
 إقــــــــرار 
 

 أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:
 

 والـغ نظبو انرلبثخ اإلدارَخ اإلنكرتونُخ وضـجم تطىَره
 غسح لطبع –انشك ادلذنٍطُنُخ طوزارح انذاخهُخ انفهيف 

 
ف ىذه الرسالة ككؿ، أك أقر بأف ما  اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما كرد، كا 

 أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب عممي أك بحثي لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

كأنو ال يجكز النشر إال بمكافقة رسمية مكتكبة مف  ليذه الرسالةعميا في حقكؽ النشر بحؽ أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات ال أقركما 
 األكاديمية.
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الفمسطينية وسبل تطويره في وزارة الداخمية ا لكترونية  ا داريةالرقابة واقع نظام 
 قطاع غزة –الشق المدني

 

كسػبؿ تطػكيره فػي كزارة اإللكتركنيػة  اإلداريػةالرقابػة كاقػع نظػاـ  إلػ التعػرؼ  إلػ  ىدفت الدراسة
دراسػة أربعػة معػايير تسػاعد فػي  كذلؾ مف خػلؿ ،في قطاع غزة (الشؽ المدني)الداخمية الفمسطينية 

كدقػػة  ،كصػػحة المػػدخلت ،نجػػاز: حجػػـ اإلاإللكتركنيػػة اإلداريػػةالرقابػػة الكشػػؼ عػػف مسػػتكل فعاليػػة 
لػػػػ  بعػػػػض إباإلاػػػػافة  ،كسػػػػلمة ككاػػػػكح المخرجػػػػات الناتجػػػػة عػػػػف األنظمػػػػة المحكسػػػػبة ،العمميػػػػات

كقػػػد اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػ  المػػػني  الكصػػػفي  ،اإللكتركنيػػػة اإلداريػػػةالرقابػػػة المقترحػػػات لتطػػػكير نظػػػاـ 
حيػث صػممت  (،381لمجتمع الدراسػة البػالع عػدده )ـ أسمكب الحصر الشامؿ ااستخد كتـ، التحميمي

أكلػػ  كزعػػت عمػػ  جميػػع العػػامميف فػػي كزارة الداخميػػة الشػػؽ المػػدني  اسػػتبانة، الػػػرضف ليػػذا سػػتبانتيا
مػػف ذكم المناصػػب اإلشػػرافية )مػػدير عػػاـ، نامػػب مػػدير عػػاـ، مػػدير دامػػرة، نامػػب مػػدير دامػػرة، رمػػيس 

م الػػػنظـ المحكسػػػبة ، كالثانيػػػة شػػػممت مطػػػكر %(99) ( اسػػػتبانة، بنسػػػبة اسػػػترداد170قسػػػـ( كعػػػددىا )
( 31العامة لمحاسكب كنظـ المعمكمات في كزارة الداخمية الشؽ المدني كعددىـ ) اإلدارةالعامميف في 

 .%(311بنسبة استرداد )، ان مطكر 

بدرجػػة الدراسػػة إلػػ  أف نظػػاـ الرقابػػة اإلداريػة اإللكتركنيػػة يتمتػػع بالكفػػاءة كالفعاليػػة  وقــد خمصــت
يحتػاج إلػ  مزيػػد اإللكتركنيػة متطمبػات تطبيػؽ الرقابػة  أف تػكفيرلػ  إ خمصػت الدراسػة كمػا، متكسػطة

 لإلشػػراؼمسػػؤكلة فعالػػة عػػدـ كجػػكد جيػػة ك  مػػف الػػدعـ المػػالي لتمبيػػة االحتياجػػات الماديػػة كالتدريبيػػة،
 .نظمة المحكسبةعم  جكدة األ

ىتمػػػػاـ المسػػػػتمر بػػػػالتخطيط االسػػػػتراتيجي لػػػػدعـ الػػػػنظـ الرقابيػػػػة باػػػػركرة االأوصــــت الدراســــة و 
ككاع منيجية معتمدة كممزمة، كاقتراح آلية لتطبيػؽ ىػذه المنيجيػة، كزيػادة الػدعـ المػالي اإللكتركنية 

البشػػرية بفعاليػػة ككفػػاءة، كمػػا أنػػو مػػف  القػػدرات كاالىتمػػاـ بتنميػػة ،لتػػكفير المتطمبػػات الماديػػة كالبشػػرية
األنظمػة  تيػدؼ إلػ  تجكيػداإللكتركنيػة متخصصة بالرقابة عمػ  جػكدة األنظمػة  جية تفعيؿالاركرة 

  المحكسبة كزيادة كفاءتيا.
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 Abstract  
 

 

 
 

Abstract 
 

The Electronic Management Control System Reality and methods of 

developing it in the Palestinian Interior Ministry (Civilian Sector) – Gaza Strip 

 
 

    The study aimed to identify the reality of the electronic management control 

systems in the ministry of interior (civilian sector) in Gaza Strip, and provide methods 

for developing it. 

 

      To accomplish that, the researcher investigated (achievement size, input 

correctness, processing accuracy, and output correctness) standards in an attempt to 

investigate the efficacy of electronic management control systems, and provide some 

suggestions for the development. 

    

   Moreover, the researcher followed the descriptive analytical approach in this study, 

the researcher use complete census survey, total (183), whereas two questionnaires 

were developed to collect the data. The first was distributed among senior staff 

members (general manager, general manager deputy, department manager, department 

manager deputy and section head), 170 questionnaires were distributed and 162 

returned with the accuracy of (95%). 

The second questionnaires was distributed among computerized systems developers 

who work in the general directorate for computer and information systems in the 

interior ministry (civilian sector), 13 questionnaires were distributed and 13 were 

returned with the accuracy of (100%). 

The study concluded that electronic management control system is moderately 

effective and efficient,supplying electronic control systems needs must have additional 

financial support to supply logistics and training needed, and the lack of effective unit 

responsible for the supervision of the quality of the computerized systems. 

The study recommends continual consideration for strategic planning to support 

the electronic management control systems, and set approved obligated methodology, 

and suggest implementation modality for this methodology, increase financial support 

to supply logistics and human needs, additional consideration for developing human 

resources, and it is necessary to activate a specialized unit in systems quality assurance 

to improve the electronic systems and increase its efficacy.   
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 انفصم األول 
 

 اإلطبر انؼبو نهذراضخ

 :المقدمة 113

ة لممااػي حيػث تػأتي بعػد التخطػيط فيػي مكجيػمف الكظامؼ اإلداريػة الميمػة  الرقابةتعتبر         
، كبدأ يينظر ليا كأسمكب تصحيحي كليس مرادفان لمسيطرة كالسػمطة كالقػكة، بػؿ أصػبحت أكثػر التنفيذك 

مػػف  عمميػػةكىػػي بمػػا ياػػمف تحقيػػؽ األىػػداؼ دكف ىػػدر فػػي المػػكارد، تشػػاركية كأكثػػر شػػحذان لميمػػـ 
لمخطػػط المكاػػكعة كالتعميمػػات الصػػادرة كالمبػػادلء  يسػػير كفقػػان  شػػيءالتأكػػد مػػف أف كػػؿ  خلليػػا يػػتـ

 .المقررة كمنع حدكث األخطاء كالكشؼ عف نقاط الاعؼ كالخطأ لتصحيحيا كمنع تكرار حدكثيا

كمػػا كسػػاعد فػػي عمميػػات ، بنػػاء المؤسسػػات الناجحػػةسػػاىـ فػػي إف اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات 
 اإلدارةتقػـك بتطبيػؽ أصبح لزامان عم  الدكؿ أف  ،المعمكماتيةاتخاذ القرارات كمع دخكؿ عصر الثكرة 

كتركنيػػة اػػركرة ممحػػة مػػف اػػركرات العصػػر، كمػػا يجػػب عمػػ  لاإل اإلدارةحيػػث أصػػبحت  الكتركنيػػة
أبػكاب تكنكلكجيػا المعمكمػات أف تػدخؿ  الدكلة التي ترغب بالكصكؿ إل  تحقيؽ معايير الحكػـ الرشػيد

حػػد مػػف حػػاالت الفسػػاد اإلدارم كالمػػالي لمالرقابػػة ال سػػيما فػػي مجػػاؿ ك أنشػػطتيا بشػػكؿ عػػاـ لممارسػػة 
  ة.كتعزيز التكجو نحك النزاىة كالشفافي

الحديثػة فػي الرقابػة كاالطممنػاف إلػ   اإلدارةأحػد أىػـ كسػامؿ الرقابة اإلدارية اإللكتركنية لذا تعتبر 
حيػػث تعتمػػػد عمػػ  أدكات تقنيػػة المعمكمػػات ك تعمػػػؿ بػػالتزامف مػػع التنفيػػذ أكؿ بػػػأكؿ   ؿ،سػػلمة العمػػ

إلػػػ   تأدكالتػػػي كبالكقػػػت الحقيقػػػي، فالمعمكمػػػات المسػػػجمة فػػػكر التنفيػػػذ تكػػػكف لػػػدل متخػػػذم القػػػرارات 
النظػاـ فػي ظػؿ  فػي منيجيػة كأسػاليب الرقابػة بالمقارنػة عمػا كػاف عميػو األمػر حصكؿ تػيير جػكىرم

كتػػػأخر عمميػػػة  كالػػػذم مػػف عيكبػػػو ىػػػدر الكقػػت كالجيػػػد كالتكمفػػة عاليػػػة مقابػػػؿ نتػػام  أقػػػؿ دقػػةاليػػدكم 
لػ  االحتكػاؾ المباشػر بػالمكظفيف إ، باإلاػافة التصحيح لبطئ جمع البيانػات ك جػدكلتياك  تحميميػا 

أىميػػػة فػػػي تػػػدعيـ الػػػدكر الرقػػػابي باالعتمػػػاد عمػػػ   تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػاتل حيػػػث أصػػػبح، التنفيػػػذييف
ممػػػا يمكػػػف الرقابػػػة فػػػي مؤسسػػػاتنا عمػػػ  تقمػػػيص الفجػػػكة بينيػػػا كبػػػيف المؤسسػػػات عمػػػؿ مبتكػػػرة  صػػػيع

المتقدمػػة أك الػػدكؿ المجػػاكرة كذلػػؾ باسػػتخداـ أحػػدث التقنيػػات ليػػا كبالشػػكؿ الػػذم يعمػػؿ عمػػ  تقػػديـ 
 .(2011،)الخالدم أفاؿ الخدمات الرقابية

المؤسسػػػات الحككميػػػة ال تسػػػتطيع أف كزارة الداخميػػة كاألمػػػف الػػػكطني فػػي قطػػػاع غػػػزة  كأحػػػد أىػػـ 
ىػػذا االىتمػػاـ مػػف خػػلؿ  تنػػأل بنفسػػيا عػػف ىػػذه التطػػكرات التػػي يشػػيدىا عػػالـ المعمكماتيػػة، كيظيػػر

حيػػث قامػػت بأتمتػػة معظػػـ الخػػدمات كاألنشػػطة ، العامػػة لمحاسػػكب كنظػػـ المعمكمػػات اإلدارةات إنجػػاز 
 .مكاكبة التطكر مف حكليازامان عمييا فكاف ل ،كفي كافة مديريات قطاع غزة التي تقـك بيا الكزارة
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 انفصم األول 
 

 اإلطبر انؼبو نهذراضخ

 –العامػػػػة لمحاسػػػػكب كنظػػػػـ المعمكمػػػػات اإلدارة –فػػػػي كزارة الداخميػػػػة  كمػػػػف خػػػػلؿ عمػػػػؿ الباحػػػػث
كاستنادان إلػ  مػا سػبؽ فقػد ، األنظمة المحكسبة كبخبرتو العممية في مجاؿ الحاسكب كبرمجة كتطكير

ظػاـ نكاقػع ىػذه الدراسػة إلقػاء الاػكء عمػ   حاكلػتلذا ، ظيرت لدل الباحث مشكمة الدراسة كأىميتيا
 في كزارة الداخمية في قطاع غزة. كسبؿ تطكيرهاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة 

  :ةـمشكمة الدراس  2.1
 نحػك يتجػو االىتمػاـ جعػؿ المعاصػر العػالـ يشػيده الػذم التكنكلكجي التطكرف أمما الشؾ فيو       

 سػعيان  المعمكماتيػة تبنػي فػي الفمسػطينية الرغبػة، كالػذم أثػار لكتركني في جميػع المجػاالتالتحكؿ اإل
اجتػازت مراحػؿ متقدمػة خاصػة فػي كزارة الداخميػة الفمسػطينية التػي العػاـ،  القطاع لتحسيف العمؿ في

الػذم خصػص ليػا جانػب ميػـ مػف ك ال سػيما العمميػة الرقابيػة كنظػاـ متكامػؿ ك لكتركنػي، في العمؿ اإل
 االنتقاؿ ال  مرحمة خلؿ كبيرا تحديان  ممة عم  مستكل الكزارة، مما أظيرخلؿ النظـ المحكسبة العا

بحثيػة تسػتكجب مشػكمة  نت  عنواإللكتركنية  اإلداريةالرقابة في عمؿ نظـ  الحديثة التقنيات استخداـ
كمػدخؿ لتطػكير اإللكتركنيػة  اإلداريػةالرقابػة كاقػع نظػاـ  إلػ سعت ىذه الدراسػة لمتعػرؼ ، فقد الدراسة

 فعاليتيػػػامسػػػتكل عمميػػػة الرقابػػػة عمػػػ  المسػػػتخدميف كعمػػػ  األنظمػػػة المحكسػػػبة العاممػػػة كالتحقػػػؽ مػػػف 
دكر أك أثػػػر أك علقػػػة  السػػػابقة إلػػػ تعراػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات  كاقتػػػراح سػػػبؿ تطكيرىػػػا، حيػػػث

رؽ لدراسػػة كاقػػع نظػػاـ كلػػـ تتطػػ كالداخميػػة اإلداريػػةبالرقابػػة اإللكتركنيػػة  اإلدارةك تكنكلكجيػػا المعمكمػػات 
 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة 

 :ةـالدراس أسئمة 3.1
 مشكمة الدراسة تتمخص في السؤاؿ الرميس، كىك:  

الشــق  وزارة الداخميــة الفمســطينية فــي وســبل تطــويرها لكترونيــة  ا داريــةالرقابــة  نظــام مــا واقــع
 ؟ قطاع غزةالمدني في 

 التالية:الفرعية  األسممةك 
 في كزارة الداخمية الفمسطينية؟اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة نظاـ ما أىمية تطبيؽ  .1
 في كزارة الداخمية الفمسطينية؟اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة  نظاـ ما متطمبات تطبيؽ .2
 في كزارة الداخمية الفمسطينية؟اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة  نظاـ فعاليةما مستكل  .3
 في كزارة الداخمية الفمسطينية؟اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة  نظاـ تطبيؽ ما سبؿ تطكير .4
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 انفصم األول 
 

 اإلطبر انؼبو نهذراضخ

   :ةـفرضيات الدراس 114
معيػػار حجػػػـ ل )α ≥ 0.05)يكجػػد تػػأثير ذك داللػػػة إحصػػامية عنػػد مسػػػتكل الداللػػة  .1

 . اإللكتركنية اإلداريةالرقابة مستكل فعالية نظاـ عم   نجازاإل
معيػػار صػػحة ل )α ≥ 0.05)يكجػػد تػػأثير ذك داللػػة إحصػػامية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  .2

 . اإللكتركنية اإلداريةالرقابة مستكل فعالية نظاـ عم  المدخلت 
معيػػػار دقػػػة ل )α ≥ 0.05)يكجػػػد تػػػأثير ذك داللػػػة إحصػػػامية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة  .3

 . اإللكتركنية اإلداريةالرقابة مستكل فعالية نظاـ عم  العمميات 
معيػػار سػػلمة ل )α ≥ 0.05)يكجػػد تػػأثير ذك داللػػة إحصػػامية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  .4

 . اإللكتركنية اإلداريةالرقابة مستكل فعالية نظاـ عم  المخرجات 
بػيف متكسػطات  )α ≥ 0.05)تكجد فركقات ذات داللة احصػامية عنػد مسػتكل الداللػة  .5

وسبل تطويره فـي ا لكترونية  ا داريةالرقابة واقع نظام استجابات المبحكثيف حػكؿ )
 العامػةتعػزل إلػ  البيانػات وزارة الداخمية الفمسـطينية الشـق المـدني فـي قطـاع غـزة  

 .سنكات الخبرة( -المؤىؿ العممي -المسم  الكظيفي -)الجنس

  :ةـأىداف الدراس 115
   فػػػي كزارة الداخميػػػة اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة  نظػػػاـ أىميػػػة تطبيػػػؽتسػػػميط الاػػػكء عمػػػ

 .الفمسطينية
 في كزارة الداخمية الفمسطينيةاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة  نظاـ متطمبات تطبيؽ دراسة. 
  فػػػػي كزارة الداخميػػػػة الفمسػػػػطينيةاإللكتركنيػػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػػة نظػػػػاـ  فعاليػػػػةمسػػػػتكل قيػػػاس 

 باستخداـ عدد مف المعايير.
 فػػػػػي كزارة الداخميػػػػػة اإللكتركنيػػػػػة  اإلداريػػػػػةالرقابػػػػػة نظػػػػػاـ تطبيػػػػػؽ  كاػػػػػع مقترحػػػػػات لتطػػػػػكير

 .الفمسطينية
    لباحثيف في مجاؿ تطبيػؽ إل  اتسع  الدراسة ال  تقديـ مساىمة بحثية متكااعة تااؼ

 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة 

 :ةـأىمية الدراس 116
أداء  كفاءةع رف في -متكااعة بصكرة -تسيـ قد النتام  التي خلؿ مف اأىميتي الدراسة كتسبت 

 اإلداريػػةبقطػاع غػزة فيمػػا يتعمػؽ بالرقابػة الشػؽ المػػدني األنظمػة المحكسػبة الحاليػة فػػي كزارة الداخميػة 
أف مػف المتكقػع حيػث  ،النتػام العمميػات، كسػلمة ككاػكح  كدقػة، نجػازإلا سػرعة كتحقيػؽ، لكتركنيان إ

الداخميػػػػة الفمسػػػػطينية كعمػػػػ  العػػػػامميف عمػػػػ  األنظمػػػػة تػػػػنعكس أىميػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػ  كػػػػؿ مػػػػف كزارة 
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 انفصم األول 
 

 اإلطبر انؼبو نهذراضخ

أىميػػة عمميػػة أياػػان، كيمكػػف تقسػػيـ األىميػػة إلػػ   عمػػ  الباحػػثك كعمػػ  مطػػكرم األنظمػػة  المحكسػػبة
 .كأىمية عممية

 األىمية العممية: 
نحػك تطبيػؽ  أساسػان  لتكػكف ىػذه الدراسػةتسػع  : لـوزارة الداخميـة الفمسـطينية الدراسـة أىمية -

فػػي أتمتػػة األعمػػاؿ المنكطػػة عمػػ   مناسػػبمسػػتكل  إلػػ النكعيػػة لمكصػػكؿ  اإللكتركنيػػة اإلدارة
ممػػا ياػػمف تسػػييميا كتقميػػؿ الكقػػت كالجيػػد اللزمػػيف إلتمػػاـ ىػػذه  ،فػػي الػػكزارة اإلداراتكافػػة 
كلية مػػػف خػػػلؿ ؤ كتظيػػػر أىميػػػة الدراسػػػة فػػي سػػػعييا لتحقيػػػؽ مبػػػدأ الشػػفافية كالمسػػػؿ، األعمػػا

 تصحيحيا.ك ابط االنحرافات 
تنعكس أىمية ىػذه الدراسػة عمػ  العػامميف مف المتكقع أف : أىمية الدراسة بالنسبة لمعاممين -

 أخطػػاميـلزيػػادة حرصػػيـ عمػػ  االلتػػزاـ بػػالقكانيف كالتعميمػػات كلتصػػكيب  ،عمػػ  تمػػؾ األنظمػػة
 األنظمة. ىذهالثقة بنتام  كمخرجات  كتعزيز

ػػػ إلقػػػاء: أىميـــة الدراســـة بالنســـبة لمطـــوري األنظمـــة - كاطف الخمػػػؿ فػػػي عمػػػؿ الاػػػكء عمػػػ  مى
كبػػر أكصػػكالن إلػػ   لمعمػػؿ فػػكران عمػػ  تصػػكيبيا ،األنظمػػة الحاليػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالميػػاـ الرقابيػػة

 عمميات األنظمة كلدقة أعم  في مخرجاتيا. اتإجراءدرجة مف المكثكقية في تنفيذ 

 األىمية العممية: 
المكتبػػة العميػػا كمكتبػػة جامعػػة األقصػػ  ك السياسػػة لمدراسػػات إثػػراء مكتبػػة أكاديميػػة اإلدارة ك  -

 داريػػػػة اإللكتركنيػػػػة حيػػػػث لػػػػـ يتػػػػكفر محميػػػػان اإل لعربيػػػػة عامػػػػة فػػػػي حقػػػػؿ الرقابػػػػةاطينية ك الفمسػػػػ
 .عنكاف يتعمؽ بمكاكع الدراسةكعربيا ن 

بمػػا  ،تعػػد ىػػذه الدراسػػة بمثابػػة حصػػيمة عمميػػة كمعرفيػػة تكسػػع مػػف قػػدرات الباحػػث العمميػػة -
مسػػتكل عممػػو، إاػػافة إلػػ  زيػػادة رصػػيده العممػػي كالمعرفػػي   ستعكسػػو عميػػو مػػف فامػػدة عمػػ
 .كرصيده مف البحث العممي

تطبيػػؽ دراسػػات مشػػابية  تكصػػيات الدراسػػة يسػػاعدىـ عمػػ اطػػلع البػػاحثيف عمػػ  نتػػام  ك -
 .خرلأعم  عينات 

 إلى:أىمية الدراسة رجع تكما و 
اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة نظػػاـ كاقػػع حيػػث نتعػػرض لمكاػػكع ، حيكيػػة مكاػػكعيا كأىميتػػو -

 كالتي تعتبر مف أحدث العمـك المعاصرة. ،كصكالن إل  تحقيؽ معايير الحكـ الرشيد
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 انفصم األول 
 

 اإلطبر انؼبو نهذراضخ

 يتـ التطرؽ إليو بالبحث في فمسطيف عم  حد عمـ الباحث، حيث لـ حداثة مكاكع الدراسة -
اإللكتركنيػػػػة  اإلدارةدكر كعلقػػػػة بػػػػ تيػػػػتـحيػػػػث ركػػػػزت الدراسػػػػات السػػػػابقة عمػػػػ  مكاػػػػكعات 

 .اإلداريةالرقابة كال سيما األخرل  اإلدارةكظامؼ ب
آفاقػان جديػػدة أمػاـ اإلداريػػيف كالميتمػيف بتطػػكير العمػؿ اإلدارم، كنشػػر الػػكعي  الدراسػػة تفتحسػ -

 كأىميتيا، كمدل تأثيرىػا عمػ  كفػاءة العمػؿاإللكتركنية  اإلدارةبمفيكـ تكنكلكجيا المعمكمات ك 
 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة كالرقي بمستكل 

ستفادة مف أنظمػة أىـ اآلليات كاالستراتيجيات لإلإل  في التعرؼ  ستسيـ ىذه الدراسة أياان  -
 .لكتركنيان إ اإلداريةالمعمكمات لتعزيز الرقابة 

ملممػػة كمكثػػكؽ بيػػا مػػف خػػلؿ أنظمػػة محكسػػبة ك الحصػػكؿ عمػػ  معمكمػػات دقيقػػة كسػػريعة  -
 .تدير العممية الرقابية

  كمقترحات لصناع القرار كاإلدارييف.قديـ تكصيات ت -

 :ةـمتغيرات الدراس 117
الرقابػػػػػة اإلداريػػػػػة نظػػػػػاـ  فعاليػػػػػة مسػػػػػتكلكاقػػػػػع لاستكشػػػػػافية دراسػػػػػة تعتبػػػػػر ىػػػػػذه الدراسػػػػػة        

دقػػػة صػػػحة المػػػدخلت، نجػػػاز، )حجػػػـ اإل حيػػػث سػػػتركز الدراسػػػة عمػػػ  المتػيػػػرات ،اإللكتركنيػػػة
يعتقد الباحث أف ليا دكران ميمػان كتعتبػر أبعػادان مػف كالتي ( المخرجات سلمة ككاكح، العمميات
مػػدل تػػكفر مسػػتكل رقػػابي خػػاص باألنظمػػة المحكسػػبة العاممػػة فػػي كنقػػيس نقػػـك بالتأكػػد  خلليػػا

مؤشػػرات القيػػاس باألدبيػػات السػػابقة كمػػف خػػلؿ ، حيػػث تػػـ االسترشػػاد بالمعػػايير ك كزارة الداخميػػة
 مقابمة(.-2015 ، )عابد،ابمة(مق-2015 مقابمة بعض مف الخبراء )المشيراكم،

 

 نموذج الدراسة ومتغيراتيا عمى النحو اآلتي: -
 نمكذج الدراسة: (1.1شكؿ )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 مستوى
فعالية نظام 

ا دارية الرقابة
 االلكترونية

 

 صحة المدخالت51

 دقة العمميات1 1
 
 المخرجات سالمة ووضوح1 4 
 

 نقيس من خالليا

  نجازجم اح31

  2015) د بواسطة الباحثر  ـــج  
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 انفصم األول 
 

 اإلطبر انؼبو نهذراضخ

 
 
 

 المعايير كالمؤشرات المقترحة لمقياسيكاح : (1.1)جدكؿ 
 

 مؤشر القياس المعيار
 .متكسط عدد المعاملت المنجزة نجازحجـ اإل

 .متكسط نسبة المدخلت الخاطمة إل  المعاملت المنجزة الصحيحة صحة المدخلت
 .نسبة اجتياز اختبار ابط العمميات دقة العمميات

 .نسبة تكافؽ المخرجات مع التكقعات )النتام  المرجكة( المخرجات ككاكح سلمة
 

 :ةـالدراس حدود  118

 الموضوعٌة الحدود: 
 ، مف خلؿكسبؿ تطكيرهاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة نظاـ كاقع عم  تناكؿ  اقتصرت الدراسة

فػي عمػؿ األنظمػة المحكسػبة اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة فاعمية مستكل معايير تقيس  دراسة
 . غزة قطاع في في كزارة الداخمية الشؽ المدني العاممة

 المكانٌة الحدود: 
كزارة الداخميػػة الشػػؽ لػػالكحػػدات التابعػػة ك  العامػػة اإلداراتالمػػديريات ك فػػي  تطبيػػؽ الدراسػػة تػػـ

 .غزة قطاع في المدني

 البشرٌة الحدود: 

، مػػدير عػػاـ نامػب ،عػػاـ )مػػدير :يةاإلشػرافالمناصػػب ذكم  فينػػة مػع مػػ ع الدراسػة تطبيػػؽ تػـ
، كمطػكرم الػنظـ المحكسػبة فػي كزارة الداخميػة الشػؽ المػدني (، رميس قسػـمدير، نامب مدير
 في قطاع غزة.

 الزمانٌة الحدود: 
 .2014-2007 ىذه الدراسة عم  كاقع العمؿ في كزارة الداخمية في الفترة ما بيف أجريت
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 انفصم األول 
 

 اإلطبر انؼبو نهذراضخ

 
 

 :ةـمصطمحات الدراس 119
 

 :ا داريةالرقابة  -1
 يحػدث شيء كؿ كاف إذا مما التأكد بمقتااىا يتـ التي العممية بأنيا :رفياع فايكؿ ىنرم
 التعػرؼ ىػك ذلػؾ مػف كاليدؼ ،ةالمحدد كالمبادئ الصادرة، كالتعميمات المكاكعة، طبقنا لمخطة

 .(2012)مصطف ،  حدكثو تكرار كمنع معالجتيا، بقصد الخمؿ كمكاطف الاعؼ نقاط إل 
 يػؤدم بحيػث معػيف تنظػيـ فػي األفػراد سػمكؾ تػييػر عمػ  المػدير بأنيا قدرة :تيرم جكرج كيعرفيا

 (.2004 المطمكبة )عباس، تحقيؽ النتام  إل  مجممو في التػيير ىذا
 حقػػؽ األداء ليػتـ الت لتحديػد مقػاييس عبػارة عػف جيػد مػنظـبأنيػا  اإلداريػةالرقابػة كيعػرؼ الباحػث 

تحقيػػؽ  تحػػكؿ دكفالكشػؼ عػػف المعكقػات التػػي قػد مػػدل إنجػاز األىػػداؼ المرسػكمة بكفايػػة، ك مػف 
 .األىداؼ كتقكيـ االنحرافات

 الرقابة االلكترونية: -5
 عمػػ  الرقػػابي النظػػاـ اعتمػػاد أم بالحاسػػكب، الرقابػػة: بأنيػػا (2009، الصػػقاؿ كسػػعيد)عرفيػػا 

 الػػرض ليػذا خصيصػان  تعد حاسكبية برام  كفؽ الرقابية العممية ممارسة في الحاسكب استخداـ
 يمكػف مػا بأقؿ المطمكبة النتام  ل إ الكصكؿ في كالتكمفة كالكقت الجيد في االقتصاد يحقؽ بما
 .كبرأ كبدقة المخاطر مف

 :ا لكترونية ا داريةالرقابة  -3
أدكات تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات باسػػػتخداـ ممارسػػػة العمميػػػة الرقابيػػػة  بأنيػػػا  يعرفيػػػا الباحػػػث      

 كػػفمبأقػػؿ جيػػد ككقػػت مقػػرار القػػدرة عمػػ  رصػػد االنحرافػػات ممػػا يتػػيح لمتخػػذم ال، متخصصػػةال
تعػػػزز الجانػػػب الرقػػػابي فػػػي األنظمػػػة بعػػػيف االعتبػػػار معػػػايير  األخػػػذكبنتػػػام  عاليػػػة الدقػػػة، مػػػع  

 العاممة في المؤسسة.
 

 الخاتمة: 1110
لتحديػػد مشػػكمة الدراسػة ككاػػع تسػػاؤكالت كفػػركض الدراسػػة، كتحميػػؿ مػف خػػلؿ العػػرض السػػابؽ  

كتكايح أىمية الدراسة كأىداؼ الدراسة، كمف ثـ مصطمحات الدراسػة، يتسػن  لمباحػث اإلنتقػاؿ إلػ  
، كالػذم قسػـ إلػ  أربػع مباحػث رميسػة، كتناكلػت ىػذه لمدراسػة الفصػؿ الثػاني بعنػكاف: اإلطػار النظػرم
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 اإلطبر انؼبو نهذراضخ

المباحث بالتكالي: )الرقابة اإلدارية، كاإلدارة اإللكتركنية، كالرقابػة اإلداريػة اإللكتركنيػة، ككاقػع الرقابػة 
  الشؽ المدني(.  -اإلدارية اإللكتركنية في كزارة الداخمية
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 انفصم انثبنٍ

 اإلطــبر اننظـــرٌ نهذراضخ
 

 
 انرلبثخ اإلدارَخ: ادلجحث األول 3.2
 انثبنٍ: اإلدارح اإلنكرتونُخادلجحث  2.2
 انرلبثخ اإلدارَخ اإلنكرتونُخانثبنث: ادلجحث  1.2
 يف وزارح انذاخهُخانراثغ: والغ انرلبثخ اإلدارَخ اإلنكرتونُخ ادلجحث  4.2
 اخلبمتخ 9.2
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 :ةــدمـمقال
 اإلدارة كظامؼ، فيي الكظيفة الرابعة بيف اإلداريةجزءان ميمان مف العممية  اإلداريةتعتبر الرقابة 

سػتمرة تترافػؽ مػع كافػة عممية شاممة م اإلداريةكالرقابة دارم، الرميسية حيث تقع في نياية النشاط اإل
تطػػػكر مفيػػػـك الرقابػػػة كأسػػػمكب قيػػػاس  -خػػػلؿ السػػػنكات األخيػػػرة-كااػػػحان  ا، كبػػػداإلداريػػػةالكظػػػامؼ 

 كالسيطرة كالسمطة كالقكة.التصيد  االنحرافات كتصحيحيا بػرض التقكيـ ال أماكفاألعماؿ لمعرفة 

 :ا داريةمفيوم الرقابة  -أوالً 
إلػػ   العميػػا اإلداريػػةىػػي العمميػػة التػػي مػػف خػػلؿ ليػػا تػػتـ ممارسػػة الػػدكر الرقػػابي مػػف المسػػتكيات     

 كاػػمف ذا كػػاف العمػػؿ يػػتـ بالمسػػتكل المخطػػط لػػوإالػػدنيا، حيػػث يػػتـ التأكػػد مػػا  اإلداريػػةالمسػػتكيات 
 كثػرأ األىػداؼ كانػت كممػا الرقابيػة العمميػة تسػيؿ حيػث ،مقػرة خطة امف سابقان  المكاكع األىداؼ
 .(2131)البرغكثي، تحديدان 

  (2118)باعمكم، دبيات السابقة تتمحور حول: دت في األومعظم التعريفات التي ور  
 ف ال تتـ الرقابة بدكنيما كىما: كاع الخطة كتحديد األىداؼ.يف أساسيشرطي 

  بقيػػػاس األداء كمقارنتػػػو مػػػع تمػػػػؾ  اإلداريػػػةبعػػػد تحديػػػد المعػػػايير فػػػي الخطػػػة تيػػػػتـ الرقابػػػة
يجابيػػػة عػػػف تمػػػؾ ات اإلالمعػػػايير، كمػػػف ثػػػـ تصػػػحيح االنحرافػػػات السػػػمبية كتعزيػػػز االنحرافػػػ

 المعايير.
 .الرقابة عممية مستمرة، فيي ليست كظيفة مستقمة عف الكظامؼ األخرل 

 لمتأكد مف أف العمؿ يسير بدقػة  اإلداريةكؿ مستكيات التنظيـ الرقابة كظيفة ميمة ككاجبة ل
 .نحك تحقيؽ األىداؼ المكاكعة مسبقان في الخطة

 رض عػػػػدة تعريفػػػػات كمػػػػا يراىػػػػا عػػػػتػػػػـ ك ب الرقابػػػػة كػػػػؿه مػػػػف زاكيػػػػة تخصصػػػػو، اتىػػػػعػػػػرؼ الكي  لقػػػػد
 كما يمي: كمف أىـ التعريفات التي عرفت بيا الرقابة ،اإلدارة متخصصك

 بأنيػػػػػا مفيػػػػػـك نسػػػػػبي يجػػػػػب مقارنتيػػػػػا مػػػػػع اإلداريػػػػػة( الرقابػػػػػة 2131) البرغػػػػػكثي عػػػػػرؼ : 
 كثيقػػػػػان بعمميػػػػػة التخطػػػػػيط، فالرقابػػػػػة حػػػػػديثان ىػػػػػي ان بػػػػػاقي العمميػػػػػات الرقابيػػػػػة كتػػػػػرتبط ارتباطػػػػػ

 ه مقارنة مع ما تـ التخطيط لو مسبقان.إنجاز قاس مف خلليا ما تـ يالعممية التي 

  بأنيا:  عممية التأكد مف أف ما تـ التخطػيط لػو  (2119 ) كشاىيف الفراكؿ مف كما عرفيا
ىك ما تـ تنفيذه ككشؼ االنحرافات كتصحيحيا إف كجدت لمكصكؿ إل  األىػداؼ المحػددة 

 مسبقان .



 

 

 

32 

 

 انفصم انثبنٍ 
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 لفرنسػي فػايكؿ كىػي  التأكػد ممػا اذا كػاف لمرقابػة عمػ  لسػاف ا ان تعريفػ (2118) باعمكم ذكر
لمبػػػادئ المحػػػددة، كأف الصػػػادرة كاالتعميمػػػات يحػػػدث طبقػػػان لمخطػػػة المكاػػػكعة ك  ءكػػػؿ شػػػي

األخطػػاء بقصػػد معالجتيػػا كمنػػع تكػػرار حػػدكثيا، شػػارة إلػػ  نقػػاط الاػػعؼ ك اإلاػػيا ىػػك غر 
 . ءكىي تنطبؽ عم  كؿ شي

    قبؿ  عم  كشؼ االنحرافات كاألخطاء اإلدارةىي األداة التي تساعد  :ف الرقابةأ نرلكمما سبؽ 
 حدكثيا مستقبلن. دكفجراءات لمحيمكلة تدابير كا  تفشييا كتصحيحيا، باإلاافة إل  كاع 

 :ا داريةالمفيوم الحديث لمرقابة  -ثانياً 

حيػث أصػبح  ،أدل التطكر العممي الحديث إلػ  تعميػؽ كتكسػيع مفػاىيـ الرقابػة كأدكاتيػا المختمفػة
يػطي  كلـ يقتصر عم  أف النتام  تتفؽ مع الخطط المكاكعة فحسب بؿ ،اليدؼ منيا أشمؿ كأعـ

  (2133)الطراكنة، عبد اليادم،  لنكاحي كالمجاالت التالية:ا

 .فحص كمراجعة الخطط المختمفة لجميع برام  كأنشطة الكحدات كاألجيزة الحككمية 

 .تتبع المتػيرات التي قد تؤثر عم  تحقيؽ األىداؼ 

  فر البيانات كالمعمكمات الملممة، المساعدة في عممية اتخاذ القرارات في السنكات المقبمة بتك
الرقابػة فػي  شػراؾ القػامميف عمػ إمف خلؿ االستعانة بنتام  عممية الرقابة كتقيػيـ األداء أك ب

 شتراكان فعميان أك االسترشاد بآراميـ عند الحاجة إل  ذلؾ.عممية اتخاذ القرار إ

 مية بالنسبة لنتام  البرام  قتصاد كالكفاءة في أداء الكحدات الحككمية كالفاعقياس عناصر اإل
 تحقيؽ التكازف بينيما.المختمفة ك 

 :ا داريةأىمية الرقابة  -ثالثاً 
اإلداريػػػكف  المسػػػؤكلكفالعمػػػؿ اإلدارم، إذ يسػػػتطيع بكاسػػػطتيا  فػػػيعػػػد إحػػػدل أىػػػـ الكظػػػامؼ ت

ف مػػف مراجعػػة العمػػؿ أنيػػا كظيفػػة تمكىػػ أمالتحقػػؽ مػػف مػػدل تنفيػػذ األىػػداؼ المكاػػكعة لممنظمػػة، 
لمنع تكرار حدكث  ،عالجة ذلؾالعمؿ ككيفية م يف يتـ تأديتو، ككذلؾ إظيار أسباب التقصيرالذل 
 .نحرافات مرة أخرلالقصكر كاإل ذاىمثؿ 

ك في األماكف المكيفة حيث يقكـ ىذا المػنظـ أحرارم المكجكد في الثلجة المنظـ الالرقابة تعمؿ كف
ؾ، حتػػػػ  يجعػػػػؿ الحػػػػرارة تصػػػػؿ إلػػػػ  المعػػػػدؿ سػػػػتجابة تبعػػػػا لػػػػذلنحػػػػراؼ درجػػػػة الحػػػػرارة كاإلإبتحديػػػػد 
 .(2117)شاىيف، المطمكب 
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 مجموعة أسباب كما ذكرىا عدد من الباحثين والكتاب وىيفي  ا داريةكمن أىمية الرقابة وت: 
  مجمكعة أسباب منيا: (2131) البرغكثي ذكر 

ط لو لممخطتعقيد كتشابؾ العمؿ االدارم مما يكجب اركرة التأكد مف تنفيذ األعماؿ طبقان  -3
 كصكالن إل  األىداؼ المرجكة.

سػػتػلؿ كالتفػػريط بالمقػػدرات التػػي تسػػتخدـ لصػػالح كافػػة غيػػاب الرقابػػة يػػؤدم إلػػ  سػػكء اإل -2
 بامتيازات تستمدىا مف السمطة. اإلدارةالمكاطنيف عندما تتمتع 

 نحرافاتو.ا  و ك جب مساءلتو عف أخطامالعنصر البشرم قابؿ لمخطأ في أعمالو لذلؾ يتك  -1

قتصادية لمرقابة أىمية كبيرة كذلؾ مف خلؿ التكمفة الباىظة المترتبة عمػ  الناحية اإلكمف  -4
 الكقكع في األخطاء كمعالجتيا كالتي يمكف تجنبيا كتكفير األمكاؿ مف خلؿ الرقابة.

كتشػافيا بتكجيػو إك نقاط اعؼ في الخطط المكاكعة تقػـك الرقابػة بأفي حاؿ كجكد خمؿ  -9
 جراءات.ك تػيير الخطط كاإلأرتب عميو تعديؿ المخططيف نحكىا مما يت

  كتشػػػػاؼ األفػػػػراد إعمػػػػ   اإلداريػػػػةتسػػػػاعد الرقابػػػػة (: 2133) عبػػػػد اليػػػػادمك  كأاػػػػاؼ الطراكنػػػػة
 كي يتسن  لإلدارة حفزىـ كتشجيعيـ.المبدعيف 

   الحػػػد مػػػفك اػػػماف األداء الفعػػاؿ فػػػي : تكمػػػف أسػػػباب األىميػػة (2117) شػػاىيفكمػػا أاػػػاؼ 
، حيػػػث تعمػػػؿ الرقابػػػة عمػػػ  المكاءمػػػة بػػػيف أك التقميػػػؿ منيػػػا بػػػيف المنظمػػػة كاألفػػػراد الصػػػراعات

أىػػداؼ المنظمػػة كأىػػداؼ األفػػراد قػػدر اإلمكػػاف، كقػػد جػػرت العػػادة تعػػارض أىػػداؼ كتكقعػػات 
 األفراد مع أىػداؼ المنظمػة، كعمػ  سػبيؿ المثػاؿ: )ىػدؼ المنظمػة تحقيػؽ أكبػر قػد ممكػف مػف 

التػي ستحصػؿ عمييػا بزيػادة يدؼ األفراد إل  زيادة الدخؿ بالحكافز نفسو ي الكقتاألرباح كفي 
خػلؿ المحافظػة عمػ  مسػتكل الجػكدة تقػاف عممػو مػف فدكر الرقابة ىنا جعؿ العامؿ إنتاج، اإل

 كزيادتو(.

   ليف عػػف ؤك  مباشػػران بػػالتنظيـ، فتكشػػؼ لممسػػاتصػػاالن  تتصػػؿ: بػػأف الرقابػػة (2111) النميػػافكذكػػر
 .لممؤسسة التنظيميالييكؿ  خمؿ قد يتسرب إل  أم

لعميػا سػكاء ا التنظيميػةكأساسػي لكػؿ المسػتكيات  ميػـإدارم  نظاـلرقابة أف اتبيف كمما سبؽ 
تػرتبط بػالتخطيط  فالرقابػةاألخػرل،  اإلداريػةمػرتبط بكػؿ الكظػامؼ  نظاـ الرقابة الدنيا، كما أف ـأ

 التيكليف عم  الكشؼ عف أكجو القصكر كاالنحرافات كالمشكلت ؤ تساعد المس ثحيكاألىداؼ 
 .اتعديؿ تمؾ الخطط أك تػييرىمما يتطمب يتـ كاعيا،  التيالخطة  فيقد تظير 
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 :ا داريةأىداف الرقابة  -رابعاً 
(، 2011)(، كديػػرم 2012) مصػػطف  كمػػنيـ اإلداريػػةاتفػػؽ عػػدد مػػف الكتػػاب عمػػ  أىػػداؼ الرقابػػة 

 ، كىي كما يمي:(2011) اليادم عبدك  كالطراكنة

كذلػؾ بتنفيػذ الرقابػة عمػ  األنشػطة كسػير العمػؿ  ،حماية الصػالح العػاـ: كىػي أسػاس الرقابػة -3
مخالفػات كالبػرام  فػي شػكؿ تكػاممي بتحديػد األىػداؼ المطمكبػة كالكشػؼ عػف ال كفؽ الخطػط

 .اإلداريةكلية كاالنحرافات كتحديد المسؤ 
 السمطة المسؤكلة إلػ  التػدخؿ السػريع لحمايػة الصػالح العػاـ كاتخػاذك أ اإلداريةتكجيو القيادة  -2

 ما يمـز مف قرارات مناسبة لتصكيب األخطاء كصكالن إل  تحقيؽ األىداؼ.

سػػػيمت فػػػي منػػػع حيػػػث أ ،عمميػػػة الرقابػػػة ىػػػي عمميػػػة مسػػػتمرة مػػػع بػػػاقي العناصػػػر الكظيفيػػػة -1
 .كماديان  عناصر كتحفيزىا معنكيان ك تقميؿ األخطاء، كىذا يؤدم إل  مكافأة ىذه الاالنحرافات أ

 عادة التخطيط.المساعدة في التخطيط كا   -4

 عند كاع الخطط.تخفيض مخاطر األخطاء  -9

 تحديد مراحؿ التنفيذ كمتابعة التقدـ. -6

 .تحقيؽ التعاكف بيف الكحدات كاألقساـ التي تشارؾ في التنفيذ -7

 سراؼ كاليدر.لمناسب بعيدان عف اإلكليات تؤدل بالشكؿ اؤ المس أفالتثبت مف  -8

  أن الرقابة من حيث أىدافيا تنقسم إلى:  5111، الحربي)ويرى 
ف سػير النشػاط فػي كالتأكػد مػف حسػ ،يجابيػة: كىػي التػي تسػع  إلػ  ترشػيد األداءالرقابة اإل - أ

عمػ  تحفيػز األفػراد  نسانية كمنع األخطاء قبؿ حدكثيا، كىذا النكع يعمؿاكء العلقات اإل
 الرفع مف مستكل أداميـ في المنظمة. كبالتالي ،كتنمية قدراتيـ

الرقابػػػة السػػػمبية: كيطمػػػؽ عمييػػػا أياػػػان الرقابػػػة التقميديػػػة، كىػػػي التػػػي تيػػػدؼ إلػػػ  اكتشػػػاؼ   - ب
عم  مف كقع فييا كتطبػؽ العقكبػات بحقيػـ،  اإلداريةىا كتحديد المسؤكلية داألخطاء كتحدي

    تصيد األخطاء كمعاقبة مرتكبييا.حيث يقتصر دكر الرقابة عم
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 اإلطبر اننظرٌ نهذراضخ

 : ا داريةمراحل الرقابة  -اً خامس
 اإلداريػػةال تػػتـ فػػي فػػراغ بػػؿ ىنػػاؾ مراحػػؿ أك خطػػكات تقػػكـ عمييػػا الرقابػػة  اإلداريػػةإف الرقابػػة    

كبالتػالي ىػي  ،، كال يمكػف االسػتػناء عػف أم جػزء منيػااإلداريػةكىي بمثابة األساسيات فػي الرقابػة 
 ،(3.2كمػا ىػي مكاػحة فػي الشػكؿ ) عبارة عف سمسمة مف الحمقات المتصػمة مػع بعاػيا الػبعض

 (:2117)المراحؿ التالية كما ذكرىا شاىيف  اإلداريةلرقابة كتتامف ا
 تحديد األىداؼ. -3

 كاع معايير األداء. -2

 تحديد مقاييس األداء. -1

 قياس كتقييـ األداء الفعمي.  -4

 اييس المكاكعة كتحميؿ االنحرافات.تحققة مع المقمقارنة النتام  الم -9

 مرحمة سادسة كىي: (2133عبد اليادم، ك  )الطراكنةكأااؼ 

 ذا لـز األمر.إجراءات التصحيحية اتخاد اال -6
 

  (3.2شكؿ رقـ )
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد األىداف: -1
الكثيقػػة  ألنيػػا تعكػػس فمسػػفتيا كدكرىػػا كىػػي تعتبػػر، العميػػا اإلدارةكلية ؤ اػػع األىػػداؼ مػػف مسػػك  

المراد تحقيقيا فػي المسػتقبؿ، حيػث تكاػع الطػرؽ المثمػ  لتنفيػذىا كذلػؾ فػي صػكرة جػداكؿ تفصػيمية 
ان لحػػدكث ك المكػػاف المناسػػبيف منعػػنتػػاج فػػي الكقػػت أمػػع التأكػػد مػػف تػػكافر مسػػتمزمات اإل زمنيػػة، ىػػذا

لػػػيمكف تنفيػػػذ الخطػػػة أم كجػػػكد خطػػػة تتػػػرجـ األىػػػداؼ فػػػي صػػػكرة كميػػػة قابمػػػة لمقيػػػاس  ،ختناقػػػاتاال
 (.2133عبد اليادم،  )الطراكنة،

6 

 ىؿ كصمنا لممعيار؟ ال تعمؿ شيء

 مقبكلة؟ ىؿ االختلفات ال تعمؿ شيء

 ىؿ المعيار مقبكؿ ؟ حدد سبب االختلفات

 نقح المعيار صحيح األداءت

 مقارنة األداء الحالي بالمعيار

 التفصيميةاألىداؼ  المعيار قياس األداء الحالي

 ال

 ال

 ال

 نعـ

 نعـ

 نعـ

 (2132 الرقابة اإلدارية، دار البمدية ناشركف كمكزعكف ،مصطف المصدر: )

3 2 1 
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لكػػؿ منظمػػة ميمػػا كانػػت كبيػػرة أـ صػػػيرة خطػػة عمػػؿ مكاػػكعة مكاػػح فييػػا أىػػدافيا، متفػػؽ 
رشادات مثػؿ اتخػاذ كالتي تقدـ إ اإلدارةعمييا كيمتـز الجميع بتنفيذىا، كالتي يتـ بمكجبيا تكجيو نظاـ 

كيعتبػػر تحديػػد األىػػداؼ ىػػك األسػػاس لمكاػػكع كاػػع كتحديػػد  ،القػػرارات كالمسػػاعدة فػػي تقيػػيـ األداء
نجػػاز لمعػػايير التػػي يمكػػف قيػػاس النتػػام  الفعميػػة أك األداء لمػػا ينبػػػي أف يػػتـ تحقيقػػو ك ا ه مػػف العمػػؿ، ا 

 .(2111)النمياف،  حيث بدكف األىداؼ يتعذر كاع المعايير

  :Criteriaوضع معايير األداء أو المعايير الرقابية ) -2
تخطيطية يعبػر عػف غايػة مطمػكب بمكغيػا، كقػد تعكػس خطػة أك طريقػة   المعيار: ىك ىدؼ أك أداة

 (.2133عبد اليادم، ستخدـ ألداء نشاط معيف )الطراكنة، أك إجراء ي
لمتطبيػؽ،  لن ف يحدد بدقة كيكػكف سػيؿ القيػاس قػاب، فل بد أالميمةكيعتبر المعيار مف أدكات الرقابة 

 .(2133)ديرم، ثـ يدكف حت  ال يككف ىناؾ تحريؼ 
كىناؾ  ،كمرتبطة ارتباطان كثيقان بكظيفة التخطيط اإلداريةكتعتبر عممية كاع المعايير أساسان لمرقابة 

 (2133عبد اليادم،  عديد مف المعايير الرقابية كما ذكرىا: )الطراكنة،ال
التي تتعمػؽ بقيػاس كميػة النتػام  أك العمػؿ الػذم يجػب المعايير الكمية: كىي تمؾ المعايير  -3

 الفرد خلؿ فترة زمنية محددة. ف ينجزهأ

المعايير الكيفية )النكعية(: فيي تتعمؽ بجكدة الخػدمات المقدمػة أك منتجػات ماديػة بكاػع  -2
 مكاصفات خاصة لدرجة األداء المطمكب.

معػػايير كميػػػة كنكعيػػػة مػػع بعاػػػيا: مػػػف خلليػػػا يػػتـ المػػػزج بػػػيف كػػؿ مػػػف المعػػػايير الكميػػػة  -1
 األداء في فترة زمنية محددة. األعماؿ أك نجازكالمعايير النكعية إل

 العمؿ خلؿ برنام  زمني محدد. إنجازالمعايير الزمنية: تبيف مدل القدرة عم   -4

المعػػايير المعنكيػػة: كتتعمػػؽ باألنشػػطة التػػي يتعػػذر تحديػػد كمياتيػػا كقيػػاس الػػركح المعنكيػػة  -9
 .لمعامميف أك مبدأ الكالء الكظيفي أك غير ذلؾ

 معياران سادسان كىك: (2118)باعمكم، ااؼ كأ

ب عػػػف متعمقػػػة بمصػػػركؼ إحػػدل البػػػرام ، كيجيػػػالماليػػػة ال معػػايير التكمفػػػة: تعكػػػس الناحيػػة -6
 ىؿ حجـ التكمفة معقكؿ مقارنة بالنتام ؟ :سؤاؿ
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  :فوائد معايير العمل 
 كمف ىذه الفكامد: ،اإلداريةيكجد لممعايير فكامد عديدة عند استخداميا في الرقابة 

األخطػػػاء التػػػي قػػػد تظيػػػر فػػػي التطبيػػػؽ كالتػػػي يمكػػػف اكتشػػػافيا مػػػف  كأمعرفػػػة االنحرافػػػات   - أ
 يساعد في عممية تخطيط العمؿ مستقبلن. مماخلؿ المعايير، 

مػػػػا يسػػػػم  عنػػػػؽ لطريقػػػػة المثمػػػػ  فػػػػي العمػػػػؿ كنبتعػػػػد عمػػػػف خػػػػلؿ المعػػػػايير نصػػػػؿ الػػػػ  ا  - ب
 الزجاجة.

عػػػػػادة تكزيػػػػػع األع  - ت عػػػػػادة ىندسػػػػػتيا كالخطػػػػػكات المسػػػػػاعدة فػػػػػي تكزيػػػػػع األعمػػػػػاؿ كا  مػػػػػاؿ كا 
 (.2133عبد اليادم، بداليا بإجراءات جديدة )الطراكنة ك جراءات المتبعة كاستكاإل

 تحديد مقاييس األداء: -3
جػراء الملمػـ لقيػاس تقػدـ األداء، لقيػاس األداء الفعمػي أم تحديػد اإلال بد مػف كجػكد طريقػة مػا 

 اييس األداء:تؤخذ عند تحديد مق ميمةاعتبارات معينة  كىذه
 ىؿ يككف كؿ ساعة، يكميان، أسبكعيان، سنكيان؟، كـ عدد المرات التي يمتـز فييا قياس األداء 

 ىػؿ باالتصػاؿ اليػاتفي، أك بػالتفتيش المرمػي، أـ  الشػكؿ الػذم سػيككف عميػو القيػاس؟ىك  ما
 بالتقرير المكتكب؟

 ف أـ المكظفػػك  ؟أـ المسػػاعد ؟ىػػؿ ىػػك المػػدير ؟ىػػـ الػػذيف سػػيككنكف منخػػرطيف فػػي األمػػر مػػف
 في الدامرة؟

  ككػػذلؾ أف القيػػاس ينبػػػي أف يكػػكف سػػيؿ التطبيػػؽ كقميػػؿ التكػػاليؼ كيتميػػز بسػػيكلة شػػرحو
لممستخدميف، كىذه الخطكة مف أىـ الخطكات حيػث تحتػاج أقصػ  درجػة مػف الحػذر، حيػث 

مػع نظػاـ  سمح بتقديـ المعمكمات بشكؿ يػتلءـيتكجب صياغة السجلت كالتقارير بطريقة ت
المكجػػػكدة فػػػي الرقابػػػة، كمقيػػػاس األداء الفعمػػػي ال بػػػد أف يكػػػكف كفػػػؽ كحػػػدات شػػػبيية بتمػػػؾ 

 .(2117)شاىيف،  المعيار الذم اعتمده

 قياس وتقييم األداء الفعمي: -4
تمػػػاـ تحديػػػد المعػػػايير المحػػػددة مػػػف قبػػػؿ، كبعػػػد إ كىػػػي مرحمػػػة قيػػػاس األداء الفعمػػػي فػػػي اػػػكء

ه مػػف إنجػاز ة قيػاس األداء الفعمػي لمػا قػد تػـ لمعمميػة الرقابيػة تػأتي مرحمػػ المعػايير كالمقػاييس المناسػبة
 ما أف إ الرقابية كيأخذ أحد االحتماليف عم  اليدؼ مف العممية نجازس اإلأعماؿ، حيث يتكقؼ قيا

ك جزميػػان أك مرحميػػان لعينػػة عشػػكامية، أك قياسػػان أ اإلداريػػةيكػػكف قياسػػان كػػاملن لكػػؿ أكجػػو نشػػاط العمميػػة 
كقتيػػان لفتػػرة زمنيػػة محػػددة، كتتكقػػؼ درجػػة القيػػاس عمػػ  أىميػػة النشػػاط محػػؿ القيػػاس، كقيػػاس األداء 

 . (2133)ديرم،  كتقييمو لو أساليب متعددة منيا التقارير كالملحظة الشخصية



 

 

 

38 

 

 انفصم انثبنٍ 
 

 اإلطبر اننظرٌ نهذراضخ

كنظـ اػابطة كالتػي  اإلداريةكمف األسس الميمة لممقاييس الرقابية ىك النظر إل  نظـ الرقابة      
كليػػذا فػػإف الػػنظـ الرقابيػػة ال تتعػػدل ككنيػػا نظمػػان  ،أنيػػا الػػنظـ التػػي تجمػػع كتفسػػر المعمكمػػاتتعػػرؼ ب

كيمكػف  ،لممعمكمات، كيعتمد صحة تبكيب األخطاء عمػ  نكعيػة المعمكمػات الػكاردة فػي ىػذه المرحمػة
 لية:األسممة التا عفجابة تقييـ المعمكمات التي تعن  بقياس ككصؼ أداء العمؿ الفعمي مف جراء اإل

 ىؿ جاءت المعمكمات في حينيا؟ -3

 ىؿ كحدة القياس مكثكؽ بيا؟ -2

 ىؿ المعمكمات صحيحة؟ -1

 ىؿ أرسمت المعمكمات لمجيات المختصة؟ -4

ميف، كرفػػع الػػركح المعنكيػػة لػػدييـ، كلعػػؿ مػػف أىػػـ فكامػػد تقيػػيـ األداء ىػػك تطػػكير كتحسػػيف أداء العػػام
 .(2117)شاىيف، قدراتيـ ككفاءاتيـ  كيعمؿ عم  زيادة كفاءة العامميف باعتباره أساسان لتقييـ

الفعاليػػات فػػي المؤسسػػة، فقػػد يكػػكف  إنجػػازاء فػػي مراحػػؿ متعاقبػػة كمتعػػددة مػػف كيػػتـ قيػػاس األد    
القيػػاس فػػي مرحمػػة المػػدخلت مثػػؿ قيػػاس درجػػة الجػػكدة أك نكعيػػة المػػكاد األكليػػة، أك خػػلؿ مرحمػػة 
التحكيػػؿ أك الصػػنع مثػػؿ قيػػاس تطػػابؽ المنتػػكج مػػع المعػػايير المكاػػكعة، أك مرحمػػة المخرجػػات مثػػؿ 

 قياس قبكؿ المستيمكيف لممنت .

راؼ نحػمعػايير الرقابيػة لمعرفػة مقػدار اإلاألداء الفعمػي أك المتكقػع بال كيتـ في ىذه المرحمة مقارنة
ـ األداء كمما انتقمنا مف مستكل إدارم إل  مستكل كتزيد صعكبة تقييثـ مقارنة ذلؾ باألىداؼ،  ،عنو
اتخػاذ ك  بالطػابع القيػادمالعميػا  اإلداريػةحيػث تتسػـ المسػتكيات  ،دارم أعم  منو في اليـر التنظيمػيإ

 (.2133عبد اليادم، كنة ك ر )الطراالقرا

 مقارنة النتائج المتحققة مع المقاييس الموضوعة مع تحميل االنحرافات: -5
، حيػػث يجػػب أف يكػػكف المقػػاييس المحػػددةفػػي ىػػذه المرحمػػة يقػػـك المػػدير بمقارنػػة النتػػام  مػػع 

 تقػػػدير نسػػػبة، حيػػػث يكػػػكف لممػػػدير المقػػػاييسكقػػػد تكػػػكف النتػػػام  أعمػػػ  أك أقػػػؿ مػػػف  بينيمػػػا تطػػػابؽ
يجػػػب أف يػػػتـ تحميػػػؿ ىػػػذه االنحرافػػػات لمعرفػػػة كتحديػػػد السػػػبب ، ك المقيػػػاسالمقبػػػكؿ عػػػف  االنحػػػراؼ

داء، كلػيس فقػط تحديػد االنحرافػات ليػتـ بعػد معرفػة مشػكلت األك  المقيػاسالحقيقي فػي عػدـ مطابقػة 
 .(2117)شاىيف، ذلؾ اتخاذ القرار الدقيؽ 

سػػباب المشػػكلت كاالنحرافػػات بطػػرح أسػػممة محػػددة لمعرفػػة لمػػف ترجػػع ل فػػراد أـ حميػػؿ أكيػػتـ ت
 ك مزي  مف ىذه العكامؿ.لعكامؿ خارجية أك بيمية ألإلدارة أـ 
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بب كيكجػػد العديػػد مػػف أسػػباب االنحرافػػات ترجػػع إلػػ  اػػعؼ أداء العػػامميف النخفػػاض تػػدريبيـ أك بسػػ
كفػػػاءة التجييػػػزات لاػػػعؼ الصػػػيانة كتكقػػػؼ جػػػراءات أك لعػػػدـ تػػػدىكر نظػػػاـ العمػػػؿ بسػػػبب طػػػكؿ اإل

 .(2117)شاىيف، الحكاسيب 

 ذا لزم األمر:اتخاد ا جراءات التصحيحية إ -6
إذا كانػػػػت نتػػػػام  المقارنػػػػة بػػػػيف األداء الفعمػػػػي بػػػػاألداء المخطػػػػط لػػػػو ال يرقػػػػ  لمسػػػػتكل األداء 

إعػلـ المنظمػة بيػذا مػب فيتط، ختلؼ بينيما الحد المسمكح بومطمكب كال يتكافؽ معو كيتجاكز اإلال
 جراء تصحيحي مناسب.ك التفاكت التخاذ إنحراؼ أاإل

فقػد ترجػع  ،سبابياي تحدث ألم ظرؼ ما بػض النظر عف أطبيع ءحرافات شيإف كجكد اإلن
فمف الاػركرم عنػد ، ـ أك غير كاقعي بالنسبة لمعامميفإل  المعيار المحدد في الخطة أنو غير ملم

 إنجػػازألخػػذ بعػػيف االعتبػػار خبػػرات كمػػؤىلت العػػامميف كقػػدراتيـ عمػػ  كاػػع األىػػداؼ أك المعػػايير ا
لميػػاـ، كلربمػػا ترجػػع األسػػباب أياػػا إلػػ  طبيعػػة العمػػؿ أك العامػػؿ أك البيمػػة أك التشػػريعات، كىنػػاؾ ا

 (2132، مصطف ) عدة عناصر لتصحيح ىذه االنحرافات منيا:
 تحميؿ االنحرافات كتحديد أسبابيا. -3

 بالابط. تحديد مجاالت االنحراؼ -2

 معرفة العكامؿ التي أدت إل  االنحرافات. -1

 كلة عف االنحرافات.ؤ تحديد الجية المس -4

 إجراء التعديلت اللزمة ل ىداؼ إف تطمب األمر. -9

 :(2133عبد اليادم، ك  )الطراكنة والتصحيح يشمل ما يمي 
 الخطط كاألىداؼ. -3

 إعادة تكزيع المياـ كالمسؤكليات. -2

 المستخدمة. كالطرامؽتعديؿ في الكسامؿ  -1

 تدريب المكظفيف كتأىيميـ.  -4

 ك األنظمة.تعديؿ التشريعات أ -9

 .تعديؿ التقارير أك األساليب الرقابية -6
  



 

 

 

21 

 

 انفصم انثبنٍ 
 

 اإلطبر اننظرٌ نهذراضخ

 :ا دارية أدوات الرقابة -سادساً 
فلبػد اف يعتمػد  ،كي يكتب لمنظاـ الرقابي النجاح كيحقؽ أىدافو التي تـ ليا التخطيط مف قبؿ

 :ة باتباعيا، كمف أىـ تمؾ األدكاتك العامالمنظمات الخاصة أتستخدميا  عم  أدكات ليذه العممية
 التقارير:  -1

حيػث تكاػح  ،دارم نحػك تحقيػؽ األىػداؼ المكاػكعةعدادىا لمعرفػة مػدل سػير العمػؿ اإلإيتـ 
لػػ  رؤسػػاء فيػػي تنقػػؿ صػػكرة كااػػحة إ ،كمػػدل التػػزاميـ بػػالبرام  كالخطػػط المرسػػكمة سػػمكؾ األفػػراد

الدكريػة كتعػد بعػد  القرارات الملممة، كليا عػدة أشػكاؿ مثػؿ التقػارير تخاذإمف  فالعمؿ بحيث يتمكنك 
دارات، نشػطة اإلأات ك إنجػاز كتحػكم  اإلداريػةعمػاؿ ك خلليا، كتقارير تكاػح سػير األأنتياء مرحمة إ

كتقػػػارير الفحػػػص كتيػػػتـ بتجميػػػع المعمكمػػػات التػػػي لػػػـ تكػػػف معمكمػػػة بيػػػدؼ تحميميػػػا لمكصػػػكؿ لنتػػػام  
كسػيمة اتصػاؿ بػيف  داميػـ، كالمػذكرات كتعتبػرأكفاءة المػكظفيف بيػدؼ تحسػيف  معينة، كتقارير قياس

(، 2111)النمياف،  المستكيات، كتقارير التكصية التي تقدـ تكصيات كاقتراحات حكؿ مكاكع معيف
كمف البيانات كالسجلت التي ترتكػز عمييػا ىػذه التقػارير يكػف لمقػامميف بعمميػة الرقابػة تقيػيـ مصػادر 

 (.2133)ديرم، المعمكمات 
 االشراف االداري:   -2

كاسػػتبعاد المتقاعسػػيف  ،تكجيػػو المرؤكسػػيف نحػػك األداء األفاػػؿ كتصػػكيب أخطػػاميـ كانحرافػػاتيـ
 .(2111)النمياف،  كبث ركح التعاكف بيف األفراد ىي مف مياـ االشراؼ االدارم

 المالحظة الشخصية:  -3
فيعتمػػػد عمػػػ   ،المراقػػػب مػػػف العػػػامميفكذلػػػؾ لقػػػرب  ،حيػػػث تعتبػػػر مػػػف الكسػػػامؿ الناجحػػػة لمرقابػػػة

المشاىدة المباشرة  فيػتـ مػف خلليػا تقػديـ النصػح كالتكجيػو، كمػا يمكػف اف تتاػمف مكافػأة المجػديف 
 .(2132)مصطف ،  عم  المخطئ أك عم  مف ييمؿ عممو منيـ كتحفيزىـ، كالحاؽ العقاب

  :الشكاوى -4
ف بيػذه الشػكاكل اػد المػكظفيف، حيػث تخصػص كحػدة السػتقباؿ شػكاكل عندما يتقػدـ المراجعػك 

بفحص تمؾ الشكاكل كالتحرم في  اإلدارةكتظممات عملميا كالمستفيديف مف خدماتيا، كمف ثـ تقـك 
 .(2111)النمياف،  مدل صحتيا كمعرفة أسبابيا تمييدان لعلجيا

  التقارير الخاصة: -5
 .(2133)ديرم،  ياـ بتقارير لػرض معيف في حالة محددةتقـك بإعدادىا جيات معينة تخكليا الق

 الرقابة بالحاسوب: -6
 .(2118)باعمكم،  مف خلؿ برام  رقابية ترصد جميع العمميات كالحركات عم  البيانات
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 داري:التفتيش ا  -7
كالتفتػػػيش  ،جػػػراءات التػػػي يػػػتـ اتباعيػػػا فػػػي التنفيػػػذكسػػػلمة اإل نجػػػازكىدفػػػو التحقػػػؽ مػػػف دقػػػة اإل

 المشكلت. أسبابكمعالجة  كليةؤ سدارم يسع  إل  كشؼ األخطاء كتحديد األسباب كتحديد الماإل
 حصاءات:السجالت وا  -8

جمػػػع كرصػػػد بيانػػػات كمعمكمػػػات تخػػػص األداء الفعمػػػي، كيمكػػػف اسػػػترجاعيا لحظػػػة لىػػػذه األداة 
كتقييمػػػػو، كمقارنتػػػػو مػػػػع مػػػػا ىػػػػك مطمػػػػكب لكشػػػػؼ األخطػػػػاء  نجػػػػازاالحتيػػػػاج ليػػػػا لمعرفػػػػة مسػػػػتكل اإل
 (.2111)النمياف،  كاالنحرافات في األداء كالمعمكمات

   خصائص النظام الرقابي الفعال: -سابعاً 
حتػ  يػتمكف مػف القيػاـ بميامػو بشػكؿ  ،ىناؾ عدة خصامص يجب اف تتكفر في النظاـ الرقػابي

 فاعؿ، كيحقؽ النجاح الذم يككف في المؤسسة كىي كالتالي: 

مع بمتػيراتو كتطكره بطريقة يمكنيا أف تتكاءـ مع الكاقع الرقابي : أم تصميـ النظاـ المرونة -3
 .(2133)ديرم، مة كدقة النظاـ ليذه المركنة، بحيث ال تتأثر ملءتكفر حدكد كاكابط 

ذا كانػػػت التكمفػػػة تفػػػكؽ إبمعنػػػ  ال يسػػػمح بيػػػدر التكػػػاليؼ : أم نظػػػاـ رقػػػابي فعػػػاؿ تصـــاداالق -2
لػػػ  زيػػادة التكمفػػػة عمػػا ىػػػك مقػػػرر، و، ىػػػذا يعنػػي أف ىنػػػاؾ انحرافػػا أدل إالفكامػػد المتحققػػػة منػػ

 (.2133عبد اليادم، )الطراكنة ك كبالتالي ستصبح العممية الرقابية انحرافان في حد ذاتيا 

فػراد لطبيعػة النشػاط كلطاقػات األ تيػاتتناسػب الرقابػة مػع طبيعػة العمػؿ كملءمف أ: لمالءمةا -1
 .)2133)ديرم،  كلطاقات المنظمة كحجميا كظركفيا الداخمية كالخارجية

: أم اختيػػار الرقابػػة الكسػػامؿ الكااػػحة التػػي تمنػػع مػػف أف يقػػع النظػػاـ الرقػػابي فػػي الوضــوح -4
فل بد مف الكاكح لمف ييراًقػب كلمػف  ،العمؿ النقص أك االزدكاجية مع األجيزة المشابية في

 ييراقىب، كتحديد نقاط األداء كمعايير تقريبية كااحة لقياسيا.

مػػػػف المػػػػديريف ال  ف كثيػػػػران تعقيػػػػد فػػػػي خػػػػرامط كشػػػػبكات الرقابػػػػة ألف ال يكػػػػكف الكمػػػػا يجػػػػب أ
 نػػةيسػتطيعكف قػػراءة ىػػذه الخػػرامط ممػا يجعميػػا غيػػر فعالػػة فػي تحقيػػؽ أىػػداؼ التنظػػيـ )الطراك 

 (.2133عبد اليادم، ك 
مكف عف أفة لكافة العامميف كاالبتعاد ما ف تككف عممية الرقابة كااحة كمعرك أ: الموضوعية -9

الػػػذم يػػػؤدم لعػػػدـ االكتػػػراث خطػػػاء كتخكيػػػؼ المػػػكظفيف، دكف التسػػػاىؿ الترىيػػػب كتصػػػيد األ
 (.2133)ديرم، ة بالرقاب
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د عػداإلكالدكريػة، حيػث تكػكف قبػؿ التنفيػذ ف يمتاز النظاـ الرقابي باالستمرارية أ: االستمرارية -6
أثنػػػاء التجييػػز بػػػرض تحديػػد االنحػػػراؼ كتصػػحيحو كبعػػد التنفيػػػذ ك ، كتجييػػزه النظػػاـ الرقػػابي

 .بػرض تقييـ النتام 

يجب أف يككف الجياز الرقابي في المؤسسة ىك جياز سريع في تحديد األخطػاء قبػؿ : الدقة -7
 (.2133ألنو يساعد بشكؿ سريع عم  إيجاد الحمكؿ بالشكؿ المناسب )ديرم،  ،حدكثيا

فػػي يكاجييػا المػػديركف  ( أف مػف أىػػـ المشػكلت التػػي2133) الطراكنػػة كعبػد اليػػادم كأاػاؼ
سػبب فػي خمػؽ مشػكمة لػـ تف تأكالتي يمكف المدخمة دقيقة الغير ىي البيانات النظاـ الرقابي 

 .تكف مكجكدة مف قبؿ

أم سػػرعة التنبػػؤ كاكتشػػاؼ االنحرافػػات قبػػؿ التسػػبب بمشػػاكؿ اػػخمة معتمػػدة عمػػ  : الســرعة -8
الخبػػرة مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار تجنػػب األخطػػاء، كأياػػان سػػرعة اسػػترجاع المعمكمػػات كردكد 

 (.2118األفعاؿ )باعمكم، 

 سػػناد العمميػػةإم أ: والفنيــة لمقــائمين عمــى أجيــزة الرقابــة ا داريــةوافر القــدرات والمعــارف تـ -9
عمػػػ  سػػػمطة فػػػي أف يتبػػػع أمػػػي تكاػػػح اختصاصػػػاتو كسػػػمطاتو، عمػػػ  الرقابيػػػة لتشػػػكيؿ تنظي

لمحيػػاد كلتعزيػػز مكقفػػو، بحيػػث يػػتـ اختيػػارىـ ممػػف يتميػػزكف بػػالخبرة كالقػػدرة  المنظمػػة اػػمانان 
سػػػػاليب العمػػػػؿ مكاػػػػكع الرقابػػػػة أقػػػػي كلػػػػدييـ خبػػػػرة بمجػػػػاالت النشػػػػاط ك عمػػػػ  التحميػػػػؿ المنط

 .)2133)الطراكنة كعبد اليادم، 

 :التقميدية ا داريةمعوقات الرقابة  -ثامناً 
 حيػػث تكاجػػو العمميػػة الرقابيػػة  ،اإلداريػػة الرقابػػة معكقػػاتاتفػػؽ العديػػد مػػف الكتػػاب كالبػػاحثيف عمػػ   

الباحث لذكر معكقػات سع  ، مف ىنا كذلؾ ألنيا كظيفة معقدة كقاسية، مقاكمة كبيرة مف المرؤكسيف
قمؿ مػػػف ىػػػذه التػػػي بػػػدكرىا سػػػتاإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة التقميديػػػة كمػػػدخؿ لدراسػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة 

كذكػػػر مميزاتيػػػا فػػػي اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة دنػػػ ، حيػػػث سػػػيتـ تعريػػػؼ لػػػ  الحػػػد األالمعكقػػػات إ
يجازىػا كالتػالي كمػا ذكرىػا التقميدية يمكػف إ اإلداريةابة قالمبحث الثالث مف ىذا الفصؿ، كمعكقات الر 

 كآخركف كىي: (Grabner & Moers, 2013)ك (Mundy, 2010)عدد مف الباحثيف كمنيـ 

إدارة تسػػع  جاىػدة لمتابعػة كمراقبػػة الكثيػر مػػف  كػؿToo Many Control:  الرقابػػة اإلفػراط فػي -3
 تطالػػػبفػػػبعض المنشػػػآت  ،كلتجنػػػب األخطػػػاء كاالنحرافػػػات األنشػػػطة لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ المرجػػػكة

 شػػػػػػرح  اإلدارةكمػػػػػػف ىنػػػػػػا فػػػػػػإف عمػػػػػػ   ،بمتابعػػػػػػة كمراقبػػػػػػة حتػػػػػػ  القػػػػػػرارات الشخصػػػػػػية لمعػػػػػػامميف
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المتػيػػػرات،  إلػػػ كتكاػػػيح العمميػػػة الرقابيػػػة لممرؤكسػػػيف عمػػػ  أنيػػػا طريقػػػة أك أداة فقػػػط لمتعػػػرؼ 
 .أكثر منيا اػط تكتيكي أك طريقة لمنع الحريات ،التقدـ إل لمتعرؼ ك 

: Aversion to Accountability or loss flexibility كليةؤ مسػنقػص المركنػة كتجنػب تحمػؿ ال  -2
مكاكعية فإف الناس بطبيعتيـ يرفاكنيا ألنيـ يعممكف ك مكثقة، ك عندما تككف المعايير دقيقة، 

جيكدىـ، كحتػ  ك  مسبقان أف الرقابة ستكاح آجلن كعاجلن مدل إيجابية أك سمبية نتام  أعماليـ
بالتػػالي كفػػي كػػؿ منشػػأة ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف العػػامميف المعػػركفيف ك  ،ميػػاراتيـ التػػي يتمتعػػكف بيػػا

بتقصيرىـ في أداء كاجباتيـ يقكمكف عم  خمؽ نكع مػف المقاكمػة لمعمميػة الرقابيػة كالجػدير ذكػره 
ىنػػػػا أياػػػػان أف ىنػػػػاؾ مجمكعػػػػة مػػػػف العػػػػامميف الػػػػذيف يمتػػػػازكف بػػػػأداميـ الجيػػػػد أياػػػػان يرفاػػػػكف 

 يـ.العممية مف كبت لمشاعرىـ كحرياتيا لما تحممو ىذه األساليب الرقابية كيعممكف عم  مقاكمت

 معظػػـ النػػاس يرغبػػكف Inaccurate or Arbitrary Control: سػػتبدادية كغيػػر الدقيقػػةالرقابػػة اإل  -1
يتقبمػكا األسػاليب الرقابيػة التػي تسػاعدىـ عمػ  أداء  أفسػتعداد إبتقديـ أداء جيد كمعظميػـ عمػ  

غيػػػػػر دقيقػػػػػة ك كاجبػػػػػاتيـ كلكػػػػػنيـ يرفاػػػػػكف كيقػػػػػاكمكف الرقابػػػػػة التػػػػػي يعتبركنيػػػػػا غيػػػػػر صػػػػػحيحة 
كبالتالي فإف األنكاع الرقابية السابقة قػد تعتبػر الخطػر الميمػؾ كالػذم قػد يثػبط حتػ  ، ستبداديةا  ك 

يد كتجعميـ ينسػكف الػػرض األساسػي مػف العمميػة لذيف يتسمكف بأداميـ الجامعنكيات المكظفيف 
أخػػرل تػػؤدم إلػػ  نفػػكر الشػػخص مػػف  ان أف ىنػػاؾ أسػػباب (Mundy, 2010) كقػػد أشػػار، الرقابيػػة

 يا: الكسامؿ الرقابية المستخدمة كأىم

 عدـ تقبؿ الشخص ألىداؼ المشركع. 
 نجازعدـ عقلنية مستكيات اإل. 
 أك المعايير المستخدمة في القياس عدـ الثقة بصحة المقاييس. 
  كتدني مستكل جكدة األداء عم  سبيؿ المثاؿ سارةال غيرعدـ تقبؿ الحقامؽ. 
 تقبؿ الرشكة أك تسريب المعمكمات،...( الاػط مف مصادر غير شرعية(. 
 نؾ تحت المجير(.)عدـ تقبؿ فكرة أ الاػط االجتماعي الذم ينافي الرقابة الرسمية 
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 :ةــدمـمقال

نما ىك نتيجة حتمية ألسس ،اإلبداع اإلدارم ليس نتاج مصادفة عممية كقكاعد تتبع، كمف أىـ ر كا 
تاحػػة اعػػدىػػذه القك  تػيػػرت فػػي العقػػد األخيػػر الكثيػػر مػػف المفػػاىيـ المعمكمػػات، فقػػد  المشػػاركة بػػالفكر كا 

األفػػػراد أك  الكلسػػػيكية المتمثمػػػة فػػػي إدارة اإلدارةعمػػػؿ المػػػديريف، فمػػػـ تعػػػد المشػػػكمة فػػػي التػػػي تحكػػػـ 
نما أصبحت المشكمة التي تكاجو المديريف ىي إدارة  اإلداريةالماليات أك األعماؿ  التػيير األخرل، كا 

متزايػدة فػي مع اكتسابيا لخبػرات ،عماؿ خؿ المؤسسة كالرقابة عم  جميع األالمستمر الذم يحدث دا
عمػػ   االعتمػػادأصػػبح كقػػد  ،خاػػـ مػػف المتػيػػرات الخارجيػػة المسػػتمرة فػػي بيمػػة العمػػؿ المحيطػػة بيػػا

كقد تحكمت ثكرة الحديثة،  اإلدارةيمة التي تنطمؽ منيا مالركامز ال أحدتقنية المعمكمات كاالتصاالت 
اآلف تكظيػػػؼ المعمكمػػػات  ان كأصػػػبح متاحػػػ ،بشػػػكؿ حاسػػػـ إدارة التػييػػػرالمعمكمػػػات كاالتصػػػاالت فػػػي 

 المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

تطكران كبيران، حيث بدأ ىذا التكظيؼ متمػثلن فػي  اإلدارةالمعمكمات في  كقد تطكرت فكرة تكظيؼ
شػػكؿ تقػػارير تعبػػر عػػف  مػػا حػػدث  فعػػلن داخػػؿ المؤسسػػة، ثػػـ تطػػكر األمػػر إلػػ  تحميػػؿ تمػػؾ التقػػارير 
لمعرفػػة األسػػباب كراء حػػدكث المتػيػػرات  لمػػاذا حػػدث ، كانتقمػػت التقنيػػات بعمميػػة تكظيػػؼ المعمكمػػات 

ؤ أم  مػاذا سػيحدث ، ثػـ تطػكرت إلػ  مرحمػة الرؤيػة المجمعػة لممعمكمػات كالتػأثيرات إل  مرحمػة التنبػ
المختمفػػة لمقػػرارات، ثػػـ انتقمػػت إلػػ  المرحمػػة األكثػػر تقػػدمان كىػػي تكظيػػؼ المعمكمػػات مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ 

 (.2132)عمياف،  دث األىداؼ أك  ماذا نريد أف يح

 اإلداريػػػػػةالرقابػػػػػة كمػػػػػدخؿ لدراسػػػػػة اإللكتركنيػػػػػة  اإلدارةالمبحػػػػػث إلػػػػػ  طػػػػػرح فكػػػػػرة  اييػػػػػدؼ ىػػػػػذ
، ه الدراسػػةالمجػػاؿ مػػف خػػلؿ معػػايير أعػػدت ليػػذ، كعػػرض تجربػػة كزارة الداخميػػة فػػي ىػػذا اإللكتركنيػػة

بحػػاث العمميػػة ، بسػػبب عػػدـ تػػكافر األاإلداريػػةكالرقابػػة اإللكتركنيػػة  اإلدارةكذلػػؾ لتجسػػير الفجػػكة بػػيف 
لػػ  محاكلػػة إليجػػاد حمػػكؿ لممشػػاكؿ التػػي إ، باإلاػػافة لكتركنيػػةاإل اإلداريػػةالرقابػػة كالكتػػب فػػي مجػػاؿ 

 مف خلؿ المعايير المكاكعة. المحكسبةاإللكتركنية تكاجو النظـ 
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 االلكترونية: ا دارةمفيوم  -أوالً 
بصػػػكرة مرادفػػػة مػػػع مصػػػطمحات أخػػػرل  E-Managementاإللكتركنيػػػة  اإلدارةيطػػػرح مصػػػطمح 

اإللكتركنيػة ، التجػارة E-Businessاإللكتركنية ، األعماؿ E-Governmentاإللكتركنية مثؿ الحككمة 
E-Commerce ،كاالتصػػػاالت فػػػي العػػػالـ نشػػػطة لػػػ  غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المفػػػاىيـ التػػػي تػػػربط بػػػيف األإ

 .(26 :2132)عمياف، لكتركنياإل
  التقميديػػػػة  اإلداريػػػػةتحكيػػػػؿ كافػػػػة األعمػػػػاؿ كالخػػػػدمات اإللكتركنيػػػػة  اإلدارةكيعنػػػػي مصػػػػطمح

لكتركنيػػػػة تنفػػػػذ بسػػػػرعة عاليػػػػة كدقػػػػة إ كراؽ( إلػػػػ  أعمػػػػاؿو جػػػػراءات الطكيمػػػػة باسػػػػتخداـ األ)اإل
نترنػػت كشػػبكات األعمػػاؿ فػػي التػػي تقػػـك عمػػ  اسػػتخداـ اإل اإلدارةمتناىيػػة، باسػػتخداـ تقنيػػات 

لكتركنيػػػة، رقابػػػة إ، قيػػػادة يلكتركنػػػإنظػػػيـ تلكتركنػػػي، إ مػػػف )تخطػػػيط اإلدارةكظػػػامؼ  إنجػػػاز
االسػػػػتخداـ الفعػػػػاؿ لجميػػػػع تقنيػػػػات المعمكمػػػػات كاالتصػػػػاالت، لتسػػػػييؿ لكتركنيػػػػة(، كيعنػػػػي إ

اليكميػػػػة لمقطاعػػػػػات الحككميػػػػػة )الداخميػػػػة( كتمػػػػػؾ التػػػػػي تػػػػتـ فيمػػػػػا بينيػػػػػا  اإلداريػػػػػةالعمميػػػػات 
( أك G2Cمػػػػكاطف  -( كتمػػػػؾ التػػػػي تربطيػػػػا بػػػػالمكاطنيف )حككمػػػػةG2Gحكػػػػكمي  -)حكػػػػكمي

 .(2117( )الصيرفي، G2Bأعماؿ  -قطاعات األعماؿ )حككمية

  تعنػػي: اسػػتخداـ تطبيقػػات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت فػػي البنػػاء اإللكتركنيػػة  اإلدارةك
نترنػػػت لػػػربط الكحػػػدات الحديثػػػة كمنيػػػا شػػػبكات الحاسػػػكب كاإلالتنظيمػػػي، كاسػػػتخداـ التقنيػػػة 

التنظيميػػػة مػػػع بعاػػػػيا، كالجيػػػاز المركػػػػزم مػػػع فركعػػػػو المختمفػػػة، لتسػػػػييؿ تسػػػميـ البيانػػػػات 
نجػػازجيػػزة، ك ارات المناسػػبة داخػػؿ كخػػارج ىػػذه األلحصػػكؿ عمييػػا كاتخػػاذ القػػر كالمعمكمػػات كا  ا 

)بػاكير، لكتركنػي إلػ  إدارم مػف يػدكم مػؿ اإلأعماليا بكفاءة كفاعمية، كىذا يعني تحكيػؿ الع
2119). 

 تعنػػػي االدارة الشػػػاممة التػػػي تكظػػػؼ جميػػػع الطاقػػػات المتاحػػػة مػػػف مػػػكارد اإللكتركنيػػػة  اإلدارة
نجػػاز إل ،كتقنيػػات كبرمجيػػات حديثػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ المرسػػكمة ليػػابشػػرية كماديػػة 

 (.2134جيد كتكمفة أقؿ )شعت،المياـ بفعالية أكثر ك 

تتعدل بكثير مفيكـ الميكنة الخاصة بإدارات العمؿ داخؿ المؤسسة، اإللكتركنية  اإلدارةإف فكرة 
المختمفػػػة كالمتعػػػددة كاسػػػتخداـ تمػػػؾ البيانػػػات إلػػػ  مفيػػػـك تكامػػػؿ البيانػػػات كالمعمكمػػػات بػػػيف اإلدارات 

جراءات عمؿ المؤسسة نحك تحقيؽ أىػدافيا كتػكفير المركنػة اللزمػة  كالمعمكمات في تكجيو سياسة كا 
 .(2114)راكاف،  الخارجية ـلحقة سكاء الداخمية أللستجابة لممتػيرات المت
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كتنفيػذ كمتابعػة كتقيػيـ كتحفيػز إال مػف تخطػيط  اإلدارةجميع مككنات اإللكتركنية  اإلدارةكتشمؿ 
إنيػػا تتميػػز بقػػدرتيا عمػػ  تخميػػؽ المعرفػػة بصػػكرة مسػػتمرة كتكظيفيػػا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ، كمػػا 

عم  تطكير البنية المعمكماتية داخػؿ المؤسسػة بصػكرة تحقػؽ تكامػؿ الرؤيػة اإللكتركنية  اإلدارةتعتمد 
 .((Turner & Weickgenannt, 2009:15 كمف ثـ أداء األعماؿ

 الكرقيػة المعػاملت عف بشكؿ كبير االستػناء أنيا عم اإللكتركنية  لإلدارة الشامع كما أف المفيكـ
حػلؿ المكتػب اإل  فػي السػبب كيرجػع ،المعمكمػات لتكنكلكجيػا الكاسػع االسػتخداـ طريػؽ عػف لكتركنػيكا 

الحاسػب  صػناعة فػي الياممػة اتنجػاز اإل إلػ  الكاسػع الشػكؿ بيػذااإللكتركنيػة  اإلدارة تطبيقػات ظيػكر
 المعمكمػات )نظػـ نظػـ تطػكير أدكات كظيػكر نترنتاإل كشبكة االتصاالت كثكرة لمختمفةا كبرمجياتو

 الجاىزة طكير البرمجياتت عاتقيا التي أخذت عم   كالمؤسسات الشركات ككثرة البيانات( قكاعد إدارة

  .(2116 )السالمي،اإللكتركنية  اإلدارة مع علقة ليا التيك 

 أك ىػي اسػتخداـ، كالعمميػات لممعمكمػات كرقػي غيػر تبادؿ بأنيااإللكتركنية  اإلدارة تعريؼ كيمكف
 ( التبػػػادؿElectronic data interchange)EDI األعمػػػاؿ، ك إنجػػػازفػػػي اإللكتركنيػػػة كػػػؿ الكسػػػامؿ 

اإللكتركنيػػػة  كالتحػػػكيلت لكتركنػػػياإل البريػػػد اسػػػتخداـ مثػػػؿ المنظمػػػة لمبيانػػػات كمعػػػاملت لكتركنػػػياإل
أخػرل  لكتركنيػةإ كسػامؿ كأيػةاإللكتركنيػة  كالنشػرات كالفػاكس لممسػتندات لكتركنػياإل كالتبػادؿ ل مػكاؿ
 .(2117)عامر، 

 حػػػػلؿا  الكرقيػػػة ك  المعػػػاملت عػػػػف االسػػػتػناء ىػػػك اإللكتركنيػػػة  لػػػػإلدارةعان شػػػيك  كالمفيػػػـك األكثػػػر
 إلػ  الخػدمات العامػة كتحكيػؿ المعمكمػات لتقانػة الكاسػع االسػتخداـ طريػؽ عػفاإللكتركنيػة  المعػاملت

 .(31: 2008 علء،(  مسبقان  منفذة متسمسمة لخطكات كفقان  معالجتيا تـ مكتبية إجراءات

ف جميػع البػاحثيف كالكيتػاب اختمفػكا كاتفقػكا فػي بعػض أ مراجعة بعض األدبيات تبػيف لمباحػثبعد  
لكتركنيػػة، لػذا كبنػاءن عمػ  مػػا اإل اإلدارةاأللفػاظ كلكػنيـ اجتمعػكا عمػ  جػػكىر المكاػكع كأقػركا بأىميػة 

ة تكنكلكجيػا لكتركنيػان بكاسػطإدارم المتػرجـ بأنيا جػؿ العمػؿ اإلاإللكتركنية  اإلدارةسبؽ يمكف تعريؼ 
لكتركنيػة، لمسػاعدة المػكظفيف رانػت، كباسػتخداـ جميػع البػرام  اإلنتترنت كاإلنالمعمكمات كشبكات اإل
العميػا كالػدنيا  اإلدارةدارم، كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ ط كالتنظيـ كالرقابة كالتكجيو اإلكالمديريف في التخطي

رية كالماديػػػػػػة كمػػػػػػف خػػػػػػلؿ االسػػػػػػتخداـ النػػػػػػكعي لممػػػػػػكارد البشػػػػػػ ،عمػػػػػػ  المسػػػػػػتكييف األفقػػػػػػي كالرأسػػػػػػي
 .كالتكنكلكجية
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 (21: 2132)عمياف، لكترونية: أسباب التحول لإلدارة ا   -ثانياً 
 جراءات كالعمميات المعقدة كأثرىا عم  زيادة تكمفة األعماؿ.طكؿ اإل -3

 اركرة تكحيد كتكفير البيانات لمعامميف عم  مستكل المنظمة. -2

 داء.الصعكبة في قياس معدالت األ -1

كاالعتماد عم  المعمكمػات فػي اتخػاذ  ،التطكر التكنكلكجيالتكجو نحك تكظيؼ استخداـ  -4
 القرارات.

زديػاد المنافسػة بػػيف المنظمػات، كاػػركرة كجػكد آليػات لمتميػػز داخػؿ كػػؿ منظمػة تسػػع  إ -9
 لمتنافس.

 أىمية االتصاؿ المستمر بيف العامميف عم  اتساع نطاؽ العمؿ.  -6

 

 ا لكترونية: ا دارةأىداف ومكاسب  -ثالثاً 
 ظػؿ كجػكدكالدقػة فػي  ،خدمات لممستفيد كلممؤسسة بمستكيات قياسية عالية الجػكدةتقديـ  -3

االنتعػػػػػػاش تحسػػػػػػيف بنيػػػػػػة أساسػػػػػػية متطػػػػػػكرة مػػػػػػف تكنكلكجيػػػػػػا المعمكمػػػػػػات كاالتصػػػػػػاالت، ل
 .(29: 2132)عمياف،  كجذب االستثمار مف خلؿ اآلليات المتطكرة االقتصادم

لكتركنيان، كتقميص معكقات اتخاذ القرار إ بشكؿ يسمح بتقديميا اإلداريةجراءات تبسيط اإل -2
 .(2117)عامر،  عف طريؽ تكفير البيانات كربطيا

شػػفافية المعمكمػػات كعراػػيا أمػػاـ المسػػتفيديف كالمػػكظفيف، كتػػكفير البيانػػات كالمعمكمػػات  -1
 ألصحاب القرار بالسرعة كفي الكقت المناسب.

قصػ  ألػ  إاإللكتركنيػة ت بشكؿ عاـ، كالكصكؿ بالخدما اإلدارةتحسيف األداء في مرافؽ  -4
دارات المؤسسػػػة الكاحػػػدة لتقػػػديـ إكتكاصػػػؿ أفاػػػؿ كارتبػػػاط أكبػػػر بػػػيف المكاقػػػع الجػرافيػػػة، 

 .(2131)بسيسك،  خدمات أفاؿ

كالتكصػػيؿ فػػي  النقػػؿخفػػض  يػػدخؿ اػػمف تحسػػيف الخػػدمات( 2133) كأاػػاؼ العػػالكؿ -9
المػػكظفيف بخصػػكص التكاصػػؿ مػػع  كسػػيكلة الكصػػكؿ لممعمكمػػات، كالػػػاء عامػػؿ المكػػاف

قامػة النػدكات كالمػؤتمرات مػف خػلؿ ا  لتعميمػات كاإلشػراؼ عمػ  األداء ك كامػر كارساؿ األا  ك 
 .لإلدارةاإللكتركنية الشبكة 

كالقااء القااء عم  البيركقراطية بمفيكميا الجامد كتسييؿ تقسيـ العمؿ كالتخصصية،  -6
 .(29: 2132)عمياف،  عم  تعقيدات العمؿ اليكمية
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كأىػػػداؼ اإللكتركنيػػػة  اإلدارةكىنػػػاؾ بعػػػض الدراسػػػات التػػػي أظيػػػرت تقسػػػيمات اخػػػرل ألىػػػداؼ   
ىػداؼ حيػث اتفػؽ ادر البيانػات التػي تناكلػت ىػذه األتطبيقيا، كقػد حػاكؿ الباحػث جمػع كدمػ  مصػ

 ىداؼ كمف ىذه المحاكر ما يمي: كالكتاب عم  جكىر كمحاكر ىذه األ الباحثكف

دارة الممفػػات إعػادة اسػػتعماؿ الحمػكؿ )ا  لكرقيػػة، ك ألعمػاؿ االعامػة: خفػػض ا اإلدارةتطػكير  -3
 .(2118)باكير،  مف حفظيا( بدالن 

، نظػػرة المػػكاطنيف )المػػكظفيف(: كاجيػػة كاحػػدة بالنسػػبة لممػػكاطف )المكظػػؼ( مػػف التقػػرب -2
 .(2132)عمياف،  جراءات سيمةا  مكحدة لممكاطف )المكظؼ( ك 

تقميػػػؿ أكجػػػو الداخميػػػة كالخارجيػػػة، ك جػػػراءات خفػػػض المصػػػاريؼ: تكامػػػؿ الػػػنظـ لػػػدعـ اإل -1
دارات إتكاصؿ أفاػؿ كارتبػاط أكبػر بػيف ، ك المختمفة اإلدارةالصرؼ في متابعة عمميات 

 .(2133)شمبي،  لتقديـ خدمات أفاؿ ،المؤسسة الكاحدة

ف ياػيؼ بعػض األىػداؼ الميمػة مثػؿ التكظيػؼ األمثػؿ افة لمنقاط السابقة يمكػف لمباحػث أباإلا
طػػػػػراؼ فػػػػػي المؤسسػػػػػة كخارجيػػػػػا، الحصػػػػػكؿ عمػػػػػ  المعمكمػػػػػات فػػػػػي خدمػػػػػة جميػػػػػع األلتكنكلكجيػػػػػا 

تاحػػػة الفرصػػػة ا  ك المعمكمػػػات فػػػي الكقػػػت المناسػػػب كبالسػػػرعة المطمكبػػػة لمسػػػاعدة متخػػػذم القػػػرار، 
تركنيػان لكؿ مؤشػرات كمعػايير يمكػف برمجتيػا إلممػدراء فػي تقيػيـ المػكظفيف كمتابعػة أداميػـ مػف خػل

خطػػاء فػػكر حػػدكثيا كتصػػحيحيا، زيػػادة معػػدالت ء، اكتشػػاؼ األطػػاخإلػػ  األ نجػػازحسػػب نسػػبة اإل
 الرقابة مما يساعد عم  بناء ثقافة مؤسسية متكاممة لدل العامميف.

 الكترونية:ا  ا دارةمتطمبات تطبيق  -رابعاً 
تمكف مف تنفيذ ما ىػك تكي  يال  تييمة البيمة المناسبة لطبيعة عممإحتاج تاإللكتركنية  اإلدارة

ال سػػيككف مصػيره الفشػػؿتكبالتػػالي ي ،امنيػمطمػكب  كيسػبب ذلػػؾ خسػارة فػػي  ،حقػؽ النجػػاح كالتفػكؽ كا 
بيمتيػػا تػػؤثر كتتػػأثر بكافػػة  ةىػػي ابنػػ اإلدارةفػػلػػ  نقطػػة الصػػفر، إلكقػػت كالمػػاؿ كالجيػػد كنعػػكد عنػػدىا ا

كتتفاعؿ مع كافة العناصر السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  ،عناصر البيمة المحيطة بيا
 (2119يجب أف تراعي عدة متطمبات منيا: )باكير، اإللكتركنية  اإلدارةكالتكنكلكجية، لذلؾ فإف 

تتطمػػب كجػػكد مسػػتكل مناسػػب إف لػػـ تقػػؿ عػػاؿو مػػف اإللكتركنيػػة  اإلدارةف أ: إذ البنيػػة التحتيػػة .3
الجانػػػب المحسػػػكس مػػػف تػػػأميف أجيػػػزة الحاسػػػكب اآللػػػي، كربػػػط الشػػػبكات البنيػػػة التحتيػػػة أم 

الحاسػػكبية السػػريعة كاألجيػػزة المرفقػػػة معيػػا، كالبػػدء ببرمجػػة المعػػػاملت األكثػػر انتشػػاران فػػػي 
)عميػاف،  لتقميػؿ اليػدر فػي اسػتخداـ الػكرؽ لكتركنيػةإلػ  معػاملت إجميع األقسػاـ كبرمجتيػا 

2132). 

ت كالبيانػػػػػات كبنيػػػػػة تحتيػػػػػة متطػػػػػكرة للتصػػػػػاالت السػػػػػمكية تػػػػػأميف شػػػػػبكة حديثػػػػػة للتصػػػػػاال .2
 .(2118كاللسمكية تككف قادرة عم  تأميف التكاصؿ كنقؿ المعمكمات )السالمي، 
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  أف تككف األسعار معقكلػة تكافر عدد ال بأس بو مف مزكدم الخدمة باإلنترنت، كنشدد عم .1
داريػيف لمتفاعػؿ مػع المسػتفيديف كاإلكبر عدد يمكػف مػف مكاف مف أجؿ فتح المجاؿ ألقدر اإل
 .(2119)الكيكمي،  قصر كقت كأقؿ كمفةأجيد ك في أقؿ اإللكتركنية  اإلدارة

يف كالمسػتفيديف عمػ  طػرؽ داريػيف كالعػاممالقدرات، كىك يشمؿ تدريب كافة اإلالتدريب كبناء  .4
 فػػػػػػػػػة دارة الشػػػػػػػػػبكات كقكاعػػػػػػػػػد المعمكمػػػػػػػػػات كالبيانػػػػػػػػػات ككاا  جيػػػػػػػػػزة الكمبيػػػػػػػػػكتر ك أاسػػػػػػػػػتعماؿ 

بشكؿ سميـ، أاؼ إلػ  ىػذا اإللكتركنية  اإلدارةدارة كتكجيو إالمعمكمات اللزمة لمعمؿ عم  
سػػػتخداميا لممسػػػتفيديف كطػػػرؽ ككسػػػامؿ ااإللكتركنيػػػة  اإلدارةأنػػػو يجػػػب نشػػػر ثقافػػػة اسػػػتخداـ 

 .(2132، عمياف)دارييفكاإل

دكريػة كتػدريب جػراء صػيانة إمػف  المؤسسػةيمٌكػف تكافر مستكل مناسب مف التمكيػؿ، بحيػث  .9
 الحاصػؿتطكر الكالحفاظ عم  مستكل عاؿو مف تقديـ الخدمات كمكاكبة  ،دارييفلمككادر كاإل

 .(Hall, 2010) عم  مستكل العالـاإللكتركنية  اإلدارةفي إطار التكنكلكجيا ك 

 اإلدارةالسياسية، بحيث يككف ىناؾ مسؤكؿ أك لجنة محػددة تتػكل  تطبيػؽ ىػذه  اإلدارةتكفر  .6
مػػ  تييمػػة البيمػػة اللزمػػة كالمناسػػبة لمعمػػؿ، كتتػػكل  اإلشػػراؼ عمػػ  التطبيػػؽ كتقيػػيـ كتعمػػؿ ع

 .(2131)الحسف،  لييا في التنفيذإكيات التي كصمت المست

كتاػػفي عمييػػا اإللكتركنيػػة  اإلدارةكجػػكد التشػػريعات كالنصػػكص القانكنيػػة التػػي تسػػيؿ عمػػؿ  .7
 المترتبة عمييا.المشركعية كالمصداقية ككافة النتام  القانكنية 

، لحماية المعمكمات الكطنيػة كالشخصػية كلصػكف  لكتركنياإلتكفير األمف  .8 عم  مستكل عاؿو
مػػػف أىميػػػة كخطػػػكرة عمػػػ  األمػػػف القػػػكمي  لػػػذلؾلمػػػا  ،مػػػف أم عبػػػث لكتركنػػػياإلاألرشػػػيؼ 
 .(2132)عمياف،  العامميف فيياك  لإلدارةكالشخصي 

بػرااإللكتركنيػة  إلدارةاخطة تسكيقية دعامية شاممة لمتركي  السػتخداـ  .9 ز محاسػنيا كاػركرة كا 
القطاعػػػات داريػػيف فييػػػا كالتفاعػػؿ معيػػػا، كيشػػارؾ فػػػي ىػػذه الحممػػػة جميػػع مشػػاركة جميػػػع اإل

 .(2010)الحسف، علمية المعنية اإل
 كػؿ كنشر المستخدـ جؿأمف  مصممة بينية أجيزة خلؿ مف الكيب بشبكة الخدمات ربط .10

 العصر في التنافس األعماؿ لمنشآت أساسية تكفؿ بنية إقامة جية مف نترنتاإل عم  شيء
 .(Hall, 2010)الرقمي

شػػركات اليػػـك أف تعػػي بشػػكؿ جيػػد أىميػػة التػييػػر المنظمػػات ك الأصػػبح مػػف الاػػركرم عمػػ  لقػػد 
، كأف التحػػكؿ إلػػػ  كالتطػػكير كمكاكبػػة التقػػػدـ العممػػي بصػػفة عامػػػة كالتقػػدـ التقنػػي بصػػػفة خاصػػة

نمااالدارة اإللكتركنية ليس دربان مف  حفكه يا التػيرات العالمية، كياركرة تفرا دركب الرفاىية كا 
 العديد مف التحديات كالمتطمبات. 
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 لــى عــدة متطمبــات كــي تــتم العمميــة بشــكل يحقــق إيحتــاج ا لكترونيــة  ا دارةلــى إن التحــول إ
 ما يمي:األىداف المرجوة ومن تمك المتطمبات 

 جراءات العمل:إ توثيق وتطوير -1

جراءات إأك مػػا يسػػم  بػػ اإلداريػػةمجمكعػػة مػػف العمميػػات  ةمػػف المعػػركؼ أف لكػػؿ منشػػأ
 جػػػػراءات غيػػػػر مدكنػػػػة عمػػػػ  كرؽ، أك أف بعاػػػػيا مػػػػدكف منػػػػذ العمػػػػؿ، فػػػػبعض تمػػػػؾ اإل

 جػراءات كتطػكيرطكير، لذا البد مف تكثيؽ جميػع اإلسنكات طكيمة كلـ يطرأ عمييا أم ت
 .(2132)عمياف،  منيا كي تتكافؽ مع كثافة العمؿ يـالقد

  العميا بالمنشأة: ا دارةقناعة ودعم  -2

ؤكليف بالمنشأة أف يككف لدييـ القناعة التامة كالرؤية الكااػحة لتحكيػؿ سالم عم  ينبػي
 مكانيػات اللزمػةكػي يقػدمكا الػدعـ الكامػؿ كاإل، لكتركنيػةإلػ  إجميع المعػاملت الكرقيػة 

 .(2119)الكيكمي، اإللكتركنية  اإلدارةل  إلمتحكؿ 
 لكترونيًا:إوثيق المعامالت الورقية القديمة البدء بت -3

لكتركنيػػػان إفػػػي الممفػػػات الكرقيػػػة ينبػػػػي حفظيػػػا المعػػػاملت الكرقيػػػة القديمػػػة كالمحفكظػػػة 
)الحسػػػػف،  لييػػػػاإ( كتصػػػػنيفيا ليسػػػػيؿ الرجػػػػكع Scannersبكاسػػػػطة الماسػػػػحات الاػػػػكمية )

2131). 
ع األقسػػػاـ كبرمجتيػػػا الػػػ  األكثػػػر انتشػػػاران فػػػي جميػػػ ببرمجـــة المعـــامالت الورقيـــةالبـــدء  -4

ؽ، كعمػ  سػبيؿ المثػاؿ: نمػكذج طمػب لكتركنية لتقميؿ اليدر في استخداـ الكر إمعاملت 
 ف األفاػػػؿ البػػػدء ببرمجتػػػو كتطبيقػػػوجػػػازة يطبػػػؽ فػػػي جميػػػع األقسػػػاـ بػػػل اسػػػتثناء، فمػػػإ

 .(2132)عمياف، 

   2007و)المالــك،   2009و)عمـار،   2010لبـاحثين مـنيم )بسيسـو، كمـا قسـم عـدد كبيـر مـن ا
 لى:إا لكترونية  ا دارةمتطمبات تطبيق   وآخرون 2007و) المير، 

  :ا دارية المتطمبات -أوالً 
 طبيعػة مػع يػتلءـ بمػا كااػحة اسػتراتيجية لكجػكد تحتػاج كحجميػا نكعيػا كػاف أينػا المشػركعات

 العديػد تػكافر ينبػػياإللكتركنيػة  اإلدارة مشػركع لتطبيػؽ فإنػو كلذا ،بو المحيطة البيمة كطبيعة المشركع

  :كمنيا، (2119)عمار،  اإلدارية المتطمبات مف

 يتطمػب التأسيس خطط ك االستراتيجيات ىذه كاع إف :التأسيس وخطط استراتيجيات وضع -1

)المالػؾ،  لكتركنػياإل لمعمػؿ التحػكؿ مشػركع حػكؿ كااػحة ك مشػتركة مسػتقبمية رؤيػة كجػكد
2117). 
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دارة لتخطػػيط كمتابعػػة كتنفيػػذ ككاػػع الخطػػط إ ( بأنػػو يجػػب تشػػكيؿ2117)الميػػر،  كأاػػاؼ
لكتركنيػػػػة، كاالسػػػػتعانة بالجيػػػػات االستشػػػػارية كالبحثيػػػػة لمدراسػػػػة، ككاػػػػع اإل اإلدارةلمشػػػػركع 

 ة.لكتركنياإل اإلدارةالمكاصفات العامة كمقاييس 
:   ا لكترونيـةل األعمـا نمـوذج إلـى التقميديـة األعمـال نمـوذج مـن لالنتقـال المنظمـة تييئـة -2

 كتطبيؽة صياغ عم  يتكقؼ لكتركنياإل العمؿ متطمبات تكفير فياإللكتركنية  اإلدارة نجاح
 إل  للنتقاؿ فييا كالعامميف المنظمة تييمة في جميعيا تساىـ مبتكرة كسامؿ ك جديدة مفاىيـ
ف، اإللكتركنيػػػة األعمػػػاؿ نمػػػكذج  دكف مػػػف يتحقػػػؽ أف يمكػػػف ال لكتركنينػػػاإ المنظمػػػة تييمػػػة كا 
 (2119: )عمار، ىي متكاممة مداخؿ أربعة تامفم جكىر  تػيير

 اإللكتركنية  األعماؿ استراتيجية تطبيؽ ك تطكيرE-Strategy. 

 اإللكتركنية  المكارد تنميةE-Resources. 

 اإللكتركنية  الثقافة ابتكار.E-Culture 

 المعرفة صناع كرعاية ستقطابا Knowledge Workers  ،(2133)العالكؿ. 

 :البشرية المتطمبات -ثانياً 
 سػكاءن  كالفنيػة العمميػة الممكػات مجمكعػة فػياإللكتركنيػة  ل عمػاؿ البشػرية التحتيػة البنيػة تتمثػؿ
، تصػػميحات تشػػبيؾ، تكصػػيلت، تأسيسػػات،ة )الصػػمب التحتيػػة بالبنيػػة المرتبطػػة المؤىمػػة الميػػارات
 جديػػػػدة، أعمػػػػاؿ نمػػػػاذج استشػػػػارات، خػػػػدمات، تقػػػػديـمػػػػة )الناع التحتيػػػػة البنيػػػػة ـأة( الحقػػػػ تطػػػػكيرات
 .(الخ....ية تطبيق برمجيات

 لكتركنيػة،اإل اإلدارةؽ تطبيػ في بالػة أىمية اذ البشرم العنصر( إل  أف 2117 كأشار )المير،
 أىدافػو لتحقػؽ كسػخرىا طكرىػا ثػـ كمػف اكتشػفيا الذم فيك لكتركنية،اإل لإلدارة المنشأ ىك يعتبر حيث
ل  مفاإللكتركنية  اإلدارة فإف لذلؾ، إلييا يصبك التي  .البشرم العنصر كا 

بأف الخبراء مف المختصػيف يمثمػكف البنيػة اإلنسػانية كالكظيفيػة لمنظكمػة  (Joseph, 2010)ذكر 
مػف جيػة اإللكتركنيػة  اإلدارةااللكتركنية، كىػـ مػف يتػكل  إدارة التعااػد االسػتراتيجي لعناصػر  اإلدارة
 ل  ثقافة المعرفة.طرامؽ التفكير السامدة لمكصكؿ إكتػيير 
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 :التقنية المتطمبات -ثالثاً 
تشػػػػػكؿ البنيػػػػػة التحتيػػػػػة التقنيػػػػػة قاعػػػػػدة تمكينيػػػػػة لقػػػػػدرات مشػػػػػتركة كاػػػػػركرة لكجػػػػػكد عمػػػػػؿ نظػػػػػـ   

لييػا بسػيكلة مػف قبػؿ ف الػدخكؿ إالمعمكمات، فاألساس في كجكد بنية تحتية تقنية مركزيػة كآمنػة يمكػ
 .(Donald & Sandra, 2008: 184)الجيات الحككمية كالقطاعات الخاصة كالمكاطنيف المصرح ليـ

 لتقنيػػػػاتاك  األجيػػػزة يمثػػػػؿ حيػػػث ،ةلكتركنيػػػاإل اإلدارة لمكاػػػػكع األسػػػاس حجػػػر المحػػػػكر ىػػػذا يشػػػكؿ
 سػػريتيا مافاػػ مػػع لكتركنينػػاإ كنقميػػا المعمكمػػات تمثيػػؿ خلليػػا مػػف كيػػتـ المشػػركع إلنجػػاح اللزمػػة
 داقيتياكمصػػ صػػحتيااإللكتركنيػػة  الشػػبكات باسػػتخداـ بعػػد عػػف كالخػػدمات المعػػاملت كتنفيػػذ كدقتيػػا،
 .(2117)عامر، 

 :ىما قسمين إلى التقنية التحتية البنية تنقسم

 األراية التكصيلتك  التأسيسات كؿ في كتتمثؿ ة:لكتركنياإل ل عماؿ الصمبة التحتية البنية  -3

 الاػركرية الماديػةت المعمكمػا تكنكلكجيػاك  الشػبكاتك  الحاسػكب كأجيػزة بعػد عػفة كالخمكيػ

 .(94: 2114)نجـ،  لكتركنيناإ البيانات كتبادؿاإللكتركنية  األعماؿ لممارسة

  المعمكمػاتك  الخػدمات مجمكعػة فػي تمثػؿتك  ة:لكتركنيػاإل ل عمػاؿ الناعمػة التحتيػة البنيػة  -2
، Network Operating Systems لمشػػػػػبكات التشػػػػػػيمية الػػػػػنظـ كبرمجيػػػػػات الخبػػػػػراتك 
 .Applications Software (Donald & Sandra,2008: 184)البرمجيات كالتطبيقاتك 

 لــإلدارة التقنيــةة التحتيــ لمبنيــة الماديــة المكونــاتاتفــق عــدد مــن البــاحثين فــي بعــض  وقــد

 :مثلا لكترونية 

 المعمكمػات نقػؿ بػدكر لقياميا إلكتركنيان  العمؿ لتنفيذ الفقرم العمكد تعد :االتصاالت تقنيات 
 :كىما فرميسي عنصريف مف كتتككف ،المكاقع المختمفة عبر كتبادليا

عبػر القنػكات  سػكاءن  آخػر إلػ  مكقػع مػف لممعمكمػات الناقػؿ الكسػيط االتصػاؿ: تمثػؿ قنػكات -1
، أك بػػالقنكات )المػػايكركيؼ(عبػػر القنػػكات اللسػػمكية ـ أ األسػػلؾ فػػي كالمتمثمػػة السػػمكية
 .(2010باألقمار الصناعية )بسيسك،  كالتي تعرؼ الفاامية

 بنقػؿ المعمكمػات المتحكـ العنصر اإلرساؿ أك التحكـ: كتمثؿ أك إعادة االتصاؿ محطات  -2
 تعمػؿ التػي كالتكجيػو كأجيػزة الماػاعفة مػف: أجيػزة تخػتص باإلرسػاؿ كاالسػتقباؿ، كتتككف

رساليا مفةمخت مصادر مف عم  تجميع المعمكمات  أفاػؿ الطػرؽ، قناة كاحػدة عبػر عبر كا 
لتحقيؽ  إلكتركنيان  بينيا بالربط االتصاؿ بيف شبكات تكفؿ التكامؿ كتركنيةإلمككنات  كتشمؿ
 .(Joseph, 2010)في االستخداـ  الجكدة
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 اآللي: الحاسب شبكات 
 بشػكؿ كيبػؿأك  سػمؾ بكاسػطة عػان م الحاسػبات مػف مجمكعػة تكصػيؿ ىنػا شػبكة كممػة تعنػي

 الصػناعية، األقمػار طريػؽ عػف أك اللسػمكية، أك السػمكية اليػاتؼ خطػكط طريػؽ عػف أك مباشػر،

 تكاػيح يمػي كفيمػا الحاسػبات، ىػذه بػيف فيمػا كتبادليػا كالبيانػات المعمكمػات عمػ  الحصػكؿ بػػرض

 :الشبكات أنكاع ألىـ
  :Internet) ا نترنت شبكة  -1

تعتبػر World Wide Web  (WWW) الجػرافػي كامتػدادىا العالميػة العنكبكتيػة الشػبكة ىػي
(، كىػي 2119)عمػار، اإللكتركنيػة  كالتجػارةاإللكتركنيػة  ل عمػاؿ الرقمػي الفااء نترنتاإل شبكة

لكتركني الذم يعد أكبر نظاـ اتصاالت عالمي يصؿ بيف األشخاص كالمعمكمات ذلؾ النظاـ اإلك
 عمميػػػػة كتسػػػػيؿ تحكػػػػـ أف يمكػػػػف كبركتككػػػػكالت نظػػػػـ كجػػػػكد بسػػػػبب كذلػػػػؾ ،(2116)القحطػػػػاني، 

 /الماػيؼ كتكنكلكجيػا شػبكات عمػ  التطبيقات كأكبر أشير مف نترنتاإلشبكة  كتعتبر ،التشارؾ
 & Laudon) األجيػزة مليػيف تخػدـ بػدكرىا كالتػي  Client / Server Internetworking الزبػكف

Laudon،2131:276.)

 (Intranet): ا نترانت شبكة -2
 المنظمػة ليػذه كالمنتسػبيف لممػكظفيف تسػمح كالتػي لممنظمػة، الداخميػة الشػبكة بأنيػا كتعػرؼ

 بػيف جديػدة اتصػاؿ قنػكات فػتح مػع المنظمػة داخػؿ كتبادليػا كالمعمكمػات البيانػات عمػ  بالحصػكؿ

 العػالـ، فػي شػخص ألم مفتكحػة األخيػرة أف ىػك اإلنترنت شبكة كبيف بينيا الرميس كالفرؽ المكظفيف،

)بسيسػك،  Firewall  النػارم بالجػدار يسػم  بمػا كتحمػ  ،المنظمػة بمنتسبي فقط خاصة األكل  بينما
2131). 

 (Extranet): ا كسترانت شبكة -3
 خػارجي فػ لممسػتفيديف لتسػمح تصػمـ شػبكة بأنيػا (Laudon & Laudon2131:286 (كعرفيػا 

 ت(نترانػػاإلة )الداخميػػ المنظمػػة شػػبكة محتكيػػات لػػبعض بالكصػػكؿ كالزبػػامف كػػالمكرديف المنظمػػة
 .نترنتاإل خلؿ مف كذلؾ

 عبػر ؿك بالػدخ سػمنفا المحػدديف المسػتفيديف لػبعض يسػمح خاصػة إنترانػت بكةا  شػبأنيػ كتعػرؼ
 اإلنترانػت لشػبكة رايتطػك  تكػكف كبػذلؾ محػددة، كقيػكد بصػلحيات كلكػف اإلنترانػت إل  اإلنترنت شبكة
 .(2131)بسيسك،  اختلؼ أنكاعيا عم  المنظمات أنشطة لمتطمبات تمبية
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 :األمنية المتطمبات -رابعاً 

 إال كخػدمات، امتيازات مف الحاار الكقت في المعمكماتية عصر يقدمو ما كؿ مف الرغـ عم 
 المعمكمات بحفظ يتعمؽ ذلؾ كاف سكاء المعمكمات سرية عم  أغمبيا في تنصب كبيرة تحديات ىناؾ أف

 المطمكبػة المعمكمػة كجػكد مػف التأكػد ـأ المؤسسػات بػيف سػريتيا عمػ  المحافظػة ـأ لكتركنينػاإ كتخزينيػا

تاحتيػا  السػرية، منيػا متنكعػة محػاكر عمػ  المعمكمػات سػػرية تتاػمفم، ك متسػاك  بشػكؿ لمجميػع كا 

،2118) المعمكمات كأمف المعمكمات إل  شخص أم دخكؿ تاريخ كمعرفة المعمكمات، كتكفير كالتكامؿ،

Deloitte & Touche). 

 المعمومـات أمـن لتحقيـقا لكترونيـة  ا دارة تتطمبيا التي ا جراءات بعض  2012 ) عميان ذكرو 
 :ومنيا نترنتا   شبكة الستخدام السمبية التأثيرات وتقميص

 .نترنتاإل خدمة فييا بما المعمكمات لتقنيات األمنية السياسات كاع -

 لكتركنػياإل السػطك مػف تحػد التػي األمنيػة كالعقكبػات التنظيميػة كالمػكامح القػكانيف كاػع -

 .لكتركنيةاإل اإلدارة في المعمكمات خصكصية كانتياكات

 فػي خاصػةك  الخصكصػية عمػ  لممحافظػة الحديثػة البرمجيػات فػي تشػفير أدكات تطػكير -
 سػػرية عمػػ  المحافظػػة مػػف المسػػتخدـ لتمكػػيف نترنػػتاإل بخػػدمات المتعمقػػة البرمجيػػات
 .الشبكة عبر كتعاملتو شخصيتو

 :وىي المعمومات نظم أمن لحماية متطمبات عدة  2011)شمبي ت وذكر  كما

 عمػؿ طبيعػة حسػب تتحػدد المحكسػبة المعمكمػات نظػـ ألمػف عامة حماية سياسة كاع -3

 .المنشأة كتطبيقات

 .لدييا المعمكمات نظـ أمف دعـ المنشأة في العميا اإلدارة عم  يجب -2

 تحديػدل محػدديف ألشػخاص المؤسسػة فػي المعمكمػات نظـ أمف مسؤكلية تككؿ أف يجب -1

 .المختمفة كالتطبيقات التشػيؿ لنظـ اللزمة الحماية

 .الحاسكبية كالشبكات المعمكمات لنظـ كالتفتيش المراقبة آليات تحديد -4

 .آمف بشكؿ المعمكمات لنظـ احتياطية بنسخ االحتفاظ -9

 .الكسامط مختمؼ عم  كنقميا كتخزينيا حفظيا يتـ التي المعمكمات تشفير -6
 كمكاجيػة األزمػات حالػة فػي خاصػة المعمكمػات نظػـ كجاىزيػة عمػؿ اسػتمرارية تػأميف -7

 .المعمكمات بنظـ المتعمقة المخاطر
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 اإلدارةلسػػابقة التػػي تحػػدثت عػػف متطمبػػات مػػف خػػلؿ اسػػتعراض الباحػػث لمكتػػب كالدراسػػات ا
فػي المؤسسػات العامػة كالخاصػة يجػب دراسػة اإللكتركنيػة  اإلدارةيمكننػا القػكؿ اف لنجػاح اإللكتركنية 

ؽ كالكسامؿ كتنمية ميارات المكظفيف امكالمالية كتنمية ىذه الجكانب بكؿ الطر  اإلداريةجميع النكاحي 
ييكػؿ التنظيمػي ليتناسػب مػع عمػؿ عػادة ىندسػة الا  كحػثيـ كتحفيػزىـ ك اإللكتركنية المستخدميف لمنظـ 

ىػذا مػف  ،ليػةداريػة كتنظيميػة كماالي الػلـز ... الػخ مػف أمػكر إالدعـ المػكتكفير  ،اإللكتركنية اإلدارة
ىتماـ األكبػر بالمتطمبػات التقنيػة كالفنيػة كتكظيػؼ تػدريب الكػكادر المؤىمػة جانب كمف جانب آخر اإل
لممؤسسة كدعـ المبرمجيف كتطكير قدراتيـ باستمرار مع تييمػة اإللكتركنية لبناء نمكذج ناجح لإلدارة 

ليسػػػتطيعكا االسػػػتمرار كالتطػػػكير بشػػػكؿ مسػػػتمر  ،لمراحػػػة الجسػػػدية كالنفسػػػية ليػػػـ الظػػػركؼ المناسػػػبة
مكانيػػػات التقنيػػػة كالفنيػػػة بػػػدكف دعػػػـ العػػػامميف كبمينيػػػة عاليػػػة، فػػػل يكفػػػي تطػػػكير قػػػدراتيـ كتػػػكفير اإل

 كتحفيزىـ نظران لصعكبة العمؿ.

دارة سياسػية شريعي كا  لنمك بدكف غطاء قانكني كتكؿ ىذه المتطمبات لف تستطيع متابعة عمميا كا 
لػػػ  لجنػػػة تطػػػكير تعمػػػؿ اػػػمف خطػػػة اسػػػتراتيجية لمتكجيػػػو كالمتابعػػػة كالتقيػػػيـ كاستشػػػارية باإلاػػػافة إ

 كمدل تحقيقيا ل ىداؼ المرجكة.اإللكتركنية  اإلدارةالرقابة عم  عمؿ ك 

 معوقات التحول لإلدارة االلكترونية: -خامساً 
ال يعنػي أف الطريػػؽ اإللكتركنيػة  اإلدارةف مجػرد كجػكد اسػتراتيجية متكاممػة لمتحػػكؿ إلػ  نمػط إ
لتطبيؽ كتنفيذ ىػذه االسػتراتيجية بسػيكلة كسػلمة كبشػكؿ سػميـ، كذلػؾ ألف العديػد مػف العكامػؽ  مميد

 اإلدارةمسػػؤكليف عنػػد كاػػع كتنفيػػذ مشػػركع كلػػذلؾ يجػػب عمػػ  ال ،كالمشػػاكؿ سػػتكاجو تطبيػػؽ الخطػػة
التمتع بفكر شامؿ كمحيط بكافػة العناصػر كالمتػيػرات التػي يمكػف أف تطػرأ كتعيػؽ خطػة إللكتركنية ا

)عميػاف،  يجاد الحمكؿ المناسػبة ليػاإيا أك ما لتفاديإكذلؾ  ،اإللكتركنية اإلدارةعمؿ كتنفيذ استراتيجية 
2132). 

 ىػي اإللكتركنيػة اإلدارة ألف خاصػة، طبيعػة ذات كبيػرة تحػديات اإللكتركنيػة اإلدارة تكاجػو
 كتطبيقػات المعرفػة كاقتصػاد كاإلنترنػت المعمكمػات تكنكلكجيػا انػدماج مػف ناتجة جذرية، ابتكار عممية
 ا دارةومـن ىـذه المعوقـات التـي قـد تواجـو تطبيـق ، (2119)أبػك أمكنػة،  الجديػدة األعمػاؿ نمػاذج

  2012)عميان،  يمي: ماا لكترونية 
االلكتركنية، كفي بعض  اإلدارةل  مقاطعة مبادرة إطيط السياسي كالذم يمكف أف يؤدم التخ .3

 لكتركنية.اإل اإلدارةاألحياف تبديؿ كجيتيا، كيشكؿ ىذا العنصر خطران كبيران عم  مشركع 

ال سيما في حاؿ تدني العامدات ك اإللكتركنية  اإلدارةلمكارد اللزمة لتمكيؿ مبادرة عدـ تكفر ا .2
 المالية الحككمية.
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أخير متعمػد أك غيػر متعمػد فػي كاػع اإلطػار القػانكني كالتنظيمػي المطمػكب كالػذم يشػكؿ ت .1
 لكتركنية.اسان ألم عممية تنفيذ لإلدارة اإلأس

كالتػػي يمكنيػػا تعطيػػؿ البنيػػة التحتيػػة لفتػػرة مػػف  ،الكػػكارث الكطنيػػة الناجمػػة عػػف نػػزاع إقميمػػي .4
 لكتركنية.اإل اإلدارةكالذم مف شأنو أف يعيؽ استراتيجية  ،الزمف

مقاكمػػة ىاممػػة لمتػييػػر مػػف قبػػؿ المػػكظفيف الحكػػكمييف الػػذيف يخشػػكف عمػػ  عمميػػـ المسػػتقبمي  .9
 بعد تبسيط االجراءات كتنظيـ العمميات الحككمية.

لتحتيػػػػة تصػػػػاؿ السػػػػريع بالبنيػػػػة اكاإلاإللكتركنيػػػػة  اإلدارةعػػػػدـ اسػػػػتعداد المجتمػػػػع لتقبػػػػؿ فكػػػػرة  .6
خاصػػة إذا  –قتصػػادية اال -جتماعيػػةنترنػػت نظػػران ل زمػػات االة عبػػر اإلالمعمكماتيػػة الكطنيػػ

 كانت ىذه العممية مكمفة ماديان.

نقص في القدرات عم  صعيد قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت محميان، أك دعـ غير  .7
لحككميػػة الراميػػػة الػػػ  كػػاؼ مػػػف قطػػاع تكنكلكجيػػػا المعمكمػػات كاالتصػػػاالت الػػدكلي لمجيػػػكد ا

 لكتركنية.اإل اإلدارةتنفيذ تطبيقات 

 ا دارة  إلــى أىــم المعوقــات التــي مــن الممكــن أن تتعــرض ليــا 2009 )فــي حــين أشــار الجديــد
 وىي كما يمي:ا لكترونية 

 .عدـ كجكد أنظمة كتشريعات أمنية، أك التساىؿ في تطبيقيا 

  العمػػؿكفامػػدتيا فػػي مجػػاؿ لكتركنيػػة اإل اإلدارةقمػػة البحػػكث كالدراسػػات العمميػػة التػػي تتنػػاكؿ 
 كمراكز مصادر المعمكمات.

  لكتركنيػػة اإل اإلدارةقمػػة البػػرام  التدريبيػػة المقدمػػة لممػػديريف كالعػػامميف ذات العلقػػة بتطبيقػػات
  في مجاؿ العمؿ.

  لممػػػديريف عػػػدـ كجػػػكد أقسػػػاـ كمراكػػػز إشػػػرافية مؤىمػػػة تتػػػابع كتشػػػرؼ كتقػػػدـ المسػػػاندة الفنيػػػة
 في مجاؿ العمؿ.لكتركنية اإل اإلدارةىتماـ بتطبيؽ إامميف الذيف لدييـ كالع

  ةلكترونيـا   ا دارة تطبيـق معوقـاتمن  أنوآخرون   2008)  والعريشي2007)الخالدي وأضاف
 ا:مني والجرائم التحديات من جديدة أنماط إلى المعمومات ثورة دتحيث أية مناأل المعوقات

 يعبثػكف أك كيسػرقكنيا المعمكمػات كقكاعػد الحاسػب أنظمػة إلػ  يػدخمكف الػذيف الحاسػب لصػكص 
 القطاعػات تعتمػد رابطػان  تمثػؿ ألنيػا نظػران  ،منػيأ تيديػد مصػدر تشػكؿ المعمكمػات كىػذه بيػا،

 االعتماديػػة زيػػادةك (Dependency) تالمؤسسػػا بػػيف تػػرابط زيػػادة أدل كمػػا ،يػػاعمي االجتماعيػػة
(Connectivity)  أنػكاع عػدة تكليػد إلػ  كالشػعكب كالػدكؿ كالمنظمػات كاألعمػاؿ  الماليػة العالميػة 
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 المعكقػات أىػـ مػف المعمكمػاتي األمػف يعد لذا االجتماعية، كالتيديدات األمنية المخاطر مف جديدة
 :المعموماتي األمن جوانب ومن ،اإللكتركنية الحككمة تطبيؽ في

 منيا كالبرام  المستفادة كاألجيزة كالشبكة التقنية باألنظمة التقني: كيتعمؽ األمني الجانب. 
 كالمستخدـ المستفيد اإلنساف بتصرفات كيتعمؽ اإلنساني: الجانب. 

 المستخدمة بالتقنيات المحيطة الطبيعية البيمة بو كيقصد البيمي: الجانب. 
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 ادلجحث انثبنث
 اإلنكرتونُخ اإلدارَخانرلبثخ 

 
 أوالً: يفهىو انرلبثخ االنكرتونُخ

 ثبنًُب: أثؼبد يفهىو انرلبثخ اإلنكرتونُخ

 ثبنثًب: ممُساد وػُىة انرلبثخ اإلنكرتونُخ

 راثؼًب: يتطهجبد رفغ كفبءح نظبو انرلبثخ االنكرتونُخ يف ادلؤضطخ

 احملىضجخخبيطًب: أنىاع انرلبثخ ػهً اننظى 

 ضبدضًب: اخلصبئص اننىػُخ ننظى ادلؼهىيبد وػاللبتهب ثبنرلبثخ

 نظى ادلؼهىيبد وانرلبثخ اإلدارَخ ضبثؼًب: أثؼبد 

 ثبينًب: لىاػذ انرلبثخ ػهً نظى ادلؼهىيبد اإلدارَخ

 تبضؼًب: أين نظى ادلؼهىيبد وضجم احلًبَخ
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 ة:دمـــمقال

بالقػدر الكػػافي مػف الرقابػػة كالتػي ىػػي محػؿ دراسػػتنا،  يػد االعتمػػاد عمػ  الحاسػػبات لػـ يحػػظإف تزا
ف معمكماتيػػا لمزاياىػػا الكثيػػرة دكف أكاسػػتمرت المنظمػػات فػػي تأكيػػؿ اسػػتخداميا لمحاسػػبات فػػي أنظمػػة 
 ،(2133عبػد اليػادم، )الطراكنة ك  تكازف ذلؾ مع رقابة النظاـ القامـ عمييا مف األخطار كاالنحرافات

 .ؾ قكاعد خاصة لمرقابة سيتـ دراستيا مف خلؿ الفصؿكاف البد أف يككف ىنا كمف ىنا

ت ألم نشػػاط فػػي قدرتػػو عمػػ  تػػكفير المعمكمػػاالعمػػؿ الرقػػابي التقميػػدم فػػي مػػدل  تكمػػف اشػػكالية
حيث يتطمب تكفير اآلالؼ مف الكثامؽ كمراجعتيا، باالاافة إلػ   ،الدقة المرجكةالمؤسسة بالسرعة ك 

 تقنيػػػػة لػػػػ إ تعتمػػػػد التػػػػياإللكتركنيػػػػة أمػػػػا الرقابػػػػة  ،كالتحػػػػرمالجيػػػػد البشػػػػرم كقػػػػت إجػػػػراء المقػػػػابلت 
 فإنيػػػالتسػػػجيؿ األنشػػػطة كاالطػػػلع عمػػػ  الكثػػػامؽ لممارسػػػة النشػػػاط الرقػػػابي اإللكتركنيػػػة  المعمكمػػػات
 بالنشاط.الخاصة  المتػيرات معرفة عم  قدرة أكثر أصبحت

كجد فقر كبير فػي  ،اإللكتركنية اإلداريةالرقابة بعد اطلع الباحث عم  الكتابات حكؿ مكاكع 
 المكتبػػػات حػػػكؿ ىػػػذا المكاػػػكع، كلكػػػف بػػػدأت التكجيػػػات الحديثػػػة لمبحػػػث فػػػي ىػػػذا المكاػػػكع نظػػػران 

دارم، حيػػث لتكنكلكجيػػة التػػي اكتسػػحت العمػػؿ اإلىميتػػو كالتػػي اسػػتمدتيا مػػف التطػػكرات اساسػػيتو كألح
ىػػػذا المكاػػػكع نظػػػرا لحداثتػػػو ليػػػان، لػػػذا تكجػػػب البحػػػث فػػػي مبرمجػػػة آ اإلداريػػػةأصػػبحت جميػػػع الميػػػاـ 

تخػػػدـ العمػػػؿ كتسػػػاعد عمػػػ  االكتشػػػاؼ اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة كأىميتػػػو لمتخػػػذم القػػػرار، كألف 
 المبكر للنحرافات كمنع حدكثيا مستقبلن.

 

 لكترونية:اال الرقابة  مفيوم -أوالً 

كجيػػة نظػػرىـ كىػػي لبػػاحثيف بكاػػع مفػػاىيـ كتعػػاريؼ لمرقابػػة اإللكتركنيػػة مػػف كقػػد قػػاـ الكتػػاب كا
 كالتالي:

 معرفػػة المتػيػػرات   كثػػر قػػدرة عمػػ(: بأنيػػا األ2011) العػػالكؿ( ك 2011) شػػمبي عرفيػػا كػػؿ مػػف
سػػجؿ فػػكر التنفيػػذ تكػػكف لػػدم ي تفالمعمكمػػات التػػ ،بػػأكؿ كبالكقػػت الحقيقػػي الخاصػػة بالتنفيػػذ أكالن 
  كاالطػػػػلع ،التنفيػػػػذعنػػػد  ممػػػا يمكنػػػػو مػػػف معرفػػػػة المتػيػػػرات قبػػػػؿ أك نفسػػػػو المػػػدير فػػػػي الكقػػػت

مػػا يمػػـز مػػف إجػػراءات التصػػحيح  ، التخػػاذالنشػػاط خػػارج السػػيطرة جميػػع اتجاىػػات  بالتػػالي عمػػ
 كبالتػػػػالي إلػػػػػاء الفجػػػػكة الزمنيػػػػة  ،المسػػػػؤكليف عػػػػف التنفيػػػػذ  إلػػػػ نفسػػػػو التػػػػي تصػػػػؿ فػػػػي الكقػػػػت
دتيا مسػاع  لػإمػا  مؤسسػةكيرجع السبب في كاع نظاـ لمرقابة فػي  ،كتحقيؽ الرقابة المستمرة

 مجمكعػػػػػة مػػػػػف السياسػػػػػات كاإلجػػػػػراءات التػػػػػي   كيحتػػػػػكم النظػػػػػاـ عمػػػػػ ،تحقيػػػػػؽ أىػػػػػدافيا  عمػػػػػ
  ،لممؤسسػػػػةاألىػػػػداؼ التػػػػي تراىػػػػا أساسػػػػية   بتأكيػػػػد مناسػػػػب عمػػػػ اإلدارةيػػػػتـ تصػػػػميميا إلمػػػػداد 
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عناصر  (procedure)كاإلجراءات   (policies)كيطمؽ عمي ىذه السياسات ا،سكؼ يتـ تحقيقيك 
 لممؤسسة. الرقابة الداخمية  الرقابة التي تشكؿ معان 

  كما قاؿ(Hall, 2010):  الشاممة باستخداـ الحاسكب كالمسػتمرة التػي  اإلداريةيقصد بيا العممية
العمميػػات المخططػػة كالجاريػػة فػػي اػػكء معػػايير محػػددة دقػػة تسػػتيدؼ الرقابػػة عمػػ  األنشػػطة ك 

لكتركنية، كتتامف الرقابة كؿ تخطيط نظـ المعمكمات اإل، كفي سياؽ تحميؿ كتصميـ نجازلإل
كتنفيػذه كمراجعتػو، أم أنيػا تشػمؿ كػؿ مراحػؿ دكرة حيػاة بنػاء كتطػكير كتحميؿ كتصميـ لمنظػاـ 

 النظاـ انطلقان مف مراحؿ التخطيط االستراتيجي لتصميـ كتطكير النظـ الحاسكبية. 
 كعػػرؼ (Laudon & Laudon, 2010) : بأنيػػا الرقابػػة المبرمجػػة اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة

لمتأكد مف أف المنظمات بشكؿ  ،باستخداـ المعايير كالقكاعد كاإلجراءات، كاكابط نظاـ الرقابة
 ىدافيا االستراتيجية.اكابط كنفذتيا بشكؿ صحيح لتحقيؽ أعاـ التزمت بتطبيؽ ىذه ال

  ،عمػ  الرقػابي النظػاـ أم اعتمػاد سػكب،بالحا (: بأنيػا الرقابػة2119كعرفيػا )الصػقاؿ كسػعيد 

 الػػرض ليػذا خصيصػان  تعػد بػرام  حاسػكبية كفػؽ الرقابيػة العمميػة فػي ممارسػة الحاسكب استخداـ

 مف يمكف ما بأقؿ المطمكبة النتام  ل إ الكصكؿ في كالتكمفة كالكقت في الجيد االقتصاد يحقؽ بما

 .كبرأ كبدقة المخاطر

أدكات تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات ممارسػػػػػة العمميػػػػػة الرقابيػػػػػة باسػػػػػتخداـ  بأنيػػػػػا يعرفيػػػػػا الباحػػػػػثك      
 بأقػػػؿ جيػػػد ككقػػػت ممكػػػفممػػػا يتػػػيح لمتخػػػذم القػػػرار القػػػدرة عمػػػ  رصػػػد االنحرافػػػات ، متخصصػػػةال
تعػزز الجانػب الرقػابي فػي األنظمػة العاممػة بعػيف االعتبػار معػايير  كبنتام  عالية الدقة، مع األخذ 

 في المؤسسة.

 ثالثة أبعاد أساسية:ا لكترونية  ا داريةالرقابة ى ما تقدم يأخذ مفيوم بناًء عم -ثانياً 
ـــد األول - : يتصػػػؿ بالمراقبػػػة كالمراجعػػػة كتصػػػحيح األخطػػػاء ككشػػػؼ االنحرافػػػات بصػػػكرة البع

مستمرة بيدؼ تحسيف كفاءة األداء كخفػض التكػاليؼ باسػتخداـ أجيػزة كبرمجيػات الحاسػكب 
 كالتقارير المستخرجة.

أم مػا يخػص حمايػة النظػاـ مػف كػؿ  ،يتصػؿ بػأمف كسػلمة األجيػزة كالبػرام  :البعـد الثـاني -
ل  قكاعد البيانػات كؿ إأشكاؿ التخريب كاالختراؽ كاالستخداـ غير الشرعي كالنفاذ غير المخ

 ،(Hall, 2010)نترنت باإلاافة إل  جرامـ الحاسكب كاإل

لكتركنػػػي كتحميػػػؿ دارم اإلـ أنشػػػطة كعمميػػػات نظػػػاـ الرقابػػػة اإل: يتصػػػؿ بتقسػػػيالبعـــد الثالـــث -
النظاـ كتحميؿ نتام  التكاليؼ مػف منظػكر شػامؿ كمتكامػؿ انسػجامان مػع حقيقػة أف مػف غيػر 
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حت  كلك كانت ىذه النظـ ناجحػة بمعػايير  ،المفيد كغير العممي كجكد نظـ باىظة التكاليؼ
 .(2117:229الكفاءة كالفعالية كالمركنة التشػيمية )ياسيف، 

 :وعيوب الرقابة ا لكترونيةميزات م -ثالثاً 
   لكترونية:مميزات الرقابة ا 

 .(2114)نجـ،  مف الرقابة الدكرية الحد مف المفاجآت  بسبب الرقابة المستمرة بدالن  -3

تأثيرىػػػػا المباشػػػػر عمػػػػ  كفػػػػاءة كفاعميػػػػة أداء كعمػػػػؿ النظػػػػاـ كحمايػػػػة أمػػػػف كسػػػػلمة النظػػػػاـ  -2
، كالبػػػرام  التػػػي تقػػػـك بتخزينيػػػا تحتكييػػػابمككناتػػػو كمػػػكارده مػػػف البيانػػػات كالمعمكمػػػات التػػػي 

 .(2117:229)ياسيف،  ادارتيا كتشػيميكا  

تحفيػػز ك ، حػػد كبيػػر  إلػػ المؤسسػػةنخػػراط الجميػػع فػػي معرفػػة مػػاذا يكجػػد فػػي ا  تسػػاعد عمػػ -1
 .(2114)نجـ،  كىذا مما يقمؿ مف الجيد اإلدارم المطمكب، الثقة  العلقات القاممة عم

لػػ  الػػكراء، كمنػػع بػػالتزامف مػػع التنفيػػذ دكف الرجػػكع إالكشػػؼ المبكػػر للنحرافػػات كتصػػحييا  -4
 .(2133حدكثيا مستقبلن )العالكؿ، 

عمػػ  تحقيػػؽ  اإلدارةليػػان تسػػاعد ات كسياسػػات محػػددة مسػػبقا كمبرمجػػة آتتبػػع معػػايير كاجػػراء -9
 .(Laudon & Laudon, 2010)ىدافيا أ

كتقميػػؿ الكقػػت كالجيػػد مقابػػؿ نتػػام  عاليػػة الدقػػة ذات  لمرقابػػة القػػدرة عمػػ  خفػػض التكػػاليؼ -6
 جدكل اقتصادية كمقابؿ شمكلية النتام  مقارنة بالنظاـ اليدكم.

بكفػػػاءة عنػػػد تػييػػػر اإللكتركنيػػػة تحقػػػؽ مبػػػدأ المركنػػػة كالكفايػػػة، حيػػػث يعمػػػؿ نظػػػاـ الرقابػػػة  -7
 الخطط، ليػطي المدل القريب كالبعيد.

مجموعـة مـن الفوائـد التـي تسـاعد فـي تنفيـذ   2011)الطراونة، عبـد اليـادي، كما أضاف 
  ومن أبرز ىذه الفوائد:ا لكترونية  ا داريةالرقابة وظيفة 
 تساعد عم  تحديد كتنفيذ األىداؼ. -3

 ل  إدارة المعمكمات.  معمكمات كدقتيا كحداثتيا، إاافة إتركز عم  ال -2

 .اإلداريةتكاح االلتزامات  -1

 تحدد المكارد المالية كالبشرية. -4

 تحدد كفاية التطكر الميني كالتقني. -9

 تحدد مكاصفات الخدمات المقدمة. -6

 تحديد متطمبات التػيير. -7

 ستراتيجية لممؤسسة أك الشركة.تبرز القيمة اإل -8
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   يمكن تمخيصيافا لكترونية أما معوقات وعيوب الرقابة : 
 المؤسسػةالتفاعؿ اإلنساني الذم ىك األساس في كؿ تطكير حقيقي فػي   أحيانا إل افتقارىا -3

 .(2114)نجـ،  المعايير كغيرىا ـأنظمة األ ـسكاء تطكير لمعامميف أ

 .بأكؿ مف دكف عمميـ كالن أتراقب نشاطاتيـ  اإلدارةبعض بأف ال ليقترف لد -2

برمجة قياسػية   فالبعض قد يعتقد إنو إذا حصؿ عم ،نترنتاإل  الزامد عم االعتمادمخاطر  -1
كلكػػػف ىػػػذا  لػػػيس  ،عمييػػػا سػػػيككف ىػػػذا كافيػػػان اإللكتركنيػػػة كالرقابػػػة  المؤسسػػػةعمػػػاؿ ألتشػػػبيؾ 
فقػط فػي إعػادة تقيػيـ مػا يجػب الرقابػة عميػو  ذكيػان  ألف مامكف الرقابة يظؿ إداريػان ، صحيحان 

 لظركؼ الخارجيػػة التػػي تتطمػػب جيػػدان ابػػبػػؿ فػػي ربػػط ذلػػؾ ، كالمعػػايير المعتمػػدة فػػي الرقابػػة
 & Deloitte،2118)جيػػااملمرقابػػة كنت ةالجيػػكد الكميػػ  عمػػه بػػالنظر لتأكيػػد ،مكمػػلن  رقابيػػان 

Touche). 

 انعداـ التخطيط كالتنسيؽ لمرقابة االلكتركنية، نتيجة لعدـ كجكد سياسة فنية مكحدة. -4

 العميا لمتػيرات المتسارعة. اإلدارةاستجابة  ء، كبطةاإللكتركني ةاعؼ الكعي بأىمية الرقاب -9

 في المؤسسة:ا لكترونية متطمبات رفع كفاءة نظام الرقابة  -رابعاً 
كتركنػػي ىػػك البدايػػة الصػػحيحة لكاػػع اسػػتراتيجية فاعمػػة لإلاالبنػػاء السػػميـ لنظػػاـ المعمكمػػات  -3

 .( (Chee & Yutaka, 2009كسلمة مكارده وكلحماية أمن ،لمراقبة كتقييـ النظاـ

فػػػي مجػػػاالت أمػػػف المعمكمػػػات كأمػػػف قكاعػػػد  اإلداريػػػةتػػػدريب المسػػػتخدميف لنظػػػاـ المعمكمػػػات  -2
 .( (Chee & Yutaka, 2009 البيانات، كأمف الشبكات

اـ تطبيػػؽ إجػػراءات جديػػة كحازمػػة لحمايػػة األجيػػزة كالبػػرام  منػػذ المحظػػة األكلػػ  لتشػػػيؿ نظػػ -1
 ,Laudon & Laudon)اة العمؿ لكتركني كعمؿ اختبار لمنظاـ مف خلؿ محاكالمعمكمات اإل

2010.) 

نتػاج جػة البيانػات كتخػزيف المعمكمػات، كا  الرقابة الفاعمػة عمػ  أنشػطة إدخػاؿ البيانػات، كمعال -4
 المخرجات المستيدفة.

مف المسامؿ الميمة ذات العلقة بالرقابة عم  النظـ األنشطة الخاصػة : أمف كسرية النظاـ  -9
جػراءات كاألدكات لمعمكمات يعنػي كػؿ السياسػات كاإلبحماية أمف كسرية النظاـ، أمف نظاـ ا

التقنيػػة التػػي تسػػتخدـ لحمايػػة النظػػاـ مػػف كػػؿ أشػػكاؿ االسػػتخداـ غيػػر الشػػرعي لممػػكارد مثػػؿ 
لحػػاؽ الاػػرر بالمعمكمػػات، كقكاعػػد البيانػػات أك  لحػػاؽ الاػػرر إالسػػرقة كالتػييػػر كالتعػػديؿ، كا 

سػػػانية أخػػػرل مثػػػؿ األخطػػػاء اإلن جػػػكد تيديػػػداتلػػػ  ك مػػػادم المتعمػػػد بػػػاألجيزة باإلاػػػافة إال
 1(2117كالحكادث الطبيعية كالككارث )ياسيف، 
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دارم ال بػد ف كسػرية مػكارد نظػاـ المعمكمػات اإلكلتطبيػؽ خطػة اسػتراتيجية متكاممػة لمرقابػة كاألمػ
تتاػػمف حزمػػة متكاممػػة مػػف أنشػػطة التطػػكير كاألمػػف كالرقابػػة كالكشػػؼ السػػريع   مػػف بنػػاء سمسػػمة

عػػف المشػػاكؿ التشػػػيمية كغيرىػػا التػػي تكاجػػو عمػػؿ النظػػاـ، كيكاػػح الشػػكؿ التػػالي سمسػػة الرقابػػة 
 1(2117)ياسيف،  كاألمف لنظاـ المعمكمات اإلدارم

 ة الرقابة كاألمف لنظاـ المعمكمات اإلدارممسمس (1.2شكؿ رقـ )

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
كىكػػذا تػػرل أف نقطػػة البػػدء فػػي تكػػكيف سمسػػمة تتمثػػؿ فػػي اػػماف عمميػػة التطػػكير الصػػحيح 
اػػػػمف المعػػػػايير النكعيػػػػة المسػػػػتيدفة لنظػػػػاـ المعمكمػػػػات، كيقػػػػع عمػػػػ  عػػػػاتؽ فريػػػػؽ التطػػػػكير بنػػػػاء 

قيمة الماافة نشطة ذات الاستراتيجية ألمف المعمكمات )أمف النظاـ كشبكاتو(، كعم  اكء ىذه األ
 .(Hall, 2010)جراءات الرقابة عم  عمميات النظاـ تكاع سياسات كا  

دارم تحتؿ مكانػة بػارزة فػي مككنػات سمسػة القيمػة ت الرقابة عم  نظاـ المعمكمات اإلجراءاإ
كجػػػكد حاجػػػة ممحػػػة لتكثيػػػؽ كاػػػبط خطػػػكات العمػػػؿ كقكاعػػػد تنفيػػػذ أنشػػػطة لعكامػػػؿ كثيػػػرة مػػػف بينيػػػا 
جــراءات الرقابــة ال بــد مــن وضــع مــا يمــي: ولتنفيــذ إنتػػاج المعمكمػػات ات كا  معالجػػة كتخػػزيف البيانػػ

 1(2117:211)ياسيف، 
 Guidelines for Dataكاػػع أدلػػة أك نمػػاذج تكاػػح كصػػؼ العمميػػات كسػػير تنفيػػذىا -3

Handling. 

 .Access Privilegesل  البيانات كصكؿ إتخصيص صلحيات ال -2

لمبيانػات عبػر  Controlling Incoming Data Flowingالرقابػة عمػ  التػدفقات القادمػة  -1
 .Through Networks and otherالشبكات كالكسامط الرقمية األخرل 

 بناء استراتيجية
شاممة ألمف 
 المعمكمات

 التطكير الصحيح 
 تكقع المشكلت الرقابة عم  العمميات لنظاـ المعمكمات

Develop the system 

Properly 

- Control  

Software 

Development and 

Modifications 

Establish 
 Information Security 

- Provide security   

raining  

- Maintain Physical 

Security 

  - Control Access to 

    data computers,      

     and networks     

Control Operations  

- Control   

Transactions 

Processing 

- Motivate 

Efficient and  

Effective  

     Operation 

- Anticipate 

Problems  

prepare for        

disasters 

(2117:213اإلدارة اإللكتركنية كآفاؽ تطبيقيا العربية، معيد اإلدارة العامة،ياسيف،المصدر: )  
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ة محتػػػػكل مػػػػكارد نظػػػػاـ لحمايػػػػ Digital Mediaاالسػػػػتخداـ الفاعػػػػؿ لتقنيػػػػات التشػػػػفير  -4
 دارم.اإلالمعمكمات 

كفػكر حػدكثيا كعػدـ تكرارىػا  ،تصحيح األخطاء بطػرؽ مناسػبة دكف الرجػكع لنقطػة البػدء -9
 .Error Correctionsمستقبلن 

 .Backup and Recoveryكاع نسخة احتياطية لمممفات كلقكاعد البيانات  -6

 Maintaining Securety inنترنت ف المعاملت التي تتـ في شبكة اإلالمحافظة عم  أم -7

Internet –based transactions. 

كتقػػػع بعػػػض ىػػػذه األنشػػػطة تحػػػت مظمػػػة مػػػا يعػػػرؼ بالرقابػػػة التطبيقيػػػة عمػػػ  نظػػػـ المعمكمػػػات  
 .((Chee & Yutaka, 2009كما ذكرىا  اإلدارية

جػػػػراءات ف الرقابػػػػة عمػػػػ  الػػػػنظـ تتاػػػػمف كػػػػؿ اإلدبيػػػػات اتاػػػػح بػػػػأكبعػػػػد مراجعػػػػة الباحػػػػث ل  
لمتأكػػد مػػف سػػلمة  ،المبرمجػػة، المخططػػة كغيػػر المخططػػةالمحكسػػبة كاليدكيػػة، المبرمجػػة كغيػػر 

عمػػػؿ نظػػػاـ المعمكمػػػات كدقػػػة المعمكمػػػات التػػػي يحتكييػػػا النظػػػاـ، كقبػػػؿ ذلػػػؾ التأكػػػد مػػػف سػػػلمة 
ككػؿ ىػذه البيانات التػي اسػتخدمت كمػادة خػاـ باعتبارىػا المػدخلت األساسػية لنظػاـ المعمكمػات، 

مراقبػة المػدخلت، كمراقبػة المعالجػة، كمراقبػة ساسػية تتمثػؿ باالنشطة ال تخػرج عػف ثػلث نقػاط أ
 المخرجات. 

 :عمى النظم المحوسبة أنواع الرقابة -خامساً 
  عدد مف الباحثيف كالكتاب: كما قسميا الرقابة العامة كالرقابة عم  التطبيقات تتككف مف

 الرقابة العامة:  -1
كالتػػػي عػػادة تعمػػػؿ عمػػ  رقابػػػة  تتكػػكف الرقابػػة العامػػػة مػػف برمجيػػػات الػػنظـ كاإلجػػػراءات اليدكيػػة 

 ، كتتككف مف:كممفات البيانات بشكؿ عاـ التصميـ كاألمف كاستخداـ البرام 
  :منػػػع الكصػػػكؿ إلػػػ  األنظمػػػة لػيػػػر ك كتشػػػمؿ رقابػػػة اسػػػتخداـ البػػػرام  الرقابـــة عمـــى البرمجيـــات

ألنيا تؤدم كظامؼ الرقابة بشكؿ  ،مة مف الرقابةيمالنظاـ تمتمؾ مساحة كبرام  ، ـالمصرح لي
 .(Laudon & Laudon, 2010) عاـ عم  البرام  كالتي تعال  البيانات بشكؿ مباشر

 لمتأكد بأف معدات الحاسكب محميػة فيزياميػان، كالتأكػد مػف مػدل صػلحية : الرقابة عمى المعدات
ك درجػػات الحػػرارة حمايػػة أجيػػزة الحاسػػكب مػػف الحرامػػؽ أ كالتاكيػػد عمػػ عمػػؿ المككنػػات الماديػػة، 

اطيػػة مؤمنػػة لاػػماف اسػػتمرار أخػػذ نسػػخ احتيكمػػف الميػػـ الرطكبػػة الزامػػدة عػػف الحػػد المسػػمكح، ك 
 .(Hall, 2010) خدماتياتقديـ ك  عمميات المؤسسة
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 شراؼ عمػ  عمػؿ الكحػدات البد مف كجكد دامرة متخصصة لإلمميات الحاسوب: الرقابة عمى ع
معالجػػػة البيانػػػات مػػػف تخػػػزيف ك  كاسػػػتمرارية عمميػػػاجػػػراءات المبرمجػػػة، كتتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة كاإل

الميػػػاـ كالمعالجػػػة بكاسػػػطة الحاسػػػكب كعمميػػػات الحاسػػػكب  تحديػػػدكتتاػػػمف أياػػػا الرقابػػػة عمػػػ  
 .(2133)الطراكنة، عبد اليادم،  كاجراءات النسخ االحتياطي كاالسترجاع

 المخزنة عم  كسامط  كالحساسة تتحؽ مف أف ممفات البيانات القٌيمة: لرقابة عمى أمن البياناتا
ك لييػػا، أإـ الكصػػكؿ ليػػ شػػخاص المصػػرحكيسػػمح فقػػط ل  ،فػػي متنػػاكؿ الجميػػعالتخػػزيف ليسػػت 

 .(Hall, 2010)عم  القرص ةمخزن أـنت ىذه البيانات قيد االستخداـ التعديؿ اكالخراب سكاءن كا
 األنظمة مف عدة نقاط مختمفة لمتأكػد مػف  كيقصد بيا مراقبة عممية تطكير: الرقابة عمى التنفيذ

 مراقبػة تطػكير الػنظـ فػي مراحػؿ مختمفػةك دارتيا كمراقبتيػا بشػكؿ صػحيح، إأف ىذه األنظمة يتـ 
ف أيجػػب فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التنفيػػذ، كمػػا  اإلدارةمػػف التطػػكير مػػع مشػػاركة المسػػتخدـ ك 

، كاختبػار النظػاـ كالتحميػؿ البػرام تطػكير اف الجكدة ك املتقنيات الالاكابط ك  في الرقابة تبحث
 .(Laudon & Laudon, 2010) كالمستخدـ، كتكثيؽ العمميات بشكؿ شامؿ،

  ـــة ـــةالرقاب إاػػػفاء الطػػػابع الرسػػػمي عمػػػ  المعػػػايير كالقكاعػػػد كاإلجػػػراءات كتخصصػػػات : ا داري
 صحيح.الرقابة لاماف أف الرقابة العامة كرقابة التطبيقات في المنظمة يتـ تنفيذىا بشكؿ 

 : الرقابة عمى التطبيقات -2
بشػكؿ ؽ مف أف البيانات المصرح بيا تـ معالجتيا بدقػة ك قكتشمؿ اجراءات يدكية كآلية كالتي تتح

يقات إل  الرقابة عم  كيمكف تصنيؼ الرقابة عم  التطب ،بكاسطة التطبيؽ )النظاـ المحكسب( كامؿ
عمػػ  المخرجػػات، حيػػث تتحقػػؽ الرقابػػة عمػػ  الرقابػػة عمػػ  العمميػػات )المعالجػػة( كالرقابػػة المػػدخلت ك 

ميػة االدخػاؿ مثػؿ تكجػد اػكابط عمػ  عم إذ، اكتماؿ دخكؿ البيانات إلػ  النظػاـالمدخلت مف دقة ك 
مف  ؽتتحق ، كالرقابة عم  المعالجةتناكؿ األخطاءالتعامؿ ك  يةالبيانات ككيف السماح بادخاؿ كتعديؿ

ككحدات التحقؽ المبرمجة تستخدـ في الرقابة عم  العمميات، أما  دقة تنفيذ العمميات عم  البيانات،
 النظػػػػػاـ العػػػػػرض السػػػػميـ لمخرجػػػػاتالتكزيػػػػع ك ك  تتأكػػػػد مػػػػف دقػػػػػة كتكامػػػػؿفالرقابػػػػة عمػػػػ  المخرجػػػػػات 

(Laudon & Laudon, 2010). 

 (2119)خاير،  كالتالي:حيث عرفت النقاط الثالثة 

ؿ بكاسػطة البيانػات التػي تػـ اسػتلميا لمتشػػيف أبػ التأكػد يقصػد بيػا: الرقابة عمى المدخالت  -1
بطريقػػػة صػػػحيحة كتػػػـ تحكيميػػػا إلػػػ  شػػػكؿ دخاليػػػا إلكتركنيػػػا قػػػد تػػػـ إإدارة معالجػػػة البيانػػػات 

ك ياػػاؼ أك تفقػػد أ ف البيانػػات لػػـ تخػػؼأتظيػػر الرقابػػة ك دخالػػو لمحاسػػكب، إمناسػػب يمكػػف 
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دخلت اإلجػراءات الرقابيػة كتشمؿ الرقابة عمػ  المػ، ك تـ تػييرىا بأم طريقةأإلييا أك تكرر 
عادة تقديـ البيانات التي كانت غير صحيحة أصلن   .التي تتعمؽ برفض كتصحيح كا 

قػػد تػػـ  لكتركنيػػان إف تشػػػيؿ البيانػػات أبػػ التأكػػدتيػػدؼ إلػػ   :)العمميــات  لرقابــة عمــى التشــغيلا -2
جميع كيقصد بذلؾ أف  ،كلكؿ مرحمة العممياتمف  عمميةلمػرض المكاكع لكؿ  تنفيذه طبقان 

 جراءات المبرمجة.كفؽ المعايير كاإل العمميات قد تـ تشػيميا كما ىك مصرح بذلؾ
ـــى المخرجـــاتا -3 ـــة عم خػػػلؿ دقػػػة كصػػػحة  فمػػػالتأكػػػد مػػػف دقػػػة نتػػػام  التشػػػػيؿ  تعنػػػي :لرقاب

التأكػػػػد مػػػػف أف األشػػػػخاص المصػػػػرح ليػػػػـ فقػػػػط ىػػػػـ الػػػػذيف يسػػػػتممكف ك  ،كمصػػػػداقية التقػػػػارير
كفحػػػص  دخاليػػػابيانػػػات التػػػي تػػػـ إالالمخرجػػػات مػػػع  مقارنػػػة، كمػػػا يجػػػب المخرجػػػات كالنتػػػام 
مرقابػػػة داخػػػؿ إدارة لكىػػػذه ىػػػي إحػػػدل الكظػػػامؼ الميمػػػة  ،يػػػةقغيػػػر منط كتسػػػكية أم فػػػركؽ
كيجػػب أف  ،كيجػػب االحتفػػاظ بسػػجؿ لجميػػع األخطػػاء التػػي تػػـ تصػػحيحيا ،معالجػػة البيانػػات

 ي تـ برمجتيا سابقان. كفؽ الصلحيات التتككف ىناؾ رقابة عم  عممية تكزيع المخرجات 

مػػر التركيػػز عمػػ  عنصػػر االكتشػػاؼ المبكػػر ل خطػػاء التػػي تحػػدث أك األاػػرار كييمنػػا فػػي األ 
خطػػػػاء ارم كالتقنػػػػي مػػػػف معالجػػػػة كتصػػػػحيح األدصػػػػكدة كالعاديػػػػة( لتمكػػػػيف الكػػػادر اإلالتػػػي تقػػػػع )المق

 ا، كلكػػػػي يػػػػتـ لػػػػ  أدنػػػػ  حػػػػد ممكػػػػف مػػػػف الخسػػػػامر الناتجػػػػة عنيػػػػإاػػػػرار كالتقميػػػػؿ كاالنحرافػػػػات أك األ
ككاع كسامؿ ذات كفاءة عالية لمرقابة كالسيطرة برمجية  تقنيات كاعتحقييؽ ىذا اليدؼ ال بد مف 

 كذلؾ مف أجؿ حمايتو أمنيان ككظيفيان. كما، عم  النظاـ ككؿ

 الخصائص النوعية لنظم المعمومات وعالقتيا بالرقابة: -سادساً 
معرفيػة كاسػعة باإلاػافة لمخيػارات المتعػددة إف اليدؼ مف نظػـ المعمكمػات ىػك تػكفير قاعػدة 

كبالتػػالي رفػػع مسػػتكل فعاليػػة ككفػػاءة عمميػػة الرقابػػة الرتباطيػػا  ،لمتخػػذم القػػرارات فػػي المنظمػػات
لمحرجػػػػات أكالن، كسػػػػلمة النظػػػػاـ ثانيػػػػان، كىػػػػذا يحػػػػتـ عمػػػػ  أنظمػػػػة االكثيػػػػؽ بمػػػػدل دقػػػػة كسػػػػلمة 

مكاف، كمف ىنا تأتي أىمية النكعيػة فػي قدر اإلخي النكعية عند معالجة المدخلت المعمكمات تك 
 البيانات إلخراج تقارير تمتاز بخصامص نكعية.

 

 :الطراكنػػة، عبػػد اليػػادم،  الخصــائص النوعيــة التــي يجــب توافرىــا فــي المخرجــات وىــي(
2133) 

 تخاذ القرار.امناسبة: أم تككف مناسبة كذات صمة كثيقة كمفيدة في عممية  .3

 المخرجات النكعية تكمف استخداميا بالكقت المناسب.ذات تكقيت مناسب: إف أىمية  .2

 ك انعدامو.أكبر قدر ممكف، أالدقة: كتعني تقميؿ ىامش الخطأ إل   .1
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خػػػػرل تػػػػـ التأكػػػػد منيػػػػا أقابميػػػػة التثبػػػػت: كتعنػػػػي إمكانيػػػػة مقارنتيػػػػا مػػػػع مخرجػػػػات نكعيػػػػة  .4
 كمطابقتيا بيا.

جراءات الرقابة مف الخطكة ا .9  ألكل  كحت  المتابعة.الشمكؿ: أم أف تػطي كافة مراحؿ كا 

 :ا داريةأبعاد نظم المعمومات والرقابة  -سابعاً 
نشػػػػطة تسػػػػاعد فػػػي اتخػػػػاذ القػػػرارات، فيػػػػي تعنػػػػي تقػػػدـ نظػػػػـ المعمكمػػػات ثػػػػلث كظػػػامؼ أك أ

)بالمدخلت، العمميات، المخرجػات(، ىػذا كتتطمػب نظػـ المعمكمػات التػذيػة الراجعػة كالتػي تعتبػر 
ـ تزكيد أعااء محدديف فػي المؤسسػة أك الشػركة بيػذه التػذيػة كيت ،جزءان ميمان امف المخرجات

الراجعة لتساعدىـ في تقييـ األكااع كتصكيبيا في مرحمة المػدخلت، كعميػو كممػا سػبؽ تتاػح 
، ىػذا كتكػكف كظيفػة الرقابػة محاذيػة ألنشػطة اإلداريػةلنا العلقة مػا بػيف نظػـ المعمكمػات كالرقابػة 

، كلتكاػيح ذلػؾ البػد لنػا مػف التعػرؼ  نظـ المعمكمات أم يسيراف جنبان   إلػ إلي جنب بخط متكازو
 .(2133)الطراكنة، عبد اليادم،  اإلداريةأبعاد نظـ المعمكمات كعلقتيا بالرقابة 

 :تحتوي نظم المعمومات ثالثة أبعاد رئيسة 
ف نظػػػـ ان فػػػي ىيكػػػؿ المؤسسػػػة، حيػػػث إرميسػػػي ان كجػػػزء ان : أصػػػبحت الػػػنظـ مككنػػػالمؤسســـة .3

تتامف كافػة المعمكمػات األساسػية مثػؿ )المػكارد البشػرية، الييكػؿ التنظيمػي، المعمكمات 
الرؤيػػػػة، سياسػػػػة المؤسسػػػػة، آليػػػػة العمػػػػؿ، ... الػػػػخ(، كتخاػػػػع جميعيػػػػا لمرقابػػػػة، كبػػػػدكف 
المعمكمػات األساسػػية تصػػبح العمميػة الرقابيػػة عشػػكامية كال تسػػتند عمػ  أسػػاس كااػػح فػػي 

ايير تحقيػػػػػؽ الجػػػػػكدة، كتنػػػػػتي  كػػػػػؿ مؤسسػػػػػة تفعيػػػػػؿ أدكاتيػػػػػا الرقابيػػػػػة لقيػػػػػاس كتقيػػػػػيـ معػػػػػ
ف نظـ المعمكمات الخاصة بيا تختمػؼ ة بيا لتمبي احتياجاتيا، كعميو فإاستراتيجية خاص

، شػمبي) كبالتالي تختمؼ األسس الرقابية كأدكاتيا عف غيرىػا مػف المؤسسػات ،عف غيرىا
2133). 

العميػا كميمػة المػديريف التخػاذ  اإلدارة: إدارة المكارد البشرية كالمالية ىػي مسػؤكلية ا دارة .2
القػػرار، كىػػذا يتطمػػب مػػنيـ ميػػارات قياديػػة كتحسػػيف كتطػػكير نكعيػػة الخػػدمات، كيتطمػػب 

المعمكمػات كمػدل دقتيػا باإلاػػافة  ككلىمػا يعتمػد عمػ  نظػـ ،ذلػؾ متابعػة كتقيػيـ العمػؿ
بيانػػات المػػدخلت كالتأكػػد مػػف  إلػػ لػػ  الػػدكر الرقػػابي منػػذ البدايػػة حتػػ  النيايػػة، اسػػتنادان إ

 لػػ  المخرجػػات كمػػدل دقتيػػا، كأم معيقػػات تظيػػر خػػلؿ سػػير العمميػػةصػػكالن إصػػحتيا ك 
 .(2133، العالكؿ)

التػي يسػتخدميا  اإلداريةتعتبر تكنكلكجيا المعمكمات أحد األدكات تكنولوجيا المعمومات:  .1
)الطراكنػة،  أربعػة أنػكاع: المديركف لمتعامؿ مع التػيير كتنقسـ تكنكلكجيػا المعمكمػات إلػ 

 (2133عبد اليادم، 
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 :كىي المعدات الحاسكبية المستخدمة ألنشطة المدخلت كالعمميػات كالمخرجػات  األجيزة
 لخ ....ككف مف كحدة المعالجة، الذاكرة، إفي نظـ المعمكمات كىي تت

 :دارة كتنسػػيؽ أنشػػطة نظػػـ البــرامج  كىػػي البرمجيػػات كالعمميػػات المسػػتخدمة فػػي اػػبط كا 
 المعمكمات.

 :كىػػػػي تتاػػػػمف البػػػػرام  كالمعػػػػدات التػػػػي تسػػػػتخدـ لحفػػػػظ كتخػػػػريف  تكنولوجيــــا التخــــزين
 البيانات.

 :كىػػػػػي تتاػػػػػمف البػػػػػرام  كالمعػػػػػدات كالتػػػػػي تسػػػػػاعد عمػػػػػ  نقػػػػػؿ  تكنولوجيـــــا االتصـــــاالت
كعميػػو فإنيػػا تسػػاعد فػػي تػػكفير الكقػػت كالجيػػد فػػي إدارة  ،المعمكمػػات مػػف جيػػة إلػػ  أخػػرل

 .العمؿ كتساعد في تحسيف األداء المؤسسي

 :ا داريةقواعد الرقابة عمى نظم المعمومات  -امناً ث
: تشػػير إلػػ  أف الرقابػػة مقبكلػػة مػػف قبػػؿ العػػامميف فػػي المنظمػػة كخاصػػة قاعــدة قبــول الرقابــة -1

فػػي  اإلدارةي نظػػاـ المعمكمػػات، فالرقابػػة تسػػاعد المسػػتفيديف مػػف خػػدمات النظػػاـ كالعػػامميف فػػ
 ىػػػداؼ المرغكبػػػة، لػػػذلؾ يجػػػب عمػػػ العمميػػػات اليكميػػػة كبمػػكغ األ نجػػػازخمػػؽ الثقػػػة بالنظػػػاـ إل

 شراؾ مستخدمي النظـ لتلفي أم مشاكؿ في نظاـ الرقابة الجديد.إنظمة مبرم  كمحمؿ األ
اػػركرة تحديػػد نقػػاط ليػػتـ التركيػػز عمييػػا لحساسػػيتيا كأىميتيػػا  ســتراتيجية:النقــاط ا  ةقاعــد -2

النسػػبية فػػي منػػع تاػػخيـ الخطػػأ أك ماػػاعفة االنحػػراؼ، كمػػا ىػػك مكاػػح فػػي الشػػكؿ رقػػـ 
(3.2.) 

بعد تحديد النقاط االستراتيجية تناط الرقابة عم  ىذه النقاط عند  قاعدة المسؤولية الرقابية: -1
مميػػػة الرقابيػػػة متاػػػمنة مقػػػاييس كميػػػة كنكعيػػػة، مسػػػتكل مناسػػػب، مػػػع اػػػركرة اف تكػػػكف الع

 فاماف ىذه القاعدة يعزز مف فرص كفاءة الرقابة.
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 النقاط اإلستراتيجية( قاعدة 4.2شكؿ رقـ )
 

 ا

 الرقابة

 

 عم  المعالجة

 ادارة نظـ المعمكمات

 قاعدة المعمكمات

 الرقابة عم  المعمكمات

 الرقابة التكثيقية الرقابة عم  السرية

 الرقابة عم  
 المخرجات

الرقابة عم  
 المدخلت

 الرقابة اإلدارية

 االدارة العميا

 المنظمة

 الرقابة الخارجية

 التػذية العكسية

 نظاـ المعمكمات

 الرقابة عم 
 المستفيديف
 مف الخارج

 الرقابة عم 
 المستفيديف
 مف الداخؿ

 البيانات
 الداخمية

 البيانات
 الخارجية

 (216:2133الرقابة االدارية، دار الحامد، المصدر )الطراكنة، عبد اليادم،
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 :سبل الحمايةو  أمن نظم المعموماتتاسعًا: 

أصبحت المعمكمات حيث ، ك تخريب ممتمكاتوو االنساف ىك سرقة أإف مف أخطر ما يتعرض ل     
نقميػػا كػػاف سػػيلن عمكمػػات ك الكسػػامط اإللكتركنيػػة لتخػػزيف المػػاؿ كالم، قبػػؿ ظيػػكر مػػف أغمػػ  مػػا نممػػؾ

العثػكر عمػ  أثػر لفعمػة السػارؽ مثػؿ قفػؿ مكسػكر أك  سػيتـ اكتشاؼ السػرقة كبسػرعة ألنػو مػف المؤكػد
االنترنت كشبكات الحاسب يصعب اكتشاؼ أثر السػرقة أك العبػث  باب أك زجاج ميشـ، كمع ظيكر

كمة تفاقمػان مػع التقػدـ المتسػارع فػي مجػاؿ االتصػاالت كالحاسػبات كالػذم بمعمكماتنا، كتزداد ىذه المشػ
نت  عنػو زيػادة حجػـ المعمكمػات المنقكلػة عمػ  شػبكات االتصػاؿ كالمعمكمػات، كيمكػف اختصػار تمػؾ 

 :(2009 ،الػثبر)القحطاني ك  المخاطر في

االطػػػػلع غيػػػػر المشػػػػركع عمػػػػ  المعمكمػػػػات السػػػػػرية عػػػػف طريػػػػؽ التنصػػػػت عمػػػػ  شػػػػػبكات   -
 الدخكؿ غير المصرح بو إل  الشبكات كقكاعد البيانات.االتصاالت أك 

 تػيير البرام  أك إدخاؿ برام  جديدة مػمكطة أك مدمرة مثؿ الفيركسات. -

كػػذلؾ ك  ،يكان أك عمػػدان كمػػات أك تػييرىػػا سػػمسػػح المعمكمػػات أك إخفاؤىػػا أك عػػدـ إدخػػاؿ المعم -
 تػيير كممات السر أك األرقاـ السرية أك مفاتيح التشفير.

 .التزكير كالتزييؼ بإدخاؿ معمكمات بسكء نية أك غير قصد -

تسػػع  الكثيػػر مػػف المؤسسػػات اليجػػاد كسػػامؿ الكقايػػة كاالجػػراءات التػػي تمكنيػػا مػػف مكاجيػػة 
سػعيان  لمعمكمػات كحمايػة نظػـ المعمكمػاتالتيديدات األمنية لكي تتمكف مف القيػاـ بكظػامؼ أمػف ا

 لتقميػؿ التكػاليؼ كلاػماف اسػػتمرارية العمػؿ كجػكدة المعمكمػات المقدمػػة كالػذم يسػاىـ فػي اسػػتقرار
مف تتطمػػب ممارسػػة كظػػامؼ نظػػـ المعمكمػػات اػػ، ك المؤسسػػات لمقيػػاـ بػػدكرىا فػػي تقػػديـ الخػػدمات

 :(2013 )الدنؼ، العمؿالمناسبة كالتي تحقؽ جكدة ك مجمكعة مف االجراءات الدقيقة 

كذلػػؾ بػػرض معرفػػة درجػػة الحمايػػة التػي تتطمبيػػا، فمػػف المعمكمػػات ال : تصــنيف المعمومــات -3
 يحتاج إل  الحماية بالمطمؽ، كمنيا ما يتطمب حماية قصكل.

الػػػة تعطػػػؿ األجيػػػزة أك نقػػػؿ لاػػػماف اسػػػتمرار التشػػػػيؿ فػػػي ح اســـتخدام الوثـــائق المكتوبـــة: -5
باالاػػػػافة لتحقيػػػػؽ  المرتبطػػػػة بتعػػػػديؿ أك إصػػػػلح أك تطػػػػكير،، كتقميػػػػؿ الصػػػػعكبات األفػػػػراد

 االتصاؿ بيف األقساـ المختمفة.
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 :تحديد الميام و الواجبات الشخصية -1
تبػػػدأ باألسػػػاس مػػػف حسػػػف اختيػػػار األفػػػراد المػػػؤىميف ميػػػاـ المتصػػػميف بنظػػػاـ أمػػػف المعمكمػػػات 

مػف كعمؽ معارفيـ النظرية كالعممية كبشكؿ رميسي فإف المياـ االدارية أك التنظيميػة تتكػكف 
 خمسة عناصر:

 .تحميؿ المخاطر -
 .كاع السياسة أك االستراتيجية -
 .خطة األمفكاع  -
  .تكظيؼ األجيزة كالمعدات كالكسامؿ -
 .تنفيذ الخطط كالسياسات -

 :خطط الطوارئ -4
استراتيجية كخطط بديمة لاػماف اسػتمرارية نظػـ المعمكمػات فػي حالػة المشػاكؿ  كاع خطط

حيػػػث  الكبيػػػرة كتعطػػػؿ أجيػػػزة الحاسػػػكب تعطػػػلن طػػػكيلن أك غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف حػػػاالت الطػػػكارئ،
 .بعض األنظمة تتطمب كجكد نظاـ مساند يعمؿ بطريقة فكرية في حالة الطكارئ

  لنظم المعموماتوسائل الحماية البرمجية: 
تنكعػػػت أكجػػػو حمايػػػة نظػػػـ المعمكمػػػات كاختمفػػػت أشػػػكاليا كمنفػػػذييا كيجػػػب تحديػػػدىا فػػػي 

 استراتيجية حماية نظـ المعمكمات كمف ىذه الكسامؿ:

 :التشفير -3
الحفػػاظ عمػػ  خصكصػػية المعمكمػػات كحمايػػة البيانػػات السػػرية مػػف أىػػـ ميػػاـ نظػػـ أمػػف 

، كيمكػف لمتشػفير أف يعطػي درجػة عاليػة مػف األمػف بأقػؿ تكمفػة كالػذم يقصػد المعمكمات
 (.2013إل  معمكمة سرية غير قابمة لمفيـ )الدنؼ،منو تحكيؿ المعمكمة الكااحة 

، يػكفر لػؾ برام  التشػفير ألنػو سػلح ذك حػديفعند التعامؿ مع  الحذريجب االنتباه ك ك  
المفتػاح السػرم فػل فامػدة ترجػ  مػف كراء المحتػكل حماية لمحتكل البيانات، لكف إذا فقد 

 (.2009 ،الػثبر)القحطاني ك  المشفر

 :جدار الحماية -5
ىػػك أداة تحجػػز مػػركر البيانػػات بػػيف الشػػبكة الداخميػػة المحميػػة كالشػػبكة الخارجيػػة التػػي ك 

معينػػػػػػػػة  نخشػػػػػػػػ  منيػػػػػػػػا كاليػػػػػػػػدؼ منػػػػػػػػو حجػػػػػػػػز المسػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػي حيػػػػػػػػز سياسػػػػػػػػة أمنيػػػػػػػػة 
 (.2013)الدنؼ،
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ر الحماية بعزؿ شبكة المؤسسة الداخمية عف شبكة اإلنترنت، كلكف لػيس حيث يقكـ جدا
الػثبػػػر كميػػان كذلػػؾ لمسػػػماح لمجميػػكر مػػػف االسػػتفادة مػػػف الخػػدمات المقدمػػػة )القحطػػاني ك 

،2009.) 

 :أدوات منع وكشف االختراقات -1
أحد مستكيات الحمايػة كىػي بمثابػة إاػافة مبتكػرة ألدكات تسػم  أدكات الكشػؼ  كتعتبر
  يتمكف النظػاـ مػف العمػؿ اإلختراقات كيجب فحص ىذه الكسامؿ مف فترة لفترة حتعف 

 (.2013 بفعالية )الدنؼ،

 :برمجيات مكافحة الفيروسات -4
كاكتشػػاؼ فيركسػػات الحاسػػكب كأحصػػنة طػػراكدة كبػػرام  التجسػػس  برنػػام  يسػػتخدـ لمنػػع

تقميػػػؿ أداء ال تخمػػػك مػػػف العيػػػكب كمنيػػػا  مػػػف أشػػػكاؿ البرمجيػػػات الخبيثػػػة، كلكػػػف يرىػػػاكغ
ا إف لػـ يػتـ تحػػديثيا تفقػػد ىػذه البػرام  قيمتيػػ كمػا الحاسػكب إذا لػـ تكػف مصػػممة بكفػاءة،

 .(2013)الدنؼ، بشكؿ مستمر
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 ادلجحث انراثغ
 اإلنكرتونُخ  اإلدارَخانرلبثخ نظبو والغ 

 وزارح انذاخهُخيف 
 

 أوالً: ادلمذيخ
 ثبنًُب: اإلدارح انؼبيخ نهحبضىة ونظى ادلؼهىيبد 

 ثبنثًب: األنظًخ احملىضجخ نذي وزارح انذاخهُخ 
 راثؼًب: والغ نظبو انرلبثخ اإلدارَخ االنكرتونُخ يف وزارح انذاخهُخ
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  :ةـدمـالمق -أوالً 

ــوزارة:      ــذة عــن ال  نشػػأت كزارة الداخميػػة منػػذ اليػػـك األكؿ لقيػػاـ السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية  نب
ـ، كقػػػد حظيػػػت الػػػكزارة باىتمػػػاـ كرعايػػػة القيػػػادة السياسػػػية باعتبارىػػػا كاحػػػدة مػػػف أىػػػـ 1994سػػػنة 

 ميمػػػةكتقػػـك بتػييػػرات  الػػكزارات السػػيادية لػػدكرىا فػػي تػػكفير األمػػف كاألمػػاف لممػػكاطف الفمسػػطيني،
كتسع  إل  تطكير قدرات جديدة في سبيؿ تنفيذ دكرىا، كتكفير خدمة أمنية أكثػر شػمكالن لمجميػكر 
الفمسطيني باناماـ جميع األجيزة األمنية تحت مسؤكليتيا، باإلاافة إل  القياـ بدكرىا األساسػي 

كر المتمثؿ بحماية ركامز الدكلة األساسية، كصكف حقكؽ كحريات المكاطف، كاماف عيش الجمي
كزارة الداخميػة الفمسػطينية مؤسسػة ، كمػا تعتبػر الفمسطيني بأماف كثقة، كالتطمع نحػك مسػتقبؿ كاعػد

كطنية سيادية، ذات مسؤكلية أخلقية كاجتماعية ككاجبات مدنية كأمنية، تسيـ في تطكير مجتمع 
رض حر كديمقراطي فػي دكلػة فمسػطينية مسػتقمة ذات سػيادة، عػف طريػؽ تػكفير األمػف كاألمػاف كفػ

نشاء بنية أمنية مسػتقرة تحظػ  بػاالحتراـ كالػدعـ عمػ  الصػعيد الػكطني كاإلقميمػي  سيادة القانكف كا 
 كالدكلي.

يػػػا إعػػػادة االعتبػػػار لمكاطنييػػػا مػػػف خػػػلؿ إتبػػػاع أقصػػػر يكاػػػعت كزارة الداخميػػػة نصػػػب عين     
ت فػي كاسػتطاع ،المعػاملت، حيػث كاػعت لػذلؾ خطػة البنػاء التنظيمػي كالييكمػي نجازالطرؽ إل

األمنيػػػة كالمدنيػػػة التػػػي تقػػػدـ الخدمػػػة إلػػػ   زمػػػف قياسػػػي إيصػػػاؿ أيسػػػر الخػػػدمات المتعمقػػػة بالشػػػؤكف
لمعانػػػاة المػػػكاطف فػػػي  ان المػػػكاطف الفمسػػػطيني كإصػػػدار جػػػكاز السػػػفر الفمسػػػطيني الػػػذم كاػػػع حػػػد

عة المطارات كالدكؿ التي يقصدىا، كما اىتمت الكزارة بتنظيـ الحياة المدنية مف خلؿ رعاية كمتاب
منظمػػات المجتمػػع المػػدني كقػػدمت مشػػاريع القػػكانيف لتنظػػيـ الحيػػاة المدنيػػة، أمػػا مػػف الناحيػػة الفنيػػة 
فقد أنشأت مديرية الحاسػكب التػي قامػت بػربط كافػة مػديريات الػكزارة بشػبكة حاسػكب مركزيػة كفػؽ 

 .(2014الداخمية كاالمف الكطني،  )مكقع كزارة عالمية المستخدمة في ىذا المجاؿأحدث النظـ ال

  :نظم المعموماتلمحاسوب و العامة  ا دارة -ثانياً 
ــــة  ا دارة ــــاتلمحاســــوب و العام  ،إحػػػػدل اإلدارات الفاعمػػػػة بػػػػكزارة الداخميػػػػة :نظــــم المعموم

كتختص بتقديـ الحمكؿ المتكاممة المحكسبة التي تسيـ بشكؿ فاعؿ في إيجاد الحمكؿ لكثيػر مػف 
ممػػػة تػػػربط جميػػػع اإلدارات المشػػػاكؿ كتػػػكفير بيمػػػة عمػػػؿ مناسػػػبة مػػػف خػػػلؿ شػػػبكة حاسػػػكب متكا

ككذلؾ إيجاد البدامؿ المناسبة كتطكير العمؿ في الكزارة كتسييؿ العمميات كاإلجراءات  ،المختمفة
 كتقديـ الدعـ الفني كصيانة شبكة الكزارة كأجيزة الحاسكب كممحقاتيا كاألجيزة المكتبية. اإلدارية
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كاألىػػداؼ  ،لػػ  تحديػػد الػايػػاتإنظػػـ المعمكمػػات جاىػػدة حاسػػكب ك ملالعامػػة  اإلدارةكتسػػع      
تبسيط ك  ،لمكزارة مف أجؿ تحسيف مستكل األداء االستراتيجيةتخدـ الرؤية العامة كاألىداؼ  يالت

اإلجػػػراءات كتقػػػديـ خػػػدمات أفاػػػؿ لتحسػػػيف مسػػػتكل دقػػػة كنكعيػػػة المعمكمػػػات كسػػػرعة تكفيرىػػػا 
ككػػذلؾ رفػػع مسػػتكل العمميػػات الرقابيػػة  ،كتعزيػػز التكاصػػؿ معيػػـ ،لصػػناع القػػرار كمتمقػػي الخدمػػة

 .(2014العامة لمحاسكب كنظـ المعمكمات،  اإلدارة)مكقع  تكتخفيض النفقا

   دوائر متخصصة وىي:  خمسنظم المعمومات من محاسوب و العامة ل ا دارةوتتكون 
 لكتركنية.دامرة التطكير كالخدمات اإل 
 .دامرة البرمجة كتحميؿ النظـ 
 .دامرة الشبكات كنظـ التشػيؿ 
 .دامرة الصيانة كالدعـ الفني 
 دامرة الدعـ الفني الخارجي. 
 
ونظـــم  وبـالعامــة لمحاســ ا دارة نتــاجإدارات وزارة الداخميــة مــن إلــدى بة ـاألنظمــة المحوســ -ثالثــاً 

 مقابمة(-2015)عابد،  وىي كالتالي: المعمومــات

 :ون الماليةؤ الش 31
كف الماليػػة اػػمف دكرة مسػػتندية ؤ العامػػة لمشػػ اإلدارةيػػدير النظػػاـ كافػػة األعمػػاؿ الماليػػة فػػي 

متكاممػػػة تمػػػػر بيػػػا المعاممػػػػة فػػػي كػػػػؿ مػػػف دامػػػػرة المكازنػػػة كالمشػػػػتريات كالمسػػػتكدع كالحسػػػػابات 
كالتػػدقيؽ حتػػ  آخػػر مرحمػػة، كيشػػمؿ ذلػػؾ جميػػع أنػػكاع المعػػاملت كيػػزكد البرنػػام  المػػالي بكػػـ 

العامػػػة  دارةاإلىامػػػؿ مػػػف التقػػػارير التفصػػػيمية تعطػػػي صػػػكرة كااػػػحة كدقيقػػػة عػػػف كافػػػة أعمػػػاؿ 
 لمشؤكف المالية. 

 :ا داريةون الشؤ  51
يقػػـك النظػػاـ بػػإدارة بيانػػات المػػكظفيف الشخصػػية كالكظيفيػػة كالحاػػكر كالمػػػادرة كاألذكنػػات 

، كىػػك أياػػا مػػزكد بكػػؿ التقػػارير اػػافية كالتػػدريب كالركاتػػب كالييكميػػةجػػازات كالسػػاعات اإلإلكا
  التفصيمية كالتجميعية.

 :الديوان 11
 كتخزيف بيانات المسػتند كاممػة ،الكاردةك يقكـ النظاـ بعمؿ مسح اكمي لممراسلت الصادرة 

 مكانية التعديؿ كالبحث بعدة مفاتيح كمزكدة بتقارير تفصيمية.إمع 
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 :جانبون األؤ قامات وشا  41
ذلػػؾ بعػػد تقػػديـ طمػػب  ،قػػامتيـ فػػي قطػػاع غػػزةإظػػاـ بتنظػػيـ دخػػكؿ األجانػػب كتنظػػيـ يقػػـك الن

كمػػػف ثػػػـ يػػػتـ التػػدقيؽ عميػػػو أمنيػػػان، ك  ،بعػػد تكاػػػيح سػػػبب الزيػػػارةلمحصػػكؿ عمػػػ  تأشػػػيرة دخػػػكؿ 
، حيػث تظيػر بيانػات ىػذه التأشػيرة فػي كالسػنكية ةقامة بكافة أنكاعيا المؤقتصدار تصاريح اإلإ

 المعبر عند الدخكؿ.

 :المعابر التجارية 21
 عمػػاالن  ـأكػػانكا سػػامقيف  ابر التجاريػػة سػػكاءن فػػي المعػػيقػػـك النظػػاـ بتسػػجيؿ بيانػػات العػػامميف 

 لػ كا   كتسجيؿ بيانات شاحنات نقؿ الباامع كتسجيؿ حركات الػدخكؿ كالمػػادرة لمشػاحنات مػف
عمػػػ   ك العكػػػسأيػػػات الحجػػػز كالمنػػػع كتنفيػػػذ عمم ،تسػػػجيؿ بيانػػػات السػػػيارات الحديثػػػةك  ،المعبػػػر

 ك شاحنات.أك شركات أك سامقيف أمكظفيف 

 :البصمة 61
تجاىات في إكاألجانب كالصكر الشخصية مف عدة يقكـ النظاـ بتخزيف بصمات لممكاطنيف 

عػػػدة مراكػػػز منيػػػا المػػػديريات العامػػػة لػػػكزارة الداخميػػػة الشػػػؽ المػػػدني كمراكػػػز الشػػػرطة كالمعػػػابر، 
ك لمتأكػػػد مػػػف أـ العثػػػكر عمييػػػا مػػػف مسػػػرح الجريمػػػة كينجػػػز عمميػػػات البحػػػث عػػػف أم بصػػػمة تػػػ

نظامي األحكاؿ  ىذا النظاـ مع كيتكامؿ ،المجرميفتيـ نات كقاايا ياشخصية الفرد، كيخزف ب
 .جانبكف األؤ قامات كشالمدنية كنظاـ اإل

 :السيارات 71
يقػػـك النظػػاـ بتخػػزيف بيانػػات تفصػػيمية عػػف مركبػػات كزارة الداخميػػة الشػػؽ المػػدني، كبيانػػات 

تنفيػذ جميػع العمميػات عمػ  مكانيػة إت كالكقكد كالتأميف كالترخيص مع الصيانة كتكمفتيا، كالزيك 
 مزكد بتقارير تفصيمية.ك  ،البيانات

 :ون القانونيةؤ الش 81
دارات العامة تشارات القانكنية المطمكبة مف اإليقكـ النظاـ بتخزيف بيانات تفصيمية عف االس

التحقيؽ  كتخزيف بيانات سف التشريعات بكافة مراحميا كمتابعتيا كتخزيف بيانات لكزارة الداخمية
 مزكد بتقارير تفصيمية.ك  ،دارة بيانات القااياا  ك مكاطنيف ك أمع مكظفيف 

 :األحوال المدنية  91
يقكـ النظاـ بشكؿ أساسي بتسجيؿ المكاليد، حيث تتكامؿ البيانػات مػع كزارة الصػحة كيػكفر 
النظػػػاـ السػػػجؿ السػػػكاني كالػػػذم تعتمػػػد عميػػػو كافػػػة الػػػكزارات كالمؤسسػػػات الخاصػػػة كالجامعػػػات 
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لبمػػػػػػديات كالمؤسسػػػػػػات األىميػػػػػػة فػػػػػػي حػػػػػػاجتيـ لبيانػػػػػػات المػػػػػػكاطنيف الشخصػػػػػػية، كتزكيػػػػػػدىـ كا
دار صػيريػدكنيا، كمػف أقسػاـ ىػذا النظػاـ إباإلحصاميات السكانية اللزمة حسب المعػايير التػي 

 صدار شيادات الميلد كتسجيؿ الكفيات.اليكيات أك بطاقات التعريؼ كا  

 ت:الجوازا 311
عادية لحاممي اليكيػات، أك خاصػة لمػذيف ال ازات سفر كتجديد جك يقكـ ىذا النظاـ بإصدار 

يتػػيح النظػػاـ إاػػافة األبنػػاء عمػػ  جػػكاز ز، كمػػا الجػػكا بيانػػاتمكانيػػة تعػػديؿ يحممػػكف ىكيػػات، كا  
صدار   لممكاكع المراد كالمتعمؽ بجكاز السفر. فادة مف دامرة الجكازات طبقان إالسفر، كا 

 :المعابر 331
كؿ كالمػادرة مػف معبػرم رفػح كبيػت حػانكف، حيػث يعتمػد عمػ  ىذا النظاـ يدير عممية الدخ

ف ف بيانػػات المسػػافريف، كيقػػـك بفحػػص إسػػتعلـ عػػألحػػكاؿ المدنيػػة كالجػػكازات عنػػد اإلمنظكمػػة ا
كيطمػب منػػو  ،سػتعلـ عنػػوكانػت تكجػد حالػػة منػع مػػف قبػؿ األجيػػزة األمنيػة أك المحػاكـ فػػكر اإل

 مراجعة جية المنع في حاؿ ذلؾ.

  :العامةون الشؤ  351
 ما يخص الجمعيات ككتبة العرامض كشيادات حسف السير كالسمكؾ. ياـ ىذا النظاـ كؿ  

  فيمػػػا يخػػػص عمػػػؿ الجمعيػػػات: تقػػػـك الجمعيػػػة بتقػػػديـ طمػػػب تػػػرخيص مكاػػػح فيػػػو أىػػػداؼ
 ،عمييػػاكمجػاالت كأنشػػطة الجمعيػػة، كتحصػػؿ الجمعيػػة عمػػ  التػػرخيص بعػػد التػػدقيؽ الشػػامؿ 

ا كتسػجؿ بيانػػات جػػراءات رسػمية مبرمجػة عمػ  مراحػػؿ معينػة، كمػا  كيتاػمف التػدقيؽ طػرؽ ك 
 ان كانطمقػػت حػػديثكالماليػػة ككػػؿ أنشػػطة الجمعيػػة،  اإلداريػػة كالتقػػارير اإلدارةنتخابػػات مجمػػس إ

كىك البرنػام   ،كىي التسجيؿ المكحد لمجمعيات امف مشركع كبير ،لكتركنية جديدةإخدمة 
كالػػذم يمكػػف مػػف خللػػو كػػؿ جمعيػػة أف تمتمػػؾ الػػكطني لمؤشػػرات األداء لممنظمػػات األىميػػة 

عمػػ  مكقػػع الػػكزارة حيػػث تقػػـك الجمعيػػات بإدخػػاؿ بياناتيػػا المتعمقػػة بأنشػػطتيا،  ان خاصػػ ان حسػػاب
 كما سيتيح تسييؿ عممية المخاطبات بيف الجمعيات كالكزارة.

  لكتركنية تقدـ مف خلؿ مكقع الكزارة لكتبػة العػرامضإفيما يخص كتبة العرامض فيي خدمة 
تػػػتـ المكافقػػػة عميػػػو بعػػػد التػػػدقيؽ  ،الػػػذيف يتقػػػدمكف بطمػػػب لتػػػرخيص مكػػػاتبيـ ترخيصػػػان سػػػنكيان 

األمني كالسمككي عنيـ، كيحصؿ الكاتب المرخص عمػ  حسػاب خػاص عمػ  مكقػع الػكزارة، 
 حيث تقدـ معاملت األحكاؿ المدنية كالجكازات مف خلليـ.
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 ة بعػد فحػص الطالػب ليػا مػف بما يخص شيادات حسف السير كالسمكؾ حيث تصدر الشػياد
 حيث خمكه مف تيـ أك قاايا عف طريؽ شاشات االستعلـ.

 في وزارة الداخمية:ا لكترونية  ا داريةالرقابة  نظام واقع -رابعاً 
 اإلدارةك  اإلداريػػػػةمػػػػف خػػػػلؿ تجسػػػػير الفجػػػػكة بػػػػيف الرقابػػػػة اإللكتركنيػػػػة الرقابػػػػة  لقػػػػد تػػػػـ تعريػػػػؼ

كزارة  فػيبشكؿ متكااع  المحكسبةالنظـ  كتـ عرضاإللكتركنية،  اإلداريةكصكالن لمرقابة اإللكتركنية 
 ،العامػػػػة لمحاسػػػػكب كنظػػػػـ المعمكمػػػػات اإلدارةالشػػػػؽ المػػػػدني مػػػػف خػػػػلؿ  -الداخميػػػػة كاألمػػػػف الػػػػكطني

يػتـ ذكرىػا، حيػث  في الكزارة بخلؼ النظـ الجديدة )قيد العمؿ( كالتي لـ عاملن  ان ( نظام12كعددىا )
عمػ  اسػتدعاء البيانػات مػف  كليذه النظـ القػدرة ،دارات كمديريات متعددة في الكزارةتخدـ ىذه النظـ إ
ألنيػا صػممت لتػدعـ تكامػؿ البيانػات فيمػا بينيػا مػف خػلؿ الشػبكات، كيخػدـ  ،مػربعاػيا إذا لػـز األ
خػرل ة مػف ناحيػة كمػف ناحيػة أخاػع لمرقابػكعم  أرض الكاقع فإف ىذه النظـ ت ،كؿ نظاـ فمة معينة

عمػػؿ كالعػػامميف، كسػػيتـ مػػف خػػلؿ العميػػا فػػي الػػكزارة لمتابعػػة كتقيػػيـ ال اإلدارةتعتبػػر جيػػة رقابيػػة تخػػدـ 
مسػتكيات  إلػ تعػرؼ لمفي الكزارة اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة  كاقع ستبانة التي صممت لمبحث فياإل

الرقابػػػة بالشػػػكؿ الػػػذم يراػػػي المسػػػؤكليف؟ كىػػػؿ تقػػػدـ  العميػػػا اإلدارةكىػػػؿ تخػػػدـ  ،الرقابػػػة ليػػػذه الػػػنظـ
تقػػارير مفيػػدة لمسػػاعدتيـ فػػي اتخػػاذ القػػرار؟ كمػػاىي كسػػامؿ تطػػكير الرقابػػة عمػػ  اإللكتركنيػػة  اإلداريػػة

... الػخ  ؟ ف ليػذا العمػؿالمجيكلػك  النظـ كمف خلؿ النظـ؟ كما ىػك دكر مطػكرم الػنظـ كىػـ الجنػكد
فػي كزارة الداخميػة كاألمػف اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة كاقع  إل مف األسممة التي تساعدنا في التعرؼ 

 الشؽ المدني.  -الكطني
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 :ةـالخاتم 5.2
حيث تناكلػت الدراسػة  اإلداريةالرقابة  تناكؿ الفصؿ الثاني أربعة مباحث كىي: المبحث األكؿ:

كمػف ثػـ تػـ اسػتعراض أىػـ  ،ىػدافياكأىميتيػا كأ اإلداريػةعدة جكانب كاف أىميا عرض مفيـك الرقابة 
كالتػػي عراػػت أىػػـ األجػػزاء فػػي النظػػاـ الرقػػابي حػػكؿ كيفيػػة كاػػع كتحديػػد  اإلداريػػةمراحػػؿ الرقابػػة 

ىػػذا المبحػػث األدكات التػػي  معػػايير كمقػػاييس األداء ككيفيػػة تقييمػػو كتحميػػؿ االنحرافػػات، كمػػا تنػػاكؿ
يمكػػف لفريػػؽ العمػػؿ فػػي البرنػػام  الرقػػابي اسػػتخداميا كاالعتمػػاد عمييػػا باإلاػػافة الػػ  أىػػـ خصػػامص 

 النظاـ الرقابي الفعاؿ.

اإللكتركنيػة  اإلدارةحيػث تػـ عػرض مفيػـك  ،اإللكتركنيػةخصػص لػإلدارة  فقػد ما المبحث الثانيأ
ىػـ أىػداؼ كمكاسػب ، كمػاىي ألكتركنػيحػكؿ لمعمػؿ اإلكأىـ األسباب التػي دعػت المؤسسػات إلػ  الت

اػػػاؼ ىػػػذا المبحػػػث أىػػػـ لكتركنػػػي، كمػػػا ألتػػػي سػػػكؼ تجنييػػػا مػػػف جػػػراء العمػػػؿ اإلىػػػذه المؤسسػػػات ا
كالتػػػي كػػػاف مػػػف أىميػػػا المتطمبػػػات البشػػػرية كالماديػػػة اإللكتركنيػػػة  اإلدارةالمتطمبػػػات اللزمػػػة لتطبيػػػؽ 
 اإلدارةك تعيػػػؽ التحػػػكؿ مػػػف نظػػػاـ تػػػي قػػػد تعرقػػػؿ أبحػػػث أىػػػـ المعكقػػػات الكالتقنيػػػة، كعػػػرض ىػػػذا الم

 لكتركنية.اإل اإلدارةل  نظاـ باألكراؽ إ

كالػذم يقػـك بتجسػير الفجػكة بػيف الرقابػة اإللكتركنيػة  اإلداريػةالرقابػة تناكؿ المبحث الثالػث نظػاـ 
لكتركنيػػػة اإل اإلداريػػػةالرقابػػػة االلكتركنيػػػة، كعػػػرض المبحػػػث مفيػػػـك  اإلدارةالتقميديػػػة كنظػػػاـ  اإلداريػػػة

لػػ  عيػػكب ىػػذا النظػػاـ، كعػػرض المبحػػث الفكامػػد مػػف تنفيػػذه باإلاػػافة إ كأىػػـ مميزاتػػو كأىػػـ ،بعػػادهكأ
فػػي المؤسسػػة ككيفيػػة الرقابػػة عمػػ  المػػدخلت اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة متطمبػػات رفػػع كفػػاءة نظػػاـ 

 كالعمميات كمخرجات النظـ المحكسبة.

العامػة لمحاسػكب كنظػـ المعمكمػات كأىػـ  اإلدارةالداخميػة ك خيػر نبػذة عػف كزارة تناكؿ المبحػث األ
العامػػػػة لمحاسػػػػكب ببرمجتيػػػػا لصػػػػالح كزارة الداخميػػػػة كاألمػػػػف  اإلدارةاألنظمػػػػة المحكسػػػػبة التػػػػي قامػػػػت 

لكتركنيػة، باإلاػافة الػ  لفمسطينية لمتكجػو نحػك الحككمػة اإلالكطني سعيان مف المؤسسات الحككمية ا
فػػي الػػكزارة مػػف خػػلؿ ىػػذه الػػنظـ المحكسػػبة لتطبيػػؽ اإللكتركنيػػة  اريػػةاإلدالرقابػػة عػػرض كاقػػع نظػػاـ 
 مفيـك الحكـ الرشيد.

 ،اإللكتركنيػة اإلدارةك  اإلداريػةبعض الدراسات التي تناكلت الرقابة  استعراناكفي الفصؿ القادـ 
كعربيػة لػ  فمسػطينية كىػي الحككمػة اإللكتركنيػة، كقسػمت الدراسػات إاإللكتركنيػة  اإلدارةكأىـ أعماؿ 

  كأجنبية، كعرض الباحث الفجكة البحثية بيف دراستو كالدراسات السابقة.
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 ة:ـالمقدم

ر الخمفيػة يتكفقاـ الباحث بجمع الدراسات السابقة التي رأل أنيا مرتبطة بمشكمتو البحثية، ل
كشػؼ صادر اللزمة إلجراء دراستو، حيػث سػاعدتو الدراسػات فػي الالمناسب كالمالعممية كالمناخ 

، كمف ثـ حػدد مػف ىػذه الدراسػات فيـ ما تـ بخصكصيا في الفترات السابقةك المشكمة  عف جذكر
ما يرل أنيا ذات علقة مباشرة مع مشكمتو البحثيػة، كتمػؾ التػي ليسػت ليػا علقػة مباشػرة، حيػث 

تطاع ترابط فقرات الدراسػات السػابقة بشػكؿ متسػؽ كمنطقػي، بحيػث أبػرز المس رراع  الباحث قد
لدراسات السابقة كفػؽ ، فقد عرض الباحث امناى  الباحثيف السابقيف في مجاؿ البحث كالدراسات

حيػػث خصػػص لكػػؿ دراسػػة سػػابقة الحيػػز كالمكػػاف الػػذم يتناسػػب مػػع نكعيتيػػا ، تصػػنيؼ مناسػػب
تـ التكسع في عرض بعض الدراسات المميػزة كاالختصػار  فقدكحداثتيا كمدل ارتباطيا بدراستو، 

الدراسػػات إلػػ  دراسػػات فمسػطينية، كدراسػػات عربيػػة، كدراسػػات  تػػـ تصػنيؼك فػي دراسػػات آخػػريف، 
 أجنبية.

كػػؿ دراسػػة بطريقػػة مناسػػبة  اسػػتعرض الباحػػثعيراػػت الدراسػػات بػػدءان مػػف األحػػدث، حيػػث 
، كالمػني  المتبػع، كأىػدافيا نػكاف الدراسػةكمنيجية مكحدة، حيث تـ عرض اسـ الباحث كالسنة كع
 كمجتمع الدراسة كأداتو، كعرض أىـ النتام  كالتكصيات.

كانتيػػ  ىػػذا الفصػػؿ بخلصػػة تتاػػمف القيمػػة اإلجماليػػة لمدراسػػات السػػابقة، كاإلسػػياـ الػػذم 
ستقدمو الدراسة، كجكانػب تميزىػا عػف الدراسػات السػابقة، كأكجػو الشػبو كاالخػتلؼ عػف الدراسػات 

 تي تـ عرايا مف خلؿ عرض الفجكة البحثية كالتعميؽ عم  الدراسات السابقة.ال
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 :ات الفلسطٌنٌةـالدراس 113

 :  بعنوان5134) شعتدراسة  -1
 1"في الحكومة الفمسطينيةا لكترونية  ا دارةمقترح تطبيق السحابة الحكومية لتطوير "

الحككميػة، كاالسػتفادة اإللكتركنية  اإلدارة تقديـ مقترح يساعد في تطبيؽ ىدفت الدراسة إل 
دراسػػة الفكامػػد ك  ،كمعرفػػة الػػدكر الػػذم تمعبػػو السػػحابة الحككميػػة ،مػػف التطػػكر التكنكلػػكجي السػػريع
دارة السػػحابة الحككميػػة  المرجػػكة مػػف تطبيقيػػا فمسػػطينيا، كمػػدل تػػكفر المتطمبػػات اللزمػػة لبنػػاء كا 

 المػػني  الكصػػفي التحميمػػي معتمػػدان عمػػ  االسػػتبانةاسػػتخدـ الباحػػث كقد، قػػاتك معال إلػػ كالتعػػرؼ 
 :النتائج وكانت من أىملجمع البيانات، كالمقابمة كأداتيف 

 المتطمبات اللزمة لمبدء في بناء السحابة الحككمية بدرجة جيدة. تكفر 
 .دارية كتنمكية لمسحابة الحككمية  كجكد فكامد اقتصادية كتقنية كا 

 وأوصت الدراسة بـ:
   اإللكتركنيػػػة  اإلدارةاػػػركرة التكجػػػو نحػػػك تبنػػػي السػػػحابة الحككميػػػة كأسػػػاس لمكصػػػكؿ إلػػػ

 الحككمية.
  بأبعاده التنمكية كاالقتصادية. مشركعان كطنيان اإللكتركنية اعتبار السحابة  ةاركر 
 سػيامات كبيػرة فػي تحقيػؽ أىػداؼ إتػكفير التمكيػؿ المناسػب لممشػركع لمػا ليػا مػف  اركرة

 الحكـ الرشيد.
 

   بعنوان:5131دراسة مطر) -2
دراسة ميدانية عمى وزارة االشغال  :ا لكترونية ا دارة"دور تنمية الموارد البشرية في تطبيق 

 1قطاع غزة" –العامة وا سكان 
شػػػػاؿ فػػػي كزارة األاإللكتركنيػػػة  اإلدارةمتطمبػػػات تطبيػػػؽ  إلػػػ ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػ  التعػػػرؼ 

اإللكتركنية  اإلدارةالعامة كاإلسكاف في غزة، كدكر تنمية المكارد البشرية في التحكؿ إل  تطبيؽ 
كقػػد فػػي الػػكزارة، كسػػبؿ تنميػػة الكػػكادر البشػػرية لمكصػػكؿ إلػػ  تطبيػػؽ فعمػػي لػػإلدارة اإللكتركنيػػة، 
 ،انػػػػاتاسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػني  الكصػػػػفي التحميمػػػػي معتمػػػػدان عمػػػػ  االسػػػػتبانة كػػػػأداة لجمػػػػع البي

 ، النتػام بعػض فسػيرفػي ت سػاعدةملجمػع المعمكمػات كال كػأداة ةمػقابمال ـإلػ  اسػتخدا باإلاػافة
 وتوصل الباحث إلى:

 سمػت ال ايػأن إال ـالعػا فكظفيمػال فديػكا امييقػد التػي التدريبيػة م جػكدة البػرامػف  ـبػالرغ 
 .اإللكتركنية اإلدارةمجاؿ  في البشرية كاردمال يةمتن احتياجات باشرم بشكؿ
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  متطمبات تطبيقيا. في نقصاإللكتركنية، ك  اإلدارةيكجد اعؼ في اىتماـ الكزارة بتطبيؽ 
 متطمبػات التأىيػؿ  ف أىػـأل، ةاإللكتركنيػ اإلدارةمجػاؿ  فػي مميفالعػا أداءـ تقيػي اػركرة

 .التدريب قبؿ ـالتقيي ىك كالتدريب
 وأوصت الدراسة بـ:

  تكنكلكجيػػػػا تطػػػػكير النظػػػػاـ الرقػػػػابي فػػػػي الػػػػكزارة كاالسػػػػتفادة مػػػػف التسػػػػييلت التػػػػي تقػػػػدميا
 .الرقابة تطكير في المعمكمات

 الػػػدعـ  كتقػػديـ، عطاميػػا أكلكيػػةكا  اإللكتركنيػػة  اإلدارة تطبيػػؽ العميػػا اإلدارة تبنػػي اػػركرة
 الاعؼ نقاط كمعالجة القكة نقاط تعزيز في األداء تقييـ مف نظاـ الكامؿ ليا، كاالستفادة

 .اإللكتركنية اإلدارة مجاالت في
 

 بعنوان:  5133) لعاجزادراسة  -3
ــي تفعيــل تطبيــق  ــة ف ــة التنظيمي ــى وزارة  ا دارة"دور الثقاف ــة عم ــة": دراســة تطبيقي االلكتروني

  1"محافظات غزة -التربية والتعميم العالي
 كزارة فػياإللكتركنيػة  اإلدارة تطبيػؽ تفعيػؿ فػي التنظيميػة الثقافػة دكر إل  التعرؼ الدراسة ىدفت
 جمػع كلجػأ إلػ  التحميمػي، الكصػفي المػني  الباحػث كاتبػع غػزة، محافظػات -يالعػال كالتعمػيـ التربيػة
حيػث كزعػت  الشػامؿ الحصػر اسػتخداـ كتـ لمبحث، ةرميس كأداة اإلستبانة خلؿ مف األكلية البيانات
 وخمصت في الكزارة،اإللكتركنية  اإلدارة بأسمكب المتعامميف اإلدارييف المكظفيف جميع عم  االستبانة
 :أىميا نتائج عدة إلى الدراسة
 اػمف المباشػر رميسػو إلػ  الرجػكع بعممػو دكف المتعمقػة القػرارات اتخػاذ لممكظػؼ يتاح ال 

 العمؿ كنشر بناء في المكظفيف المتميزيف تحفيز أك تكريـ يتـ ، كالاإللكتركني العمؿ بيمة
 بالكزارة. اإللكتركني

 بالبرنػام  العمػؿ كآليػات نظػـ فػي تطػكير المشػاركة فرصػة المػكظفيف إعطػاء يػتـ ال 
 .يستخدمكنو الذم اإللكتركني

 :أىميا من كان ،التوصيات من جممة إلى الدراسة وخمصت 
 األفاؿاإللكتركنية الممارسات  لتشجيع ،الملحظة خلؿ مف التعمـ ألسمكب اإلدارة دعـ 

 بو. يحتذل كنمكذج بينيـ فيما كنشرىا المكظفيف بيف
 اتيـإنجػاز ب كالمعنكيػة الماديػة الحػكافز كربػط ،لػدل المػكظفيف التقػدير حاجػات إشػباع 

 كاتخػاذ كالػتعمـ كاالبتكػار اإلبػداع يشػجع عمػ  مناسػب منػاخ كتييمػة إلكتركنيػان، الكظيفيػة
 .اإللكتركنية األعماؿ بيمة امف التحديات كمكاجية القرارات
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 بعنوان:  5133) شمبي دراسة -4

  التنظيمي"1 التطوير عمى ا سالمية وأثرىا الجامعة فيا لكترونية  ا دارة " واقع
 اإلسػػػػػػػلمية، الجامعػػػػػػػةي فػػػػػػػاإللكتركنيػػػػػػػة  اإلدارة كاقػػػػػػػع إلػػػػػػػ  التعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػةت ىػػػػػػػدف
تطكير ي: التنظيم التطكير في محاكر ثلثة دراسة خلؿ مف كذلؾ ،التنظيمي التطكير عم  كأثرىا
 .الجامعة في المعمكمات تكنكلكجيا تكظيؼ البشرية، المكارد تنمية التنظيمي، الييكؿ
كقػد  الجامعة، في كالكسط  العميا اإلداريتيف الطبقتيف عم  تكزيعيا ثـ كمف ستبانةا تـ تصميـ كقد

 إلى: الدراسة توصمت وقد الدراسة، لمجتمع الشامؿ الحصر أسمكب الباحثة استخدمت
 عمػ  أنيػـ كالتكنكلكجيػا، كمػا اإلدارة لمزايػا الجامعػة فػي الدراسػة مجتمػع لػدل إدراؾ كجػكد 

 البريد اإللكتركني. مثؿ الجامعة في المتكفرةاإللكتركنية  بالتطبيقات معرفة
 بعد، االجتماع عف نظاـ مثؿ التطبيقات بعض بتكاجد معرفة لدييـ تكف لـ العامميف بعض 

 اإللكتركني. الشراء نظاـ اإللكتركني، التعميـ برنام 
 لتطبيػؽ التشجيعية الحكافز نقص منيااإللكتركنية  اإلدارة دكف تطبيؽ حالت عقبات ىناؾ 

 كالبشرية. كالفنية المادية نقص اإلمكاناتك  اإللكتركنية، اإلدارة برام 
 نحػك التكجػو خػلؿ التنظيمػي مػف الييكػؿ تطػكير إلػ  أدلاإللكتركنيػة  اإلدارة تطبيػؽ 

 العامميف قبؿ مف ىناؾ مشاركة تكف لـ أنو إال ،اإلدارية المستكيات عدد تقميؿل اللمركزية
 القرارات. اتخاذ عممية في

 :بـ الدراسة أوصتو 
 أدكاتيا كاستعماؿاإللكتركنية  اإلدارة إل  التحكؿ بأىمية الثقافية التكعية مستكل رفع اركرة 

 مػع يتناسػب بمػا التنظيمػي اإلدارم الييكػؿ تعزيز عم  العمؿ، ك لممكظؼ اليكمي العمؿ في
 اإللكتركنية. اإلدارة إل  التػيير عممية

 اػركرة، ك اإلدارية الجكانب كافة تػطي بحيث المحكسبة اإلدارية المعمكمات أنظمة تطكير 
 مزاياىػا مػف للسػتفادة المػكظفيف كفؤ شػ إلدارةاإللكتركنيػة  النمػاذج اسػتخداـ فػي التكسػع
 .المعاملت إنجاز كقت كتخفيض النفقات كتقميؿ المتعددة

   بعنوان:5131) دراسة البرغوثي -5
 فـي المؤسسـات الصـالح الحكـم مبـادئ تعزيـز فـي ا داري والتـدقيق الرقابـة وحـدة "دور
 1"ا دارية الشؤون وموظفي المدققين ا داريين نظر وجية من الغربية الضفة في الحكومية
 لػديكاف المػكظفيف التابعػة اإلدارم كالتػدقيؽ الرقابػة كحػدة دكر إلػ  التعػرؼ إلػ  الدراسػة ىػدفت

 المػدققيف كافػة الدراسػة كمثػؿ مجتمػع المعنيػة، الػكزارات فػي الصػالح الحكػـ مبػادئ تعزيػز فػي العػاـ
( كزارة 25كعػددىـ ) المعنيػة فػي الػكزارات اإلدارم كالتػدقيؽ الرقابػة كحػدة فػي العػامميف اإلداريػيف
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 مػكظفي الشػؤكف مػف الػكزارات كلعينػة ىػذه فػي اإلداريػة لمشػؤكف فيالعػام المػدراء ككافػة ،كمؤسسػة
 تصػميـ عبرالتحميمي  الكصفي ني مالت الباحثة كاستخدم ،%( مف المكظفيف25مقدارىا ) اإلدارية
 ىميا:أكان  ،إلى عدة نتائج الدراسة وتوصمت ،استبانات ثلث
 مػف التحقػؽ يػتـ عبرىػا التػي اإلداريػة العمميػة لكظػامؼ مػتمـ كجػزء اإلداريػة الرقابػة اػركرة 

 مف كالتأكد ،األداء قياس لسلمة اركرة كشرط الرقابة تعتبر  ىداؼ، كما  لالنتام مطابقة
 .العمؿ عمييا يقاس مسبقة معايير كاع

 العمكميػة، الكظيفيػة نحػك االحتػراـ مػف أكسػع مفيػكـ نشػر عمػ  اإلدارية الرقابة كحدة عممت 
 المختمفة. المؤسسات في األداء معايير تكحيد عم  كما عممت

 كالمسػاءلة كالشػفافية النزاىػة مجػاالت فػي تحسػفو كجػكد  عمػ  المبحكثػة الفمػة بػيف اتفاؽ ىناؾ 
 الكزارة. في اإلدارم المدقؽ بكجكد تحققت الفساد كمحاربة

 أوصت الدراسة بـ:و 
 يخػدـ مصػمحة بمػا المختمفػة المؤسسػات فػي المػدققيف دكر تناسػب آليػات تطػكير اػركرة 

تسػيـ  كالتػي ،ككفػاءة فاعميػة أكثػر تقنيػات كاسػتخداـ العمػؿ تحػديث خػلؿ مػف كذلػؾ العمػؿ،
 المػػػػكظفيف قبػػػؿ مػػػف ـأ اإلدارم المػػػػدقؽ قبػػػؿ مػػػف سػػػػكاء المبػػػذكؿ كالكقػػػت الجيػػػػد تقميػػػؿ فػػػي

 .العاـ المكظفيف ديكاف مكظفي قبؿ مف كحت  اإلدارية الشؤكف كالعامميف في
 

   بعنوان:5131) بسيسو دراسة -6
 سـجالت مسـح مشـروع فـي ا داريـة العمميـات كفـاءة عمـىا لكترونيـة  ا دارة تطبيـق "أثـر

 غزة"1- الدولية الغوث وكالةفي  الفمسطينيين الالجئين
 كفػاءة العمميػات عمػ اإللكتركنيػة  اإلدارة نظػاـ تطبيػؽ أثػر إل  التعرؼ إل  الدراسة ىذه ىدفت
غػزة  بمكتػب الدكليػة الػػكث ككالػةفػي  الفمسػطينييف اللجمػيف سػجلت مسػح مشػركع فػي اإلداريػة
 استخدـبالمشركع، ك  الخاصاإللكتركنية  اإلدارة لنظاـ كالسمبية اإليجابية الجكانب خلؿ مف اإلقميمي
 لتحميؿ التطبيقي المني  استخداـ إل  إاافة ،االستنتاجي كالمني  التحميمي الكصفي المني  الباحث
 أىـم ومـن ،اإللكتركنيػة اإلدارة بنظػاـ الخاصػة البيانػات مػف قاعػدة عمييػا الحصكؿ تـ التي البيانات
  ة:الدراس ليا توصمت التي النتائج
 تطبيػؽ كيػؤدم المشػركع، فػي القػرار عمميػة اتخػاذ كفػاءة مػفاإللكتركنيػة  اإلدارة نظػاـ يزيػد 

 إلػ  بػدكره يؤدم مما ،كمحكـ إلكتركنية دقيؽ رقابة نظاـ خمؽ إل اإللكتركنية  اإلدارة نظاـ
ل  اإلنتاج حجـ زيادة  اإلنتاج. جكدة تحسيف كا 

 المػكارد مصػاريؼ خفػض إلػ  كأياان  ،اإلدارية المصاريؼ تقميص إل  النظاـ يؤدم تطبيؽ 
 .المكظؼ كتقييـ العمؿ تكزيع في العدالة إل  أدل النظاـ تطبيؽ أف كما البشرية،
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 أىميا: كان ،توصيات عدة إلى الدراسة وخمصت
 الػكث ككالة فييا تتكاجد التي الخمس في المناطؽ الحالياإللكتركنية  اإلدارة نظاـ تطبيؽ 

 .كاحدة مركزية شبكة امف كربطيا
 اإللكتركنيػة  اإلدارة نظػاـ لتطػكير اللزمػة االستشػارات لتقػديـ بخبراء متخصصػيف االستعانة

جراءات كاع ، كالحالي  .المشركع في القرار اتخاذ لعممية كااحة كمعايير آليات كا 
 االسػتعانة، ك كالمشػرفيف لممػدراء الرقابة يتيح إمكانية بحيثاإللكتركنية  اإلدارة نظاـ تطكير 

 .كفاءتو كزيادة تطكير النظاـ في الخبيرة النظـ بتقنيات
 

   بعنوان:5119) عمار دراسة -7
 ا قميمي غزة بمكتب الالجئينوتشغيل  غوث بوكالةا لكترونية  ا دارة تطبيق إمكانية مدى" 

 1"العاممين أداء تحسين في ودورىا
 كتشػيؿ اللجميف غكث ككالة فياإللكتركنية  اإلدارة تطبيؽ إمكانية مدل معرفة إل  الدراسة ىدفت
 الماليػة مػف اإلمكانػات نجاحيػا متطمبػات تػكافر مػدل إلػ  التعػرؼ خػلؿ مػف اإلقميمػي غػزة بمكتػب
، الككالػة فػي العػامميف تحسػيف أداء فػي دكرىػاك  العميػا اإلدارة كدعػـ التػزاـ كمػدل ،كالبشػرية كالتقنيػة

 نتائج وأظيرت، كاستخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي مف خلؿ استبانة صممت ليذا الػرض
 :ما يمي الدراسة
 تػكفرا، ك نجاحيػ كمتطمبػاتاإللكتركنيػة  اإلدارةبػ الككالػة مػكظفي قبػؿ مػف معرفػة كجػكد  

 اإللكتركنية. اإلدارة لتطبيؽ اللزمة اإلداريةك  كالبشرية كالتقنية المالية لمتطمباتا
 اإلدارة اإللكتركنيػة، كحػرص اإلدارة تطبيػؽ لسياسػة العميػا اإلدارة قبػؿ مػف كدعـ التزاـ كجكد 

 اإلدارة السػػػػػػتخداـ كمعنكيػػػػػػا نفسػػػػػػيا المػػػػػػكظفيف كتييمػػػػػػة التقنيػػػػػػة المسػػػػػػتجدات مكاكبػػػػػػة عمػػػػػػ 
 اإللكتركنية.

 اسػتخداـ فأبػ القناعػة تػكفر، ك األمنيػة الناحية مفاإللكتركنية  اإلدارة لتطبيقات األفراد تأييد 
 خػلؿ مػف كبيػرة بدرجػة األداء الػكظيفي ككفػاءة فاعمية زيادة عم  يعمؿاإللكتركنية  اإلدارة
 كجيػد كقػت كتػكفير التعميمػات، كدقػة تنفيػذ كسػرعة اإلنتاجيػة كرفػع العمػؿ إنجػاز سػرعة

 المكظفيف.
 فػي العميا اإلدارة كقصكر اإللكتركني، العمؿ في لممتميزيف الحكافز نظاـ في اعؼ كجكد 

 .اإللكتركنية اإلدارة بتطبيؽ المتعمقة البرام  كاع في اإلدارية المستكيات جميع مشاركة
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 :أىميا من ،توصيات جممة إلى الدراسة وخمصت
 اإللكتركنية. اإلدارة تطبيؽ عم  كتأىيميـ المكظفيف لتدريب اللـز المالي الدعـ زيادة 
 البنيػة كتحػديث تطػكير متابعػة، ك اإللكتركنػي العمػؿ فػي لممتميػزيف فعػاؿ حػكافز نظاـ كاع 

باسػتمرار، اإللكتركنيػة  اإلدارةلتطبيػؽ  صػلحيتيا لاػماف المعمكمػات لتكنكلكجيػا التحتيػة
 اإللكتركنية. العمؿ ثقافة نشر عم  اإلدارة تعمؿ أف كاركرة

 
   بعنوان:5117) شاىين دراسة -8

 1الداخمية في المنظمات األىمية في قطاع غزة" ا دارية"واقع الرقابة  
التػػي تمارسػػيا  اإلداريػػةالاػػكء عمػػ  كاحػػدة مػػف أىػػـ الكظػػامؼ  إلقػػاءىػػدفت الدراسػػة الػػ  

الػذم تمعبػو فػي تحقيػؽ أىػداؼ  الميػـالداخميػة كتكاػيح الػدكر  اإلداريةكىي الرقابة  ،اإلدارة
بعػػػػض  إلػػػػ المنظمػػػػات األىميػػػػة مػػػػف خػػػػلؿ تحميػػػػؿ مياميػػػػا كاختصاصػػػػاتيا كػػػػذلؾ التعػػػػرؼ 

العكامؿ المؤثرة في الرقابة الداخميػة فييػا الممثمػة فػي: الييكػؿ التنظيمػي، كاألسػاليب الرقابيػة 
ة داخػػػؿ إاػػػافة إلػػػ  قيػػػاس مػػػدل تحقيػػػؽ الػػػنظـ الرقابيػػػة المطبقػػػ ،كتقيػػػيـ األداء كاالتصػػػاؿ

 المنظمات األىمية مف تحقيؽ أىدافيا.
حيػػػث كزعػػػت اسػػػتبانة اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػني  الكصػػػفي التحميمػػػي كلتحقيػػػؽ ىػػػذه األىػػػداؼ 

النتائج التي توصمت  أىمومن الستطلع رأم القامميف عم  الرقابة في المنظمات األىمية، 
 .أىدافياداخمية كتحقيؽ : كجكد علقة طردية بيف تكفر مقكمات الرقابة الإلييا الدراسة

 وقد أوصت الدراسة بـ:
 العمػػػؿ عمػػػ  كاػػػع معػػػايير ، ك اػػػركرة نشػػػر الػػػكعي بأىميػػػة العمػػػؿ الرقػػػابي لتصػػػحيح األداء

 معتمدة كمكاكعية إلعداد التقارير كالتحديث المستمر في األساليب الرقابية المستخدمة.
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 :الدراسات العربية 511

   بعنوان:5131)عاشور والنمري دراسة  -9
في جامعة اليرموك من وجيـة نظـر الييئـة التدريسـية ا لكترونية  ا دارةمستوى تطبيق " 

  "1داريينوا 
 اليرمكؾ، جامعة فياإللكتركنية  اإلدارة تطبيؽ مستكل عف الكشؼ إل  الدراسة ىدفت  
 كعددىـ، الجامعة في اإلداريةك  التدريسية الييمة أعااء جميع مف الدراسة مجتمع تككف كقد

ي الدراسػػػػػػػػػػ لمعػػػػػػػػػػاـ ان إداريػػػػػػػػػػ (1727ك) ،تػػػػػػػػػػدريس ىيمػػػػػػػػػػة عاػػػػػػػػػػك (683)ـ مػػػػػػػػػػني ،(2410)
 :أن الدراسة نتائج أظيرتو  2010/2011

 الييمػػػػة أعاػػػػاء نظػػػػر كجيػػػػة مػػػػف اليرمػػػػكؾ جامعػػػػة فػػػػياإللكتركنيػػػػة  اإلدارة تطبيػػػػؽ مسػػػػتكل 
 مجػاؿ تػله األكل ، المرتبة في لكتركنياإل التنفيذ مجاؿ كجاء مرتفعة، بدرجة كاف التدريسية
 كبدرجػػػة الثالثػػػة المرتبػػػة فػػػي لكتركنػػػياإل كالتقػػػكيـ الرقابػػػة مجػػػاؿ، كأظيػػػر لكتركنػػػياإل التنظػػػيـ

 .متكسطة كبدرجة األخيرة، المرتبةي ف لكتركنياإلالتخطيط  مجاؿ كجاء متكسطة،
  كجيػػة مػػف اليرمػػكؾ جامعػػة فػػياإللكتركنيػػة  اإلدارة تطبيػػؽ مسػػتكل أف النتػػام  أظيػػرت كمػػا 

تله  األكل  المرتبة في لكتركنياإل التنفيذ مجاؿ كجاء متكسطة، بدرجة كانت اإلدارييف نظر
 كبدرجػػػػة الثالثػػػػة المرتبػػػػة فػػػػي لكتركنػػػػياإل التقػػػػكيـ مجػػػػاؿ كجػػػػاء ،لكتركنػػػػياإل التنظػػػػيـ مجػػػػاؿ

 .متكسطة كبدرجة األخيرة، المرتبة في لكتركنياإل التخطيط مجاؿ جاء حيف في متكسطة،
 حممػػػػة لصػػػالح العممػػػي المؤىػػػؿ متػيػػػػر الخػػػتلؼ تعػػػزل فػػػركؽ كجػػػػكدلػػػ    إالنتػػػام كأشػػػارت 

 لكتركنػياإل كالتقػكيـ كالرقابػة لكتركنػياإل التخطػيط مجػالي فػي العميػا لدراسػاتالبكػالكريكس كا
 الدراسػات مؤىػؿ كحممػة ،دكف فمػا الػدبمكـ مؤىػؿ حممػة بػيف فػركؽ ككجػكد ككػؿ، األداة كفػي
 . لكتركنياإل التنفيذ مجاؿ في العميا الدراسات ممةح لصالح العميا

 :أىميا من توصيات جممة إلى الدراسة وخمصت
 اإلدارة تفرايا التياإللكتركنية  التعاملت مع لتتكاكب اإلدارية كاألنظمة التشريعات تطكير 

  .اإللكتركنية
 الماديػػػة المتطمبػػػات تػػػكفيرك  ،اإللكتركنيػػػة اإلدارة لتطبيقػػػات الملممػػػة التحتيػػػة البنيػػػة تػػػكفير 

 األعمػاؿ كافة فياإللكتركنية  اإلدارة تطبيقات استخداـ لدعـ اللزمةكالتقنية  كالفنية كالبشرية
 .اإلدارية
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 انذراضبد انطبثمخ

 في المتميزيف كمنح ،الكاقع فياإللكتركنية  اإلدارة ممارسة إل  التحكؿ عم  العامميف تشجيع 
 العالي التعميـ مؤسسات بيف كالتنسيؽ الشراكة فعيؿكت ،كالمعنكية المادية الحكافز استخداميا
 .اإللكتركنية اإلدارة استخداـ لتطكير

 
   بعنوان:5131القحطاني )دراسة   -10

وعالقتيــا بالحــد مــن الحــوادث فــي المديريــة العامــة لمــدفاع ا لكترونيــة  ا دارة" واقــع تطبيــق 
  المدني بالمنطقة الشرقية"1

ككسػػػيمة فٌعالػػػة لمتقميػػػؿ مػػػف اإللكتركنيػػػة الحاجػػػة الماسػػػة لػػػإلدارة لػػػ  إلػػػ  التعػػػرؼ ىػػػدفت الدراسػػػة إ
( عػػاملن فػػي المديريػػة العامػػة لمػػدفاع 252تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف )ك الحػػكادث المتكػػررة كالمتزايػػدة، 

  أظيرت النتائج أن:، ىذه الدراسة المني  الكصفي التحميميكاعتمدت المدني بالمنطقة الشرقية، 
  بالمديريػػػة العامػػػة لمػػػدفاع المػػػػدني اإللكتركنيػػػة  اإلدارةأفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة مكافقػػػكف عمػػػ  كاقػػػع

 (.5مف  3.64بالمنطقة الشرقية بمتكسط حسابي)
  اإللكتركنيػة  اإلدارةلتطبيػؽ  اإلداريػةىناؾ تفاكت في مكافقة أفراد عينة الدراسة عم  المتطمبات

 (.4.19إل   2.85ـ ما بيف )حيث تراكحت متكسطات مكافقتي ،بالمديرية
  اإللكتركنية  اإلدارةأظيرت النتام  أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف عم  الحكادث التي تحد منيا

 .(5مف  3.53في المديرية العامة لمدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بمتكسط حسابي)
 اإللكتركنيػػػػة  دارةاإلظيػػػػرت النتػػػػام  أف أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة مكافقػػػػكف عمػػػػ  إيجابيػػػػات تطبيػػػػؽ أ

 (. 5مف  3.77بالمديرية العامة لمدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بمتكسط حسابي)
 الدراسة بما يمي:أوصت و 
   تحسػيف مسػتكل البنيػة التحتيػة اللزمػة ، ك فػي مكاجيػة الحػكادثاإللكتركنيػة  اإلدارةتفعيؿ بػرام

 المدني بالمنطقة الشرقية.بالمديرية العامة لمدفاع اإللكتركنية  اإلدارةلتطبيؽ 
  بالمديريػة العامػػة اإللكتركنيػة  اإلدارةكافػة المعكقػات التػي تحػد مػف تطبيػؽ لػ  إاػركرة التعػرؼ

 .لمدفاع المدني بالمنطقة الشرقية
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   بعنوان:5131متعب )دراسة   -11
  "1لكترونيةا   ا دارةبالحرس الوطني لمقطاع الشرقي في تطبيق  ا داريةدور القيادات " 

الحرس الػػػكطني لمقطػػػاع الشػػػرقي فػػػي بػػػ اإلداريػػػةالتعػػػرؼ عمػػػ  دكر القيػػػادات  الػػػ الدراسػػػة  ىػػػدفت
كف العسػػكرية ؤ مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع الاػػباط العػػامميف بالشػػ، كتكػػكف لكتركنيػػةاإل اإلدارةتطبيػػؽ 

 ةباسػػتخداـ االسػػتبان التحميمػػي اسػػتخدـ الباحػػث المػػني  الكصػػفيك لمحػػرس الػػكطني بالقطػػاع الشػػرقي، 
 :أن الدراسة نتائج أظيرتو ، كأداة لجمع البيانات

  بدرجػػػة اإللكتركنيػػػة  اإلدارةبػػػالحرس الػػػكطني لمقطػػػاع الشػػػرقي بتطبيػػػؽ  اإلداريػػػةكعػػػي القيػػػادات
كتقػديـ ي، لػىميا )عقد دكرات تدريبية في مجػاؿ الحاسػب اآلأعبارة مف  ةعشر  متكسط في ثلث

كتػكفير بػرام  حمايػة مناسػبة كتػكفير كػكادر بشػرية  ،اإلداريػةجػراءات كتسػييؿ اإل ،الػدعـ الكامػؿ
 لكتركنية(.اإل اإلدارةمؤىمة لتطبيؽ 

 اإلدارةف عمػػػػ  عشػػػػر عبػػػػارات مػػػػف محػػػػكر كاقػػػػع تطبيػػػػؽ ك بينػػػػت الدراسػػػػة أف المبحػػػػكثيف مكافقػػػػ 
مكقػػػع رسػػػمي لمحػػػرس كجػػػكد ك  ،لػػػي بالقطػػػاع الشػػػرقيمنيػػػا )كجػػػكد ادارة الحاسػػػب اآلاإللكتركنيػػػة 

ي ت( كمحايدكف في اثناإلداريةكنظاـ االتصاالت  لكتركنياإلكيتكفر كذلؾ خدمة البريد  ،الكطني
 .عبارة ةعشر 

  قمػػػة فػػػرص ي )تتمثػػػؿ فػػػاإللكتركنيػػػة  اإلدارةىػػػـ معكقػػػات التػػػي تكاجػػػو تطبيػػػؽ أبينػػػت الدراسػػػة أف
قمػة كعػي  ،داء العمػؿأسػمكب المركػزم فػي اتبػاع األ ،لػيحاؽ بدكرات في مجاؿ الحاسب اآلااللت

 .(لكتركنيةاإل اإلدارةبعض العامميف بأىمية كفكامد تطبيؽ 
  ربيف تتمثؿ في )زيػادة عػدد المػداإللكتركنية  اإلدارةساليب تطكير تطبيؽ أبينت الدراسة أف أبرز

تػكفير  ،تشػجيع المختصػيف عمػ  االبتكػار كالتطػكير لمبػرام  ،لػيالمؤىميف في مجاؿ الحاسب اآل
بالشػػػكؿ الػػػذم  اإلداريػػػةجػػػراءات كتبسػػػيط اإل ،الحػػػكافز الماديػػػة كالمعنكيػػػة لممسػػػتخدميف كالعػػػامميف

 .(لكتركنيةاإل اإلدارةيسمح بتطبيؽ 
 كما اوصت الدراسة بـ:

 تكصػػػيؼ الكظػػػامؼ كتخطػػػيط المػػػكارد البشػػػرية ، ك لكتركنيػػػةاإل اإلدارةالعميػػػا لتطبيػػػؽ  اإلدارةعػػػـ د
 اإلداريػػػةجػػػراءات تبسػػػيط اإلك  ،لكتركنيػػػةاإل اإلدارةالعاممػػػة بشػػػكؿ يمبػػػي كيػػػدعـ متطمبػػػات تطبيػػػؽ 

  .لكتركنيةاإل اإلدارةبالشكؿ الذم يسمح بتطبيؽ 
  لتػػكفير عناصػػر بشػػرية مؤىمػػة لتطبيػػؽ  الحاسػػكبالتكسػػع فػػي عقػػد الػػدكرات التدريبيػػة فػػي مجػػاؿ

مف خلؿ عقػد كرش عمػؿ تدريبيػة كتعريفيػة بأىميػة اإللكتركنية نشر الثقافة ك اإللكتركنية  اإلدارة
 .كسبؿ تطبيقيا كتطكيرىااإللكتركنية  اإلدارةبحاث كالدراسات التي تتناكؿ دعـ األقيا، ك تطبي
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   بعنوان:5131دراسة الدوسري ) -12
إدارة التربيـة والتعمـيم بـوادي  ودورىـا فـي رفـع أداء منسـوبي ا داريـةتطوير أساليب الرقابة  "

 "1الدواسر
فػي رفػع أداء منسػكبي إدارة  اإلداريػةمػا دكر تطػكير أسػاليب الرقابػة  ل  معرفػةإ الدراسة ىدفت

مجتمػع كعينػة الدراسػة مػف العػامميف بػإدارة التربيػة كالتعمػيـ  ، كتكػكفالتربية كالتعميـ بػكادم الدكاسػر؟
اسػػتخدـ الباحػػث المػػني  الكصػػفي )بأسػػمكب المسػػح االجتمػػاعي( لتحقيػػؽ أىػػداؼ ، ك بػػكادم الدكاسػػر

 وأظيـرت، بيانػاتالالدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا، كقد اعتمد الباحث عم  االستبانة كأداة لجمػع 
 :مايمي الدراسة نتائج

  الدكاسػػر فػػي المطبقػػة فػػي إدارة التربيػػة كالتعمػػيـ بػػكادم  اإلداريػػةتتمثػػؿ أبػػرز مظػػاىر كاقػػع الرقابػػة
االىتمػػػاـ مػػػف المػػػديريف كرؤسػػػاء األقسػػػاـ كالكحػػػدات بأسػػػمكب الملحظػػػة الشخصػػػية لمراقبػػػة أداء 
العػػامميف، كالرجػػكع لمسػػجلت الخاصػػة بػػأداء العمػػؿ لمراقبػػة أداء العػػامميف، كالتقػػارير االسػػتثنامية 

 .الخاصة بمشكلت أداء العامميف
 عمػػػ  أداء منسػػػكبي إدارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بػػػكادم  اإلداريػػػةأبػػػرز انعكاسػػػات تطػػػكير الرقابػػػة  أمػػػا

في أنو أصبح لدل العامميف إدراؾ بأسس كمبادئ العمؿ اإلدارم، كىناؾ تحسف تتمثؿ فالدكاسر 
مسػػتمر فػػي مسػػتكل األداء اإلدارم لمعػػامميف، كارتفػػاع مسػػتكل االناػػباط كااللتػػزاـ الػػكظيفي فػػي 

 .العمؿ
  فػػػي اػػػعؼ مسػػػتكل خبػػػرات القػػػامميف  اإلداريػػػةقابػػػة تتمثػػػؿ الصػػػعكبات التػػػي تكاجػػػو تطػػػكير الر ك

، قمػػة عقػػد اإلداريػػةالرقابػػة نػػدرة تػػدريب العػػامميف حػػكؿ المسػػتجدات فػػي مجػػاؿ ك بأعمػػاؿ الرقابػػة، 
المقػػػاءات الدكريػػػة المنتظمػػػة بػػػيف المشػػػرفيف كالمػػػديريف كالعػػػامميف لمكاجيػػػة مشػػػكلت كمعكقػػػات 

 .الرقابة كالعمؿ عم  حميا
 توصيات من اىميا: لى عدةوتوصمت الدارسة إ

  إلحػػػػاؽ منسػػػػكبي إدارات التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ بػػػػكادم الدكاسػػػػر بػػػػدكرات تدريبيػػػػة متقدمػػػػة فػػػػي تطبيػػػػؽ
مػػػػػنح المتميػػػػػزيف فػػػػػي تطبيػػػػػؽ اسػػػػػتراتيجيات التطػػػػػكير اإلدارم ، ك اسػػػػػتراتيجيات التطػػػػػكير اإلدارم

 م.اإلدار الحكافز المادية كالمعنكية التي تشجعيـ عم  االستمرار في مساندة جيكد التطكير 
   كالمػػػكارد الماليػػػة اللزمػػػة لتطبيػػػؽ اسػػػتراتيجيات التطػػػكير كالتكنكلكجيػػػة تػػػكفير التقنيػػػات الحديثػػػة

 .اإلدارية رفع مستكل خبرات القامميف بأعماؿ الرقابةك  ،اإلدارم في إدارات التربية كالتعميـ كافة
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   بعنوان:5135الحميداني )دراسة   -13
  في ضبط الحدود بالمممكة العربية السعودية"1ا لكترونية " دور نظم المراقبة 

نظػران لممسػؤكلية األمنيػة الجسػيمة لحػرس الحػدكد ىمية مراقبػة الحػدكد إل  إظيار أالدراسة  ىدفت 
( 8)تشترؾ في الحػدكد مػع حيث بحرية، البرية ك الطكؿ حدكدىا  بسببفي المممكة العربية السعكدية 
الدكليػػػة التػػػي تعبػػػر فييػػػا معظػػػـ سػػػفف دكؿ العػػػالـ، كمايتطمبػػػو ذلػػػؾ مػػػف دكؿ، باإلاػػػافة إلػػػ  الميػػػاه 

 ،تكظيػػؼ كػػؿ التقنيػػات كاألنظمػػة الممكنػػة لمسػػاندة القػػكل البشػػرية فػػي أداء مياميػػا فػػي اػػبط الحػػدكد
)الكػػاميرات الحراريػػة، كنظػػاـ تتبػػع  كتطبيقاتيػػا المختمفػػة مثػػؿاإللكتركنيػػة فػػإف اسػػتخداـ نظػػـ المراقبػػة 

ميػػػع اػػػباط كأفػػػراد حػػػرس تكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف جكقػػػد ، أساسػػػي فػػػي المراقبػػػةالمركبػػػات( شػػػرط 
المػني  الكصػفي التحميمػي ت الدراسػة اسػتخدمك ، يعممػكف عمػ  نظػـ المراقبػة اإللكتركنيػة الحدكد الػذيف

  التي توصمت ليا الدراسة: أىم النتائجمن  ،الذم يعتمد عم  دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع
   تحقيؽ في اإللكتركنية سياـ نظـ المراقبة إأف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية جدا عم

 .يجابيات في ابط الحدكد بالمممكة العربية السعكديةاإل
  في ابط الحدكد بالمممكة العربية السعكدية.اإللكتركنية متطمبات تطبيؽ المراقبة  تكفر 

  بدرجػػػة كبيػػػرة فػػػي اػػػبط الحػػػدكد بالمممكػػػة  ،كتحػػػداإللكتركنيػػػة ىنػػػاؾ معكقػػػات تكاجػػػو المراقبػػػة
 العربية السعكدية.

 :توصمت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أىمياوقد  
 تػػػكفير متطمبػػػات ، ك تػػػكفير المػػػكارد الماليػػػة الكافيػػػة اللزمػػػة لتطبيػػػؽ نظػػػـ المراقبػػػة االلكتركنيػػػة

العمػػػؿ عمػػػ  ، ك بريػػة كالبحريػػػة بالمممكػػةفػػي اػػػبط الحػػػدكد الاإللكتركنيػػػة تطبيػػؽ نظػػػـ المراقبػػة 
 .في القطاعات األمنيةاإللكتركنية تكفير نظـ المراقبة 
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  "1المعاصرةا لكترونية  ا دارةلكتروني: مدخل لتطبيق نظام السجل الطبي ا  " 
إلػ  اقتػراح نمػكذج لمسػجؿ الطبػي اإللكتركنػي داخػؿ المستشػفيات كالمراكػز  الدراسػة ىػدفت

، كاسػتخدمت الدراسػة ( My-SQL ،PHP،HTML البرمجيػة ) المػات كباعتمادالطبية كخارجيا، 
اـ فػػػي مدينػػػة المكصػػػؿ، كقػػػد عػػػمػػػني  دراسػػػة الحالػػػة، حيػػػث طبقػػػت عمػػػ  مستشػػػف  الحمدانيػػػة ال

 :إلى الدارسة توصمتك لمكصكؿ لممعمكمات،استخدـ الباحث المقابلت الشخصية 
 داخػؿ المػريض معمكمػات إدارة عمػ  يقػكـ االتصػاالت، شػبكة عمػ  مسػتند برمجػي نظػاـ حاقتػرا 

 تطبيقو بعد المقترح لمنظاـ كاف إذ ؽ،كرااأل استخداـ دكف لكتركنيإ بشكؿ كخارجيا  المستشف
 زايا كىي:الم مف مجمكعة تجريبيان 
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، مػريض كػؿل  الاػركرية المعمكمػات عم  تحتكم كبيرة بيانات قاعدة المقترح النظاـ تاحأ -1
 مػع ،مػافأك  حمايػة نظػاـ كجػكد خػلؿ مػف الطبيػة المػريض معمكمػات عمػ مػع الحفػاظ 

 الدخكؿ. صلحيات تحديد

 مػف المقتػرح النظاـ خفض، ك كاحد كقت في مستفيد مف أكثر استخداـ إمكانية النظاـ كفر -2

 .كالكقت كالجيد الكرقية الكمؼ

 :فيي التوصيات أبرز أما     
  فػي كالطبيػة اإلداريػة القػرارات صػناعة مجػاالت فػي الخبيرة كالنظـ المعرفة قكاعد نظـ استخداـ 

 القرارات.  فعالية رفع في ثر، مف ليا لما المستشف 

 منظكمػة صػحية لبنػاء األجػؿ كالطكيػؿ الشػامؿ التخطػيط اػركرة نحػكاالستراتيجية  الرؤية تقكية 

 كشػت  المستشػفيات بػيف لممعمكمػات اآلمػف التبػادؿ تاػمف بلدلػا مستكل عم  متكاممة لكتركنيةإ

 .المكحد الصحي الرقـ كاعتماد كالعالمية كالكطنية الصحية المراكز

 عكرفػ المػكظفيف، لجميػع لكتركنػياإل الطبػي السػجؿ نظػاـ تطبيػؽ مجػاؿ يدكرات تدريبيػة فػ عقػد 
 ة. المستمر  التكنكلكجيةالتطكرات كالتػيرات  مع  شيتما بما مستكياتيا
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فــي جــودة الخــدمات الداخميــة فــي المصــارف ا ســالمية العاممــة فــي ا لكترونيــة الرقابــة أثــر "
 "1 األردن

بأبعادىػػا )الرقابػػة عمػػ  المػػدخلت، اإللكتركنيػػة أثػػر الرقابػػة ىػػدفت الدراسػػة إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  
 نترنػت، الرقابػة عمػػ  أمػف البيانػات كالممفػػات( فػي جػػكدةمػ  التشػػػيؿ، الرقابػة عمػ  شػػبكة اإلالرقابػة ع

ردف، كاعتمػػػػد الباحػػػػث عمػػػػ  المػػػػني  سػػػػلمية العاممػػػػة فػػػػي األالخػػػػدمات الداخميػػػػة فػػػػي المصػػػػارؼ اإل
امميف فػي مف الع ( فردان 349ل  تكزيع استبانة عم  عينة عشكامية مقدارىا )إالكصفي التحميمي، كلجأ 

 نتـائج عـدة إلـى الدراسـة وخمصـت (،3سػلمية كعػددىا)الرقابػة الداخميػة فػي المصػارؼ اإل دكامػر
 :أىميا
 سػلمية العاممػة فػي األردف ألبعػاد الرقابػة كل تقييـ العامميف فػي المصػارؼ اإلتبيف أف مست

 كاف مرتفعان.اإللكتركنية 
 العاممػػة فػػي األردف ألبعػػاد جػػكدة  سػػلميةتبػيف أف مسػػتكل تقيػػيـ العػػامميف فػػي المصػػارؼ اإل

 الخدمات )المممكسية، االستجابة، االعتمادية، المينية( كاف مرتفعان.
 بأبعادىػػػا مجتمعػػػة كمنفػػػردة فػػػي جػػػكدة اإللكتركنيػػػة داللػػػة احصػػػامية لمرقابػػػة  مكجػػػكد أثػػػر ذ

 سلمية العاممة في األردف.الخدمات الداخمية في المصارؼ اإل
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 :أىميا كان التوصيات من جممة إلى لدراسةا وعمى ضوء النتائج خمصت

  سلمية العاممة في األردف، كتدريب العامميف في المصارؼ اإلكاع البرام  اللزمة لتأىيؿ
 لكتركنية.قنيات الحديثة كتطبيؽ الرقابة اإلكمتابعة تنفيذىا بما يمكنيـ مف التعامؿ مع الت

  لكتركنيةأىمية الرقابة اإلاالستمرار في الجيكد الرامية إل  نشر الكعي حكؿ. 
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عمـى المسـتفيدين مـن خـدمات المديريـة العامـة  وانعكاساتياا لكترونية  ا دارة" تطبيقات 

 لمجوازات بمدينة جدة "1
كانعكاسػػاتيا عمػػ  المسػػتفيديف اإللكتركنيػػة  اإلدارةمػػا كاقػػع تطبيقػػات  معرفػػة إلػػ  الدراسػػػة ىػػدفت

جميػػػع المتػػػردديف عمػػػ  المديريػػػة مػػػف  مجتمػػػع الدراسػػػػة ، كتكػػػكفخػػػدمات الجػػػكازات بمدينػػػة جػػػدة؟مػػػف 
اسػػتخدـ الباحػػث المػػني  ك  اإللكتركنيػػة، اإلدارةالعامػػة لمجػػكازات بمدينػػة جػػدة للسػػتفادة مػػف تطبيقػػات 

  (900)اسػػتبانة تػػـ تكزيعيػػا عمػػ  عينػػة الدراسػػة كالتػػي بمػػػتتصػػميـ  ؿمػػف خػػل الكصػػفي التحميمػػي
  أىــم النتــائج:و ، ، 2011ردة، خلؿ فترة إجراء الدراسة لعاـ مف

  بشػكؿ تػاـ أك بصػكرة شػبابيؾ اإللكتركنيػة تقدـ المديرية العامة لمجكازات العديد مػف الخػدمات
لػػػ  المممكػػػة، تتمثػػػؿ بػػػاآلاإللكتركنيػػػة الخدمػػػة  تي: )إثبػػػات القػػػدكـ كالمػػػػادرة لممسػػػافريف مػػػف كا 

صػػدار كتجديػػػد كثػػػامؽ السػػػفر  صػػػدار كتجديػػػد كثػػػامؽ اإلقامػػػة، كمػػػنح تأشػػػيرات كا  السػػػعكدية، كا 
 .(السفر، كتحديث المتػيرات كخدمة االستفسار كاالستعلـ

 اإلدارةيجابيػػػة لتطبيقػػػات مػػػكاقفيـ عمػػػ  مجمػػػؿ االنعكاسػػػات اإل عينػػػة الدراسػػػة محايػػػدكف فػػػي 
 بالمديرية العامة لمجكازات. اإللكتركنية 

  اإلدارةالمكافقػػػػة عمػػػػ  االنعكاسػػػػات السػػػػمبية لتطبيقػػػػات انقسػػػػمت عينػػػػة الدراسػػػػة بػػػػيف الحيػػػػاد ك 
 بالمديرية العامة لمجكازات. اإللكتركنية 

 : أىم التوصياتومن 
  فػػػي اإللكتركنيػػػة  اإلدارةاتخػػػاذ اإلجػػػراءات المناسػػػبة لمعالجػػػة االنعكاسػػػات السػػػمبية لتطبيقػػػات

الخدمػة دكف التقيػد بمكػاف ككقػت القياـ بما يمـز لمتكسع فػي تقػديـ ، ك المديرية العامة لمجكازات
 ف يؤخذ بالحسباف أىمية مراعاة الحاالت الطارمة كالظركؼ اإلنسانية الحرجة.أك  ،محدد

  تأىيػػػؿ العػػػامميف بػػػالجكازات فنيػػػان  ، كزيػػػادةمراجعػػػة تكػػػاليؼ الحصػػػكؿ عمػػػ  الخدمػػػة إلكتركنيػػػان
 .ياناتكلتلفي حدكث أخطاء مف قبؿ مدخمي الب ،لمتقميؿ مف أعطاؿ الحاسب اآللي
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فــي تفعيــل التوعيــة األمنيــة لمنســوبي العالقــات العامــة بقطاعــات وزارة ا لكترونيــة  ا دارةدور "

 الداخمية "1
اإللكتركنيػػػة( فػػػي تفعيػػػؿ التكعيػػػة األمنيػػػة  اإلدارةقنيػػػة المعمكمػػػات )معرفػػػة دكر تالدراسػػػة  ىػػػدفت

تكػكف مجتمػع ك ، يجابيػةكالكصكؿ بأفراد المجتمع إل  غرس المفاىيـ كالقيـ الصحيحة كالسػمككيات اإل
المػػني   كاسػػتخدـ الباحػػثمػػف منسػػكبي العلقػػات العامػػة كالتكجيػػو بقطاعػػات كزارة الداخميػػة، الدراسػػة 
 أىم نتائج الدراسة: التحميمي،الكصفي 

 التكعيػػػػة ك كأمػػػػف المعمكمػػػػات اإللكتركنيػػػػة  اإلدارةدكر بػػػػ كعػػػػي ح أف أفػػػػراد الدراسػػػػة لػػػػدييـيتاػػػػ
 األمنية لدل منسكبي العلقات العامة بقطاعات كزارة الداخمية.

 في مجاالت التكعية األمنية لدل منسػكبي العلقػات اإللكتركنية  اإلدارةمقكمات تطبيؽ كفر ت
 .العامة بقطاعات كزارة الداخمية

 :توصيات الدراسة أىم منو 
  مػف المعمكمػات كأسػاليب مكافحتيػا ال أخطػار التػي تيػدد كاألاإللكتركنيػة نػكاع الجػرامـ أتحديد

 يككف إال بسف التشريعات كالقكانيف كاألنظمة الاابطة.
 يجاد استراتيجيات أمنية تكعكيػو لبنػاء الحمػلت اإلعلميػة كفػؽ خطػط مدركسػة ككااػحة إ

 .تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصاالتف استخػداـ أبش
 ىميػػة أالتنػػكير كالتبصػػير ب، ك اإللكتركنيػػة اإلدارةـ اسػػتخداـ تطبيقػػات مػػإنشػػاء بنيػػة تحتيػػة تل

 الكعي الحاسكبي كالمعمكماتي. 
  لكتركنػػػي يحتػػػكم عمػػػ  قاعػػػدة بيانػػػات لجمػػػع كتحميػػػؿ المعمكمػػػات الخاصػػػة إنشػػػاء مكقػػػع إ

  .رب الناجحة في ىذا الصددبالتكعية كمتابعة المستجدات كالتجا
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  ومعوقاتيا في إمارة منطقة الرياض"1ا لكترونية " مجاالت تطبيق التعامالت 

اسػتخدـ  كمعكقاتيػا،اإللكتركنيػة  التعػاملت تطبيػؽ مجػاالت إلػ  التعػرؼ الدراسػة إلػ  ىػدفت
 :الدراسة نتائج وأظيرت كصممت استبانة ليذا الػرض، ،الباحث المني  الكصفي التحميمي

 باسػتخداـ  الػكعي اػعؼ، ك مراكػزىـ ييػدد ربمػا بأنػو العتقػادىـ لمتػييػر العػامميف مقاكمػة
 اإللكتركنية. التعاملت بجدكل الرؤساء بعض اقتناع الحاسكب، كعدـ

 الػدكراتكنقػص  المتخصصػة، البشػرية الكػكادر كنقػص العػامميف، لػدل الحػكافز محدكديػة 
 .التقني المجاؿ في التدريبية
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 التعاملت اإللكتركنية. باستخداـ الخاصة القرارات اتخاذ صنع في المرؤكسيف مشاركة عدـ 
 حيػث اخػتلؼ مػفاإللكتركنيػة  التعػاملت تقنيػات اسػتيعاب عمػ  الحالي التنظيـ قدرة عدـ 

 الكحدات. داخؿ اإلدارية اإلجراءات
 التشريعات قصكر إل  إاافة ،اإللكتركنيةؽ التعاملت اللزمة لتطبي التحتية البنية اعؼ 

 .الحالية
 :أىميا من توصيات جممة إلى الدراسة وخمصت
 النشرات كدكرات خلؿ مفاإللكتركنية  التعاملت بجدكل اإلدارية القيادات بتكعية ىتماـاإل 

ىذا  في الكفاءة أصحاب استقطاب خلؿ مف المتخصصة البشرية الككادر تكفيرب، ك التدري
 .المجاؿ

 التعػػػػػػاملت  لتطبيػػػػػػؽ اللزمػػػػػػة البػػػػػػرام ، التقنيػػػػػػات( التقنيػػػػػػة )األجيػػػػػػزة، اإلمكانػػػػػػات تػػػػػػكفير
 .اإللكتركنية
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 ديـوان ميدانيـة دراسـة: لكترونيـةا   الحكومـة تطبيـق ضـوء فـي الحكومية الرقابة إجراءات تقييم"
 "1الياشمية األردنية المممكة في المحاسبة
إجػراءات ديػكاف المحاسػبة فػي المممكػة األردنيػة الياشػمية، فػي  إلػ إلػ  التعػرؼ  الدراسػة ىدفت

جػػراءات كالخطػػكات تطرقػػت الدراسػػة إلػػي مجمكعػػة مػػف اإل اػػكء تطبيػػؽ الحككمػػة اإللكتركنيػػة، حيػػث
جراءات التخطيط لمعممية الرقابية الحككمية، كتصميـ تمؿ عم : إالمقترحة لمرقابة الحككمية كالتي تش

جػراءات تحديػد مجػاالت الرقابػة الحككميػة كاجػراءات لتنفيػذ عمميػة الرقابػة الحككميػة  نمكذج لمتنفيذ، كا 
كصػمـ اسػتبانة ليػذا  ،اسػتخدمت الباحثػة المػني  الكصػفي التحميمػيك في مجاؿ األنظمػة االلكتركنيػة، 

 صمت إلييا الدراسة:ومن النتائج التي تو الػرض، 
  جػػػراءات تخطػػػيط ملممػػػة لمعمميػػػة الرقابيػػػة فػػػي اػػػكء إأنػػػو ال يتػػػكفر لػػػدل ديػػػكاف المحاسػػػبة

 تطبيؽ الحككمة االلكتركنية.
  ال يتػكفر لػػدل ديػػكاف المحاسػػبة إجػػراءات تصػػميـ نمػػكذج لتنفيػػذ عمميػػة الرقابػػة الحككميػػة فػػي

 لكتركنية.اكء تطبيؽ الحككمة اإل
 محاسػبة إجػػراءات لتنفيػػذ عمميػة الرقابػػة الحككميػػة فػي مجػػاؿ األنظمػػة ال يتػكفر لػػدل ديػػكاف ال

 لكتركنية.اإل
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 :أىميا من توصيات جممة إلى الدراسة وخمصت
  اػػػركرة أف يتػػػكل  ديػػػكاف المحاسػػػبة اىتمػػػاـ أكبػػػر فػػػي الرقابػػػة الحككميػػػة فػػػي اػػػكء تطبيػػػؽ

 .الحككمة اإللكتركنية
  مة لمرقابة الحككمية فػي مكتكفير أدلة تدقيؽ مليجب عم  ديكاف المحاسبة االىتماـ بكاع

 لكتركنية.البيمة الحككمية اإل
 

   بعنوان:5131) دراسة المغيرة  -20
 ديوان موظفي نظر وجية ا داري من العمل إجراءات فيا لكترونية  ا دارة تطبيق "معوقات

 " السعودية الداخمية وزارة
فػي اإللكتركنيػة  اإلدارة تطبيػؽ تكاجػو التػي المتعػددة المعكقػات إلػ  التعػرؼ إل  الدراسة ىدفت
حيـث  ،، كاسػتخدـ الباحػث المػني  الكصػفي التحميمػيالداخميػة كزارة فػي اإلدارم العمػؿ إجػراءات
 :الدراسة اآلتي نتائج أظيرت
 التنظيمية المعكقات مف كتعتبر العمؿ، إدارة في الشخصية الخبرات عم  االعتماد. 
 المالية المعكقات أىـ مف كتعتبر لممكظفيف، المقدمة المالية الحكافز قمة. 
 المكظفيف لدل كاالبتكار اإلبداع لنشاطات العميا اإلدارة دعـ قمة. 

 أىميا: من توصيات جممة إلى الدراسة وخمصت
 اإلدارة تطبيػػػػؽ متطمبػػػػات مػػػػع يتػػػػكاءـ بمػػػػا مركنػػػػة أكثػػػػر كجعميػػػػا اإلداريػػػػة ألنظمػػػػةا تعػػػػديؿ 

 اإللكتركنية.
 تاحػة المركزية عم  القااء محاكلة  القػرار، مػع اتخػاذ لممشػاركة فػي لممرؤكسػيف الفرصػة كا 

 .العمؿ بإجراءات يتعمؽ فيما إدارة كؿ اختصاص بياف
 التقنية. مجاؿ في التدريبية الدكرات تكثيؼ مع كمتطكرة، متكاممة تحتية بنية إيجاد 
 المعمكمات. كحماية أمف كسامؿ إيجاد عم  العمؿ 
 لتكفير األجيزة المناسب المالي الدعـ كتكفير لممكظفيف، المالية الحكافز تكفير عم  العمؿ 

 الحديثة. كالتقنيات
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   بعنوان:5117) درويش دراسة  -21

 " بدبي وا قامة دارة الجنسيةإ عمى ميدانية دراسة:ا لكترونية  الحكومة تطبيقات "
الجنسػية  إدارة فػياإللكتركنيػة  الحككمػة تطبيقػات مجػاالت عػف الكشػؼ إلػ  الدراسػة ىػدفت

 تعترض تطبيقيا التي كالمعكقات ،لتطبيقاتيا كالتنظيمية اإلدارية البنية إل  بدبي، كالتعرؼ كاإلقامة
 ،استخدمت الدراسػة المػني  الكصػفي التحميمػيك ، البشرم العنصر كتطكير لتنمية المبذكلة كالجيكد
 :الدراسة نتائج وأظيرت

 التشػريعية  المعكقػات ىػياإللكتركنيػة الحككمػة  عمػؿ سػير عمػ  تػأثيرا المعكقػات أىػـ إف
 كالمكارد. اإلداريةك  كالفنية كالثقافية

 الخاصػة بمكاءمػة المجمكعػة ىػي كالتنظيميػة البينيػة لمبنيػة مكاءمػة المجمكعػات أكثػر إف 
 الخاصة تمييا المجمكعة المطبقة التقنية بمكاءمة المتعمقة المجمكعة يمييا ،التعميمي الييكؿ
 .اإلدارية البيمة بمكاءمة

 اإللكتركنية. الحككمة تطبيؽ في مجاالت لمعامميف العممية الخصامص تدني 
 أىميا من توصيات جممة إلى الدراسة وخمصت
 اإللكتركنية. الحككمة تطبيؽ كميارات اآللي الحاسب مجاؿ في مكثفة تدريبية برام  كاع 
 العمؿ. كحاجات تطمعات يناسب بما لإلدارة التنظيمي الييكؿ في النظر إعادة 
 اإللكتركنية. الحككمة تطبيقات مف فيكمستفيد فيعامم مف المجتمع ثقافة مستكل رفع 
 تاحتيا) )اإلنترنتاإللكتركنية  القنكات في االشتراؾ رسكـ تخفيض  .لمجميع كا 

 
   بعنوان:5117) المالك راسةد  -22

 " السعودية في المصارفا لكترونية  ا دارة لتطبيقات واألمنية ا دارية "األبعاد
 كاىػػػػـ ،اإللكتركنيػػػػة اإلدارة لتطبيقػػػػات كاألمنيػػػػة اإلداريػػػػة األبعػػػػاد إلػػػػ  التعػػػػرؼ الدراسػػػػة ىػػػػدفت
كصػػمـ اسػػتبانة ليػػذا  ،كاسػػتخدـ الباحػػث المػػني  الكصػػفي التحميمػػي، تطبيقاتيػػا كمعكقػػات متطمبػػات
 :الدراسة نتائج وأظيرت ،الػرض

 يجػاد خطػةاإللكتركنيػة  اإلدارة تطبيػؽ لسياسػة البنػكؾ فػي العميػا اإلدارة دعػـ تػكفر يمػـز  كا 
 إلكتركنينا. المصرفية الخدمات لتقديـ زمنية استراتيجية

 العمػلء كاحتياجػاتيـ طبيعػة فيػـ عمػ  تسػاعد معمكماتيػة استراتيجية لكاع الماسة الحاجة 
 .التقني العمؿ نحك لمتحكؿ المكظفيف لدل االستيعابية القدرة كتعزيز
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 منيا: توصيات جممة إلى الدراسة وخمصت
 الثقافػػػة نشػػػرة، ك إداريػػػ كتطبيقػػػات كمفيػػػكـاإللكتركنيػػػة  اإلدارة تطػػػكير إلػػػ  السػػػعي اػػػركرة 

 الكعي. لتعزيز كالعملء المكاطنيف بيفاإللكتركنية 
 الفنيػػة الخبػػرات كتطػػكير المصػػرفية، األعمػػاؿ فػػي الحديثػػة التقنيػػات تكاكػػباسػػتراتيجية  بنػػاء 

قامػةك ليػا،  كافيػة ماليػة تخصيص مكازنػات، ك مدركسة خطط كفؽ  كقانكنيػة تنظيميػة طػرأ ا 
 . األمف بمخاطر المتعمقة األمكر لمكاجية

 
   بعنوان:5117) القرني راسةد  -23
 منطقـة شـرطة ضباط مسحية عمى دراسة: ألمنيةا األجيزة فيا لكترونية  ا دارة تطبيقات "

 "1الرياض
، تطكيرىػا كسػبؿ كمعكقاتيػااإللكتركنيػة  اإلدارة تطبيقػات عمػ  التعػرؼ إلػ  الدراسػة ىػدفت

كاسػػتخدـ الباحػػث المػػني  الكصػػفي التحميمػػي مػػف خػػلؿ تصػػميـ كتحميػػؿ اسػػتبانة كزعػػت عمػػ  عينػػة 
 :اآلتي الدراسة نتائج وأظيرت، الدراسة
 الخبػراء  غيػاب، ك اإللكتركنيػة اإلدارة بػرام  تطبيػؽ لتشػجيع اللزمػة الماديػة الحػكافز نقػص

 اإلدارة لتطبيػؽ اللزمػة الفنيػة اإلمكانػات نقص، ك اإللكتركنية اإلدارة بتطبيقات كالمختصيف
 .اإللكتركنية

 اإلدارة لتطبيػؽ المناسػبة التحتيػة البنيػة : تييمػةأىميـا مـن توصـيات جممـة إلػ  الدراسػة كخمصػت
 .لكتركنيير كتدريب المكظفيف في المجاؿ اإل، كتطك اإلدارية المجاالت فياإللكتركنية 
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 :ات األجنبيةــالدراس  111

 :بعنوانRosa, Teixeira & Pinto (2013 )دراسة   -24

"Risk factors in e-justice information systems". 

 1"عوامل الخطر في نظم معمومات العدالة ا لكترونية"

المحػػاكـ أك مػػا  فػػياإللكتركنيػػة مخػػاطر تطبيػػؽ الحككمػػة  إلػػ ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػ  التعػػرؼ 
لكتركنيػػػة، كالتػػػي انتشػػػرت بسػػػبب اسػػػتخداـ كتطبيػػػؽ نظػػػـ المعمكمػػػات كانتشػػػارىا يسػػػم  بالعدالػػػة اإل

 ىذه الدراسة: أوضحتحيث بشكؿ عاـ، اإللكتركنية كتكسعيا في مجاؿ الحككمة 
  عػػػدـ كجػػػكد عدالػػػة فػػػي ظػػػؿ غيػػػاب نظػػػاـ يتسػػػـ بالسػػػرعة كالشػػػفافية كعػػػدـ التحيػػػز، كبالتػػػالي

لػػػػ  السػػػػرعة كذلػػػػؾ بتخفػػػػيض الكقػػػػت كعػػػػدد إمعمكمػػػػات فػػػػي المحػػػػاكـ يػػػػؤدم إدخػػػػاؿ نظػػػػـ ال
 المعاملت العالقة.

 تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لممكاطنيف كالمجتمع بشكؿ عاـ. 
  كػػػزت بشػػػكؿ ، كر العدالػػػة اإللكتركنيػػػة تطبيػػػؽحممػػػت ىػػػذه الدراسػػػة كناقشػػػت مختمػػػؼ خبػػػرات

 .ىذه النظـخاص عم  عكامؿ الخطر في تصميـ كتطكير ك تنفيذ مثؿ 
 مقترح لـ: إلىوخمصت الدراسة 

  في التنمية األفريقية.اإللكتركنية تطكير نظاـ معمكمات العدالة 
  بػ )ككلء العدالة( كتصميـ فريؽ عمؿ متميز. فالمعنييف كىـ ما يسمك  األشخاصتدريب 

 
 بعنوان: Moers   &Grabner (2013) دراسة -25

"Management control as a system or a package -Conceptual and empirical issues". 

 1التجريبية"المفاىيمية و القضايا  -كنظام أو حزمة  ا داريةالرقابة "

كنظػاـ أك كحزمػة كمناقشػة بعػض القاػايا  اإلداريػةالرقابة  ىدفت ىذه الدراسة إل  التعرؼ عم 
ف ىنػاؾ أكنظػاـ، كذكػرت  اإلداريػةالمفاىيميػة كالتجريبيػة لمرقابػة، كناقشػت الدراسػة ممارسػات الرقابػة 

نظػاـ الرقابػة ، كمعالجػة المسػامؿ المتعمقػة  "" أك "" حػكؿ مػا ىػك المقصػكد بػػ  حزمػة الرقابػة ان غمكاػ
، سػػكاء مػػف المنظػػكر المفػػاىيمي أكالتجريبػػي، كذكػػر الباحثػػاف أف الػػػرض مػػف اإلداريػػةبنظػػاـ الرقابػػة 
كقػػاال نحػػف ال  ،لمسػػتقبمية فػػي ىػػذا المجػػاؿتكاػػيح عػػدد مػػف القاػػايا لتكجيػػو البحػػكث ادراسػػتنا ىػػك 

مػف االفترااػات الكااػحة لمتصػدم  كلكنيا كاػعت عػددان  ،ندعي أف ىذه الدراسة لدييا كؿ األجكبة
المتعػػػددة كالتػػػي تعمػػػؿ فػػػي كقػػػت كاحػػػد، كمػػػا ىػػػي اآلثػػػار المترتبػػػة عمػػػ   اإلداريػػػةلممارسػػػات الرقابػػػة 

بػالمني  النظػرم ممػا يعطػي المنظػريف العنصػػر  المسػامؿ التجريبيػة؟؟، كقػاال: دراسػتنا تتصػؿ مباشػرة
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وأظيــرت الدراســة نتــائج كــان الاػػركرم لمماػػي قػػدما فػػي البحػػث عػػف مفيػػـك كااػػح لػػنظـ الرقابػػة، 
 :أىميا
  الحاجػػة إلػػ  معالجػػة بيمػػة الرقابػػة الكميػػة لممنظمػػة، أم نظػػاـ الرقابػػة، كفيػػـ ممارسػػات نظػػـ

 الرقابة مف أجؿ حؿ مشكمة معينة.
  التػػي تطػػابؽ مجمكعػػة مػػف الحػػاالت الطارمػػة التػػي تكاجػػو  اإلداريػػةاختيػػار ممارسػػات الرقابػػة

المنظمػة، كاػػماف أف تكػكف ىػػذه الممارسػات متسػػقة داخميػػا، ككجػكد عقبػػة رميسػة أمػػاـ تقػػدـ 
 . دراسة مدخؿ النظاـ ىي عدـ كاكح ما  تعني  متسقة داخميان 

 :الدراسة وأوصت
 فيػػي مناسػػبة لتكاػػيح مػػا ىػػك المقصػػكد بمتسػػقة  ،ة التكامػػؿاقتػػرح الباحثػػاف اسػػتخداـ نظريػػ

ف تعظيـ األداء مػف خػلؿ تحديػد المتػيػرات ك داخميا ألف النظرية تتناكؿ كيؼ يحاكؿ المدير 
 اك عدد مف الخيارات في كقت كاحد.

   اركرة تكجيو البحث النظرم إلػ  القاػايا التػي عمييػا خػلؼ بػيف المنظػريف لمكصػكؿ الػ
، مػػػع كاػػػع مقػػػاييس كمعػػػايير مكحػػػدة لػػػ داء فػػػي اإلداريػػػةنظػػػاـ الرقابػػػة تعريفػػػات كااػػػحة ل
 المني  التجريبي.

 
 بعنوان: Ovais, Ahmad (2012) دراسة -26

"Factors Influencing the Adoption of E-Government Services in  Pakistan". 

 1في باكستان"ا لكترونية الحكومة خدمات "العوامل المؤثرة في اعتماد 

العكامػػػػؿ التػػػػي تػػػػكثر عمػػػػ   اعتمػػػػاد خػػػػدمات الحككمػػػػة  إلػػػػ دفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػ  التعػػػػرؼ ىػػػػ
فرصػػا لتقػػديـ الخػػدمات اإللكتركنيػػة فػػي باكسػػتاف، كذلػػؾ مػػف منطمػػؽ أف تػػكفر الحككمػػة اإللكتركنيػػة 

كتقديـ خدمة أفاؿ لممكاطنيف خاصة في البمداف النامية، كما ىدفت  ،المختمفة بصكرة أكثر فعالية
مػف كجيػة نظػر اإللكتركنيػة تكشاؼ التحديات كالعكامؽ التي تكاجو تطبيؽ خدمات الحككمػة ل  اسإ

 :وأظيرت الدراسة نتائج كان أىميا، المستخدـ
  لتقػديـ الخػدمات التػي كانػت فػي السػابؽ صػعبة اإللكتركنيػة كجكد مبادرات لتطبيؽ الحككمة

 الكصكؿ لممكاطنيف.
  نيػػا ال تػػزاؿ فػػي مراحميػػا أال إفػػي البمػػداف الناميػػة اإللكتركنيػػة بػػالرغـ مػػف مبػػادرات الحككمػػة

مثػؿ ا األكل ، حيث تكاجو مجمكعة كبيػرة مػف المعكقػات التػي تحػد مػف اسػتخداميا كانتشػارى
 العديد مف البمداف النامية األخرل.

  في باكستاف.اإللكتركنية انخفاض مستكل اعتماد خدمات الحككمة 
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 فػػػي البمػػػداف الناميػػػة مػػػف منظػػػكر اإللكتركنيػػػة مات الحككمػػػة الدراسػػػات السػػػابقة تناكلػػػت خػػػد
 تنظيمي.

  مػف كجيػة نظػر اإللكتركنيػة تيار البحكث يعاني مف غياب الدراسات التػي تناكلػت الحككمػة
 المكاطف.

  العكامػؿ التػي تػؤثر عمػ  ، ك يعتمػد عمػ  الػدعـ الحكػكمياإللكتركنيػة نجاح خدمات الحككمة
فػػػػي باكسػػػػتاف تػػػػرتبط بسػػػػيكلة االسػػػػتخداـ، كالفامػػػػدة، اإللكتركنيػػػػة اعتمػػػػاد خػػػػدمات الحككمػػػػة 

 .كالتأثير االجتماعي، كالقاايا التكنكلكجية، كخصكصية البيانات، كالثقة
 

 بعنوان: Mundy  (2010) دراسة -27
"Creating dynamic tensions through a balanced use of management control 

systems". 

 1"ا دارية"خمق توترات ديناميكية من خالل االستخدام المتوازن لنظم الرقابة 

 نظـلػػ  الكشػػؼ عػػف التػػكترات الديناميكيػػة مػػف خػػلؿ االسػػتخداـ المتػػكازف لػػإالدراسػػة  ىػػذه ىػػدفت
لمبحػث  لممػكظفيف  تنظيميػةال قػدراتكتعظػيـ ال خمػؽفػي  التػكازف ىػذا يسػيؿ ككيػؼ، اإلداريػة الرقابة

 دياتكناقشػػت الدراسػػة التحػػ ،الرقابػػة أسػػاليب تكظيػػؼ خػػلؿ مػػف عػػف فػػرص لحػػؿ مشػػكلت العمػػؿ،
 كممارسة ميػاـ التكجيػو كالرقابػة اإلدارية الرقابة أنظمةشرافيـ عم  ا عند المديريف كبار تكاجو التي
التخػاذ القػرار ىداؼ المنظمة دكف التأثير عمػ  اسػتقللية المكظػؼ أ، كانسجاميا مع كاحد كقت في

 :وأظيرت الدراسة نتائج كان أىميا، فيما يخص عممو
 كالتػػي  اإلدارةكسػػيطرة  ،منطقػػيال تطػػكرال الػػداخمي، تسػػاؽالا كىػػي: عكامػػؿال مػػف عػػدد كجػػكد

 الرقابػة نظمػةالمختمفػة أل االسػتخدامات بػيف التػكازف تحقيػؽ عمػ  المنظمػات قػدرة عمػ  تؤثر
 .اإلداريةلمرقابة  تفاعميةكالتي تعتبر رافعة  اإلدارية

 الرقابػػة كتأثيرىػػا عمػػ  ت الحيكيػػة مثػػؿ الصػػراع الكػػامف بػػيف كمػػا أظيػػرت الدارسػػة أف التػػكترا
 القدرات التنظيمية كاألداء.

  لنظػػاـ الرقابػػة تكاجػػو المنظمػػات صػػعكبات فػػي تحقيػػؽ التػػكازف بػػيف االسػػتخدامات المختمفػػة
مػػا يشػػكؿ  مسػػبقان  كاعمػػ  أف يحػػددالمػػدراء ليسػػكا قػػادريف منيػػا:  لعػػدد مػػف األسػػباب اإلداريػػة

، كعػدـ فيػـ المػدراء لطبيعػة ألنيػا تكاجػو مجمكعػة متنكعػة مػف التعقيػد ،التكازف األمثؿ داممػان 
التػػكترات الديناميكيػػة التػػي يمكػػف أف تحقػػؽ ىػػذا التػػكازف لتحقػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة كترفػػع مػػف 

 قدرتيا التنافسية.
  لممنظمات فػي خمػؽ التػكازف بػالتزامف مػع خمػؽ التػكترات الديناميكيػة، كىػذا  كجكد تحدٍّ معقد

عػػػادة يتطمػػػب تػػػدخؿ كبػػػار المػػػديريف كالمسػػػؤكليف داخػػػؿ المنظمػػػة مػػػف أجػػػؿ خمػػػؽ الظػػػركؼ 
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المناسػػبة، فعمػػ  كػػؿ مػػدير تحديػػد مجمكعػػة مػػف الخيػػارات فػػي كيفيػػة اسػػتخداـ ركافػػع نظػػاـ 
ظيميػػة المتأصػػمة، كتتػػأثر ىػػذه الخيػػارات بعكامػػؿ كالحػػد مػػف الصػػراعات التن ،اإلداريػػةالرقابػػة 

فردية كتنظيمية ليا آثار مباشرة عم  قدرة المؤسسة في تحدم التكترات الديناميكية المناسبة 
 لرفع كفاءة األداء.

 لكتركنػي ألنظمػة العمػؿ اإلدارم كخاصػة نظػاـ ت الدراسة كجكد قصكر في العمؿ اإلأكاح
 رار في المستكيات التنظيمية المختمفة.، كأنظمة دعـ القاإلداريةالرقابة 

 كجيػػة فػػي بعػػض األحيػػاف تحػػكؿ دكف تعقيػػدات الحيػػاة التنظيميػػة الجديػػدة كالتطػػكرات التكنكل
 بداع كاالبتكار.اإل

 أوصت الدراسة بـ:وقد 
  اػػػركرة التركيػػػز عمػػػ  الميػػػارات الجماعيػػػة لخمػػػؽ التػػػكازف كعػػػدـ النظػػػر الػػػ  نظػػػاـ الرقابػػػة

 القمع كالسيطرة التنظيمية. عم  أنو نكع مف اإلدارية
  تعزيػػز دكر العمػػؿ بػػركح الفريػػؽ كتشػػجيع االبػػداع مػػف خػػلؿ التػػكترات الديناميكيػػة االيجابيػػة

التي تعزز ركح المنافسة كاالبداع، كرفع القدرة التنظيمية كاالبتعاد عػف التػكترات الديناميكيػة 
 التي يمكف أف تحدث آثاران سمبية.

  فرطة فػي مناسبة كمكحدة تحد مف ممارسات المديريف الم داريةاإلاركرة كجكد نظـ لمرقابة
المعقػػػدة متعػػػددة االتجاىػػػات، كذلػػػؾ لمحػػػد مػػػف  اإلداريػػػةيػػػة، كالسياسػػػات تفسػػػير الػػػنظـ العقد
 األىكاء الشخصية.

  لمحػد مػف أىػكاء المػديريف  اإلداريػةاركرة استخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات فػي أنظمػة الرقابػة
في ىذا المجػاؿ، كتطػكير نظػـ دعػـ القػرار اإللكتركنية ير النظـ الشخصية في العمؿ، كتطك 

 كتعزيزىا في المستكيات الكسط  كالدنيا.
 

 بعنوان: Chenhall, Hall & Smith  (2010)دراسة -28
"Social capital and management control systems: A study of a non-government 

organization". 

 1": دراسة لمنظمة غير حكوميةاالجتماعية ا دارية"أنظمة رأس المال والرقابة 
 

 حالػة دراسػة: اإلداريػةكنظاـ الرقابػة  االجتماعي الماؿ رأس إل ىدفت ىذه الدراسة إل  التعرؼ 
 لتحػدد االجتماعي الماؿ رأس مفيكـ )األىمية(، حيث استخدمت  الحككمية غير ممنظماتل إلحدل
االجتماعيػػة،  الػػركابط فػػي المنظمػػات األىميػػة كتنميػػة اإلداريػػة الرقابػػة نظػػـ بػػيف مميػػزان لمتفاعػػؿ نيجػػان 

 خػػلؿ مػػف االجتماعيػػة االتصػػاالت طبيعػػة لدراسػػة شػػاملن  إطػػاران  االجتمػػاعي المػػاؿ حيػػث يػػكفر رأس
 الجمػػاعي العمػػؿ نحػػك بػػيف األفػػراد التػػي تميػػؿ الشخصػػية كالعلقػػات الييكميػػة الشػػبكات عمػػ  تركيػػزه
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دراسػة العلقػات االجتماعيػة  االجتمػاعي المػاؿ رأس ، حيث القصد مف(الركابط االجتماعية) المفيد
 إحػدل اسػتخدمت الدراسػة المنظمػة كخارجيػا، داخػؿ اإلدارية التي يمكف أف تؤثر عم  نظاـ الرقابة

 :أىمياوأظيرت الدراسة نتائج كان ، كطبقت عمييا دراستيا ،الحككمية غير المنظمات
 الػركابط االجتماعيػة أك تمنعيػا ممػا  تعكؽ أك أف تعزز إما اإلداريةنظاـ الرقابة  أف عناصر

دارة المكارد االقتصادية كثقافة المؤسسة أك رأس الماؿ الثقافي.  يؤثر عم  تطكير كا 
  أظيػػرت الدراسػػة تركيبػػػات مختمفػػة مػػف ركابػػػط التفاعػػؿ االجتمػػاعي فػػػي المنظمػػة، كأظيػػػرت

عمػػ  كػػؿ نػػكع منيػػا، كبينػػت الدراسػػة كجػػكد صػػراع بػػيف نظػػاـ الرقابػػة  اإلداريػػةة تػػأثير الرقابػػ
 كالرعاية االجتماعية لممكظفيف. اإلدارية

  رأس   دارةإلػػ  إمثػػؿ الميزانيػػات كالتػػي تسػػتند  اإلداريػػةكجػػكد اػػكابط رسػػمية لنظػػاـ الرقابػػة
االقتصػػػادية لػػػ  تطػػػكير الػػػكعي االقتصػػػادم كالحساسػػػية تجػػػاه المسػػػامؿ ا  المػػػاؿ االقتصػػػادم ك 

اللزمة لبقاء المنظمات األىمية، حيث أف ىذه الاػكابط الرسػمية خاليػة مػف القػيـ االنسػانية 
 فيي تعتمد عم  سياسات اقتصادية بعيدة عف الركابط االجتماعية.

 عمػػ  اإلداريػػةتكظيػػؼ أنظمػػة الرقابػػة  فػػي المحتممػػة الصػػعكبات سػػاعدت الدراسػػة عمػػ  فيػػـ 
 شػػػبكات كفػػػتح المػػػكظفيف مقابػػػؿ ممارسػػػات لرفاىيػػػة ألىػػػداؼا كتكاػػػيح التنفيػػػذم، المسػػػتكل

 .االتصاالت بينيـ لمقااء عم  دكاعي الػيرة كالتنافس في العمؿ
 :بـ الدراسة أوصت وقد

 بشػكؿ تعتمػد المنظمػات، يجػب أف فػي نجػاح المػدني المجتمػع في ظؿ التطكر الذم يشػيده 
 كالحصػػكؿ ،الحككميػػة العقػػكد عمػػ  لمحصػػكؿ قكيػػة سػػمعة تطػػكير عمػػ  قػػدرتيا عمػػ  متزايػػد
 متزايدة. تنافسية بيمة في المانحة الجيات مف كغيرىا الخيرية المنظمات مف التمكيؿ عم 

 االجتمػاعي المػاؿ رأس تكليػد بػيف المحتممػة النزاعات إدارة األىمية لممنظمات مف الاركرم 
الرفػػػػاه  اقتصػػػػاديات مػػػػع تمشػػػػيان  الممارسػػػػات كتكظيػػػػؼ الثقػػػػافي، المػػػػاؿ رأس عمػػػػ  كالحفػػػػاظ

 المجتمػػع ىيكػػؿ فػػي التػػي تػػدعـ التػييػػرات اإلداريػػةنظػػاـ الرقابػػة  االجتمػػاعي مقابػػؿ تطبيػػؽ
 .المدني

  ىػػػكاء الشخصػػػية لمحػػػد مػػػف األ اإلداريػػػةاػػػركرة اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات فػػػي الرقابػػػة
 لممديريف.
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 ( بعنوان:2008)Maumbe, Owei &Alexander  دراسة -29

"Questioning the pace and pathway of E-Government development in Africa: A 

case study of South Africa's Cape Gateway project". 

في أفريقيا: دراسـة حالـة مشـروع بوابـة كيـب فـي ا لكترونية مسار تنمية الحكومة "استجواب 
 1"جنوب أفريقيا

البكابػة  دراسػة خػلؿ مػف أفريقيػا جنػكب فػياإللكتركنيػة  الحككمػة نقػد إلػ  الدراسػة ىػدفت 
لمبكابػة  المحتػكل تحميػؿ عمػ  الدراسػة اعتمػدت قػدك خلليػا،  مػف المقدمػة الخػدماتك اإللكتركنيػة 
 إلى: الدراسة أشارت وقدا، أفريقي بجنكباإللكتركنية 

  كعػدـ ،الثقافيػة التعدديػة احتػكاء عمػ  قػدرتيا كعػدـ الحككمػة تمػؾ فػي التحتيػة البنيػةعجػز 
 أحيانا. كاالقتصادم لمبنياف االجتماعي مراعاتيا

 جنػكب فػياإللكتركنيػة  تتعمػؽ بالحككمػة التػي التحػديات مػف مجمكعػة الدراسػة رصدت كما 
 .أفريقيا

 :بــ الدراسة وأوصت
 الثقافػات متعػدد اإلعلنػي بالػدكر كمػا أكصػت ،اإللكتركنيػة الحككمػة لبػرام  الدعـ مف مزيد 

 .أفريقيا جنكب في الثقافية التعددية لدعـ المػات كمتعدد
 

 بعنوان: AMA/policy Institute Research (2007) دراسة  -30

"Electronic monitoring & surveillance survey". 

 1""مسح المراقبة االلكترونية
فػػػي أكثػػػر مػػػف اإللكتركنيػػػة   البحػػػث حػػػكؿ اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا الرقابػػػة إلػػػىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة 

( شركات عاممة في الكاليات المتحدة، كقد ركزت الدراسة عمػ  مػدل اسػتخداـ تمػؾ التكنكلكجيػا 114)
نتاجيػػة المػػكظفيف كاػػماف أمػػف البيانػػات فػػي تمػػؾ الشػػركات، حيػػث ركػػزت عمػػ  المجػػاالت إلاػػبط 

ت نترنػػت، كاالتصػػااللكتركنػػي، كمكاقػػع اإللكتركنيػػة، كالبريػػد اإلالتاليػػة: اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا الرقابػػة اإل
 وقد بينت الدارسة أن:الياتفية، 
 73لكتركنػػي، فيمػا تسػػتخدـ % مػف الشػركات تسػػتخدـ تكنكلكجيػا متطػػكرة لمراقبػة البريػد اإل

 معينيف لقراءة ذلؾ البريد. ان باقي الشركات أشخاص
  كاف مقركنان بخػدمات اػبط الجػكدة، اإللكتركنية ف استخداـ الرقابة أل  إخمصت الرسالة

ف الشػػركة مػػف اػػبط ككقػػؼ أم خػػرؽ قػػانكني لشػػركة، كالػػذم يمٌكػػكاػػماف أمػػف بيانػػات ا
 فييا.
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 بعنوان: Yildiz (2007)دراسة  -31
"E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways 

forward". 

 1"سبل المضي قدماالقيود، و : مراجعة األدب، و لكترونيةا  لمحكومة بحث "

ك طػػػرؽ أكمعكقاتيػػا كسػػبؿ اإللكتركنيػػة دبيػػات الحككمػػػة ألػػػ  البحػػث حػػكؿ إىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
 حيث أظيرت الدراسة أن:تطبيقيا، 

  تعاني مف غمػكض التعريػؼ فػي مفيػـك الحككمػة اإللكتركنية البحكث التي تناكلت الحككمة
 اإللكتركنية.

  ية اػػػمف البيمػػػات المؤسسػػػاإللكتركنيػػػة عػػػدـ القػػػدرة عمػػػ  تبسػػػيط عمميػػػات تنميػػػة الحككمػػػة
كالسياسػػػية المعقػػػدة، كعػػػدـ القػػػدرة عمػػػ  تحديػػػد مختمػػػؼ القيػػػكد المنيجيػػػة، لمعالجػػػة القاػػػايا 

 العالقة.
 لمقيػػػاـ  كتسػػػتعرض الدراسػػػة قيػػػكد تطبيػػػؽ الحككمػػػة اإللكتركنيػػػة، كيقتػػػرح سػػػبؿ الماػػػي قػػػدما

 .بذلؾ، كدراسة كتحميؿ نقدم لمتنمية كتعريفات مختمفة لمفيـك الحككمة اإللكتركنية
 يػػكد المفركاػػة، كالمعكقػػات كاقتػػراح العلجػػات المنيجيػػة كالمفاىيميػػة، مثػػؿ شػػرح مناقشػػة الق

 لجميع البيمات.اإللكتركنية أفاؿ دراسة كعمميات كأنماط المشاركة في مشاريع الحككمة 
 قترحت الدراسة:وا  
 .معالجة مشكمة نقص المكاصفات كاإلجراءات لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية 
  الدراسػػػات التجريبيػػػة التػػػي مػػػف شػػػأنيا أف تخمػػػؽ الحجػػػ  النظريػػػة الجديػػػدة إنتػػػاج المزيػػػد مػػػف

 كذلؾ لتعزيز فيمنا لسياسة الحككمة اإللكتركنية. ،كتقديـ مفاىيـ جديدة
  بقػػػكة فػػػي العمػػػؿ اإللكتركنيػػػة تحديػػػد العمميػػػات كالجيػػػات الفاعمػػػة، كربػػػط مكاػػػكع الحككمػػػة

 العمكمي.
  ايح كتحميؿ كتطبيؽ الحككمة االلكتركنية.كاقترحت الدراسة عدة بحكث لممساعدة عم  تك 

 
 :بعنوانAlharbi (2006 ) دراسة  -32

"Perceptions of faculty and students toward the obstacles of implementing  

E-government in educational institutions in Saudi Arabia". 

في المؤسسات ا لكترونية الحكومة  الطالب نحو معوقات تنفيذ " تصورات أعضاء ىيئة التدريس
 1"ية السعوديةالتعميمية في المممكة العرب

داخػؿ اإللكتركنيػة  الحككمػة تطبيػؽ دكف تحػكؿ التػي العقبػات عػف الكشػؼ إلػ  الدراسػة ىػدفت  
فػي:  تمثمػت فمػات سػت فػي العقبػات صػنفت كقػد، السػعكدية العربيػة بالمممكػةالمؤسسػات التعمميػة 
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داريػة، عقبػات تعميميػة،  نتـائج الدراسـة أشـارت وقـدؿ، كالتمكيػ كتكنكلكجيػة، كاجتماعيػة، كسياسػية، كا 
 :إلى ما يأتي

 يمييػااإلداريػة العقبات ىياإللكتركنية  الحككمة تطبيؽ دكف تحكؿ التي العقبات أكل  إف ، 
 .االجتماعيةالعقبات  كأخيرا التكنكلكجية، ثـ السياسية، ثـ التمكيمية، ثـ التعميمية، العقبات

  الحككمة اإللكتركنية لتطبيؽ اركرة يعد التنظيمية الثقافة دعـ أف إل  الدراسة أشارت. 
 الحككمػة تطبيػؽ عمػ  معكقػات لمتػمػب اػركرة يعػد يجػابياإل التنظيمػي السػمكؾ فأ كمػا 

 اإللكتركنية.
 :بـ الدراسة أوصت وقد

 الدراسػة أكاػحت كمػا ،التعمػيـ فػياإللكتركنيػة  مجػاالت الحككمػة اسػتثمار تشػجيع أىميػة 
 الحككمػة مجػاالت عمػ  المؤسسػات التعميميػة داخػؿ المػكظفيف اإلداريػيف تػدريب أىميػة

 .عمميـ في مجاؿ ذلؾ كتكظيؼ كتطبيقاتيااإللكتركنية 
 

   بعنوان:David (2005دراسة   -33
"Balancing productivity and privacy Electronic monitoring of employees" 

 اً"الكترونيمراقبة الموظفين  ا نتاجية وخصوصية توازن" 

فػػػي مكػػػاف العمػػػؿ، اإللكتركنيػػػة لػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  أثػػػر اسػػػتخداـ أسػػػاليب الرقابػػػة إىػػػدفت الدراسػػػة 
سػػاليب ر أصػػحاب العمػػؿ فػػي اسػػتخداـ تمػػؾ األكسػػمطت الاػػكء عمػػ  نقطػػة الخػػلؼ بػػيف كجيػػة نظػػ
لتػػي لػ  تمػػؾ األسػػاليب، كمػػف أىػػـ المجػػاالت اإلتحقيػؽ المصػػالح االقتصػػادية، كلفػػت نظػػر المػػكظفيف 

لييـــا إومـــن أىـــم النتـــائج التـــي توصـــمت لكتركنػػػي، تناكلتيػػػا الدراسػػػة اسػػػتخداـ اإلنترنػػػت كالبريػػػد اإل
 الدراسة:
 ف التطػػػكر التكنكلػػػكجي فسػػػح المجػػػاؿ أمػػػاـ المػػػكظفيف لمزاكلػػػة أنشػػػطة خارجيػػػة، كالتػػػي مػػػف إ

 الاركرم مراقبتيا.
 كػػػأداة فعالػػػة لاػػػبط تجػػػاكز القػػػانكف فػػػي العمػػػؿ اإللكتركنيػػػة ة يمػػػاف اصػػػحاب العمػػػؿ بالرقابػػػإ

 كحماية البيانات.
 كأداة فعالة لاماف الكفاءة كالفاعمية في العمؿ.اإللكتركنية يماف اصحاب العمؿ بالرقابة إ 
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 :والفجوة البحثية التعميق عمى الدراسات السابقة  411
 لمدراسػات امتػدادان  الدراسػة جػاءت ىػذهف أ :يمكننػا القػكؿ السػابقة الدراسػات مراجعػة بعػد 

 الدراسػات مػف يتاػححيػث لكتركنيػة، إلا اإلدارةفػي تطبيػؽ  المشػاكؿ تناكلػت التػي السػابقة
 اإلدارة لتطبيػؽ بالنسػبة إيجابيػة كتكجيػات ان متزايػد ان اىتمام ىناؾ أف اعراي تـ التي السابقة

 يشمؿ المؤسسات بؿ المؤسسات مف محدد نكع عم  يقتصر ال االىتماـ كىذا االلكتركنية،
 كغيرىا. الخدمية كالمؤسسات الحككميةر كغي الحككمية

 اإلداريػػػػةالرقابػػػة كاقػػػع ألنيػػػا تناكلػػػت  ،كلكػػػف ىػػػذه الدراسػػػة اختمفػػػت عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة 
فػي  ،حيػث يمثػؿ ذلػؾ الفجػكة البحثيػة عم  كزارة الداخمية في قطػاع غػزة كطبقتاإللكتركنية 

التنظيمػي كفعاليتػو  الػدكر لتكشػؼاإللكتركنيػة  اإلدارة تطبيػؽة السػابق الدراسػات تناكلػت حيف
ككػذلؾ علقتيػا بكفػاءة  ،داء العػامميفأكعلقتيا بتحسػيف مسػتكل اإللكتركنية  اإلدارة لتطبيؽ

كالتجػػػػػارة اإللكتركنيػػػػػة دارم، كتطبيقاتيػػػػػا المختمفػػػػػة خاصػػػػػة الحككمػػػػػة جػػػػػراءات العمػػػػػؿ اإلا  ك 
، كمػػػػا ناقشػػػػت ىػػػػذه لكتركنيػػػػان إدارة المػػػػكارد البشػػػػرية فػػػػي المؤسسػػػػات المختمفػػػػة ا  ك اإللكتركنيػػػػة 

 تنظيمية. أـقانكنية  أـمادية  الدراسات معكقات تطبيقيا كسبؿ حؿ ىذه المعكقات سكاءن 

 فػػي المؤسسػػات سػػكاء مػػف خػػلؿ  اإلداريػػةخػػرل الػػدكر الػػذم تمعبػػو الرقابػػة أدراسػػات  كتناكلػػت
ك مػف أحدل الدراسات التي تـ استعرااػيا إدارم كما كرد في اإل كالتدقيؽ الرقابة كحدةر دك 

خػرل، حيػث أالداخمية فػي المؤسسػات كمػا كرد فػي دراسػة  اإلداريةخلؿ دراسة كاقع الرقابة 
 إيجابيػة كتكجيػات ان متزايػدان اىتمامػ ىنػاؾ أف عراػيا تػـ التػي السػابقة الدراسات فم يتاح
الػذم تمعبػو فػي  اإلداريػة لمرقابػةميػـ الػدكر ال أظيػرت كالتػي ،اإلداريػة الرقابػةـ لػنظ بالنسػبة

 تحقيؽ أىداؼ المؤسسات.

 ة الشخصػػػػػي المقػػػػػابلت منيػػػػػا: البيانػػػػػات لجمػػػػػع تأدكا عػػػػػدة اسػػػػػتخدمت السػػػػػابقة الدراسػػػػػات
 البيانػات لجمػع كػأداة الشخصػية كالمقػابلت االسػتبانة عمػ  الباحػث االسػتبانة، كاعتمػدك 

 كلتفسير النتام  حسب الكاقع في الكزارة. األكلية

 كلكنيػا الكصػفي، المػني  اسػتخداميا فػي السػابقة الدراسػات مػع الحاليػة الدراسػة اشػتركت 
بعػض الدراسػات عمػ  الجامعػات  طبقػت حيػث الدراسػة، تطبيػؽ مجػاؿ فػي معيػـ اختمفػت

 مػكظفيفمة معينة مف  عم  الدراسة الحالية طبقت كبينما ،كالمؤسسات األىمية كالمصارؼ
 .الفمسطينية الداخمية كاألمف الكطني كزارة
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 ات أخػرلكدراسػ ،لكتركنيػةبعػض الدراسػات فػي تناكليػا لػإلدارة اإل مػع الحاليػة الدراسة التقت 
 .لكتركنيةكالرقابة اإل اإلدارية لمرقابة تناكليا في

 ر دك  عػف تحػدثت السػابقة الدراسػات جميػع أف في السابقة الدراسات عف الدراسة ىذه تميزت
كمجاالت كمعكقات تطبيقيا، كلكف الفجكة البحثية أياان لػـ تتنػاكؿ كيفيػة اإللكتركنية  اإلدارة

التػػي تحػػدث نتيجػػة التطبيػػؽ  ؽ كسػػبؿ حػػؿ األخطػػاء كتفػػادم االنحرافػػاتامػػالرقابػػة عمييػػا كطر 
 ك يمكف تكايح الفجكة البحثية مف خلؿ الجدكؿ التالي :العممي، 

 
 (3.1جدكؿ )

 الحالية الدراسةالفجكة البحثية بيف الدراسات السابقة ك 
 الحالية ةالدراس الفجوة البحثية نتائج الدراسات السابقة

أظيػػػػػػرت الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة  -
كجكد اىتمامػان متزايػدان كتكجيػات 
إيجابيػػػة بالنسػػػبة لتطبيػػػؽ اإلدارة 

 ال االىتمػاـ كىػذا االلكتركنيػة،
 مػف محػدد نػكع عمػ ر يقتصػ

يشػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ  بػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػات
كغيػػػػػػػر  الحككميػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػات
 الخدميػة كالمؤسسػات الحككمية
 كغيرىا.

 تناكلػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة -
الذم تمعبو الرقابة اإلداريػة  الدكر

فػػي المؤسسػػات سػػكاء مػػف خػػلؿ 
 كالتػػػػػػػػػػدقيؽ الرقابػػػػػػػػػػة دكر كحػػػػػػػػػػدة

حػػػػػػػػػدل اإلدارم كمػػػػػػػػػا كرد فػػػػػػػػػي إ
، الدراسػػػات التػػػي تػػػـ استعرااػػػيا

الميػػػػػػػػـ الػػػػػػػػدكر  أظيػػػػػػػػرت كالتػػػػػػػي
اإلداريػػػة الػػػذم تمعبػػػو فػػػي  لمرقابػػػة

 تحقيؽ أىداؼ المؤسسات.
اسػػػػػتخدمت معظػػػػػـ الدراسػػػػػات  -

السابقة أداة االستبانة كأداة أكليػة 
 .لجمع البيانات

لػػػػـ تركػػػػز الدراسػػػػات السػػػػابقة  -
عمػػػػػػػ  دراسػػػػػػػة كاقػػػػػػػع كمسػػػػػػػتكل 
فاعميػػػػػة نظػػػػػاـ الرقابػػػػػة االداريػػػػػة 
اإللكتركنيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػلؿ قيػػػػػاس 

 معايير محددة.
لػػػػـ تركػػػػز الدراسػػػػات السػػػػابقة  -

 أىميػػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػرؼ 
تطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ الرقابػػػػػػػػػػػػػػة االداريػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإللكتركنية.
لػػػـ تتنػػػاكؿ الدراسػػػات السػػػابقة  -

متطمبات تطبيؽ الرقابة االدارية 
 اإللكتركنية.

ال تكجػػػػػػػػػد دراسػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػابقة  -
سػػػػػػػبؿ تطػػػػػػػكير نظػػػػػػػاـ  تناكلػػػػػػػت

 .الرقابة االدارية اإللكتركنية
بقة راسػػات السػػالػػـ تسػػتخدـ الد -

 المقابمة معان.أداتي االستبانة ك 
 

السػػابقة عمػػ   ةالدراسػػ تركػػز  -
 استكشػػػػػػػػػػػاؼ كاقػػػػػػػػػػػع كمسػػػػػػػػػػػتكل
فاعميػػػػة نظػػػػاـ  الرقابػػػػة االداريػػػػة 
اإللكتركنيػػػػػة فػػػػػي كزارة الداخميػػػػػة 
الشػػػؽ المػػػدني فػػػي قطػػػاع غػػػزة، 
مف خلؿ قياس المعايير )حجػـ 

-صػػػػػحة المػػػػػدخلت -االنجػػػػػاز
سػػلمة ككاػػكح –دقػة العمميػػات 
 المخرجات(.

مقتػػػرح إلػػػ  الدراسػػػة تكصػػػمت  -
عممػػػػػي  لتطػػػػػكير آليػػػػػات عمػػػػػؿ 
نظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الرقابػػػػػػػػػػػػػػػػة االداريػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .اإللكتركنية
الباحػػػػػػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػػػػػػ   اعتمػػػػػػػػػػػػػػد -

 الشخصػية كالمقػابلت االسػتبانة
البيانػػػػػات األكليػػػػػة  لجمػػػػػع كػػػػػأداة

كلتفسػػػػير النتػػػػام  حسػػػػب الكاقػػػػع 
 في الكزارة.
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 الخاتمة: 5.3
 المحميػػة كالعربيػػة كاألجنبيػػة التػػي ليػػا علقػػة بالدراسػػةالدراسػػات كاألبحػػاث تنػػاكؿ الفصػػؿ الثالػػث  

، حيػث بػرزت أىميػة الدراسػات مػف حيػث حػداثتيا، كتناكليػا ( دراسػػة11كقد استعرض الباحث عػدد )
اإلدارية، كبعايا تناكؿ اإلدارة اإللكتركنية  لمكاكعات الدراسة، فقد تناكلت بعض الدراسات الرقابة

يمييػا اسػات المحميػة اكالن كمػف ثػـ العربيػة ك ر إللكتركنيػة، كقػد تػـ عػرض الدكالقميؿ منيا تنػاكؿ الرقابػة ا
 الدراسات األجنبية.

كنػػاقش فػػي نيايػػة حػػاكؿ الباحػػث قػػدر المسػػتطاع أف يجمػػع الدراسػػات األقػػرب لمكاػػكع دراسػػتو،  
كأىـ مايميز الدراسة  بو كاإلختلؼ بيف دراستو كالدراسات السابقة،اشتالفصؿ الفجكة البحثية كأكجو ال

كالتػي سػتعرض مػف  ،: الطريقػة كاإلجػراءاتفكذلؾ تمييدان لمفصؿ الرابع بعنكا عف الدراسات السابقة،
خللػػو الدراسػػة مػػني  كمجتمػػع كعينػػة الدراسػػة، باإلاػػافة إلػػ  أداة الدراسػػة كخطػػكات بنػػاء االسػػتبانة، 

 خدميا الدراسة في تحميؿ بيانتيا.كأخيران سيعرض الفصؿ القادـ األساليب اإلحصامية التي ستست
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 :ةـمقدمال 314

جراءاتيػػا محػػكران  الجانػػب التطبيقػػي مػػف  إنجػػازيػػتـ مػػف خللػػو  رميسػػان  تعتبػػر منيجيػػة الدراسػػة كا 
كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عم  البيانات المطمكبة إلجراء التحميػؿ اإلحصػامي لمتكصػؿ إلػ   ،الدراسة

كبالتػػػالي تحقػػػؽ  ،النتػػػام  التػػػي يػػػتـ تفسػػػيرىا فػػػي اػػػكء أدبيػػػات الدراسػػػة المتعمقػػػة بمكاػػػكع الدراسػػػة
 األىداؼ التي تسع  إل  تحقيقيا. 

ككػػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػػة  ،ةالدراسػػػػكعينػػػػػة كمجتمػػػػػع  متبػػػػعني  اللممػػػػػتنػػػػػاكؿ ىػػػػػذا الفصػػػػؿ كصػػػػػفا حيػػػػث 
كينتيػػػػي الفصػػػػؿ  ،كمػػػػدل صػػػػدقيا كثباتيػػػػا ا،ككيفيػػػػة بناميػػػػا كتطكيرىػػػػإعػػػػدادىا المسػػػػتخدمة كطريقػػػػة 

يمػي كصػؼ  اكاسػتخلص النتػام ، كفيمػلبيانػات بالمعالجات اإلحصامية التػي اسػتخدمت فػي تحميػؿ ا
 ليذه اإلجراءات.

 :منيج الدارسة 2.4
 مف الذم يحاكؿ التحميمي الكصفي المني  باستخداـ الباحث قاـ ،الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف
 تطػرح التػي مككناتيػا كاآلراء بػيف بياناتيا، كالعلقػة كتحميؿ الدراسة، مكاكع الظاىرة كصؼ خللو
 (.0520كصادؽ، حطب أبك) تحدثيا التي كاآلثار تتامنيا التي كالعمميات حكليا

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
: حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمدراسة إل  مصادر البيانػات المصادر الثانوية .3

الثانكيػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب كالمراجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العلقػػة، كالػػدكريات كالمقػػاالت 
ة فػػي كالتقػػارير، كاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكاػػكع الدارسػػة، كالبحػػث كالمطالعػػ

 مكاقع اإلنترنت المختمفة.

لجػأ الباحػث إلػ  جمػع البيانػات  ،: لمعالجة الجكانب التحميميػة لمكاػكع الدراسػةالمصادر األولية .2
ليػػذا الػػػرض  سػػتبانة كػػأداة رميسػػة لمدراسػػةمػػف خػػلؿ االاألكليػػة  كمػػا اسػػتعاف صػػممت خصيصػػا ن

حيث تـ مقابمػة عػدد مػف ذكم المناصػب االشػرافية فػي  المقابمة كأداة مساعدة في تفسير النتام ب
 كزارة الداخمية .

 مجتمع الدراسة:  3.4

ءن عمػػػ  مشػػػكمة الدراسػػػة كبنػػػا، جميػػػع أفػػػراد الظػػػاىرة التػػػي يدرسػػػيا الباحػػػث يمثػػػؿ مجتمػػػع الدراسػػػة
فػػػي كزارة الداخميػػػة الشػػػؽ ذكم المناصػػػب اإلشػػػرافية  يتكػػػكف مػػػف المجتمػػػع المسػػػتيدؼف كأىػػػدافيا فػػػإ

عػػددىـ  بمػػع)مػػدير عػػاـ، نامػػب مػػدير عػػاـ، مػػدير، نامػػب مػػدير، رمػػيس قسػػـ( فػػي قطػػاع غػػزة  المػػدني
، لداخميػػة الشػػؽ المػػدني فػػي قطػػاع غػػزةمطػػكرم الػػنظـ المحكسػػبة فػػي كزارة الػػ  باإلاػػافة إ (،170)

 (.2014 في الكزارة، اإلداريةكف حصامية الشؤ )إ ان ( مطكر 13)عددىـ كبمع 
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 عينة الدراسة: 4.4
دخاليـ ، كتـ إ( استبانة كعينة استطلعية لمتأكد مف صدؽ كثبات االستبانة11الباحث بأخذ )قاـ 

حصػامية فػي العينػة، إامف التعميؽ النيػامي نظػران لصػػر حجػـ مجتمػع الدراسػة كعػدـ كجػكد مشػاكؿ 
ذكم المناصػب سػتبانة عمػ  ( ا371حصر الشامؿ، حيث تـ تكزيػع )فقاـ الباحث باستخداـ أسمكب ال

مطكرم ستبانة عم  ا( 31%(، كتـ تكزيع )99( استبانة أم بنسبة )362كقد تـ استرداد ) ،رافيةاإلش
 %(.311تـ استردادىـ بنسبة استرداد ) كقد ،النظـ المحكسبة

 :أداة الدراسة 214
 االستبانة : -

الداخميـة وسـبل تطـويره فـي وزارة ا لكترونيـة  ا داريـةالرقابـة واقـع نظـام  تـ إعداد استبانتيف حكؿ
 قطاع غزة " -الفمسطينية الشق المدني

 االستبانة األولى: تختص بذوي المناصب ا شرافية1

 ستبانة من قسمين رئيسين:تتكون اال
الجػػػنس، المسػػػم  كىػػػك عبػػػارة عػػػف المعمكمػػػات الخاصػػػة بػػػذكم المناصػػػب اإلشػػػرافية )القســـم األول: 

 (.الكظيفي، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة
 

 مجاالت: 1فقرة، مكزع عم   19كيتككف مف  ،مجاالت الدراسةكىك عبارة عف  الثاني:القسم 
 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،ا لكترونية ا داريةالرقابة أىمية تطبيق نظام المجال األول: 
 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،ا لكترونية ا داريةالرقابة متطمبات تطبيق نظام المجال الثاني: 
( فقػرة، 23كيتكػكف مػف ) ،ا لكترونيـة ا داريـةالرقابـة قيـاس مسـتوى فعاليـة نظـام المجال الثالث: 

 متػيرات: 4مقسـ إل  
 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،في وحدة الزمن نجازحجم ا   -أوالً 
 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،صحة المدخالت -ثانياً 
 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،دقة العمميات -ثاً ثال

 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،سالمة ووضوح المخرجات -رابعاً 
 

 العامة لمحاسوب ونظم المعمومات 1 ا دارةاالستبانة الثانية: تختص بمطوري النظم فقط )
 ستبانة الثانية من قسمين رئيسين:تتكون اال

الجػػػنس، المسػػػم  الػػػكظيفي، )بمطػػػكرم الػػػنظـ كىػػػك عبػػػارة عػػػف المعمكمػػػات الخاصػػػة القســـم األول: 
 (.العممي، سنكات الخدمةالمؤىؿ 

 ( فقرات.7، كيتككف مف )طمبات التطويرمتكىك عبارة عف  القسم الثاني:
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 : المقابالت -

اعتمد الباحث عم  المقابمة لبعض مف ذكم المناصب االشػرافية بػػرض تفسػير النتػام  التػي حصػؿ 
 (.1، ممحؽ رقـ )عمييا بعد تكزيع االستبانتيف 

 
الخماسػػي لقيػػاس اسػػتجابات المبحػػكثيف لفقػػرات االسػػتبانتيف حسػػب جػػدكؿ تػػـ اسػػتخداـ مقيػػاس ليكػػرت 

(3.4:) 
 

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي3.4جدكؿ )

 موافق بشدة موافق غير متأكد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة
 9 4 1 2 3 الدرجة

 

 كبػذلؾ يكػكف الػكزف النسػبي فػي ىػذه الحالػة  غير مكافؽ بشػدة( للستجابة  3اختار الباحث الدرجة )
 % كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.21ىك

 ستبانة:خطوات بناء اال 6.4
وسـبل تطـويره فـي ا لكترونيـة  ا داريـةالرقابـة "واقـع نظـام لمعرفػة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسػة 

ـــة الفمســـطينية الشـــق المـــدني الخطػػػكات التاليػػػة لبنػػػاء  الباحػػػث، كاتبػػػع قطـــاع غـــزة" -وزارة الداخمي
 -ستبانة:اال

كاالسػتفادة  ،الدراسات السابقة ذات الصمة بمكاػكع الدراسػةك  اإلدارماألدب طلع عم  اال -1
 ستبانة كصياغة فقراتيا.المنيا في بناء ا

 مجػػػاالتاستشػػػار الباحػػػث عػػػددان مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات الفمسػػػطينية كالمشػػػرفيف فػػػي تحديػػػد  -2
 .كفقراتيا ستبانةاال

 المجاالت الرميسة التي شممتيا اإلستبانة. تحديد -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
( 44( مجػػاالت ك)7تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة كاحػػدة فقػػط فػػي صػػكرتيا األكليػػة كقػػد تككنػػت مػػف ) -5

 فقرة.
( مػػػف المحكمػػػيف مػػػف أعاػػػاء ىيمػػػة التػػػدريس فػػػي جامعػػػة 34تػػػـ عػػػرض االسػػػتبانة عمػػػ  ) -6

ككميػػػة العمػػػـك سػػػلمية كجامعػػػة األزىػػػر الجامعػػػة االكالسياسػػػة، ك  اإلدارةاألقصػػػ  كأكاديميػػػة 
 يبيف أسماء أعااء لجنة التحكيـ. (2كالتكنكلكجيا كالممحؽ رقـ )
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راء المحكمػػػػيف تػػػػـ تقسػػػػيـ االسػػػػتبانة الػػػػ  اسػػػػتبانتيف احػػػػداىما تخػػػػتص بػػػػذكم آ فػػػػي اػػػػكء -7
فقػػرات  المناصػب اإلشػراقية كاألخػرل تخػػتص بمطػكرم الػنظـ، باإلاػافة إلػػ  تعػديؿ بعػض

االسػػتبانة فػي صػػكرتيا النياميػػة  راالسػتبانة مػػف حيػث الحػػذؼ أك اإلاػػافة كالتعػديؿ، لتسػػتق
 (.3كما بالممحؽ رقـ )

 :ةصدق االستبان 714
 (،319: 2131لقياسػػػو  )الجرجػػػاكم، تمػػػا كاػػػع ةقػػػيس االسػػػتبانصػػػدؽ االسػػػتبانة يعنػػػي   أف ت   

يجػب أف تػدخؿ فػي التحميػؿ مػف ناحيػة، يقصد بالصدؽ  شمكؿ االستقصػاء لكػؿ العناصػر التػي  كما
دميا  )عبيػػػدات ككاػػػكح فقراتيػػػا كمفرداتيػػػا مػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة، بحيػػػث تكػػػكف مفيكمػػػة لكػػػؿ مػػػف يسػػػتخ

 كقد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف: (،379: 2113كآخركف،

 المحكمين "الصدق الظاىري": االستبانة عن طريق صدق -3

 مجػاؿ فػي المتخصصػيف المحكمػيف مػف عػددنا الباحػث يختػار أف ىػكيقصػد بصػدؽ المحكمػيف  
سػػتبانة عمػػ  ( حيػث تػػـ عػرض اال317: 2131جرجػػاكم،  )الالدراسػػة مكاػكع المشػػكمة أك الظػاىرة

كمنػػػاى  البحػػػث العممػػػي  اإلداريػػػةمتخصصػػػيف فػػػي العمػػػـك  34مجمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف تألفػػػت مػػػف
(، كقػد اسػتجاب الباحػث 2محؽ رقـ )كىندسة الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات كأسماء المحكميف بالم

 تآلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في اكء المقترحػات المقدمػة، كبػذلؾ خرجػ
 (.3انظر الممحؽ رقـ ) -في صكرتو النيامية  ةانباالست

 صدق المقياس: -2
 Internal Validityاالتساق الداخمي  -أوالً 

ستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل 
سػػػتبانة كذلػػػؾ مػػػف خػػػلؿ حسػػػاب الباحػػػث بحسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي للىػػػذه الفقػػػرة، كقػػػد قػػػاـ  إليػػػو

 معاملت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 ص بذوي المناصب ا شرافية"االتساق الداخمي لالستبانة األولى "تخت

الرقابػػة أىميػػة تطبيػػؽ نظػػاـ ( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ  2.4جػػدكؿ )يكاػػح 
  كالدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ، كالػػذم يبػػيف أف معػػاملت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد اإللكتركنيػػة اإلداريػػة

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كاع لقياسو. α ≤0.05 مستكل معنكية 
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 (2.4جدكؿ )
   كالدرجة الكمية لممجاؿاإللكتركنية اإلداريةالرقابة أىمية تطبيؽ نظاـ  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

مة 
القي

ا
ة )

مالي
الحت

S
ig

 1 

 0.000* 716. .اكتشاؼ االنحرافاتاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يستطيع نظاـ   .3

 0.000* 809. آلية تحدد الصلحيات ألداء األعماؿ بكفاءة.اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يكفر  نظاـ   .2

 0.000* 761. المعمكمات الكافية  لدعـ عممية اتخاذ القرارات.اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يكفر نظاـ   .1

 0.000* 734. بتسجيؿ جميع العمميات التي يقـك بيا المستخدـ.اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يقـك نظاـ    .4

 0.000* 805. نتام  عالية الدقة.اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يكفر نظاـ   .9

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصاميان عند مستكل داللة  *

الرقابػة متطمبػات تطبيػؽ نظػاـ ( معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات مجػاؿ   1.4جػدكؿ )يكاح 
  كالدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ، كالػػػذم يبػػػيف أف معػػػاملت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػة

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كاع لقياسو. α ≤0.05مستكل معنكية
 

 االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿمعامؿ  (1.4جدكؿ )
   كالدرجة الكمية لممجاؿاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة متطمبات تطبيؽ نظاـ    

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

 1 

 0.000* 717. .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة العميا تطبيؽ نظاـ  اإلدارةتتبن   .3

 0.000* 808. .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة نظاـ  خطة ملممة لتطبيؽ اإلدارةتتكفر في  .2

 0.000* 741. العميا. اإلدارةالمرسكمة مف قبؿ  اإلداريةعم  تطبيؽ السياسات اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يعمؿ نظاـ  .1

 0.000* 715. .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة تكجد تشريعات قانكنية تدعـ عمؿ أنظمة  .4

 0.000* 714. .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة تتكفر المتطمبات المادية لتطبيؽ نظاـ  .9

 0.000* 677. .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة تتكفر المتطمبات البشرية  لتطبيؽ نظاـ  .6

 0.000* 710. .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة يكجد بنية تقنية كأدكات تكنكلكجية ملممة لتطبيؽ  .7

 0.000* 806. .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة العامميف التدريب اللـز الستخداـ أنظمة  يتمق  .8

 0.000* 772. .اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة تتكفر آلية لتقييـ فاعمية أنظمة  .9

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصاميان عند مستكل داللة  *



 

 

 

98 

 

 انفصم انراثغ 
 

 انطرَمخ واإلجراءاد

قيػػاس مسػػػتكل فعاليػػة نظػػػاـ ( معامػػػؿ االرتبػػاط بػػػيف كػػؿ فقػػػرة مػػف فقػػرات مجػػػاؿ   4.4جػػدكؿ )يكاػػح 
  كالدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ، كالػػذم يبػػيف أف معػػاملت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كاع لقياسو. α ≤ 0.05عند مستكل معنكية 
 

  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (4.4جدكؿ )
   كالدرجة الكمية لممجاؿاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة قياس مستكل فعالية نظاـ    

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

 1 

في وحدة الزمن نجازحجم ا   أواًل:  

3. 
المسؤكليف عم  تحديد متكسط المعػاملت المنجػزة عمػ  اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يساعد نظاـ 

 مستكل المعاممة.
.839 *0.000 

2. 
المسؤكليف عم  تحديد متكسط المعػاملت المنجػزة عمػ  اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة نظاـ  يساعد

 مستكل المكظؼ.
.858 *0.000 

1. 
مػػػف خػػػلؿ  نجػػػازحجػػػـ اإلفػػػي تقػػػديـ معمكمػػػات عػػػف اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة يسػػػاىـ نظػػػاـ 

 معطيات يمكف تحديدىا مسبقا.
.830 *0.000 

 0.000* 845. في تقييـ أداء العامميف.اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يساعد نظاـ  .4

 0.000* 787. .في تقييـ نسبة استػلؿ المكظفيف ألكقات العمؿاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يساىـ نظاـ  .9

المدخالتصحة ثانيًا:   

 0.000* 760. يتـ االحتفاظ بمستندات لممدخلت لممقارنة بيف المخرجات كتمؾ المستندات. .3

 0.000* 868. مف حيث النكع قبؿ اعتمادىا. مف صحة المدخلتاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يتحقؽ نظاـ  .2

 0.000* 894. الحجـ قبؿ اعتمادىا.مف حيث  مف صحة المدخلتاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يتحقؽ نظاـ  .1

 0.000* 866. مف حيث التنسيؽ قبؿ اعتمادىا. مف صحة المدخلتاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يتحقؽ نظاـ  .4

9. 
بعػػػدة طػػػرؽ فػػػي حػػػاؿ كجػػػكد أم انحرافػػػات أثنػػػاء عمميػػػة اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة ينبػػػو نظػػػاـ 
 االدخاؿ.

.792 *0.000 

العممياتدقة ثالثًا:   

 0.000* 821. مف دقة تنفيذ العمميات ليتـ االعتماد عمييا.اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يتحقؽ نظاـ  .3

 0.000* 792. تنفذ عمميات النظاـ  بالكفاءة المناسبة . .2

1. 
مػػػف مبػػػدأ تكامػػػؿ البيانػػػات أم اسػػػتدعاءىا مػػػف بػػػرام  اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة يتحقػػػؽ نظػػػاـ 

 منفصمة.اخرل 
.840 *0.000 

 0.000* 798. التحقؽ مف مرحمية تنفيذ العمميات.اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يستطيع نظاـ  .4
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 0.000* 799. المنطقية المكتشفة بعد مقارنة المدخلت بالمخرجات. يتـ تسكية الفركؽ غير .9

 0.000* 810. يتـ اعلـ مستخدـ النظاـ بنجاح أك فشؿ تنفيذ العمميات. .6

سالمة ووضوح المخرجاترابعًا:   

 0.000* 776. يحقؽ النظاـ مبدأ تكافر المعمكمات في الكقت المناسب. .3

2. 
بالمكثكقية المعمكمات ك يمكػف االعتمػاد عمييػا اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة تمتاز مخرجات نظاـ 

 في اتخاذ القرار.
.830 *0.000 

1. 
رسػػػكمات  -جػػػداكؿ-أشػػػكاؿ متنكعػػػة )معمكمػػػات نصػػػيةاإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة يػػػكفر نظػػػاـ 

 بيانية( لعرض المخرجات.
.796 *0.000 

 0.000* 872. تتميز المعمكمات المستخرجة بالكاكح ك سيكلة التفسير. .4

 0.000* 860. .النظاـ قادر عم  تصنيؼ المعمكمات المستخرجة .9

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصاميان عند مستكل داللة  *

 
ــنظم ) قاالتســا - ــداخمي لالســتبانة الثانيــة "تخــتص بمطــوري ال العامــة لمحاســوب ونظــم  ا دارةال

 :المعمومات 
( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانة كالدرجػػة الكميػػة للسػػتبانة، 9.4جػػدكؿ )يكاػػح 

الفقػرات  كبػذلؾ تعتبػر α ≤0.05 كالػذم يبػيف أف معػاملت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل معنكيػة 
 صادقو لما كاعت لقياسو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

311 

 

 انفصم انراثغ 
 

 انطرَمخ واإلجراءاد

 (9.4جدكؿ )
 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة الثانية كالدرجة الكمية للستبانة

 الفقرة م

ون
رس
 بي
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معا
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3. 
الرقابػػة  لمحاسػػكب ك نظػػـ المعمكمػػات التحػػكؿ نحػػك تػػدعـ الخطػػة االسػػتراتيجية لػػإلدارة العامػػة

 .اإللكتركنية اإلدارية
.563 *0.028 

2. 
خطػػػط بديمػػػة لحفػػػظ لمحاسػػػكب ك نظػػػـ المعمكمػػػات تقػػػدـ الخطػػػة االسػػػتراتيجية لػػػإلدارة العامػػػة 

 )خطة طكارئ(. كحماية البرمجيات في حاؿ الطكارئ
.393 *0.046 

1. 
البنيػػة التحتيػػة التكنكلكجيػػة باسػػتمرار  التمكيػػؿ لتطػػكيرتقػػدـ كزارة الداخميػػة مسػػتكل مناسػػب مػػف 

 .لكتركنيةاإل نظاـ الرقابة لدعـ تطبيؽ
.680 *0.005 

 0.030* 454. األنظمة المحكسبة.شراؼ عم  جكدة تكجد جية مسؤكلة عف اإل .4

9. 
 يخاع مطكرم النظـ لبرام  تدريب كبناء القدرات عم  مستكل مناسب تكاكب التقدـ العػالمي

 .سيما في النظـ الرقابيةال 
.697 *0.004 

6. 
 مثؿ جياز )البصمة( كشبكات الحاسكب زادت مف فعالية تطبيؽاإللكتركنية استخداـ األجيزة 

 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة  نظاـ
.712 *0.003 

 0.001* 785. .اماف امف المعمكماتمف أجؿ  ملممةكسامؿ ذات كفاءة تتكفر سياسات ك  .7

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصاميان عند مستكل داللة  *

 
 Structure Validity البنائيالصدق  -ثانياً 

يعتبر الصدؽ البنامي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
 اإلسػتبانةالكصكؿ إلييا، كيبػيف مػدل ارتبػاط كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت الدراسػة بالدرجػة الكميػة لفقػرات 

 (.2131)الجرجاكم،
 

عنػػد سػػتبانة دالػػة إحصػػاميان ملت االرتبػػاط فػػي جميػػع مجػػاالت اال( أف جميػػع معػػا6.4يبػػيف جػػدكؿ )
 عتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كاعت لقياسو.كبذلؾ ت α ≤0.05 مستكل معنكية 
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 (6.4جدكؿ )
 كالدرجة الكمية لإلستبانة معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 713. 1ا لكترونية ا داريةالرقابة أىمية تطبيق نظام 

 0.000* 849. 1ا لكترونية ا داريةالرقابة متطمبات تطبيق نظام 

 0.000* 809. في كحدة الزمف. نجازحجـ اإل

 0.000* 859. .صحة المدخلت

 0.000* 923. .دقة العمميات

 0.000* 881. .سلمة ككاكح المخرجات

 0.000* 960. 1ا لكترونية ا داريةالرقابة قياس مستوى فعالية نظام 

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصاميان عند مستكل داللة *      

 
  :Reliabilityستبانة ثبات اال 4.8
متتاليػة   مػرات عػدة تطبيقو أعيد إذا النتام  االستبياف نفس يعطي  أف يقصد بثبات االستبانة ىك  

(، كيقصد بو أياا  إل  أم درجة يعطي المقيػاس قػراءات متقاربػة عنػد كػؿ 97: 2010)الجرجاكم،
يسػػتخدـ فييػػا، أك مػػا ىػػي درجػػة اتسػػاقو كانسػػجامو كاسػػتمراريتو عنػػد تكػػرار اسػػتخدامو فػػي أكقػػات  مػػرة

 (. 2112مختمفة  )القحطاني، 
 ستبانة الدراسة مف خلؿ:كقد تحقؽ الباحث مف ثبات ا

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ  
اإلستبانة، ككانت النتام  كما ىي مبينة في جدكؿ استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات 

(7.4.) 
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 (7.4جدكؿ )
 ستبانةعامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات االم

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.908 0.825 5 1ا لكترونية ا داريةالرقابة أىمية تطبيق نظام 

 0.947 0.897 9 1ا لكترونية ا داريةالرقابة متطمبات تطبيق نظام 

 0.942 0.887 5 .في كحدة الزمف نجازحجـ اإل

 0.945 0.893 5 .صحة المدخلت

 0.947 0.896 6 .دقة العمميات

 0.940 0.884 5 سلمة ككاكح المخرجات.

 0.977 0.954 21 1ا لكترونية ا داريةالرقابة قياس مستوى فعالية نظام 

 0.981 0.963 35 االستبانة األولىجميع فقرات 

 0.782 0.612 7 جميع فقرات االستبانة الثانية

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ*
 

( أف قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ مرتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ مػػف 7.4النتػػام  المكاػػحة فػػي جػػدكؿ ) أظيػػرت
( بينمػا بمػػت لجميػع فقػرات اإلسػتبانة 0.825،0.954بػيف ) مػا مجاالت االسػتبانة األكلػ  حيػث تتػراكح

بينمػا  (0.908،0.977بػيف ) مػا (. ككذلؾ قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ مجاؿ حيػث تتػراكح0.963)
كمػا بمػػت قيمػة ( كىذا يعن  أف معامؿ الصدؽ الػذاتي مرتفػع. 0.981بمػت لجميع فقرات اإلستبانة )
( 0.782)(، ككػذلؾ قيمػة الصػدؽ الػذاتي 0.612سػتبانة الثانيػة )ت االمعامػؿ ألفػا كركنبػاخ لجميػع فقػرا

 كىذا يعن  أف معامؿ الصدؽ الذاتي مرتفع.
كيكػكف الباحػث قػد تأكػد  ،(3ف فػي صػكرتييما النياميػة كمػا ىمػا فػي الممحػؽ )كبذلؾ تكػكف االسػتبانتا
ف كصػػػلحيتيما الدراسػػػة ممػػػا يجعمػػػو عمػػػ  ثقػػػة تامػػػة بصػػػحة االسػػػتبانتي اسػػػتبانتيمػػػف صػػػدؽ كثبػػػات 

 أسممة الدراسة كاختبار فراياتيا. عفلتحميؿ النتام  كاإلجابة 
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 األساليب ا حصائية المستخدمة: 9.4
 Statistical Package for theسػػتبانة مػف خػلؿ برنػػام  التحميػؿ اإلحصػامي تػـ تفريػع كتحميػؿ اال

Social Sciences  (SPSS). 
 

  اختبار التوزيع الطبيعي Normality Distribution Test: 
الختبػار مػا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ - اختبػار ككلمجػكركؼ تػـ اسػتخداـ

 (.8.4في جدكؿ )، ككانت النتام  كما ىي مبينة إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
 
 (8.4جدكؿ )
 التكزيع الطبيعييكاح نتام  اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.564 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة أىمية تطبيؽ نظاـ 

 0.406 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة متطمبات تطبيؽ نظاـ 

 0.417 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة قياس مستكل فعالية نظاـ 

 0.509 جميع فقرات االستبانة األولى معا

 0.996 الثانية معاجميع فقرات االستبانة 

 
ستبانتيف جميع فقرات الل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 8.4كااح مف النتام  المكاحة في جدكؿ )

تػػـ  حيػػث ،يتبػػع التكزيػػع الطبيعػػيكبػػذلؾ فػػإف تكزيػػع البيانػػات  α ≤0.05 مسػػتكل الداللػػة مػػف  أكبػػر
 فرايات الدراسة.  عفاستخداـ االختبارات المعممية لإلجابة 

 
 استخدام األدوات ا حصائية التالية:تم 

 لكصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب الممكية كالتكرارات  -3

 .المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي -2

 (، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ) -1
مػا إذا  لمعرفػةK-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ - اختبػار ككلمجػكركؼ -4

 .كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
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( لقيػاس درجػة االرتبػاط: يقػـك Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ) -9
. كقد تـ اسػتخدامو لحسػاب االتسػاؽ الػداخمي ىذا االختبار عم  دراسة العلقة بيف متػيريف

 للستبانة.كالصدؽ البنامي 

( لمعرفة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  -6
أـ زادت أك قمت عػف ذلػؾ. كلقػد  3درجة المكافقة المتكسطة )غير متأكد( كىي   كصمت إل

 تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ Independent Samples T-Test) فػػي حالػػة عينتػػيف Tاختبػػار  -7
 ذات داللة إحصامية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا

( لمعرفػة مػا One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  -8
 عات أك أكثر مف البيانات.إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصامية بيف ثلث مجمك 

 
 الخاتمة: 10.4

تػـ معالجػػة أداة تنػاكؿ ىػذا الفصػؿ مػني  كمجتمػع الدراسػػة، كاألداة التػي تػـ اسػتخداميا، كمػا 
برنػام  لقيػاس صػدؽ االسػتبانة، كاإلتسػاؽ الػداخمي للسػتبانتيف، حيػث تػـ اسػتخداـ  ان إحصامي الدراسة

، كقػد تػـ اسػػتخداـ Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS)التحميػؿ اإلحصػامي 
حيػث ، K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ - ككلمجػكركؼ التكزيػع الطبيعػي اختبػار

سػػػػتخداـ االختبػػػػارات التمييػػػدان كذلػػػػؾ  ،تبػػػػع التكزيػػػع الطبيعػػػػيتالبيانػػػػات  أفاالختبػػػار  نتػػػػام ظيػػػرت أ
تحميػؿ البيانػات الخػامس بعنػكاف:  ؿالفصػالتي ستعرض فػي  ممية لإلجابة عم  فرايات الدراسةالمع

فقػػػػرات االسػػػػتبانتيف كاختبػػػػار ، حيػػػػث تػػػػـ فػػػػي الفصػػػػؿ الخػػػػامس تحميػػػػؿ كاختبػػػػار فراػػػػيات الدراسػػػػة
  الفرايات باستخداـ األساليب اإلحصامية التي تـ عرايا في نياية الفصؿ الرابع.
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 اخلبيصانفصم 
 حتهُم انجُبنبد واختجبر فرضُبد انذراضخ

 
 

 مذيخادل 3.9

خ اخلبصـخ ثـيوٌ ادلؼهىيـبد انؼبيـانذراضخ وفـك  نؼُنخانىصف اإلحصبئٍ  2.9

 ادلنبصت اإلشرافُخ

ادلؼهىيبد انؼبيخ اخلبصـخ ططـىرٌ انذراضخ وفك  نؼُنخانىصف اإلحصبئٍ  1.9

 انؼبيخ نهحبضىة ونظى ادلؼهىيبد( اإلدارحاننظى )

 حتهُم فمراد االضتجبنخ  4.9

 اختجبر انفرضُبد 9.9

 اخلبمتخ .61
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 :ةـالمقدم 1.51

، كذلػػػؾ مػػػف خػػػلؿ تحميػػػؿ البيانػػػات كاختبػػػار فراػػػيات الدراسػػػةيتاػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ عراػػػان ل
كالتػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػلؿ  االسػػتبانةاإلجابػػة عػػف أسػػممة الدراسػػة كاسػػتعراض أبػػرز نتػػام  

الجػػػػػػنس، المسػػػػػػم  )التػػػػػػي اشػػػػػػتممت عمػػػػػػ   المعمكمػػػػػػات العامػػػػػػةكالكقػػػػػػكؼ عمػػػػػػ   ،تحميػػػػػػؿ فقراتيػػػػػػا
لػػػػذا تػػػػـ إجػػػػراء المعالجػػػػات اإلحصػػػػامية (، الكظيفي/التخصػػػػص، المؤىػػػػؿ العممػػػػي، سػػػػنكات الخدمػػػػة

إذ تػػػػـ اسػػػػتخداـ برنػػػػام  الػػػػرـز اإلحصػػػػامية لمدراسػػػػات ، الدراسػػػػة اسػػػػتبانةبيانػػػػات المتجمعػػػػة مػػػػف لم
، كمػف تـ عرايا كتحميميا في ىذا الفصؿ لمحصكؿ عم  نتام  الدراسة التي (SPSS)االجتماعية 

ثػـ ربطيػػا بالدراسػػات السػابقة، كقػػد اسػػتعاف الباحػث بػػبعض النمػػاذج التػي تقػػدميا البػػرام  المحكسػػبة 
اإللكتركنيػة  اإلداريػةالرقابػة الكزارة لدعـ نتام  الدراسػة كالتكاػيح لمقػارئ مػف خػلؿ أمثمػة عمػ   في

  في الكزارة. 
 

  :الخاصة بذوي المناصب ا شرافيةالمعمومات الدراسة وفق  لعينةالوصف ا حصائي  2.5
 :اإلشرافيةالخاصة بذكم المناصب المعمكمات كفؽ  لخصامص عينة الدراسة كفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب الجنس(: تكزيع 3.9جدكؿ )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 82.1 133 ذكر

 17.9 29 أنث 

 100.0 162 المجموع

 
 ( تكزيع العينة بيانيان حسب الجنس1.5شكؿ )

 
 

ركر

82.1%

%17.9أَثي

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب الجنس
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 %17.9بينمػػا  ذكػػكر، اإلشػػرافيةذكم المناصػػب مػػف % 82.1( أف مػػا نسػػبتو 3.9)يتاػػح مػػف جػػدكؿ 
 . إناث

ثبتػت تػػدني عمػؿ المػػرأة أالتػي   2010)حمــاد،  كاتفقػت الدراسػة مػػع العديػد مػف الدراسػػات مثػؿ دراسػة
لػػػ  طبيعػػػة إكيرجػػػع ذلػػػؾ  ،نػػػاثف مػػػف الػػػذككر عمػػػ  اإلك فػػػي البيمػػػة العربيػػػة كالتػػػي غمػػػب فييػػػا العػػػامم

 .المجتمعات العربية عامة كالعمؿ في قطاع غزة بشكؿ خاص

عف ىذا المكاكع  تبيف أف شػؿ ىذه المناصب مقابمة(  - 2134) الجرجاكم، كعند سؤاؿ الباحث 
افية مػف حيث أكد أف أعػداد المتقػدميف لمكظػامؼ اإلشػر  ،علنات الداخميةاإلعف طريؽ المسابقة ك  يتـ

أعمػػ  مػػف عميػػو تكػػكف أعػػداد الفػػامزيف بالكظػػامؼ لمتعيػػيف بنسػػبة ذكػػكر ك  ،نػػاثالػػذككر أعمػػ  مػػف اإل
 ان عند التعييف يتـ اختيار الفامزيف بالكظامؼ لتكظيفيـ حسػب الػدكر كالترتيػب كاحػد ناث، عمما بأنواإل

 تمك األخر دكف تخطي أم منيـ.

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب المسم  الكظيفيتكزيع  (:2.9جدكؿ )
 

%النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي  

 6.8 11 مدير عاـ

 4.9 8 نامب مدير عاـ

 31.5 51 مدير دامرة

 15.4 25 نامب مدير دامرة

 41.4 67 رميس قسـ

 100.0 162 المجموع

 
 ( تكزيع العينة بيانيان حسب المسم  الكظيفي2.5شكؿ )

 

 

%6.8يذٍرعاو َائةيذٍرعاو

4.9%

يذٍردائرة

31.5%

َائةيذٍردائرة

15.4%

رئَصقطى

41.4%

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب المسمى الوظٌفً
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مػدير مػف ذكم المناصػب اإلشػرافية مسػماىـ الػكظيفي % 6.8( أف مػا نسػبتو 2.9)يتاح مف جػدكؿ 
مسماىـ  %41.4% نامب مدير دامرة، بينما 15.4% مدير دامرة، 31.5% نامب مدير عاـ، 4.9، عاـ

 .الكظيفي رميس قسـ
فكممػا اتجينػا نحػك قاعػدة اليػـر ازدادت فػي الييكميػة، ل  طبيعة اليـر التنظيمي كيعزك الباحث ذلؾ إ
بػيػرىـ مػف المسػميات اـ مقارنػة قسػاألرؤسػاء كىذا يفسر ارتفاع عدد  ،مستكل كؿعدد الكظامؼ في 
 الكظيفية األخرل.

 

 :عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي(: تكزيع 1.9جدكؿ )
 

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 19.8 32 دبمـك

 65.4 106 بكالكريكس

 14.8 24 دراسات عميا

 100.0 162 المجموع

 
 (: تكزيع عينة الدراسة بيانيان حسب المؤىؿ العممي3.5)شكؿ 

 
،% 19.8( أف مػا نسػبتو 1.9)يتاح مف جػدكؿ   مػف ذكم المناصػب اإلشػرافية مػؤىميـ العممػي دبمػـك

كىػػػذا يظيػػػر اف ،مػػػؤىميـ العممػػػي دراسػػػات عميا %14.8% مػػػؤىميـ العممػػػي بكػػػالكريكس، بينمػػػا 65.4
كتتفػػػؽ ىػػػذه النسػػػبة مػػػع متطمبػػػات  ،مؤىػػػؿ جػػػامعي مك ذ اإلشػػػرافيةمعظػػػـ المػػػكظفيف ذكم المناصػػػب 

الػػػػػػدبمـك  ، كأف ذكم مؤىػػػػػػؿاإلشػػػػػػرافيةالتكظيػػػػػػؼ المشػػػػػػترطة شػػػػػػيادة البكػػػػػػالكريكس لتقمػػػػػػد المناصػػػػػػب 
كاتفقػػت  ،قدميػػة فػػي الكظيفػػةات الخبػػرة كاأللػػ  سػػنك إشػػرافية غالبػػان يعػػزل إالحاصػػميف عمػػ  مناصػػب ك 

 دبلوم
19.8% 

 بكالوريوس
65.4% 

 دراسات عليا
14.8% 

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب المؤهل العلمً
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 الػذم العػاـ، المػكظفيف ديػكاف سياسػة إلػ أرجعػت ذلػؾ  كالتػي  2014،شـعت)الدراسػة مػع دراسػة 
، أدنػ  كحػد البكػالكريس درجػة عم  المتقدـ حصكؿ شرافيإ طابع ذات ترقيات  مع محصكؿل يشترط

أنػػو  أثبتتػػاالتػػي   2011)الكساســبة، مػػع دراسػػة ك   2013)قشــطة،اتفقػػت الدراسػػة مػػع دراسػػة كمػػا ك 
 .أصبح ىناؾ إدراؾ لدل المكظفيف بأف االرتقاء في العمؿ يتأثر بدرجة كبيرة بالمؤىؿ العممي

 
 :عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع  -

 

 عينة الدراسة حسب سنكات الخدمةتكزيع  (:4.9جدكؿ )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة

 12.3 20 سنكات 9أقؿ مف 

 51.9 84 سنكات 31إل  أقؿ مف  9مف 

 35.8 58 سنكات فأكثر 31

 100.0 162 المجموع
 

 (: تكزيع عينة الدراسة بيانيان حسب سنكات الخدمة4.5شكؿ )

 
مف ذكم المناصب اإلشرافية سنكات خدمتيـ أقؿ مػف % 12.3ما نسبتو ( أف 4.9يتاح مف جدكؿ )

% سػػنكات 35.8بينمػػا  ،سػػنكات 31إلػػ  أقػػؿ مػػف  9تتػػراكح سػػنكات خػػدمتيـ مػػف  %51.9 ك سػػنكات 9
  سنكات فأكثر. 31خدمتيـ 

فػي  2117سػنكات نتيجػة لمػا حػدث فػي العػاـ  31لػ  إ 9ارتفاع نسبة مف خبػرتيـ مػف كيعزك الباحث 
كتقػػػديـ  ،ال يتسػػػبب فػػػي انقطػػػاع العمػػػؿ كػػػيحيػػػث تػػػـ تكظيػػػؼ اعػػػداد كبيػػػرة مػػػف انقسػػػاـ  قطػػػاع غػػػزة
 كمػػا زالػػكاسػػنكات فػػأكثر غالبػػان مػػكظفيف سػػابقيف  31كأف مػػف خبػػرتيـ  ،حككميػػة لممػػكاطنيفلالخػػدمات ا

 عم  رأس عمميـ.

5أقميٍ

ضُوات

12.3%

إنيأقم5يٍ

ضُوات10يٍ

51.9%

ضُوات10

فأكثر

35.8%

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب سنوات الخدمة
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العامــة  ا دارةالخاصــة بمطــوري الــنظم )المعمومــات الدراســة وفــق  لعينــةصــف ا حصــائي و ال 3.5
 : لمحاسوب ونظم المعمومات 

العامػػة  اإلدارةصػػة بمطػػكرم الػػنظـ )الخاالمعمكمػػات كفػػؽ  لخصػػامص عينػػة الدراسػػة كفيمػػا يمػػي عػػرض
 لمحاسكب كنظـ المعمكمات(

 :عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب الجنس(: تكزيع 9.9جدكؿ )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 69.2 9 ذكر

 30.8 4 أنث 

 100.0 13 المجموع

 
 (: تكزيع عينة الدراسة بيانيان لمطكرم النظـ حسب الجنس5.5شكؿ )

 
 

 % إناث. 30.8بينما  ،% مف مطكرم النظـ ذككر69.2( أف ما نسبتو 9.9يتاح مف جدكؿ )
ثبتػت تػدني عمػؿ المػرأة فػي البيمػة أالتي ذكرت سػابقان التػي   2010)حماد، كاتفقت الدراسة مع دراسة 

 .ناثالعربية التي يػمب فييا عمؿ الذككر عم  اإل
ات اليندسػية كالميػؿ عػف التخصصػ نػاث إلػ  االبتعػادىذه النتػام  أياػان إلػ  تكجػو اإلكيعزك الباحث 
 اإلنسانية. إل  التخصصات

 
 
 

 ذكر

69.2% 

 أنثي

30.8% 

 (مطوري النظم)توزٌع عٌنة الدراسة حسب الجنس 
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 :توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي -
 

 عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي(: تكزيع 6.9جدكؿ )  
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 - - دبمـك

 84.6 11 بكالكريكس

 15.4 2 ماجستير

 - - دكتكراه

 100.0 13 المجموع

 
 (: تكزيع عينة الدراسة بيانيان حسب المؤىؿ العممي )مطكرم النظـ(6.5شكؿ )

 
 

مف مطكرم النظـ مؤىميـ العممػي بكػالكريكس، بينمػا % 84.6( أف ما نسبتو 6.9)يتاح مف جدكؿ 
ككمػا يتاػح مػف الجػدكؿ عػدـ احتػكاء العينػة عمػ  مطػكريف مػف  ،% مؤىميـ العممي ماجسػتير15.4
 مما يدلؿ عم  أف الحد األدن  لقبكلو في ىذا العمؿ ىك مؤىؿ البكالكريكس. ،الدبمكـحممة 
بصػكرة أفاػؿ  فقػادرك  ف حممػة البكػالكريكسأثبتػت أ التػي   2014)شعت،مع دراسة  النتام كاتفقت 

مجتمػع ، كيعزك الباحث ىػذه النتػام  إلػ  أف التكنكلكجية المتلحقة التطكراتمكاكبة  عم  غيرىـمف 
الدراسة مف مطكرم النظـ مؤىؿ بدرجة عمميػة كافيػة لكػي يكػكف مػدركان كعمػ  معرفػة بالقاػايا محػؿ 

 .الدراسة
 
 
 

 دبلوم
0% 

تكانورٍوش

84.6% 

ياجطتَر

15.4% 

 دكتوراه
0% 

 (مطوري النظم)توزٌع عٌنة الدراسة حسب المؤهل العلمً 
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 :عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب التخصصتكزيع  (:7.5جدكؿ )
 النسبة المئوية % العدد التخصص
 69.2 9 ىندسة

 30.8 4 معمكمات تكنكلكجيا

 - - أخرل

 100.0 13 المجموع

 
 (: تكزيع عينة الدراسة بيانيان حسب التخصص )مطكرم النظـ(7.5شكؿ )

 
 

% 30.8بينمػا  تخصصػيـ ىندسػة، مطػكرم الػنظـمف  %69.2تو( أف ما نسب7.9)يتاح مف جدكؿ 
 .تكنكلكجيا معمكمات تخصصيـ

كاعد ألف تخصص اليندسة لو عدة فركع مثؿ )ىندسة ق ،حيث مٌثؿ تخصص اليندسة النسبة األكبر
ىندسة برمجيػات(، كتعتبػر مجػاالت ىػذا التخصػص تتناسػب - نترنتإىندسة تطكير مكاقع  –بيانات

 .العامة لمحاسكب ليذا العمؿ اإلدارةمع عمميـ كمطكريف لمنظـ كحاجة الييكمية التنظيمية في 
 
 
 
 
 

هُذضة

69.2%

تكُونوجَايعهويات

30.8%

أخرى

0%

 (مطوري النظم)توزٌع عٌنة الدراسة حسب التخصص 
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 :عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع  -

 
 عينة الدراسة حسب سنكات الخدمةتكزيع  (:8.9جدكؿ )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة
 38.5 5 سنكات 5أقؿ مف 

 53.8 7 سنكات 10إل  أقؿ مف  5مف 

 7.7 1 سنكات فأكثر 10

 100.0 13 المجموع

 
 (: تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخدمة8.5شكؿ )

 
 

 سػنكات 9سنكات خدمتيـ أقؿ مػف  مطكرم النظـمف % 38.5ما نسبتو ( أف 8.9يتاح مف جدكؿ )
 31% سػنكات خػدمتيـ 7.7سػنكات، بينمػا  31إل  أقػؿ مػف  9تتراكح سنكات خدمتيـ مف  %53.8 ك

سػػنكات نتيجػػة لمػػا حػػدث فػػي العػػاـ  31لػػ  إ 9كيرجػػع ارتفػػاع نسػػبة مػػف خبػػرتيـ مػػف سػػنكات فػػأكثر، 
عػداد كبيػرة حتػ  ال يتسػبب فػي انقطػاع العمػؿ أؼ تكظيػ، حيػث تػـ مف انقسػاـ في قطاع غزة 2117

لػػ  كػػادر لتطػػكير قػػت الػػذم كانػػت تحتػػاج فيػػو الػػكزارة إيف فػػي الك حككميػػة لممػػكاطنلكتقػػديـ الخػػدمات ا
ل  استحداث أقساـ األنظمة المحكسبة كالعمؿ اإل لكتركني، كما يرجع إل  حداثة ىذه التخصصات كا 

 العامة لمحاسكب. اإلدارةجديدة في 
 
 

ضُوات5أقميٍ

38%

إنيأقم5يٍ

ضُوات10يٍ

54%

ضُواتفأكثر10

8%

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب سنوات الخدمة
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 :تحميل فقرات االستبانة 4.5
لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة لعينػػػة كاحػػػدة  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػارلتحميػػػؿ فقػػػرات االسػػػتبانة 

  أـ ال. 1)غير متأكد( كىي  االستجابة قد كصمت إل  درجة المكافقة المتكسطة
المتكسػػطة )غيػػر درجػػة المكافقػػة كىػػي تقابػػؿ  1متكسػػط درجػػة اإلجابػػة يسػػاكم  :الفرضــية الصــفرية

 حسب مقياس ليكرت المستخدـ. متأكد(
 .1متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضية البديمة

الفراػية الصػفرية كيكػكف فػي فإنػو ال يمكػف رفػض  (0.05أكبػر مػف  Sig) Sig > 0.05إذا كانػت 
درجػة المكافقػة حػكؿ الظػاىرة مكاػع الدراسػة ال يختمػؼ جكىريػان عػف  األفػرادىذه الحالة متكسط آراء 
( فيػػتـ رفػػض 0.05أقػػؿ مػػف  Sig) Sig < 0.05أمػػا إذا كانػػت  ،1كىػػي المتكسػػطة )غيػػر متأكػػد( 

درجػة عػف يختمػؼ جكىريػان  األفػرادآراء الفراية الصفرية كقبكؿ الفراية البديمػة القاممػة بػأف متكسػط 
ف متكسػط اإلجابػة ، كفي ىػذه الحالػة يمكػف تحديػد مػا إذا كػا1كىي المكافقة المتكسطة )غير متأكد( 
كذلؾ مف خلؿ قيمة  ،1 كىيدرجة المكافقة المتكسطة )غير متأكد( يزيد أك ينقص بصكرة جكىرية 

درجػػػة مكجبػػة فمعنػػاه أف المتكسػػط الحسػػابي لإلجابػػة يزيػػد عػػف قيمػػة االختبػػار االختبػػار فػػإذا كانػػت 
 كالعكس صحيح.المكافقة المتكسطة )غير متأكد( 

 انة األولى الخاصة بذوي المناصب ا شرافية1تحميل فقرات االستب -أوالً 
 "ا لكترونية  ا داريةالرقابة أىمية تطبيق نظام  تحميل فقرات مجال " -

درجػة المكافقػة لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػ   Tتـ اسػتخداـ اختبػار 
 (.9.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) أـ ال. 1كىي المتكسطة)غير متأكد( 
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 لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ  (9.9جدكؿ )
  اإللكتركنية اإلداريةالرقابة أىمية تطبيؽ نظاـ  

 الفقرة م
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 3 0.000* 12.92 77.13 3.86 .اكتشاؼ االنحرافاتاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يستطيع نظاـ   .3

2.  
آليػػػة تحػػػدد الصػػػلحيات ألداء اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة يػػػكفر  نظػػػاـ 

 األعماؿ بكفاءة.
3.88 77.53 13.06 *0.000 1 

1.  
المعمكمػػات الكافيػػة  لػػدعـ عمميػػة اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة يػػكفر نظػػاـ 

 اتخاذ القرارات.
3.73 74.66 10.34 *0.000 5 

4.  
بتسػػػجيؿ جميػػػع العمميػػػات التػػػي اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة يقػػػـك نظػػػاـ  

 يقـك بيا المستخدـ.
3.86 77.28 11.43 *0.000 2 

 4 0.000* 9.92 74.87 3.74 نتام  عالية الدقة.اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يكفر نظاـ   .9

  0.000* 15.17 76.37 3.82 جميع فقرات المجال معاً 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة * 

 
 ( يمكف استخلص ما يمي:9.9مف جدكؿ )

( أم أف المتكسػػط الحسػػابي 9)الدرجػة الكميػػة مػف  3.88يسػػاكم  (2رقػػـ )لمفقػرة المتكسػط الحسػػابي  -
لػػذلؾ تعتبػػر  0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف   13.06ختبػػاراال، قيمػػة %77.53 النسػػبي

ممػا يػدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ،  α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصاميان عند مسػتكل داللػة 
مػف  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة ،1كىي درجة المكافقة المتكسطة)غير متأكد( ليذه الفقرة قد زاد عف 

 رة. قبؿ أفراد العينة عم  ىذه الفق

، قيمػة %74.66أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي  3.73يساكم  (1رقـ ) لمفقرةالمتكسط الحسابي  -
لذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة دالػة إحصػاميان ، 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،10.34االختبار 

عػػف  زادممػػا يػػدؿ عمػػ  أف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد ،  α ≤0.05 عنػػد مسػػتكل داللػػة 
مكافقة مف قبؿ أفػراد العينػة عمػ   كىذا يعني أف ىناؾ ،1كىي درجة المكافقة المتكسطة)غير متأكد( 

 ىذه الفقرة. 
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 ، كأف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي3.82بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي يسػػاكم  -
لػػػػذلؾ  0.000تسػػػػاكم  (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة كأف  ،15.17 قيمػػػػة االختبػػػػار%، 76.37يسػػػػاكم 

  داؿ إحصػػاميان عنػػد مسػػتكل ا لكترونيــة  ا داريــةالرقابــة أىميــة تطبيــق نظــام يعتبػػر مجػػاؿ  
مما يدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذا المجػاؿ يختمػؼ جكىريػان عػف ،  α ≤0.05 داللة 

اد العينػة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مػف قبػؿ أفػر  ،1كىي درجة المكافقة المتكسطة )غير متأكد( 
أىمية تطبيؽ نظاـ الرقابػة حيث إنيـ يؤكدكف مف خلؿ إجاباتيـ عم  ، عم  فقرات ىذا المجاؿ

يػة كتكمف ىػذه األىم، كزارة الداخمية الفمسطينيةفي  المحكسبةنظمة في ظؿ كجكد األاإللكتركنية 
مف قدرة النظاـ عم  تكفير آلية لتحديد الصلحيات كاكتشاؼ االنحرافات كتقديـ معمكمات عالية 

القدرة عمػ  تسػجيؿ اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة الدقة الستخداميا في اتخاذ القرار، كما أف لنظاـ 
 جميع العمميات التي يقـك بيا المستخدـ.

مػػػع تكصػػػيات دراسػػػة اإللكتركنيػػػة يػػػؽ نظػػػاـ الرقابػػػة كاتفقػػػت نتيجػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ اىميػػػة تطب 
االستمرار في الجيػكد الراميػة إلػ  نشػر الػكعي حػكؿ التي اكصت باركرة   2011، )الكساسبة

 .لكتركنيةأىمية الرقابة اإل

ىنػػاؾ مقابمػػة( أف -2139 النتػػام  بشػػكؿ أكبػػر فػػي ىػػذا المجػػاؿ أفػػاد )الحماػػيات،كلتفسػػير     
اكتشػػاؼ  فػػيمػػف دكر كبيػػر  ولمػػا لػػاإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة لتطبيػػؽ نظػػاـ  أىميػػة كبيػػرة جػػدان 

فيػػػو الػػػذم يميػػػؿ  الركتينيػػػة كالتقميديػػػة اإلداريػػػةالممارسػػػات عمػػػ  خػػػلؼ معالجػػػة النتػػػام  الخمػػػؿ ك 
عمكمػػػػػات لكتركنػػػػي يقػػػػدـ المالنظػػػػاـ الرقػػػػابي اإل، كأف الػػػػي التسػػػػاىؿ كالتجػػػػاكزالعنصػػػػر البشػػػػرم 
 الدقة. عاليةنتام   والذم يترتب عميدارم ك القرار اإلالصحيحة لمتخذم 

 اإلداريػػػػةالرقابػػػػة تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ الفيػػػػـ ألىميػػػػة العميػػػػا الػػػػكعي ك   اإلدارةلػػػػدل نػػػػو كيػػػػرل الباحػػػػث أ
عممػو يػدرؾ الباحػث مػدل خطػكرة كمف كاقػع تخصصػو ك  ،ىي مف األىداؼ المنشكدةاإللكتركنية 

 ىماؿ ىذا الجانب.إ
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 "ا لكترونية  ا داريةالرقابة متطمبات تطبيق نظام تحميل فقرات مجال "  -
درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.31.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) أـ ال. 1كىي المتكسطة)غير متأكد( 
 

 لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ  (31.9جدكؿ )
  اإللكتركنية اإلداريةالرقابة متطمبات تطبيؽ نظاـ  
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 1 0.000* 9.05 73.17 3.66 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة العميا تطبيؽ نظاـ  اإلدارة تتبن   .3

 4 0.000* 4.35 66.63 3.33 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة نظاـ  خطة ملممة لتطبيؽ اإلدارةتتكفر في   .2

1.  
 اإلداريػػػػةعمػػػػ  تطبيػػػػؽ السياسػػػػات اإللكتركنيػػػػة  اإلداريػػػػةالرقابػػػػة يعمػػػػؿ نظػػػػاـ 

 العميا. اإلدارةالمرسكمة مف قبؿ 
3.61 72.13 8.75 *0.000 2 

 6 0.001* 3.54 65.56 3.28 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة تكجد تشريعات قانكنية تدعـ عمؿ أنظمة   .4

 9 0.474 0.72 61.13 3.06 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة تتكفر المتطمبات المادية لتطبيؽ نظاـ   .9

 3 0.000* 7.49 71.82 3.59 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة تتكفر المتطمبات البشرية  لتطبيؽ نظاـ   .6

7.  
 اإلداريػػػػةالرقابػػػػة  نظػػػػاـ يكجػػػػد بنيػػػػة تقنيػػػػة كأدكات تكنكلكجيػػػػة ملممػػػػة لتطبيػػػػؽ

 .اإللكتركنية
3.32 66.46 3.92 *0.000 5 

 8 0.007* 2.73 64.57 3.23 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة العامميف التدريب اللـز الستخداـ أنظمة  يتمق   .8

 7 0.005* 2.86 64.69 3.23 .اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة تتكفر آلية لتقييـ فاعمية أنظمة   .9

  0.000* 6.37 67.33 3.37 جميع فقرات المجال معاً 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة * 

 
 ( يمكف استخلص ما يمي:31.9مف جدكؿ )

( أم أف المتكسػط الحسػابي 9)الدرجة الكميػة مػف  3.66يساكم  (3) رقـلمفقرة المتكسط الحسابي  -
لذلؾ تعتبر  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،9.05االختبار  ، قيمة%73.17 النسبي

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػ  أف متكسػػػط درجػػػة ، α ≤0.05 ىػػػذه الفقػػػرة دالػػػة إحصػػػاميان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة 
كىػذا يعنػي أف  ،1كىػي رجػة المكافقػة المتكسػطة)غير متأكػد( داالستجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف 

 ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عم  ىذه الفقرة. 
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، %61.13 م أف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبيأ 3.06 يسػػػاكم( 9رقػػػـ ) لمفقػػػرةالمتكسػػػط الحسػػػابي  -
 غيػر ىػذه الفقػرةلػذلؾ تعتبػر  ،0.474تسػاكم  (Sig).القيمػة االحتماليػة كأف ، 0.72االختبار قيمة 

ممػا يػدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه ،  α ≤0.05 دالػة إحصػاميان عنػد مسػتكل داللػة 
 . 1كىي )غير متأكد(  درجة المكافقة المتكسطةعف  ال يختمؼ جكىرياالفقرة 

، كأف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي 3.37بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي يسػػاكم   -
لػػػػذلؾ  ،0.000تسػػػػاكم  (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة كأف ، 6.37االختبػػػػار %، قيمػػػػة 67.33يسػػػػاكم 

  داؿ إحصػػاميان عنػػد مسػػتكل ا لكترونيــة  ا داريــةالرقابــة متطمبــات تطبيــق نظــام يعتبػر مجػػاؿ  
يدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذا المجػاؿ يختمػؼ جكىريػان عػف  مما،  α ≤0.05 داللة 

كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة  ،1كىي درجة المكافقة المتكسطة)غير متأكد( 
 اإلداريػػػةالرقابػػػة  العميػػػا تطبيػػػؽ نظػػػاـ اإلدارة تبنػػػيإلػػػ   ذلػػػؾ يرجػػػع، ك عمػػػ  فقػػػرات ىػػػذا المجػػػاؿ

، ككػػذلؾ تػػكفير المطمػػكب الرقػػابي لتػػؤدم الػػػرضداريػػة مػػف خػػلؿ كاػػع سياسػػات إاإللكتركنيػػة 
دكات التقنيػػة كالتكنكلكجيػػة اللزمػػة، ككاػػع آليػػة لتقيػػيـ ات البشػػرية كتػػأىيميـ، كتػػكفير األبػػالمتطم
 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة عمؿ 

 كالتقنيػػة الماليػػة المتطمبػػات تػػكفركالتػػي تؤكػػد عمػػ    2009)عمــار، دراسػػةكاتفقػػت الدراسػػة مػػع  -
  2010)القحطــاني، كاختمفػػت مػػع دراسػػة ،اإللكتركنػػيالعمػػؿ  لتطبيػػؽ اللزمػػة اإلداريػػةك  كالبشػػرية

 لمتػييػػػر العػػػامميف مقاكمػػػةكتركنػػػي ك للػػػ  عػػػدـ اقتنػػػاع الرؤسػػػاء بجػػػدكل العمػػػؿ اإلكالتػػػي أشػػػارت إ
 .باستخداـ الحاسكب الكعي اعؼ، ك مراكزىـ ييدد ربما بأنو العتقادىـ

عمػػ  مقابمػػة( فػػي تعميقػػو  -2139 كلتفسػػير النتػػام  بشػػكؿ أكبػػر فػػي ىػػذا المجػػاؿ أفػػاد )عابػػد،
العميػا تسػع   اإلدارةل  أف إ  ا لكترونية ا داريةالرقابة العميا تطبيق نظام  ا دارة تتبنىالفقرة  

 اإلداريػػػػةالرقابػػػػة دارم مػػػػف خػػػػلؿ تفعيػػػؿ نظػػػػاـ التكنكلػػػكجي كالعمػػػػؿ اإل جاىػػػدة لمكاكبػػػػة التطػػػػكر
جتمػع الفمسػطيني مػف لتككف قادرة عم  تقديـ خدمات عالية الدقػة لمم ،كتقييميا دكريان اإللكتركنية 

مكانيػػػات لػػػكزارة، سػػػعيان لتطبيػػػؽ الحككمػػػة اإللكتركنيػػػة، إال أف اإللكتركنػػػي فػػػي اخػػػلؿ العمػػػؿ اإل
 المادية تبق  فيما يكفر الكاع المالي لمحككمة الفمسطينية بشكؿ عاـ.

ــق نظــام  ا دارة تتبنــى مقابمػػة( بمػػا يخػػص الفقػػرة   -2139كمػػا أفػػاد )المصػػرم،  ــا تطبي العمي
ــ ــةة الرقاب ــة ا داري لمػػا اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة أنػػو يكجػػد كعػػي بأىميػػة تطبيػػؽ  ، ا لكتروني

أىميػػة المنجػػز مػػف األعمػػاؿ نػػكع ك لممكاػػكع مػػف أىميػػة فػػي شػػفافية المعمكمػػات مػػف حيػػث عػػدد ك 
 ،الحاجػػػةىػػػك بحسػػػب الطمػػػب ك ف مػػػا يطبػػػؽ اآلف فػػػإتطبيػػػؽ، كحسػػػب رأيػػػو لككعػػػي لجميػػػع مزايػػػا ا
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سػػميمة جػػدان، كلكػػف حسػػب رأيػػو يفتقػػد إلػػ  خطػػة كمنيجيػػة منظمػػة كمعممػػة عمػػ  ف المخرجػػات ا  ك 
يعػػزك تكااػػع بػػرام  التػػدريب، ك كافػػة أجنحػػة الػػكزارة كمكاػػح بيػػا متطمباتيػػا الماديػػة كالبشػػرية ك 

مكانيػػات الماديػػة أياػػان إلػػ  عجػػز المكازنػػة عمػػ  تػطيػػة كػػؿ مػػا يتطمبػػو التطبيػػؽ بحػػده األدنػػ  اإل
 الذم عميو اآلف.

مػف الناحيػة التشػريعة كالقانكنيػة فػي  ان ىنػاؾ تقػدممقابمػة( أف  -2139 اد )الحماػيات،كما أفػ
و يبػدك عػدـ نػأال إلكتركنيػة، تـ سف قكانيف تتعمؽ بالجرامـ اإل حيث لكتركنية،المعاملت اإلمجاؿ 

يػػة البن أف كمػا ،اإللكتركنيػػة اإلداريػةالرقابػػة متكجػػة نحػك لالعميػا  اإلدارةتػكفر الكاػػكح الكامػؿ لػػدل 
 لكتركنية.  ك ملممة لتطبيؽ نظاـ الرقابة اإلأالسميمة غير متكفرة اإللكتركنية 

تػكفر المتطمبػات الماديػة ك اإللكتركنية العميا لمرقابة  اإلدارةيرل الباحث أف تبايف النسبة بيف تبني 
نتػػػام   عمػػػ  طػػػار الطبيعػػػي لتػػكفير الحػػػد األدنػػ  مػػػف المتطمبػػػات كالحصػػكؿاللزمػػة يػػػأتي فػػي اإل

داريان، في ظؿ الكاع المالي لمحككمة الفمسطينية كما يأتي في ظؿ االستػلؿ المناسػب إمقبكلة 
 .لممكارد المتاحة

 
 "ا لكترونية ا داريةالرقابة تحميل فقرات مجال " قياس مستوى فعالية نظام  -

لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػ  درجػػة المكافقػػة  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.33.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) أـ ال. 1المتكسطة)غير متأكد( كىي 

 
 (33.9جدكؿ )

 "اإللكتركنية اإلداريةالرقابة   مستكل فعالية نظاـ  فقرات لجميع (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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 0.000* 15.37 75.25 3.76 ا لكترونية ا داريةالرقابة مستوى فعالية نظام 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة *              

 
 اإلداريػةالرقابػة مسػتكل فعاليػة نظػاـ  فقػرات  المتكسػط الحسػابي لجميػع  تبػيف أف( 33.9مف جدكؿ )
، قيمػػة %75.25( أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي9)الدرجػػة الكميػػة مػػف  3.76يسػػاكم   اإللكتركنيػة 
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دالػة إحصػاميان عنػد  الفقػراتلػذلؾ تعتبػر  0.000تسػاكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  15.37 االختبار
ممػػا يػػدؿ عمػػ  أف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد زاد عػػف درجػػة المكافقػػة  ،α ≤0.05  مسػػتكل داللػػة

الفقػػرات كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػ   ،1)غيػػر متأكػػد( كىػػي  المتكسػػطة
كم المناصػب اإلشػرافية بنػاءن عمػ  إجابػاتيـ كيمكف تفسير ىذه النتيجة مف كجيػة نظػر ذبشكؿ عاـ، 

يرجػػع الػػ  كجػػكد تػػأثير لممعػػايير )حجػػـ اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة لػػ  كجػػكد مسػػتكل فعػػاؿ لنظػػاـ إ
 ، صحة المدخلت، دقة العمميات، سلمة ككاكح المخرجات(.نجازاإل

اإللكتركنيػة حيث يؤمف اصػحاب العمػؿ بالرقابػة   David ،2005)كاتفقت نتام  الدراسة  مع دراسة 
تبػػيف أف حيػػث   2011، ة)الكساســبكػػأداة فعالػػة لاػػماف الكفػػاءة كالفاعميػػة فػػي العمػػؿ، كمػػع دراسػػة 

مػػ  التشػػػيؿ، )الرقابػػة عمػػ  المػػدخلت، الرقابػػة عاإللكتركنيػػة مسػػتكل تقيػػيـ العػػامميف ألبعػػاد الرقابػػة 
 .كاف مرتفعان  نترنت، الرقابة عم  أمف البيانات كالممفات(الرقابة عم  شبكة اإل

لػػػ  اػػبط العمػػػؿ إالعميػػا فػػػي الػػكزارة  اإلدارةىتمػػػاـ إ إلػػ النتيجػػة التػػػي حصػػؿ عمييػػػا الباحػػػث  كعػػز يك 
سػػعيان لتحكيػػؿ جميػػع اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة كتعزيػػز نظػػاـ اإللكتركنيػػة دارم مػػف خػػلؿ الػػنظـ اإل
الرقابيػة التقميديػة لكتركنػي كالػتخمص مػف الػنظـ زارة بما فييا األعماؿ الرقابية إل  العمؿ اإلعماؿ الك أ

 .2117كىذا نتيجة التطكر التكنكلكجي الذم بدأت بو كزارة الداخمية منذ العاـ 
 

 :في وحدة الزمن نجازحجم ا   -أوالً 
درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػ   Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.32.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) ،1كىي المتكسطة)غير متأكد( 
 
 (32.9جدكؿ )

  في كحدة الزمف  نجازحجـ اإل لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ   (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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3.  
المسؤكليف عم  تحديد متكسط اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يساعد نظاـ 

 المعاملت المنجزة عم  مستكل المعاممة.
4.04 80.75 17.77 *0.000 1 

2.  
المسؤكليف عم  تحديد متكسط اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة نظاـ  يساعد

 المعاملت المنجزة عم  مستكل المكظؼ.
3.96 79.25 14.79 *0.000 2 
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1.  
فػي تقػديـ معمكمػات عػف حجػـ اإللكتركنيػة  اإلداريػةالرقابة يساىـ نظاـ 

 مف خلؿ معطيات يمكف تحديدىا مسبقا. نجازاإل
3.95 79.00 15.34 *0.000 3 

 4 0.000* 11.35 76.23 3.81 في تقييـ أداء العامميف.اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يساعد نظاـ   .4

9.  
فػػػػي تقيػػػػيـ نسػػػػبة اسػػػػتػلؿ اإللكتركنيػػػػة  اإلداريػػػػةالرقابػػػػة يسػػػػاىـ نظػػػػاـ 

 .المكظفيف ألكقات العمؿ
3.64 72.83 8.40 *0.000 5 

  0.000* 16.04 77.62 3.88 جميع فقرات المجال معاً 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة * 

 ( يمكف استخلص ما يمي:32.9مف جدكؿ )

( أم أف المتكسػػط الحسػػابي 9)الدرجػة الكميػػة مػف  4.04يسػػاكم  (3رقػػـ )لمفقػرة المتكسػط الحسػػابي  -
لػػذلؾ تعتبػػر  0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  ،17.77 ، قيمػػة االختبػػار%80.75 النسػػبي

ممػا يػدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ، α ≤0.05 ىذه الفقػرة دالػة إحصػاميان عنػد مسػتكل داللػة 
كىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ مكافقػػة  ،1كىػي )غيػر متأكػػد(  لمتكسػطةعػف درجػة المكافقػػة اليػذه الفقػرة قػػد زاد 

 مف قبؿ أفراد العينة عم  ىذه الفقرة. 

، قيمػة %72.83أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي  3.64 يسػاكم (9رقػـ )لمفقػرة المتكسط الحسابي  -
 لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػاميان  0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  ،8.40 االختبػػار

 عػػف زاد، ممػػا يػػدؿ عمػػ  أف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد α ≤0.05 عنػػد مسػػتكل داللػػة 
مف قبؿ أفراد العينة عم   كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة ،1 كىي)غير متأكد(  درجة المكافقة المتكسطة

 ىذه الفقرة. 

، كأف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي 3.88بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػكؿ بػػػأف المتكسػػػط الحسػػػابي يسػػػاكم  -
لػػذلؾ يعتبػػر  0.000( تسػػاكم Sigكأف القيمػػة االحتماليػػة ). ،16.04 %، قيمػػة االختبػػار77.62يسػػاكم 
ممػا يػدؿ عمػ  ، α ≤0.05 عنػد مسػتكل داللػة  إحصػاميان    داؿفـي وحـدة الـزمن نجازحجم ا   مجػاؿ 
)غيػر متأكػد(  عف درجػة المكافقػة المتكسػطةالمجاؿ يختمؼ جكىريان  متكسط درجة االستجابة ليذاأف 

كترجػع مكافقػة  ، المجػاؿ كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػ  فقػرات ىػذا ،1كىي 
تقديـ معمكمات عػف متكسػط اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة المبحكثيف عم  ىذا المجاؿ نظران لقدرة نظاـ 

جمالي المعاملت الكمية ككذلؾ متكسط حجـ المعػاملت المنجػزة لكػؿ إحجـ المعاملت المنجزة مف 
مكظػػؼ ممػػا يسػػاعد عمػػ  تقيػػيـ أداء المػػكظفيف كتحديػػد نسػػبة الكقػػت المسػػتػؿ فػػي العمػػؿ لممػػكظفيف، 

 كخدمات المكاطنيف.مما يساعد عم  تقكيـ سمكؾ المكظفيف كعدـ التراخي كتأجيؿ معاملت 
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كالتػي أظيػرت مكافقػة  ، 2013)عاشـور والنمـري،  اتفقت ىذه النتام  مػع بعػض الدراسػات كدراسػةك 
خػػلؿ العمػػؿ  لكتركنػػي فػػي جامعػػة اليرمػػكؾ مػػفمتكسػػطة لممبحػػكثيف عمػػ  كجػػكد الرقابػػة كالتقػػكيـ اإل

لمديرية العامة لمجكازات أثبتت قدرة ا كالتي  2011)القحطاني، ياان مع دراسة اإللكتركني، كاتفقت أ
لكتركنػػي كغيرىػػا مػػف بمدينػة جػػدة عمػػ  مراقبػة قػػدـك كمػػػادرة المػػكاطنيف لممممكػة مػػف خػػلؿ العمػؿ اإل

 لكتركنيان.ىا إإنجاز الخدمات المقدمة كالتي يتـ 

تطػػػكر العمػػػؿ  الشػػػؽ المػػػدني فػػػي -اتسػػػاؽ النتػػػام  مػػػع التكجػػػو العػػػاـ لػػػكزارة الداخميػػػة مباحػػػثل يتاػػػح
سرع كقت ممكف، كمراقبػة كتقيػيـ أداء أالعمؿ في  إنجازالعميا ب اإلدارةااللكتركني في الكزارة كاىتماـ 
كتركنػي الحكػكمي. لاإل لػ  العمػؿركنية، سعيان مف الػكزارة لمتحػكؿ إلكتالمكظفيف مف خلؿ البرام  اإل

مػة كزارة الداخميػة المحكسػبة، كمػا كذلؾ ما يكاحو نظاـ األحػكاؿ المدنيػة كالػذم يعتبػر مػف أىػـ أنظ
العمػؿ عمػ  مسػتكل المكظػؼ أك المديريػة الػذم لجػأ إليػو  إنجػازىك مكاح أدناه في نمػكذج متابعػة 

 الباحث لدعـ نتام  الدراسة:
 

 ات عمؿ المستخدميف كالمديرياتإنجاز يكاح قدرة النظاـ عم  حصر  نمكذج (:9.5شكؿ )

 
 (2139المصدر: )برنام  االحكاؿ المدنية، 
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 :صحة المدخالت -ثانياً 
درجػػة المكافقػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػ  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.31.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) ،أـ ال 1كىي المتكسطة)غير متأكد( 
 
 (31.9جدكؿ )

  تصحة المدخل لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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3.  
يػػػػػتـ االحتفػػػػػاظ بمسػػػػػتندات لممػػػػػدخلت لممقارنػػػػػة بػػػػػيف المخرجػػػػػات كتمػػػػػؾ 

 المستندات.
3.81 76.13 11.89 *0.000 1 

2.  
مػف حيػث  المػدخلتمػف صػحة اإللكتركنيػة  اإلداريةالرقابة يتحقؽ نظاـ 

 النكع قبؿ اعتمادىا.
3.71 74.29 10.26 *0.000 2 

1.  
مػف حيػث  مػف صػحة المػدخلتاإللكتركنيػة  اإلداريةالرقابة يتحقؽ نظاـ 

 الحجـ قبؿ اعتمادىا.
3.67 73.38 9.76 *0.000 4 

4.  
مػف حيػث  مػف صػحة المػدخلتاإللكتركنيػة  اإلداريةالرقابة يتحقؽ نظاـ 
 اعتمادىا.التنسيؽ قبؿ 

3.64 72.72 9.09 *0.000 5 

9.  
بعػػػدة طػػػرؽ فػػػي حػػػاؿ كجػػػكد أم اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة ينبػػػو نظػػػاـ 

 انحرافات أثناء عممية االدخاؿ.
3.68 73.54 9.14 *0.000 3 

  0.000* 12.09 74.05 3.70 جميع فقرات المجال معاً 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة * 

 
 ( يمكف استخلص ما يمي:31.9مف جدكؿ )

( أم أف المتكسػػط الحسػػابي 9)الدرجػة الكميػػة مػف  3.81يسػػاكم  (3رقػػـ )لمفقػرة المتكسػط الحسػػابي  -
لػػذلؾ تعتبػػر 0.000 تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  11.89 ، قيمػػة االختبػػار%76.13 النسػػبي

ممػا يػدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ،  α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصاميان عند مسػتكل داللػة 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مػف  ،1كىي درجة المكافقة المتكسطة)غير متأكد( ليذه الفقرة قد زاد عف 

 قبؿ أفراد العينة عم  ىذه الفقرة.
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، قيمػػػة %72.72أم أف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي  3.64م يسػػػاك ( 4ة )لمفقػػػر المتكسػػػط الحسػػػابي  -
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصػاميان عنػد  0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  9.09االختبار 

درجػػة عػػف  زادممػػا يػػدؿ عمػػ  أف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد ، α ≤0.05 مسػػتكل داللػػة
كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػ  ىػذه  1 كىي)غير متأكد(  المكافقة المتكسطة

 الفقرة.

، كأف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي 3.70 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػكؿ بػػػأف المتكسػػػط الحسػػػابي يسػػػاكم -
لػػػذلؾ يعتبػػػر  0.000 تسػػػاكم (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة كأف  12.09 %، قيمػػػة االختبػػػار74.05يسػػػاكم 
، ممػػا يػػدؿ عمػػ  أف متكسػػط α ≤0.05   داؿ إحصػػاميان عنػػد مسػػتكل داللػػة  صػػحة المػػدخلت مجػػاؿ

 ،1كىػػي درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة )غيػػر متأكػػد( درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جكىريػػان عػػف 
  أف نظػاـ إلػكيشػير ذلػؾ  ،كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينػة عمػ  فقػرات ىػذا المجػاؿ

دخػػػاؿ دخػػػاؿ كال يقبػػػؿ باسػػػتمرار عمميػػػة اإليسػػػتطيع كشػػػؼ االنحرافػػػات أثنػػػاء اإلاإللكتركنيػػػة بػػػة الرقا
حيػػث يسػػتطيع النظػػاـ تحديػػد نكعيػػة كحجػػـ كتنسػػيؽ  (،31.9)رقػػـ شػػكؿالخػػاطئ كمػػا ىػػك مكاػػح فػػي 

المدخلت قبؿ اعتمادىا، مما يسػاعد عمػ  تصػحيح مسػار المػدخلت الخاطمػة كتعتبػر ىػذه المرحمػة 
 لممعاملت المدخمة عم  النظاـ. اإلداريةأكل  مراحؿ الرقابة 

يف أف مسػػتكل تبػػالتػػي ذكػػرت سػػابقا حيػػث   2011)الكساســبو،  كاتفقػػت نتػػام  الدراسػػة مػػع دراسػػة  
 .كاف مرتفعان كمنيا الرقابة عم  المدخلت اإللكتركنية تقييـ العامميف ألبعاد الرقابة 

دخاليػا مػف قبػؿ كمػا ىػك فػي إدخػاؿ البيانػات مكػررة مػع التنبيػو أف البيانػات تػـ إكما اليسمح النظاـ ب
 النمكذج التالي:

 

 يكاح عدـ قبكؿ النظاـ تكرار بيانات مدخمة مف قبؿ ذجنمك : (10.5شكؿ )

 
 (2139المصدر: )برنام  االحكاؿ المدنية، 
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 قبػػؿ تنفيػػذىا يػػتـ تحميميػػا منيجيػػان اإللكتركنيػػة ف األنظمػػة ألػػ  إمقابمػػة (  –2139 كيؤكػػد )شػػعت،
ل نظمػة حتػ  صػحاب المصػمحة، كمػا يراعػ  فػي التحميػؿ الرقابػة الذاتيػة بدقة عالية بالمشاركة مع أ

كيتحقػػؽ مػػف منطقيػػة المػػدخلت كمػػا ىػػك مكاػػح فػػي النمػػكذج  باإلدخػػاؿ الخػػاطئ لمبيانػػات، ؿال يقبػػ
 التالي:

 

 ال يتبع لكزارة الداخمية عدـ قبكؿ أم رقـ كظيفي(: نمكذج 33.9شكؿ رقـ )

 
 (2139المصدر: )برنام  الشؤكف المالية، 

 
مػة المحكسػبة فػي عمػؿ الػكزارة إال نظعمػ  األ للعتمػادنو بالرغـ مف النتام  المرتفعػة يرل الباحث بأ

دارم ممػػا يرىػػؽ العمػػؿ اإل ف،د عمػػ  المسػػتندات الكرقيػػة حتػػ  اآلنػػو لػػـ يػػتـ االسػػتػناء عػػف االعتمػػاأ
 لكتركني.كيقمؿ مف مكثكقية العمؿ اإل

 
 :دقة العمميات -ثالثاً 

درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػ   Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.34.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) أـ ال. 1كىي المتكسطة)غير متأكد( 
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 (34.9جدكؿ )
   دقة العمميات لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ   (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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3.  
مػػف دقػػة تنفيػػذ العمميػػات ليػػتـ اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة يتحقػػؽ نظػػاـ 

 االعتماد عمييا.
3.85 76.91 12.62 *0.000 1 

 4 0.000* 9.10 72.42 3.62 تنفذ عمميات النظاـ  بالكفاءة المناسبة .  .2

1.  
مػػف مبػػدأ تكامػػؿ البيانػػات أم اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة يتحقػػؽ نظػػاـ 

 استدعاءىا مف برام  اخرل منفصمة. 
3.56 71.18 7.59 *0.000 5 

4.  
التحقػػػؽ مػػػف مرحميػػػة تنفيػػػذ اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة يسػػػتطيع نظػػػاـ 

 العمميات.
3.71 74.29 10.26 *0.000 3 

9.  
بعػػػػد مقارنػػػػة المػػػػدخلت المنطقيػػػػة المكتشػػػػفة  يػػػػتـ تسػػػػكية الفػػػػركؽ غيػػػػر

 بالمخرجات.
3.54 70.86 8.07 *0.000 6 

 2 0.000* 10.62 75.90 3.80 يتـ اعلـ مستخدـ النظاـ بنجاح أك فشؿ تنفيذ العمميات.  .6

  0.000* 11.98 73.58 3.68 جميع فقرات المجال معاً 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة * 
 

 ( يمكف استخلص ما يمي:34.9مف جدكؿ )
( أم أف المتكسػػط الحسػػابي 9)الدرجػة الكميػػة مػف  3.85يسػػاكم  (3رقػػـ ) لمفقػرةالمتكسػط الحسػػابي  -

لػػذلؾ تعتبػػر  0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  ،12.62 ، قيمػػة االختبػػار%76.91 النسػػبي
ممػا يػدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ، α ≤0.05 ىذه الفقػرة دالػة إحصػاميان عنػد مسػتكل داللػة 

كىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ مكافقػػة  ،1كىػي )غيػر متأكػػد(  درجػة المكافقػػة المتكسػطةعػف ليػذه الفقػرة قػػد زاد 
 مف قبؿ أفراد العينة عم  ىذه الفقرة. 

، قيمػة %70.86أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي  3.54 يسػاكم (9رقػـ )لمفقػرة المتكسط الحسابي  -
لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػاميان  0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  ،8.07 االختبػػار

ممػػا يػػدؿ عمػػ  أف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد زاد عػػف ، α ≤0.05 عنػػد مسػػتكل داللػػة 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عم   ،1كىي )غير متأكد(  درجة المكافقة المتكسطة

 ىذه الفقرة. 
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 حتهُم انجُبنبد واختجبر فرضُبد انذراضخ 

، كأف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي 3.68 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػكؿ بػػػأف المتكسػػػط الحسػػػابي يسػػػاكم -
لػػذلؾ يعتبػػر  0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  ،11.98 %، قيمػػة االختبػػار73.58يسػػاكم 
مما يدؿ عم  أف متكسط درجة ، α ≤0.05 عند مستكل داللة  إحصاميان    داؿدقة العمميات   مجاؿ 

كىػذا يعنػي  1كىي)غير متأكد(  درجة المكافقة المتكسطةالمجاؿ يختمؼ جكىريان عف  االستجابة ليذا
، حيػث أثبتػت النتػام  بػأف العمميػات تػتـ  المجاؿ أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عم  فقرات ىذا

رقػـ  الشكؿكيتاح ذلؾ في  ،المعاملت إنجازدارم في المتبع حسب أصكؿ العمؿ اإلبدقة كما ىك 
 التػػي ذكػػػرت سػػػابقان   2011، ة)الكساســـب نتػػام  مػػػع دراسػػةالاتفقػػػت ، حيػػث ( المكاػػكح أدنػػػاه32.9)

كػػاف كمنيػػا الرقابػػة عمػػ  التشػػػيؿ اإللكتركنيػػة تبػػيف أف مسػػتكل تقيػػيـ العػػامميف ألبعػػاد الرقابػػة حيػػث 
 .مرتفعان 

 

 مف كجكد علقة زكاج اك طلؽ بيف األب كاألـ المراد تسجيؿ مكلكد ليمااإللكتركنية نمكذج: يكاح تحقؽ نظاـ الرقابة ( 32.9شكؿ رقـ )

 
 (2139المصدر: )برنام  األحكاؿ المدنية، 
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 انفصم اخلبيص 
 

 حتهُم انجُبنبد واختجبر فرضُبد انذراضخ 

 ( المكاح أدناه :31.9رقـ ) الشكؿك أياا في 
 

 اإللكتركنية نمكذج: يكاح تحقؽ نظاـ الرقابة ( 13.5شكؿ رقـ )
 اف كاف الشخص مكظفان كيرغب بالسفر مف كجكد اجازة مقدمة لديكاف المكظفيف العاـ

 
 (2139بر كالحدكد، االمصدر )برنام  المع

 

ك نجػػاح أالمسػػتخدـ بفشػػؿ  عمػػ  إعػػلـ اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة كمػػا كاػػحت النتػػام  قػػدرة نظػػاـ 
 دناه:أ( المكاح 34.9رقـ ) شكؿكما ىك مكاح في  تنفيذ العممية

 
 شعار لممستخدـ برسالة تؤكد تنفيذ العممية بنجاحإنمكذج :يكاح ( 14.5شكؿ رقـ )

 
 (2139، شؤكف الماليةالمصدر )برنام  ال
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، كمػف ك الخدمػةأعنػ  أيػف كصػمت المعاممػة بم ،ف لمنظاـ القدرة عمػ  تحديػد مراحػؿ المعػاملتأكما 
 جراءات كمف ىي الدامرة المختصة بالعمؿ.ىك المكظؼ المسؤكؿ عف استكماؿ اإل

كجكد آليات كااحة لسير العمميات كتدفؽ إل  بحكـ عممو كرميس قسـ البرمجة كيعزك الباحث ذلؾ 
ل   كرشات عمؿ مع أصحاب المصػمحة قبػؿ البػدء ك  ،النظاـ مع كجكد شراكة كلقاءاتالبيانات مف كا 

 بالتنفيذ.
يعتمػد  ف عمػؿ الػنظـأ مقابمػة( -2139فػاد )شػعت، أكمػا  في دامػرة البرمجػة كيتاح مف كاقع العمؿ

دة ك مػػف خػػلؿ قاعػػاسػػتدعاميا مػػف بػػرام  أخػػرل منفصػػمة أعمػػ  مبػػدأ تكامػػؿ البيانػػات كالقػػدرة عمػػ  
التي ترتبط مػع بعاػيا بكاسػطة الشػبكة الحككميػة كمػا ىػك مكاػح فػي البيانات الحككمية المركزية ك 

 المكظفيف في ديكاف المكظفيف. جازاتإ( كالذم يبحث في 31.9الشكؿ رقـ )
يا مػف مف مبدأ تكامػؿ البيانػات أم اسػتدعاماإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يتحقؽ نظاـ كيعزك الباحث الفقرة   

ليات إل  عدـ معرفة المستخدميف بآ الحاصمة عم  نسبة مكافقة أقؿ مف غيرىا  ،خرل منفصمةأبرام  
 البيانات في قكاعد بيانات كزارة الداخمية.الربط الشبكي الحككمي كاعتقادىـ بتكفر 

 

 :سالمة ووضوح المخرجات -رابعاً 
درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػ   Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.39.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) أـ ال. 1كىي المتكسطة)غير متأكد( 
 
 (39.9جدكؿ )

   سلمة ككاكح المخرجات لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ   (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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 1 0.000* 12.44 77.53 3.88 يحقؽ النظاـ مبدأ تكافر المعمكمات في الكقت المناسب.  .3

2.  
بمكثكقيػػة المعمكمػػات اإللكتركنيػػة  اإلداريػةالرقابػػة تمتػاز مخرجػػات نظػػاـ 

 كيمكف االعتماد عمييا في اتخاذ القرار.
3.75 74.94 10.47 *0.000 4 

1.  
أشػػػػكاؿ متنكعػػػػة )معمكمػػػػات اإللكتركنيػػػػة  اإلداريػػػػةالرقابػػػػة يػػػػكفر نظػػػػاـ 

 رسكمات بيانية( لعرض المخرجات. -جداكؿ-نصية
3.74 74.92 10.32 *0.000 5 

 2 0.000* 12.56 76.54 3.83 تتميز المعمكمات المستخرجة بالكاكح كسيكلة التفسير.  .4

 3 0.000* 11.21 76.42 3.82 .النظاـ قادر عم  تصنيؼ المعمكمات المستخرجة  .9

  0.000* 13.76 76.07 3.80 جميع فقرات المجال معاً 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة * 
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 ( يمكف استخلص ما يمي:39.9مف جدكؿ )
لحسػػابي ا ( أم أف المتكسػػط9)الدرجػة الكميػػة مػف  3.88يسػػاكم ( 3رقػػـ )لمفقػرة المتكسػط الحسػػابي  -

لػػػذلؾ تعتبػػػر ، 0.000 تسػػاكم (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة كأف 12.44 ، قيمػػػة االختبػػار%77.53 النسػػبي
ممػا يػدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ،  α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصاميان عند مسػتكل داللػة 

كىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ مكافقػػة  ،1كىػي )غيػر متأكػػد(  درجػة المكافقػػة المتكسػطةليػذه الفقػرة قػػد زاد عػف 
 مف قبؿ أفراد العينة عم  ىذه الفقرة.

، قيمػة %74.92أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي  3.74يسػاكم  (3رقـ ) لمفقرةالمتكسط الحسابي  -
لػػذلؾ تعتبػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػاميان  0.000 تسػػاكم (Sig).القيمػػة االحتماليػة كأف  10.32االختبػار 

عػػف  زادممػػا يػػدؿ عمػػ  أف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد ، α ≤0.05 عنػػد مسػػتكل داللػػة 
مف قبؿ أفراد العينة عم   مكافقة كىذا يعني أف ىناؾ ،1كىي درجة المكافقة المتكسطة )غير متأكد( 

 ىذه الفقرة.

، كأف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي 3.80 بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػكؿ بػػػأف المتكسػػػط الحسػػػابي يسػػػاكم -
لػػػذلؾ يعتبػػػر  0.000 تسػػػاكم (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة كأف  13.76 %، قيمػػػة االختبػػػار76.07يسػػػاكم 
، ممػا يػدؿ عمػ  أف  α ≤0.05 داؿ إحصاميان عنػد مسػتكل داللػة   سالمة ووضوح المخرجات مجاؿ 

درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة )غيػػر متأكػػد( متكسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جكىريػػان عػػف 
، مما يػدؿ عمػ  أف ؿكىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عم  فقرات ىذا المجا ،1كىي 
 اإلداريةجاباتو عم  سلمة ككاكح المخرجات كالتي خاعت لمرقابة إالدراسة يؤكد مف خلؿ  عينة
درة عمػػ  عػػػرض لكتركنيػػة، كذلػػؾ مػػػف حيػػث المكثكقيػػػة ككاػػكح المعمكمػػات كسػػػيكلة تفسػػيرىا كالقػػػاإل

 التخاذ القرار.يااحية، كتصنيفيا، كالحصكؿ عمييا في الكقت المناسب المعمكمات بعدة طرؽ إ
تبػيف أف مسػتكل تقيػيـ التي ذكػرت سػابقا حيػث   2011)الكساسبو،  كاتفقت نتام  الدراسة مع دراسة

 .كاف مرتفعان كمنيا الرقابة عم  مخرجات النظاـ اإللكتركنية العامميف ألبعاد الرقابة 
المعمكمػػػػػات ات مسػػػػػتخدمي مقابمػػػػػة( بأنػػػػػو يأخػػػػػذ بعػػػػػيف االعتبػػػػػار احتياجػػػػػ - 2139) شػػػػػعت،  أكػػػػػدك 

حصامية تساعد في اتخاذ القرار المناسػب، مف خلؿ تصميـ تقارير تفصيمية كا   لكتركنيان المستخرجة إ
تمكػف متخػذ القػرار مػف الحصػكؿ عمػ  التقػارير التػي نظمػة ألا كالنمكذج التالي كمثاؿ بسيط لشاشات

 المناسبة.
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 انفصم اخلبيص 
 

 حتهُم انجُبنبد واختجبر فرضُبد انذراضخ 

 
 التفصيمية كاالحصاميةشاشة الستخراج التقارير يكاح ( نمكذج 15.5شكؿ رقـ )

 
 (2139المصدر: )برنام  الشؤكف العامة، 

 
 اإلداريػػػػػةالرقابػػػػػة العميػػػػػا تأخػػػػػذ بعػػػػػيف االعتبػػػػػار منفعػػػػػة نظػػػػػاـ  اإلدارةأف كيعػػػػػزك الباحػػػػػث ذلػػػػػؾ إلػػػػػ  

فػي الػكزارة بػأف تػؤدم الػدكر الرقػابي اإللكتركنيػة ، كما يراع  عند تصػميـ كتطػكير الػنظـ اإللكتركنية
 .وخطاء حاؿ حدكثلكتركنيان ككشؼ األالمعمكمات المستخرجة إاماف سلمة ل

 ا داريــةالرقابــة مســتوى فعاليــة نظــام   عمػػ  المجػػاؿ الرميسػػيمقابمػػة( -2139كعمػػؽ )الحماػػيات،
لكتركنػي لمتابعػة كمراقبػة إية بمكاف كجػكد نظػاـ رقػابي إدارم مف األىم  بشكؿ عاـ بأنو  ا لكترونية

كمحاسػبتيـ  ،جػراءاتكتحديػد المنفػذيف ليػذه اإل ،المنجزة في كزارة الداخميةجميع األعماؿ لممعاملت 
كمػػا لػػو أىميػػة كبيػػرة فػػي جميػػع منػػاحي العمػػؿ كمتابعػػة تنفيػػذىا ابتػػداءن ، حػػاؿ كجػػكد خمػػؿ فػػي التنفيػػذ

 اإللكتركنيػػةكمػػا أنػػو يمكػػف مػػف خػػلؿ ىػػذه المنظكمػػة الرقابيػػة  ،مراحميػػا المختمفػػةببإدخاليػػا مػػركران 
ع المخرجػات بشػكؿ تكاػيحي أكثػر مػف الكاػع الطبيعػي الركتينػي الػكرقي الػذم ال يمكػف التعامؿ م

رسػػػكمات كجػػػػداكؿ تكاػػػح معػػػػاني المخرجػػػات الحقيقػػػػة   مػػػف خػػػػلؿ الطريقػػػة األخيػػػػرة أف تصػػػؿ إلػػػػ
 .كالفعالة

 
 :تحميل فقرات االستبانة الثانية "متطمبات التطوير" -ثانياً 

درجػة المكافقػة لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػ   Tتـ اسػتخداـ اختبػار 
 (.36.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) أـ ال. 1كىي المتكسطة)غير متأكد( 
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 (36.9جدكؿ )
   متطمبات التطكيرلكؿ فقرة مف فقرات استبياف    (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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3.  
لمحاسػػكب ك نظػػـ المعمكمػػات  تػػدعـ الخطػػة االسػػتراتيجية لػػإلدارة العامػػة

 .اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة  التحكؿ نحك
3.58 71.67 2.03 *0.034 4 

2.  
لمحاسػػػكب كنظػػػـ المعمكمػػػات تقػػػدـ الخطػػػة االسػػػتراتيجية لػػػإلدارة العامػػػة 

 )خطة طكارئ(. كارئطخطط بديمة لحفظ كحماية البرمجيات في حاؿ ال
3.62 72.31 2.31 *0.020 3 

1.  

 تقػػػػػػػػػػػدـ كزارة الداخميػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػتكل مناسػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف التمكيػػػػػػػػػػػؿ لتطػػػػػػػػػػػكير
 نظػػػػػػػاـ الرقابػػػػػػػة البنيػػػػػػػة التحتيػػػػػػػة التكنكلكجيػػػػػػػة باسػػػػػػػتمرار لػػػػػػػدعـ تطبيػػػػػػػؽ

 .االلكتركنية
2.77 55.38 -0.90 0.193 5 

 7 0.014* 2.50- 49.23 2.46 األنظمة المحكسبة.شراؼ عم  جكدة تكجد جية مسؤكلة عف اإل  .4

9.  
يخاع مطكرم النظـ لبرام  تدريب كبناء القدرات عم  مسػتكل مناسػب 

 .سيما في النظـ الرقابيةال  تكاكب التقدـ العالمي
2.69 53.85 -0.89 0.196 6 

6.  
جيػػاز )البصػػمة( كشػػبكات الحاسػػكب مثػػؿ اإللكتركنيػػة اسػػتخداـ األجيػػزة 

 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة  نظاـ زادت مف فعالية تطبيؽ
4.31 86.15 9.81 *0.000 1 

7.  
اػػػػماف امػػػػف مػػػػف أجػػػػؿ  ملممػػػػة كسػػػػامؿ ذات كفػػػػاءة تتػػػػكفر سياسػػػػات ك 

 .المعمكمات
3.92 78.46 3.86 *0.001 2 

  0.029* 2.09 66.45 3.32 جميع فقرات المجال معاً 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة * 
 

 ( يمكف استخلص ما يمي:36.9مف جدكؿ )
( أم أف المتكسػػط الحسػػابي 9)الدرجػػة الكميػػة مػػف  4.31يسػػاكم  (6رقػػـ )لمفقػػرة المتكسػػط الحسػػابي  -

لذلؾ تعتبر ىذه ، 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   9.81ختباراال، قيمة %86.15 النسبي
ممػا يػدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه ، α ≤0.05 الفقرة دالة إحصاميان عنػد مسػتكل داللػة 

مػف قبػؿ  كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة ،1كىػيدرجة المكافقة المتكسطة)غير متأكػد( الفقرة قد زاد عف 
 أفراد العينة عم  ىذه الفقرة. 
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، %49.23أم أف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي  2.46يسػػػاكم  (4رقػػػـ ) لمفقػػػرةالمتكسػػػط الحسػػػابي   -
لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة  0.014تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  ،2.50-قيمػػة االختبػػار 

ممػا يػدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة ،  α ≤0.05 إحصاميان عند مستكل داللة 
مكافقػة غيػر  كىذا يعني أف ىناؾ ،1كىي)غير متأكد(  درجة المكافقة المتكسطةعف انخفض قد 

 مف قبؿ أفراد العينة عم  ىذه الفقرة. 

، كأف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي 3.32بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػكؿ بػػػأف المتكسػػػط الحسػػػابي يسػػػاكم  -
عتبػػر تلػذلؾ  0.029تسػػاكم  (Sig).القيمػة االحتماليػة كأف  ،2.09 %، قيمػة االختبػػار66.45يسػاكم 
ممػا يػدؿ عمػ  أف متكسػط درجػة االسػتجابة ، α ≤0.05 إحصػاميان عنػد مسػتكل داللػة  ودالػالفقػرات 

كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة  ،1كىػي )غيػر متأكػد(  درجػة المكافقػة المتكسػطةيختمؼ جكىريان عػف 
بشػكؿ عػاـ، ممػا يػدؿ عمػ  كجػكد      متطمبػات التطػكير ةاناسػتبمف قبػؿ أفػراد العينػة عمػ  فقػرات 

إلػ  حػد مػا، كىػذا بنػاءن عمػ  فػي كزارة الداخميػة اإللكتركنيػة  اإلداريػةالرقابػة مبات تطكير نظاـ متط
التػػي تزيػػد مػػف فعاليػػة اإللكتركنيػػة جابػػات مطػػكرم الػػنظـ كالتػػي أظيػػرت اسػػتخداـ الػػكزارة ل جيػػزة إ

...( كغيرىػػا ات المراقبػػة،  مثػػؿ: )جيػػاز البصػػمة، كػػامير اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة تطبيػػؽ نظػػاـ 
جيػػزة الحديثػة، كتػػكافر سياسػات ملممػػة لاػماف أمػػف المعمكمػات، ككجػػكد خطػة اسػػتراتيجية مػف األ

جابػػات مطػػكرم الػػنظـ عػػدـ كجػػكد تمكيػػؿ ، كمػػا أظيػػرت إاإللكتركنيػػة اإلداريػػةالرقابػػة تػػدعـ تطبيػػؽ 
خاػػػكعيـ مناسػػػب مػػػف قبػػػؿ الػػػكزارة لتطػػػكير تمكيػػػؿ البنيػػػة التحتيػػػة التكنكلكجيػػػة باسػػػتمرار، كعػػػدـ 

لػػػدكرات تدريبيػػػة لبنػػػاء قػػػدرات متطػػػكرة خاصػػػة فػػػي مجػػػاالت الػػػنظـ الرقابيػػػة فػػػي ظػػػؿ غيػػػاب جيػػػة 
 في الكزارة.اإللكتركنية مسؤكلة عف مراقبة جكدة النظـ 

المراقبػػة  اسػػتخداـ نظػػـظيػػرت النتػػام  أحيػػث   2012)الحميــداني، كاتفقػػت ىػػذه النتػػام  مػػع دراسػػة 
لممركبػػػػات( فػػػػي اػػػػبط الحػػػػدكد اإللكتركنيػػػػة ريػػػػة، كنظػػػػاـ التتبػػػػع )الكػػػػاميرات الحرا مثػػػػؿ:اإللكتركنيػػػػة 

عم  حدكد اإللكتركنية كجكد معكقات مادية لتكسيع المراقبة ظيرت كما أبالمممكة العربية السعكدية، 
 المممكة.

 نيػػة التحتيػػة التكنكلكجيػػة أكػػػد بال كتفسػػيران لاػػعؼ اسػػتجابات المبحػػكثيف بمػػا يخػػص التمكيػػؿ لتطػػكير
تكاػح متطمباتيػا اإللكتركنيػة مقابمػة( أنػو ال تكجػد خطػة ممنيجػة أياػان لمرقابػة -2139) المصرم ،

يس لػػدل كلربمػػا لػػ ،الماليػػة كبالتػػالي لػػـ يػػدرج ىػػذا المكاػػكع عمػػ  سػػمـ األكلكيػػات الماليػػة لػػدل الػػكزارة
مػا يخػص التػدريب كبنػاء القػدرات فػي شػت  مجػاالت تخصػص ميندسػي المبحكثيف عمـ بذلؾ، أمػا في

فقػػػػد تػػػػـ طمػػػػب العديػػػػد مػػػػف الػػػػدكرات المتقدمػػػػة كالبعثػػػػات الخارجيػػػػة لممشػػػػاركة فػػػػي المػػػػؤتمرات  اإلدارة
فمػـ تكػف االسػتجابة مػف طػرؼ الػكزراة بالقػدر الػذم كنػا  ،خػريفطػلع عمػ  خبػرات اآلاالالمعارض ك ك 

 نطمح لو معممة مشكمة تكفر التػطيات المالية مف طرؼ كزارة المالية الفمسطينية.
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ف الجيػد التػدريبي العامػة، كأ اإلدارةل  عدـ كجكد برنام  تدريبي متكامؿ لطاقـ إ ذلؾ يعزك الباحثك 
 غير ممني  كيرجع الىتمامات الشباب المختمفة. في ىذا المجاؿ

 
 ة:ـفرضيات الدراساختبار  5.5

 الداللةإحصائية عند مستوى  داللةد تأثير ذو وجالفرضية األولى: ي ((α ≤ 0.05  لمعيـار حجـم
 1ا لكترونية ا داريةالرقابة عمى مستوى فعالية نظام  نجازا  

درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػ   Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.37.9النتام  مكاحة في جدكؿ )، 1كىي المتكسطة)غير متأكد( 

 

 نتام  اختبار الفراية األكل  (37.9جدكؿ )
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 α ≤ 0.05) ) الداللػةإحصػامية عنػد مسػتكل  داللػة كذ تػأثيرد كجػي
 اإلداريػػػةالرقابػػػة مسػػػتكل فعاليػػػة نظػػػاـ عمػػػ   نجػػػازمعيػػػار حجػػػـ اإلل

 .اإللكتركنية
3.88 77.62 16.04 *0.000 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة *        
 

، كأف المتكسػط الحسػابي النسػبي 3.88يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسػابي يسػاكم  (17.5مف جدكؿ )
كىػػذا يعنػػي  ،0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  ،16.04 %، قيمػػة االختبػػار77.62يسػػاكم 

 المجاؿ.  أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عم  فقرات ىذا
 نتيجة الفرضية:

عمـى مسـتوى  نجازلمعيار حجم ا  α ≤ 0.05) ) الداللةإحصائية عند مستوى  داللةد تأثير ذو وجي
 .ا لكترونية ا داريةالرقابة فعالية نظام 

 اإلداريػػةالرقابػػة يػػؤثر عمػػ  مسػػتكل فعاليػػة نظػػاـ  نجػػازلػػ  أف حجػػـ اإل ممػػا يعنػػي مكافقػػة المبحػػكثيف
% كىي نتيجة منطقية بسبب خاكع البرام  77بنسبة  مف الكطنيفي كزارة الداخمية كاألاإللكتركنية 
لػػ  عػػدـ معرفػػة بعػػض مسػػتخدمي النظػػاـ لمتقػػارير إاػػافة لمتطػػكير المسػػتمر كالتحػػديث، إاإللكتركنيػػة 

 . نجازالتي تساعدىـ عم  معرفة حجـ اإل
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فػي الػكزارة عمػ  كاػع إجػراءات كافيػة اإللكتركنيػة إلػ  قػدرة الػنظـ  مكافقػة المبحػكثيفكيعزك الباحػث 
، ستػللو ألكقات العمؿإلممكظؼ كمدل  نجازلممعاملت المدخمة كحجـ اإل نجازلمتأكد مف حجـ اإل

تقػػديـ مسػػتكل لتحفيػػز العػػامميف كتقػػديـ تقػػارير رقابيػػة تسػػتخدـ فػػي تقيػػيـ أداء العػػامميف كتسػػاعد عمػػ  
 .فاؿأ إنجاز

كالتػي أثبتػت   2011)القحطاني، كدراسػة  التي ذكرت سابقان  كاتفقت ىذه النتام  مع بعض الدراسات
كاطنيف لممممكػػة مػف خػػلؿ قػدرة المديريػػة العامػة لمجػػكازات بمدينػة جػػدة عمػ  مراقبػػة قػدـك كمػػػادرة المػ

خػدمات لكتركنيػان، كتحديػد حجػـ الىػا إإنجاز  لكتركني كغيرىا مف الخدمات المقدمة كالتي يتـالعمؿ اإل
 لكتركنيان.المنجزة إ

 
 الداللــةإحصــائية عنــد مســتوى  داللــةد تــأثير ذو وجــالفرضــية الثانيــة: ي ((α ≤ 0.05  لمعيــار

 1ا لكترونية ا داريةالرقابة صحة المدخالت عمى مستوى فعالية نظام 
درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػ   Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.38.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) .1كىي )غير متأكد(  المتكسطة
 

 نتام  اختبار الفراية الثانية (38.9جدكؿ )
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 α ≤ 0.05) ) الداللةإحصامية عند مستكل  داللةد تأثير ذك كجي
 اإلداريةالرقابة لمعيار صحة المدخلت عم  مستكل فعالية نظاـ 

 .اإللكتركنية
3.70 74.05 12.09 *0.000 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة *        
 

، كأف المتكسط الحسابي النسػبي 3.70يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  (38.9مف جدكؿ )
كىػػذا يعنػػي  ،0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  ،12.09 %، قيمػػة االختبػػار74.05يسػػاكم 

 المجاؿ.  أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عم  فقرات ىذا
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 نتيجة الفرضية:
لمعيــار صـحة المــدخالت عمــى  α ≤ 0.05)) الداللـةإحصــائية عنـد مســتوى  داللـةد تــأثير ذو وجـي

 .ا لكترونية ا داريةالرقابة مستوى فعالية نظام 
% ترجػػع آلليػػة تصػػميـ األنظمػػة المحكسػػبة فػػي الػػكزارة 74مكافقػػة المبحػػكثيف بنسػػبة كيعػػزك الباحػػث 

ك رفاػػيا، ككػػذلؾ  ف ثػػـ قبكليػػا أت المدخمػػة لمنظػػاـ كمػػكالقكاعػػد المحػػددة كقػػدرتيا عمػػ  تمييػػز البيانػػا
كال تسػػػمح  ،ك منػػػع  فػػػي حػػػاؿ المػػػدخلت الخاطمػػػةأك إشػػػعار أتعطػػػي البػػػرام  رسػػػامؿ تفاعميػػػة تنبيػػػو 

طريقػة مرنػػة سػيمة كسػػريعة كمريحػػة اإللكتركنيػػة البػرام   دخػػاؿ البيانػات، كمػػا كتقػدـ كاجيػػاتإبتكػرار 
 لإلدخاؿ. 

حصػامية إداللػة  مالتػي أكػدت عمػ  كجػكد أثػر ذ  2011، )الكساسبةدراسة  كاتفقت ىذه النتام  مع
صػارؼ اإلسػلمية العاممػة فػي األردف، لمرقابة عم  المدخلت عمػ  جػكدة الخػدمات الداخميػة فػي الم

 ل  زيادة جكدة الخدمات الداخمية.إف أم زيادة في الرقابة عم  المدخلت تؤدم كأ
 
 الداللـةعنـد مسـتوى إحصائية  داللةد تأثير ذو وجالفرضية الثالثة: ي (α ≤ 0.05)  لمعيـار دقـة

 1ا لكترونية ا داريةالرقابة العمميات عمى مستوى فعالية نظام 
درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػ   Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.39.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) .1كىي )غير متأكد(  المتكسطة
 

 نتام  اختبار الفراية الثالثة (39.9جدكؿ )
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 α ≤ 0.05) ) الداللػةإحصػامية عنػد مسػتكل  داللػةد تػأثير ذك كجػي
 اإلداريػػػةالرقابػػػة لمعيػػػار دقػػػة العمميػػػات عمػػػ  مسػػػتكل فعاليػػػة نظػػػاـ 

 .اإللكتركنية
3.68 73.58 11.98 *0.000 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة *        

، كأف المتكسط الحسابي النسػبي 3.68يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  (39.9مف جدكؿ )
كىذا يعنػي أف  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،11.98 %، قيمة االختبار73.58يساكم 

 المجاؿ. ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عم  فقرات ىذا
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 نتيجة الفرضية:

عمى مسـتوى  لمعيار دقة العممياتα ≤ 0.05) ) الداللةإحصائية عند مستوى  داللةد تأثير ذو وجي
 .ا لكترونية ا داريةالرقابة فعالية نظام 

ترجػػع آلليػػة كااػحة متفػػؽ عمييػػا لتصػػميـ % 71.98مكافقػػة المبحػكثيف بنسػػبة كيعػزك الباحػػث 
األنظمػػػػة المحكسػػػػبة تبػػػػدأ بجمػػػػع متطمبػػػػات النظػػػػاـ بشػػػػكؿ تفصػػػػيمي كدقيػػػػؽ كمعتمػػػػد مػػػػف أصػػػػحاب 
المصػػمحة، كمػػف ثػػـ تحميػػؿ األنظمػػة كبرمجتيػػا كعمػػؿ اختبػػارات عمػػ  الكحػػدات البرمجيػػة الفرعيػػة كػػؿ 

دات النظػػاـ الفرعيػػة فػػي النيايػػة مػػف قبػػؿ فريػػؽ مػػف المطػػكريف كاختبػػار كامػػؿ لجميػػع كحػػ ،عمػػ  حػػدة
 المحترفيف.

ف معيار دقة العمميات ىك مف أىـ المعايير في األنظمة كعميو فػإف نسػبة أ كلكف يرل الباحث
مػػف البػػرام  ال يتاػػمف بعػػض مزايػػا  % تعتبػػر اقػػؿ مػػف المطمػػكب كيعػػزل ذلػػؾ إلػػ  أف جػػزءان 71.98

 األنظمة كعم  سبيؿ المثاؿ مبدأ تكامؿ البيانات.
حصػامية م داللػة إالتػي أكػدت عمػ  كجػكد أثػر ذ  2011، ة)الكساسبدراسة  كاتفقت ىذه النتام  مع

سػػلمية العاممػػة فػػي األردف، لمرقابػػة عمػػ  التشػػػيؿ عمػػ  جػػكدة الخػػدمات الداخميػػة فػػي المصػػارؼ اإل
 ل  زيادة جكدة الخدمات الداخمية.بة عم  التشػيؿ )العمميات( تؤدم إيادة في الرقاف أم ز كأ

 

 الداللــةإحصــائية عنــد مســتوى  داللــةد تــأثير ذو وجــالفرضــية الرابعــة: ي ((α ≤ 0.05  لمعيــار
 1ا لكترونية ا داريةالرقابة سالمة ووضوح المخرجات عمى مستوى فعالية نظام 

درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػ   Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.21.9النتام  مكاحة في جدكؿ ) .1كىي المتكسطة)غير متأكد( 

 
 نتام  اختبار الفراية الرابعة (21.9جدكؿ )
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 α ≤ 0.05) ) الداللػةإحصػامية عنػد مسػتكل  داللػةد تػأثير ذك كجػي
الرقابػة لمعيار سلمة ككاكح المخرجات عمػ  مسػتكل فعاليػة نظػاـ 

 .اإللكتركنية اإلدارية
3.80 76.07 13.76 *0.000 

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصاميان عند مستكل داللة *        
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، كأف المتكسط الحسابي النسػبي 3.80يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  (21.9مف جدكؿ )
كىػػذا يعنػػي  ،0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  ،13.76 %، قيمػػة االختبػػار76.07يسػػاكم 

 المجاؿ.  أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عم  فقرات ىذا
 

 نتيجة الفرضية:
لمعيار سالمة ووضوح المخرجات  α ≤ 0.05) ) الداللةإحصائية عند مستوى  داللةد تأثير ذو وجي

 .ا لكترونية ا داريةالرقابة عمى مستوى فعالية نظام 
الرقابػػػة كجػػػكد تػػػأثير لمعيػػار سػػػلمة ككاػػػكح المخرجػػػات عمػػ  مسػػػتكل فعاليػػػة نظػػػاـ كيعػػزك الباحػػػث 

الػػنظـ بتصػػميـ كتقػػديـ المخرجػػات بشػػكؿ ىتمػػاـ مطػػكرم % إلػػ  إ76.07بنسػػبة اإللكتركنيػػة  اإلداريػػة
 دقيؽ ككااح يفي متطمبات اإلدارات أصحاب المصمحة كمساعدتيا في اتخاذ القرارات.

حصػامية إداللػة  ذمكػدت عمػ  كجػكد أثػر التػي أ  2011، ة)الكساسبدراسة  كاتفقت ىذه النتام  مع
الخػػػػدمات الداخميػػػػة فػػػػي  عمػػػػ  جػػػػكدةاإللكتركنيػػػػة ألمػػػػف الممفػػػػات كالبيانػػػػات المسػػػػتخرجة مػػػػف الػػػػنظـ 

 سلمية العاممة في األردف.المصارؼ اإل
 

  عنـد مسـتوى الداللـة ) إحصـائية: توجد فروقـات ذات داللـة الخامسةالفرضية(α ≤ 0.05  بـين
وسـبل تطـويره ا لكترونيـة  ا داريـةالرقابـة متوسطات استجابات المبحوثين حول )واقـع نظـام 

)الجنس  عامةالمدني في قطاع غزة  تعزى إلى البيانات الفي وزارة الداخمية الفمسطينية الشق 
  1سنوات الخبرة -المؤىل العممي-المسمى الوظيفي-

  لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػامية كىػك لعينتيف مستقمتيف"T" تـ استخداـ اختبار 
التبػايف   اـ اختبػاركػذلؾ تػـ اسػتخد ،اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسػطي مجمػكعتيف مػف البيانػات

كىذا االختبار معممػي يصػمح لمقارنػة  ،لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصامية األحادم 
 متكسطات أك أكثر. 1

 بــين متوســطات اســتجابات α ≤ 0.05))عنــد مســتوى الداللــة  إحصــائيةتوجــد فروقــات ذات داللــة 
ـــع نظـــام المبحـــوثين حـــول ) ـــة واق ـــةالرقاب ـــة  ا داري ـــة ا لكتروني ـــي وزارة الداخمي وســـبل تطـــويره ف

 الجنس1 لىإتعزى الفمسطينية الشق المدني في قطاع غزة  
 Tالمقابمػػػػة الختبػػػػار  (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 21.5المكاػػػػحة فػػػػي جػػػػدكؿ )ف النتػػػػام  مػػػػ

لجميػع المجػاالت كالمجػاالت مجتمعػة معػا  α ≤ 0.05أكبػر مػف مسػتكل الداللػة    لعينتيف المستقمتيف
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة كبذلؾ يمكف استنتاج أنو 

، كيرجػع ذلػؾ الػ  طبيعػة العمػؿ مػف حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجـنس
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ىػػذه الػػنظـ  يسػػتخدمافجنسػػيف فكلىمػػا حيػػث ال يكجػػد اخػػتلؼ بػػيف كػػل الخػػلؿ الػػنظـ المحكسػػبة 
 ل  مجيكد بدني مميز.ية عف عمميا، كما أنيا ال تحتاج إفادة بالتػذية العكساإل فكيستطيعا

مما ال يجعؿ تمييز أك تأثير لعامؿ اإللكتركنية تشابو العمؿ مف خلؿ النظـ الباحث ذلؾ إل   كيعزك
كالتي أثبتت بأنو ال تكجػد فػركؽ فػي العمػؿ   2010)بسيسو، دراسة كاتفقت ىذه النتام  مع الجنس، 

  20111، ة)الكساسبمف خلؿ النظـ المحكسبة بيف الجنسيف، كدراسة 
 

 الجنس –   لعينتيف مستقمتيفT  اختبار نتام   (:21.5جدكؿ )

 المجال

 المتوسطات

بار
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ة ا
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الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

 1
 أنثى ذكر 

 0.843 0.198- 3.84 3.81 .اإللكترونية اإلداريةالرقابة أهمية تطبيق نظام 

 0.337 0.963- 3.49 3.34 .اإللكترونية اإلداريةالرقابة متطلبات تطبيق نظام 

 1.000 0.000 3.88 3.88 فٌوحذةانسيٍ.َجازحجىاإل

 0.962 0.047 3.70 3.70 صحةانًذخالت.

 0.204 1.276- 3.83 3.65 دقةانعًهَات.

 0.459 0.742- 3.90 3.78 ضاليةووضوحانًخرجات.

 0.547 0.604- 3.83 3.75 .اإللكترونية اإلداريةالرقابة مستوى فعالية نظام 

 0.468 0.727- 3.74 3.65 جميع المجاالت معا

 بــين متوســطات اســتجابات α ≤ 0.05))عنــد مســتوى الداللــة  إحصــائيةتوجــد فروقــات ذات داللــة 
ـــع نظـــام المبحـــوثين حـــول ) ـــة واق ـــةالرقاب ـــة  ا داري ـــة ا لكتروني ـــي وزارة الداخمي وســـبل تطـــويره ف

 المسمى الوظيفي1 تعزى إلىالفمسطينية الشق المدني في قطاع غزة  

المقابمػة الختبػار  التبػايف  (.Sig)( تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 22.9المكاحة في جدكؿ )ف النتام  م
كبػػػذلؾ  ،لجميػػػع المجػػػاالت كالمجػػػاالت مجتمعػػػة معػػػا α ≤ 0.05أكبػػػر مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة   حػػػادماأل

أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقـديرات عينـة الدراسـة حـول يمكف استنتاج 
لػ  طبيعػة الػنظـ ، كذلػؾ يرجػع إىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلـى المسـمى الـوظيفي

المحكسػػبة التػػي ال تفػػرؽ بػػيف المػػكظفيف حسػػب مسػػماىـ الػػكظيفي، كلكػػف يػػتـ التفرقػػة بيػػنيـ بنػػاءن عمػػ  
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ك شاشػػػات الػػػنظـ  نظـ كالبيانػػػات مػػػف خػػلؿ المخرجػػػات أالصػػلحيات الممنكحػػػة ليػػػـ لمكصػػػكؿ إلػػ  الػػػ
باإلاػػافة الػػ  أنػػو التػػي ذكػػرت سػػابقان،   2010)بسيســو، دراسػػة كاتفقػػت ىػػذه النتػػام  مػػع  ،المحكسػػبة

عم  المكظفيف بػض النظر عػف المسػم  الػكظيفي اإللمػاـ بجميػع مميػزات البػرام  المسػتخدمة  يجب
 ،ة)الكساســب، كدراسػػة  2011)شــمبي، فػي الجػػزء الخػػاص بيػػـ، حيػػث اتفقػػت ىػذه النتػػام  مػػع دراسػػة 

20111  
 

 المسم  الكظيفي –  التبايف األحادم اختبار  نتام   (:22.9جدكؿ )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

 1
 

مدير/نائب 
نائب مدير  مدير دائرة مدير عام

 دائرة
رئيس 
 قسم

 0.269 1.322 3.80 3.92 3.71 4.04 1ا لكترونية ا داريةالرقابة أىمية تطبيق نظام 

 0.363 1.072 3.28 3.54 3.44 3.26 1ا لكترونية ا داريةالرقابة متطمبات تطبيق نظام 

 0.208 1.535 3.82 3.91 3.83 4.19 .في كحدة الزمف نجازحجـ اإل

 0.458 0.871 3.67 3.90 3.63 3.78 .صحة المدخلت

 0.539 0.724 3.64 3.85 3.61 3.74 .دقة العمميات

 0.604 0.618 3.75 3.98 3.78 3.81 سلمة ككاكح المخرجات.

 ا داريةالرقابة مستوى فعالية نظام 
 1ا لكترونية

3.88 3.71 3.91 3.72 0.889 0.448 

 0.481 0.827 3.61 3.82 3.64 3.74 جميع المجاالت معا

بـين متوسـطات اســتجابات  α ≤ 0.05))عنـد مسـتوى الداللــة  إحصـائيةتوجـد فروقـات ذات داللـة 
ـــة ا لكترونيـــة  ا داريـــةالرقابـــة المبحـــوثين حـــول )واقـــع نظـــام  وســـبل تطـــويره فـــي وزارة الداخمي

 المؤىل العممي1 لىإالفمسطينية الشق المدني في قطاع غزة  تعزى 

المقابمػة الختبػار  التبػايف  (.Sig)( تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 21.9المكاحة في جدكؿ )ف النتام  م
كبػذلؾ يمكػف  لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معػان  α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة   االحادم

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة الدراسـة حـول ىـذه استنتاج أنػو 
لػ  أف النسػبة األكبػر إ، كيشػير الباحػث تعزى إلـى المؤىـل العممـي المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً 

ك أخػريف مػف حممػة الػدبمـك كلكف لـ يؤثر ذلؾ عم  إجابات اآلكالكريكس، مف المبحكثيف ىـ حممة الب
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 ،ت متقاربػػة حػػكؿ كفػػاءة عمػػؿ الػػنظـيعنػػي أف جميػػع أفػػراد الدراسػػة ليػػـ إجابػػاكىػػذا  ،الدراسػػات العميػػا
كاتفقػػػت ىػػػذه النتػػػام  مػػػع بعػػػض لكتركنيػػػة، كذلػػػؾ لمػػػا يممسػػػكنو بأنفسػػػيـ مػػػف فعاليػػػة نظػػػاـ الرقابػػػة اإل

كدراسػػػة   2010)بسيســـو، كدراسػػػة  ، 2011)شـــمبي، كدراسػػػة  ، 2004)كـــالب،  الدراسػػػات كدراسػػػة
  20111، ة)الكساسب

 

 المؤىؿ العممي –  التبايف األحادم اختبار  نتام   (:21.9جدكؿ )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

 1
دراسات  بكالوريوس دبموم 

 عميا

 0.062 2.825 3.96 3.73 4.01 1ا لكترونية ا داريةالرقابة أىمية تطبيق نظام 

 0.118 2.164 3.20 3.34 3.59 1ا لكترونية ا داريةالرقابة متطمبات تطبيق نظام 

 0.281 1.278 3.93 3.82 4.05 .في كحدة الزمف نجازحجـ اإل

 0.270 1.321 3.58 3.68 3.88 .صحة المدخلت

 0.127 2.087 3.78 3.60 3.87 .دقة العمميات

 0.174 1.765 3.83 3.73 4.01 سلمة ككاكح المخرجات.

 0.148 1.937 3.78 3.70 3.95 1ا لكترونية ا داريةالرقابة مستوى فعالية نظام 

 0.106 2.279 3.66 3.61 3.86 جميع المجاالت معا

بــين متوســطات اســتجابات  α ≤ 0.05))عنــد مســتوى الداللــة  إحصــائيةتوجــد فروقــات ذات داللــة 
ـــع نظـــام المبحـــوثين حـــول ) ـــة واق ـــةالرقاب ـــة  ا داري ـــة ا لكتروني ـــي وزارة الداخمي وســـبل تطـــويره ف

 سنوات الخبرة1 تعزى إلىالفمسطينية الشق المدني في قطاع غزة  

ف المقابمػة الختبػار  التبػاي (.Sig)( تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 24.9المكاحة في جدكؿ )ف النتام  م
كبػػػذلؾ  ،لجميػػػع المجػػػاالت كالمجػػػاالت مجتمعػػػة معػػػان  α ≤ 0.05أكبػػػر مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة   حػػػادماأل

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات تقـديرات عينـة الدراسـة حـول يمكف استنتاج أنو 
 . تعزى إلى سنوات الخبرة ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً 

، اإللكتركنيػة اإلداريػةالرقابػة ف سنكات الخبرة لـ تؤثر عم  فعاليػة نظػاـ إل  أحيث عمؿ الباحث ذلؾ 
، كيتحقػؽ صكؿ العمػؿ بدقػة كفعاليػةأل  أف ما ييتـ بو مستخدـ النظاـ أف يؤدم كتعزل ىذه النتام  إ
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حقؽ كفاءة ذلؾ مف تصميـ نظـ محكسبة ال تسمح بالتحيز بؿ كفؽ آليات عمؿ متفؽ عمييا مسبقان لت
ل  حداثة النظـ كحداثة العمؿ مف خلليا لمجميع بػض النظر عػف الخبػرات ا يرجع ذلؾ إالنظاـ، كم

كدراسػػة  ، 2010)بسيســو، السػػابقة فػػي ظػػؿ الػػنظـ التقميديػػة لػػإلدارة، كاتفقػػت ىػػذه النتػػام  مػػع دراسػػة 
  20111، )الكساسبة

 
 سنكات الخبرة –  التبايف األحادم اختبار  نتام   (:24.9جدكؿ )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

 1
 

 2أقل من 
 سنوات

إلى  2من 
 31أقل من 
 سنوات

31 
سنوات 
 فأكثر

 0.092 2.419 3.98 3.73 3.75 1ا لكترونية ا داريةالرقابة أىمية تطبيق نظام 

 0.721 0.327 3.40 3.38 3.24 1ا لكترونية ا داريةالرقابة متطمبات تطبيق نظام 

 0.163 1.833 4.02 3.82 3.75 .في كحدة الزمف نجازحجـ اإل

 0.117 2.176 3.81 3.59 3.88 .صحة المدخلت

 0.657 0.422 3.74 3.63 3.73 .دقة العمميات

 0.199 1.632 3.90 3.80 3.55 سلمة ككاكح المخرجات.

 0.337 1.095 3.86 3.70 3.72 1ا لكترونية ا داريةالرقابة مستوى فعالية نظام  

 0.372 0.994 3.76 3.62 3.60 جميع المجاالت معا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

341 

 

 انفصم اخلبيص 
 

 حتهُم انجُبنبد واختجبر فرضُبد انذراضخ 

 :ةـالخاتم 6.5

عرض ىػػػذا الفصػػػؿ التحميػػػؿ اإلحصػػػامي لمبيانػػػات باسػػػتخداـ برنػػػام  التحميػػػؿ اإلحصػػػامي اسػػػت
SPSS حيث تـ تحميؿ عينة الدراسة كفؽ المعمكمات العامة لذكم المناصب اإلشرافية في كزارة ،

كتحميػؿ فقػرات  الداخمية، كلمطكرم النظـ العامميف في اإلدارة العامة لمحاسكب كنظػـ المعمكمػات،
قػػػاـ الباحػػػث بػػػالتعميؽ عمػػػ  النتػػػام ، كحػػػاكؿ قػػػدر  كقػػػد االسػػػتبانتيف، كاختبػػػار فراػػػيات الدراسػػػة،

بنتػػػام   التحميػػػؿ اإلحصػػامي نتػػام كمػػا تػػـ ربػػػط  المسػػتطاع ربػػط النتػػػام  بػػالكاقع فػػػي قطػػاع غػػػزة،
لدراسات السابقة التي تشابيت مع نتام  الدراسػة، أك النتػام  التػي اختمفػت كتعاراػت مػع نتػام  ا

 .أداة المقابمة لتفسير أكثر دقة لمنتام الدراسة، كقد استخدمت الدراسة 

الرسكـ البيانيػة، كقػد سػع  الباحػث جاىػدان باستعاف الباحث لتفسير نتام  التحميؿ اإلحصامي 
بالتفسػػػير المنطقػػػي كالتحميمػػػي، كذلػػػؾ باإلسػػػتعانة بػػػأداة المقابمػػػة الشخصػػػية لػػػبعض تأييػػػد النتػػػام  

الشخصيات مف العامميف في كزارة الداخمية، حيث تـ مقابمة عدد مف مطكرم النظـ العامميف فػي 
اإلدارة العامػػػػة لمحاسػػػػكب كنظػػػػـ المعمكمػػػػات، كمقابمػػػػة عػػػػدد مػػػػف ذكم المناصػػػػب اإلشػػػػرافية ممػػػػف 

 محكسبة في الكزارة، كمقابلت في اإلدارة العامة لمشؤكف اإلدارية.يستخدمكف البرام  ال

حصؿ الباحػث عمػ  بعػض النمػاذج مػف البػرام  المحكسػبة لتأييػد النتػام  التػي حصػؿ عمييػا 
بعػػػد تحميػػػؿ بيانػػػات االسػػػتبانتيف إحصػػػاميان، حيػػػث عمػػػؽ الباحػػػث عمػػػ  جػػػداكؿ البيانػػػات التػػػي تػػػـ 

 النتام .ىذه كالتأكيد عم  صحة  ،بة لمتكايحتحميميا، كأدرج نماذج البرام  المحكس

في الفصؿ األخير لمدراسػة سػيتـ عػرض أىػـ النتػام  التػي حصػمت الدراسػة عمييػا مػف خػلؿ 
  التحميؿ اإلحصامي لمبيانات، كستعرض الدراسة بعض التكصيات كالمقترحات.
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 انطـبدشانفصم 
 اننتـبئج وانتىصُــبد

 

 1مذيخادل 3.6

 اننتـبئج1 2.6

 انتىصُــبد1 1.6

 اخلبمتخ1 4.6
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 اننتبئج وانتىصُبد 

 :ةـــالمقـدم 1.6

حصػػامي ليػػو نتػػام  التحميػػؿ اإلإكػػرس ىػػذا الفصػػؿ لتمخػػيص نتػػام  الدراسػػة فػػي اػػكء مػػا خمصػػت 
ظيػر ي تػـ ذكرىػا فػي الفصػؿ السػابؽ، كمػا أكالتػ ،كالتي تـ ربطيا مع نتػام  بعػض الدراسػات السػابقة

لػػ  كاػػع كالتػػي أظيرتيػػا النتػػام ، كصػػكالن إ لػػ  تحقيقيػػاالفصػػؿ األىػػداؼ التػػي سػػعت الدراسػػة إىػػذا 
الداخميػػة، مػػف فػػي كزارة اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة تكصػػيات تسػػاعد عمػػ  رفػػع مسػػتكل فعاليػػة نظػػاـ 

 نظػاـ أىميػة تطبيػؽتسػميط الاػكء عمػ  كمنيػا  ،ل  تحقيقيػاؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة التي سعت إجأ
فػػػي كزارة اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة  نظػػػاـ متطمبػػػات تطبيػػػؽ كدراسػػػة ،اإللكتركنيػػػة اإلداريػػػةالرقابػػػة 

فػػػي كزارة الداخميػػػة اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة فعاليػػػة نظػػػاـ مسػػػتكل ، كقيػػػاس الداخميػػػة الفمسػػػطينية
 نجازباستخداـ عدد مف المعايير كىي صحة المدخلت كدقة العمميات كقياس مستكل اإل الفمسطينية

 اإلداريػػػةالرقابػػػة نظػػػاـ تطبيػػػؽ  لػػػ  كاػػػع مقترحػػػات لتطػػػكيرإكسػػػلمة ككاػػػكح المخرجػػػات، كصػػػكالن 
 ت التي تـ كاعيا ليذا الػرض.، مف خلؿ التكصيافي كزارة الداخمية الفمسطينيةاإللكتركنية 

 :ــائجــالنتـــ 2.61
كالتػػي تػػـ عراػػيا عمػػ  شػػكؿ تسػػاؤالت كفراػػيات  مػػف خػػلؿ تحميػػؿ الجكانػػب النظريػػة كالعمميػػة لمدارسػػة

 :ىذه النتام ل  إشارة نا اإلكيحاكؿ الباحث ى ،بعض النتام ل  إتـ التكصؿ  ،متعمقة بعدة متػيرات

 :نتائج المجاالت -أوالً 
ف إحيػث بدرجة فكؽ المتكسػطة، اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة ىمية لتطبيؽ نظاـ أالدراسة كجكد  تثبتأ -3

كذلػػػؾ لتػػػػكفر آليػػػة كااػػػحة  تحػػػػدد  بالكفػػػػاءة المناسػػػبةالمحكسػػػػبة تػػػؤدل األعمػػػاؿ اإللكتركنيػػػة الػػػنظـ 
نظمػة، عمػ  األ إل  حػدو مػا ألداء األعماؿ، كما كتكفر تقارير تثبت حركات المستخدميف الصلحيات
 االنحرافات التي قد تحدث.كثير مف عم  اكتشاؼ كلدييا القدرة 

حيػث بدرجػة فػكؽ المتكسػطة، اإللكتركنيػة  اإلداريػةالرقابػة ـ الدراسة تكفر متطمبات تطبيػؽ نظػا تثبتأ -2
مػػف خػػػلؿ اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة عمػػ  درجػػة مػػف الػػكعي لتطبيػػػؽ نظػػاـ  العميػػا اإلدارةتبػػيف اف 

كلكػػػف لػػػيس بالقػػػدر  تتػػػكفر المتطمبػػػات البشػػػرية  المرسػػػكمة مسػػػبقا، حيػػػث اإلداريػػػةتطبيػػػؽ السياسػػػات 
، كلكف تبػيف مػف نتػام  الدراسػة اػعؼ فػي نظػاـ التػدريب كاػعؼ المتطمبػات الماديػة اللزمػة الكافي

 الستمرار مكاكبة التطكر التكنكلكجي.
كقػد تأكػد بدرجػة فػكؽ المتكسػطة، اإللكتركنيػة  اإلداريػةة الرقابػاـ الدراسة أف مستكل فعاليػة نظػ تثبتأ  -1

اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة ذلػػؾ مػػف خػػلؿ كجػػكد علقػػات ارتبػػاط معنكيػػة بػػيف مسػػتكل فعاليػػة نظػػاـ 
 ، كحسب التحميؿ تتمخص نتام  ىذه المعايير كما يمي:كبيف معايير قياسيا
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 :في وحدة الزمن نجازمعيار حجم ا   -
، بدرجػة فػكؽ المتكسػطةأثبتت الدراسة أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمػ  فقػرات ىػذا المعيػار 

لممػػكظفيف كيعطػػي مؤشػػرات  نجػػازتحديػػد حجػػـ اإلاإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة حيػػث يسػػتطيع نظػػاـ 
 .يـمتػلليـ ألكقات العمؿ كتقييـ أداالس

   :معيار صحة المدخالت -
، بدرجػة فػكؽ المتكسػطةىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمػ  فقػرات ىػذا المعيػار أثبتت الدراسة أف 

نظػاـ الرقابػة  إذ ال يسػمح ،حيث بينت النتام  أف األنظمة المحكسػبة العاممػة صػممت بعنايػة كحرفيػة
خمؿ في العمميات مع التنبيػو حػاؿ ل  إتؤدم  صحيحةالغير دخاؿ إكبشكؿ كبير بعممية اإللكتركنية 

 أخطاء.كجكد 

 :معيار دقة العمميات -
بدرجػة فػكؽ المتكسػطة، أثبتت الدراسة أف ىناؾ مكافقة مف قبػؿ أفػراد العينػة عمػ  فقػرات ىػذا المعيػار 

حيث بينت النتام  أف األنظمة المحكسبة تنفذ العمميات بالدقة كالكفاءة التي تراي مستخدمي النظاـ 
شػػعار المسػػتخدـ بحالػػة تنفيػػذ إمػػع  ،كبالترتيػػب المحػػدد مػػف قبػػؿبالدرجػػة المعقكلػػة كأنيػػا تػػتـ بمراحميػػا 

 .النجاح كأ العمميات مف حيث الفشؿ
ألىميػػة كخطػػكرة ىػػذا  غيػػر مراػػية مػػف كجيػػة نظػػر الباحػػث ف ىػػذه النتيجػػةإعمػػ  الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فػػ

 .المعيار

 :معيار سالمة ووضوح المخرجات -
 بدرجػة فػكؽ المتكسػطة،أثبتت الدراسة أف ىناؾ مكافقة مف قبػؿ أفػراد العينػة عمػ  فقػرات ىػذا المعيػار 

بينػػت النتػػام  أف األنظمػػة المحكسػػبة لػػدييا القػػدرة عمػػ  عػػرض التقػػارير المطمكبػػة بشػػكؿ كااػػح  حيػػث
 األنظمة. مما يعزز العنصر الرقابي عم بدرجة مناسبة،  كما يحتاج المستخدـ ،كمصنؼ

 :التطويرائج متطمبات نت
ثبتت الدراسة كجكد اعؼ في متطمبات التطكير مف كجية نظر مطكرم النظـ المحكسبة حيث أ -3

الرقابػػة عمػػ  تػػكفر متطمبػػات تطػػكير أنظمػػة  بدرجػػة فػػكؽ المتكسػػطة 66.49 كانػػت نسػػبة مػػكافقتيـ
 سباب منيا: أكيرجع ذلؾ لعدة  ،عاـبشكؿ  في كزارة الداخميةاإللكتركنية  اإلدارية
 نظمة المحكسبة.شراؼ عم  جكدة األمسؤكلة عف اإل فعالة عدـ كجكد جية -
حيػػػػػث ال تكاكػػػػػب التقػػػػػدـ  تدريبيػػػػػة المتقدمػػػػػة لمطػػػػػكرم الػػػػػنظـ،نظػػػػػاـ البػػػػػرام  ال اػػػػػعؼ -

 التكنكلكجي العالمي خاصة في النظـ الرقابية.
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 اعؼ التمكيؿ اللـز لتطكير البنية التحتية التكنكلكجية. -

التحػػكؿ الكػػافي قػػدر الالعامػػة لمحاسػػكب كنظػػـ المعمكمػػات ب لػػإلدارة االسػػتراتيجيةتػػدعـ الخطػػة ال  -2
 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة نحك نظاـ 

 
 :نتائج الفرضيات -ثانياً 
 اإلداريػةالرقابػة عمػ  مسػتكل فعاليػة نظػاـ  نجػازيكجد تأثير ذك داللة إحصامية لمعيػار حجػـ اإل -3

 %.77.62بنسبة اإللكتركنية 
الرقابػػػة يكجػػػد تػػػأثير ذك داللػػػة إحصػػػامية لمعيػػػار صػػػحة المػػػدخلت عمػػػ  مسػػػتكل فعاليػػػة نظػػػاـ  -2

 %.74.19بنسبة اإللكتركنية  اإلدارية
 اإلداريػةالرقابػة يكجد تأثير ذك داللة إحصػامية لمعيػار دقػة العمميػات عمػ  مسػتكل فعاليػة نظػاـ  -1

 %.71.98بنسبة اإللكتركنية 
عمػػ  مسػػتكل فعاليػػة نظػػاـ  تامية لمعيػػار سػػلمة ككاػػكح المخرجػػاداللػػة إحصػػ يكجػػد تػػأثير ذك -4

 %76.17بنسبة اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة 
كػػػاف ليػػػا أثػػػر كبيػػػر فػػػي فيػػػـ افػػػراد العينػػػة ألسػػػممة  بيانػػػات العامػػػةالف أظيػػػرت نتػػػام  الدراسػػػة بػػػأ -9

جابػػػات تعػػػزل لػػػػ إلعػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ فػػػي اكذلػػػؾ بسػػػبب  ،جابػػػة عنيػػػا بمكاػػػكعيةاإلاالسػػػتبانة ك 
)الجػػنس، المسػػم  الػػكظيفي، المؤىػػؿ العممػػي، سػػنكات الخبػػرة(، كىػػذا مػػا بينتػػو نتيجػػة الفراػػية 

 الخامسة، حيث كانت النتام  كالتالي:
 تكجػػػػػػػد فػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػامية بػػػػػػػػيف متكسػػػػػػػػطات اسػػػػػػػتجابات المبحػػػػػػػػكثيف حػػػػػػػػكؿ ال - أ

ارة الداخميػػة الفمسػػطينية الشػػؽ كسػػبؿ تطػػكيره فػػي كز اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة )كاقػػع نظػػاـ 
 ل  متػير الجنس.إالمدني في قطاع غزة( تعزل 

 تكجػػػػػػػد فػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػامية بػػػػػػػػيف متكسػػػػػػػػطات اسػػػػػػػتجابات المبحػػػػػػػػكثيف حػػػػػػػػكؿ ال - ب
كسػػبؿ تطػػكيره فػػي كزارة الداخميػػة الفمسػػطينية الشػػؽ اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة )كاقػػع نظػػاـ 

 المسم  الكظيفي.ل  إالمدني في قطاع غزة( تعزل 
 تكجػػػػػػػد فػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػامية بػػػػػػػػيف متكسػػػػػػػػطات اسػػػػػػػتجابات المبحػػػػػػػػكثيف حػػػػػػػػكؿ ال - ت

كسػػبؿ تطػػكيره فػػي كزارة الداخميػػة الفمسػػطينية الشػػؽ اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة )كاقػػع نظػػاـ 
 المؤىؿ العممي.ل  إالمدني في قطاع غزة( تعزل 

 سػػػػػػػتجابات المبحػػػػػػػػكثيف حػػػػػػػػكؿتكجػػػػػػػد فػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػامية بػػػػػػػػيف متكسػػػػػػػػطات ا ال - ث
كسػػبؿ تطػػكيره فػػي كزارة الداخميػػة الفمسػػطينية الشػػؽ اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة )كاقػػع نظػػاـ 

 سنكات الخبرة.ل  إالمدني في قطاع غزة( تعزل 
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 :اتـــالتوصي 3.61
ىتمامػا إاإللكتركنيػة  اإلداريػةالرقابػة ف تػكلي كزارة الداخميػة الفمسػطينية تطبيػؽ نظػاـ أاركرة  -3

 كبر، كتطكير قدرة النظاـ الحالي كآلياتو لابط كتصحيح االنحرافات في الكقت المناسب.أ
ستراتيجي لػدعـ الػنظـ الرقابيػة مػف خػلؿ البػرام  المحكسػبة، ىتماـ المستمر بالتخطيط اإلاإل -2

ككاػػػع خطػػػط مسػػػتقبمية تمبػػػي احتياجػػػات الػػػكزارة مػػػف الرقابػػػة بحيػػػث تػطػػػي كافػػػة الجكانػػػب 
 ي ظؿ التطكر التكنكلكجي اليامؿ لمنظـ.ف اإلدارية

ىػي مػف أجػؿ تحسػيف العمػؿ كتسػييمو اإللكتركنيػة الرقابػة ف يادة الكعي لدل القيادة العميا بػأز  -1
 عم  رقاب المكظفيف. مسمطان  سيفان  سكلي

العتمػاد اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة تشريعات قانكنية تدعـ عمؿ انظمة  إلقرارالعمؿ الجدم  -4
تخػػػاذ القػػػرارات، بمػػػا يكفػػػؿ إكػػػدليؿ كحجػػػة قانكنيػػػة لعمميػػػة اإللكتركنيػػػة مخرجػػػات نظػػػـ الرقابػػػة 

داء الرقػػابي الحكػػكمي فػػي ظػػؿ كاػػعؼ األ اإلدارةسػػلمة كحسػػف التنفيػػذ كمنػػع اسػػباب سػػكء 
 النظاـ المحكسب. 

مت مػػف للسػػتفادة مػػف اليػػدؼ التػػي صػػماإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة  دكاتأاػػركرة تطػػكير  -9
 أجمو لرفع مستكل االعتماد عمييا في ابط العمؿ.

 ،اإللكتركنيػػػة اإلداريػػػةالرقابػػػة ساسػػػية لػػػنظـ ىتمػػػاـ بالعنصػػػر البشػػػرم باعتبػػػاره الركيػػػزة األاإل -6
عمػػػػؿ لمسػػػػتخدمي األنظمػػػػة إمػػػػا  داد كتنفيػػػػذ بػػػػرام  تدريبيػػػػة ككرشػػػػاتعػػػػإىتمػػػػاـ بكزيػػػػادة اإل 

عػػداد أدلػػة اسػػتخداـ لكػػؿ نظػػاـ ا  ـ لمتطػػكير، ك كمقترحػػاتي حتياجػػاتيـبػػالتعريؼ بيػػا أك لمعرفػػة ا
االنظمة  فيكتسميط الاكء عم  الجكانب الرقابية  ،محكسب يتـ تكزيعو كشرحو لممستخدميف

اػػافة إلػػ  دعػػـ التػػدريب المسػػتمر لمطػػكرم الػػنظـ تكاكػػب التقػػدـ العػػالمي فػػي ، باإلالمحكسػػبة
 لكتركنية.النظـ الرقابية اإل

كالمتطمبػػػػات الماديػػػػة لػػػػدعـ التطػػػػكير المسػػػػتمر لمبنيػػػػة التحتيػػػػة ىتمػػػػاـ بتمبيػػػػة االحتياجػػػػات اإل -7
 التكنكلكجية كالتقنية.

اػػػػح حركػػػػات المسػػػػتخدميف عمػػػػ  جميػػػػع تك  تحميميػػػػة ف يػػػػكفر النظػػػػاـ تقػػػػارير رقابيػػػػةأيجػػػػب  -8
 كتتبع التػيرات التي تحدث عم  البيانات الحساسة. ، نظمةاأل

مزاياىا المتعددة في المجاالت الرقابية  ستفادة مفلإلاإللكتركنية التكسع في استخداـ النماذج  -9
 المعاملت. إنجازعم  تقميؿ النفقات كتخفيض كقت  كالتي تساعد

مػػف اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة تفعيػػؿ قسػػـ جػػكدة األنظمػػة المحكسػػبة كمتابعػػة تطبيػػؽ نظػػـ   -31
ابػػػة الرقحػػػداث تػييػػػر فػػػي اليياكػػػؿ التنظيميػػػة تػػػدعـ تطبيػػػؽ نظػػػـ خلليػػػا كمراقبػػػة جكدتيػػػا، كا  

 .اإللكتركنية اإلدارية
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دارة الكقػػػػت لػػػػدل إفػػػػي تقيػػػػيـ كتطػػػػكير اإللكتركنيػػػػة  اإلداريػػػػةالرقابػػػػة ف يسػػػػيـ نظػػػػاـ أيجػػػػب   -33
 ىدار الكقت.ا  مستخدمي النظـ كالحد مف التسيب ك 

م أصػػػحاب أكأخػػػذ ر اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة آليػػػة لتقيػػػيـ كمعرفػػػة كاقػػػع  اػػػركرة تفعيػػػؿ  -32
 عمؿ لمتقييـ. عقد كرشات أكك مف خلؿ الزيارات أة بفعاليتيا مثؿ تكزيع استبانات المصمح

كالنيػػكض بالعمػػؿ الرقػػابي  اإلداريػػةاػػركرة أف يسػػيـ البحػػث العممػػي فػػي سػػد ثػػػرات الرقابػػة   -31
بمػػا ياػػمف اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة عمػػـ  مػػف خػػلؿ المقترحػػات كاجتيػػادات البػػاحثيف فػػي

 التكنكلكجية.مكاكبة الثكرة 

 
 مقترح لتطوير نظام الرقابة ا دارية ا لكترونية: 
إشارة إل  نتام  كتكصيات الدراسة التي أجريت عم  كاقع العمؿ في كزارة الداخمية الفمسطينية    

جراءات عمؿ الرقابة اإلدارية اإللكتركنية،  الشؽ المدني، تـ كتابة ىذا المقترح لتطكير آليات كا 
  المحكسبة احث أف يساىـ في تطكير نظاـ الرقابة اإلدارية اإللكتركنية عم  البرامكالذم يأمؿ الب

 :العاممة  في الكزارة

تشػػكيؿ لجنػػة مػػف المختصػػيف لكاػػع تصػػكر حػػكؿ التخطػػيط االسػػتراتيجي ككاػػع خطػػة  -
لػػػدعـ الػػػنظـ الرقابيػػػة اإللكتركنيػػػة كمنيجيػػػة معتمػػػدة كممزمػػػة كاقتػػػراح آليػػػة لتطبيػػػؽ ىػػػذه 

 المنيجية.

تفعيػؿ عمػػؿ الجيػة المتخصصػػة بالرقابػة عمػػ  جػكدة األنظمػػة اإللكتركنيػة بيػػدؼ تجكيػػد  -
 األنظمة المحكسبة كزيادة كفاءتيا.

 .لكتركنية الحاليةكات الرقابة اإلتشكيؿ لجنة استشارية مف خبراء فنييف لتقييـ أد -

اريػػػة طػػػار القػػػانكني إلقػػػرار تشػػػريعات قانكنيػػػة تػػػدعـ عمػػػؿ أنظمػػػة الرقابػػػة اإلدتعزيػػػز اإل -
اإللكتركنية العتماد مخرجات نظـ الرقابة اإللكتركنية كدليؿ كحجة قانكنية لعممية اتخاذ 

 القرارات. 

نظػػػـ عػػػداد البػػػرام  الخاصػػػة بمػػػا تتطمبػػػو ا  البػػػدء بتحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة اللزمػػػة ك  -
 الرقابة اإللكتركنية كتشجيع البحث العممي بالخصكص.

يكاػػػػع بػػػػيف يػػػػدم مقػػػػدمي  ،ة العمميػػػػات كالخػػػػدماتاجػػػػراءات مركػػػػزم لكافػػػػ إعػػػػداد دليػػػػؿ -
الخدمات لتسييؿ عمميـ كتكحيد آليات تقديـ تمؾ الخدمات، كيككف بمثابة ركيزة أساسية 

 لنظاـ رقابي إلكتركني متكامؿ.



 

 

 

391 

 

 انفصم انطبدش 
 

 اننتبئج وانتىصُبد 

قادرة عم  (Business intelligence tools)العمؿ عم  تطكير تطبيقات ك أدكات ذكية -
 ريقة تككف داعمة لصناع القرار.تحميؿ البيانات كعرض المخرجات بط

 
 :دراسات مقترحة 

 عم  زيادة فعالية أداء المؤسسات الحككمية. أثرىاك اإللكتركنية الرقابة  -

 دارم في المؤسسات الحككمية.في الحد مف الفساد اإلاإللكتركنية دكر الرقابة  -
 تخاذ القرارت في المؤسسات الحككمية.إفي اإللكتركنية دكر الرقابة  -

 في تعزيز مبدأ الشفافية كالمحاسبة في المؤسسات الحككمية.اإللكتركنية دكر الرقابة  -
 

 الخاتمة: 4.6

يػػر أبػػرز النتػػام  التػػي تكصػػمت إلييػػا الدراسػػة، كمػػف ثػػـ قػػدمت الدراسػػة عػػدة تنػػاكؿ الفصػػؿ األخ   
عم  نتام  التحميلت اإلحصامية المختمفة كالمختارة بناءن عم  أسس عممية، حيث تـ  تكصيات بناءن 

استعراض النتام  كفقان لمحاكر الدراسة الرميسة، كمقسمة بطريقة تسيؿ عم  القارئ ربػط النتػام  مػع 
محػػاكر الدراسػػة كمػػع التحمػػيلت اإلحصػػامية التػػي تػػـ استعرااػػيا فػػي الفصػػؿ الخػػامس، كمػػا أبػػرزت 

اسة مجمكعة مف التكصػيات كالمقترحػات بنػاءن عمػ  نتػام  التحميػؿ اإلحصػامي كنتػام  المقػابلت الدر 
الباحػػػث فػػػي نيايػػػة الدراسػػػة بتكثيػػػؽ أىػػػـ المراجػػػع  كقػػػاـالشخصػػػية لػػػبعض الشخصػػػيات فػػػي الػػػكزارة، 

لكتركنيػػػة تػػػـ تكثيػػػؽ المكاقػػػع اإلكالكتػػػب كالدراسػػػات العربيػػػة كاألجنبيػػػة بطريقػػػة عمميػػػة كمكحػػػدة، كمػػػا 
 .أيستخدمت في الدراسةقكاعد البيانات التي ك 

 

 واهلل ويل التوفيق
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 المصادر: -أوالً 
 القرآن الكريم1

 المراجع العربية: -ثانياً 
  :الكتب

 النفسية في العموم ا حصائي التحميل وطرق لبحث مناىج، صادؽ كأماؿ، فؤاد حطب، أبك 11

 (.2119ة، مصر، )القاىر ، المصرية األنجمك مكتبة واالجتماعية، والتربوية

الجػراح، ، الطبعة الثانية، مطبعػة أبنػاء القواعد المنيجية لبناء االستبيانالجرجاكم، زياد،  21
 (.2131فمسطيف، )

 لمنشػػػػر المعرفػػػػة كنػػػػكز دار ،الطبعػػػػة األكلػػػػ  ،االلكترونيــــة التكنولوجيــــا، محمػػػػد الخالػػػػدم، 31
 (.2117، عماف، األردف، )كالتكزيع

، األردف ،فعمػػػا لمنشػػػر، دار كامػػػؿ األكلػػػ ، الطبعػػػة ،لكترونيـــةا   ا دارة عػػػلء، السػػػالمي، 41
(2118). 

 (.2116ردف، )، األعماف ،لمنشر كامؿ دار ،لكترونيةا   ا دارة ء،عل السالمي، 51

، التكزيػعك  لمنشػر المنػاى  دار ،ا داريـة المعمومات نظم أساسيات ،كآخػركف علء، السالمي، 61
 .(2118)عماف، 

 (.2117، )سكندرية، دار الفكر الجامعي، اإللكترونيةا   ا دارة ،الصيرفي، محمد 71

لمنشػر ، الطبعة األكل ، دار الحامػد ا داريةالرقابة ، تكفيؽ، عبد اليادمحسيف ك  الطراكنة، 81
 (.2011كالتكزيع، عماف، االردف، )

ــة ميســرة، خالػػد، لػثبػػراك  محمػػد ،القحطػػاني 91 مكتبػػة ، الطبعػػة األكلػػ ، أمــن المعمومــات بمغ
 (.2119، )السعكدية، الرياض، الممؾ الفيد الكطنية

المنظمػة العربيػة ، لكترونيـةا   لإلدارةساسية أمرتكزات فكرية ومتطمبات المفرجي، عادؿ،  101
 .(2116)، ، القاىرةاإلداريةلمتنمية 
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، مطبعػػػة فيػػػد الكطنيػػػة، السػػػعكدية، المراجعـــة والمفـــاىيم المحاســـبيةخاػػػير، مصػػػطف ،  111
(2119.) 

، دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، عمػػػػاف، األكلػػػػ  الطبعػػػػة، ا داريــــةالرقابــــة ديػػػػرم، زاىػػػػد،  121
 (.2133األردف، )

والمتغيـــرات العالميـــة الجديـــدة،  ا دارةااللكترونيـــة:  ا دارةرضـــوان، رافـــت عبـــد البـــاقي،  131
 كاالسػتراتيجية، المسػتقبمية لمدراسػات الػدكلي المركػز لممعرفػة، العمميػة األسػس مفػاىيـ سػمةسم
(2114.) 

1-1-www.managementforum.org.sa/MangForum/peppers/rr 

 لمنشػر السػحاب دار األكلػ ، الطبعػة ،معاصـرة نمـاذج :لكترونيـةا   ا دارة، طػارؽ عػامر، 141

 (.2117، )القاىرة كالتكزيع،

ــــم أساســــيات، عمػػػػر عبػػػػاس، 151 ، كالتكزيػػػػعر لمنشػػػػ المسػػػػيرة دار األكلػػػػ ، الطبعػػػػة ،ا دارة عم
(2114.) 

مفيومـــو  -البحـــث العممـــيعبيػػػدات، ذكقػػػاف كعػػػدس، عبػػػد الػػػرحمف، كعبػػػد الحػػػؽ، كايػػػد،  161
 (.2113دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف، )، وأدواتو وأساليبو

، جامعػػة البمقػػاء التطبيقيػػة، دار صػػفا لمطباعػػة كالنشػػر، لكترونيــةالبيئــة ا   ،عميػػاف، ربحػػي 171
 (.2132، )عماف

، ، الطبعػػػة األكلػػػ ، دار البدايػػػة ناشػػػركف كمكزعػػػكف، ا داريـــةالرقابـــة مصػػػطف ، محمػػػد،  181
(2132). 

، لمنشػر المػريخ دار، والمشـكالت والوظـائف االسـتراتيجيةا لكترونيـة:  ا دارة ،نجػـ نجػـ، 191
 (.2114الرياض، السعكدية، )

، العامػة اإلدارة، الريػاض، معيػد وآفـاق تطبيقيـا العربيـةا لكترونيـة  ا دارة ،سعد ياسيف، 201
(2117..) 
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  :الرسائل العمميةالدراسات و  -اً ثالث

 :الدراسات المحمية

في  الصالح الحكم مبادئ تعزيز في ا داري والتدقيق الرقابة وحدة دور  ،البرغكثي، محاسف 211
 ومـوظفي المـدققين ا داريـين نظـر وجيـة مـن الغربيـة الضـفة فـي الحكوميـة المؤسسـات

كالريػػػادة، جامعػػػة القػػػدس  اإلدارةرسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، كميػػػة   ،ا داريـــة الشـــؤون
 . (2131، )المفتكحة، القدس، فمسطيف

 أثـر تكنولوجيـا المعمومـات فـي رفـع كفـاءة نظـام الرقابـة الداخميـة فـي"، الخالدم، نػاىض 221
 دراسـة تطبيقيـة عمـى المصـارف العاممـة فـي: المصارف الفمسطينية العاممة في فمسطين

الجامعػة اإلسػلمية، مجمػة الجامعػة اإلسػلمية،  التجػارة، كميػة "،الضفة الغربية وقطاع غزة
 . (2133، )غزة، فمسطيف

واقــع إدارة أمــن نظــم المعمومــات فــي الكميــات التقنيــة بقطــاع غــزة وســبل "، أيمػػف، الػػدنؼ 231
، الجامعػػػة اإلسػػػلمية، مجمػػػة الجامعػػػة اإلسػػػلمية، غػػػزة، فمسػػػطيف التجػػػارة، كميػػػة ،تطويرىـــا

(2131) . 

االلكترونيــة": دراســة  ا دارةدور الثقافــة التنظيميــة فــي تفعيــل تطبيــق "، ، اييػػابلعػػاجزا 241
ماجستير غير منشكرة،  رسالة، محافظات غزة -تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي

 . (2133، )كمية التجارة، الجامعة اإلسلمية، غزة، فمسطيف

فـــي ا لكترونيـــة  ا دارةمـــدى تـــوافر متطمبـــات نجـــاح تطبيـــق عبػػػد الماجػػػد،  العػػػالكؿ،  251
، "في قطاع غزة وأثرىـا عمـى االسـتعداد المؤسسـي ضـد الفسـادالجمعيات الخيرية الكبرى 

 . (2133، )رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسلمية، غزة، فمسطيف

الداخميـة فـي المنظمـات األىميـة فـي  ا داريـةواقـع الرقابـة   سػمر،شػاىيف، الفرا، ماجد، ك  261
الجامعػػة اإلسػػلمية، مجمػػة الجامعػػة اإلسػػلمية، سمسػػمة الدراسػػات اإلنسػػانية،   ،قطــاع غــزة

 (.2119، )996-973المجمد السابع عشر، العدد الثاني، ص 

 مشـروع فـي ا داريـة العمميـات كفـاءة عمىا لكترونية  ا دارة تطبيق أثر"، ، محمػدسيسكب 271

ماجسػتير غيػر  رسػالة، غـزة" -الدوليـة الغـوث وكالـة الفمسـطينيين الالجئـين سـجالت مسـح
 .(2131، )منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسلمية، غزة، فمسطيف
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ــق يمػػاف، إخمػػكؼ،  281 ــع تطبي ــة  ا دارة"واق ــي ا لكتروني ــة ف ــة الثانوي ــي المــدارس الحكومي ف
، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الضفة الغربية من وجية نظر المديرين والمديرات"

 (.2131، فمسطيف، )النجاح الكطنية

 "،الداخميــة فــي المنظمــات األىميــة فــي قطــاع غــزة ا داريــةواقــع الرقابــة ،  شػػاىيف، سػػمر 291
 . (2117، )رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسلمية، غزة، فمسطيف

ـــق الســـحابة " أحمػػػد،، شػػػعت 301 ـــة مقتـــرح تطبي ـــة  ا دارةلتطـــوير ا لكتروني ـــي ا لكتروني ف
البرنػػػػام  المشػػػترؾ بػػػيف جامعػػػػة رسػػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، "، الحكومـــة الفمســـطينية

  .(2134، )، غزة، فمسطيفكالسياسة لمدراسات العميا اإلدارةاالقص  كأكاديمية 

   content/uploads/2014/08/120110020.pdf-http://www.mpa.edu.ps/ar/wp 

 التطــوير عمــى ا ســالمية وأثرىــا الجامعــة فــيا لكترونيــة  ا دارة "واقــع، ، جمانػػةشػػمبي 311
غيػػػػر منشػػػػكرة، كميػػػػة التجػػػػارة، الجامعػػػػة اإلسػػػػلمية، غػػػػزة،  رسػػػػالة ماجسػػػػتير، التنظيمــــي"

 .(2133، )فمسطيف

 وتشـغيل الالجئـين غـوث بوكالـةا لكترونيـة  ا دارة تطبيـق إمكانيـة مـدى"، ، محمػدعمػار 231

منشكرة، كمية ماجستير غير  رسالة ،"العاممين أداء تحسين في ودورىا ا قميمي غزة بمكتب
 . (9002، )التجارة، الجامعة اإلسلمية، غزة، فمسطيف

، دراسة ميدانية ا لكترونية ا دارةدور تنمية الموارد البشرية في تطبيق " شػادم،، مطر 331
ـــى وزارة األ رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، "، قطـــاع غـــزة –شـــغال العامـــة وا ســـكان عم

، غػػزة، كالسياسػػة لمدراسػػات العميػػا اإلدارةالبرنػػام  المشػػترؾ بػػيف جامعػػة االقصػػ  كأكاديميػػة 
 .(2131، )فمسطيف

content/uploads/2014/04/120110162.pdf-http://www.mpa.edu.ps/ar/wp 
 

 :الدراسات العربية

الرياض، (، 31814، مجمة الرياض، العدد )االلكترونية" ا دارةلمحات من  ، الجديد، فيد 341
(2116.) 

وعالقتيا بكفاءة األداء: دراسـة تطبيقيـة عمـى المـراقبين  ا دارية"الرقابة حمػد، أالحربي،  351
ــدولي ــد ال ــك خال   ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، نسػػخةالجمــركيين بجمــرك مطــار المم

 (.2111السعكدية، ) الرياض، األمنية، لمعمكـ العربية نايؼ إلكتركنية، جامعة

http://www.mpa.edu.ps/ar/wp-content/uploads/2014/08/120110020.pdf
http://www.mpa.edu.ps/ar/wp-content/uploads/2014/04/120110162.pdf
http://www.mpa.edu.ps/ar/wp-content/uploads/2014/04/120110162.pdf
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، طفــرة االتصــال والمعمومــات فــي عالمنــا المعاصــرتواصــل خــالق مــع ، الحسػػف، العػػكض 361
 (.2131لكتركنية، السكداف، )لمؤتمر العالمي االكؿ لإلدارة اإلا

فــي ضـــبط الحــدود بالمممكـــة العربيـــة ا لكترونيـــة دور نظـــم المراقبــة "، الحميػػداني، فيػػد 371
ـك لمعمػ العربيػة نػايؼ إلكتركنيػة، جامعػة ماجسػتير غيػر منشػكرة، نسػخة ، رسػالة"السـعودية
 .(2132، )السعكدية الرياض، األمنية،

http://hdl.handle.net/123456789/52676 
 

ودورىـا فـي رفـع أداء منسـوبي إدارة  ا داريـةتطوير أساليب الرقابة "، الدكسرم، عبد اهلل 381
 ماجسػتير غيػر منشػكرة، نسػخة إلكتركنيػة، جامعػة، رسػالة "التربية والتعميم بوادي الدواسر

 (.2131السعكدية، ) الرياض، لمعمـك األمنية، العربية نايؼ

http://hdl.handle.net/123456789/53492  
 

، جامعػة منتػكرممجمػة "، دور الرقابة في الحد من الفسـادالصقاؿ ،أحمد كسعيد، محمد،   391
 .(2119، )قسطنطينة، الجزامر

العامــة لمتربيـة والتعمــيم  ا دارةفـي ا لكترونيـة  ا دارة"إمكانيـة تطبيــق ، العريشػي، محمػد 401
أـ القػػرل، المممكػػة  ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، جامعػػة ، رسػػالةبالعاصــمة المقدســة )بنــين "

 (.2118السعكدية، ) العربية

وانعكاستيا عمى المستفيدين من خـدمات ا لكترونية  ا دارةتطبيقات ،  القحطاني، سػعيد 411
إلكتركنيػة،  منشػكرة، نسػخة ماجسػتير غيػر ، رسػالة"المديريـة العامـة لمجـوازات بمدينـة جـدة

 (.2131السعكدية، ) الرياض، األمنية، لمعمكـ نايؼ العربية جامعة

فـي السـجون: ا لكترونيـة  ا دارة ومعوقـات تطبيـق ومتطمبـات "مجاالت، القحطاني، شامع 421
، رسػالة ماجسػتير "السعودية العربية بالمممكة لمسجون العامة المديرية عمى تطبيقية دراسة

نػايؼ العربيػة لمعمػـك األمنيػة، الريػاض، السػعكدية،  إلكتركنيػة، جامعػة غيػر منشػكرة، نسػخة
(2116.) 

 منطقـة إمـارة فـي ومعوقاتيـاا لكترونيـة  التعـامالت تطبيـق "مجـاالتالقحطػاني، عمػ ،  431

 لمعمػكـ نػايؼ العربيػة إلكتركنيػة، جامعػة منشػكرة، نسػخة ماجسػتير غيػر  ، رسػالةالريـاض

 (.2131السعكدية، ) الرياض، األمنية،

DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/m_as_30_2http://www.nauss.edu.sa/Ar/

010.pdf 

http://hdl.handle.net/123456789/52676
http://hdl.handle.net/123456789/52676
http://hdl.handle.net/123456789/53492
http://hdl.handle.net/123456789/53492
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/m_as_30_2010.pdf
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/m_as_30_2010.pdf
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، رسالة ماجسػتير غيػر "أثر بيئة العمل الداخمية عمى الوالء التنظيمي"، القحطاني، محمد 441
  20021، )منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض

ــق ،  القحطػػاني، محمػػد 451 ــة  ا دارةواقــع تطبي بالحــد مــن الحــوادث فــي وعالقتيــا ا لكتروني
 منشػكرة، نسػخة ماجسػتير غيػر ، رسػالة"المديرية العامة لمدفاع المدني بالمنطقـة الشـرقية

 (.2131السعكدية، ) الرياض، األمنية، لمعمكـ نايؼ العربية إلكتركنية، جامعة

9/53493http://hdl.handle.net/12345678  

 عمى مسحية دراسة :األمنية األجيزة فيا لكترونية  ا دارة تطبيقاتالرحمف،   القرني، عبد 461

 إلكتركنيػة، جامعػة ، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، نسػخة"الريـاض منطقـة شـرطة ضـباط

 (.2117السعكدية، ) الرياض، األمنية، لمعمكـ العربية نايؼ

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_14

1428_AS_m_as_20_2007.pdf-27 

 ا دارةظام السجل الطبي االلكترونـي: مـدخل لتطبيـق نالقصيمي، محمد، كطكبيا، سيـ،   471
في عصػر المعرفػة، جامعػة  اإلدارة، المؤتمر العممي الدكلي، عكلمة المعاصرة"ا لكترونية 

 (.2132الجناف، طرابمس، لبناف، )

فــي جــودة الخــدمات الداخميــة فــي المصــارف ا لكترونيــة "أثــر الرقابــة ، ، عمػػادةالكساسػػب 481
كسػػط، سػػتير غيػػر منشػػكرة، جامعػػة الشػػرؽ األرسػػالة ماج فــي األردن"،ســالمية العاممــة ا 

 (.2133عماف، األردف، )

 ا دارةفـــــي ا لكترونيـــــة ســـــتطالعية لـــــدور الحكومـــــة إدراســـــة " ،الكيػػػػػكمي، عبػػػػػد اهلل 491
ـــة ، ، سػػػمطنة عمػػػاف312، العػػػدداإلداريػػػة، مجمػػػة دكريػػػة متخصصػػػة فػػػي العمػػػـك  االلكتروني

(2119.) 

 المصــارف فــيا لكترونيــة  ا دارة لتطبيقــات واألمنيــة ا داريــة األبعــاد  ،المالػؾ، بػػدر 501

لمعمػـك  العربيػة نػايؼ إلكتركنيػة، جامعػة ماجسػتير غيػر منشػكرة، نسػخة ، رسػالةالسـعودية
 .(2117السعكدية، ) الرياض، األمنية،

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_14

1428_AS_m_as_19_2007.pdf-27 

في تفعيل التوعيـة األمنيـة لمنسـوبي العالقـات ا لكترونية  ا دارةدور ، "المالكي، رياض 511
 إلكتركنيػة، جامعػة منشػكرة، نسػخة ماجسػتير غيػر ، رسػالة"العامة بقطاعـات وزارة الداخميـة

  (.2133السعكدية، ) الرياض، األمنية، لمعمكـ نايؼ العربية

http://hdl.handle.net/123456789/53493
http://hdl.handle.net/123456789/53493
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1427-1428_AS_m_as_20_2007.pdf
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1427-1428_AS_m_as_20_2007.pdf
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1427-1428_AS_m_as_19_2007.pdf
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1427-1428_AS_m_as_19_2007.pdf
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andle.net/123456789/52327http://hdl.h 

 ا داري مـن العمـل إجـراءات فـيا لكترونيـة  ا دارة تطبيـق معوقات"، ، عبد العزيػزالمػيرة 521

 منشػكرة، نسػخة ماجسػتير غيػر  ،  رسػالةالسـعودية الداخمية وزارة ديوان موظفي نظر وجية

 (.2131)الرياض، السعكدية،  األمنية، لمعمكـ العربية نايؼ إلكتركنية، جامعة

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/m_as_16_2

010.pdf " 

االلكترونيـــة: دراســـة  ا دارة"متطمبـــات تنميـــة المـــوارد البشـــرية لتطبيـــق الميػػػر، اييػػػاب،  531
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر العامــة لممــرور بــوزارة الداخميــة" ا دارةتطبيقيــة عمــى العــاممين بــ

 (.2117منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية، البحريف، )

 رسالة،  وعالقاتيا باألداء الوظيفي في األجيزة األمنية ا داريةالرقابة النمياف، عبد اهلل،   541

 الريػاض، لمعمػـك األمنيػة، العربيػة نػايؼ إلكتركنيػة، جامعػة ماجسػتير غيػر منشػكرة، نسػخة

 (.2111السعكدية، )

ــــة  مػػػػدل،  حمػػػػدبػػػػاعمكم، م 551 ــــة الرقاب ــــةفاعمي ــــة  ا داري ــــات الخيري ــــال الجمعي ــــى أعم عم
دراســـة مســـحية عمـــى رؤســـاء الجمعيـــات الخيريـــة بمنطقـــة مكـــة : وانعكاســـاتيا األمنيـــة

 نػايؼ إلكتركنيػة، جامعػة ماجسػتير غيػر منشػكرة، نسػخة رسػالة ،المكرمة ومنطقة الرياض"

 (.2118)السعكدية،  الرياض، لمعمـك األمنية، العربية

http://hdl.handle.net/123456789/54336  

 ، مجمػػػة آراء حػػكؿ الخمػػػي ، لكترونيــةا   ا دارةالمفيـــوم الشــامل لتطبيـــق "، بػػاكير، عمػػي 561
 (.2119، )21العدد

ا لكترونيـة  الحكومـة تطبيـق ضـوء فـي الحكوميـة الرقابـة إجـراءات تقيـيم  خصػاكنة، ريػـ، 571
، جامعة البمقاء التطبيقية، الياشمية األردنية المممكة في المحاسبة ديوان "ميدانية دراسة"

 (.2131األردف، )

 الجنسـية إدارة عمـى ميدانيـة دراسـة :ا لكترونيـة الحكومـة "تطبيقـاتدركيػش، عمػي،  581

 لمعمػكـ العربيػة نػايؼ جامعػةإلكتركنية،  منشكرة، نسخة ماجستير غير رسالة بدبي"، وا قامة

 (.2117السعكدية، ) الرياض، األمنية،

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master142

425 as46.pdf6 1 

http://hdl.handle.net/123456789/52327
http://hdl.handle.net/123456789/52327
http://hdl.handle.net/123456789/54336
http://hdl.handle.net/123456789/54336
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master1426%201425%20as46.pdf
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master1426%201425%20as46.pdf
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فــي جامعــة اليرمــوك ا لكترونيــة  ا دارة، "مســتوى تطبيــق عاشػكر، خميفػػة كالنمػػرم، ديانػػا 591
ـــين ـــة التدريســـية واالداري فػػػي العمػػػـك التربكيػػػة،  اإلداريػػػة ، المجمػػػة مـــن وجيـــة نظـــر الييئ

 (.2131(، )2(، عدد )9مجمد)

ــادات  ، متعػػب، ناصػػر 601 ــةدور القي ــي تطبيــق  ا داري ــوطني لمقطــاع الشــرقي ف ــالحرس ال ب
 العربيػة نػايؼ إلكتركنيػة، جامعػة منشػكرة، نسػخة ماجسػتير غيػر ، رسػالة"االلكترونيـة ا دارة

 (.2131السعكدية، ) الرياض، األمنية، لمعمكـ

http://hdl.handle.net/123456789/53474  
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   ،كزارة الداخميػػة الشػػؽ  –مػػدير عػػاـ اإلدارة العامػػة لمحاسػػكب كنظػػـ المعمكمػػات يكسػػؼ،عابػػد
 .04/01/2015مقابمة بتاريخ:  ،المدني، غزة

 كزارة الداخميػة  –نامب مدير عاـ اإلدارة العامة لمحاسكب كنظـ المعمكمات ،المصرم، غساف
 .05/01/2015الشؽ المدني، غزة، مقابمة بتاريخ: 

 اإلدارة العامػػػػػػة لمحاسػػػػػػكب كنظػػػػػػـ  -ة البرمجػػػػػػة كتحميػػػػػػؿ الػػػػػػنظـمػػػػػػدير دامػػػػػػر  ،شػػػػػػعت ،أحمػػػػػػد
 .06/01/2015كزارة الداخمية الشؽ المدني، غزة، مقابمة بتاريخ:  –المعمكمات

 كزارة الداخميػة الشػؽ المػدني،  –نامب مدير عػاـ اإلدارة العامػة لمجػكازات ،الحمايات، محمد
 .11/01/2015غزة، مقابمة بتاريخ: 

 كزارة الداخميػة الشػؽ المػدني، غػزة، مقابمػة   –ير دامػرة شػؤكف المػكظفيفمد ،الجرجاكم، أحمد
 .12/01/2015بتاريخ: 
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  1ممحق رقم )      

     
 
 
 
 
 

 السادة/                                   المحترمون ،،،
 تحية طيبة كبعد،،،        

 
التػي تخػدـ مكاػكع  تلمحصػكؿ عمػ  المعمكمػا  سػتبانةىػذه االأاع بيف أيديكـ الكريمة يسعدني أف   

 :بعنكافالبحث كالذم 
 رهــوسبل تطويا لكترونية  ا داريةالرقابة  نظام واقع  

  قطاع غزة –في وزارة الداخمية الفمسطينية الشق المدني
 

فػي إدارة الدكلػة كالحكػـ الرشػيد  متطمبات الحصكؿ عم  شيادة الماجستير الستكماؿ بإجراء دراسةن  أقـكحيث 
لكػكنكـ أحػد أعمػدة الػكزارة فػأنتـ أفاػؿ مػف يجيػب عمػ  ىػذه ك كالسياسة لمدراسات العميػا،  اإلدارةمف أكاديمية 
مػػ  التمطػػؼ كاالطػػلع عني أتمنػػ  مػػنكـ فػػإن ،ظيفي المتعمػػؽ بمكاػػكع الرسػػالة، كبحكػػـ مػػكقعكـ الػػك االسػػتبانة 

جابة جمي، فقرات ىذه االستبانة بعناية لمػا لػذلؾ أثػر كبيػر عمػ  صػحة  ع أسممتيا بمكاػكعية كمينيػة عاليػةكا 
عامؿ بسػرية تامػة بػأف جميػع المعمكمػات التػي سػيتـ جمعيػا سػتي  النتام  التي سكؼ أتكصؿ إلييا ،مع تأكيػدم 
 كسكؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 اإلداريػػػػةالرقابػػػػة  دراسػػػػة كاقػػػػع نظػػػػاـممػػػػي فػػػػي فمسػػػػطيف كيسػػػػاعد فػػػػي إف تعػػػػاكنكـ يعػػػػزز البحػػػػث الع
 .الكزارة كمحاكلة متكااعة لتطكيرهفي اإللكتركنية 

 ( في المربع الذم يتفؽ كرأيؾ مقابؿ كؿ عبارة مف العبارات.xالرجاء كاع اإلشارة ) 
 

 
 الباحث

 حسـن عفيف العرايشي
 
 

 ات العميــــــــــاـوالسياســــــــــة لمدراســــــــــ أكاديميــــــــــة ا دارة
 ىـــــــــــامعة األقصـــــــــــــترك بـــــــــين جـــــــــــالبرنـــــــــامج المش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    االدارة والسياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوأكاديمي
 غـــــــــــــــــــــــــــــــــزة -لمدراســـــــــــــــــــــــــــــــــات العميـــــــــــــــــــــــــــــــــا

 الدولــــــــــــــــة والحكــــــــــــــــم الرشــــــــــــــــيد إدارةبرنــــــــــــــــامج 
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 بذوي المناصب ا شرافيةخاص 
 
 
 ،،،،بعد التحية  

 أماـ اإلجابة المناسبة.)×( يرج  التكـر بكاع إشارة  
 

 :الجنس  -1
 

 أنث            ذكر         
 

 : المسمى الوظيفي -2
 

 نامب مدير دامرة         رميس قسـ        مدير دامرةنامب مدير عاـ                    مدير عاـ        
 

 : المؤىل العممي -3

 

   دراسات عميا          بكالكريكس              دبمـك
 

 الخدمة :سنوات  -4

 

 سنكات فأكثر 31  سنكات 31إل  أقؿ مف 9مف   أقؿ مف خمس سنكات
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موافق   ا لكترونية  ا داريةالرقابة نظام تطبيق  أىمية األول: المجال م
غير  موافق بشدة

 متأكد
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      .اكتشاؼ االنحرافات اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة نظاـ  يستطيع  .1

2.  
آلية تحدد الصلحيات ألداء األعماؿ اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يكفر  نظاـ 

 بكفاءة.
   

  

3.  
المعمكمات الكافية  لدعـ عممية اتخاذ اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يكفر نظاـ 
    القرارات.

  

4.  
بتسجيؿ جميع العمميات التي يقـك بيا اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يقـك نظاـ  

 المستخدـ.
   

  

      .نتام  عالية الدقة اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يكفر نظاـ   .5

موافق   ا لكترونية ا داريةالرقابة نظام  تطبيق الثاني: متطمبات المجال م
 بشدة

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة تطبيؽ نظاـ العميا  اإلدارة تتبن  .1
      .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة نظاـ  لتطبيؽخطة ملممة  اإلدارةفي  تتكفر .2

3. 
 اإلداريةعم  تطبيؽ السياسات اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يعمؿ نظاـ 

 العميا. اإلدارةالمرسكمة مف قبؿ 
   

  

      .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة  أنظمةعمؿ  تدعـتكجد تشريعات قانكنية  .4
      .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة نظاـ  لتطبيؽتكفر المتطمبات المادية ت  .5
      .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة نظاـ  لتطبيؽتكفر المتطمبات البشرية  ت .6
      .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة ملممة لتطبيؽ بنية تقنية كأدكات تكنكلكجية  يكجد .7
      .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة يتمق  العامميف التدريب اللـز الستخداـ أنظمة  .8
      .اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة فاعمية أنظمة تقييـ لتتكفر آلية  .9
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 :من خالل المتغيراتا لكترونية  ا داريةالرقابة فعالية نظام قياس مستوى : الثالث المجال

 

موافق   في وحدة الزمن نجازحجم ا   -3 م
غير  موافق بشدة

 متأكد
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1. 
المسػػػػؤكليف عمػػػػ  تحديػػػػد اإللكتركنيػػػػة  اإلداريػػػػةالرقابػػػػة نظػػػػاـ  سػػػػاعدي

 .المعاممةمتكسط المعاملت المنجزة عم  مستكل 
     

2. 
المسػػػػؤكليف عمػػػػ  تحديػػػػد اإللكتركنيػػػػة  اإلداريػػػػةالرقابػػػػة نظػػػػاـ  سػػػػاعدي

 متكسط المعاملت المنجزة عم  مستكل المكظؼ.
     

3. 
عػػػف معمكمػػػات فػػػي تقػػػديـ اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة يسػػػاىـ نظػػػاـ 

 مف خلؿ معطيات يمكف تحديدىا مسبقا. نجازحجـ اإل
     

      .في تقييـ أداء العامميفاإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يساعد نظاـ  .4

5. 
فػػػي تقيػػػيـ نسػػػبة اسػػػتػلؿ اإللكتركنيػػػة  اإلداريػػػةالرقابػػػة يسػػػاىـ نظػػػاـ 

 .المكظفيف ألكقات العمؿ
     

موافق   صحة المدخالت -5 م
غير  موافق بشدة

 متأكد
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1. 
االحتفػػػاظ بمسػػػتندات لممػػػدخلت لممقارنػػػة بػػػيف المخرجػػػات كتمػػػؾ يػػػتـ 

 .المستندات
     

مػػف  المػػدخلت مػػف صػػحةاإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة يتحقػػؽ نظػػاـ  .2
 قبؿ اعتمادىا. حيث النكع

     

3. 
مػػف  المػػدخلت مػػف صػػحةاإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة يتحقػػؽ نظػػاـ 
 قبؿ اعتمادىا. حيث الحجـ

     

4. 
مػػف  المػػدخلت مػػف صػػحةاإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة يتحقػػؽ نظػػاـ 

 التنسيؽ قبؿ اعتمادىا.حيث 
     

5. 
فػي حػاؿ كجػكد أم بعػدة طػرؽ اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة ينبو نظاـ 

 انحرافات أثناء عممية االدخاؿ.
     

 العمميات دقة -1 م
موافق  
 موافق بشدة

غير 
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1. 
مػف دقػة تنفيػذ العمميػات ليػتـ اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة يتحقؽ نظاـ 

 االعتماد عمييا.
     

      تنفذ عمميات النظاـ  بالكفاءة المناسبة . .2

3. 
أم  مبػدأ تكامػؿ البيانػاتمف اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة نظاـ حقؽ تي

 مف برام  اخرل منفصمة. ءىا استدعا
     

4. 
التحقػػؽ مػػف مرحميػػة تنفيػػذ اإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة يسػػتطيع نظػػاـ 

 العمميات.
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5. 
يػػػتـ تسػػػكية الفػػػركؽ غيػػػر المنطقيػػػة المكتشػػػفة بعػػػد مقارنػػػة المػػػدخلت 

 بالمخرجات.
     

      العمميات.يتـ اعلـ مستخدـ النظاـ بنجاح أك فشؿ تنفيذ  .6

موافق   المخرجات ووضوح سالمة -4 م
غير  موافق بشدة

 متأكد
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      . يحقؽ النظاـ مبدأ تكافر المعمكمات في الكقت المناسب .1

 ك يمكػػفمكثكقيػػة المعمكمػػات بالاإللكتركنيػػة  اإلداريػػةالرقابػػة تمتػػاز مخرجػػات نظػػاـ  .2
 االعتماد عمييا في اتخاذ القرار.

     

 -جػداكؿ-أشػكاؿ متنكعػة )معمكمػات نصػيةاإللكتركنيػة  اإلداريةالرقابة يكفر نظاـ  .3
 رسكمات بيانية( لعرض المخرجات.

     

      .ك سيكلة التفسيربالكاكح  المستخرجةتتميز المعمكمات  .4

      .النظاـ قادر عم  تصنيؼ المعمكمات المستخرجة .5
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 العامة لمحاسوب ونظم المعمومات  ا دارةخاص بمطوري النظم فقط )
 
 ،،،،بعد التحية  
 أماـ اإلجابة المناسبة.)×( يرج  التكـر بكاع إشارة  

 :الجنس  -1
 

 أنث                      ذكر        
 

 المؤىل العممي : -2

 

  دكتكراه    ماجستير          بكالكريكس              دبمـك
 : التخصص -3

 

 ................... أخرل      تكنكلكجيا معمكمات                                      ىندسة 
 

 : سنوات الخبرة -4

 

 سنكات فأكثر 31    سنكات 31إل   9مف          أقؿ مف خمس سنكات   
 

موافق   متطمبات التطوير م
 بشدة

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

التحػكؿ  لمحاسػكب ك نظػـ المعمكمػات تدعـ الخطة االستراتيجية لإلدارة العامة  .1
 .اإللكتركنية  اإلداريةالرقابة  نحك

     

2.  
خطػػط  لمحاسػػكب ك نظػػـ المعمكمػػاتتقػػدـ الخطػػة االسػػتراتيجية لػػإلدارة العامػػة 

 بديمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ كحمايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البرمجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارئ 
 )خطة طكارئ(.

     

 تقػػػػػػػػػػػػػػدـ كزارة الداخميػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػتكل مناسػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػف التمكيػػػػػػػػػػػػػػؿ لتطػػػػػػػػػػػػػػكير  .3
 .االلكتركنية الرقابة نظاـ البنية التحتية التكنكلكجية باستمرار لدعـ تطبيؽ

     

      .المحكسبة األنظمةمسؤكلة عف االشراؼ عم  جكدة  تكجد جية   .4

كل مناسػػػب يخاػػػع مطػػػكرم الػػػنظـ لبػػػرام  تػػػدريب كبنػػػاء القػػػدرات عمػػػ  مسػػػت  .5
 .سيما في النظـ الرقابيةال  تكاكب التقدـ العالمي

     
 
 

مثػؿ جيػاز )البصػمة( كشػبكات الحاسػكب زادت اإللكتركنيػة استخداـ األجيػزة   .6
 .اإللكتركنية اإلداريةالرقابة  نظاـ مف فعالية تطبيؽ

     

7.  
اماف امف مف أجؿ  ملممةكسامؿ ذات كفاءة سياسات ك تتكفر 

 .المعمكمات
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 انــًـــالحـــــك 
 

 

  2ممحق رقم )

 أمسبء احملكًني نالضتجبنخ
 

 التخصص -المسمى جية العمل االسم م

أكاديمية اإلدارة  د.محمد المدىكف 1
 كالسياسة

 لمدراسات العميا أكاديمية اإلدارة كالسياسة رميس

 المكظفيف العاـديكاف  د. نبيؿ المكح 2
-مدير عاـ اإلدارة العامة لمتدريب كالتطكير

 العاـ ديكاف المكظفيف

 جامعة األقص  د. رامد الحجار 3
مناى  –األكاديمية  مساعد نامب الرميس لمشؤكف
 بحث عممي

 أستاذ االحصاء -نامب عميد كمية التجارة  الجامعة االسلمية أ.د سمير صافي 4

 سمطة النقد د. سيؼ الديف عكدة 5
 -مدير عاـ األبحاث ك الدراسات في سمطة النقد

 إحصاء كمنيجية

 د.محمد فركانة 6
كمية العمـك 
 مناى  بحث عممي -أستاذ مساعد  كالتكنكلكجيا

 جامعة األزىر د.محمد فارس 7
إدارة  -عميد كمية االقتصاد ك العمـك اإلدارية 

 أعماؿ

 جامعة األزىر د.رامز بدير 8
كمية االقتصاد كالعمـك  -إدارة أعماؿ رميس قسـ 

 اإلدارية
 إدارة أعماؿ –استاذ مشارؾ جامعة األزىر د.نياية التمباني 9

مستشار رميس الجامعة لشؤكف تكنكلكجيا   جامعة األزىر د.أحمد محمكد 10
 المعمكمات

 تكنكلكجيا المعمكمات -أكاديمي جامعة األزىر د.ايياب زقكت 11
 نظـ المعمكمات –أكاديمي  جامعة األزىر نصرد.مصطف  أبك  12
 قياس كتقكيـ –أكاديمي  جامعة القدس المفتكحة د.يكسؼ الكفارنة 13
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 انــًـــالحـــــك 
 

 

  3ممحق رقم )
 

 ادلمبثالد انشخصُخ
 

   ،الشػػػؽ  كزارة الداخميػػة –مػػدير عػػػاـ اإلدارة العامػػة لمحاسػػػكب كنظػػـ المعمكمػػػات ،رجػػػب عابػػد
 .14/13/2139مقابمة بتاريخ:  ،المدني، غزة

 ،كزارة  –نامػػػػب مػػػػدير عػػػػاـ اإلدارة العامػػػػة لمحاسػػػػكب كنظػػػػـ المعمكمػػػػات ،غسػػػػاف المصػػػػرم
 .19/13/2139الشؽ المدني، غزة، مقابمة بتاريخ:  الداخمية

 ،اإلدارة العامػػػػػة لمحاسػػػػػكب كنظػػػػػـ  -دامػػػػػرة البرمجػػػػػة كتحميػػػػػؿ الػػػػػنظـ مػػػػػدير ،أحمػػػػػد شػػػػػعت
 .16/13/2139قابمة بتاريخ: الشؽ المدني، غزة، م كزارة الداخمية –المعمكمات

 ،الشؽ المػدني،  كزارة الداخمية –نامب مدير عاـ اإلدارة العامة لمجكازات ،محمد الحمايات
 .33/13/2139غزة، مقابمة بتاريخ: 

 ،الشؽ المػدني، غػزة، مقابمػة  كزارة الداخمية  –ف المكظفيفؤك مدير دامرة ش ،أحمد الجرجاكم
 .32/13/2139بتاريخ: 

 

 


