ومن أبرز نتائج
الدراسة عدم توفر أغلب املقومات األساسية للرقابة الداخلية اإلدارية واملالية بوزارات السلطة الفلسطينية إضافة إىل ضعف
مستوى ما توفر فيها وهو ما يساهم يف ضعف حتقيق أهداف الوزارات وتفشي ظواهر التسيب اإلداري واملايل والتضخم
الوظيفي.
ويف دراسة للطراونة ( )5002هدفت إىل التعرف على واقع املوازنات التخطيطية يف السلطة واستخداماهتا ،ومت
التطرق إىل التعريف بسلطة اإلقليم من حيث اجنازاهتا وإدارهتا ونظامها املايل ومواردها املالية ،ومن مث دراسة واقع املوازنة يف
سلطة اإلقليم وقواعدها ومبادئها وإجراءاهتا وكيفية إعدادها ،وذلك بالرجوع إىل جمموعة من القوانني واألنظمة والتعليمات
التابعة للسلطة .وتوصلت الدراسة إىل نتائج عد أمهها :إن للموازنات التخطيطية دورا كبريا يف عمليات التخطيط
والتنسيق ألعمال سلطة إقليم البرتاء ضمن املوارد املتاحة ،ولكن ال ميكن اعتبار املوازنات التخطيطية وسيلة رقابية فاعلة
ألداء سلطة إقليم البرتاء.
كما سعت دراسة املقرن ( )5002إىل وصف هيكل نظام الرقابة الداخلية مع حتديد مشاكل التطبيق من ناحية
واق رتاح وسائل معاجلة هذه املشاكل من ناحية أخرى ،إضافة إىل حتديد واقع نظام الرقابة الداخلية يف اململكة العربية
السعودية ،واتبع الباحث جلمع البيانات واملعلومات أكثر من أسلوب فإىل جانب مراجعة األدبيات السابقة فإنه استخدم
أسلوب املقابلة الشخصية والزيارات امليدانية واملالحظة الشخصية ،وبالنسبة جملتمع الدراسة فقد اختار الباحث مجيع
موظفي املخازن باملؤسسات احلكومية باململكة كعينة لدراسته .ومن أهم نتائج الدراسة أنه ال يوجد نظام للرقابة الداخلية
يف اململكة العربية السعودية مبفهومه العلمي واملهين واملوجود فقط بعض اإلجراءات الرقابية باإلضافة إىل بعض األنظمة
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واليت ال تدخل ضمن مفهوم الرقابة الداخلية وان تضمنت بعض إجراءات الرقابة الداخلية مثل نظام املشرتيات احلكومية
وقواعد وإجراءات املستودعات احلكومية.
وهتدف دراسة أبو ماضي ( )5002إىل التعرف على األساليب الرقابية املستخدمة ومدى مناسبتها للعمل ،وحتديد
العوائق اليت تعرتض عملية الرقابة وكيفية التغلب عليها ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف مجع املعلومات
واستخدم االستبانة كأدا للدراسة .وتكون جمتمع الدراسة من املديرين العاملني يف الوزارات التابعة للسلطة الوطنية
الفلسطينية واليت يصل عددها إىل ( )52وزار  .وبلغت عينة الدراسة ( )220شخصاﹰ ،وبلغ عدد االستبانات املسرتجعة
( )522استبانة أي بنسبة ( )%22.22من العدد اإلمجايل لالستبانات املوزعة ،وقد مت حتليل ( )502استبانة واستبعاد
( )22استبانة نظرا لعدم صالحيتها للتحليل .وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها أنه يتم استخدام املوازنة التقديرية يف عملية
الرقابة يف املؤسسات العامة بقطاع غز ولكن هذا االستخدام ال يتم بشكل كبري مما يؤثر سلبا على أداء املؤسسات العامة
ويعيق عملية التخطيط وتوزيع موارد املؤسسات العامة على أنشطتها بشكل مناسب ،كما تبني أنه يتم إقرار املوازنة
التقديرية يف الوقت املناسب وقبل بداية السنة املالية.
وأجرى أبو هداف ( )5002دراسة هدفت إىل تقومي وتطوير األداء الرقايب لديوان الرقابة املالية واإلدارية يف فلسطني
وذلك من خالل دراسة املقومات الضرورية للعمل الرقايب واملتغريات املؤثر فيه .واستخدم الباحث املنهج الوصفي يف
التحليل ،واستخدم االستبانة كأدا رئيسة جلمع البيانات األولية وزعت على مفتشي ديوان الرقابة وعلى عينة عشوائية من
احملاسبني العاملني يف الدوائر املالية باجلهات اخلاضعة للرقابة ،ومن أهم نتائج الدراسة امجاع أفراد العينة إىل أمهية اعتماد
الرقابة الوقائية والرقابة املفاجئة ومعاجلة األخطاء أوال بأول حفاظا على املال العام.
وأجرى الرواحي ( )5002دراسة هدفت إىل حتديد أهم املقومات األساسية للتدقيق الداخلي احلكومي ،ومدى
توفرها يف وزارات اخلدمة املدنية بسلطنة عمان ،وحتديد أثر طبيعة نشاط كل وزار وحجم موازنتها وعدد وحداهتا اإلدارية
ومت توزيع االستبانة على كافة الكادر الرقايب يف وحدات التدقيق الداخلي والبالغ عددهم ( )522موزعني على ()52
وزار  ،واسرتد ( )222استبانة صاحلة للتحليل .ومن أهم نتائج الدراسة توفر املقومات األساسية يف وحدات التدقيق
الد اخلي يف وزارات اخلدمة املدنية بدرجة مرتفعة ،وختتلف درجة توفرها من مقوم آلخر وأن كل من مواصفات التقارير
واخلطة التنظيمية للوزار ووحد التدقيق الداخلي واإلدار واإلشراف ونظام رقابة ومساءلة داخلي هو مناسب لطبيعة عمل
الوزار والبيئة الرقابية وأساليب تدقيق داخلية ونظام مايل وحماسيب مناسب لطبيعة العمل متوفر يف وحدات التدقيق
الداخلي يف وزارات اخلدمة املدنية بدرجة مرتفعة .أما مقومات استقاللية الوحد واملدقق ومعرفة التشريعات املتعلقة بالرقابة
اخلارجية والطاقم الرقايب املناسب واألدلة الرقابية فتتوفر بدرجة متوسطة ،وأن مقوم احلوافز يتوفر بدرجة ضعيفة.
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كما جاءت دراسة بوطور ( )5002لتوضح مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف البنوك باجلزائر ،وقد استخدمت
الباحثة املنهج الوصفي ،واملنهج اإلحصائي االستقرائي .أما أدا الدراسة فكانت دراسة حالة على الصندوق الوطين
للتعاون (الفالحي-بنك)  .ومن أهم نتائج الدراسة أن التصميم السليم لنظام الرقابة من شأنه دعم األهداف املرجو من
هذا النظام وأن فشله يرجع إىل قصور يف إجراءاته الرقابية ،لذلك على املؤسسات اليت ترغب يف بناء نظام فعال للرقابة
الداخلية أن جتري حتليال للتكاليف واملنافع ألنه مكلف للغاية ،واألساس يف النظام وجود مراجعة داخلية سليمة آلهنا أدا
اإلدار وعينها يف قياس فاعلية الوسائل الرقابية املطبقة يف املؤسسة سواء خبدماهتا الوقائية أو التقييمية.
وهدفت دراسة شاهني ( )5002إىل إلقاء بعض الضوء على الرقابة اإلدارية الداخلية وتوضيح الدور اهلام الذي تلعبه
يف حتقيق أهداف املنظمات األهلية يف قطاع غز من خالل حتليل مهامها واختصاصاهتا ،والتعرف على بعض العوامل
املؤثر يف الرقابة الداخلية .ولتحقيق هذه األهداف أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )250منظمة أهلية يف قطاع
غز تعمل يف جماالت تنموية واجتماعية خمتلفة ،حيث مت تطوير بعض الفرضيات وتصميم استبانة الستطالع آراء القائمني
على الرقابة يف املنظمات األهلية .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود عالقة طردية بني توفر مقومات الرقابة
الداخلية وحتقيق أهدافها .وقد أوصت الدراسة بضرور إعطاء مزيدا من االهتمام بصناديق الشكاوي كأدا رقابية.
وتبحث دراسة العفيفي ( )5002يف معوقات عمل وحدات املراجعة الداخلية يف املؤسسات احلكومية بقطاع غز
واآلليات املقرتحة لزياد فاعليتها ،والستكمال اجلانب التطبيقي للدراسة مت استخدام االستبانة كأدا رئيسية جلمع
البيانات ،حيث مت توزيعها على كافة املراجعني الداخليني بدوائر الرقابة اإلدارية واملالية يف مجيع الوزارات واملؤسسات
احلكومية ،وقد أظهرت الدراسة وجود عدد من املعوقات اليت حتد من فاعلية عمل وحدات املراجعة الداخلية كان أمهها
توجهات وسلوكيات اإلدار العليا ،وغياب القوانني اليت تنظم العمل الرقايب هلذه الوحدات واالشكاليات النامجة عن
املسميات اإلدارية املطبقة ،إضافة إىل عدم توفر اخلرب والكفاء لدى املراجعني الداخليني.
كما هدفت دراسة باعلوي ( )5002إىل التعرف على أدوات الرقابة اإلدارية املطبقة على أعمال اجلمعيات اخلريية
مبنطقة مكة املكرمة ومنطقة الرياض ،وكذلك التعرف على املتطلبات الالزمة لتحقيق الفاعلية اإلدارية املطبقة على أعمال
اجلمعيات اخلريية .واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وأختار االستبانة كأدا للدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة
من رؤساء اجلمعيات اخلريية يف كل من منطقة مكة املكرمة ومنطقة الرياض والبالغ عددهم ( )202شخص .ومن أهم
النتائج اليت خلصت إليها الدراسة أن أفراد عينة الدراسة موافقون بشد على أن أهم املتطلبات الالزمة لتحقيق الفاعلية يف
الرقابة اإلدارية أن ﹸتشعر الرقابة كافة العاملني بأهنا ليست لتخويفهم بل هي ملساندهتم.
ويف دراسة قام هبا يف عليان ( )5005هدفت إىل بيان أمهية استخدام املوازنات التخطيطية يف عملية التخطيط
والرقابة وتقومي األداء يف الشركات الصناعية األردنية املسامهة العامة ،وكذلك مدى التزام هذه الشركات باستخدام هذه
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املوازنات وأمهية مشاركة مجيع األقسام يف اإلعداد هلا .ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبانة لعملية الدراسة امليدانية
حتتوي على أسئلة شاملة جلميع اجلوانب املتعلقة بالدراسة وفقا لتدرج ليكرت اخلماسي ،ومت توزيع ( )50نسخة على عينة
من ( )52شركة صناعية أردنية مسامهة عامة .وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها :إن غالبية الشركات
الصناعية األردنية املسامهة العامة تقوم بتطبيق املوازنات التخطيطية وإعدادها بشكل منتظم الستخدامها كأدا فاعلة يف
عملية التخطيط والرقابة على العملية اإلنتاجية وتقومي األداء.
وسعت دراسة احلديثي ( )5020إىل التعرف على دور تكاليف اجلود (تكاليف الوقاية ،وتكاليف التقييم وتكاليف
الفشل الداخلي وتكاليف الفشل اخلارجي) يف حتسني األداء املايل لشركات تصنيع األدوية البشرية يف اململكة األردنية
اهلامشية .ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانتني ،األوىل موجهه ملديري اإلنتاج واجلود ومشلت ()55
فقر  .الثانية خصصت ملديري املالية واحملاسبني ومشلت ( )25فقر  .وتكونت عينة الدراسة من ( )22من املديرين املاليني
واحملاسبني ،أما عينة الدراسة من مديري اإلنتاج واجلود فقد بلغت ( )20عينة ،وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات
الدراسة وفرضياهتا توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها :أن مستوى جود تكاليف الوقاية والفشل الداخلي
واخلارجي يف شركات صناعة األدوية األردنية البشرية قد جاء مرتفعا ،أما مستوى جود تكاليف التقييم يف شركات صناعة
األدوية األردنية البشرية فجاء متوسطا.
بينما هدفت دراسة الرشيدي ( )5020إىل تقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية يف الكويت،
باإلضافة إىل بيان دور الرقابة الداخلية يف العمل املصريف للبنوك التجارية الكويتية ،وتشخيص أهم املشكالت واملعوقات
اليت حتول دون حتقيق رقابة داخلية فاعلة يف البنوك التجارية الكويتية .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم
استبانة مشلت ( )222فردا .وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها :تتسم نظم الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية
الكويتية وبشكل عام مبستوى متوسط من الفاعلية ،وذلك مبكوناهتا الثالثة ،الرقابة اإلدارية والرقابة احملاسبية واملالية ونظم
الضبط الداخلي ،بينما يتسم التدقيق الداخلي يف البنوك التجارية الكويتية بالفاعلية.
وقام الدوسري ( )5020بدراسة هدفت إىل تقييم أثر الرقابة املالية اليت ميارسها ديوان احملاسبة على املؤسسات العامة
يف دولة الكويت .مشل جمتمع الدراسة مجيع املدققني يف ديوان احملاسبة الذين ميارسون املهمات الرقابية والتدقيق على أعمال
املؤسسات العامة يف الكويت ،أما العينة فتكونت من ( )25مدققا ميارسون أعمال الرقابة والتدقيق على املؤسسات
املشمولة بالدراسة .وخلصت الدراسة إىل وجود تأثري إجيايب للدعم الذي تقدمه اإلدار العليا بديوان احملاسبة وللتشريعات
النافذ واملطبقة بديوان احملاسبة ولألدوات واألساليب العلمية اليت يستخدمها مدققو الديوان.
أما دراسة املدهون ( )5020فهدفت إىل تسليط الضوء على أهم أدوات الرقابة الربملانية وهو حق السؤال الذي
أصبحت األنظمة املقارنة تعول عليه كثريا من أجل توجيه دفة احلكم ،وقد اعتمدت الدراسة على معاجلة النقاط اليت
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أثريت حول املنهج التحليلي املقارن ،وذلك من خالل العمل على حتليل النصوص الدستورية والقانونية املقارنة لكل من
مجهورية مصر العربية ودولة الكويت وفلسطني املتعلقة حبق السؤال الربملاين .وقد جاءت نتائج الدراسة مؤكد أن الرقابة
الربملانية تستخدم يف معظم األحيان كوهنا وسيلة لتصفية حسابات املعارضة الربملانية مع احلكومة ويسخرها النواب لكسب
تأييد ناخبيهم وإرضاء حلزهبم وإظهار براعتهم أمام الرأي العام ووسائل اإلعالم.
ويف دراسة مقارنة قام هبا ريوردان ( )Riordan, 2011هدفت إىل كشف االختالف بني جلان املراجعة يف
القطاع العام والقطاع اخلاص يف احلكومة اإليرلندية ،وتوصلت الدراسة إىل وجود اختالف يف طريقة تقدمي التقارير واإلبالغ
عن املخالفات ،بينما يوجد تشابه بني جلان املراجعة يف القطاعني العام واخلاص يف اإلحساس باملسئولية جتاه عملية
املراجعة الداخلية.
وقد أجرى اخليسي ( )5022دراسة هدفت إىل توضيح مدى مسامهة وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط األداء املايل
واإلداري يف هيئات احلكم احمللي بقطاع غز  ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث يف مجع البيانات على األدبيات
والدراسات السابقة ذات الصلة ،أما اإلطار العملي فقد استخدم أسلوب املقابلة الشخصية واالستبانة ،حيث وزعت
( )20استبانة على مجيع املدققني الداخليني العاملني هبيئات احلكم احمللي ،ومت احلصول على ( )50استبانة ،أي بنسبة
( ،)%20وقد خلصت الدراسة إىل نتيجة مهمة وهي وضوح دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط األداء املايل واإلداري
وأن اهليئات احمللية تطبق كافة إجراءات التدقيق الداخلي مبا يكفل صحة ودقة البيانات املالية واإلدارية.
 -2دراسات تناولت الرقابة اإلدارية في المؤسسات التعليمية عامة:
قام كروسن وموريس ( )Crowson& Morris, 1985بدراسة حول الرقابة اإلدارية يف أنظمة مدارس املدن
الكربى يف مدينة شيكاغو ،وتألفت عينة الدراسة من ( )55مديرا من مديري مدارس مدينة شيكاغو ،ومتثلت أدا الدراسة
يف املالحظة من خالل مراقبة عمل مديري املدارس اليومي .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن الرقابة اإلدارية
يف النظام املدرسي بعيد عن املناهج والتعليم فهي تنصب يف أمور ادارية أخرى ،وتوصلت الدراسة أن القوانني واللوائح
ولتعليمات والتقارير تستحوذ على اهتمام املدير ،كما يوجه املدير رقابته كذلك على كل ما يتعلق بامليزانية واملعلمني
والعاملني.
ويف دراسة قام هبا العضايلة ( )2555بعنوان :الرقابة اإلدارية الداخلية-جتربة جامعة مؤتة -واليت قدمت ملؤمتر اإلدار
األول املنعقد يف اجلامعة ،وهدفت الدراسة إىل التحقق من األثر الذي أحدثه تطبيق جامعة مؤتة لفكر الرقابة والتدقيق
الداخلي على نشاطات اجلامعة املختلفة بأنظمة وتعليمات اجلامعة فيما يتعلق بالقرارات اإلدارية .واستخدم الباحث جلمع
املعلومات وسيلتني مها :املقابالت الشخصية جلميع العاملني يف وحد الرقابة الداخلية إضافة إىل ( )50شخصا من دوائر
اجلامعة املختلفة ،والرجوع إىل السجالت واإلحصائيات مع أخذ عينة من املعامالت املتوفر لدى جهاز الرقابة الداخلي يف
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جامعة مؤتة .وتبني من خالل املعلومات اليت حصل عليها الباحث أن أثر جهاز الرقابة الداخلي أحدث بعض التغريات
ومنها اهتمام العاملني يف دوائر اجلامعة بتوخي الدقة يف إجراءات العمل ،ولكن هذا الدور مل يصل إىل املستوى املطلوب
بسبب بعض العقبات اليت تواجهه ،وهي فنية يف جمملها .ومن التوصيات املهمة اليت خلصت إليها الدراسة :العمل على
رفد جهاز الرقابة الداخلية بالتخصصات اليت تقتضيها طبيعة عملهم ،وإعاد النظر يف التنظيم اهليكلي وتوزيع األعمال
حبيث يتم إنشاء قسم آخر للتدقيق اإلداري ،وحيدد يف كل قسم عدد العاملني وختصصاهتم ومهامهم وأسلوب التدقيق
بشكل واضح.
وهدفت دراسة الفرجات ( )5002إىل التعرف على واقع وظيفة التدقيق الداخلي يف اجلامعات األردنية الرمسية وتقييم
فاعليتها لتحديد ما إذا كانت األهداف املرسومة هلا قد حتققت أم ال ،وبيان املعوقات واملشكالت اليت تواجهها لتحقيق
أهدافها ،وحتديد مدى تلبية تقارير التدقيق الداخلي لألهداف الرئيسية اليت تسعى لتحقيقها ،ومن أجل حتقيق هذا اهلدف
أعد الباحث استبانة مكونة من أربعة أقسام ،تقيس درجة فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي ودرجة تلبية تقارير التدقيق
الداخلي ألهدافها ،وقد مشلت الدراسة املدير املايل ومدير دائر الرقابة الداخلية واملدققني الداخليني يف اجلامعات األردنية
الرمسية ،وبلغ عدد االستبانات املرسلة ( )25استبانة ومت إعاد ( )25استبانة واستبعدت اثنتان وأخضع للدراسة ()20
استبانة .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي :تدين االهتمام بالتدريب والتأهيل لألفراد الذين يقومون بعمل
الرقابة الداخلية ،وقلة االهتمام مبكونات الرقابة الداخلية للجامعات األردنية ،وإن وظيفة التدقيق الداخلي يف اجلامعات
األردنية الرمسية حتقق درجة عالية من الفعالية ،وإن تقارير التدقيق الداخلي يف اجلامعات األردنية الرمسية تليب األهداف اليت
تسعى لتحقيقها.
يف حني ذهبت دراسة العمري ( )5005إىل حتليل نظام املساءلة الرتبوية يف وزار الرتبية والتعليم يف األردن .والتعرف
على درجة توافر عناصر املساءلة الرتبوية يف النظام الرتبوي األردين .وقد توصلت الدراسة إىل أنه يتوافر عنصران من عناصر
املساءلة الرتبوية يف الوزار ومها عنصر األهداف الرتبوية وعنصر األهداف التعليمية ،وأنه ال توجد مساءلة ألية فئة على
تقصريها يف النتاجات الرتبوية .وجاءت درجة تنفيذ املساءلة مقبولة ،وحتددت املعوقات اليت حتول دون تطبيق املساءلة يف
العالقات الشخصية ،واجلوانب اإلنسانية مثل :التحيز والواسطة واملعرفة والصفات الشخصية لبعض املوظفني وعدم
االنتماء والضغوط االجتماعية والعشائرية اليت يتعرض هلا املوظفون.
ويف دراسة قام هبا احلارث ( )5002هدفت إىل معرفة مدى توجه مديري املدارس االبتدائية حنو ممارسة املساءلة يف
االدار الرتبوية ،ولتحقيق أهداف الدراسة فقد مت تطوير استبانة مكونة من ( )20فقر  ،تكونت عينة الدراسة من ()505
مدير ومدير  ،وقد بينت نتائج الدراسة وجود اجتاهات حمايد لدى مديري املدارس االبتدائية حنو واقع املساءلة يف االدار
الرتبوية ،كما بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a= 0.02الجتاهاهتم تعزى لنوع املدرسة
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وكانت الفروق لصاحل املدارس اخلاصة ،وأيضا بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة( )a= 0.02الجتاهاهتم تعزى للمؤهل العلمي لصاحل محلة الدبلوم .
وهدفت دراسة الكوفحي ( )5002إىل التعرف على الرقابة اإلدارية وأثرها على األداء الوظيفي الفعال للعاملني يف
مديريات الرتبية والتعليم يف األردن ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت أخذ عينة عشوائية تكونت من ( )555فردا موزعني على
إحدى عشر مديرية .وتكونت أدا الدراسة (االستبانة) بصورهتا النهائية من ( )25فقر موزعة على مثانية جماالت ،ومن
أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود أثر للرقابة اإلدارية على جمايل الشفافية واحلوافز واملكافآت على األداء
الوظيفي الفعال بدرجة كبري  ،بينما كان أثر الرقابة اإلدارية على بقية اجملاالت بدرجة متوسطة.
وأجرى عالن ( )5002دراسة هبدف التحقق من فاعلية إجراءات الرقابة يف األنظمة احملاسبية احملوسبة يف اجلامعات
األردنية حيث مت احلصول على البيانات من خالل الكتب واجملالت واألحباث املنشور واستبانات وزعت على موظفي
الدوائ ر املالية يف اجلامعات األردنية .وخلصت الدراسة إىل توفر متطلبات الرقابة واألمان ومحاية املعلومات يف النظم
احملاسبية احملوسبة يف اجلامعات وعدم توفر فرق تدقيق منظمة ومكونة بطريقة علمية للقيام بأعمال الرقابة ،كما خلصت إىل
أن مدققي الدائر املالية يقومون باإلجراءات الكفيلة للتحقق من سالمة األنظمة احملاسبية احملوسبة .وأوصت الدراسة
بضرور تشكيل فرق رقابية وفق أسس علمية منظمة تشمل أشخاصا من كافة املستويات اليت هلا عالقة بالنظام احملاسيب
وتفعيل ارتباط هذه الفرق باإلدار العليا وليس باملديرين التنفيذيني.
وسعت دراسة البلوشي ( )5005إىل معرفة واقع رقابة األداء على املشاريع الرتبوية التطويرية يف وزار الرتبية والتعليم
بسلطنة عمان ،ووضع منوذج مقرتح هلا ،ولتحقيق هدف الدراسة مت إعداد استبانة تكونت من ( )22فقر موزعة على
ستة جماالت وهي :الرقابة على أهداف املشروع وخطته ،والرقابة على اختيار املشاركني يف املشروع وكفاءهتم ،واالتصال
وتبادل املعلومات ،واألساليب واألدوات الرقابية ،والرقابة على تنفيذ املشروع ،والنتائج والتغذية الراجعة .وطبقت االستبانة
على عينة بلغ عددها ( )505فردا .ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن األساليب واألدوات الرقابية ،واالتصال
وتبادل املعلومات ،والنتائج والتغذية الراجعة والرقابة على تنفيذ املشروع قد حصلت على درجة ممارسة متوسطة ،وأوصت
الدراسة بضرور وضع تصور مقرتح للرقابة على الوحدات التابعة لوزار الرتبية والتعليم.
ويف دراسة قامت هبا اخلروصي ( )5005هدفت إىل تقدمي تصور مقرتح لتطوير أداء مدارس احللقة األوىل من التعليم
األساسي بسلطنة عمان يف ضوء تطبيق نظام احملاسبية وقد توصلت الدراسة إىل نتائج تتعلق باجلانب النظري أمهها :أن
تطبيق نظام احملاسبية ساهم يف تطوير أداء النظم التعليمية يف الدول اليت طبقتها مثل اجنلرتا وأمريكا وأسرتاليا ونيوزلندا
كذلك أ نه يوجد اهتمام من وزار الرتبية والتعليم بسلطنة عمان بعملية تقومي وتطوير األداء املدرسي .أما نتائج الدراسة
امليدانية فمن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج مرتبة حسب درجة حتققها يف مدارس التعليم األساسي :أن تتكون
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جلنة احملاسبية يف مدارس التعليم األساسي من متخصصني يف جمال التعليم بشكل عام وجمال التعليم األساسي بشكل
خاص ،وتتوىل مسئولية التقومي اخلارجي للمدارس ،إضافة إىل ضرور وضع خطة لتطوير أداء العاملني بناء على نتائج
عملية التقومي ،وإعداد دليل شامل لعملية التقومي الذايت على مستوى املدرسة .وفيما يتعلق بالتقومي اخلارجي ،جاءت
النتائج مؤكد على ضرور تزويد مدارس التعليم األساسي باملواد والتجهيزات املطلوبة لتهيئتها للتقييم ،ووضع معايري تطوير
األداء وحتديد التفاصيل الالزمة مما يضمن التوصل لألفضل.
كما قامت اجلارودي ( )5022بدراسة هدفت إىل معرفة واقع احملاسبية التعليمية يف اململكة العربية السعودية واتبعت
الباحثة املنهج الوصفي الوثائقي واملسحي هبدف حتليل الظاهر موضع الدراسة بالرجوع إىل الوثائق الرمسية املتعلقة هبا وعقد
املقابالت .وتكونت عينة الدراسة من مخس جامعات سعودية (جامعة امللك سعود ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن ،جامعة امللك فيصل ،جامعة أم القرى) لرؤساء األقسام العلمية وعددهم ( )22قياديا ،وأعضاء هيئة
التدريس وعددهم ( )22عضوا ،و( )20طالبا .وقد خلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها أنه ال يوجد يف نظام التعليم
العايل ولوائحه أي بند يشري إىل كيفية حماسبة عضو هيئة التدريس على عمله وكيفية ضمان تأديته هلذا العمل من مبدأ
الثواب والعقاب عليه.
وهدفت دراسة فراونة ( )5022إىل تقومي وتطوير الدور الرقايب لديوان الرقابة املالية واإلدارية الفلسطيين يف الرقابة على
أداء اجلامعات الفلسطينية ،ولتحقيق هدف الدراسة مت تصميم استبانة وزعت على مجيع العاملني يف دوائر اجلامعات
األكثر احتكاكا مبفتشي ديوان الرقابة وهي (دوائر الشؤون اإلدارية والشؤون املالية واللوازم واملشرتيات ودوائر الرقابة
الداخلية) حيث وزعت ( )22استبانة ،ومت اسرتداد ( )22استبانة أي بنسبة ( .)%25وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من
النتائج أمهها خمالفة بعض قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية للمعايري الدولية لألجهز العليا للرقابة ،مما يضعف الدور
الرقايب لديوان الرقابة على أداء اجلهات اخلاضعة لرقابته ومن ضمنها اجلامعات.
أما العامري ( )5025فقد سعت يف دراستها إىل تقدمي تصور مقرتح للرقابة اإلدارية على مؤسسات التعليم العام يف
سلطنة عمان ،ومعرفة وجهة نظر املوظفني الذين ميارسون مهاما رقابية كجزء من وظائفهم يف وزار الرتبية والتعليم ،وجهاز
الرقابة املالية واإلدارية للدولة حول أهم متطلبات وآليات تطبيق الرقابة اإلدارية .ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام
املنهج الوصفي من خالل حتليل األدبيات ،كما مت إعداد استبانة تكونت من ( )22فقر  ،ومت تطبيقها على عينة تألفت
من ( )222موظفا وموظفة ،من مجيع املديريات العامة التابعة لديوان عام وزار الرتبية والتعليم ،ومجيع املديريات العامة
للرتبية والتعليم باحملافظات التعليمية .ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج :أن تقديرات أفراد عينة الدراسة على
متطلبات وآليات تطبيق الرقابة اإلدارية على مؤسسات التعليم العام جاءت بدرجة مرتفعة ،كما أن تقديرات أفراد عينة
الدراسة على متطلبات وآليات تطبيق الرقابة اإلدارية على مؤسسات التعليم العام تعزى ملتغري مركز العمل يف املتطلبات
املتعلقة بأنواع الرقابة اإلدارية لصاحل املديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم.
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التعليق على الدراسات السابقة
من خالل االطالع على جمموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ،واليت تناولت موضوع الرقابة اإلدارية سواء
يف جمال التعليم أم خارجه مت استنتاج العديد من املالحظات وهي:
 تناولت بعض الدراسة البحث يف العالقة بني الرقابة اإلدارية وبعض املتغريات كاألداء الوظيفي والرضا الوظيفيواإلنتاجية واملساءلة والتفويض اإلداري كدراسة سم ( )2552ودراسة الب ( ،)2552ودراسة مارجنسون
( ،)5005ودراسة العمري ( ،)5005ودراسة الكوفحي (.)5002
 كما أهتمت بعض الدراسات بالبحث حول فاعلية الرقابة اإلدارية وبيان أمهية دور الرقابة اإلدارية وتوضيحاملعوقات اليت تواجهها واقرتاح احللول مثل دراسة اخلرشة ( ،)5002ودراسة الفرجات ( ،)5002ودراسة املقرن
( ،)5002ودراسة أبو ماضي ( ،)5002ودراسة شاهني (.)5002
 اهتمت بعض الدراسات بتقدمي تصور مقرتح لتطبيق الرقابة اإلدارية على قطاع التعليم كدراسة اخلروصي (،)5005ودراسة العامري (.)5025
 تناولت بعض الدراسات موضوع مدى تطبيق الرقابة اإلدارية كدراسة النميان ( ،)5002ودراسة الرواحي(.)5002
 ركزت بعض الدراسات على تقييم واقع الرقابة اإلدارية كدراسة عبداهلل ( )5002ودراسة كالب ( )5005ودراسةأبو هداف (.)5002
 تناولت بعض الدراسات أساليب وآليات تطبيق الرقابة اإلدارية كدراسة أبو ماضي ( ،)5002ودراسة باعلوي( ،)5002ودراسة املدهون (.)5020
 تناولت الدراسات السابقة موضوع الرقابة اإلدارية من عد أوجه ويف جماالت وقطاعات عد كالصناعة والتعليموجمال األمن والقانون يف القطاعني احلكومي واخلاص.
 تعترب هذه الدراسة الوحيد اليت تناولت موضوع الرقابة اإلدارية يف وزار التعليم العايل بشكل عام ويف كليات العلومالتطبيقية بشكل خاص لذلك مل تستند الدراسة إىل أية دراسة عمانية تتعلق مبوضوع الرقابة اإلدارية بوزار التعليم
العايل ومؤسساهتا.
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أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
 اعتمدت معظم الدراسات السابقة على املنهج الوصفي كمنهجية شائعة يف مثل هذه الدراسات ،وهو ما اعتمدتعليه هذه الدراسة أيضا.
 استخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة كأدا جلمع املعلومات والبيانات ،وهناك قلة من استخدموا املقابلةإىل جانب االستبانة ،وقد استخدمت الدراسة احلالية االستبانة يف مجع البيانات حول فاعلية الرقابة اإلدارية يف
كليات العلوم التطبيقية.
 اشتملت متغريات الدراسة على متغريات أغلبها :املؤهل العلمي واملسمى الوظيفي واخلرب والنوع االجتماعي ،وقداشرتكت الدراسة احلالية يف بعض هذه التغريات كالنوع واملؤهل واخلرب .
 تنوعت فئات العينة يف الدراسات السابقة ما بني مديري الدوائر ورؤساء األقسام واملوظفني واملراقبني يف اجلهاتالرقابية ،وقد دجمت الدراسة احلالية يف فئة العينة بني مديري الدوائر ورؤساء األقسام واملوظفني ،ومن مؤهالت
علمية خمتلفة.
 استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة يف إثراء البعد النظري والعلمي خالهلا ،ويف بناء االستبانة اخلاصةبالدراسة ،وتضمنت فقرات مستوحا منها مما أسهم يف نضوج أدا الدراسة ومشوهلا وصدقها ،وخاصة الدراسات
القريبة من موضوع الدراسة ومعرفة التوافق أو التعارض بينها.
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الفصل الثال ــث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثال ــث
الطريقة واإلجراءات
تضمن هذا الفصل وصفا للطريقة واإلجراءات اليت مت استخدامها يف الدراسة ،من حيث املنهجية ،وحتديد
جمتمع الدراسة وعينته ،كما تضمن وصفا لكيفية إعداد أدا الدراسة وإجراءات التأكد من صدقها وثباهتا ،إضافة إىل
اإلجراءات اليت مت اتباعها يف تطبيق الدراسة ،ومتغرياهتا ،واملعاجلة اإلحصائية اليت استخدمت يف استخالص النتائج
وحتليلها.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي يف حتقيق أهداف الدراسة ،حيث يقوم هذا املنهج على رصد ومتابعة
دقيقة للظواهر واألحداث بطريقة كمية أو نوعية يف فرت زمنية أو عد فرتات (عليان وآخرون )5002 ،وذلك من أجل
التعرف على فاعلية الرقابة اإلدارية كما يراها املوظفون بكليات العلوم التطبيقية.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع االداريني يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان للعام األكادميي (- 5022
5025م) والذين ميارسون عملية الرقابة اإلدارية ضمن وظائفهم يف كليات العلوم التطبيقية .أما عينة الدراسة والبالغ
عددهم ( )202اداريا من الذكور واإلناث ،ومشلت العينة املديرو ونواهبم ورؤساء األقسام واملوظفني بدائر الشؤون اإلدارية
واملالية بكليات العلوم التطبيقية الستة ،ويبني اجلدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي.
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جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية

بكالوريوس

52

%52

ماجستري

20

%20

دكتوراه

52

%52

اجملموع

202

%200

يتضح من اجلدول ( ،)2واملتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي ،حيث مت تقسيمهم إىل
ثالث جمموعات ومها :محلة البكالوريوس ،ومحلة املاجستري ،ومحلة الدكتورا  ،ويالحظ أن الغالبية من أفراد عينة الدراسة
هم من محلة شهاد املاجستري ،حيث بلغ عددهم ( )20فردا ،وبلغت نسبتهم ( )%20من حجم أفراد عينة الدراسة
يليهم محلة شهاد الدكتورا  ،وعددهم ( )52فردا ،ونسبتهم ( )%52من حجم أفراد عينة الدراسة ،ويليهم محلة
البكالوريوس ،وبلغ عددهم ( )52ونسبتهم ( .)%52ويبني الشكل ( )5التمثيل البياين لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب
املؤهل العلمي.
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شكل ()4
التمثيل البياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
كما أن اجلدول اآليت يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلرب .
جدول ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة .
سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية

 2-2سنوات

22

%22

20-2سنوات

52

%52

أكثر من  20سنوات

52

%50

اجملموع

202

%200
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يتضح من اجلدول ( ،)5واملتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلرب  ،حيث مت تقسيمهم إىل ثالث
جمموعات  :من 2-2سنوات ،من  20-2سنوات ،أكثر من  20سنوات .ويالحظ أن الغالبية من أفراد عينة الدراسة هم
من ذوي اخلرب أكثر من  20سنوات ،فقد بلغ عددهم ( )52فردا ،وبلغت نسبتهم ( )%50من حجم أفراد
عينةالدراسة ،يليهم ذوي اخلرب من 2-2سنوات ،وبلغ عددهم ( )22فردا ،ونسبتهم ( )%22من حجم أفراد عينة
الدراسة ،ويليهم من 20-2سنوات ،حيث بلغ عددهم (  ،)52ونسبتهم ( .)%52ويبني الشكل ( )2التمثيل البياين
لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلرب .

شكل ()5
التمثيل البياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
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كما أن اجلدول ( )2يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي .

جدول ()3
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي
النوع االجتماعي

العدد

النسبة المئوية

ذكر

25

%22

انثى

52

%52

اجملموع

202

%200

يتضح من اجلدول ( )2واملتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي ،حيث مت تقسيم أفراد عينة الدراسة
حسب النوع االجتماعي إىل جمموعتني :ذكور وإناث ،ويبني اجلدول رقم (  )5أن نسبة الذكور هي النسبة األكرب يف
حجم أفراد عينة الدراسة ،إذ بلغ عددهم ( )25فردا ،وبلغت نسبتهم ( )%22من حجم أفراد عينة الدراسة ،وجاءت
اإلناث يف املرتبة الثانية ،وبلغ عددهم ( ،)52ونسبتهم ( )%52من حجم أفراد عينة الدراسة .ويبني الشكل التايل
التمثيل البياين لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي.
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شكل ()6
التمثيل البياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي

أداة الدراسة:
من أجل حتقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير أدا الدراسة بعد الرجوع إىل األدب النظري والدراسات
السابقة املرتبطة هبذا املوضوع ،ومن بينها دراسة النميان ( ،)5002وكالب ( ،)5005والكوفحي ( ،)5002وشاهني
( ،)5002وباعلوي ( .)5002حيث تكونت االستبانة من ( )55فقر بعد التحكيم ،موزعة على أربع جماالت رئيسة،
وكل جمال يندرج حتته عدد من الفقرات .واجلدول ( )5يوضح اجملاالت االربعة وعدد فقرات كل منها ،والنسبة املئوية
للفقرات بعد مقارنتها بالعدد الكلي.
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جدول ()4
توزيع مجاالت الدراسة وفقرات كل منها والنسب المئوية للفقرات

مجموع الفقرات

تحديد الفقرات

النسبة المئوية

رقم المجال

المجال

22-2

%52

-2

االنظمةوالقياد االدارية 22

%55

-5

االتصال والتواصل

22

55-25

%52

-2

اساليب وادوات الرقابة 22

22-52

االدارية
-5

معوقات الرقابة االدارية

اجملموع

55-22

25
55

%55
%200

صدق أداة الدراسة :
للتأكد من صدق األدا قامت الباحثة بعرض االستبانة على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص يف
اإلدار الرتبوية يف اجلامعات العمانية ووزار التعليم العايل ،وقد بلغ عدد احملكمني ( )22حمكما ،وطلب من احملكمني إبداء
آرائهم ومالحظاهتم على فقرات االستبانة من أجل التأكد من مشولية أدا الدراسة من حيث الصياغة اللغوية ومناسبة
الفقر للمجاالت  ،وحذف أو تعديل ،أو إضافة ما يرونه مناسبا .حيث تكونت االستبانة قبل عرضها على احملكمني من
( )22فقر موزعة على مخسة جماالت  .وبناء على املالحظات الوارد من احملكمني .أصبحت االستبانة بصورهتا النهائية
( ) 55فقر  ،تقيس درجة فاعلية الرقابة االدارية يف الكليات التطبيقية يف سلطنة عمان موزعة ضمن أربع جماالت ،ومتدرجة
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حسب مقياس ليكرت ( )Likertاخلماسي ،ومت تصحيح استجابات أفراد جمتمع الدراسة على فقرات االستبانة على
النحو التايل :
أعطيت الدرجة ( )2لالستجابة اليت متثل "أوافق بدرجة كبري جدا".
أعطيت الدرجة ( )5لالستجابة اليت متثل "أوافق بدرجة كبري ".
أعطيت الدرجة ( )2لالستجابة اليت متثل "أوافق بدرجة متوسطة".
أعطيت الدرجة ( )5لالستجابة اليت متثل "أوافق بدرجة منخفضة".
أعطيت الدرجة ( )2لالستجابة اليت متثل "أوافق بدرجة منخفضة جدا".
حبيث كلما زادت درجة التقدير زادت درجة فاعلية الرقابة االدارية يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة عمان والعكس
صحيح ،وقد مت تقسيم درجة فاعلية الرقابة االدارية يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة عمان إىل ثالثة مستويات ،بناء
على متوسطات االستجابة .وقد استخدمت الباحثة يف تفسري نتائجها السلم التصنيفي ،كما هو موضح يف اجلدول
التايل:
جدول ()5
السلم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة
المتوسط

درجة الفاعلية

المعيار

5.22 -2

منخفضة

احنراف معياري واحد عن املتوسط احلسايب

2.22 – 5.25

متوسطة

املتوسط

2 - 2.22

كبري

احنراف معياري واحد عن املتوسط احلسايب
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وميكن تربير هذا السلم التصنيفي لالستجابات مبا يلي :قامت الباحثة باعتماد هذا املقياس من خالل تقسيم
الدرجة العظمى ( )2على ثالث فئات متساوية ضمن املدى (  ،) 2 - 2وفقا للمعادلة اآلتية :القيمة العليا لبدائل
اإلجابة يف أدا الدراسة  -القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة يف أدا الدراسة مقسومة على عدد املستويات الثالثة ( كبري ،
ومتوسطة ،ومنخفضة) أي:
( 2.22 =2÷ )2-2وهذه القيمة تساوي طول الفئة بني املستويات الثالثة (كبري  ،ومتوسطة ،ومنخفضة)
5.22 =2.22 + 2.00
2.22 = 2.22 +5.22
2.00 = 2.22 +2.22
وبالتايل تعد قيم املتوسطات احلسابية ملستوى التمكني االداري اليت ترتاوح ما بني:
( ) 5.22 -2.00درجة منخفضة.
( ) 2.22 -5.25درجة متوسطة.
(  )2.00 -2.22درجة كبري  .كما هو موضح بالشكل التايل:

1

(درجة منخفضة)

3322

(درجة متوسطة)

43.2

( 23.3درجة كبيرة) 5

.3.3

شكل ( ) 7
1

4

السلم التصنيفي الستجابات أفراد مجتمع الدراسة
2

.
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5

ثبات أداة الدراسة :
مت التأكد من ثبات األدا من خالل احتساب معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) ( Cronbach
 ،) Alphaوقد بلغ الثبات الكلي جملاالت الدراسة (  ،)0.55ومعامل الثبات للمجال األول (  ،) 0.52ومعامل
الثبات للمجال الثاين ( ،)0.22معامل الثبات للمجال الثالث ( ،)0.25ومعامل الثبات للمجال الرابع ( ،)0.50وهي
معامالت اتساق جيد  ،لذا يتبني أن االستبانة تتمتع مبعامالت صدق وثبات تسمح باستخدامها هلذه الدراسة .ويبني
اجلدول التايل معامل الثبات ألبعاد األدا .
جدول ()6
معامل الثبات ألبعاد االداة

الرقم

معامل الثبات

المجال

-2

االنظمة والقياد االدارية

0.52

-5

االتصال والتواصل

0.22

-2

اساليب وأدوات الرقابة االدارية

0.25

-5

معوقات الرقابة االدارية

0.50
0.55

معامل الثبات الكلي
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إجراءات الدراسة :
مت احلصول على املوافقة الرمسية من جامعة نزوى امللحق رقم ( ، )2ومن وزار التعليم العايل على تطبيق االستبانة
على أفراد عينة الدراسة يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان.
 مت حصر أفراد عينة الدراسة الىت سيتم تطبيق الدراسة عليها. مت توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة بعد أن متت خماطبة وزار التعليم العايل ملخاطبة كليات العلوم التطبيقية يفسلطنة عمان .بعد أن مت توضيح طريقة االجابة على فقرات االستبانة هلم.
 مت إعطاء أفراد عينة الدراسة الفرصة الكافية لإلجابة  ،ومن مث مت مجع االستبانات بالطريقة ذاهتا اليت أتبعت يف توزيعها . استغرقت مد التطبيق لألدا على أفراد عينة الدراسة ( )50يوما دراسيا ،خالل الفصل الدراسي األول من العامالدراسي 5022-5025م.
 مت إدخال بيانات الدراسة إىل ذاكر احلاسوب ،واستخدام الرزمة اإلحصائية ( )SPSSهبدف إجراء التحليالتاإلحصائية املناسبة وفقا ألسئلة الدراسة ،مث مت عرض نتائج التحليل ومناقشة هذه النتائج.
،اعتمدت تقديرات افراد عينة الدارسة
 لتحديد درجة فاعلية الرقابة االدارية يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة عمانْ
لدرجة الفاعلية  ،وقد مت حتديد مؤشرات درجة الفاعلية مبستويات ثالثة (كبري  ،ومتوسطة ،ومنخفضة).
متغيرات الدراسة :
تصميم الدراسة :اشتملت هذه الدراسة على عدد من املتغريات
 المتغيرات المستقلة وهي: -)2النوع االجتماعي وله فئتان مها( :ذكر – أنثى ).
 -)5سنوات اخلرب وهلا  2مستويات هي  ) 2-2( :و (  ) 20- 2و ( أكثر من  20سنوات)
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 -)5املؤهل العلمي وله  2مستويات هي( :بكالوريوس ) و(ماجستري) و(دكتوراه)
 المتغيرات التابعة:فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان.

المعالجة اإلحصائية :
بعد مجع املعلومات ،مت تفريغ البيانات ،واستخراج اإلجابات عن أسئلة البحث باستخدام التحاليل اإلحصائية التالية:
 - 2لإلجابـ ــة عـ ــن الس ـ ـؤال األول ،مت احتسـ ــاب املتوسـ ــطات احلسـ ــابية واالحنرافـ ــات املعياريـ ــة والرتبـ ــة للمجـ ــاالت األربعـ ــة
الستجابات أفراد الدراسة على أدا الدراسة.
 - 5لإلجابــة عــن السـؤال الثــاين ،مت اســتخدام اختبــار حتليــل التبــاين ،للكشــف عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني
أفراد الدراسة ،تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،وسنوات اخلرب واملؤهل العلمي.
 -2لإلجابة عن السؤال الثالث ،مت احتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافـات املعياريـة والرتبـة لفقـرات اجملـال السـتجابات
أفراد الدراسة على أدا الدراسة.
 -5لإلجابة عن السؤال الرابع ،مت استخدام التكرارات والنسبة املئوية الستجابات أفراد الدراسة على أدا الدراسة.
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الفصـل الرابـع
نتائج الدراسة
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الفصـل الرابـع
نتائج الدراسة
تضمن هذا الفصل عرضا للنتائج اليت مت التوصل إليها بعد أن مت حتليل البيانات إحصائيا ،ومتثل هذه النتائج
وجهات نظر أفراد الدراسة وفقا للمجاالت اليت تضمنتها أدا الدراسة .وتسهيال لعرض نتائج الدراسة فقد مت تصنيفها
وفقا ألسئلة الدراس ة حبيث متت اإلجابة عن كل سؤال على حده ،وفيما يلي عرض لتلك النتائج والبيانات اإلحصائية
املتعلقة هبا.
أوال  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:
ما درجة فاعلية الرقابة اإلدارية في كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان:
لإلجابة عن هذا السؤال ،مت احتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة على كل جمال من جماالت األدا
األربعة ،ويتضح ذلك من خالل اجلداول ذات األرقام ( .)22،22 ،25 ،22 ،22 ،20 ،5 ،2 ،2
المجال االول :األنظمة والقيادة اإلدارية
هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة فاعلية الرقابة اإلدارية يف الكليات التطبيقية يف سلطنة عمان فيما يتعلق بمجال األنظمة
والقيادة اإلدارية.
واجلدول ( )2يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لفقرات هذا اجملال.
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جدول ( ) 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة
لفقرات مجال األنظمة والقيادة اإلدارية
رقم
الفقر

الرتبة

نص الفقر

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

2

2

تتفق ممارسات العمل يف الرقابة اإلدارية مع القوانني واألنظمة

2.25

.52

5

5

يؤدي تطبيق األنظمة والتعليمات إىل حتقيق العدالة واملساوا بني العاملني.

3.32

1.23

2

2

توجد أهداف واضحة وحمدده لنظام الرقابة اإلدارية.

2.52

2.02

5

5

يلتزم العاملون باألنظمة والتعليمات ويفهم مقاصدها.

3.19

.99

2

2

يؤثر العاملون يف دوائر الرقابة اإلدارية يف تطوير أساليب العمل نتيجة توصياهتم 3.12

.94

لإلدار العليا يف الوزار .
2

2

تتصف األنظمة والتعليمات املعمول هبا بالوضوح والدقة.

2.25

2.02

2

2

توفر األنظمة والتعليمات حرية الوصول إىل كافة املعلومات الالزمة لغايات الرقابة 3.11

1.02

اإلدارية بيسر وسهولة.
2

2

تتصف عملية الرقابة اإلدارية باملوضوعية والعدالة.

2.02

.55

5

2

تلجأ الكلية الستعمال أساليب رقابية مناسبة يف أعماهلا.

3.02

1.01

20

5

تتصف األنظمة العمول هبا حاليا بالشمول وتفي باحلاجه.

5.52

2.00

22

20

تعترب الصالحيات املمنوحة للموظف كافية لتنفيذ املهام املنوطة به.

5.52

2.22

25

22

خيضع العاملون يف أقسام الرقابة اإلدارية لدورات تدريبية وتطويرية ختصصية 2.87

22

25

.98

تساعدهم على اجناز العمل الرقايب بشكل فعال.
يوجد اهتمام من املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية بالتوصيات اليت ترفعها 2.74

1.02

الكلية.

املتوسط احلسايب الكلي للمجال
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2.02

0.25

يتضح من اجلدول ( ،)2أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد الدراسة لفقرات هذا اجملال تراوحت بني
( ،)5.25 – 2.25إذ نالت الفقر رقم ( )2اليت نصت على" :تتفق ممارسات العمل يف الرقابة اإلدارية مع القوانني
واألنظمة" أعلى متوسط حسايب حيث بلغ ( )2.25وباحنراف معياري قدره ( ،) 0.52وجاءت الفقر رقم ( )5واليت
نصت على" :يؤدي تطبيق األنظمة والتعليمات إىل حتقيق العدالة واملساوا بني العاملني" باملرتبة الثانية مبتوسط حسايب
قدره ( ،)2.25واحنراف معياري قدره( .)2.52كما أظهر التحليل أن أقل وسط حسايب كان للفقر رقم ( ،)22واليت
نصت على" :يوجد اهتمام من املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية بالتوصيات اليت ترفعها الكلية" مبتوسط حسايب
قدره ( )5.25واحنراف معياري قدره (،)2.05بينما جاءت الفقر رقم ( ،)25واليت نصت على" :خيضع العاملون يف
أقسام الرقابة اإلدارية لدورات تدريبية وتطويرية ختصصية تساعدهم على اجناز العمل الرقايب بشكل فعال" يف املرتبة ما قبل
األخري مبتوسط حسايب ( )5.22وباحنراف معياري( .)0.52وبشكل عام بلغت املتوسطات احلسابية إلمجايل الفقرات
املتعلقة مبجال األنظمة والقياد اإلدارية ككل ( )2.02باحنراف معياري (  ،)0.25مما يدل على أن تقديرات أفراد
الدراسة لفاعلية الرقابة اإلدارية يف الكليات التطبيقية يف سلطنة عمان فيما يتعلق هبذا اجملال قد جاءت متوسطة ،والشكل
( )2يبني التمثيل البياين لفقرات هذا اجملال.
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شكل ()8
التمثيل البياني لفقرات مجال األنظمة والقيادة اإلدارية

المجال الثاني  :االتصال والتواصل
هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان فيما يتعلق
بمجال االتصال والتواصل ،واجلدول ( )2يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لفقرات اجملال.
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جدول ( ) 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة
لفقرات االتصال والتواصل
رقم
الفقر

الرتبة

نص الفقر

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

25

2

يوجد نظام آلي لضبط وتسجيل ساعات الدوام داخل الكليات.

4.33

.93

22

5

قنوات االتصال بين أقسام الكلية مفتوحة بدون عوائق.

3.87

.91

22

2

ترفع الكلية تقارير دورية للمسئولين بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية عن المهام 3.74

.97

22

5

22

2

اإلدارية المنجزة.

قنوات االتصال بين المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية وبين إدارات الكلية متوفرة 2.55

2.02

بدون عوائق.

يتم اإلشراف على الكلية من قبل المديرية العامة لكليات العلوم التطلبقية ضمن إطار زمني 3.43

1.04

محدد.

25

2

تساعد أساليب الرقابة اإلدارية الحالية على تحسين األداء.

3.40

1.08

50

2

تسهم سهولة الحصول على المعلومات في الرقابة اإلدارية على تقويم األداء.

3.20

.99

52

2

تسهم درجة موضوعية الرقابة اإلدارية الحالية على تحسين األداء.

2.22

2.02

55

5

تتصف الرقابة اإلدارية لديكم بالمرونة.

2.93

1.12

52

20

تحسن عملية تقويم األداء من خالل عملية الرقابة اإلدارية االتصاالت بين العاملين.

2.90

.93

55

22

تتصف الرقابة اإلدارية لديكم بالوضوح.

5.22

2.02

3.38

0.69

المتوسط الحسابي الكلي للمجال

يتضح من اجلدول ( ،)2أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة لفقرات هذا اجملال تراوحت بني
( ،)5.22 –5.22إذ نالت الفقر رقم ( ،)25واليت نصت على" :يوجد نظام آيل لضبط وتسجيل ساعات الدوام
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داخل الكليات" أعلى متوسط حسايب بلغ ( ،)5.22وباحنراف معياري ) ،(0.93يليها الفقر رقم ( ،)22اليت نصت
على" :قنوات االتصال بني أقسام الكلية مفتوحة بدون عوائق" مبتوسط حسايب ( ،)2.22وباحنراف معياري ( ،) 0.52
كما أظهر حتليل النتائج أن أقل وسط حسايب كان للفقر رقم ( ،)55واليت نصت على "تتصف الرقابة اإلدارية لديكم
بالوضوح" مبتوسط حسايب ( ،) 5.22واحنراف معياري ( ،) 2.02بينما جاءت الفقر رقم ( ،)52واليت نصت على" :
حتسن عملية تقومي األداء من خالل عملية الرقابة اإلدارية االتصاالت بني العاملني" يف املرتبة ما قبل األخري مبتوسط
حسايب ( ) 5.50وباحنراف معياري ( ،)0.52وبشكل عام بلغت املتوسطات احلسابية إلمجايل الفقرات املتعلقة مبجال
اإلتصال والتواصل ككل (  ) 2.22باحنراف معياري (  ،)0.25مما يدل على أن تقديرات افراد الدراسة لفاعلية الرقابة
اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان فيما يتعلق هبذا اجملال قد جاءت متوسطة ،والشكل ( )5يبني التمثيل
البياين لفقرات هذا اجملال.

شكل ()9
التمثيل البياني لفقرات مجال االتصال والتواصل
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المجال الثالث  :أساليب وأدوات الرقابة االدارية.
هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان فيما يتعلق مبجال
أساليب وأدوات الرقابة االدارية ،واجلدول ( )5يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لفقرات اجملال.
جدول ( ) 9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لفقرات
أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية
رقم
الفقر

الرتبة

52

2

نص الفقر
يتم االستفاد من نتائج تقارير الزيارات امليدانية للجهات اإلدارية يف حتسني

املتوسط
احلسايب
3.15

االحنراف
املعياري
1.15

جود العمل بالكلية.
52

5

تستخدم التقارير االحصائية جلمع املعلومات عن سري العمل يف الكلية.

2.05

2.05

52

2

تقوم اجلهة املسؤولة يف الكلية بتحليل الشكاوى اليت ترد من اجلهات األهلية

3.03

1.01

52

2

املستفيد من اخلدمات التعليمية.
يتم تقييم األداء الكلي للكلية من خالل مراجعة اخلطط التشغيلية والربامج

3.03

.97

املوضوعة.
55

5

متارس الرقابة اإلدارية من خالل التقارير الشهرية.

5.52

2.52

20

2

يتم االستفاد من نتائج الرقابة الذاتية اليت مارسها املوظفون لتقييم عملهم.

2.89

1.02

22

2

يتم مقارنة أداء املوظفني مع ما هو مطلوب حسب اللوائح والقرارات الوزارية.

2.86

.99

25

2

يتم تطبيق ادوات القياس من قبل املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية ملعرفة

5.22

2.02

مدى حتقق األهداف الرقابية على الكلية.
22

2

تستند عملية الرقابة اإلدارية على أهداف وسياسات واسرتاتيجيات واضحة.

2.75

.98

25

5

تستخدم التقنيات احلديثة يف ختطيط عملية الرقابة اإلدارية وتنفيذها وتقوميها.

2.72

.99
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رقم
الفقر

الرتبة

22

20

نص الفقر
يتم تطبيق سياسة الباب املفتوح بني العاملني عرب وسائل التواصل اإلجتماعي

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

5.22

2.02

مثل (الربيد االلكرتوين ،املنتديات.)...
22

22

يتم توظيف التقنيات احلديثة يف الرقابة اإلدارية على أداء املوظفني.

5.22

2.00

22

25

تستقطب الوزار خرباء ذوي كفاءات يف عملية الرقابة اإلدارية.

5.22

.55

5.22

0.25

املتوسط احلسايب الكلي للمجال

يتضح من اجلدول ( ،)5أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد الدراسة لفقرات هذا اجملال تراوحت بني
( ،)5.22 –2.22إذ نالت الفقر رقم ( )52اليت نصت على" :يتم االستفاد من نتائج تقارير الزيارات امليدانية
للجهات اإلدارية يف حتسني وجود العمل بالكلية" أعلى متوسط حسايب قدره ( )2.22وباحنراف معياري قدره (،)2.22
يليها الفقر رقم ( )52اليت نصت على" :تستخدم التقارير االحصائية جلمع املعلومات عن سري العمل يف الكلية" مبتوسط
حسايب قدره ( )2.05وباحنراف معياري قدره ( ،)2.05كما أظهرت نتائج التحليل أن أقل وسط حسايب كان للفقر رقم
( ،) 22اليت نصت على" :تستقطب الوزار خرباء ذوي كفاءات يف عملية الرقابة اإلدارية" مبتوسط حسايب (،)5.22
وباحنراف معياري ( ،)0.55بينما جاءت الفقر رقم ( ،)22اليت نصت على" :يتم توظيف التقنيات احلديثة يف الرقابة
اإلدارية على أداء املوظفني" يف املرتبة ما قبل األخري مبتوسط حسايب ( ،)5.22وباحنراف معياري( .)2.00وبشكل عام
بلغت املتوسطات احلسابية إلمجايل الفقرات املتعلقة مبجال أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية ككل (  ،) 5.22باحنراف
معياري (  )0.25مما يدل على أن تقديرات افراد الدراسة لفاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان
فيما يتعلق هبذا اجملال قد جاءت متوسطة ،والشكل ( )20يبني التمثيل البياين لفقرات هذا اجملال.
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شكل ()11
التمثيل البياني لفقرات أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية

واجلدول التايل يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة جملاالت الدراسة املتعلقة بالسؤال األول
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمجاالت الدراسة

اجملال

رقم اجملال

الرتبة

2

2

االتصال والتواصل

5

5

األنظمة والقياد اإلدارية

2.02

2

2

أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية

2.86

.74

املتوسط احلسايب الكلي

3.15

.536
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املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

3.38

.69
.25

يتضح من اجلدول ( ،)22أن املتوسطات احلسابية جملاالت الرقابة اإلدارية تراوحت بني ()5.22 – 2.22
حيث جاء جمال "االتصال والتواصل" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( ) 2.22واحنراف معياري ( ،)0.25بينما جاء
جمال "األنظمة والقياد اإلدارية" باملرتبة الثانية مبتوسط حسايب (  ) 2.02واحنراف معياري ( ،)0.25بينما جاء يف املرتبة
األخري جمال "أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية" مبتوسط حسايب عام ( )5.22وباحنراف معياري ( ،)0.25أما املتوسط
العام جلميع اجملاالت فقد جاء مقداره ( )2.22مما يدل على أن تقديرات أفراد الدراسة لفاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات
العلوم التطبيقية بسلطنة عمان قد جاءت متوسطة.
ثانيا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.02 = αبني املتوسطات احلسابية لدرجة فاعلية الرقابة
اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان تعزى للنوع االجتماعي ،وسنوات اخلرب  ،واملؤهل العلمي؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة فاعلية الرقابة اإلدارية يف
كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان حسب متغريات النوع االجتماعي واخلرب واملؤهل العلمي ،واجلدول أدناه يوضح
ذلك ،وفيما يلي عرض هلذه النتائج:
جدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فاعلية الرقابة اإلدارية بكليات العلوم
التطبيقية في سلطنة عمان حسب متغيرات النوع والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة
األنظمة

االتصال

أساليب

والقيادة

والتواصل

وأدوات

اإلدارية

االداة ككل

الرقابة
اإلدارية

النوع

ذكر

االجتماعي
انثى
المؤهل العلمي

بكالوريوس

س

3.22

2.52

2.86

3.22

ع

.690

.6949

.739

.516

س

2.91

2.22

2.85

3.07

ع

.736

.7039

.755

.554

س

3.07

2.25

2.91

3.15
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األنظمة

االتصال

أساليب

والقيادة

والتواصل

وأدوات

اإلدارية

االداة ككل

الرقابة
اإلدارية

ع

.775

.7610

.760

.574

س

3.05

2.22

2.77

3.14

ع

.564

.5809

.738

.464

س

3.16

2.22

2.85

3.18

ع

.915

.7417

.710

.582

س

3.09

2.22

2.96

3.18

ع

.649

.7244

.836

.549

س

2.86

2.55

2.91

3.20

ع

.841

.8302

.867

.610

أكثر من  11س

3.14

2.52

2.74

3.10

ع

.749

.6333

.588

.503

ماجستير
دكتوراه
عدد

5-1

سنوات
الخبرة

 11-6سنوات

سنوات

س= املتوسط احلسايب ع=االحنراف املعياري
يبني اجلدول ( )25تباينا ظاهريا يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات
العلوم التطبيقية يف سلطنة عمان بسبب اختالف فئات متغريات النوع االجتماعي (ذكور ،إناث) ،واملؤهل العلمي
(بكالوريوس ،ماجستري ،دكتوراه) ،واخلرب (أقل من مخس سنوات )20-2( ،سنوات ،أكثر من  20سنوات) ،يف حني
تراوحت املتوسطات احلسابية بالنسبة ملتغري النوع االجتماعي (ذكر) يف جمال االتصال والتواصل ( )2.52كحد أعلى
و( .)5.22بينما تراوحت املتوسطات احلسابية بالنسبة ملتغري النوع االجتماعي ( أنثى) يف االتصال والتواصل ()2.22
كحد أعلى ،و( )5.52كحد أدىن يف األنظمة والقياد اإلدارية ،يف حني تراوحت املتوسطات احلسابية بالنسبة ملتغري
املؤهل العلمي (بكالوريوس ) يف بعد االتصال والتواصل ( )2.52كحد أعلى و ( )5.52كحد أدىن يف أساليب وأدوات
الرقابة اإلدارية .بينما تراوحت املتوسطات احلسابية ملتغري املؤهل العلمي (ماجستري) يف االتصال والتواصل ( )2.22كحد
أعلى ،و( )5.22كحد أدىن يف جمال اساليب وادوات الرقابة االدارية ،بينما تراوحت املتوسطات احلسابية ملتغري املؤهل
العلمي (دكتوراه) يف االتصال والتواصل ( )2.22كحد أعلى ،و( )5.22كحد أدىن يف جمال اساليب وادوات الرقابة
االدارية.
واخريا تراوحت املتوسطات احلسابية بالنسبة ملتغري سنوات اخلرب ( ) 2-2يف االتصال والتواصل ( )2.22كحد أعلى
و( )5.52كحد أدىن يف جمال اساليب وادوات الرقابة االدارية .بينما تراوحت املتوسطات احلسابية ملتغري سنوات اخلرب
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( ) 20-2يف االتصال والتواصل ( )2.55كحد أعلى و( )5.52يف جمال اساليب وادوات الرقابة االدارية كحد أدىن.
بينما تراوحت املتوسطات احلسابية ملتغري سنوات اخلرب (أكثر من  20سنوات ) يف االتصال والتواصل ( )2.52كحد
أعلى و( )5.25يف جمال اساليب وادوات الرقابة االدارية كحد أدىن.
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية مت استخدام حتليل التباين الرباعي املتعدد على اجملاالت واألدا
ككل وجدول ( )22يوضح ذلك.
جدول ()13
تحليل التباين الرباعي المتعدد ألثر متغيرات النوع االجتماعي والمؤهل العلمي والخبرة
على درجة فاعلية الرقابة اإلدارية بكليات العلوم التطبيقية في سلطنة عمان

مصدر التباين

اجملاالت

النوع الجتماعي

اخلرب

جمموع

درجات

متوسط

املربعات

احلرية

املربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

األنظمة والقياد اإلدارية

1.460

1

1.460

3.153

.079

اإلتصال والتواصل

.212

1

.212

.438

.510

أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية

.069

1

.069

.124

.725

األنظمة والقياد اإلدارية

1.030

2

.515

1.113

.333

اإلتصال والتواصل

.255

2

.128

.264

.769

أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية

1.607

2

.803

1.454

.239

املؤهل العلمي

اخلطأ

الكلي

األنظمة والقياد اإلدارية

.007

2

.003

.007

.993

اإلتصال والتواصل

.554

2

.277

.502

.607

أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية

.000

2

6.39

.000

1.000

األنظمة والقياد اإلدارية

41.665

90

.463

اإلتصال والتواصل

43.596

90

.484

أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية

49.734

90

.553

األنظمة والقياد اإلداية

52.525

100

االتصال والتواصل

48.739

100

أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية

55.141
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100

يتبني من اجلدول ( )22اآليت:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.02 = αبني املتوسطات احلسابية لدرجة فاعلية الرقابةاإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان تعزى للنوع االجتماعي.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.02 = αبني املتوسطات احلسابية لدرجة فاعليةالرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان تعزى للمؤهل العلمي.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.02 = αبني املتوسطات احلسابية لدرجة فاعلية الرقابةاإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان تعزى لسنوات اخلرب .
ثالثاً  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث :
ما المعوقات التي تحد من فاعلية الرقابة اإلدارية في كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت احتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة كما هو موضح يف اجلدول اآليت:

جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة
للمعوقات التي تحد من فاعلية الرقابة اإلدارية
رقم
الفقر

الرتبة

نص الفقر

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

22

2

قلة مشاركة العاملني يف وضع األهداف حتد من الرقابة الذاتية.

3.78

1.01

25

5

توجد تعقيدات وروتني يف نظام الرقابة اإلدارية.

3.65

.99

50

2

يضع بعض املسؤولني تقديرات عالية لنتائج تقييمهم إلثبات جدارهتم اإلدارية.

3.62

1.15

52

5

متيل الوزار إىل استخدام الطرق التقليدية يف الرقابة اإلدارية أكثر من الطرق احلديثة 3.41

1.23

وذلك لسهولة استخدامها.

55

2

يالحظ غياب املعلومات الدقيقة أثناء عملية الرقابة اإلدارية.

3.40

1.02

52

2

تدخل العالقات والصداقات الشخصية يف نتائج الرقابة اإلدارية على األداء الوظيفي.

3.36

1.052

55

2

توجد حمابا يف نتائج الرقابة اإلدارية حتفظا من إثار التوتر مع اجلهة اخلاضعة للرقابة.

3.32

.97
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رقم
الفقر

الرتبة

نص الفقر

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

52

2

يوجد ضعف يف اإلعداد املهين والفين للقائمني على عملية الرقابة اإلدارية

3.34

.75

52

5

تتسم الرقابة اإلدارية باالستبدادية وقلة الدقة.

3.28

.99

52

20

تكون الرقابة اإلدارية على األداء الوظيفي عامة وتنطبق على مجيع املستويات.

3.25

1.08

52

22

تتم عملية الرقابة اإلدارية من قبل اللجان بدون إعالم اجلهة املستهدفة بذلك.

3.07

1.02

55

25

تستخدم تقارير الرقابة اإلدارية كوسيلة من وسائل التهديد ضد املوظفني.

2.91

1.00

2.25

0.22

املتوسط احلسايب الكلي للمجال

يتضح من اجلدول رقم ( ،)25أن املتوسطات احلسابية لتقديرات افر اد الدراسة على فقرات جمال املعوقات اليت
حتد من فاعلية الرقابة اإلدارية تراوحت بني ( ،)5.52 –2.22إذ نالت الفقر رقم ( ) 22اليت نصت على" :قلة مشاركة
العاملني يف وضع األهداف حتد من الرقابة الذاتية " أعلى املعوقات حيث بلغ املتوسط حسايب هلا ( )2.22وباحنراف
معياري قدره ( )2.02يليها الفقر رقم ( )25اليت نصت على" :توجد تعقيدات وروتني يف نظام الرقابة اإلدارية" مبتوسط
حسايب قدره ( )2.22وباحنراف معياري قدره (،)0.55كما أظهر التحليل أن أدىن املعوقات كان للفقر رقم ( ،)55اليت
نصت على" :تستخدم تقارير الرقابة اإلدارية كوسيلة من وسائل التهديد ضد املوظفني " مبتوسط حسايب ()5.52
وباحنراف معياري ( ،)2.0بينما جاءت الفقر رقم ( ،)52اليت نصت على "تتم عملية الرقابة اإلدارية من قبل اللجان
بدون إعالم اجلهة املستهدفة بذلك" يف املرتبة ما قبل األخري مبتوسط حسايب ( ) 2.02وباحنراف معياري(.)2.05
وبشكل عام بلغت املتوسطات احلسابية إلمجايل الفقرات املتعلقة مبجال معوقات الرقابة اإلدارية ككل(  ) 2.25باحنراف
معياري (  )0.22مما يدل على أن تقديرات افراد الدراسة للمعوقات اليت حتد من فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم
التطبيقية بسلطنة عمان قد جاءت بتقديرات متفاوتة من حيث وجودها عالية ومتوسطة .
والشكل رقم ( )25يبني التمثيل البياين لفقرات هذا اجملال.
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5

4

3

2

1
م ا م قات رقابة

رية

شكل ()12
التمثيل البياني لمعوقات فاعلية الرقابة اإلدارية
ثالثـاً :النتــائج المتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال الرابــع مــا آليــات تطــوير الرقابــة االداريــة يف كليــات العلــوم التطبيقيــة بســلطنة
عمــان؟ لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال مت اســتخدام التك ـرارات والنســب املئويــة ،إلب ـراز أهــم اآلليــات الــيت تطــور يف فاعليــة الرقابــة
االدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان كما يراها أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازليا حسب أمهيتها ،وهي على النحـو
التايل:
جدول ()15

أبرز اآلليات التي تطور في فاعلية الرقابة اإلدارية بكليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان
كما يراها افرد الدراسة مرتبة تنازليا وفقاً لعدد التكرارات والنسب المئوية لها

الرقم

عدد

اآلليات

التكرارات

النسبة المئوية

لمجموع اإلجابات

1

زياد عدد اللقاءات بني املسئولني وموظفيهم

22

%22

2

زياد الربامج التدريبية حول الرقابة اإلداري

22

%25
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الرقم

عدد

اآلليات

التكرارات

النسبة المئوية

لمجموع اإلجابات

3

تشجيع املنافسة بني أقسام الكلية حول معدالت األداء الوظيفي.

22

%22

4

اإلستعانة خبربات متخصصه يف جمال الرقابة اإلدارية من داخل السلطنة.

25

%22

5

توثيق األخطاء واالحنرافات ونشرها يف التقارير الدورية للجهة الرقابية.

22

%25

6

وضع حوافز مادية ومعنوية يتناسب مع ما مت إجنازه من أعمال.

22

%25

7

وضع مناذج رقابية جديد حول األداء الوظيفي ترفع بصفة دورية للمسؤولني

22

%25

8

االهتمام باقرتاحات اجلمهور من خالل نشر صناديق االقرتاحات أو عرب
وسائل االتصال املتاحة.

25

%22

9

اإلستعانة خبربات تربوية متخصصة يف جمال الرقابة اإلدارية.

55

% 52

11

تفعيل دور الرقابة اجلماهريية واإلعالم يف متابعة الشكاوي.

55

%52

11

اإلستعانة خبربات متخصصة يف جمال الرقابة اإلدارية من خارج السلطنة.

52

%52

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
 -2أن اآللية "زياد عدد اللقاءات بني املسؤولني وموظفيهم" قد حصلت على املرتبة األوىل فيما يتعلق بعدد التكرارات ،
أي ما نسبته ( )%22من جمموع اإلجابات.
 -5أن اآللية "زياد الربامج التدريبية حول الرقابة اإلدارية" قد حصلت على املرتبة الثانية فيما يتعلـق بعـدد التكـرارات ،أي
ما نسبته ( )%25من جمموع اإلجابات.
 -2أن اآللية " تشجيع املنافسـة بـني أقسـام الكليـة حـول معـدالت األداء الـوظيفي" قـد حصـلت علـى املرتبـة الثالثـة فيمـا
يتعلق بعدد التكرارات ،أي ما نسبته ( )%22من جمموع اإلجابات.
 -5أن اآللية "اإلستعانة خبربات متخصصه يف جمال الرقابة اإلدارية من داخل السـلطنة" قـد حصـلت علـى املرتبـة الرابعـة
فيما يتعلق بعدد التكرارات ،أي ما نسبته ( )%22من جمموع اإلجابات.
 -2أن اآلليـ ـات "وض ــع من ــاذج رقابي ــة جدي ــد ح ــول األداء الـ ـوظيفي ترف ــع بص ــفة دوري ــة للمس ــؤولني" و"توثي ــق األخط ــاء
واالحنرافات ونشرها يف التقارير الدورية للجهة الرقابية " و اآللية "وضع حـوافز ماديـة ومعنويـة يتناسـب مـع مـا مت إجنـازه مـن
أعمال" قد حصلت على املرتبة اخلامسة فيما يتعلق بعدد التكرارات ،أي ما نسبته ( )%25من جمموع اإلجابات.
 -2أن اآلليــة "االهتمــام باقرتاحــات اجلمهــور مــن خــالل نشــر صــناديق االقرتاحــات أو عــرب وســائل االتصــال املتاحــة " قــد
حصلت على املرتبة السادسة فيما يتعلق بعدد التكرارات ،أي ما نسبته ( )%22من جمموع اإلجابات.
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 -2أن اآللي ــة "االس ــتعانة خبـ ـربات تربوي ــة متخصص ــة يف جم ــال الرقاب ــة اإلداري ــة " واآللي ــة "تفعي ــل دور الرقاب ــة اجلماهريي ــة
واإلعــالم يف متابعــة الشــكاوي" قــد حصــلتا علــى املرتبــة الســابعة فيمــا يتعلــق بعــدد التكـرارات ،أي مــا نســبته ( )%52مــن
جمموع اإلجابات.
 -2أن اآلليــة "االســتعانة خب ـربات متخصصــة يف جمــال الرقابــة اإلداريــة مــن خــارج الســلطنة" قــد حصــلت علــى املرتبــة الثامنــة
واألخري فيما يتعلق بعدد التكرارات ،أي ما نسبته ( )%52من جمموع االجابات.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،ومن مث تقدمي التوصيات بناء على نتائجها ،هذا
وسيتم مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء ترتيب أسئلتها والنتائج اليت توصلت إليها ،وفيما يلي عرض النتائج مرتبة وفقا
ألسئلة الدراسة.
أوال :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:
ما درجة فاعلية الرقابة اإلدارية في كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان؟
أشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان جاءت
متوسطة ،إذ بلغ املتوسط احلسايب العام لتقديرات أفراد الدراسة جلميع اجملاالت (.)2.22
وقد تعزو الباحثة السبب يف حصول الرقابة االدارية على هذا املستوى املتوسط إىل وجود غموض وضبابية
لديهم حول الرقابة االدارية وكيفية ممارستها بكفاية وفاعلية ،نتيجة شعورهم بعدم جديتها وشعورهم بعدم الرضى عن
أنظمة الرقابة املعمول هبا وطريقة ممارستها ،واعتقادهم بعدم أخذ صانع القرار بآرائهم بسبب عدم إشراكهم يف تصميم
برامج الرقابة اإلدارية وكذلك قد تعزى هذه النتيجة إىل شعور أفراد الدراسة بأن أساليب الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم
التطبيقية بسلطنة عمان ال تساعد على حتسني األداء بالشكل الكايف .وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة كل من
(الكوفحي5002 ،؛ اخلرشة.)5002 ،
كما بينت نتائج الدراسة ،أن املتوسطات احلسابية جملاالت الرقابة االدارية تراوحت بني (،)5.22 – 2.22
حيث جاء جمال "االتصال والتواصل" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( ،)2.22وقد تعزى هذه النتيجة اىل شعور أفراد
الدراسة بأن اجراءات الرقابة االدارية يف كليات العلوم التطبيقية تعاين بعض الشيء من الروتني وتقل فيها املرونة ،وقد يعزى
ذلك ايضا إىل عدم وضوح اجراءات الرقابة االدارية ،وعدم اسهامها يف حتسني أداء العاملني يف كليات العلوم التطبيقية
بشكل كاف .فكلما كانت االجراءات الرقابية واضحة وحمدد ودقيقة وبعيد عن الروتني كلما ساهم ذلك يف تعظيم أثرها
على فاعلية أداء العاملني يف هذه الكليات ،وتتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة (الكوفحي.)5002 ،
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بينما جاء جمال األنظمة والقياد اإلدارية يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ( ،) 2.02وقد تعزى هذه النتيجة
رمبا إىل قلة اهتمام املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية بالتوصيات اليت ترفعها كليات العلوم التطبيقية ،وقلة خضوع
العاملني يف أقسام الرقابة اإلدارية لدورات تدريبية وتطويرية ختصصية يف مفهوم الرقابة اإلدارية وأنواعها وأساليبها وأدواهتا
وغري ذلك مبا تساعدهم على اجناز العمل الرقايب بشكل فعال ،وعدم كفاية الصالحيات املمنوحة للموظف مما تساعده يف
تنفيذ املهام املنوطة به ،وقلة مشول االنظمة الرقابية حلاجات العاملني يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان وخصوصا
املكافآت املادية واملعنوية اليت ختلق جوا من التنافس احلر وحتسني األداء يف كليات العلوم التطبيقية .وهذه النتيجة تتفق مع
نتيجة دراسة (اخلرشة.)5002 ،
وجاء جمال أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ( ،) 5.22وقد تعزى هذه النتيجة
اىل قلة استقطاب الوزار خلرباء ذوي كفاءات يف عملية الرقابة اإلدارية ،وقلة استخدام التقنيات احلديثة يف الرقابة اإلدارية
على أداء املوظفني يف الكليات ،وضبابية أهداف الرقابة اإلدارية وسياساهتا واسرتاتيجياهتا فكلما طبقت الرقابة بفاعلية
أظهرت جوانب القصور يف العمل اإلداري مما يسهم يف وضع اخلطط العالجية املستقبلية لتطوير العمل اإلداري ،وعدم
تطبيق أدوا ت القياس من قبل املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية ملعرفة مدى حتقق األهداف الرقابية على الكلية
بشكل كاف ،وضرور أن يتم تقييم األداء الكلي للكليات من خالل مراجعة اخلطط التشغيلية والربامج املوضوعة ،وهذه
النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة (اخلرشة 5002 ،؛النميان5002 ،؛ باعلوي.)5002 ،
ثانياً  :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.02 = αبني املتوسطات احلسابية لدرجة فاعلية الرقابة
اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان تعزى للنوع االجتماعي ،وسنوات اخلرب  ،واملؤهل العلمي؟
وفيما يلي عرض هلذه النتائج:
المتغير األول  :النوع االجتماعي
أظهرت نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال الثاين للمتغري األول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة (  )0.02 = αللمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد الدراسة ألبعاد فاعلية الرقابة االدارية يف
كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان تعزى ملتغري النوع االجتماعي يف مجيع اجملاالت ويف الدرجة الكلية ،وهذا يعين توافق
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الذكور مع االناث يف الفكر والتقدير لدرجة فاعلية الرقابة اإلدارية ،وقد تعزى هذه النتيجة اىل أن االداريني يعملون يف
بيئات عمل متشاهبة ويلتزمون بقوانني وأنظمة وتعليمات وإجراءات رقابية ثابتة بغض النظر عن نوعهم االجتماعي .وهذه
النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة (الكوفحي )5002 ،وختتلف مع نتيجة دراسة (آل احلارث.)5002 ،
المتغير الثاني :سنوات الخبرة
أظه رت نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال الثاين للمتغري الثاين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة (  )0.02 = αللمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد الدراسة ألبعاد فاعلية الرقابة االدارية يف
كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان تعزى ملتغري سنوات اخلرب يف مجيع اجملاالت ويف الدرجة الكلية .وجاءت هذه
النتيجة أيضا غري متوقعة ،إذ كان من املتوقع أن يكون الزدياد عدد سنوات اخلرب أثر اجيايب واضح لتقديرات أفراد الدراسة
لفاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان ،نظرا ألن أصحاب اخلرب األكرب يتمتعون مبهنية عالية
وثقة بالنفس وأكثر معرفة ودراية بأمناط ومستويات وفاعلية الرقابة االدارية ،حبكم طول ممارستهم للعمل وخربهتم فيه
،وبالتايل متيزهم يف تلك األمناط واملستويات من أصحاب اخلرب األقل .وقد يعزى السبب يف ذلك إىل قيامهم بأعمال
متقاربة إىل ٍ
حد كبري ،ويلتزمون باألنظمة والقوانني املعمول هبا يف عملهم ويلتزمون بقوانني وأنظمة وتعليمات وإجراءات
رقابية ثابتة ،لذا فمن الطبيعي أن تكون استجاباهتم متقاربة بغض النظر عن سنوات اخلرب  .وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة
دراسة (الكوفحي )5002 ،وختتلف مع نتيجة دراسة (آل احلارث.)5002 ،
المتغير الثالث :المؤهل العلمي
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
أظهرت نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال الثاين للمتغري الثالث عدم وجود ٌ
الداللة (  )0.02 = αللمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد الدراسة ألبعاد فاعلية الرقابة اإلدارية يف
كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان تعزى ملتغري املؤهل العلمي يف مجيع اجملاالت ويف الدرجة الكلية .وقد يعزى السبب
يف ذلك إىل قيامهم بأعمال إدارية متشاهبة وخيضعون يف عملهم إلجراءات رقابية ثابتة يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة
عمان ،لذا فمن الطبيعي أن تكون استجاباهتم متقاربة بغض النظر عن مؤهالهتم العلمية .وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة
دراسة (الكوفحي )5002 ،وختتلف مع نتيجة دراسة (النميان.)5002 ،

94

ثالثاً :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن بالسؤال الثالث :
ما المعوقات التي تحد من فاعلية الرقابة اإلدارية في كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان؟
اشتمل هذا اجملال على (  ) 25عبار تتصل باملعوقات اليت حتد من فاعلية الرقابة اإلدارية يف كليات العلوم التطبيقية
بسلطنة عمان  ،حيث أظهرت نتائج الدراسة إىل أن فقرات هذا اجملال شكلت معوقات حتد من فاعلية الرقابة اإلدارية يف
كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان بدرجة تراوحت بني الكبري واملتوسطة.
وقد تعزى هذه النتيجة إىل شعور أفراد الدراسة بقلة مشاركتهم يف وضع األهداف مما حيد من رقابتهم الذاتية ،كذلك قد
يعزى إىل شعورهم بتدخل العالقات والصداقات الشخصية يف نتائج الرقابة اإلدارية على األداء الوظيفي لديهم مما يؤدي
اىل عدم رضاهم واخنفاض مستوى األداء يف العمل ،وتعقد اجراءات الرقابة اإلدارية وعدم بساطتها ،ووجود حمابا يف
نتائج الرقابة اإلدارية حتفظا من إثار التوتر مع اجلهة اخلاضعة للرقابة االدارية .وامليل إىل استخدام الطرق التقليدية يف
الرقابة اإلدارية أكثر من الطرق احلديثة نظرا لسهولة استخدامها ،وعدم استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة األمر الذي
كان سيسهم اسهاما كبريا يف تقليل الوقت واجلهد خالل العمل ،مما يساعد على تطوير األداء وحتديثه واجنازه بفاعلية
واتقان .وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة (النميان )5002 ،وختتلف مع نتيجة دراسة (شاهني.)5002 ،
رابعاً :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع:
ما آليات تطوير الرقابة االدارية يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان؟
بينت نتائج الدراسة بعد استخدام التكرارات والنسب املئوية ،إلبراز أهم اآلليات اليت تطور فاعلية الرقابة االدارية
يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان كما يراها أفراد جمتمع الدراسة مرتبة تنازليا حسب أمهيتها ،كما يلي:
إن آلية "زياد عدد اللقاءات بني املسؤولني وموظفيهم " قـد حصـلت علـى املركـز األول فيمـا يتعلـق بعـدد التكـرارات ،أي مـا
نســبته ( )%22م ــن جمم ــوع اإلجاب ــات ،وت ــربز هن ــا م ــن وجه ــة نظ ــر أف ـراد الدراس ــة أمهي ــة التواص ــل والتفاع ــل ب ــني املس ــؤولني
واإلداريني ،وعلى التعاون بني هذه الفئات كافة ،فال ميكن عزل أحدهم عن اآلخر .حيث التعاون وتبادل اخلربات يساهم يف
معرفة أنظمة الرقابة اإلدارية وأساليبها وأ دواهتا وفلسفتها واملعوقات اليت حتد من فاعليتها .وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة
(النميان.)5002 ،
تليها آلية "زياد الـربامج التدريبيـة حـول الرقابـة اإلداريـة" قـد حصـلت علـى املرتبـة الثانيـة فيمـا يتعلـق بعـدد التكـرارات ،أي مـا
نســبته ( )% 25مــن جممــوع اإلجابــات ،وتــربز هنــا أمهيــة عقــد ب ـرامج ودورات تدريبيــة لإلداريــني يف كليــات العلــوم التطبيقيــة
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بسلطنة عمان مبفهوم الرقابـة اإلداريـة وأنواعهـا وأسـاليبها مـع الرتكيـز علـى الرقابـة الذاتيـة ،لتصـبح اجتاهـاهتم احملايـد حنـو الرقابـة
اإلدارية اجيابية وحت ويلها اىل قناعات قائمة على الرضى الوظيفي .وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة (النميان.)5002 ،
مث تأيت بعد ذلك اآللية "تشجيع املنافسة بني أقسـام الكليـة حـول معـدالت األداء الـوظيفي" وقـد حصـلت علـى املركـز الثالـث
قيما يتعلق بعدد التكرارات ،وذلك بنسبة ( )%22من جمموع االجابات ،وهذا األمر مبثابة تعزيز للعاملني ويعمل على خلـق
روح التنافس بينهم وبالتايل رفع مستوى األداء والتميز يف العمل.
كذلك حصلت اآللية "االستعانة خبربات متخصصة يف جمال الرقابة اإلدارية من داخل السلطنة" على املركز الرابع فيما يتعلق
بعدد التكرارات ،أي ما نسبته ( )%22من جمموع اإلجابات ،وهذا االمر يؤكد على ضرور مشاركة اخلربات املتخصصة مـن
داخل السلطنة يف جمال الرقابة االدارية يف كليات العلوم التطبيقية كوهنا أكثر دراية بظروف العمل احمليطة واحتياجات اجملتمع
من املؤسسات التعليمية .وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة (الكوفحي.)5002 ،
كمــا جــاءت اآلليــة "وضــع منــاذج رقابيــة جديــد حــول األداء الــوظيفي ترفــع بصــفة دوريــة للمســؤولني" يف املركــز اخلــامس فيمــا
يتعلــق بعــدد التك ـرارات ،أي مــا نســبته ( )%25مــن جممــوع اإلجابــات ،وهــذا االمــر يؤكــد علــى ضــرور اش ـراك اإلداريــني يف
تصـميم ووضـع منــاذج رقابيـة باعتبــارهم مـن يقومــون بالوظـائف االداريـة املختلفــة واألكثـر اطالعــا يف العمـل اإلداري يف كليــات
العلوم التطبيقية بسلطنة عمان .وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة (الكوفحي.)5002 ،
أيضا حصلت اآللية "توثيق األخطـاء واالحنرافـات ونشـرها يف التقـارير الدوريـة للجهـة الرقابيـة" علـى املركـز اخلـامس مكـرر فيمـا
يتعل ــق بع ــدد التكـ ـرارات ،أي م ــا نس ــبته ( )%25م ــن جمم ــوع اإلجاب ــات ،وه ــذا األم ــر يؤك ــد عل ــى ض ــرور توثي ــق األخط ــاء
واالحنرافــات ونشــرها يف التقــارير الدوريــة للجهــة الرقابيــة وعــدم التغاضــي عــن بعــض االخطــاء واالحنرفــات جماملــة الحــد .كمــا
جــاءت أيضــا يف املركــز اخلــامس اآلليــة "وضــع حـوافز ماديــة ومعنويــة ليتناســب مــع مــا مت إجنــازه مــن أعمــال" فيمــا يتعلــق بعــدد
التكـرارات ،أي مـا نســبته ( )%25مــن جممــوع اإلجابــات ،وهــذا األمــر يؤكــد علــى ضــرور تـوافر مبــدأ احلـوافز واملكافــآت وأن
تطبيقه بكل نزاهة وموضوعية يؤدي إىل خلق التنافس احلر وحتسني األداء يف كليـات العلـوم التطبيقيـة وتتفـق هـذه النتيجـة مـع
نتيجة دراسة (النميان.)5002 ،
ونالحــظ أن اآلليــة "االهتمــام باقرتاحــات اجلمهــور مــن خــالل نشــر صــناديق االقرتاحــات أو عــرب وســائل االتصــال املتاحــة"
حصـلت علـى املركـز السـادس فيمـا يتعلـق بعـدد التكـرارات ،أي مـا نسـبته ( ) %22مـن جممـوع اإلجابـات ،وهـذا األمـر يؤكــد
على ضرور العمل على تأسيس معايري ثابتة ذات كفاء للقيام بوظيفة الرقابة اإلدارية واألخذ بعني االعتبار آراء اجملتمع احمللي
حول األ داء اإلداري يف كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (النميان.)5002 ،
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بينما حصلت اآلليـة "االسـتعانة خبـربات تربويـة متخصصـة يف جمـال الرقابـة اإلداريـة" علـى املرتبـة قبـل األخـري فيمـا يتعلـق بعـدد
التكـرارات ،أي بنســبة ( )%52مــن جممــوع االجابــات ،وهــذا األمــر يبــني ضــرور االســتفاد بــاخلربات الرتبويـة يف جمــال الرقابــة
اخلارجية ،واالستفاد من جتارهبم يف هذا اجملال.
وأخرياﹰ اآللية "االستعانة خبربات متخصصة يف جمال الرقابة اإلدارية من خارج السـلطنة" فيمـا يتعلـق بعـدد التكـرارات ،أي مـا
نس ــبته ( )%52م ــن جمم ــوع اإلجاب ــات ،وه ــذا األم ــر يؤك ــد عل ــى ض ــرور مش ــاركة اخل ــربات املتخصص ــة م ــن خ ــارج الس ــلطنة
واالستفاد من خ رباهتم ،يف جمـال الرقابـة االداريـة يف كليـات العلـوم التطبيقيـة ،وهـذه النتيجـة تتفـق مـع نتيجـة دراسـة (النميـان،
.)5002
التوصيات
توصلت الدراسة اىل جمموعة من التوصيات كان من أبرزها:
-

ضرور توظيف التقنيات احلديثة يف الرقابة اإلدارية على أداء املوظفني.
ضرور استفاد املوظفني من نتائج الرقابة الذاتية اليت مارسوها لتقييم عملهم.
وضع حوافز مادية ومعنوية للموظفني يتناسب مع ما مت إجنازه من أعمال.
زياد عدد اللقاءات بني املسؤولني وموظفيهم هبدف التعريف مبفهوم الرقابة اإلدارية وفلسفتها وأدواهتا واساليبها.
االهتمام باقرتاحات اجلمهور من خالل نشر صناديق االقرتاحات أو عرب وسائل االتصال املتاحة.
أ ن يتم تطبيق أدوات القياس من قبل املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية ملعرفة مدى حتقق األهداف الرقابيـة يف
كليات العلوم التطبيقية.

الدراسات المقترحة
بناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تقرتح الباحثة الدراسات اآلتية:
 تقييم نظم الرقابة اإلدارية من وجهة نظر املوظفني اإلداريني بكليات العلوم التطبيقية يف سلطنة عمان. تطوير نظم وآليات الرقابة اإلدارية بكليات العلوم التطبيقية يف سلطنة عمان. الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي بكليات العلوم التطبيقية يف سلطنة عمان. -التدقيق الداخلي ودوره يف ضبط األداء الوظيفي بكليات العلوم التطبيقية يف سلطنة عمان.
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المراجع العربية

ابن كثري ،امساعيل بن عمر ( .)5022تفسير ابن كثير .متوفر:
.http://quran.ksu.edu.sa/index.php
تاريخ الدخول.5022/5/2 :

أبو ماضي ،كامل أمحد ( .)5002مدى فعالية الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع غزة .دراسة ميدانية ،رسالة ماجستري غري
منشور  .اجلامعة اإلسالمية ،غز .

أبو هداف ،ماجد حممد سليم ( .)5002تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية (دراسة تطبيقية على
املؤسسات احلكومية يف قطاع غز ) .رسالة ماجستري غري منشور  .اجلامعة اإلسالمية ،غز .

األمحد ،عبدالعزيز أمحد ( .)5002مفهوم الرقابة الذاتية وفلسفتها لدى مديري املدارس الثانوية بدولة الكويت ودورها يف تفعيل إدار
اجلود  :الرتبوية الشاملة .دراسات في المناهج وطرق التدريس.225-202 ،134 ،

إدريس ،الفاضل تيمان ( .)5002أساسيات اإلدارة للمستوى الثالث .اخلرطوم :دار احلكمة للنشر.

األمانة العامة جمللس التعاون اخلليجي ( .)5022متوفر:
.www.gcc-sg.org/eng/indexc64.htm
تاريخ الدخول.5022/20/2 :
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أمني ،عبادي حممد ( .)5002مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة (دراسة حالة املديرية
التجارية للمؤسسة الوطنية للتجهيزات الصناعية :الدور " مبيعات-مقبوضات" ) .رسالة ماجستري غري منشور  .كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التيسري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.

باعلوي ،حممد سليمان علوي ( .)5002مدى فاعلية الرقابة اإلدارية على أعمال الجمعيات الخيرية وانعكاساتها األمنية.
رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،اململكة العربية السعودية.

البلوشي ،طالل بن عبداهلل بن حممد ( .)5005نموذج مقترح لرقابة األداء على المشاريع التربوية التطويرية في وزارة التربية
والتعليم بسلطنة عمان .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة السلطان قابوس ،مسقط.

بوطور  ،فضيلة ( .)5002دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك-دراسة حالة :الصندوق الوطين للتعاون
"الفالحي بنك" -جامعة حممد بو ضياف ،اجلزائر.

اجلارودي ،ماجد بنت ابراهيم ( .)5022واقع احملاسبية التعليمية يف اجلامعات السعودية .المجلة السعودية للتعليم العالي ،العدد
 ،2ص  .22متوفر:
.http://www.ksu.edu:sa/mjaroody/Publications
تاريخ الدخول.5022/22/2 :

جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة ( .)5022مالمح عن الجهاز .متوفر:
http://www.sai.gov.om/Laws.aspx/PageeID=4
تاريخ الدخول.5022/5/22 :
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جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة ( .)5022نافذة البالغات .متوفر:
http://www.sai.gov.om/£Pages&PageID=18
تاريخ الدخول.5022/20/22 :

احلارث ،حيىي صاحل ( .)5002اتجاهات مديري المدارس اإلبتدائية في منطقة حائل نحو واقع ممارسة المساءلة في اإلدارة
التربوية بالمملكة العربية السعودية .رسالة ماجستري غري منشور  .اجلامعة األردنية ،األردن.

احلديثي ،سرى كرمي ريشان ( .)5020دور الرقابة على تكاليف جودة التصنيع في تحسين األداء المالي لشركات األدوية
األردنية .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة الشرق األوسط ،األردن.

احلريب ،أمحد صاحل هليل ( .)5002الرقابة اإلدارية وعالقتها بكفاءة األداء :دراسة تطبيقية على املراقبني اجلمركيني جبمرك مطار
امللك خالد الدويل .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

اخلرشة ،ياسني كاسب ( .)5002مدى فاعلية الرقابة اإلدارية الداخلية في الشركات الصناعية األردنية .رسالة ماجستري غري
منشور  .اجلامعة األردنية ،عمان.

اخلروصي ،نيلة بنت عبداهلل ( .)5005تصور مقترح لتطوير أداء مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان في
ضوء تطبيق نظام المحاسبة .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة السلطان قابوس ،مسقط.

اخلروصي ،ياسر بن محود ( .)5005أثر العوامل السلوكية على أداء المراقب االداري في وزارات الخدمة المدنية بسلطنة
عمان :دراسة حالة .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة آل البيت ،األردن.

اخليسي ،عبدالباسط أمحد ( .)5022مدى مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلداري في هيئات
الحكم المحلي بطاع غزة (دراسة تطبيقية حتليلية) .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة األزهر ،غز .
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الدوسري ،مبارك حممد ( .)5020تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة
الكويت .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،األردن.
الرشيدات ،ممدوح حممد ( .)2555الرقابة اإلدارية وأثرها على أداء اإلدارة العامة األردنية (دراسة ميدانية يف وزار األشغال العامة
واالسكان) .رسالة ماجستري غري منشور  .اجلامعة األردنية ،األردن.

الرشيدي ،عيد عباد مناور ( .)5020تقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية في البنوك التجارية في الكويت .رسالة ماجستري غري
منشور  .جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،األردن.

الرواحي ،خالد بن محد بن محود ( .)5002المقومات األساسية للتدقيق الداخلي ومدى توفرها في وزارة الخدمة المدنية
بسلطنة عمان .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة آل البيت ،األردن.

السبيعي ،ناصر ( .)5005األساليب الرقابية وعالقتها بكفاءة األداء األمني :دراسة مسحية على العاملني بالقوات اخلاصة ألمن
الطرق مبدينة الرياض .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

سالمة ،مصطفى ( .)5020مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية والمالية .ط ،2عمان :دار البداية ناشرون وموزعون.

شاهني ،مسر حممد راغب ( .)5002واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية في قطاع غزة .رسالة ماجستري غري
منشور  .اجلامعة اإلسالمية ،غز .

الشرتي ،سلمان ( .)5002أسس الرقابة اإلدارية وانعكاساتها األمنية :دراسة مقارنة عن مظاهر الرقابة األدبية يف صدر اإلسالم
وأجهز الرقابة اإلدارية يف اململكة العربية السعودية .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض.

الصباح ،عبدالرمحن ( .)2552مبادئ الرقابة اإلدارية-المعايير-التقييم-التصحيح .عمان :دار زهران للنشر والتوزيع.
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الطربي ،حممد بن جرير ( .)5022تفسير الطبري .متوفر:
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya18.html
تاريخ الدخول.5022/22/22 :

الطراونة ،غاد عوض ( .)5002تقييم نظم الموازنات التخطيطية ودورها في فعالية إدارة سلطة إقليم البتراء .رسالة ماجستري
غري منشور  .جامعة آل البيت ،األردن.

العامري ،إميان بنت محيد بن ناصر ( .)5025الرقابة اإلدارية على مؤسسات التعليم العام في سلطنة عمان (تصور مقرتح).
رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة السلطان قابوس ،مسقط.

عباس ،علي ( .)2552الرقابة اإلدارية على المال واألعمال في الشركات المساهمة والمؤسسات المصرفية .عمان.

عباس ،علي ( .)5002الرقابة اإلدارية في منظمات األعمال .عمان :دار الراية.

عبداهلل ،نضال ( .)5002رقابة ديوان المحاسبة في األردن في ضوء مبادئ المنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا
(األنتوساي) .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة آل البيت ،األردن.

عبداهلادي ،محدي أمني ( .)2522الفكر اإلداري اإلسالمي المقارن .القاهر  :دار الفكر العريب.

العضايلة ،علي حممد ( .)2555الرقابة اإلدارية الداخلية في المؤسسات العامة-جتربة جامعة مؤتة -وقائع مؤمتر اإلدار العامة
حول التخطيط والرقابة اإلدارية ،جامعة الريموك ،األردن.
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العفيفي ،عبري حممد فتحي ( .)5002معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية واآلليات المقترحة لزيادة فاعليتها (دراسة
حتليلية تطبيقية على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غز ) .رسالة ماجستري غري منشور  .اجلامعة اإلسالمية،
غز .

عالن ،عبداهلل ( .)5002اجراءات الرقابة في األنظمة المحاسبية في الجامعات األردنية .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة
الريموك ،األردن.

العلوي ،سامل بن راشد ( .)5022سلطات الضبط اإلداري في سلطنة عمان (التنظيم والرقابة) .أكادميية السلطان قابوس لعلوم
الشرطة ،نزوى.

عليان ،رحبي مصطفى ،عثمان حممد غنيم ،جهاد أمحد أبو السندس ،حممد خري سليم أبو زيد ( .)5002أساليب البحث العلمي
وتطبيقاته يف التخطيط واإلدار  .عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع.

عليان ،زيد حممود موسى ( .)5005مدى أهمية استخدام الموازنات التخطيطية في التخطيط والرقابة وتقويم األداء في
الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا،
األردن.

العمري ،خالد ( .)5005واقع المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم في األردن :دراسة تطويرية حتليلية .رسالة دكتورا غري
منشور  .عمان ،اجلامعة األردنية.

غطاس ،نبيه ( .)2520معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال .اجنليزي ،عريب .مكتب لبنان ،بريوت.
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الغيث ،سعود موسى ( .)5000مدى فعالية الدور الرقابي لهيئة الرقابة والتحقيق من وجهة نظر القيادات التنفيذية بالوزارة.
رسالة ماجستري غري منشور  .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

الفاعوري ،حممد عيسى ( .)5002اإلدارة بالرقابة .عمان :كنوز املعرفة.

فراونة ،رامي أمحد ( .)5022تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية في الرقابة على أداء الجامعات
الفلسطينية (دراسة تطبيقية) .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة األزهر ،غز .

الفرجات ،أمحد ( .)5002تقييم وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات األردنية .جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان.

القرآن الكرمي

كالب ،سعيد يوسف ( .)5005واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي (دراسة ميدانية على وزارات السلطة الوطنية
الفلسطينية يف قطاع غز ) .رسالة ماجستري غري منشور  .اجلامعة اإلسالمية ،غز .

كالب ،سعيد يوسف ( .)5002الرقابة المالية واإلدارية ودورها في عملية التنمية .ورقة عمل مقدمة ملؤمتر "تنمية وتطوير قطاع
غز بعد االنسحاب اإلسرائيلي" .كلية التجار  ،اجلامعة اإلسالمية ،غز .

كنعان ،نواف ( .)5002الرقابة املالية على األجهز احلكومية .حبث منشور .مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية،
جامعة اإلمارات العربية املتحد .55 ،)5(2،
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الكوفحي ،حممود عبدالرمحن ( .)5002الرقابة اإلدارية وأثرها على األداء الوظيفي الفعال للعاملين في مديريات التربية والتعليم
في األردن .رسالة دكتورا غري منشور  .جامعة الريموك ،األردن.

املدهون ،عبدالرحيم فهمي ( .)5020حق السؤال كأداة من األدوات الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية وفقا للنظام
الفلسطيني (دراسة مقارنة) .رسالة ماجستري غري منشور  .جامعة األزهر ،غز .

املعجم الوسيط.

املعهد األمريكي للمحاسبني ( .)2522الرقابة الداخلية-عناصر النظام المتكامل وأهميته لكل من اإلدارة والمرتجع
الخارجي -تقرير جلنة إجراءات املراجعة اخلاصة -تعريب وتقدمي د.حممد عباس حجازي.

املقرن ،سطام بن عبدالعزيز ( .)5002تصميم أنظمة الرقابة الداخلية للقطاع الحكومي (دراسة حتليلية وصفية) .ديوان املراقبة
العام ،السعودية.

منصور ،علي حممد ( .)2555مبادئ اإلدارة-أسس ومفاهيم -القاهر  :جمموعة النيل العربية لنشر.

النميان ،عبداهلل عبدالرمحن ( .)5002الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي في األجهزة األمنية-دراسة مسحية على شرطة
منطقة حائل -رسالة ماجستري غري منشور  .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
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اهليئة العمانية لالعتماد االكادميي .)5020( ،متوفر:
www.omanet.om/arabic/goverment/gov8.asp?cat=gov&subcat=gv2
تاريخ الدخول 5022/2/2م.

وردات ،عطا اهلل أمحد سالمة ( .)2522نحو مشروع نموذج للرقابة اإلدارية في الشركات المختلطة .رسالة ماجستري غري
منشور  .اجلامعة األردنية ،األردن.

وزار التعليم العايل .)5022( ،متوفر:
www.mohe.gov.ID/Templates/Internal.aspx?Postingld=255
تاريخ الدخول 5022/22/2م.

وزار الشؤون القانونية ( .)5002المراسيم السلطانية .مرسوم سلطاين رقم ( )5002 /25بتحويل كليات الرتبية إىل كليات العلوم
التطبيقية بتاريخ  ،5002/2/2اجلريد الرمسية ،العدد  .252متوفر:
http://mola.gov.om/maraseemno/843/62-2007.pdf
تاريخ الدخول.5022/9/14 :

وزار الشؤون القانونية ( .)2010المراسيم السلطانية .مرسوم سلطاين رقم ( )5020 /25بإنشاء اهليئة العمانية لإلعتماد
األكادميي بتاريخ  ،5020/2/2اجلريد الرمسية ،العدد  .522متوفر:
.http://mola.gov.om/maraseemno/911/54-2010.pdf
تاريخ الدخول.5022/5/2 :
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وزار الشؤون القانونية ( .)2011المراسيم السلطانية .مرسوم سلطاين رقم ( )5022 /52بتعديل مسمى جهاز الرقابة املالية
للدولة وتوسيع اختصاصاته بتاريخ  ،5022/2/2اجلريد الرمسية ،العدد  .522متوفر:
.http://www.mola.gov.om/maraseemno/931/27-2011.pdf
تاريخ الدخول.5022/11/14 :
وزار الشؤون القانونية ( .)2011المراسيم السلطانية .مرسوم سلطاين رقم ( )5022 /22بإصدار قانون الرقابة املالية واإلدارية
للدولة بتاريخ  ،5022/20/55اجلريد الرمسية ،العدد  .555متوفر:
http://www.mola.gov.om/maraseemno/949/111-2011.pdf
تاريخ الدخول.5022/20/25 :

وزار الشؤون القانونية ( .)5020القرارات الوزارية .قرار وزاري رقم ( )5020 /22بإعاد هيكلة املديرية العامة لكليات العلوم
التطبيقية بتاريخ  ،5020/20/25اجلريد الرمسية ،العدد  .502متوفر:
.http://www.mola.gov.om/qrarat/906/13-2010.pdf
تاريخ الدخول.5022/20/25 :

وكالة األنباء العمانية ( .)5022الكلمة السامية لحضرة صاحب الجاللة أمام مجلس عمان يف  .5002/22/22متوفر:
http://www.omannews.gov.om/ona/index.jsp
تاريخ الدخول5022/22/5 :
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وكالة األنباء العمانية ( .)5022الكلمة السامية لحضرة صاحب الجاللة أمام مجلس عمان للفترة الخامسة يف
 .022/20/22متوفر:
.http://www.omannews.gov.om/ona/index.jsp
تاريخ الدخول.5022/22/5 :

ياغي ،حممد عبدالفتاح ( .)2555الرقابة في اإلدارة العامة .ط ،5مركز ياسني الفين ،األردن.
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الملحق رقم ( )1مخاطبة جامعة نزوى للجهات المعنية بتسهيل مهمة الباحثة
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ملحق رقم ( :)2استمارة المقابلة الشخصية

جامعة نزوى
كلية التربية والعلوم اإلنسانية
بيانات عامة:-
اإلسم:
التاريخ:

الوظيفة:
محاور المقابلة:
على ماذا يرتكز مفهوم عملية الرقابة اإلدارية على التعليم لدى وزارة التعليم العالي؟

..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
كيف تتم آلية تنفيذ العمل الرقابي على كليات العلوم التطبيقية؟
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ما هي مجاالت الرقابة اإلدارية على كليات العلوم التطبيقية؟
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ما هي األساليب واألدوات المتبعة في الرقابة اإلدارية على كليات العلوم التطبيقية ؟
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
هل يوجد تركيز على جانب معين دون اآلخر في العمل الرقابي الحالي؟
.......................................................................................................................................
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الملحق رقم ( :)3أداة الدراسة في صورتها األولية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
استبانة حتكيم
جامعة نزوى
قسم العلوم واآلداب
قسم الرتبية والدراسات اإلنسانية
األستاذ الدكتور .......................................................................:احملرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
تقوم الباحثة بدراسة فاعلية الرقابة اإلدارية يف الكليات التطبيقية يف سلطنة عمان ،وذلك استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اإلدار
التعليمية .ونظرا ملا تتمتعون به من خرب ودراية يف هذا اجملال ،فإنه يسر الباحثة أن تكونوا أحد أعضاء اللجنة التحكيمية لالستفاد من آرائكم .علما بأن
الباحثة قد توصلت إىل هذه اجملاالت والفقرات استنادا إىل الدراسات العربية واألجنبية اخلاصة بالرقابة اإلدارية ،لذا ترجو الباحثة من حضرتكم إبداء
مقرتحاتكم فيما يلي:
.2
.5
.2
.5
.2
.2

مدى مالئمة الفقر للمجال الذي تنتم إلية.
سالمة الصياغة اللغوية للفقرات.
إضافة أو حذف ما تراه مناسبا من الفقرات.
اقرتاح أو إضافة ما تراه مناسبا من اجملاالت.
بيان وجهة نظركم بشكل عام عن مدى مالئمة االستبانة ملعرفة فاعلية الرقابة اإلدارية يف الكليات التطبيقية يف سلطنة عمان.
أية مالحظات أخرى تستفيد منها الباحثة.

علما بأن اهتمامكم بتقومي هذه الفقرات وتعديلها سيكون له بالغ األثر يف تكامل بناء األدا  ،واعتماد املقياس املناسب .علما بأن اإلجابة عن فقرات
االستبانة سوف تكون وفق سلم ليكرت اخلماسي ،وذلك كما يلي:
درجة فاعلية الدور
عالية جدا

عالية

منخفضة

متوسطة

منخفضة جدا

ودمتم أهال للعلم وطلبته
واقبلوا فائق االحرتام و التقدير
الباحثة

املشرف
الدكتور حممد اجلرايد
أستاذ اإلدار التعليمية  /جامعة نزوى

بدرية عبداهلل املقيمي
طالبة ماجستري  /اإلدار التعليمية  /جامعة نزوى
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الجزء األول  :البيانات الشخصية  :أرجو وضع إشار (×) يف مربع اإلجابة املناسبة .
.2
.5
.2
.5

النوع االجتماعي :ذكر (
املؤهل العلمي :دبلوم (
اخلرب  2 -2 :سنة ( )
املسمى الوظيفي :

)
)

أنثى (
بكالوريوس (
 20-2سنة ( )

)
)

ماجستري (
 22سنة فأكثر ( )

دكتوراه (

)

الجزء الثاني  :فقرات اإلستبانة (فاعلية الرقابة اإلدارية يف الكليات التطبيقية)
الرقم

الفقر

وضوح الفقر
واضحة

الصياغة اللغوية
غري
واضحة

مناسبة

أوال :القيادة اإلدارية:
2

توجد أهداف واضحه وحمدده لنظام الرقابة
اإلدارية.

5

تتصف األنظمة والتعليمات املعمول هبا
بالوضوح والدقة.

2

األنظمة احلالية املعمول هبا تتصف بالشمول
وتفي باحلاجه.

5

تطبيق األنظمة والتعليمات يشيع جوا من
العدل واملساوا بني العاملني.

2

توفر األنظمة والتعليمات حرية الوصول إىل
كافة املعلومات الالزمة لغايات الرقابة اإلدارية
بيسر وسهولة.

2

تعترب الصالحيات املمنوحة للموظف كافية
لتنفيذ املهام املنوطة به.

2

تلجأ املؤسسة إلستعمال أساليب رقابية مناسبة
يف أعماهلا.

2

اجلميع ملتزم باألنظمة والتعليمات على حد
سواء ويفهم مقاصدها.

5

يوجد اهتمام واضح من اإلدار العليا بالوزار
بالتوصيات اليت ترفعها اجلهة الرقابية للمؤسسة.

 20إن للعاملني يف دوائر الرقابة اإلدارية أثرا يف
تطوير أساليب العمل نتيجة توصياهتم لإلدار
العليا.
 22إن العاملني يف أقسام الرقابة اإلدارية مدربون
ولديهم اخلربات واملهارات إلجناز العمل
الرقايب.
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غري
مناسبة

االنتماء إىل اجملال
منتمية

غري منتمية

املالحظات و
التعديالت

)

ثانيا  :الشفافية:
 25خطوط اإلتصال بني الوزار وإدارات الكلية
مفتوحة بدون عوائق.
 22خطوط اإلتصال بني اإلدارات داخل الكلية
مفتوحة بدون عوائق.
 25نطاق اإلشراف للكليات من قبل الوزار ضمن
احلدود املعقولة واملقبولة.
 22ترفع تقارير دورية للمسئولني عن املهام املنجز .
 22يوجد نظام آيل لضبط وتسجيل ساعات
الدوام.
 22تعمل أساليب الرقابة اإلدارية على حتسني
األداء.
 22تسهم درجة موضوعية الرقابة على حتسني
األداء.
 25تسهم سهولة احلصول على املعلومات يف
الرقابة اإلدارية على تقومي األداء.
 50متتاز الرقابة اإلدارية لديكم باملرونة.
 52تتصف الرقابة اإلدارية لديكم بالوضوح.
ثالثا  :أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية:
55

يتم تطبيق اإلستبانة ملعرفة مدى حتقق أهداف
اجلهة الرقابية.

52

يتم إجراء املقابلة ملعرفة مدى حتقق أهداف
اجلهة الرقابية.

55

تطبيق سياسة احلوار املفتوح بني العاملني
بطرق اإللكرتونية مثل(الربيداإللكرتوين،
املنتديات)

52

يتم توظيف واستخدام تكنولوجيا املعلومات
يف الرقابة اإلدارية على أداء املوظفني.

52

متارس الرقابة اإلدارية من خالل التقارير
الشهرية.

52

استخدام التقارير اإلحصائية جلمع املعلومات
عن سري عمل املؤسسة.

52

اإلستعانة بنتائج تقارير الزيارات امليدانية
للجهات اإلدارية.

55

حتليل الشكاوي اليت ترد من اجلهات األهلية
املستفيد من اخلدمات التعليمية.

20

مقارنة آداء املوظفني مع ما هو مطلوب
حسب الوائح القرارات الوزارية.
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22

اإلستفاد من نتائج الرقابة الذاتية اليت مارسها
املوظفني لتقييم عملهم.

25

تقييم اآلداء الكلي للمؤسسة من خالل
مراجعة اخلطط التشغيلية والربامج املوضوعة.

رابعا  :معوقات الرقابة اإلدارية:
22

تكون الرقابة اإلدارية على األداء الوظيفي عامة
وتنطبق على مجيع املستويات.

25

تعتمد الرقابة اإلدارية يف األداء الوظيفي على
العالقات والصداقات الشخصية.

22

تستخدم تقارير الرقابة األدارية كوسيلة من
وسائل التهديد.

22

متيل الوزار إىل استخدام الطرق التقليدية يف
الرقابة اإلدارية أكثر من الطرق احلديثة وذلك
لسهولة استخدامها.

22

تتم عملية الرقابة اإلدارية من قبل اللجان بدون
إعالم اجلهه املستهدفة بذلك.

22

توجد حمابا يف نتائج الرقابة اإلدارية حتفظا من
إثار التوتر مع اجلهة اخلاضعة للرقابة.

25

يضع بعض املسئولني تقديرات عالية لنتائج
تقييمهم إلثبات جدارهتم اإلدارية.

50

يستعني خبربات جديد من خارج املدرسة لنقل
معرفتهم وخربهتم للعاملني داخل املدرسة

52

يشجع العاملني على االلتحاق بالربامج
التدريبية داخل وخارج املدرسة

55

يعمل على توثيق املشاكل اليت يواجهها وطرق
حلها لالستفاد منها الحقا

52

يوثق املعرفة اجلديد واملكتسبة ألي مشروع
تقوم به املدرسة

55

يساهم يف توفري الكوادر الفنية من ذوي
اخلربات

خامسا  :آليات تطوير الرقابة اإلدارية في الكليات التطبيقية:
52

زياد الربامج التدريبية حول الرقابة اإلدارية.

52

زياد عدد اللقاءات بني املسؤولني وموظفيهم.

52

وضع مناذج رقابية جديد حول األداء الوظيفي
ترفع بصفة دورية للمسؤولني.

52

اإلستعانة خبربات متخصصة يف جمال الرقابة
اإلدارية من داخل السلطنة.

55

اإلستعانة خبربات متخصصة يف جمال الرقابة
اإلدارية من خارج السلطنة.
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20

اإلستعانة خبربات تربوية متخصصة يف جمال
الرقابة اإلدارية.

22

توثيق األخطاء واإلحنرافات ونشرها يف التقارير
الدورية للجهة الرقابية.

25

وضع حوافز مادية ومعنوية يتناسب مع ما مت
إجنازه من أعمال.

22

يشجع املوظفني وتوعيتهم مبمارسة الرقابة
الذاتية.

ولكم جزيل الشكر
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الملحق رقم ( :) 4أداة الدراسة في صورتها النهائية

ا

كلية العلوم واآلداب
قسم التربية والدراسات اإلنسانية

الفاضل الفاضلة.................................................المحترم المحترمة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .......وبعد:
تقوم الباحثة بدراسة عنواهنا " فاعلية الرقابة اإلدارية بكليات العلوم التطبيقية في سلطنة عمان" استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف الرتبية يف اإلدار التعليمية .لذا نرجو
تعاونكم يف اإلجابة عن فقرات هذه االستبانة بكل دقة وموضوعية ،وذلك بوضع إشار (  ) Xأمام درجة املوافقة اليت تروهنا مناسبة ،واليت تعرب عن رأيك ،علما بأن اإلجابات اليت سيتم مجعها
ستكون ألغراض البحث العلمي ،وسيحافظ على سريتها.
شاكر لكم حسن تعاونكم
الباحثة...
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الجزء األول -:البيانات الشخصية :أرجو وضع إشارة (  ) Xفي مربع اإلجابة المناسبة.
المركز الوظيفي ( الوظيفة)................................................................... :
*المؤهل العلمي:

دكتوراة ( )

ماجستير ( )

بكالوريوس ( )

*الخبرة في الوظيفة الحالية:

من ) ( 5-1

من ) ( 11 -6

أكثر من  11سنة ( ).

*الكلية:

صحار ( ) عبري ( ) الرستاق ( ) نزوى ( ) صور ( ) صاللة ( )
*النوع اإلجتماعي:

ذكر ( )

أنثى ( ).

*العمر:

من  ) ( 41-31من  ) ( 51-41أكثر من  51سنة ( )
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الجزء الثاني :فقرات االستبانة يرجى وضع عالمة ) (xيف اخلانة اليت تتفق مع درجة الفاعلية اليت تراها مناسبة واليت تعرب عن رأيك.
درجــة فاعليـة الرقابة اإلدارية

الفق ـ ــرة

الرقم

كبيرة جداً

المجال األول:األنظمة والقيادة اإلدارية
توجد أهداف واضحة ومحدده لنظام الرقابة اإلدارية.
1

تتصف األنظمة والتعليمات المعمول بها بالوضوح والدقة.
2

تتصف األنظمة المعمول بها حاليا بالشمول وتفي بالحاجة.
3

يؤدي تطبيق األنظمة والتعليمات إلى تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين.
4

5

توفر األنظمة والتعليمات حرية الوصول إلى كافة المعلومات الالزمة لغايات الرقابة اإلدارية بيسر وسهولة.
تعتبر الصالحيات الممنوحة للموظف كافية لتنفيذ المهام المنوطة به.

7

تلجأ الكلية الستعمال أساليب رقابية مناسبة في أعمالها.

8

يلتزم العاملين باألنظمة والتعليمات ويفهم مقاصدها.

9

يوجد اهتمام من المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية بالتوصيات التي ترفعها الكلية.

11

تتفق ممارسات العمل في الرقابة اإلدارية مع القوانين واألنظمة.

11

تتصف عملية الرقابة اإلدارية بالموضوعية والعدالة.

12

13

يؤثر العاملين في دوائر الرقابة اإلدارية في تطوير أساليب العمل نتيجة توصياتهم لإلدارة العليا في الوزارة.

يخضع العاملون في أقسام الرقابة اإلدارية لدورات تدريبية وتطويرية تخصصية تساعدهم على انجاز العمل
الرقابي بشكل فعال.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

درج ـة فاعليـة الرقابة اإلدارية
الفق ـ ــرة

الرقم

كبيرة جداً
المجال الثاني :اإلتصال والتواصل:

14

قنوات االتصال بين المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية وبين إدارات الكلية متوفرة بدون عوائق.

15

قنوات االتصال بين أقسام الكلية مفتوحة بدون عوائق.

16

يتم اإلشراف على الكلية من قبل المديرية العامة لكليات العلوم التطلبقية ضمن إطار زمني محدد.

17

ترفع الكلية تقارير دورية للمسئولين بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية عن المهام اإلدارية المنجزة.

18

يوجد نظام آلي لضبط وتسجيل ساعات الدوام داخل الكليات.

19

تساعد أساليب الرقابة اإلدارية الحالية على تحسين األداء.

21

تسهم درجة موضوعية الرقابة اإلدارية الحالية على تحسين األداء.

21

تسهم سهولة الحصول على المعلومات في الرقابة اإلدارية على تقويم األداء.

22

تتصف الرقابة اإلدارية لديكم بالمرونة.

23

تتصف الرقابة اإلدارية لديكم بالوضوح.

24

تحسن عملية تقويم األداء من خالل عملية الرقابة اإلدارية االتصاالت بين العاملين.

المجال الثالث :أساليب وأدوات الرقابة اإلدارية

25

26

يتم تطبيق أدوات القياس من قبل المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية لمعرفة مدى تحقق األهداف الرقابية
على الكلية.
يتم تطبيق سياسة الحوار المفتوح بين العاملين عبر وسائل التواصل اإلجتماعي مثل ( البريد اإللكتروني،
المنتديات)..

27

يتم توظيف التقنيات الحديثة في الرقابة اإلدارية على أداء الموظفين

28

تمارس الرقابة اإلدارية من خالل التقارير الشهرية.

29

تستخدم التقارير االحصائية لجمع المعلومات عن سير العمل في الكلية.

31

يتم االستفادة من نتائج تقارير الزيارات الميدانية للجهات اإلدارية في تحسين وجودة العمل بالكلية.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

درجــة فاعليـة الرقابة اإلدارية
الفق ـ ــرة

الرقم

كبيرة جداً

31

تقوم الجهة المسؤولة في الكلية بتحليل الشكاوى التي ترد من الجهات األهلية المستفيدة من الخدمات التعليمية.

32

يتم مقارنة أداء الموظفين مع ما هو مطلوب حسب اللوائح والقرارات الوزارية.

33

يتم االستفادة من نتائج الرقابة الذاتية التي مارسها الموظفون لتقييم عملهم.

34

يتم تقييم األداء الكلي للكلية من خالل مراجعة الخطط التشغيلية والبرامج الموضوعة.

35

تستخدم التقنيات الحديثة في تخطيط عملية الرقابة اإلدارية وتنفيذها وتقويمها.

36

تستقطب الوزارة خبراء ذوي كفاءات في عملية الرقابة اإلدارية.

37

تستند عملية الرقابة اإلدارية إلى أهداف وسياسات واستراتيجيات واضحة.

المجال الرابع  :معوقات الرقابة اإلدارية
38

تكون الرقابة اإلدارية على األداء الوظيفي عامة وتنطبق على جميع المستويات.

39

تدخل العالقات والصداقات الشخصية في نتائج الرقابة اإلدارية على األداء الوظيفي.

41

تستخدم تقارير الرقابة اإلدارية كوسيلة من وسائل التهديد ضد الموظفين.

41

تميل الوزارة إلى استخدام الطرق التقليدية في الرقابة اإلدارية أكثر من الطرق الحديثة وذلك لسهولة استخدامها.

42

تتم عملية الرقابة اإلدارية من قبل اللجان بدون إعالم الجهة المستهدفة بذلك.

43

يضع بعض المسئولين تقديرات عالية لنتائج تقييمهم إلثبات جدارتهم.

44

قلة مشاركة العاملين في وضع األهداف تحد من الرقابة الذاتية.

45

توجد تعقيدات وروتين في نظام الرقابة الذاتية.

46

يالحظ غياب المعلومات الدقيقة أثناء عماية الرقابة اإلدارية.

47

توجد محاباة في نتائج الرقابة اإلدارية تحفظا من إثارة التوتر مع الجهة الخاضعة للرقابة.

48

تتسم الرقابة اإلدارية باالستبدادية وقلة الدقة.

49

تشجيع الموظفين وتوعيتهم بممارسة الرقابة الذاتية.
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الملحق رقم ( :)5قائمة بأسماء األساتذة المحكمين ألداة الدراسة

م

االسم

الوظيفة

الدرجة العلمية

جهة العمل

.2

هالل بن علي بن عبداهلل احلضرمي

مساعد عميد للشؤون األكادميية والبحث العلمي

دكتورا

كليةالعلوم التطبيقية بنزوى

.5

سعيد بن علي احلضرمي

رئيس قسم املتطلبات العامة

دكتورا

كلية العلوم التطبيقية بنزوى

.2

أمحد بن ابراهيم بن أمحد الكندي

أستاذ مساعد /مناهج وطرق تدريس

دكتورا

كلية العلوم التطبيقية بنزوى

.5

فضل يوسف

أستاذ اللغويات املساعد

دكتورا

كلية العلوم التطبيقية بصور

.2

حليس بن حممد بن حليس العرميي

أستاذ اإلدار الرتبوية املشارك

دكتورا

كلية العلوم التطبيقية بصور

.2

حممد فاروق

رئيس قسم التقنية احليوية

دكتورا

كلية العلوم التطبيقية بصور

.2

محود بن عبداهلل الشكري

أستاذ مساعد /علم النفس

دكتورا

كلية العلوم التطبيقية بالرستاق

.2

علي بن عيسى املعمري

أستاذ مساعد /كلية اآلداب والقانون

دكتورا

جامعة صحار

.5

عوض بن علي املعمري

أستاذ مساعد بقسم املتطلبات العامة

دكتورا

كلية العلوم التطبيقية بصحار

.20

محد بنت محد السعدية

أستاذ مساعد /إدار تربوية

دكتورا

كلية العلوم التطبيقية بالرستاق

.22

حارث بن ناصر النبهاين

أستاذ مساعد /إدار تربوية

دكتورا

كلية العلوم التطبيقية بالرستاق

.25

هاشل الغافري

أستاذ مساعد /مناهج وطرق تدريس

دكتورا

كلية العلوم التطبيقية بالرستاق

.22

عبدالعزيز عطا اهلل املعايطه

أستاذ مساعد /إدار تعليمية

دكتورا

جامعة نزوى

.25

حسام الدين السيد حممد

أستاذ مساعد /إدار تعليمية

دكتورا

جامعة نزوى

.22

علي مخيس

أستاذ مساعد /إدار تعليمية

دكتورا

جامعة نزوى

.22

حممد بن محد الرباشدي

مدير دائر شؤون الطلبة

ماجستري يف االرشاد

جامعة الشرقية بابرا

.22

محدان بن عبيد بن محود اجلساسي

مدير دائر املوارد البشرية

النفسي
ماجستري إدار موارد
بشرية
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Abstract

The effectiveness of management control in colleges of applied sciences in the Sultanate of Oman

Prepared by: Badria Abdullah AL Moqaime
Supervisor: Dr. Mohammad Suleiman AL Graydah

This study aimed to examine the degree of effectiveness of management control in colleges of applied sciences
in the Sultanate of Oman .
To achieve the objectives of the study , the researcher developed a questionnaire consisting of (42) items and
distributed to 4 dimensions (regulation and administrative leadership ,connection and communication,
administrative methods and tools ,the obstacles of management control).
After confirming the indication of Sincerity and persistence, it was distributed to the study sample that was
estimated (101) male and female employees including directors of departments and their deputies and heads of
departments and staff in the six collages of applied sciences in Oman.
After processing the data statistically by using the statistical package SPSS.
The study found a range of results and the most important was the degree of the effectiveness of management
control in the collages of applied sciences in Sultanate of Oman that came moderately or medium in the four
dimensions .
Also there were no indication a=0.05 for the averages and the standard deviations for the estimates of sample
dimensions of effective administrative control in colleges of applied sciences in Sultanate of Oman due to the
gender variable , experience and academic qualification for the four fields.
With regards to the obstacle, that limit the effectiveness of the administrative control in the colleges of Applied
Sciences in Oman, It has been shown that the estimats of sample varying in terms of presence with a high and
medium degree and regarding the most prominent mechanisms for the development of administrative control as
seen by members of the sample, the mechanism which pertains “Increasing the number of meetings between
officials”.
The study had found a set of recommendations; the most notably were the need for the employment of modern
technologies in administrative control over the performance of staff , material and moral incentives for staff
commensurate with the work of achievements and increase the number of meetings between officials and their
staff with the aim of introducing the concept of management control and its philosophy, tools and methods.

1

2

