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 دور الرقابة اإلدارية في كفاءة األداء الوظيفي بالقطاع الصناعي السوداني
 (بوالية الخرطوم –حالة شركة النيل للبوهيات )دراسة 

اهلل عبد اللطيف على محمدعبد
-جامعة المستقبل  كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية  –قسم إدارة اإلعمال 

 مملكة العربية السعوديةبال بريدة–القصيم 
 dr.abdoali415@gmail.com :البريد اإللكتروني 

 الملخص :
هدفت الدراسة للتعرف على دور الرقابة اإلدارية على األداء الوظيفي، دراسة 
حالة شركة النيل للبوهيات في والية الخرطوم. حيث اختبرت الدراسة فرضيتان 

الوسائل المتبعة في العملية الرقابية هما: هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين 
واألداء الوظيفي في شركة النيل للبوهيات، توجد عالقة ذات داللة بين أنظمة 
الرقابة اإلدارية واألداء الوظيفي في شركة النيل للبوهيات، تم استخدام المنهج 

(، استمارة استبيان 111الوصفي التحليلي، أسلوب دراسة الحالة، وتم توزيع )
عينة من العاملين في مجال صناعة البوهيات تم اختيارها بصورة علي 

%(، تم استخدام الحزمة 18(، استمارة منها بنسبة )111عشوائية وتم جمع )
(،  لتحليل بيانات الدراسة، توصلت SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

الرقابة الدراسة لعدة نتائج منها: تلعب الوسائل التقنية المستخدمة في عملية 
دورًا في تفعيل األداء الوظيفي، أن اعتماد الرقابة اإلدارية علي اآلليات الحديثة 
يضعف دورها في األداء الوظيفي، أن استخدام وسائل اإلشراف يساعد علي 
تطوير األداء الوظيفي بالشركة، ومن توصيات الدراسة: االهتمام بوسائل 

تلعب دورًا في تفعيل األداء الوظيفي. الرقابة التقنية في عملية الرقابة ألنها 
التقليل من اعتماد الرقابة اإلدارية على اآلليات الحديثة لضعفها في التأثير 
على األداء الوظيفي، استخدام وسائل اإلشراف ألنها تساعد على تطوير األداء 

 الوظيفي.       
 قطاع السودانيال –األداء الوظيفي  –اإلدارية  –الرقابة  الكلمات المفتاحية :
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The Role of Management Controlling on Functional 
Performance in Sudanese Industrial Sector 

(Case Study: Paints Companies - Khartoum State) 
Abdullah Abdul Latif Ali Muhammad 
Department of Business Administration - College of 
Administrative and Human Sciences, Future University 
- Qassim - Buraidah, Kingdom of Saudi Arabia 
Email: dr.abdoali415@gmail.com 
Abstract: 
This study aimed to identify the Role of management 
controlling on functional performance (case study in the 
Paints Companies – Khartoum State). The study tested two 
hypotheses, which are: There is a significant relation 
between management control means, which used and the 
functional performance in the Sudanese Paints Companies 
in Khartoum State, There is a significant relation between 
controlling systems and the functional performance in the 
Sudanese Paints Companies in Khartoum State. The 
analytical analysis method (case study) has been used, and 
the researchers distributed (118) questionnaire forms among 
some of the workers selected randomly (100) Forms were 
collected as (85%) Statistical package of social sciences 
programmer (SPSS) used for analyzing data. The study 
reached some findings from which are: the management 
controlling means play role in effectiveness of the 
functional performance, the depending of modern in 
management control makes poor functional performance, 
using supervision means help in promoting the performance 
in the company. The study recommended to: giving care to 
machines of controlling means, because of its role in 
effective management controlling, ducting the depend up on 
modern in management controlling for theirs weakness 
effecting in functional using supervision means, because of 
its assist in developing the functional performance.      
Keywords: Control - Administrative - Job Performance - 

The Sudanese Sector 
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 اإلطار المنهجي:
 :مقدمة

أن عملية الرقابة االن تعد من أهم مكونات العملية اإلدارية، كما تعد 
وظيفة حيوية في الدول المتقدمة، باإلضافة إلى كونها عملية مستمرة ومالزمة 

ئمة ومتجددة تمارسها اإلدارة للوظائف اإلدارية األخرى، فهي عملية متابعة دا
بنفسها او بتكليف غيرها للتأكد من أن ما يجري عليه العمل داخل الوحدات 
اإلدارية يتم وفقًا للخطط الموضوعة والسياسات المرسومة، والبرامج المعدة، 
وفي حدود القوانين والقواعد والتعليمات المعمول بها لتحقيق األهداف المنشودة 

بة. إن العمل اإلداري يبدأ بالرغبة في تحقيق اهداف محددة، والنتائج المرغو 
ومن ثم فإن التخطيط والتنظيم وتنمية الهيئة اإلدارية تتابع في تسلسل منطقي 
يؤدي إلى النتائج المستهدفة من خالل سلسلة من القرارات المتضمنة في كل 

ات، بل إنه وظيفة ولكن العمل اإلداري ال ينتهي بوضع الخطة او اتخاذ القرار 
يمثل ليشمل مرحلة اإلشراف على التنفيذ والتحقق من جودة كفاءة األداء 
الوظيفي. وبذلك تعتبر وظيفة الرقابة الجانب األخير من العملية اإلدارية حيث 
تكتمل بوضع نظام رقابي فعال يضمن تحقيق مستوي مستمر ومرضي من 

الموضوعة واتخاذ  األداء وتتمثل هذه الوظيفة حينما يتم تحقيق الخطط
اإلجراءات التصحيحية والضرورية عندما ينحرف األداء الفعلي عن األداء 

 م(.4112ياسين، )المتوقع. 
 :مشكلة البحث

إن فييييي جميييييع اإلعمييييال التييييي تقييييوم بهييييا المؤسسيييية سييييواء كانييييت أعمييييال 
اقتصيييادية أو اجتماعيييية وغيرهيييا البيييد ان تكيييون تحيييت ظيييل رقابييية تامييية لضيييمان 

أداءها بالطريقة المخطيط لهيا وميدي مطابقية األداء الفعليي ليذلك.  كفاءة وفعالية
ففييي حاليية عييدم قيييام الرقابيية بييدورها الفعييال يحييدث الكثييير ميين مظيياهر اإلسييراف 

وليييذلك تيييتلخة مشيييكلة  .وضيييياع الوقيييت مييين غيييير أداء. بمعنيييي اداءهيييا سيييلبياً 
 البحث في اآلتي:
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ثرهييا عليي ى رفييع كفيياءة األداء ميدي مسيياهمة الرقابيية اإلدارييية فييي الشييركة وا 
الوظيفي بشركة النيل للبوهيات ويتفرع من هذا السيؤال الرئيسيي األسيئلة الفرعيية 

 التالية:
 ما هو الدور الرئيسي الذي تلعبه الرقابة اإلدارية لرفع األداء الوظيفي..1
 ما هي الضوابط الداخلية المتبعة في العملية الرقابية بشركة النيل للبوهيات..4
 حات المؤدية لتطوير الرقابة اإلدارية في األداء الوظيفي.ما هي المقتر .3
  البحث:أهداف  

 يهدف البحث إلى اآلتي:
علييى أهييم المشييكالت والمعوقييات التييي تواجههييا العملييية الرقابييية علييى  التعييرف.1

 األداء الوظيفي بشركة النيل للبوهيات.
وظيفي ميييدي مسييياهمة الرقابييية اإلداريييية تجييياه تحسيييين األداء الييي التعيييرف عليييى.4

 بشركة النيل للبوهيات.
 التعرف على المقترحات المؤدية لتطوير الرقابة اإلدارية في األداء الوظيفي..3
 التعرف على محددات ومعايير األداء الوظيفي..2

 :أهمية البحث
 باآلتي:تتمثل أهمية البحث    
ل المفيياهيم الحديثيية للرقابيية اإلدارييية والعوامييبيييان  تتمثييل فييي :العلمييية األهمييية.1

التنظيمييية التييي تمثييل معوقييات إكمييال العملييية الرقابييية وتحسييينها وعناصيير 
األداء الوظيفي ومحددات ومعايير األداء الوظيفي والعواميل التيي تيؤثر فيي 

  األداء الوظيفي.
من أهمية النشاط الذي تقوم به شركة النيل للبوهييات تتمثل  :ليةماألهمية الع.4

الرغم من الخدمات الكبيرة التيي تقيدمها والتي تهدف إلى تحقيق الربح على 
ثرهيا عليى رفيع كفياءة  للمجتمع ومدي مساهمة الرقابة اإلدارية في الشيركة وا 

 األداء الوظيفي بشركة النيل للبوهيات.
 :فرضيات البحث

 يقوم البحث علي فرضيتان رئيسيتان على النحو التالي:
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تبييع فييي العملييية هنيياك عالقيية ذات دالليية إحصييائية بييين الضييبط الييداخلي الم.1
  الرقابية واألداء الوظيفي في شركة النيل للبوهيات.

هنياك عالقية ذات داللية إحصيائية بيين الرقابية اإلداريية واألداء اليوظيفي فيي  .4
  شركة النيل للبوهيات.

  البحث:منهجية 
 الباحث المنهج الوصفي اتبعلهدف البحث واختبار فرضياته  تحقيقاً 

حالة والمنهج التاريخي واستخدام األسلوب اإلحصائي التحليلي ومنهج دراسة ال
لتحليل االستبيان بغرض الوصول إلى النتائج المطلوبة ومن ثم وصف كل 

  الظواهر في الدراسة.
 مصادر البيانات:

 االستبيان، المالحظة، المقابالت الشخصية.المصادر األولية:  .1
علميية والبيانيات اإلحصيائية الكتب والمراجع والمجيالت الالمصادر الثانوية:  .4

 المنشورة بواسطة الجهات المختصة.
 :البحثحدود  
 . الحدود البشرية: تشمل الموظفين بشركة النيل للبوهيات.1
 الخرطوم. –المكانية: شركة النيل للبوهيات المحدودة  ودالحد. 4
 م.4141-4112. الحدود الزمانية: 3

 المصطلحات:
مما يتطلب تقديم تعريفات جزئية لما يستخدم البحث بعض المصطلحات 

 يردف له البحث من مصطلحات وهي كالتالي:
. الرقابة اإلدارية: هي النشاط الذي تمارسه اإلدارة في المنظمة للتأكيد مين أن 1

العمل يسير وفقًا للسياسات والخطط الموضوعة لتحقيق الهدف والكشف عن 
 االنحرافات في المنظمة والعمل على إصالحها.

كفاءة األداء الوظيفي: يدل على تنفيذ العمل المطليوب بأقيل تكلفية وبأقصير  .4
 وقت وبأقل جهد ممكن.
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. فعاليييية األداء: درجييية قييييام المؤسسييية بتحقييييق أهيييدافها المتعلقييية بدرجييية قبيييول 3
 خدماتها واستيعابها للتطورات التكنولوجية.

لك من خالل توفير .إساليب الرقابة اإلدارية: العمل على رفع مستوي األداء ذ2
واكتساب الخبرات والمهارات لمعاوني الرؤساء في جمييع المسيتويات اإلداريية 

   وذلك من خالل تفويضهم بعض األمور التي يلزم البت فيها.
 :الدراسات السابقة

تييم تنيياول بعييض الدراسييات ذات العالقيية بموضييوع الدراسيية وفييق التسلسييل 
 ينها وبين هذه الدراسة:التاريخي لحدوثها ومن ثم بيان الفرق ب

م( تناوليييييت الدراسييييية الرقابييييية اإلداريييييية وعالقتهيييييا 4114)عبيييييدا ،دراسةةةةةة 
باألداء الوظيفي في األجهيزة األمنيية، إن المشيكلة التيي ناقشيها هيذا البحيث هيي 
وجييود كثييير ميين أوجييه القصييور فييي األجهييزة وفييي هييذا دالليية علييي وجييود شييواهد 

األجهيزة األمنيية، ليذلك تكمين المشيكلة فيي علي غيياب دور الرقابية الفعالية عليي 
اآلتييي: واقييع الرقابيية اإلدارييية فييي األجهييزة األمنييية، هييدفت الدراسيية للتعييرف علييي 
الجوانيب السييلبية واإليجابييية فييي عملييية الرقابيية اإلدارييية فييي شييرطة منطقيية حائييل 

ييية وتقييديم االقتراحييات المناسييبة لتفعيييل عملييية الرقابيية اإلدارييية فييي األجهييزة األمن
حييييييث اعتميييييدت الدراسييييية عليييييي عيييييدة فرضييييييات منهيييييا: ميييييا هيييييي اهيييييم العقبيييييات 

فيإن مين أهيم ، والمشكالت التي تواجهها العملية الرقابية في شرطة منطقة حائيل
النتيييائج التيييي توصيييل لهيييا البييياحثين: أظهيييرت نتيييائج الدراسييية وجيييود رقابييية إداريييية 

والعقبييات التييي  بشييكل دائييم علييي األقسييام التابعيية لهييا. كمييا نجييد بعييض المشيياكل
تواجييه الرقابيية اإلدارييية وهييي العالقييات الشخصييية وضييعف الرقابيية الذاتييية وعييدم 

 وجود نظام رقابي متخصة وحديث.
م( تناوليييت الدراسيييية النظيييام الرقييييابي فيييي ضييييبط 4113)النميييييري،دراسةةةة 
وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم وجود نظام رقيابي هيادف يوجيه  ،األداء اإلداري
اإلداري فييي اإلدارة العاميية لشييرطة الجمييارك كمييا أن اإلدارة العاميية ويقييوم األداء 

ال تطبييييق نظييييام رقييييابي واضييييح المعييييالم والهيكييييل والوظييييائف واألجهييييزة الرقابييييية 
األميير الييذي  ،الموجييودة اآلن تعيياني ميين مشييكلة التنسيييق والعمييل المشييترك بينهييا
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ضيوابط واضيحة وهنالك أيضا عدم وجود  ،ترتب عليه خلاًل في الجهود اإلدارية
ومن الفرضيات التي صاغها الباحثين ميا يليي: الرقابية اإلداريية بشيرطة  ،للرقابة

ضيييوابط الرقابييية اإلداريييية غيييير قيييادرة عليييي ضيييبط األداء  ،الجميييارك غيييير كافيييية
الرقابيييية يمكيييين أن تييييؤدي دورًا فيييياعاًل إذا تييييوفرت ، اإلداري فييييي شييييرطة الجمييييارك

داخل اإلدارة العامة للجمارك تؤثر سيلبًا عليي التنقالت  ،الموارد البشرية والمادية
النظيييييييام الرقيييييييابي. وأظهيييييييرت الدراسييييييية النتيييييييائج التاليييييييية: أظهيييييييرت الدراسييييييية ان 

من المبحيوثين يؤكيدون أن الوسيائل الرقابيية الموجيودة االن بشيرطة  ،%(8422)
الجمارك غير كافية وهذا يؤكد صحة الفرضية االولي، وفيي المقابلية ميع بعيض 

ي عينيييية منتقيييياة بحكييييم الخبييييرة والموقييييع اإلداري والقيييييادي نجييييد أن المييييديرين وهيييي
ميين المبحييوثين قييد أقييروا بأنهييا غييير كافييية حتييى ميين الناحييية التشييريعية  ،(18)

والنظرييية ناهيييك ميين التطبيييق، أكييدت الدراسيية أن الرقابيية يمكيين أن تييؤدي دورهييا 
 بفاعليةً إذا توفرت الموارد البشرية ذات الكفاءة والخبرة.

د الدراسة بأن ضوابط الرقابة اإلداريية قيادرة عليى ضيبط األداء بنسيبة تؤك
وتوصل وأوصي الباحثين إلى اآلتي: يجب تدريب كادر مؤهيل للقييام  ،%(21)

بهذا العمل، مقر لحفظ المستندات بالطرق السليمة لحفظ البيانات واإلحصاءات 
 بدقة.

ى األداء بالمدارس م( بعنوان: أثر الرقابة اإلدارية عل4118)نهي،دراسة 
الثانوية الحكوميية. حييث تمثليت مشيكلة الدراسية فيي تيدهور األداء فيي الميدارس 
الحكومية. تلعب الرقابة في تقويم وتصحيح األداء هل هو دور إيجيابي فيعيزز، 
أم هييو دور سييلبي فيصييحح. أمييا الفرضيييات التييي قييام عليهييا البحييث تتمثييل فييي 

ب الرقابييية الحديثييية بواسيييطة ميييديري اآلتيييي: هناليييك ضيييعف فيييي اسيييتخدام أسيييالي
األوضيييياع اإلدارييييية والتعليمييييية بالنسييييبة للمييييدارس  ،المييييدارس الثانوييييية الحكومييييية

الوضيييييع الحييييالي للمعليييييم مييييين خبيييييرة وتيييييدريب ، الحكومييييية تيييييؤدي لتيييييدهور األداء
 ،ومهارات وقدرات وتكوين نفسي واجتماعي يؤثر عليي فعاليية الرقابية فيي األداء

لي النتائج التاليية: الميدارس الثانويية الحكوميية عيدم وجيود وقد توصلت الدراسة إ
عييدم توزيييع المهييام اإلدارييية وفقييًا  ،سياسييات واضييحة للتييدريب واختيييار المييديرين
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وتقيييييم عملهيييا وفقيييًا  ،عيييدم تشيييكيل اللجيييان المدرسيييية المختلفييية ،للقيييدرة والكفييياءة
م ومراقبيييية لمعييييايير واضييييحة. أوصييييت الدراسيييية بيييياآلتي: االلتييييزام بمواعيييييد الييييدوا

ومتابعييية التيييزام الطيييالب والمعلميييين، تطبييييق سياسييية القبيييول المطليييق فيييي بعيييض 
الميييييدارس الثانويييييية الحكوميييييية، ميييييدي االسيييييتقاللية والرقابييييية الذاتيييييية فيييييي العميييييل 

 باإلضافة إلى إتاحة الفرصة للمعلم للمشاركة في اتخاذ القرارات.
األداء فييييي  م( بعنييييوان: أثيييير الرقابيييية اإلدارييييية علييييى4112)منييييي،دراسةةةةة 

شركات الطيران بشركة الراية الخضراء. تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة فعالية 
الرقابيية اإلدارييية فييي االرتقيياء بيياألداء فييي المؤسسييات بييالتركيز علييى شييركة الراييية 
الخضراء للطيران. وكان البحث يدور حول الفرضية القائلية: تيزداد كفياءة األداء 

ءة الرقابية اإلداريية. كميا هيدفت إليي: معرفية الرقابية في شركة الطيران بزيادة كفا
اإلداريييية فيييي شيييركات الطييييران وأيضيييا التعيييرف عليييي مشييياكل وسيييلبيات ضيييعف 

حيييث تناولييت الدراسيية أداء شييركة الراييية  ،الرقابيية اإلدارييية فييي شييركات الطيييران
ت الخضراء للطيران لعدد من السنوات متناواًل التقرير واألداء الفعلي لتلك السينوا

ومقارنيية األداء الفعليييي ميييع مييا هيييو مخطيييط ليييه  ،لبنييدي اإلييييرادات والمصيييروفات
أن الموازنيييية  ،وتوضيييييح االنحرافييييات السييييالبة والموجبيييية واألسييييباب المؤدييييية لهييييا

التقديرييية تييؤدي الييي زيييادة الكفيياءة فييي األداء كواحييدة ميين أدوات الرقابيية اإلدارييية 
إذ أنه يمكن ألي فرد  ،ق والفهمذلك لما تمتاز به من بساطة وسهولة في التطبي

 ،فييي أي مسييتوي إداري ان يتعامييل بهييذه الموازنييات بيسيير فهييي أداة غييير معقييدة
وكييذلك يمكيين االسييتفادة ميين ميزانيييات السيينوات السييابقة لمعرفيية أي البنييود أكثيير 
تعقييييدًا والعميييل عليييي الدراسييية المتأنيييية لتليييك البنيييود حتيييي يمكييين وضيييع التقيييدير 

كل ذلييك مخزونييًا ميين المعرفيية المتراكميية بالنسييبة لواضييعي المناسييب لهييا ممييا يشيي
الموازنييات حتييي تييؤدي الغييرض المطلييوب منهييا. كمييا قييام البيياحثين بالتوصيييات 
التاليية: أن أهيم توصييات الدراسية هيو تيدريب الكيوادر المعينية بوضيع الموازنييات 

ت التيي التقديرية تدريبًا دقيقًا حتى يتم وضع موازنات مرنة تستوعب كل التغييرا
تحييدث خاصيية اننييا نعييية فييي بيئيية أعمييال متقلبيية وغييير مسييتقرة، كييذلك تحويييل 
االنحرافييات الموجبيية إلييى نقيياط مشييعه واالسييتفادة منهييا. أمييا االنحرافييات السييالبة 
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والتي تكون ناتجة عن عدة أسباب إما قصر نظر االفراد الذين وضعوا الموازنة 
فييي  ،رئيية نتيجيية لعييدم االسييتقرارلقليية خبييرتهم وتييدريبهم وامييا لحييدوث عوامييل طا

الظروف المحيطة بالمنشاة وبعض البنود فيي الموازنية قيد ال تسيتنفذ كيل المبيال  
وبالتييالي هييذه الموازنييات  ،المقييدرة إلييي تلييك التييي اسييتنفذت التقييدير الموضييوع لهييا

تساعد اإلدارة في اتخياذ القيرارات المناسيبة بجانيب كيون الموازنيات التقديريية أداة 
فعن طريقها يمكن  ،للرقابة فهي أداة ايضًا للتخطيط ووضع رؤى المستقبلإدارة 

فهيييي ترجمييية  ،التنبيييؤ بيييإيرادات ومصيييروفات المنشييياة وليييو عليييي االجيييل القصيييير
 للخطط في صورة رقمية. 

م( قيدمت الدراسية بعنيوان: أثير الرقابية عليى األداء 4112)محسن،دراسة 
لرئيسية التي تناقشها الدراسية تكمين في مؤسسات التعليم العالي(، فإن المشكلة ا

في التساؤل أثر الرقابة اإلدارية على األداء في مؤسسات التعليم العالي بجامعة 
دنقييال، حيييث الدراسيية الييدور البييارز والمتعيياظم الييذي تلعبييه الرقابيية اإلدارييية فييي 
قييياس أداء المنظمييات ونجاحهييا، إذ أن كييل الفشييل الييذي يييالزم المنظمييات إنمييا 

يياب الرقابيية العلميية المتوازنيية عليى أداء األنشيطة واالفييراد. جامعية دنقييال ميردة غ
بحسبانها مؤسسة وليدة ال شك أنها عانت من الظروف الصعبة التي ميرت بهيا 

واليذي انعكيس عليى أدائهيا بصيفة عامية وعليى األداء  معظم الجامعات الجديدة،
رف عليى األسيس الرقابي علي وجه الخصوة. هدفت الدراسة إليى اآلتيي: التعي

والمبادئ العلمية لوظيفة الرقابة اإلدارية، التعرف على اللوائح والقوانين المنظمة 
للعمل بجامعة دنقال، التعرف على المشياكل التيي تواجيه العميل الرقيابي بجامعية 
دنقال، التعرف على األساليب العلمية لوظيفة الرقابة اإلدارية وتطبيقها في تقييم 

قيييييال. اعتمييييدت الدراسييييية عليييييى الفرضيييييات التاليييييية: ان توزييييييع األداء بجامعيييية دن
الكليات على نطاق الوالية حرم الكليات البعيدة فرة تبيادل القيدرات والخبيرات، 
فييي ظييل ضييعف مييوارد اإلدارة العليييا ومييوارد الكليييات األميير الييذي أضييعف ميين 

متطييورة العملييية الرقابييية علييى هييذه الكليييات ميين قبييل اإلدارة العليييا. إيجيياد شييبكة 
للمعلومات واالتصال سيؤدي إلى تفعيل العميل الرقيابي بجامعية دنقيال. مين أهيم 
النتائج التي توصل لها الباحثين هي: أن توزيع الكليات على نطياق الواليية فيإن 
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الرقابييية الممارسييية مييين قبيييل اإلدارة العلييييا عليييى اإلدارات األخيييرى ال تنسيييجم ميييع 
إيجيياد شييبكة متطييورة ميين المعلومييات  رؤاهييم فييي تحقيييق أهييداف الجامعيية. اثبتييت

واالتصاالت من شانه تطيوير وتفعييل العميل الرقيابي بالجامعية. كميا اثبتيت بيان 
الليييييوائح والقيييييوانين أحيييييد أسيييييباب القصيييييور اإلداري وأنهيييييا ال تراعيييييي خصوصيييييية 
دخييال  المنطقيية. ويوصييي البيياحثين بيياآلتي: إلغيياء القييوانين التييي لييم تعييد مواكبيية وا 

أهميتها تعمل على ترقية األداء الرقابي. يجب االسيتفادة بقيدر  قوانين جديدة لها
اإلمكيييان مييين التقنييييات الحديثييية والعميييل عليييى تنميييية قيييدرات ومهيييارات العييياملين 

 بالجامعة.
يتضيييح للباحيييث مييين العيييرض السيييابق للدراسيييات السيييابقة، أنهيييا تناوليييت  

ناوليييت موضييوع الرقابيية اإلداريييية ميين نيييواحي متعييددة حيييث أن هناليييك دراسييات ت
موضييوع الرقابيية اإلدارييية ولكنهييا ركييزت علييى دور الرقابيية فييي أنظميية المحاسييبة 
اإللكترونية التي تختليف عين الدراسية التيي قيام البياحثين بأجرائهيا. كميا اعتميدت 
بعض الدراسات في تناولها موضوع الرقابة على مفهوم الكفياءة اإلداريية واخيري 

ي اإلداء اليييوظيفي، كميييا تناوليييت إحيييدى عليييى مفهيييوم الفعاليييية للرقابييية اإلداريييية فييي
علييى موضييوع الرقابيية اإلدارييية علييى األداء فييي مؤسسييات التعليييم ولكنهييا ركييزت 
في مشكلتها على قياس أداء المنظمات وميدي نجاحهيا والفشيل الميتالزم وغيياب 

 الرقابة العلمية لألنشطة المتوازنة.
ي تتناول دور الرقابة اما هذه الدراسة فتعتبر امتداد للدراسات السابقة والت

اإلدارييية فييي كفيياءة األداء الييوظيفي بالقطيياع الصييناعي السييوداني بشييركة النيييل 
 للبوهيات والية الخرطوم.

 اإلطار النظري
 اواًل: الرقابة اإلدارية:
 مفهوم الرقابة )لغة(:

وردت كلمييية ارقابيييةا فيييي العدييييد مييين معييياجم اللغييية العربيييية، سيييواء كانيييت 
رقبا فورد في لسيان العيرب أن الرقييب “أو تصريفات الفعل بنفس اللفظ ارقابةا 

 ءمن أسماء ا  تعالي، وتعني: الحافظ اليذي ال يغييب عنيه شييء، ورقيب الشيي
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بمعنيييي حرسيييه، ومييين ذليييك رقييييب القيييوم أي حارسيييهم، وهيييو اليييذي يشيييرف عليييى 
المراقبة ليحرسهم، وفي الحديث: ارقبوا محمدًا فيي أهيل بيتيه، أي احفظيوه فييهم، 

ترقييييب: االنتظيييار، وجييياء الرقييييب: بمعنيييي المنتظييير والحيييافظ وراقيييب ا : أي وال
 م(.1291خافه )ابن منظور،

 مفهوم الرقابة )اصطالحًا(:
لقد تعددت تعاريف الرقابة واختلف فيما بين الكتاب وعلماء اإلدارة حييث 
عرفها كل منهم من زاوية تخصصه، فمنهم من عرفها مين منظيور رقابية األداء 

من عرفهيا مين منظيور الرقابية المحاسيبية والماليية، واليبعض اآلخير نظير  ومنهم
م(. وبيييالرغم مييين هيييذا 1221إليهيييا مييين منظيييور إدارة اإلعميييال )الجهينيييي وعييييد،

االختالف إال أننا نجد أنهم قيد أجمعيوا عليى المبيادئ العامية للرقابية، وقيد وردت 
أداة إدارييية تضييمن  تعريفييات كثيييرة للرقابيية اتفقييت معظمهييا علييى أن الرقابيية هييي

سييييير اإلعمييييال فييييي االتجيييياه الصييييحيح، وأن اإلمكانيييييات المادييييية والبشييييرية يييييتم 
اسييتخدامها بطريقيية تمكيين اإلدارة ميين الوصييول الييي األهييداف المرسييومة بكفيياءة 

 وفاعلية. وفيما يلي بعض من تلك التعريفات:
عرفهييا فييايول بأنهييا: التحقييق ممييا إذا كييان كييل شيييء يسييير وفقييًا للخطيية 
المرسيييومة والتعليميييات الصيييادرة والقاعيييدة المقيييررة ا أميييا موضيييوعها فهيييو اتبييييان 
نواحي الضعف أو الخطأ مين أجيل تقويمهيا ومنيع تكرارهياا. )القبييالت وسيليمان 

م(. تعتبير الرقابية الوظيفيية الرابعية بييين الوظيائف اإلدارييية الرئيسيية وهييي 1221،
علييى قييياس نتييائج أعمييال تقييع فييي نهاييية مراحييل النشيياط اإلداري حيييث تنطييوي 

المرؤوسين لمعرفة أماكن االنحرافيات وتصيحيح اخطيائهم بغيرض التأكيد مين أن 
الخطط المرسومة قد نفذت وأن األهداف الموضوعة قد حققت علي أكمل وجه، 
ويتضييييح ميييين ذلييييك بييييأن للرقابيييية عالقيييية وثيقيييية بنتييييائج العيييياملين فييييي المشييييروع. 

وظيفييية مييين الوظيييائف اإلداريييية التيييي م(. الرقابييية اإلداريييية هيييي 1211المغربيييي،)
يمكيين عيين طريقهييا التأكييد ميين قيييام شييخة فييي المنظميية بالعمييل المنييوط بييه فييي 
الوقت المناسب وتنفيذ الخطة المرسومة واستخدام مقارنة بالمستويات المستهدفة 

م(. الرقابيية اإلدارييية أنهييا 4111بمييا يحقييق األهييداف المحييددة مسييبقًا. )العمييري ،
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داف الفعلييية باألهييداف الموضيوعة. وبمعنييي  خيير فييإن الرقابيية عمليية قييياس األهيي
هيييي التحقيييييق مييين أن مييييا يحييييدث يطيييابق الخطيييية المقيييررة والتعليمييييات الصييييادرة 
والمبادئ. الرقابة من خالل أهدافها حيث تهيدف إليى مقارنية النتيائج الفعليية ميع 

لخيط. الخطط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عندما تكيون النتيائج مخالفية ليذلك ا
م(. كمييا تعييرف بأنهييا النشيياط اإلداري الييذي يسييعي إلييى التحقييق 4114)الهييواري،

م(. يالحيظ أن الرقابية 4111من كفاءة استغالل الموارد وتحقيق أهدافه. )جيواد،
هي مجموعة من العمليات والخطوات أولها تحديد األهداف المراد تحقيقها ومين 

لحكيم بيأن عمياًل ميا يسيير حسيب ثم تحديد معايير القياس التي يتم في ضيوئها ا
األصيييول أو أن هنييياك انحرافيييًا ومييين ثيييم ييييتم تجمييييع البيانيييات المتعلقييية باإلنجييياز 
وتحليلها ليتم قياسها في ضوء المعايير السابقة والتأكيد فيما إذا كانيت منسيجمة 
مييييع المعييييايير أم أن هنالييييك انحرافييييات، وفييييي حاليييية وجييييود انحرافييييات البييييد ميييين 

سباب ليصيا  فيي ضيوء ذليك إليى اتخياذ اإلجيراءات الالزمية تحديدها ومعرفة األ
 م(. 4112لتصحيح المسار. )عباس،
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 مفهوم الرقابة اإلدارية الحديث:
أن التطييييور العلمييييي الحييييديث أدي إلييييى توسيييييع وتعميييييق مفيييياهيم الرقابيييية 
وأدواتها المختلفة، فلم يعد الهدف من الرقابة التأكد من أن النتيائج تعبير عين أو 

الخطط الموضوعة فحسب، بيل أصيبح الهيدف مين الرقابية أوسيع وأعيم تتفق مع 
وأشيييمل مييين ذليييك بكثيييير بحييييث يغطيييي مفهومهيييا الحيييديث النيييواحي والمجييياالت 

 التالية:
مراجعيييية الخطييييط المختلفيييية وفحصييييها لجميييييع األنشييييطة والبييييرامج التييييي تقييييوم .1

 بوضعها الوحدات واألجهزة الحكومية.
ثر عليييى تحقييييق أهيييداف هيييذه األنشيييطة تتبيييع العواميييل والتغييييرات التيييي قيييد تيييؤ .4

 والبرامج.
قييييياس عناصيييير االقتصيييياد والكفيييياءة فييييي أداء الوحييييدات الحكومييييية، والفاعلييييية .3

 بالنسبة لنتائج البرامج المختلفة وتحقيق التوازن بينهما.
تقييم أداء األنشيطة والبيرامج التيي تتيولي تنفييذها الوحيدات واألجهيزة الحكوميية .2

 ومدي قدرتها على تحقيق األهداف. للحكم على مستوي أدائها
المسييياعدة فيييي عمليييية اتخييياذ وترشييييد القيييرارات وبصيييفة خاصييية فيييي السييينوات .8

المقبلييية فيييي مختليييف المجييياالت االقتصيييادية واالجتماعيييية مييين خيييالل تيييوفير 
البيانيييات والمعلوميييات المالئمييية فيييي هيييذا المجيييال أو مييين خيييالل االسيييتعانة 

او بإشيييراك القيييائمين عليييى الرقابييية فيييي بنتيييائج عمليييية الرقابييية وتقيييييم األداء 
عملييية اتخيياذ القييرارات اشييتراكًا فعليييًا او االسترشيياد بييارائهم عنييد الحاجيية الييي 

 م(.4111،يذلك. )طراونة وعبد الهاد
الجدييد او الظياهرة غيير المعروفية، بيل  ءأن الرقابة اإلدارية ليست بالشيي

لتيييي ال تكتميييل العمليييية إنهيييا إحيييدى أهيييم وظيييائف العمليييية اإلداريييية األساسيييية، وا
اإلدارية بدونها، لذلك تم إعطاء عملية الرقابة اإلدارية تعاريف ومفياهيم متنوعية 
ومختلفة من قبل اتجاهات فكرية سعت إلى توضيحها بصورة تراهيا مناسيبة مين 

 وجهة نظرها الخاصة، وهذه التعريفات هي:
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عملية الرقابة االتجاه الفكر الكالسيكي: عرف أصحاب هذا االتجاه  أواًل:
اإلداريييية عليييى أنهيييا عمليييية تفتيييية وتخوييييف ألفيييراد التنظييييم، أي أن الرقابييية فيييي 
نظييرهم عبييارة عيين عملييية تركيييز علييى التهديييد بالعقوبيية والوعييد بالمكافييأة لتحقيييق 

 المشروعية ومنع االنحرافات.
االتجيياه الفكيير السييلوكي: أصييحاب هييذا االتجيياه كييانوا ميين أنصييار  ثانيةةًا:
 نسييييياني، حييييييث إنهيييييم عرفيييييوا عمليييييية الرقابييييية عليييييى أنهيييييا قيييييدرة فيييييرد الجانيييييب اإل

أو مجموعة من االفراد في التأثير عليى سيلوك فيرد  خير أو تنظييم معيين بحييث 
 يحقق التأثير النتائج المرجوة.  

هتم أصحاب هذا االتجاه بالناحية التطبيقية االتجاه الفكر العلمي: أ ثالثًا:
للرقابة، وتتمثل في القيام بثالث خطوات هي: وضيع المعيايير، ثيم قيياس األداء 
ومقارنته بالمعايير، ثم تصحيح الفرق بين النتائج الفعلية والخطيط الموضيوعية. 

مميييييا سييييبق يتبيييييين عيييييدم محدودييييية دور ومفهيييييوم الرقابييييية  م(.4111)الفيييياعوري،
عليييى تغطيييية جوانيييب محيييددة ومجييياالت معينييية دون غيرهيييا، فقيييد ادي  واقتصييياره

التطييور العلمييي الحييديث إلييى توسيييع وتعميييق مفيياهيم الرقابيية وأدواتهييا المختلفيية. 
 م(.4114)مصطفي،

 أهداف الرقابة اإلدارية:
في إطار فهمنا العام والموسيع لمفياهيم الرقابية اإلداريية عليي النحيو اليذي 

يمكيين تلخييية األهييداف التييي تحققهييا لنييا الرقابيية اإلدارييية  أشييرنا إليييه فييي البداييية
مييييين خيييييالل التعيييييرف عليييييي المشيييييكالت والعقبيييييات وتحدييييييد األسيييييباب الرئيسيييييية 
للمشيييكالت وتقيييديم الحليييول، واكتشييياف األخطييياء قبيييل اسيييتفحالها وفيييور وقوعهيييا 
والمعالجيية والتصيييحيح الفييوري لهيييا، والتأكييد مييين أن العمليييات الفنيييية تسييير وفيييق 

المرسوم، والتثبت من أن المسؤوليات تؤدي بالشكل المناسب بعيد عن  المخطط
اإلسييراف والهييد، وتحقيييق نييوع ميين النمطييية أو التوافييق ألداء العيياملين، كمييا هييو 
الحيييال فيييي دراسييية الوقيييت والحركييية، ورفيييع اليييرول المعنويييية وتعزيزهيييا للمبيييدعين، 

ضيييافة إليييى ميييا م(. باإل4111للحصيييول عليييي المكافيييات والحيييوافز. )الموريتييياني،
سييبق يمكيين إضييافة أهييداف اخييري لعملييية الرقابيية اإلدارييية هييي: التأكييد مييين أن 
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العمل يسير ضمن األنظمة المقررة، والتأكد من حسين اسيتخدام الميوارد البشيرية 
م(. ومنيع 4119والمادية، واكتشاف االنحرافيات فيي الوقيت المناسيب. )الصيحن،

تحدييييييييد االختصاصيييييييات وقيييييييوع األخطييييييياء مييييييين خيييييييالل نظيييييييام رقيييييييابي سيييييييليم و 
والصيييالحيات، ومنيييع تكيييرار األخطييياء واتخييياذ اإلجيييراءات العالجيييية فيييي الوقيييت 
والسييعة المناسييبين، واإلصييالل اإلداري ميين خييالل تكييوين مفهييوم لييدي العيياملين 

م(. ومعرفة 1222وأن الرقابة موجودة من أجل مشاكلهم ورفع الكفاءة )منصور،
ل والوقييوف علييى مظاهرهييا وأسييبابها، العقبييات التييي تعتييرض سييبيل األداء األمثيي

عيييداد بيييرامج لتيييدريب العييياملين  وتقيييويم العييياملين للوقيييوف عليييى درجييية كفيييايتهم، وا 
الييذين يكييون أداؤهييم أقييل ميين المسييتوي المطلييوب، والوقييوف علييى درجيية التنسيييق 

 م(.4118بين مختلف الوظائف والوحدات. )حجي،
 عناصر الرقابة:

 صر التالية:تتكون الرقابة اإلدارية من العنا
 تهتم الرقابة اإلدارية بتحديد األهداف ووضع المعايير او المقاييس..1
 تعمييييييل الرقابيييييية علييييييى مقارنيييييية )مطابقيييييية( النتييييييائج المتحققيييييية مييييييع المعييييييايير .4

 او المقاييس الموضوعة.
 تسعي الرقابة إلى قياس الفروق والتعرف على أسبابها من خالل المقارنة..3
 عة سير التنفيذ.تقوم بتصحيح االنحرافات ومتاب.2
تركز عليى مراجعية األداء وقيياس النتيائج ميع مطابقتهيا لألهيداف ميرة أخيرى. .8

 م(.4111)حريم وحسين،
 ثانيًا: األداء الوظيفي:

 مفهوم األداء الوظيفي:
يعيييد األداء مفهوميييًا جوهرييييًا وهاميييًا بالنسيييبة للمنظميييات بشيييكل عيييام، وهيييو 

ويكييياد يكيييون الظييياهرة الشيييمولية  يمثيييل القاسيييم المشيييترك ألهتميييام علمييياء اإلدارة.
وعنصيرًا محورييًا لجمييع فيروق وحقيول المعرفيية اإلداريية، فضياًل عين كونيه البعييد 
األكثييير أهميييية لمختليييف المنظميييات واليييذي يتمحيييور حوليييه وجيييود المنظمييية مييين 

دريييس،)عدمييه.  م(. ليييذلك يعتبيير موضيييوع األداء الييوظيفي مييين 4119الغيييالبي وا 
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السلوك بشكل عام، والتنظيم اإلداري بشيكل  الموضوعات األساسية في نظريات
خييييياة لميييييا يمثليييييه مييييين أهميييييية للوصيييييول لألهيييييداف المرجيييييوة بكفييييياءة وفعاليييييية. 

م(. وهيييذا بيييدوره جعيييل ليييألداء العدييييد مييين الصيييور الفعالييية، والتيييي 4113)رضيييا،
منهييا: وجييود رؤييية مشييتركة عيين األداء المتوقييع بييين المييدير والعيياملين معييه ميين 

ومعايير األداء، واالهداف المحددة، ودعم المدير ألداء خالل الوصف الوظيفي 
العييياملين، وتحفييييزهم للقييييام بيييأدوارهم، ووضيييع البيييرامج التدريبيييية لهيييم، والمراجعييية 
المستمرة التي تهدف   إلى تسهيل أداء العاملين المستقبلي وتحسينها. )الغرييب 

فيييرد مييين م(. حييييث عيييرف األداء اليييوظيفي بأنيييه نشييياط يمكييين ال4112والمليجيييي،
م(. كميييا 4112إنجييياز المهمييية او الهيييدف المعقيييول للميييوارد المتاحييية. )السيييكران،

تطلييق كلميية األداء علييى عييدة معييان وعبييارات، فهييي تعبيير عيين التييزام الموظييف 
بمتطلبات وظيفته التي أسيندت إلييه مهامهيا مين االلتيزام بمواعييد اليدوام الرسيمي 

م الوظيفيية، وااللتييزام بيياآلداب فييي الحضييور واالنصييراف، وااللتييزام بواجبييات ومهييا
واألخالق الحميدة داخل المنظمة التي يعمل فيها، وتحمله لألعباء والمسؤوليات 

م(. ويييرتبط مفهييوم األداء بكييل ميين سييلوك 4112المسييندة علييى عاتقييه )العنييزي،
الفيييرد والمنظمييية حييييث يحتيييل مكانييية خاصييية داخيييل أي منظمييية باعتبييياره النييياتج 

نشطة بهيا عليى مسيتوي الفيرد والمنظمية والدولية، وقيد النهائي لمحصلة جميع األ
تعييييددت تعريفيييييات البييييياحثين ليييييألداء، حيييييث عيييييرف األداء بأنيييييه تفاعيييييل لسيييييلوك 

م(. 1222الموظيييف، وأن ذليييك السيييلوك يتحيييدد بتفاعيييل جهيييده وقدراتيييه )باجيييابر،
يعتبير األداء اليوظيفي مين الموضيوعات األساسيية فيي نظرييات السيلوك اإلداري 

نظيييييم اإلداري بشييييكل خيييياة لمييييا يمثلييييه ميييين أهمييييية للوصييييول بشييييكل عييييام والت
 م(.1222لألهداف المرجوة للمنظمات بكفاءة وفعالية. )حنفي،
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 عناصر األداء الوظيفي:
 أن هناك عدة عناصر لألداء الوظيفي ومنها:

العناصر التنفيذية: كالقدرة على تحديد متطلبات إنجاز العمل وذلك  أواًل:
الفنييية والبشييرية الالزميية إلنجيياز العمييل، وتنجييز العمييل  ميين خييالل تحديييد المييوارد

 في ضوء الموارد التي تم تحديدها بفعالية:
جراءاتيييه والمعرفييية  ثانيةةةًا: العناصييير األكاديميييية: كالمعرفييية بييينظم العميييل وا 

 بأهداف ومهام العمل، والمعرفة باألسس والمفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل.
المتابعة لما يستجد في مجال العمل، وتقديم العناصر التطويرية: ك ثالثًا:

مكانية تحمل مسؤوليات أعلي.  األفكار والمقترحات وا 
العناصيير األخالقييية: كالمحافظيية علييى أوقييات الييدوام، والقييدرة علييى  رابعةةًا:

 الحوار وعرض الرأي، واالهتمام بالمظهر، وتقدير المسؤولية وحسن التصرف.
القيييية مييييع الرؤسيييياء والعالقيييية مييييع العناصيييير االجتماعييييية: كالع خامسةةةةًا:

 م(.4119الزمالء، والعالقة مع المراجعين. )شاهين، ماجد،
 محددات األداء الوظيفي:

لكي يتم تحديد مستوي أداء العاملين ال بد من معرفة العوامل التي تحيدد 
 هذا المستوي، إلى مجموعة من هذه العوامل وهي:

ه مجموعييية القيييوي الداخليييية اليييدافع عليييى العميييل: إن اليييدافع يقصيييد بييي أواًل:
التييي تنبييع ميين ذاتييية الفييرد والتييي تحييرك وتوجييه سييلوكه فييي اتجيياه معييين ونظييرًا 
ألهمييية الييدوافع بالنسييبة للمييوارد البشييرية وللمنظمييات فقييد أولييت اإلدارة المعاصييرة 
أهمييييية خاصيييية لهييييا، واسييييتفادت ميييين الدراسييييات الخاصيييية بعلييييم اليييينفس والسييييلوك 

تلفيية للييدوافع والرضييا الييوظيفي والتييي أصييبح لهييا التنظيمييي فييي ظهييور نميياذ  مخ
 تأثير كبير على أداء العاملين وزيادة انتاجيتهم.

هميا  نبيئية العميل )منيال العميل(: إن بيئية العميل تتكيون مين جيزئي ثانيًا:
البيئيية الداخلييية للمنظميية والبيئيية الخارجييية المحيطيية بهييا، بالنسييبة للبيئيية الداخلييية 

ات المنظمية مين سياسيات وقييادات وأنظمية وغيرهيا، فهي تتمثل في جمييع مكوني
أما البيئة الخارجية نجد أنها تتكون من ثالث بيئات وهي البيئة العالمية، والبيئة 



 

 

 

 

8411  

اإلقليمييية، والبيئيية المحلييية، وكييل هييذه البيئييات لهييا تأثيرهييا علييى المنظميية بييالرغم 
تابعييية مييين كونهيييا تقيييع خيييار  نطييياق سييييطرة إدارة المنظمييية، ليييذلك ال بيييد مييين م

 عناصر البيئة والتغيرات التي قد تحدث ومدي تأثيرها على المنظمة.
المقدرة على أداء العمل: على إدارة المنظمة أن تكون عليى معرفية  ثالثًا:

بقييدرات االفييراد ودوافعهييم واتجاهيياتهم وذلييك لكييي تسييتطيع توزيييع العمييل والمهييام 
المكيان المناسيب،  على العاملين بطريقة صحيحة أي وضع الرجل المناسب في

وقييييد ذكيييير عاشييييور بييييأن هنيييياك محيييياوالت ميييين بعييييض العلميييياء إلعييييداد نمييييوذ  
لمحييددات األداء يعتمييد علييى ثييالث عوامييل هييي: الجهييد المبييذول، والخصييائة 

دراك الفرد لدوره الوظيفي. )عبد الرحي  م(.4111،مالشخصية، وا 
 اجراءات البحث الميداني: 

 مجتمع وعينة وأداة الدراسة:
مجتمييييع البحييييث ميييين الشييييركات الصييييناعية العامليييية فييييي مجييييال يتكييييون  

البوهيات بوالية الخرطوم حيث تم اخذ عينة عشوائية مين مجتميع البحيث تشيمل 
جميع الموظفين في شركة النيل للبوهيات. ان عدد استمارات االستبانة الموزعة 

ميا اسيتمارات، أ (9)اسيتمارة، والتيي ليم تيرد بلغيت  (118)على فئات العينة بلي  
عليى المسيتهدفين وقيد  استمارة (191)االستمارات المستردة والمكتملة فقد بلغت 

ميين المسييتهدفين وهييذه النسييبة تييدل علييى تقبييل مجتمييع  (%85)اسييتجاب بنسييبة 
 البحث لموضوع البحث.
  صدق وثبات االستبانة:

فيمييا يخييتة بالصييدق الظيياهري تييم عييرض االسييتبانة علييى مجموعيية ميين 
وا بدورهم بتقيديم النصيح واإلرشياد ثيم تعيديل وحيذف ميا ليزم المحكمين والذين قام

حذفه، أما الثبات والصدق اإلحصائي فقد اعتميد الباحيث عليي طريقية الفيا كيرو 
(، أميييا صيييدق االتسييياق 0.67) لحييييث بلييي  معاميييل ثبيييات الفيييا كيييرو نبيييا لنبيييا

الداخلي فقد تم االعتماد عليى معاميل ارتبياط بيرسيون عين طرييق حسياب معيدل 
كييل ميين فيييروض الدراسيية مييع المعييدل الكليييي لفييروض البحييث. كمييا هيييو  ارتبيياط

 (.1موضح في الجدول رقم )
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( صدق وثبات االستبانة معامل ارتباط بيرسون مع حساب 1جدول رقم )
 معدل ارتباط كل فرض من فروض الدراسة.

 ارتباط بيرسونمعامل  الفرضيات الرقم
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  1

المتبعة في العملية الرقابية الوسائل 
 واألداء الوظيفي في شركة النيل للبوهيات.

0.83 

يوجد عالقة بين أنظمة الرقابة اإلدارية  2
 واألداء الوظيفي في شركة النيل للبوهيات.

0.74 

، spssباستخدام برنامج  المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية
 .م9102

مييين معامييل ثبييات إلفيييا كييرو نبيييال ( 1ل رقييم )يتضييح للباحييث مييين الجييدو 
ومعامييل ارتبيياط بيرسييون إن االسييتبانة تتميييز بقييدر معقييول ميين الثبييات والصييدق 

  الذي يجعل التحليل اإلحصائي مقبواًل.
 :مناقشة فرضيات البحثعرض و 
تينة  األولةى:مناقشة وتحليل نتةائج اختبةار الفرضةية  المحور األول: 

لتأكييد أو  ئل الرقابية اإلداريية فيي األداء اليوظيفي.أن وسياوليى عليى الفرضية األ
 االسيييتبانة.وليييى مييين اسيييتمارة ألنفيييي ذليييك اسيييتخدام الباحيييث عبيييارات الفرضيييية ا

 النسب المئوية لعبارات الفرضية الرئيسية: (2يوضح الجدول رقم )
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 ( يوضح النسب المئوية لعبارات الفرضية الرئيسية9جدول )
الر
 قم

أوافق  األسئلة
 بشدة

ال  محايد وافقا
 اوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

يلعب الضبط الداخلي في  1
عملية الرقابة دورًا في تفعيل 

 األداء الوظيفي

70% 21% 7% 1% 1% 

اعتماد الرقابة علي اآلليات  4
الحديثة يساعد علي األداء 

 الوظيفي

33% 28% 10% 28% 1% 

استخدام وسائل اإلشراف  3
تساعد الرقابة علي تطوير 

 العاملينأداء 

61% 33% 5% 1% 0% 

الربط بين المراجعة الجيدة  4
لألداء تساعد الرقابة في 

 الحد من المشاكل.

59% 36% 2% 2% 1% 

تركز الرقابة علي تقارير  5
اإلعمال اإلدارية لقياس أداء 

 العاملين.

54% 32% 8% 6% 0% 

، spssمج باستخدام برنا المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية
 م9102

  ما يلي:( 2يتضح للباحث من الجدول رقم )
بالنسييبة للعبييارة األولييي )تلعييب الوسييائل التقنييية المسييتخدمة فييي عملييية الرقابيية .1

دورًا في تفعيل األداء الوظيفي( نجد أن نسبة الذين إجاباتهم ال أوافق بشدة 
م مييين حجييي %1مييين حجيييم العينييية وان نسيييبة اليييذين إجابييياتهم ال أوافيييق  1%
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مييين حجيييم العينييية وان نسيييبة  %7العينييية وأن نسيييبة اليييذين إجابييياتهم محاييييد 
من حجم العينة يرجع السيبب  (%70+%21) %91الذين إجاباتهم أوافق 

 إلى أن الشركة تستخدم وسائل تقنية مما يزيد األداء للعاملين.
أمييا العبييارة الثانييية )اعتميياد الرقابيية علييى اآلليييات الحديثيية يضييعف دورهييا فييي .4

مين حجيم  %1داء الوظيفي( نجد أن نسبة الذين أجابوا بيال أوافيق بشيدة األ
مين حجيم العينيية وأن  %28العينية واليذين إجابيياتهم ال أوافيق بلغيت نسييبتهم 

مين حجيم العينية وأن نسيبة اليذين كانيت  %10نسبة الذين إجابياتهم محاييد 
. وهذا يرجع إلي اعتمياد الشيركة (%28 + %23) %61إجاباتهم بموافق 

لييى اآلليييات الحديثيية وتييرك الجانييب البشييري ممييا يييؤدي إلييى ضييعف دور ع
 الرقابة في األداء الوظيفي.

بالنسييبة للعبييارة الثالثيية )اسييتخدام وسييائل اإلشييراف تسيياعد الرقابيية علييى تطييور .3
مييين  %1األداء للعييياملين( وجيييد أن نسيييبة اليييذين كانيييت إجابييياتهم ال أوافيييق 

مييين حجيييم العينييية وان  %5حاييييد حجيييم العينييية وان نسيييبة اليييذين إجابييياتهم م
من حجيم العينية ويرجيع  (%61+%33) %94نسبة الذين إجاباتهم أوافق 

إلييى أن اسييتخدام هييذه الوسييائل يسيياعد فييي تطييور األداء أو زيادتييه ومعرفيية 
 العاملين بها.

بينما إجابات العبارة الرابعة )الربط بين المراجعة الجيدة لألداء تساعد الرقابة .2
ال أوافيق ونسيبة  %2ال أوافيق بشيدة  %1شياكل( أن نسيبة في الحد مين الم

 %95 محاييييييييد. اميييييييا نسيييييييبة اليييييييذين كانيييييييت إجابييييييياتهم بموافيييييييق 2%
من حجم العينة ويرجع السيبب إليى خبيرة الشيركة فيي مثيل  (59%+36%)

 هذه الوسائل للحد من مشاكل األداء.
ير هييييذا بينمييييا إجابييييات العبييييارة الخامسيييية واألخيييييرة )تركييييز الرقابيييية علييييى تقييييار .8

كانيت إجابياتهم  %6اإلعمال اإلدارية لقيياس أداء العياملين( وجيد أن نسيبة 
كانييت إجابييياتهم بمحايييد، أميييا أن نسييبة اليييذين  %8بييال أوافيييق بشييدة، بينميييا 
، تؤكيييد بيييأن الشيييركة تركيييز (%54+%32) %86كانيييت إجابييياتهم بموافيييق 

 دارية.على التقارير اإلدارية لضمان قياس األداء الفعلي كوسيلة للرقابة اإل



 

 

 

 

8414  

: تيينة الثانيييةمناقشيية وتحليييل نتييائج اختبييار الفرضييية  :الثةةاني المحةةور
الرقابيية اإلدارييية فييي األداء الييوظيفي. لتأكيييد أو  أنظمييةن أعلييى  الثانيييةالفرضييية 

مييين اسيييتمارة االسيييتبانة.  الثانييييةنفيييي ذليييك اسيييتخدام الباحيييث عبيييارات الفرضيييية 
 :الثانيةالفرضية ( النسب المئوية لعبارات 3يوضح الجدول رقم )

 ( يوضح النسب المئوية لعبارات الفرضية الثانية3جدول )
الر
 قم

أوافق  األسئلة
 بشدة

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

ضعف نظام الرقابة اإلدارية يؤدي  1
 الي تدهور األداء الوظيفي

70% 27% 2% 0% 1% 

تسهم نظم الرقابة اإلدارية في  4
نحرافات في سرعة اإلبال  عن اال

 األداء المخطط.

49% 44% 1% 6% 0% 

تتميز األنظمة الرقابية  3
بالموضوعية مما تساعد العاملين 

 علي فهمها

42% 42% 13% 2% 1% 

يساعد نظام الرقابة المطبق في  4
المنشأة علي اكتشاف األداء 

 الوظيفي

54% 36% 5% 3% 2% 

تركز الرقابة علي نظام أتصال  5
 ألداء الوظيفي.الرسمي لمعرفة ا

33% 51% 10% 6% 0% 

، spssباستخدام برنامج  المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية
 م9102
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  :( ما يلي3يتضح للباحث من الجدول رقم )
ضعف نظام الرقابة اإلدارية يؤدي الي تدهور األداء ولي )بالنسبة للعبارة األ .1

% مين حجيم العينية 1تهم ال أوافيق بشيدة ( نجد أن نسبة الذين إجاباالوظيفي
% مييين حجيييم العينييية وأن نسيييبة اليييذين 0ن نسيييبة اليييذين إجابييياتهم ال أوافيييق أو 

% 97ن نسبة اليذين إجابياتهم أوافيق أ% من حجم العينة و 2إجاباتهم محايد 
العينيية، وهييذا يؤكييد ان هنيياك ضييعف فييي النظييام %( ميين حجييم %91+27)

بيييدوره مميييا ييييؤدي إليييى تيييدهور األداء الرقيييابي ويعنيييي ذليييك بانيييه غيييير دقييييق و 
 بشركة النيل للبوهيات.

تسييييهم نظييييم الرقابيييية اإلدارييييية فييييي سييييرعة اإلبييييال  عيييين مييييا العبييييارة الثانييييية )أ .4
بلغيت  جيابوا بيال أوافيقأ( نجيد أن نسيبة اليذين االنحرافات في األداء المخطط

م بلغييت نسييبته بشييدة % ميين حجييم العينيية والييذين إجابيياتهم ال أوافييق6 نسييبتهم
% مين حجيم العينية 1ن نسبة اليذين إجابياتهم محاييد أ% من حجم العينة و 0

يعنييي أن  %(49% + 44% )93وأن نسييبة الييذين كانييت إجابيياتهم بموافييق 
أهمييية هييذا النظييام تكميين فييي المسيياهمة فييي سييرعة اإلبييال  ومعالجتهييا قبييل 

 .تدهور األداء
الموضيييوعية مميييا تسييياعد تتمييييز األنظمييية الرقابيييية ببالنسيييبة للعبيييارة الثالثييية ) .3

 بشييدة أوافييق( وجييد أن نسييبة الييذين كانييت إجابيياتهم ال العيياملين علييى فهمهييا
% ميين حجييم  2ال أوافييقن نسييبة الييذين إجابيياتهم أ% ميين حجييم العينيية و 1

نسييبة  ميين حجييم العينيية بينمييا %13محايييد  ن نسييبة الييذين إجابيياتهمأالعينيية و 
%( ميين 42% + 42% )12 موافييق بشييدة الييذين كانييت إجابيياتهم بموافييق

ذلك إلى أن العاملين مدركين تماميا للنظيام المعميول بيه ويرجع  العينة،حجم 
في الشركة على كل العمليات من مرحلة ادخال المواد الخام وحتيى تسيويقها 

 .وكتابة التقرير النهائي بذلك
يسياعد نظيام الرقابية المطبيق فيي المنشيأة عليى بينما إجابات العبيارة الرابعية ) .2

بشيدة، ال أوافيق كانت إجاباتهم % 4أن نسبة وجد ( اف األداء الوظيفياكتش
% 8ال أوافييييق ونسييييبة  كانييييت إجابيييياتهم %3ميييين حجييييم العينيييية، وأن نسييييبة 
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% من حجم العينة، بينميا 32 ما نسبة الذين كانت إجاباتهم بموافقأمحايد. 
%( مين حجيم 54%+32% )90 نسبة الذين كانيت إجابياتهم بموافيق بشيدة،

وهييذا يؤكييد تطبيييق الشييركة لهييذا النظييام ممييا يعمييل علييى معرفيية سييير  العينيية،
 .العمل واكتشاف األخطاء قبل وقوعها ومعالجتها

علييييى نظييييام هييييذا بينمييييا إجابييييات العبييييارة الخامسيييية واألخيييييرة )تركييييز الرقابيييية  .8
% كانت إجاباتهم 2ن نسبة أ( وجد االتصال الرسمي لمعرفة األداء الوظيفي

ن نسييبة الييذين كانييت أمييا أ% كانييت إجابيياتهم بمحايييد، 11بييال أوافييق، بينمييا 
%، مييين حجيييم العينييية، بينميييا نسيييبة اليييذين كانيييت 33بشيييدة  إجابييياتهم بموافيييق

يرجيييييع ذليييييك  مييييين حجيييييم العينييييية، %(81%+33) %12إجابييييياتهم بموافيييييق 
لالهتميييام بالهيكيييل التنظيميييي بالشيييركة فيييي عمليييية اتخييياذ القيييرارات المناسيييبة 

 .والخاصة بالعمل
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 والتوصيات: النتائج
  :: النتائجوالً أ
إن الوسائل التقنية المستخدمة في عملية الرقابة تلعب دورًا في تفعيل األداء  .1

 .الوظيفي
تؤكد الدراسة أن اعتماد الرقابة اإلدارية على اآلليات الحديثة يضعف دورها  .4

 .في األداء الوظيفي
ي تطييييور األداء اكييييدت الدراسيييية أن اسييييتخدام وسييييائل االشييييراف يسيييياعد عليييي .3

 .الوظيفي بالمؤسسة
اثبتيييت الدراسييية أن ضيييعف نظيييام الرقابييية اإلداريييية ييييؤدي إليييى تيييدهور األداء  .2

 .الوظيفي
. تؤكيييد الدراسييية أن مسييياهمة الييينظم الرقابيييية ييييؤدي إليييى سيييرعة اإلبيييال  عييين 8

 االنحرافات في األداء المخطط مقارنة مع األداء الفعلي للعاملين. 
  :التوصياتثانيًا: 

االهتمام بوسائل الرقابة التقنية في عملية الرقابة ألنها تلعب دورًا فيي تفعييل  .1
 .األداء الوظيفي

التقليل من اعتماد الرقابة اإلدارية على اآلليات الحديثة لضيعفها فيي التيأثير  .4
عليييى األداء اليييوظيفي بسيييبب االعتمييياد عليهيييا وتيييرك الجانيييب البشيييري فيييي 

 .أسلوب الرقابة المباشرة
 .استخدام وسائل االشراف ألنها تساعد على تطوير األداء الوظيفي .3
التركيييييز علييييى نظييييام الرقابيييية اإلدارييييية تسيييياهم فييييي تحسييييين األداء الييييوظيفي  .2

 .وسرعة اإلبال  عن االنحرافات في األداء المخطط
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 والمصادر: المراجع
 المراجع:

تصييينيف:  م(، السيييان العيييرب والمحييييطا،1291ابييين منظيييور، أبيييو الفضيييل، ) .1
 يوسف خياط ونديم مرعشلي، بيروت، دار لسان العرب للنشر والتوزيع.

عميان، دار  ا إدارة اإلعميال منظيور كليي ا، م(،4111)جيواد، شيوقي نياجي،  .4
 .الحامد للنشر والتوزيع

 ا اإلدارة التعليميييييية واإلدارة المدرسييييييةا، القييييياهرة، م(،4118)حجيييييي، أحميييييد،  .3
 مكتبة النهضة.

اتصيييييميم المنظمييييية والهيكيييييل التنظيميييييي  م(،4111)د، حيييييريم، حسيييييين محميييييو  .2
جراءات العملا  دار الحامد للنشر. عمان،، وا 

ا مقدمية فيي المفياهيم السيلوكية أسيلوب مبرميكا،  م(،1221)حنفي، سيليمان،  .8
 دار الجامعات للنشر والتوزيع. االسكندرية،

يسيييرة دار الم ا الرقابيية اإلدارييية واألداءا، عمييان، م(،4118)الصييحن، همييام،  .2
 للنشر والتوزيع.

ا الرقابييية اإلداريييية المفهيييوم  م(،4111)توفييييق،  يطراونييية حسيييين، عبيييد الهييياد .9
 دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان، والممارسة ا،

الميسيييييرة دار  ،عميييييان م(، ا أساسييييييات عليييييم اإلدارةا،4112) عبييييياس، عليييييي، .1
 للنشر والتوزيع والطباعة.

االسيييييييتراتيجية ييييييييييي منظيييييييور منهجيييييييي ا اإلدارة  م(،4119)الغيييييييالبي، إدرييييييييس،  .2
 دار وائل للنشر والتوزيع. متكاملا، عمان،

دار الفكير للنشير  ا الثقافة المدرسيةا، عميان، م(،4112)الغريب، المليجي، .11
 والتوزيع.

م(، ا اإلدارة بالرقابة ا، عمان، دار كنوز المعرفية 4111الفاعوري، محمد، ).11
 العلمية للنشر والتوزيع.
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ا الرقابيييية اإلدارييييية والمالييييية علييييى األجهييييزة  م(،1221مان، )القبيييييالت، سييييلي.14
 دار الثقافة للنشر والتوزيع. ،عمان الحكوميةا،

دار البدايية للنشير  ا الرقابية اإلدارييةا، عميان، م(،4114)مصطفي، محمد، .13
 والتوزيع.

، دار القييياهرةا، مبيييادئ اإلدارة أسيييس ومفييياهيمم(، ا 1222، )عليييي، منصيييور.12
 ربية للنشر والتوزيع.  مجموعة النيل الع

ا الرقابييييييية اإلداريييييييية فيييييييي العهيييييييد  ،م(4111)محميييييييد االميييييييين،  ،الموريتييييييياني.18
 الكتب للنشر والتوزيع. دار ،بيروت، الراشديا

 ،“ 41 م(، ااإلدارة األصيول واألسيس العلميية للقيرن4114) الهيواري، سييد،.12
 .، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيعالقاهرة

م(، ا تحليييل أسييس اإلدارة العاميية منظييور معاصيير 4112)الهيتييي، صييالل، .19
 .للنشر والتوزيع يالو ازور عمان، دار  ا،

 الرسائل:
االتجاهيييييات نحيييييو المهنييييية وعالقتهيييييا م(، ا 1222، )عيييييادل عبيييييد ا ، باجيييييابر .1

بييياألداء اليييوظيفي ليييدي االخصيييائيين االجتمييياعيين واالخصيييائيات العييياملين 
ا، رسيالة ماجسيتير غيير  قية الغربييةبالمستشفيات الحكوميية المركزيية بالمنط

 مكة المكرمة، السعودية.، ام القريمنشورة، جامعة 
، م(، ا الرقابيية اإلدارييية وعالقتهييا بييالتميز المؤسسييي ا1221)، عيييد، الجهينييي .4

 .السودان ،الخرطوم، جامعة الخرطوم ،رسالة دكتوراه غير منشورة
دراسية  يفي يألداء اليوظاإلبيداع اإلداري وعالقتيه بيام(، ا 4113، )حياتم، رضيا .3

 نيييايف للعليييوم األمنيييية، ، رسيييالة ماجسيييتير غيييير منشيييورة، جامعييية“تطبيقيييية 
 الرياض، السعودية.
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المنييال التنظيمييي وعالقتييه بيياألداء الييوظيفي يييي م(، ا 4112، )ناصيير، السييكران .2
ا،  دراسية مسييحية علييى ضيباط قطيياع قييوات االمين الخاصيية بمدينيية الرييياض

الرييييياض، ، نييييايف للعلييييوم االمنييييية ورة، جامعييييةرسييييالة ماجسييييتير غييييير منشيييي
 السعودية.

تقيييم األداء اليوظيفي فيي الجامعيات الفلسيطينية م(، ا 4119، )ماجيد، شاهين .8
ا، رسيالة ماجسيتير غيير  وأثرة عليى األداء اليوظيفي واليوالء والثقية التنظيميية

 غزة، فلسطين.، ات اإلسالميةجامعالمنشورة، 
العالقييية بيييين ضيييغوط العميييل وبيييين اليييوالء ا م(، 4111، )عليييي، معبيييد اليييرحي .2

ا، رسيالة ماجسيتير  التنظيمي واألداء والرضا اليوظيفي والصيفات الشخصيية
 الخرطوم، السودان.، السودان غير منشورة، جامعة

م(، االرقابة اإلداريية وعالقتهيا بياألداء اليوظيفي فيي 4114)، النميان، عبد ا  .9
أكاديميية  ،سيالة ماجسيتير غيير منشيورةر ، تحليلييةادراسية -، األجهزة االمنية

 .السعودية ،الرياض، نايف العربية للعلوم األمنية
م(، ا توظيييييف إيجيييابي لخصييييائة المعلومييييات فييييي 4111)، عزيييييز، العميييري .1

تعزيز فاعلية الرقابة اإلداريية فيي الشيركات الخاصية فيي محافظية بييت لحيم 
 .سطينفل ،القدس، جامعة القدس ،رسالة ماجستير غير منشورة، ا

التغييييير التنظيميييي وعالقتيييه بيييأداء العييياملين ي م(، ا 4112، )نيييايف، العنيييزي .2
ا، رسيالة ماجسيتير غيير  دراسة مسحية على العياملين بيإدارة ميرور الريياض

 الرياض، السعودية.، نايف العربية للعلوم االمنية منشورة، جامعة
مؤسسيات  أثر الرقابة اإلدارية عليى األداء فييم(، ا 4112، )طارق، محسن.11

دنقييييال، ، دنقييييال ا، رسييييالة ماجسييييتير غييييير منشييييورة، جامعيييية التعليييييم العييييالي
 السودان.
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أثيير الرقابيية اإلدارييية علييى األداء فييي شييركات م(، ا 4112، )الطيياهر، منييي.11
 ا، رسييالة ماجسيييتير غييير منشييورة، جامعييية الطيييران بشييركة الرايييية الخضييراء

 الخرطوم، السودان.، الزعيم األزهري
 –النظيام الرقيابي فيي ضيبط األداء اإلداري م(، ا 4113، )سينالح، النميري.14

الخرطييوم، ، النيلييين ا، رسييالة ماجسييتير غيير منشييورة، جامعيية دراسية تحليلييية
 السودان.

أثييير الرقابييية اإلداريييية عليييى األداء بالميييدارس م(، ا 4118، )االحميييدي، نهيييي.13
م، الخرطييييو ، السييييودان ا، رسييييالة ماجسييييتير غييييير منشييييورة، جامعيييية الثانوييييية
 السودان.

م(، افاعلييييييية الرقابيييييية اإلدارييييييية وعالقتهييييييا بيييييياألداء 4112)، محمييييييد، ياسييييييين.12
الييوظيفي لييدي مييديري المييدارس الحكومييية األساسييية فييي محافظييات الضييفة 

جامعيية  ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة، الغربييية ميين وجهيية نظيير المعلمييينا
 .فلسطين ،نابلس، النجال الوطنية
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