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دراسة دور المراقبة في تحسين نشاطات المؤسسات
نصير أحمد محبت
الملخص
ضح مدى تأثيير النشأاطات اارار أة فأي تحقيأق أهأدا
تُعدّ المراقبة من النشاطات المهمة في المؤسسة بحيث تو ِّ ّ
المؤسسة  ،وكذلك تظ ِّهر مدى سأير البأراما المطةةأة وفقأا ه لفهأدا المةلوبأةد اسأتطدث الباتأث فأي كتابأة هأذ
المقالة المنها االستقرائي واستفار في جمع المارة مأن المتتبأة ومأن قأرالة التتأر المرتبةأة بالموضأو  ،وسأع
إل أن رتر الموضوعات في تسلسل منةقي تثتي بالترتير التالي:
أت الباتث أواله ببعض التعر فات عن المراقبة يم تحأد عأن أهميأة المراقبأة يأم بحأث عأن العوامأل التأي تعأيّن
صأأيتيتها فأأي المؤسسأأةد تتلأأم الباتأأث طأأوال المقالأأة عأأن موضأأوعات م أأل :جهأأاا المراقبأأة ،أنأأوا المراقبأأة
وأهميتهأأا فأأي المؤسسأأة ،مؤأأائ مؤسسأأات المراقبأأة المؤهلأأة وطيأأر المؤهلأأة ،سأأةو ومسأأتو ات المراقبأأة
وسمات المراقبة المؤيرة ومعوقات المراقبة في المؤسسةد بعد المةالعأة والدراسأة وصأل الباتأث بعأض النتأائا
وأهمها أن المراقبة من النشاطات الملحة في المؤسسةد
الكلمات المفتاحية :المراقبة ،المؤسسة ،تدور ،مؤائ

E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2020; 2(4): 542-546
Received: 21-10-2020
Accepted: 29-11-2020

نصير أحمد محبت
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
جامعة الشهيد األستاذ رباني  ،كابول
 ،أفغانستان

 ،سمات ،ومعوقاتد

 .1المقدمة
من المهاث بالغة األهمية فأي اارارة ،المراقبأة ،و سأتةيع المأد ر أن عتأ بهأا مأدى توجيأا النشأاطات
اارار ة المطةةة في سبيل تحقيق األهدا  ،وهأل هأذ النشأاطات والفعاليأات تسأير وتمسأي انسأ اما ه
َّ
المطةةة أث ال؟ نستةيع أن نقول إن إجرال كل نشاط في المؤسسة ال ؤل إل
مع المعا ير والمقا ي
الن ا إال إذا كان مقترنة بالمراقبة من قبل المد رد بمسأاعدة المراقبأة سأتةيع المأد ر أن عأر كيفيأة
تحقأأق األهأأدا وكيفيأأة إجأأرال الفعاليأأات اليامأأة يأأم تأأدمل عأأن تبؤأأرفي النشأأاطات و قأأدر إصأأي
الفعاليات ومراقبتها فأي المؤسسأةد المراقبأة وسأيلة كفأولة للمأد ر ،سأتةيع أن قأ ِّيّم بواسأةتها سأةوتا ه
مطتلفة للمؤسسة من المستو ات العليا إل مراتر العنا ة أو الحسانةد المؤسسأة ال تأن ح فأي نشأاطاتها
وال تؤل إل أهدافها وال تستةيع أن تنتفع من مواررها البشر ة وطير البشر ة إال إذا كان هناك جهأاا
مأأؤير للمراقبأأةد بنأأا هل عل أ كأأل مأأا سأأبق ،المراقبأأة وييفأأة هامأأة لتأأل مأأد ر فأأي السأأةو المطتلفأأة فأأي
المؤسسةد
 .2أهمية الموضوع
تحد "عيقا بند" عن أهمية المراقبة و عتقد أن المراقبة من النشاطات الهامة في المؤسسة  ،و قول:
كل عمل جماعي الذي ؤل إل الهد ستلزث المراقبة ،وإذا كانت المؤسسة تفقد عملية المراقبة ،هأذا
طير متؤورد تقيقة تياة المؤسسة تستدعي االلتزاث بعمليأة مسأبوطة للمراقبأةد تتأون المؤسسأات مأن
وقأأت إل أ مأأر ،فأأي معأأرو التغييأأر والتحو أأل وكأأل أأوث ُعأأرو لهأأا ااسأأها وااللتبأأا والتعقيأأد
والتشابك ،والمويفون في المؤسسة جميعهم بشر وسلوكهم طير بعيد عن الطةث  ،ومن جهأة أمأرى أن
تفو ض األمور بنية االرتفاق إل هؤالل أمر تاسم ال مفر مناد فتل هذ األمور تظهأر وتوضأح تاجأة
المراقبة وأهميتها في المؤسسة ()58 :7د
و تحأد "رأأر عتمداري" أ سأا ه عأأن أهميأأة الموضأو  ،و عتقأأد أن المراقبأأة مأأن ضأأرور ات المؤسسأأة
الذي ال طن عنها ،وفي هذا الموضو قول :متن أن تون قد نُ ِّفّذت التطةيةات  ،وهيتلية المؤسسأة
َّ
المويفين وإيارتهم  ،ولتن ليست هناك يقة بثن النشاطات أُجر أت كمأا
ُمرتَّبة ،والمؤسسة قائمة بتوجيا
كانت مطةةة واألهدا تحققت كما كان قؤأدها المأد رد بنأا هل علأ هأذا ،المراقبأة تتأون كأ مر تلقأة
سلسلة في ميط ويائف المد ر الذي لا أهميأة ماصأة فأي إجأرال األمأور فأي المؤسسأةد ومأع كأل هأذا،
أهميأأة وييفأأة المراقبأأة تُعأيَّنُ فأأي أك أأر الحأأاالت تسأأر النشأأاطات والفعاليأأات المطةةأأة وتُعأيَّن تسأأر
فوو األمور بسهولة إل
تفو ض صيتية للمويفيند من العلل التي بسببها ال ستةيع المد ر أن ّ ِّ
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و عرفهأأا "األلأأواني" بأأثن المراقبأأة عبأأارة عأأن نشأأاطات وفعاليأأات
ت ُعيَّنُ طيلة إجرائها النتائا المةلوبة فأي قالأر المقأا ي والمعأا ير،
و ُؤ أ َّم ُم مأأن ميله أا ليأأة اكتشأأا المعلومأأات ،و ُقأأارنُ فيه أا بأأين
َّ
المطةةأأة وبأأين النشأأاطات والفعاليأأات ،وتُق أيّ ُم االمتيفأأات
العمليأأة
ُ
واالنحرافأأأات الموجأأأورة وتعأأأيَّنُ ميزانيأأأة أهميأأأة هأأأذ االمتيفأأأات
والمشابهات ،ونتي ةه لتل هذ الميتظات تقأوث المؤسسأة ب صأي
الياث لتحقيق األهدا (. )121 :8
 -1أهمية المراقبة
"رأأربعتمداري" لأأا رأ أأان بطؤأأو مأأا الأأذي ال بأأد مأأن مراقبتأأا:
الأأرأي األول عنأأد رأي تقليأأدي وأساسأأا أعمأأال تيلأأور ،وهأأو كأأان
ؤكأأأد علأأأ أن المراقبأأأة ال د أأأة اارار أأأة تطلأأأق الأأأنظم فأأأي البي أأأة
اارار أأأة وتأأأأؤير هأأأذا علأأأأ تشأأأد د النشأأأأاطات والفعاليأأأات لأأأأدى
المويفيند أما الرأي ال اني عنأد رأي ُمحأد  ،و أرى :أن ُراقأر
العمليأأة بأأدل األفأأرار  ،وبنأأا هل عل أ هأأذا ،المؤسسأأة ال بأأد أن تسأأاهم
سأأع رائأأرة المشأأاطل،
المأأويفين فأأي عمليأأة المراقبأأة ،وعليهأأا أن تو ِّ ّ
سأأح لهأأم م أأال
وأن تعةأأي الفأأر لف أأات المسأأتقلة الذاتيأأة وأن تف ِّ ّ
التفتيأأر ،فتأأل هأأذا سأأ ِّبّر فأأي تحسأأين النشأأاطات والفعاليأأات فأأي
المؤسسة  ،و وجد فيها رو المراقبة بحيث أن المويفين ُش عون
علأأأ مراقبأأأة النشأأأاطات والفعاليأأأات الذاتيأأأة وإصأأأيتها بأأأدل أن
فتروا في إجرال ويائفهم المعينة (.)128 :8
 .5التخطيط والمراقبة
التطةأأيط والمراقبأأة بينهمأأا عيقأأة وييقأأة و أأرى بعأأض أصأأحا
الأأأرأي فأأأي اارارة ،أن التطةأأأيط والمراقبأأأة ليسأأأا منفؤأأألين عأأأن
بعسهما البعض ،و م لون بثن التطةيط والمراقبة م ل المق وال
سأأتةيع المق أ أن عمأأل بأأدون أتأأد طرفيأأاد وال متأأن المراقبأأة
بأأأأدون األهأأأأدا والتطةأأأأيط ألننأأأأا ال نسأأأأتةيع أن نقأأأأوث بتطمأأأأين
ااجأأرالات وقياسأأها بأأدون النظأأر إل أ األهأأدا والتطةأأيط (:18
)857د مأأن الويأأائف الهامأأة للمأأد ر ،المراقبأأةد التفتأأي والمراقبأأة
عأأن كيفيأأة تقأأدث الفعاليأأات أو مقارنتهأأا بالوضأأع المةلأأو أو إ أأار
التغييأأر وتؤأأحيح العمليأأات بقؤأأد الوقا أأة عأأن االنحرافأأات ،مأأن
مسأأأيرة تحقيأأأق األهأأأدا فأأأي المؤسسأأأة ؛ فلأأأذلك اارارة ال بأأأد أن
تراقأأر الةاقأأة اارار أأة مأأن جهأأات مطتلفأأة وفقأأا ه للتطةأأيط الأأذي
َّ
مةةتا المؤسسة سابقا ه ()61 :6د
 .6حدود المراقبة
المقؤور بحأدور المراقبأة هأو األفأرار الأذ ن عملأون مبارأرة تحأت
إررا المد ر ،و ُرسل تقر ر المعلومات عأن الوضأع الحأالي إليأا
 ،فحدور المراقبة ُع ِّيّنُ ت م العمل وسعتاد وفقأا ه لفصأول اارار أة
التيسيتية ،تدور المراقبة من ناتية الح م والسعة ال بأد أن تتأون
قليلة االتسأا وصأغيرة ه إلأ تأد مأاد هأذ الفتأرة مأع كونهأا قد مأة،
لتن المفتر ن المتثمر ن فأي قسأية اارارة بح أوا فيهأا ،نظأرا ه إلأ
العوامأأل المأأؤيرة عل أ تأأدور المراقبأأةد تق أا ه ك افأأة عأأدر المأأويفين
تحت إررا مد ر واتد تؤير سلبيا ه علأ انسأ اث األمأور ومراقبأة
الفعاليأأات والنشأأاطات فأأي المؤسسأأةد قأأول فأأا ول معتقأأداه :مراقأأر
االنتاج أو تار االنتاج الذي راقأر الويأائف البسأيةة متأن أن
عمل تحأت مراقبتأا  81 – 21مويفأاه ،والمأد ر الأذي فأوق هأؤالل
الحأأأأرا أو المأأأأراقبين ،متأأأأن أن راقأأأأر يييأأأأة أو أربعأأأأة مأأأأن
المراقبين فقطد بنا هل عل هذا ،قتر فأا ول أن تأون لتأل يييأة أو
أربعة ترا أو مراقر ،مد ر واتد راقبهم ()79 :7د
و رى عيقا بند أن تحد د القيا المناسر لحدور المراقبة أمر هاث
لسببين :أواله ،تحد د المراقبة فأي نمأط االسأتعمال المأؤير للمؤسسأة

المأأأويفين تحأأأت إرارتأأأا ،أنأأأا مأأأائف أنهأأأم ال قومأأأون بأأأ جرال
سل المأد ر
النشاطات والفعاليات كما
ُةلر منهمد ومن أجل هذا ف ِّ ّ
ُ
أن قوث بالنشاطات والفعاليأات بنفسأا و متنأع عأن تفأو ض األمأور
إل طير ()75 :8د
 .3األهداف
نظأأرا ه إل أ أهميأأة الموضأأو إن العنا أأة بالمراقبأأة فأأي المؤسسأأات
تعتمد عل تعيين م موعة من األهدا منها:
 توجيأأأا المؤسسأأأات أن تةأأأابق الويأأأائف وفقأأأا لطةأأأة العمأأأل
ومتابعة المعا ير من أسبا الن ا في المؤسسة.
 تفهيم اارار ين أن كشف األمةال ومعال تها بشتل فوري من
األمور المهمة في المؤسسةد
 إلماث المسؤولين بثن الحفاي عل تقوق المويفين ومساهمتهم
في مسار تحقيق أهدا المؤسسة أمر بالغة األهميةد
 .4دور المراقبة في تحسين نشاطات المؤسسات
لعأأأل مأأأن أهأأأم مأأأا عأأأل وجأأأور المراقبأأأة أمأأأر هأأأاث ،أن البأأأراما
َّ
المطةةة العملية في المؤسسة ال تزال ميامة باألمةال ،وااالأة
هذ األمةال وإصي النشاطات والفعاليات تتأون المراقبأة طر قأا
ناجحأأاد والبي أأة المتةأأورة والمتغيأأرة فأأي المؤسسأأة رليأأل مأأر علأ
ضرورة المراقبةد وعل المؤسسة أن تتون لهأا إتاطأة كاملأة بتأل
ما ري من التةورات والتغييأرات فأي بي أة المؤسسأة وعليهأا أن
تنسق بين األمور جميعاه ،فالمراقبة وسأيلة ااتاطأة التاملأة فقأط ال
طي ()58 :8د
وتقيقأأأة األمأأأر أن المراقبأأأة عمليأأأة تعقيأأأر النشأأأاطات والفعاليأأأات
َّ
المطةةة مةابقا ه لها ،والمؤري إلأ إصأي
للتويق من أن البراما
كل انحرا مهمد كل اارار ين وتت مأن قأوث بتطةأيط البأراما،
وييفأأأتهم المراقبأأأةد إذا كأأأان المأأأد ر لأأأم ُشأأأر علأأأ النشأأأاطات
والفعاليات ولم راقر األمور ولم قارنها مع المقأا ي  ،لأن عأر
َّ
المطةةة أث ال؟ ()99 :5د
تقاه ،هل تتون الفعاليات وفقا ه للبراما
األصأأل فأأي المراقبأأة إ أأار رو التعأأاون بأأين كافأأة األقسأأاث فأأي
المؤسسأأة واالتتأأراث للقأأرارات اارار أأة ومتابعأأة تنفيأأذ الويأأائف
المطةط لها ومعال ة األمةال الموجورة بشتل فوري ()58 :1د
وررت للمراقبة تعر فات مطتلفة في التتر ،ولعل هذ االمتيفات،
امتيفأأات لفظيأأة ال رالليأأةد ألن هنأأاك مشأأابهة بأأين التعر فأأات فأأي
المفهوث والمعن د المفهوث العاث والمشترك بأين هأذ التعر فأات ،أن
المراقبة نو مقارنة وتةبيق بين ما كان وبين ما سيتون ،أي :بين
الوضأأع الحأأالي وبأأين الوضأأع فأأي المسأأتقبل أو بعبأأارة أمأأرى بأأين
الفعاليات واألهدا د
َّ
المطةةة والعملية
المراقبة عملية ت ُقارنُ طيلة إجرائها بين العملية
ال ُمن زة وفي وجأور االمأتي واالنحأرا بأين مأا ال بأد أن تأون
وبين ماكأانُ ،بأارر ب صأيتاد ولتأن الهأد األصألي مأن تطةأيط
المراقبأأة ،مةابقأأة نتأأائا العمليأأات باألهأأدا المةلوبأأةد وعلأ هأأذا
األسأأا  ،المراقبأأة عل أ كأأل عمليأأة ال بأأد أن ُقأأارن بواسأأةتا بأأين
َّ
المطةةأأأات وبأأأين
المسأأأتقبل المةلأأأو والحأأأال الموجأأأور ،وبأأأين
الفعاليأأأأات ،عةأأأأي للمأأأأد ر صأأأأورة واضأأأأحة عأأأأن االمتيفأأأأات
والتشابهات بين العاملين المأذكور ن ()179 :8د و عرفأا "اسأتونز
نقأأيه عأأن فيسأأي" تيأأث قأأول :المراقبأأة إرارة العمليأأة للحؤأأول
َّ
المطةةأأأأة سأأأأابقا ه تةأأأأابق
للتثكأأأأد مأأأأن أن النشأأأأاطات والفعاليأأأأات
النشاطات والفعاليات التي قامت ب جرائها المؤسسة ()188 :9د
تسأأأح مأأأن التعر فأأأات السأأأالفة أن المراقبأأأة بمعنأأأ المقارنأأأة بأأأين
(ماكان وبين ال بد أن سيتون) عن الحالة الموجورة فأي المؤسسأة
والحالة التي ال بد أن تبلغ إليها المؤسسة في المستقبل.
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 .9أنواع المراقبة
قول عيقا بند نقيه عأن رانلأي واميئأا  :أننأا نسأتةيع أن نُؤأ ِّنّف
جهاا مراقبة المؤسسة تحت يي عناو ن رئيسية:
المراقبأة ااعدار أة أو الوقائيأة ( )15 :11وهأو الأذي حفأه جهأاا
المؤسسة عن بروا االنحرافات فأي كيفيأة وكميأة المأوارر البشأر ة
والماليأأأة والمار أأأة ومأأأن أهأأأم وسأأأائلا إجأأأرال االسأأأتراتي يات فأأأي
المؤسسة من اللوائح والتعليمأات التليأة للطةأوات اليتقأةد مراقبأة
المأأأوارر البشأأأر ة تُةبَّأأأق عأأأن طر أأأق امتيأأأار األفأأأرار وتأأأوييفهم
وتعييأأنهم فأأي أعمأأال المؤسسأأةد وك يأأرا ه مأأا ُراع أ عنأأد توييأأف
األفأأرار امتبأأار معلومأأاتهم ومهأأاراتهم وميتظأأة تأأالتهم ال سأأمية
والنفسيةد التوييف في األطلر ُ رى عن طر ق امتبار المهارات
والموهبة عند األرطا ومع ذلك فأ ن المأويفين ال أدر قبأل البأدل
بالعمل تعلمون بعض مهارات إجرال األعمأال مأن قبأل المؤسسأةد
وأما الموارر المار ة والمالية تُراقر من ضمن المأواا ن المطةةأة
وعن طر ق األسالير الفنية المطتؤة بالمؤسسة ()112 :5د
والمراقبأأة المسأأتدامة  ،وهأأذ العمليأأة تُسأأتطد ُث لل قأأة علأأ تةأأابق
العمليأأات وااجأأرالات مأأع األهأأدا المطةةأأةد الوسأأائل الرئيسأأية
فأأأي هأأأذ المراقبأأأة ؛ الفعاليأأأة والرعا أأأة والتعلأأأيمد وكأأأذلك سأأأميها
البعض بالمراقبة المتزامنة و قولون بثنها متابعة سير العمأل بشأتل
مستمر ومقارنتا مع المعأا ير بقؤأد التشأف عأن أي مةأث وتحد أد
ت م الطسارة فأي تالأة تأدويها ()21 :11د ومسأؤولية المأد ر فأي
ُعلّمهأم
هذا النو من المراقبة تعليم المأويفين ضأمن المراقبأة وأن ِّ
مهارات إجرال األعمال ()128 :5د
والمراقبة ااصيتيةد وهذا تعلق بالمعلومأات النات أة عأن النتأائا
النهائيأأأة لفعمأأأال و ُسأأأتعمل هأأأذا النأأأو مأأأن المراقبأأأة ل صأأأي د
االطأأي عأأن نتأأائا األعمأأال فأأي المؤسسأأة ومقارنتهأأا بالمعأأا ير
تُش ِّ ّط الفرضيات المحتملة والطةوات ااصيتيةد المفهوث العاث
للمراقبأأة ااصأأيتية أن نتأأائا إجأأرالات الماضأأية توجيأأا وإررأأار
ل جأأرالات اليتقأأةد طأأرق المراقبأأة فأأي هأأذا النأأو عبأأارة عأأن
الميزانية ،والتتلفأة المعيار أة ،واألرصأدة الماليأة ومراقبأة ال أورةد
الهد منها رصد األمةأال والمبأاررة إلأ إصأيتها بشأتل فأوري
()19 :11د
 .11خصائص تيارات المراقبة الناقصة
رى كيومريي أن مؤأائ تيأارات المراقبأة الناقؤأة ت تمأع فأي
يي مؤائ  ،وهي:
1د اافراط وااهمال في المراقبة
2د عدث التناسق في المراقبة
8د عدث أهلية التميز في المراقبة
اافراط في المراقبة تفرو علأ فعاليأات األفأرار وإجأرالاتهم فأي
الويائف األتتاث المتشدرة وتسع القيور عل تر أاتهم فأي العمأل،
وأما ااهمال في المراقبة فتمنح المويفين تر ة العمل المفرطةد
عأأأدث التناسأأأق فأأأي المراقبأأأة متأأأن أن عأأأل المأأأويفين متأأأررر ن
ومتشأأتتين فأأي األمأأور ،فعلأأ اارار أأين أن ؤأأمموا الطةأأوات
الطاصة في نظأاث المراقبأة لتأي تؤأبح م يأرة ه فأي سألوك المناسأر
للمويفين ولتي تتون سببا ه في رقي المؤسسة طو لة األجلد
عأأدث قأأدرة التمييأأز فأأي المراقبأأة تُفسأأي إل أ نشأأول المشأأتيت فأأي
المؤسسأأة ؛ ألن اسأأتراتي ية المراقبأأة فأأي أطلأأر األتيأأان تأأنعت
هيتليأأة المؤسسأأة وعأأدث االنتبأأا إلأأ تاجأأات نظأأاث المراقبأأة فأأي
جوانر مطتلفة فأي المؤسسأة أؤري إلأ اضأمحيل جهااالمؤسسأة
()288 :11

ؤير عل تحسين أعمال المأويفين و عأل فعاليأاتهم مأؤيرةد وأمأا
إذا كانت المراقبة في نةأاق أوسأع ال متأن أن تأون المأد ر قأاررا ه
عل المراقبة الناجحة ،وبنأا هل علأ هأذا ال سأتةيع المأد ر أن قأوث
ب ررا عل المويفين بما فيا التفالةد ويانيا ه أن هنأاك عيقأة بأين
تدور المراقبأة وتشأتيلة المؤسسأة  ،فسأعة تأدور المراقبأة إمأا أنهأا
ت عأأل تشأأتيلة المؤسسأأة لمسأأتوى عأأا نل نسأأبيا ه أو ت علهأأا مسأأةحةه
معتدلأأأةه نسأأأبيا ه  ،فهأأأذ العمليأأأة إمأأأا تت ِّ ّأأأف رقأأأم سأأأةو اارار أأأة
والرعا ة وإما تنقؤها ()59 :5د
 .7العوامل ال ُمعيِّنة في حدود المراقبة الناجحة
توسأأيع مقيأأا تأأدور المراقبأأة وتحد أأدها ،لأأا أيأأر بأأارا فأأي كيفيأأة
ااجرالات والفعاليات في المؤسسة فمن يم امتيار الحدور المناسبة
في عملية المراقبة لها أهمية بالغأة فأي اارارة والتنظأيمد المحافظأة
أأأو ِّفّرت فأأأأي ضأأأأول الت أأأأار
علأأأأ بعأأأأض الميتظأأأأات التأأأأي تُأ ُ
والدراسأأات البشأأر ة تسأأتةيع أن تتأأأون مأأؤيرة فأأي تعيأأين تأأأدور
المراقبة الناجحة ،وأهمها كالتالي:
إدارة الوقت :ومن العناصر المهمة فأي توسأيع تأدور المراقبأة فأي
المؤسسة تشغيل الوقت المناسر للمراقبةد كلما أعةأ المأد ر وقتأا ه
أك ر لعملية المراقبة فهذا عل تدور المراقبة أفسح ()92 :5د
تماشييي المييدعر ميير األمييور ولفاتتي ال اتييية :الفأأروق الفرر أأة مأأن
السمات الشطؤية والقدرات ال سمية والذاتية هي تأؤير فأي تعيأين
تدور المراقبة ،المد ر الذي تمتع بم ل هذ المواصأفات والقأدرات
ستةيع أن د ر أكبر عدر من المويفيند
تشابك الموقر والعمل :المراقبة علأ العمأل الواتأد والبسأيط الأذي
ُ أأرى عأأن طر أأق عأأدر كبيأأر مأأن المأأويفين ،أمأأر سأأهل بالنسأأبة
للمراقبة علأ عأدر كبيأر مأن المأويفين قومأون بأ جرال الويأائف
المطتلفة والمتنوعة ،فعل هذا األسا  ،تدور مراقبأة المأد ر الأذي
د ر الويأائف المطتلفأة والمتنوعأة البأد أن تتأون صأغيرة بطأي
المد ر الذي د ر الويائف المشابهة والبسيةةد
ُ
تأهيييل المرسوسييين :كلمأأا كانأأت فأأي المرنوسأأين كفأأالات وقأدُرات
وت أأار أك أأر ،عأأل عمليأأة المراقبأأة أسأأهل وأبسأأط  ،وهأأذا أأدل
عل أن صيتيات وتثهييت المويفين فأي المؤسسأة عامأل تأائز
األهمية في تدور المراقبة الناجحة ()98 :5د
 .8عملية المراقبة
ت تمأأع مؤأأداقية عمليأأة المراقبأأة فأأي األطلأأر فأأي أربعأأة مراتأأل،
وهي:
المرتلة األول  :تعيين طرق تقييم االن ااات تشمل جميأع جوانأر
العمل والفعاليات في المؤسسأة  ،في أر أن تتأون المعأا ير وطأرق
تقيأأأيم األعمأأأال والفعاليأأأات أواله مسأأأبوطة ويانيأأأا ه مقبولأأأةه ل ميأأأع
أعسأأأأال المؤسسأأأأة ويال أأأأا ه أن تتأأأأون ذات طأأأأرق لتقيأأأأيم مناسأأأأر
ومتناسرد
المرتلأأة ال انيأأة :متةلبأأة مراقبأأة األعمأأال وتقييمهأأا ومقياسأأهاد إن
كانت المعا ير م يه معيَّنأة تسأر الأربح والميزانيأة فتقيأيم األعمأال
أ سا ه ري تسر المعا ير النقد ةد
المرتلأأة ال ال أأة :اسأأت نا النظأأر أو مقارنأأة النتأأائا الحاصأألة مأأن
تقييم األعمال في ر أن ت ُ رى وفقا ه للمعا ير واألهأدا المطةةأة،
وعند بروا االمتيفات واالنعةافات تُعيَّن مواقعهاد
المرتلأأأة الرابعأأأة :مرتلأأأة تؤأأأحيح األعمأأأال والفعاليأأأات ،وفأأأي
األطلر عمأل التؤأحيح تةلأر ال هأد المسأتد م فأي طر أق توجيأا
السأأألوك والسياسأأأة فأأأي المؤسسأأأة وصأأأعور نسأأأبة األعمأأأال تتأأأ
المستوى المبتغ ()111 :5د
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 .12سمات المراقبة المتفاعلة
عملية المراقبة المتفاعلة أو المؤيرة ال بد أن تتأون متمتعأة بسأمات
وأهمها:
1د أن تتون قابلة الفهمد
2د أن تتون تابعة للنماذج المؤسسيةد
8د أن تس ِّ ّ ل االنحرافات بسرعةد
ُ
مبدئياه ،من الموضأوعات بالغأة األهميأة أن تؤأ َّمم أجهأزة المراقبأة
متناسقة لمتةلبات المؤسسة ومؤهيتها ()119 :5د
 .13معوقات المراقبة في المؤسسة
اارار ون واجهون بعض المعوقات عند إجرال المراقبة  ،وهي:
المويفون قاومون عند إجرال المراقبة ألنهم واجهون فأي إجأرال
هأأأذ العمليأأأة إمأأأا التنبيأأأا وإمأأأا الترطيأأأر وفأأأي أطلأأأر األوقأأأات ،
المراقبون مت ون عند مواضع السعف والنق و تغامسون عأن
مواضع القوة واا ابيةد المويفأون فأي هأذ الحالأة عتقأدون رأي ا ه
فشي ا ه أن المراقبة معناها اكتشا مواضع السعف ومؤامذتهم عند
إجرال األمور فمن أجل هذا  ،تشالمون مأن المراقبأة و قاومونهأاد
ُعرفوا المراقبأة للمأويفين بثنهأا وسأيلة إصأي
فعل اارار ين أن ِّ ّ
األمأأور فأأي المؤسسأأة ال طيأأر وأن مت أأوا عنأأد مواضأأع السأأعف
والقوة معا ه تت ال تون في المؤسسة نق ()272 :5د
عدث توفر نتائا المراقبة ل رار ين والمؤمميند بأين تأارة وأمأرى
نتأأائا المراقبأأة ال تؤأأل إلأ المسأأؤولين فأأي الوقأأت المناسأأر  ،بأأل
تؤل إليهم النتائا في وقت طير ميئأم فعلأ هأذا  ،جهأاا المراقبأة
ال بأأأأد أن ُأأأأو ِّفّر للمسأأأأؤولين والمؤأأأأممين م أأأأال ااصأأأأي فأأأأي
المؤسسةد
امتيأأار المقأأا ي والمعأأا ير ال بأأد أن تأأون واقعي أا ه وعأأارالهد ومأأن
األمور المهمة فأي امتيأار المقأا ي  ،الدقأة تتأ ُسأتفار منأا فائأدة
كاملأأة وطيأأر هأأذا متأأن أن تواجأأا المراقبأأة المشأأاكل؛ ألن أفأأرار
المؤسسأأة أأدون المقأأا ي طيأأر واقعيأأة وال وافقأأون علأ إجأأرال
عملية المراقبة ()278 :5د
 .14النتيجة
ال تُنفذُ أي براما بدقة  ،بدون وجأور المراقبأة ومأن جهأة أمأرى ال
تتحقأق عمليأة المراقبأأة بأدون وجأور البأأراماد الحؤأول علأ ال قأأة
عل التم والتيف في السلع وفي النشاط الطدمي الأذي ُعأرو مأن
ضأأأمن البأأأراما المت فأأأة والمتشأأأابتة فأأأي المؤسسأأأات التبيأأأرة  ،ال
تحقأأأق إال مأأأن ضأأأمن ال هأأأاا المأأأؤير للمراقبأأأةد بأأأدو أن إعمأأأال
المراقبأأة ه أدِّّر الحر أأة الفرر أأة فأأي أرضأأية العمأأل ومأأع ذلأأك ف أ ن
النظأأأر إلأأأ هأأأذ الحقيقأأأة أن أنشأأأةة المؤسسأأأة راصأأأدة ألهأأأدا
المؤسسأأأأة  ،وسأأأألوك األفأأأأرار فيهأأأأا ماضأأأأع للمأأأأواا ن واللأأأأوائح
الموجورة في المؤسسة  ،فمن أجل هذا ف ن عملية المراقبة أمر بالغ
األهمية فأي المؤسسأة ألنأا ُسأتعمل ل صأي ال لوصأف األمةأال
التأأأي ارتتبهأأأا المويفأأأوند الهأأأد مأأأن إعمأأأال المراقبأأأة التحسأأأين
والتؤأأحيح ال العقوبأأأة والتأأأوبيمد مأأأن المتحأأأتم أن تتأأأون المراقبأأأة
مت اوبأا ه ومتناسأأبا ه مأأع ال أأو السأأائد فأأي المؤسسأأة ورو المأأويفين
ويقافتهمد
ليست المراقبة فقط للتركيز عل مواضع السأعف فأي األفأرار ألن
عأأأل األفأأأرار متشأأأائمين مأأأن
العنا أأأة بمواضأأأع السأأأعف سأأأو
المراقبأأة  ،لأأذا ففأأي المراقبأأة ال بأأد أن تشأأف عأأن مواضأأع القأأوة
والسأأعف مع أا ه ال عأأن أتأأدهما فقأأطد الأأذ ن ُعيَّنأأون فأأي المؤسسأأة
لمهمة المراقبة ر أن تأون فأيهم صأيتية أميقيأة وتطؤؤأية
فأأي هأأذ المهمأأةد المراقبأأة عل أ التةأأور والتقأأدث فأأي المؤسسأأة أو
مقارنة العمليات بالوضع المةلو أو تغييأر العمليأات وتؤأحيحها

 .11سمات تيارات المراقبة الكفوتة
رى كيومريي أن نظم المراقبة التفولة لها سمات وهي:
صييلة المراقبيية بالمخ :
ططييات :إذا كانأأت المراقبأأة ذات صأألة وييقأأة
َّ
بالمطةةات تستةيع نظأم المراقبأة أن تأوفر االمتانيأات للتقأدث فأي
المؤسسةد
الدقييية :إذا لأأأم تتأأأن معلومأأأات اارار أأأين تأأأول الموضأأأو مويَّقأأأة
بالبراهين الدقيقة ،ف نهم سو قومون باتطاذ ااجرالات الطاط أةد
فلتأأأوفير المعلومأأأات المناسأأأبة مأأأن أجأأأل عمليأأأة المراقبأأأة فعلأأأ
َّ
المطةةأأأةد
اارار أأأين أن مهأأأدوا الةر أأأق إلأأأ متابعأأأة األهأأأدا
فمعلومات المراقبأة ال بأد أن تُتأوفر ل رار أين بشأتل مسأتمر ورائأم
لتي تطذوا في ضوئها قرارات مناسبة للمنظمةد
العينية وقابلية القياس :إذا كانت نتائا المراقبأة ذهنيأة وكيفيأة فأي
تتيح للمد ر بسهولة  ،إمتانية مقارنة الوتأدات اارار أة وتحد أدات
األوقات وجميع العوامل المرتبةة ()286 :11د
المرونة :استطداث معأا ير المرونأة فأي المراقبأة تسأبر فأي تسأهيل
الفهأأم للمأأويفين بمطتلأأف مسأأتو اتهم الوييفيأأة فالمراقبأأة الناجحأأة
والتفأأأأولة ال بأأأأد أن تسأأأأتغل الفأأأأر وتتأأأأون ذات مرونأأأأة ت أأأأا
الحوار ()55 :2د
قابلية الوعي:النظم التي ليست بسهولة قابلة لأ رارك ال قيمأة لهأا،
فعل هذا ر أن تتون المراقبة البسيةة بد ل المراقبة الملتبسةد
تعيين المواطن االستراتيجية :ال تسأتةيع اارارة أن تراقأر جميأع
الفعاليأأأات فأأأي المؤسسأأأة وإال فأأأالربح الحاصأأأل بسأأأبر المراقبأأأة
برر النفقات االستهيكيةد
ال ستةيع أن ِّ ّ
االلحيياف علييم المييوارد االسييت نائية :كمأأا قلنأأا قبأأل قليأأل :لأأي فأأي
مقأأدرة اارار أأين مراقبأأة جميأأع الفعاليأأات في أأر علأأيهم أن سأعوا
أروات المراقبأأأة االسأأأتراتي ية فأأأي األمأأأاكن المناسأأأبة لتأأأي ت لأأأر
االنتبا إل الموارر االست نائية ()286 :11د
إجييرات الخطييوات ايصي حية :نظأأاث المراقبأأة التفأأول ال شأأير فقأأط
إلأأأ الأأأررة عأأأن المعأأأا ير ،بأأأل ومأأأع ذلأأأك قتأأأر ااصأأأيتات
السأأرور ة أ سأأاهد قأأول تيمبلأأر :مأأا هأأو الفر أأق وكيأأف ُن ِّفّأأذون
الفعاليأأات؟ وإذا كنأأا نر أأد أن ؤأأل اارار أأون إلأ ن أأا أك أأر فأأي
األمور اارار ة ال بد أن ن ير عن األس لة المذكورةد الفر أق لأي
م موعة من األفرار الذ ن تعاملون فيما بينهم  ،بل الفر أق منظمأة
ذات قوة وسمات وميمح ومواييق المرتبةة بها  ،وبدون االطأي
عل هذ الظواهر تواجد السأقوط والزلأل فأي فعاليأات المؤسسأة ،
تعرفأوا علأ هأذ الحقأائق وأن راقبأوا أنشأةة
فعل اارار أين أن َّ
المؤسسة تت ح روا فعاليات المؤسسة من الزلل والسقوط (:12
)6د
مسييتوعات المراقبيية :أأوا كيأأومريي سأأةو المراقبأأة إل أ يييأأة
سأأأةو ؛ السأأأةح االسأأأتراتي ي والسأأأةح األسأأألوبي أو التنظيمأأأي
والسةح العملياتي:
المراقبأأة االسأأتراتي ية ( )Strategic Oversightعمليأأة تسأأمن
ن أأأا ااجأأأرالات طو لأأأة األجأأأل فأأأي المؤسسأأأة وهأأأذ النأأأو مأأأن
المراقبأأة تقأأع مسأأؤوليتا علأأ عأأاتق المأأد ر السأأامي الأأذي تتأأون
فعالياتا في إطار واسع طو ل األجلد
المراقبأة األسألوبية ( )Supervision fo the Solutionعمليأة
تسأأمن ن أأا إجأأرال البأأراما وسأأةو الوتأأدات اارار أأة مراعيأا ه
العوامل الداملية والطارجيةد
المراقبأة العملياتيأأة ( )Operational Oversightعمليأة تسأأمن
ن أأأأا إجأأأأرال البأأأأراما اليوميأأأأة مأأأأع تقيأأأأيم الفعاليأأأأات الدامليأأأأةد
ومسؤولية هذا النو من المراقبة عل عاتق اارار ين الطأط األول
()288 :11د
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لهد منع االنحرافات واالستةرارات  ،مأن األمأور بالغأة األهميأة
فأأي المؤسسأأة فعل أ اارار أأين أن قومأأوا ب أ جرال عمليأأة المراقبأأة
مترامية األطرا في أعمال المؤسسةد
 .15المراجر
أ السأأعيد بلأأوث  ،أسأأالير الرقابأأة ورورهأا فأأي تقيأأيم أرال
1د
المؤسسة االقتؤار ة ،ال زائر :جامعة منتوري -قسنةينةد
2د أتمأأأد الحربأأأي ( ،)2118الرقابأأأة اارار أأأة وعيقتهأأأا بتفأأأالة
األرال ،المملتة العربية السعور ة :جامعة نا ف العربيأة للعلأوث
األمنية -الر او.
8د الوانی ،سيد مهدید ()۱۹۳۱د مد ر ت عمومید چاپ چهل و
پن مد تهران :نشر نید
5د رضأأائيان ،علأأید ()1858د اصأأول مأأد ر تد چأأاپ ه أأدهمد
تهران :ساامان مةالعا و تدو ن کتر علوث انسانی (سمت)د
8د رأأر عتمداری ،مهأأدید ()1891د اصأأول و مبأأانی مأأد ر تد
چاپ چهارثد تهران :انتشارات کوهسارد
6د رأأأم  ،طأأأيث رضأأأاد ()1896د مبأأأانی و اصأأأول مأأأد ر ت
موارید تهران :ساامان مةالعا و تدو ن کتر علوث انسانی
(سمت)د
7د عيقا بند ،علید ()۱۹۳8د مقدمات مأد ر ت موارأید چأاپ
روثد تهران :انتشارات رانشگا پياث نورد
5د عيقا بند ،علید ()۱۹۳۱د مأد ر ت عمأومید چأاپ بيسأت و
هشتمد تهران :نشر رواند
9د فيسی ،طأاهر د ()۱۹۱۱د مبأانی سأاامان و مأد ر تد چأاپ
پانزرهمد تهران :انتشارات پياث نورد
11د کيأأأومريی ،فيأأأرواد ()1891د مبأأأانی سأأأاامان و مأأأد ر تد
تهران :انتشارات ذرد
11د نسر ن عمر ( ،)2115أيأر نظأم الرقابأة اارار أة فأي تحسأين
جورة الطدمات الؤحية ،األررن :جامعة الشرق األوسطد
12. Templar, Richard. The Roles of Management. USA:
Pearson Education, Inc 2011.
13. Weihrich, Heinz, Koontz Harold. Managmement (A
global Perspective). Tenth Edition. USA: McGraw-Hill
1999.
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