الرقابة
أنها التحقق من أن ما ٌتحقق أو ما تحقق فعال مطابق لماا تقا
فااااً الاطااااد المعتمااااسب ااااوا بالن اااابد ل ااااسا والموا نااااا
التاطٌطٌد وب امج العمل والجساول ال منٌد

ال قابد تمثل الحلقد األاٌ ب فً ل لد العملٌا اإلسا ٌد
وتنطوي وظٌفد ال قابد على مقا ند التص فا بالاطط أواتااذ
التص فا عن الاطط
التصمٌا الض و ٌد عنسما تنح
الموضوعد

أهداف الرقابة
 التأكس من تنفٌذ الواجبا والم ؤولٌا على الوجه األكمل. الوقو على المشكال والمعوقا التً تعت ض العمل.منها وفقا للاطد
 التأكس من أن النواحً المالٌد ٌتم الصالمق ب.
 اكتشا األاطا وال لبٌا والعمل على تالفٌها. التأكس من ا تاسام ال لطد باأل لوب ال لٌم . ت شٌس عملٌد اتااذ الق ا وااصد فٌما ٌتعلق منهابال ٌا د العامد للعمل .

أنواع الرقابة
ه الجما ٌ أو

 - 1الرقابة الشعبٌة و ً نوع ال قابد الذي تما
أف اس الشعب .
 - 2الرقابة التشرٌعٌة و ً نوع آا من ال قابد الشعبٌد التً
تما س بوا طد ممثلً الشعب فً الهٌئد التش ٌعٌد.
 - 3الرقابة القضائٌة و ذا النوع من ال قابد ٌاتل من سولد
ألا ى.
 - 4الرقابة اإلدارٌة :وتشمل أنواع ال قابد التً تما ها الحكومد
على عمل أجه تها الماتلفد بغ ض التأكس من تحقٌقها أل سافها
بكفاٌد وإتقان و عد .

عناصر الرقابة
تحدٌد المعاٌٌر الرقابٌة  -:هً مقاٌٌس ومستوٌات لما ٌنبغً إنجازه من
عمل وهذه المعاٌٌر قد تكون مادٌة أو وحدات من الخدمات ...وقد تكون
معنوٌة كحسن المعاملة او زٌادة الكفاٌة ورفع الروح المعنوٌة
قٌاس األداء - :أي قٌاس األعمال التً تتم أو التً تمت وهً من
العملٌات الهامة ألنه بدونها الٌمكن القٌام بعملٌة الرقابة وٌتم قٌاس
األداء إما بالمالحظة المباشرة أو التقارٌر
تصحٌح اإلنحرافات  - :فً هذه المرحلة ٌتخذ القرار المناسب لتالفً األخطاء وإصالح
القصور فً ضوء البٌانات التً تجمعت عما تم تنفٌذه من خالل المالحظة أوالتقارٌر
التً ٌجب أن تركز على إظهار اإلختالفات بٌن ما تم أو ٌتم وبٌن المطلوب إتمامه ثم
مقارنة ذلك بالهدف المرسوم أو المعٌار المقرر

