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  ودراشد القعفاروق   اســم الباحـث
دور اإلدارة االستراتيجية فى تفعيل األداء الرقابى   عـنـوان البحث

دراسة تطبيقية على ديوان : ألجهزة الرقابة العليا 
  .المحاسبة الكويتى

  الخليجية  جـامـعــــة
  إدارة األعمال والنظم المالية  كـلـيـــــة
  العلوم المحاسبية والمالية  قـســــــم
  ٢٠٠٩الماجستير  ةالــدرجــــ

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
  :سعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية

إيضاح مفهوم اإلدارة االستراتيجية ومكوناتها وأهميتها وضرورة  -١
  .تطبيقها فى المؤسسات الرقابية

 .تشخيص الممارسة الفعلية لإلدارة االستراتيجية فى المؤسسات الرقابية -٢

سلوب اإلدارة االستراتيجية على األداء فى دراسة أثر تطبيق أ -٣
 .المؤسسات الرقابية

التوصل إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات والتى من المتوقع  -٤
  .عند األخذ بها، تحسين وتطوير األداء فى المؤسسات الرقابية

  منهج الدراسة
استخدم الباحث أسلوب المسح الوصفى التحليلى وذلك لمالئمته 
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دور اإلدارة "ة، حيث إن الهدف منها هو معرفة ألغراض الدراس
  .االستراتيجية فى تفعيل األداء الرقابى ألجهزة الرقابة العليا

يمكن تعريف األسلوب الوصفى فى البحث على أنه أحد أشكال التحليل 
والتفسير العلمى لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق 

الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها جمع بينات ومعلومات مقننة عن 
  .وإخضاعها للدراسة الدقيقة

  استنتاجات الدراسة
إن التطبيق الفعال لإلدارة االستراتيجية فى أجهزة الرقابة العليا بجميع  -١

يزيد من كفاءة ) تخطيط وتنفيذ ورقابة استراتيجية فعالة(عناصرها 
بدال من التطبيق الجزئى (وتفعيل األداء الرقابى ألجهزة الرقابة العليا 

  ).ألحد عناصر اإلدارة االستراتيجية
إن وضع خطة استراتيجية واقعية تراعى اإلمكانيات المادية والبشرية  -٢

بأجهزة الرقابة العليا، يسهم فى تفعيل الدور التخطيطى لإلدارة 
 .االستراتيجية مما ينعكس إيجابيا على كفاءة أجهزة الرقابة العليا

تراتيجية توازن بين متطلبات أهداف الخطة إن وضع خطة اس -٣
االستراتيجية ومتطلبات الزمن الالزم لتحقيق هذه األهداف، يسهم فى 
تفعيل الدور التخطيطى لإلدارة االستراتيجية مما ينعكس إيجابيا على 

 .كفاءة أجهزة الرقابة العليا

د إن ضمان مشاركة المستويات اإلدارية داخل أجهزة الرقابة العليا عن -٤
وضع الخطة االستراتيجية، يسهم فى تفعيل الدور التخطيطى لإلدارة 
االستراتيجية، وهو بدوره ينعكس إيجابيا على كفاءة وفعالية أجهزة 

 .الرقابة العليا
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إن وجود نظام معلومات لقياس ومتابعة نتائج تنفيذ الخطة االستراتيجية  -٥
إلدارة االستراتيجية داخل الرقابة العليا يسهم فى تفعيل مرحلة التنفيذ ل

 .وهو بدوره ينعكس إيجابيا على كفاءة وفعالية أجهزة الرقابة العليا

إن وجود إجراءات وأدلة استرشادية داخل أجهزة الرقابة العليا يسهم  -٦
فى تفعيل مرحلة التنفيذ لإلدارة االستراتيجية وهو بدوره ينعكس إيجابيا 

 .على كفاءة وفعالية أجهزة الرقابة العليا

ن استخدام التقنيات الحديثة لقياس األداء والسيما بطاقة قياس األداء إ -٧
 .المتوازن يزيد من كفاءة وتفعيل األداء الرقابى ألجهزة الرقابة العليا

إن وجود وحدة تنظيمية تابعة للمستويات العليا فى أجهزة الرقابة العليا  -٨
ى تفعيل الدور مهمتها متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط االستراتيجية، يسهم ف

الرقابى لإلدارة االستراتيجية وهو بدوره ينعكس إيجابيا على كفاءة 
 .وفعالية أجهزة الرقابة العليا

إن الرقابة االستراتيجية المستمرة والتى تأخذ مكانها على كل مستويات  -٩
أجهزة الرقابة العليا يسهم فى تفعيل الدور الرقابى لإلدارة االستراتيجية 

 .كس إيجابيا على كفاءة وفعالية أجهزة الرقابة العلياوهو بدوره ينع

إن وضع أسس للرقابة االستراتيجية ومتابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية  -١٠
طويلة األمد من خالل رقابة األداء أثناء التنفيذ يسهم فى تفعيل الدور 
الرقابى لإلدارة االستراتيجية وهو بدوره ينعكس إيجابيا على كفاءة 

 .هزة الرقابة العلياوفعالية أج

  
  
  


