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فظػات بالمحااست،شاؼ كاقع نظاـ الرقابة اإداِرة فُ هياز الشػرطة الفلسػطِنِة إلٍ ىدفت الدراسة 
 .ا  اإدارمفُ تحسِف األد اإداِرةا ،ما كىدفت إلٍ التعرؼ علٍ دكر الرقابة الهنكبِة

الضػباط العػاملِف فػُ الهيػات الرقابِػة حِث طبقػت علػٍ  بطِرقة الحصر الشامؿات الدراسة كأيهرِى 
ِانػػػات ا كتػػػـ همػػػع الب( ضػػػابط130ا كالبػػػالد عػػػددىـ  بالمحافظػػػات الهنكبِػػػةفػػػُ هيػػػاز الشػػػرطة الفلسػػػطِنِة 

ػ بلاػت نسػبة اسػترداد  كقػد امت ليػذه الااِػة إضػافة إلػٍ المقابلػة الشصصػِةمٌ كالمعلكمات مف صالؿ استبانة صي
 .الكصفُ التحلِلُ إهرا  الدراسة كقد استصدـ الباحث المنيج ا%(75.4  ا ستبانات
 

 وتوصلت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج من أىميا:

  عنػد مسػتكل د لػة كهػكد عالقػة ذات د لػة إحصػا ِة(α ≤ 0.05)  بػِف دكر الرقابػة اإداِرػة كتحسػِف
 ا كىُ عالقة اِهابِة  طردِة(.مستكل األدا  اإدارم فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة

  عػدـ كهػكد فػركؽ ذات د لػة إحصػا ِة عنػد مسػتكل د لػة(α ≤ 0.05)  بػِف متكسػطات اسػتهابة أفػراد
ػػة كتحسػػِ ف مسػػتكل األدا  اإدارم فػػُ هيػػاز الشػػرطة الفلسػػطِنِة تيعػػزل العِنػػة حػػكؿ دكر الرقابػػة اإداِر

 للمتاِرات الشصصِة التالِة:  العمرا الرتبة العس،ِرةا المؤىؿ العلمُا سنكات الصبرة(.
 54.46بكزف نسبُ   بدرهةو قلِلةا إعداد بطاقة الكصؼ الكظِفُفُ  ِيشارؾ العاملكف.)% 

 56.17ِة بارتِاحا بكزف نسبُ  ِىنظير العاملكف إلٍ أسلكب المالحظة الشصص.)% 

 علٍ أ،مؿ كهو ـبدكرى يـلقِام بش،ؿو ،اؼو  تتكفر   تشاِلِةال مكازناتال العِنة بدرهةو ،بِرة بأف أفراد ِرل. 

  ا بدرهةو متكسطة.ِتـ تقِِـ أدا  العاملِف بش،ؿو دكرم كنِزوِرل أفراد العِنة بأنو 

 العدِد من التوصِات من أىميا:لدراسة مت اوقد

  بدرهػػة  الصاصػػة باألعمػػاؿ التػػُ ِؤدكنيػػا ف فػػُ إعػػداد بطاقػػة الكصػػؼ الػػكظِفُِالعػػاملضػػركرة مشػػار،ة
 ا لما ليا مف أ ر اِهابُ فُ ِزادة فاعلِة أدا يـ.أ،بر

  ػػػػز النظػػػػرة ا ِهابِػػػػة ،أحػػػػد األدكات كالكسػػػػا ؿ الرقابِػػػػةا مػػػػف صػػػػالؿ  سػػػػلكب المالحظػػػػة الشصصػػػػِةألتعِز
 قبؿ العاملِف فُ العمؿ الرقابُ فُ هياز الشرطة. التطبِؽ الصحِح ليذا األسلكب مف

  علٍ أ،مؿ كهوالمنكط بيا بدكرىا  فُ هياز الشرطة مكازنات تشاِلِة لقِاـ الهيات الرقابِةتكفِر. 

 ككفقان لمعاِِر شفافة ككاضحة  ك ابت بش،ؿو دكرم فُ هياز الشرطة تقِِـ أدا  العاملِفا ىتماـ ب
 التيا.تضمف تحقِؽ نزاىة النتا ج كعد
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Abstract 
 

Management control role in improvement of managerial performance 

in the Palestinian police 

 
 

        The study aimed to explore the role of management control system in the 

Palestinian police in Gaza Strip, and aimed to identify the role of administrative 

control to improve management performance. 
 

The study population consisted of (130) officers who work in the 

supervisory authorities' officers in the Palestinian police in Gaza Strip. The 

descriptive analytical method was used. Data was collected through a 

questionnaire especially designed for that purpose and an interview of control 

management leaders in the Palestinian police also used. Complete enumeration 

method was used. Percent of recovered questionnaires was (75.4%). 

 
Most important results of the study were: 

 There was a positive statistically significant relationship at the level of 

significance (α ≤ 0.05) between the role of management control and 

improvement of the administrative performance level in the Palestinian police. 

 There were no statistically significant differences at the level of significance 

(α ≤ 0.05) between the averages of respondents response on the role of 

management control and improvement of the administrative performance 

level in the Palestinian police due the following personal variables (age, 

military rank, qualification, years of experience). 

 Respondents' participation in the preparation of the job description card is low 

with a relative weight (51.46%). 

 Respondents look with satisfaction of personal observation style, with  

a relative weight (56.17%). 

 Respondents believe with high grade that the operational budgets are not 

sufficiently available for carrying out their role to the fullest. 

 Respondents believe that the employees' performance evaluation is done in  

a regular fair basis and moderately. 

 
Most important recommendations of the study were: 

 The need for participation of workers in the preparation of job description 

card of their work, as it has a positive impact in increasing the effectiveness of 

their performance. 

 Seeking to change the erroneous perception of personal observation style as 

one of the tools and means of control, through the correct application of this 

method by who are working in the control filed. 

 Providing operational budgets for workers in the field of control to carry out 

their rules to the fullest. 

 Giving more attention to periodical and consistent employees' performance 

evaluation and in accordance with clear and transparent standards to ensure 

the integrity and fairness of the results.  
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 اإلهداء

 خهلل صًٍّ خهلل نٍُه وسٍُ ... إىل خملعٍُ خألوي )ِعٍُ خٌثشزَح( حثُيب رسىيِ

 إىل ِٓ لاي خهلل فُهّا:

 (42)اإلسراء: اآلية  ﴾وَخخْفِضْ ٌَه َّا جَأَاحَ خٌذُّيِّ َِِٓ خٌز حَّْحِ وَلًُْ رَبُ خرْحَّْه َّا وََّا رَت َُأٍِ صَغِريًخ﴿

 ..ّزمهامها تعُ خهلل ال  سعً .. وخٌٌُ ووخٌُذٍ خٌغاٌُني  طاي خهلل يف ن ِٓ تِزضاه ّا  ُوفّك وٌغري

  ..خٔشغايل نًٍ خزَثَوصَ خحلُاج ِشاق حتٍّّد ِعٍ سوجيت خحلثُثح خٌيت خٌفؤخد رحيأحإىل 

  إىل لُزّج نُين، ؤىر لٍيب ختأيت " روي" ..

 فزخح وخِالَ طىخي حُاذٍ..سأُخً ونىٔاً وشاروىٍٔ خأل يل إىل إخىخٍٔ و خىخذٍ خٌذَٓ وأىخ

 ء خٌذَٓ سطّزو خ تُِائهُ خٌشوُّح  روع ِعأٍ خٌثطىٌح وخٌفُخء...شهُخخٌإىل  روخح 

 .. إىل خجملاهَُٓ خملزختطني نًٍ ثزي هذخ خٌىطٓ خٌغايل

 .. إىل  صُلائٍ ورفماء درتٍ وِٓ ولف إىل جأيب وشجّعين ٌرحمُك ِا  صثى إٌُه
 

 هُ خملرىخضعهٌُ هذخ خجلإٌُىُ مجُعاً  ُ
 

 

  محُ وّاي خملالحٍ



 

 
 

 ح

 شىزٌ ونزفاْ

ضَاُ  وَ َدْخٍِْأٍِ وَلَايَ رَبُ  َوْسِنْأٍِ  َْْ  َشْىُزَ ِٔعَّْرَهَ خٌَّرٍِ  َْٔعَّْدَ نٍٍََ  وَنًٍََ وَخٌٌَُِ  وَ َْْ  َنًََّْ صَاٌِحاً ذَزْ} 

 (49)النمل:  { تِزَحَّْرِهَ فٍِ نِثَادِنَ خٌص اٌِحِنيَ
 

 كنعمو فضلو كأش،ر ربُ أحمد هللاا ىدانا أف لك  لنيتدم ،نا كما ليذا ىدانا الذم هلل حمدال      
 .النكر إلٍ كاليادم البشِرةا معلـا )وسلم علٌه هللا ىصل  (محمد  سِدنا علٍ كأسلـكأصٌؿ 

       

 ل،ؿ تقدِرم كعظِـ كامتنانُ ش،رم عف بيا ِعبر التُ ال،لمات ِهد أف لِعهز لسانُ إف  
 .العلـ محِط فُ قطرة ضِؼني  حتٍ المتكاضع العمؿ ىذا إنهاز فُ معُ ساىـ فم

 

تفضـل  الـذي محمـد سـاِر آعـرج /  الفاضـل الـدرتور مـن والتقـدِر بالشـرر أتقـدم
 .زىإنجا وإرشاد حالُنص تقدِم فُ ِّدِخر جيداً  لم والذي الرسالة ىذه علٍ بإشراف
 

ـــــدم ـــــا وأتق ـــــات بأســـــمٍ رم ـــــانوالعر  الشـــــرر آِ ـــــن ف ـــــدِر م ـــــدرتور آســـــتاذ والتق  ال
 لتررميمـــا ،أحمـــد عبـــد الفتـــاح رلـــوب ، والـــدرتور الفاضـــل/المـــدىون إبـــراىِم محمـــد /الفاضـــل
نو الرسالة، بمناقشة د أن ُنِ ر  سُ لِ   وا   .القِّمة ا وم٘حظاتيمام  يِ من علمِ  أستِز

 

 مف: كامتنانُ ل،ؿٌو  ،رمشي م بدأي أف ك  بفضلوا فضؿو  ذم ل،ؿ أعترؼ أف المقاـ ىذا فُ لُ ِطِبك 

 فِيا. العاملِف همِعأساتذتيا ك ك  إدارتياب متم لة الدراسات العلِااإدارة كالسِاسة ل أ،ادِمِة 

  الذِف  اكأصص بالٌذ،ر إدارتُ أمف الشرطة كمفتش عاـ الشرطةهياز الشرطة الفلسطِنِة
،افػػة لػػٍ كا   ُادراسػػتأتػػاحكا لػػُ الفرصػػة للعمػػؿ المِػػدانُ كقػػدمكا ،ػػؿ التسػػيِالت إنهػػاح 

 .ستبانةِف ت،رمكا باإهابة علٍ أس لة ا اإصكة الضباط الذ

 الدراسة. أداة تح،ِـ فُ هيد مف بذلكه لما مِفالمح،ٌ  صكةاإ 
 

 جيد ، علٍ ما قدمو لُ منآستاذ/ أحمد ِوسف اللوحأخانا  وأخص  بالشرر والتقدِر
 .ه الدراسةنجاز ىذفُ إ دة  ومسان ودعم

داد. وأسأل هللا ِلُ ول ُيم الق ُبول، ِر الجزاءفجزاىم هللا جمِعًا خ  والسَّ
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 8ـ  3 للدراسة العامالفصل آول/ إطار 
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 :الدراسة مقدمة 1.1

بظاللو علٍ  ٍألق مماالمها تا لمِان فُ شتُ شيد العالـ فُ السنكات الماضِة تقدمان ع
بد   ردزدِاد المضطليا م ِؿا كىذا ا  لـ ِسبؽ حِاة اإنسافا فتنكعت حاهاتو كازدادت بصكرةو 

  أىمِة الرقابة لضماف األدا  المتكازف كالسلِـ. تظيرأف ِكا،بو تنظِـ للطاقات كالمكاردا كىنا 

 دـ اإنسػػافا كليػػا ركافػػدىا أِضػػان فػػُ الػػدِف اإسػػالمُا قػػاؿ تعػػالُ:ف،ػػرة الرقابػػة قدِمػػة ًقػػ

قػػكؿ الحػػؽ هػػؿ هاللػػو فػػُا (1 آِػػة:  سػػكرة النسػػا  {إِْ  خٌٍَّتتهَ وَتتاَْ نٍََتتُْىُُْ رَلُِثًتتا  }  مكضػػعو  ِك

 الفػػاركؽ عمػػر كِيػػركل عػػفا (18 آِػػوؽ:  سػػكرة  {َِتتا ٍََْفِتتُِ ِِتتْٓ لَتتىْيٍ إٌَِّتتا ٌَََُْتتهِ رَلُِتتةٌ نَرُِتتٌُ      }آصػػر: 

:أنو قػاؿ رضُ هللا عنو

 (.13/270  مصنؼ ابف أبُ شِبة
تعددت أنكاع الرقابة كاصتصاصاتيا كفقان للمها ت التُ تنطلؽ منياا فمنيا اإداِرة 

فُ  ىمِةصاصة اٌتضحت تلؾ األ وأىمِ لرقابة اإداِرةكالمالِة كالقضا ِة كغِرىا ال، ِرا كل
كتعدد أهيزتيا كضصامة حهميا كتطكر  إداِرةا العملِة تساع نطاؽ  نتِهةن  راىفالكقت ال
الرقابة كظِفة إداِرة مطلكبة فُ همِع المستكِات اإداِرةا فيُ   تقتصر تعتبر ا ك اتقنِاتي

 .(10: 2005 عطاِاا  همِع المستكِات اإداِرة األصرلعلٍ اإدارة العلِاا إنما تمتد إلٍ 

الرقابة مف أىـ الدعا ـ األساسِة لتم،ِف أم منظمة مف القِاـ بكاهبيا علٍ أ،مؿ  تيعدك 
كهو باعتبارىا أحد أر،اف اإدارة الحدِ ة كأحد أذرعيا الفاعلة فُ المحافظة علٍ سالمة المنظمة 

ـ األدا  كحماِة أصكلياا باإضافة لدكرىا المساعد فُ اتصاذ القرارات كالتصطِط كالتكهِو كتقِك
 .(24: 2004 إبراىِـا  كا ستاالؿ األم ؿ للمكارد المتاحة

ػة أىمِػػة صاصػػة فػُ المؤسسػػات الح،كمِػػة باعتبارىػا صػػط الػػدفاع           كت،تسػب الرقابػػة اإداِر
ر  األكؿ لحماِة األمكاؿ كالمكارد العامة كضماف ا سػتصداـ األم ػؿ ليػاا كاإدارة الفاعلػة فػُ تطػِك

ػػػػػادة   ليػػػػػا بمػػػػػا ِعػػػػػكد بػػػػػالنفع علػػػػػٍ مصتلػػػػػؼ قطاعػػػػػات المهتمػػػػػع اإنتاهِػػػػػةال،فاِػػػػػة السِاسػػػػػات كِز
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أِضػػػان تتم ػػػؿ فػػػُ أنيػػػا الضػػػابطة للسػػػلكؾ  أف أىمِػػػة الرقابػػػة وِـــرى الباحـــث (3: 2004 ،ػػػالبا 
 كالمقٌكمة لالعكهاج.

ؿ الحاهة إلٍ الرقابة اإداِرة فُ مؤسسات السلطة الكطنِة الفلسطِنِة علٍ كهو تتم ٌ 
هيزة األمنِة صصكصان فُ إرسا  قكاعد العمؿ المؤسسُ المنظـا كالكصكؿ إلٍ العمكـ كفُ األ

مف هية  بِف القِادة الشرطِة كبِف العاملِف مف هية كبِف الهميكر مف ال قة معقكلةمستكِات 
ا فُ رسـ صكرة كاضحة كدقِقة عف البِانات كالتقاِرر اإداِرةا كالتأ،د مف سِر النظاـ أصرل

باللكا ح كالقكانِف كالتشِرعات التُ تح،ـ عىميلوا كمحصلة ذلؾ تستطِع المؤسسة  اإدارم كتىقىٌِدهي 
مف صاللو المحافظة علٍ المكارد العامة كضماف سالمة استصدامياا كتيم،نيا أِضان مف األمنِة 

كالتهاكزات كأكهو التصرؼ بش،ؿ سِرع كاتصاذ اإهرا ات التصحِحِة الالزمة لمعالهة األصطا  
 .لضعؼ أك ن بأكؿالقصكر كا

ؿ أىمِة الرقابة بأىمِة المؤسسة كالصدمات التُ تقدمياا فإذا ،انت المؤسسة ىُ تتم ٌ ك 
المس كلة عف استقرار األمف العاـ كالنظاـ كتنفِذ القكانِف كاألح،اـا فإف أدا  المؤسسة ِصبح 

طة ا كىذا ما ِنطبؽ علٍ هياز الشر علٍ درهة ،بِرة مف األىمِة بحِث ِهب مراقبتو
 .كما لو مف أىِمو ،كنو الهياز العصبُ للمهتمع فُ قطاع غزة الفلسطِنِة

 

 :الدراسة وأسئلتيامشرلة  1.2
عنصػران أساسػِان فػُ قصػكر  األهيػزة األمنِػةفُ ضعؼ أك غِاب دكر الرقابة الفعاٌلة ِيعدُّ 

 فضػػعفيا فػػُ شػػتٍ المهػػا تا فأدا يػػاا ممػػا ِػػنع،س سػػلبان علػػٍ مػػا تقدمػػو مػػف صػػدمات للمػػكاطنِ
 ليػػػاكاقتػػػراح أكهػػػو العػػػالج المناسػػػبة  نحرافػػػاتفػػػُ ا،تشػػػاؼ ا  الميمػػػة كظِفتيػػػا علػػػٍ سػػػلبان  ِػػػؤ ر

 .تصحِحال عملِات متابعةك 

ػػػػة  فالعمػػػػؿ كفػػػػؽ نظػػػػاـ رقػػػػابُ مت،امػػػػؿ ِػػػػؤدم إلػػػػٍ تفػػػػادم الكقػػػػكع فػػػػُ المشػػػػا،ؿ اإداِر
كؿ إلػػػٍ كفػػؽ السِاسػػػات كالصطػػط كالبػػرامج الميعػػػدة مسػػبقان للكصػػضػػمف سػػػِر العمػػؿ ِكالتنفِذِػػةا ك 

ِشػػمؿ  نظػػاـكبالتػػالُ فػػإف كهػػكد ؛ ِيػػااألىػػداؼ المنشػػكدة فػػُ حػػدكد القػػكانِف كالقكاعػػد المتفػػؽ عل
لشػرطة الفلسػطِنِة هيػاز ا ،ػؿ إدارات فػُ دكره ِػؤدم اةفٌعالال للرقابة الضركِرة همِع المتطلبات
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 اإدارم سػػكا  العمػػؿ الشػػرطُ فػػُ لػػو األ ػػر اإِهػػابُ ال،بِػػر ا سػػِ،كفبالمحافظػػات الهنكبِػػةفػػُ 
مف صالؿ الصدمات األمنِة كالحِاتِة  ذلؾ ،لو علٍ هميكر المكاطنِف كِنع،س االمِدانُ أك منو

  للكصكؿ إلٍ مهتمع أ، ر أمنان كاستقراران كتقدمان.المقدمة ليـ 
مما سبؽا كمف صالؿ طبِعة عمؿ الباحث ضمف األهيزة األمنِة الفلسػطِنِةا تهٌسػد لػو 

أف ىنػػاؾ ضػػعفان نسػػبِان فػػُ األدا  اإدارم ل هيػػزة  سػػةا كصصكصػػان الشػػعكر بأىمِػػة مكضػػكع الدرا
بشػػػ،ؿ عػػػاـ كهيػػػاز الشػػػرطة الفلسػػػطِنِة علػػػٍ كهػػػو الصصػػػكصا  بالمحافظػػػات الهنكبِػػػةاألمنِػػػة 

 ت مستقلة ،اليِ ة المستقلة لحقكؽ.أشارت إلِو بعض التقاِرر الصادرة عف كسا ؿ اإعالـ كهيا
 .طِنُ أهراه مر،ز العالـ العربُ للبحكث كالتنمِة اأركادااإنساف كاستطالع للرأم العاـ الفلس

ػػر   الدكلِػػة حػػكؿ دكر الح،كمػػات فػػُ م،افحػػة الفسػػاد منظمػػة الشػػفافِة ل،مػػا أف ىنػػاؾ تقِر
ػػػر أففػػػُ قطػػػاع األمػػػف كمنظكمػػػة الرقابػػػة فػػػُ  الكضػػػع فػػػُ ىػػػذا القطػػػاع مقلػػػؽ ا فقػػػد أظيػػػر التقِر

 .لداف العربِةرغـ أنو أفضؿ مف بعض الب األهيزة األمنِة ضعِفة
ػػػة مكضػػػكعحلِػػة التػػػُ تناكلػػػت الدراسػػػات الم ذلػػػؾ فػػػأف ،ػػػؿ إضػػافةن إلػػػٍ لػػػـ  الرقابػػػة اإداِر

 كىك هياز الشرطة الفلسطِنِة. -فُ حدكد علـ الباحث  – تصتص بنفس مهتمع الدراسة
 
 

 التالُ: السؤال الرئِسإهابة عف ات،مف فُ  الدراسةفإف مش،لة  بنا ن علٍ ما تقدـ
ة فُ تحسِن مستوى آداء إداري فُ جيازالرق دورما   ابة إداِر

 ؟بالمحافظات الجنوبِة الشرطة الفلسطِنِة
ٌطالع كالبحث فُ دراسات سابقة تطٌرقىت لمكضكع الرقابة اإداِرةا تشٌ،لت لدل مف صالؿ ا 

 آسئلة الفرعِة التالِة: لباحثا
رم فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة عالقة اليِ،ؿ التنظِمُ بتحسِف مستكل األدا  اإدا ما .1

 ؟ بالمحافظات الهنكبِة
بتحسِف مستكل األدا  اإدارم فُ هياز بِة لرقاا كاألدكات كسا ؿال استصداـ ما عالقة .2

 ؟ بالمحافظات الهنكبِةالفلسطِنِة  الشرطة
اإداِرة بتحسِف مستكل األدا  اإدارم فُ هياز  فعالِة الرقابة متطلبات تحقِؽما عالقة  .3

 ؟ بالمحافظات الهنكبِةرطة الفلسطِنِة الش
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 ؟فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة بتحسِف األدا  اإدارم فِيا رقابِةالالهيات ما عالقة  .4
بِف متكسطات  (α ≤ 0.05)ىؿ تكهد فركؽ ذات د لة إحصا ِة عند مستكل د لة  .5

ارم فُ هياز دكر الرقابة اإداِرة كتحسِف مستكل األدا  اإدحكؿ  استهابة أفراد العِنة
تيعزل للمتاِرات الشصصِة التالِة:  العمرا الرتبة العس،ِرةا المؤىؿ  الشرطة الفلسطِنِة

 (؟سنكات الصبرةالعلمُا 
 

 :متغِرات الدراسة 1.3
 :لرقابة اإداِرةا المتغِر المستقل 

 :وِتفرع منو المتغِرات المستقلة الفرعِة التالِة 
 اليِ،ؿ التنظِمُ .1
 ِةاألدكات كالكسا ؿ الرقاب .2
 متطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابة .3
 الهيات الرقابِة .4

 

  :دارم فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة.تحسِف األدا  اإالمتغِر التابع 
 

 :الدراسةفرضِات  1.4

 :ةالتالِ ىُ الر ِسة الدراسة فرضِةبنا ن علٍ ما تقدـ فإف 
ـةالر  دور بِن (α ≤ 0.05) دٗلة مستوى عند إحصائِة ذات دٗلة ع٘قة توجد ٗ  قابة إداِر

 ؟الجنوبِة بالمحافظات الفلسطِنِة الشرطة جياز فُ إداري آداء مستوى تحسِنو 
 

 :التالِة الفرضِاتوِتفرع من الفرضِة الرئِسة 
بِف اليِ،ؿ التنظِمُ  (α ≤ 0.05)  تكهد عالقة ذات د لة إحصا ِة عند مستكل د لة  .1

 .بالمحافظات الهنكبِةالفلسطِنِة كتحسِف مستكل األدا  اإدارم فُ هياز الشرطة 
 كسا ؿال استصداـ بِف(α ≤ 0.05)   تكهد عالقة ذات د لة إحصا ِة عند مستكل د لة  .2

 بالمحافظات الفلسطِنِة الشرطة هياز فُ اإدارم األدا  مستكل كتحسِف بِةلرقاا كاألدكات

 .الهنكبِة
 متطلبات تحقِؽ بِف(α ≤ 0.05)   تكهد عالقة ذات د لة إحصا ِة عند مستكل د لة  .3

 الفلسطِنِة الشرطة هياز فُ اإدارم كتحسِف مستكل األدا اإداِرة  فعالِة الرقابة

 .بالمحافظات الهنكبِة



 

 
 

-6- 

 رقابِةالهيات بِف ال (α ≤ 0.05)  تكهد عالقة ذات د لة إحصا ِة عند مستكل د لة  .4
 .بالمحافظات الهنكبِة كتحسِف مستكل األدا  اإدارم فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة

بِف متكسطات استهابة  (α ≤ 0.05)  تكهد فركؽ ذات د لة إحصا ِة عند مستكل د لة  .5
دكر الرقابة اإداِرة كتحسِف مستكل األدا  اإدارم فُ هياز الشرطة حكؿ  أفراد العِنة
العلمُا  تيعزل للمتاِرات الشصصِة التالِة:  العمرا الرتبة العس،ِرةا المؤىؿ الفلسطِنِة

 (.ةسنكات الصبر 
 

 :أىداف الدراسة 1.5
 :إلٍ تحقِؽ األىداؼ التالِة تيدؼ الدراسة

 .بالمحافظات الهنكبِةالرقابة اإداِرة فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة  است،شاؼ نظاـ .1
فُ تحسِف  بالمحافظات الهنكبِةمعرفة دكر اليِ،ؿ التنظِمُ بهياز الشرطة الفلسطِنِة  .2

 فِيا. مستكل األدا  اإدارم
ػػػػة معرفػػػػة دكر كسػػػػا ؿ كأدكات الرقابػػػػة .3 بالمحافظػػػػات  الفلسػػػػطِنِة الشػػػػرطة هيػػػػاز فػػػػُ اإداِر

 فُ تحسِف مستكل األدا  اإدارم فِيا. الهنكبِة
تحسػِف مسػتكل األدا  اإدارم فػُ  فُ تحقِؽ متطلبات فعالِة الرقابة اإداِرة دكر معرفة .4

 .بالمحافظات الهنكبِةهياز الشرطة الفلسطِنِة 
لرقابػة فػُ تحسػِف مسػتكل األدا  اإدارم هيات لالمدل ا عتماد علٍ كهكد تعرؼ إلٍ ال .5

 .بالمحافظات الهنكبِةفُ هياز الشرطة الفلسطِنِة 
لمتاِػػػرات الشصصػػػِة التالِػػػة ِف متكسػػػطات اسػػػتهابة أفػػػراد العِنػػػة كابػػػمػػػدل الفػػػركؽ  قِػػػاس .6

 (ا سنكات الصبرة العمرا الرتبة العس،ِرةا المؤىؿ العلمُ
ػة فػُ المؤسسػات األمنِػة تزك  .7 ِد ،الن مف الباح ِف كالعاملِف فُ مهاؿ عمػؿ الرقابػة اإداِر

 بالمعلكمات كالنتا ج كالمقترحات كالتكصِات التُ تصدـ ،الن فُ مهاؿ اىتمامو.
 

 :أىمِة الدراسة 1.6
 تستمد الدراسة أىمِتيا مف البعدِف التالِِف:

د الباح ِف  علمِةالت،تسب ىذه الدراسة األىمِة  :آىمِة العلمِة (أ  مف صالؿ تزِك
عف دكرىا فُ تحسِف ُ مهاؿ الرقابة اإداِرة بمعلكمات علمِة عنيا ك فكالميتمِف 

هياز الشرطة الفلسطِنِة مم لة فُ  المؤسسات األمنِةاألدا  اإدارم فُ  مستكل
 .ا إضافةن إلٍ تاِِر الصكرة الذىنِة السلبِة للرقابة بش،ؿ عاـبالمحافظات الهنكبِة
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مف تستمد الدراسة أىمِتيا العملِة مف النتا ج التُ ستتكصؿ إلِيا ك  :ٓىمِة العملِةا (ب 
 التالُ: صالؿ

  كتكضِح دكر الرقابة اإداِرة كعالقتيا فُ تحسِف مستكل األدا   التكصِاتتقدِـ
اإدارما كتسلِط الضك  علٍ األدكات كاألسالِب الرقابِة المتبعةا كالصعكبات التُ 

 .بالمحافظات الهنكبِةفُ هياز الشرطة الفلسطِنِة  تكاهو تطبِقيا
 ٍمساعدة المس كلِف فُ ،شؼ ك  بِاف األىمِة الحِكِة للرقابة إضافة إلٍ أنيا تسعٍ إل

و القصكر  علٍ الكهو األ،مؿ. ا نحرافات فُ األدا  اإدارما كالتكصِة بمعالهة أكهي
 ِؽ أك السلبُ إلٍ المفيكـ الكاسع تاِِر الصكرة الذىنِة المرتبطة بالرقابة بمفيكميا الض

 كاإِهابُ.
 

 :الدراسة حدود 1.7
 

 األدا  اإدارم. مستكل الرقابة اإداِرة فُ تحسِف: دكر الحد الموضوعُ (أ 
 .اقطاع غزةا بالمحافظات الهنكبِةهياز الشرطة الفلسطِنِة  :الحد المرانُ (ب 
 .ـ4/2016-ـ4/2015الفترة ما بِف : الحد الزمانُ (ج 
 الفلسطِنِة الشرطة هياز الرقابِة فُ الهيات فُ العاملِف اطالضب :البشري الحد (د 

 .بالمحافظات الهنكبِة
 

فات إجرائِة 1.8  :التعِر
 

 :شا   المهتمع فُ السا دة للمعاِِر كفقان  القِاـ بو الفرد مف السلكؾ المتكقع دور  .(45: 2005شاِك
 :ــة اؼ قػػد تحققػػت كأف مػػف أهػػؿ التأ،ػػد مػػف أف األىػػد كتصػػحِحوقِػػاس األدا   الرقابــة إداِر

 .(76: 2002سالمةا  عساؼ ك  ت مكضع التنفِذ بالطِرقة الصحِحةالصطط قد كضع
 :ـــة ـــة إداِر ـــُ للرقاب ـــف إجرائ ىػػػُ اإهػػػرا ات كاألسػػػالِب التػػػُ تتبعيػػػا المسػػػتكِات  التعِر

ػػػةسػػػِر كالهيػػػات الرقابِػػػة فػػػُ هيػػػاز الشػػػرطة الفلسػػػطِنِة لمتابعػػػة   كاألمنِػػػة العملِػػػات اإداِر
ػػػابػػػاللكا ح كالقػػػكانِف التػػػُ تح،ػػػـ عىميليػػػ اىتىقىٌِػػػدي  مػػػف كالتأ،ُّػػػد اتصػػػاذ القػػػا مِف فِيػػػا مػػػف  فا كتيم،ًٌ

ـ ك  ااإهػػػػػرا ات التصػػػػػحِحِة الالزمػػػػػة لمعالهػػػػػة األصطػػػػػا  كالتهػػػػػاكزات أكهػػػػػو القصػػػػػكر تقػػػػػِك
رسا  قكاعد العمؿ المؤسسُ المي ا ك كالضعؼ ره. ـظ  نى ا   كتطِك



 

 
 

-8- 

 :ت أك النشاطات ضمف أم نظػاـا كىػك مفيػـك ىك التحسِف المستمر لإلنهازا تحسِن آداء
ػػادة اإنتاهال ػػـ  مػػف لقِػػاس النػػاتج مػػف عملِػػة معِنػػة أك إهػػرا ا كىػػػذا  ال،فػػا ةاك  ِػػةتعػػدِؿ لِز

ػةالدا  األمفيػكـ إمػا أف ِطبػؽ علػٍ األدا  الفػردم أك ال  إدِرػس  تنظِمػُ أك المشػاِرع التهاِر
 .(84: 2005كالمرسُا 

 ا تيؤدم نظامِة دنِةم ىِ ة كع قكل األمف الداصلُا كىُأحد فر  الفلسطِنِة: جياز الشرطة
 كظا فيا كتباشر اصتصاصيا بر اسة كِزر الداصلِة كا مف الكطنُا كبقِادة مدِر عاـ قكل

  .(10: مادة 2005لسنة  ا8قانكف الصدمة فُ قكل األمف الفلسطِنُ رقـا  األمف الداصلُ
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 :مقدمة 2.1.1

ُو ضابط        تيعد الرقابة أداة إداِرة ىامةا فال تصلك مؤسسة ناهحة كمتمِزة مف نظاـو رقاب
ل،افة أنشطتياا فيُ تيدؼ إلٍ ال،شؼ عف ا نحرافات التُ قد تحدث أ نا  تنفِذ العملِات 

ك يا أك تالشُ تأ ِرىاا كتعمؿ علٍ تصحِح مسارىا كفقان اإداِرة المصتلفةا كتسعٍ إلٍ منع حد
 .المنظمة مكارد علٍ الحفاظا ك كالفاعلِة ال،فا ة تحقِؽ لضماف للصطط المرسكمة

 

فالرقابة تعنُ متابعة كمالحظة األدا ا كتيعتبر بم ابة العِف الساىرة علٍ سِر األعماؿ      
 باألصالة الرقابة مكضكع ازِمتك  األدا كمهِرات األمكر فُ المنظمةا فيُ مِزاف قِاس ا

ا كقد حظِت الرقابة باىتماـو متزاِدو صاصةن فُ ظؿ تطكر العمؿ اإدارم كاحد آفو  فُ الحدا ةك 
 النشاط مها ت ،افة فُ الرقابة كتدصؿ اكِزادة حهـ كتصصص المشركعات ا قتصادِة

 .مستمرة ذاتِة كعملِة دا مة كظِفة بم ابة فيُ إنسانُا
 

سعٍ ىذا المبحث لتسلِط الضك  علٍ         ا اإداِرةمفيكـ الرقابة ا ك الرقابةتعِرؼ ِك
شركط الرقابة كأىمِتياا كأىدافياا كأىـ صصا صياا كمقكماتياا إضافةن إلٍ التعرؼ علٍ 

ا كصتامان التحدث عف أنكاع الرقابة اإداِرةا كأىـ ةِكسا ؿ الرقابالدكات ك ا كأىـ األاإداِرة
 .األمنُ القطاع علٍ ةبالرقا التُ تكاهو الهيات الرقابِة عند صعكباتال
 

ف 2.1.2  الرقابة: تعِر
 لغًة: .1

قاؿ ابف منظكر فُ لساف العرب بأٌف الرقِب: كىك الحافظ الذم   ِاِب عنو شُ ا       
كالترقب: ا نتظارا كها  الرقِب: بمعنٍ المنتظر كالحافظا كراقب هللا: أم صافو  لساف العربا 

2003 :1699.) 
 طكالتحكٌ  ا حتراز تعنُ ،ما كحراستوا كصكنو الشُ  علٍ المحافظة: بالرقابة قصدِي ك        
 (.25: 2004 ،البا  كالمراعاة

 

 

 اصط٘حًا: .2
لقد تعددت التعاِرؼ الصاصة بالرقابة نظران لتعدد الزكاِا التُ ِتـ مف صالليا معالهة       

يا كالمها ت قعلٍ العمـك فُ األىداؼ المراد تحقِ مصطلح الرقابةا كرغـ ذلؾ إ  أنيا مشتر،ة
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التُ تعمؿ فِياا كبأنيا أداة إداِرة تضمف سِر األعماؿ فُ ا تهاه الصحِحا  كفِما ِلُ بعض 
 تلؾ التعاِرؼ:

عملِة قِاس أدا  المكظفِف كمقارنة النتا ج باألىداؼ الرقابة بأنيا: ا أبك حمِدعٌرؼ       
همع المعلكمات المكضكعة سلفانا كالمدِ ر ِعمؿ علٍ اإتصاؿ الدا ـ بالمكظفِف صالؿ عمليـا ِك

ستصدميا ألغراض التصحِح ألم انحرافات عف مستكل األدا  المطلكبا  أبك حمِدا  حلليا ِك ِك
2000 :13.) 

 تنفِذه تـ أك نفذ ما أف مف بالتحقؽ ِقـك الذم اإدارم النشاطكقد عٌرفيا شاىِف بأنيا: ا      
 لتحدِد اإنهاز ـقٌِ تي  التُ الرقابِة المعاِِر تدعٍ معاِِر باستصداـ كذلؾ ىك مصططا لما مطابؽ

 الارض منيا لِس مستمرة عملِة كىُ اتصحِحيا علٍ كالعمؿ السلبِة أك إِهابِةا ا نحرافات
نك  افقط ا نحرافات ا،تشاؼ  (.2: 2007ا  شاىِفا المناسبة الحلكؿ كضع أِضان  تقتضُ ماا 

عٌرفيا الشِخ سالـ كآصركف بأنيا: ااإشراؼ كالمراهعة مف سلطة أعلٍ بقصد معرفة فِما       
سالـ ،ِفِة سِر األعماؿ كالتأ،د مف أف المكارد المتاحة تيستصدـ كفقان للصطة المكضكعةا  

 (.249: 2009ا كآصركف

د مف صحة هرا ات التُ تتبعيا اإدارة للتأ،فيا العازمُ بأنيا: امهمكعة ا ك،ذلؾ عرٌ       
بما ك أدا  األعماؿ كاألنشطة المصتلفة مف قبؿ المرؤكسِف كفقان للصطط كالبرامج المحددة مسبقانا 

ِ،فؿ تحقِؽ أىداؼ المنظمة بأعلٍ ،فا ة اقتصادِة مم،نةا كمف  ـ تحدِد ا نحرافات عف 
يا الصطط المكضكعةا للٌتم،يف مف اتصاذ اإهرا ات العالهِة كالتصحِحِة بما ِمنع كقكع

 (.17: 2012مستقبالنا  العازمُا 

رل        فُ الرقابة لعملِة كشاملةن  كاضحةن  صكرةن  ِرسـ أف ِهب تعِرؼ الرقابة أفالنمِاف  ِك
 :(19: 2003 النمِافا  التالِة العناصر علٍ ِشمؿ كأف الشرطة

 .شاطالن ذلؾ انتيا  بعد حتٍ كتستمر نشاط أم بد  قبؿ تبدأ مستمرة دِنامِ،ِة عملِة أنيا .1
 المنظمة ىداؼأل ان تحدِد ِتضمف فالتصطِط اناك ِق ارتباطان  التصطِطِة بالعملِة ارتباطيا .2

 ،أداة أدا  مستكِات إلٍ ترهمتيا الرقابِة العملِة تتكلٍ حِف فُ الصطط كصِاغة كتكقعاتيا
 .المنظمة أىداؼ عند انحراؼ أم لتصحِح الفعلُ األدا  لقِاس

 كأىمِتيا اكأسبابياا أدا  معاِِر كضع مف األساسِة رقابةال عناصر التعِرؼ ِبِف أف ِهب .3
 .تصحِحُ إهرا  إنهاز ِتطلب األمر ،اف إذا ما لتقِرر
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 .الرقابِة العملِة فُ المعلكمات نظاـ أىمِة أِضان  ِكضح أف ِهب ،ما .4
 .الرقابِة العملِة فُ اإنسانُ للهانب إغفالو عدـ .5
 كالمعاِِر كاألنظمة اللكا ح كفؽ ِسِر العمؿ أف مف كالتأ،د األدا ا بقِاس تيتـ الرقابة إف .6

 كتدعِـ ا نحرافات كهدتا إف السلبِة ا نحرافات تصحِح علٍ تعمؿ  ـ سلفانا المحددة
 (.38: 2006 شاىِفا  المعاِِر تلؾ عف اإِهابِة

 

رى الباحث        المساعدة فُ عملِة منظمة تيدؼ إلٍبأنو ِم،ف تعِرؼ الرقابة بأنيا: ا ِو
علٍ كبما ِضمف المحافظة  اكفاعلِة قِؽ األىداؼ المرسكمة فُ صطة المنظمة ب،فا ةو تح

  بوا.إ ٌ  ؿمً ،تى تى   ك  اإداِرة العملِة مف هز  ىُك  مقدراتيا كا ستاالؿ األم ؿ لوا
 

ةمفيوم الرقابة  2.1.3  :إداِر

ػػة بأنيػػا: اذلػػؾ الهػػز  مػػف نظػػاـ الرقابػػة الدا       صلِػػة الػػذم ِعنػػُ عػػٌرؼ الصرشػػة الرقابػػة اإداِر
ػػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػة كتحقِػػػػػػػػػػؽ ال،فػػػػػػػػػػا ة اإداِر ػػػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػػِاغة القػػػػػػػػػػرارات اإداِر  بػػػػػػػػػػاإهرا ات اإداِر
ػػةا ػػة التػػُ قػػد ِ،ػػكف ليػػا عالقػػة بالشػػؤكف اإداِر  كا قتصػػادِةا كا ىتمػػاـ بتنفِػػذ السِاسػػات اإداِر

 (.29: 2001 الصرشةا 

 أعماليا علٍ اإدارة بو تقـك الذم دارماإ النشاطبأنيا: ا اإداِرة الرقابة الحربُ فِما عٌرؼ    
مياا ا نحرافاتا ل،شؼ  فُ ال،فا ة لتحقِؽ المحددة للصطط ان كفق تتـ المنظمة هيكد كأف كتقِك
 (.36: 2003 الحربُا  األدا 

 ِتــ منظ كهيد مستمرة دِنامِ،ِة عملِةايا: أنب الشرطة أدا  علٍ الرقابة النمِافعٌرؼ  ،ما     
 إلٍ الشرطة أىداؼ لتحقِؽ كأفعاؿو  أعماؿو  إلٍ المكضكعة األمنِة الصطط مةتره صالليا مف

  تصاذ أسبابيا كتحدِد انحرافات أِة كرصد سلفان  المكضكعةبالمعاِِر  اا كمقارنتيأدا  معاِِر
 ك،فاِتو الشرطة هياز فاعلِة تحقِؽ أهؿ مف األمر تطلب إذا التصحِحِة اإهرا ات
 .(20: 2003 النمِافا 

رى        ف إجرائُ الباحث بأنِو ىُ اإهرا ات كاألسالِب التُ تتبعيا ة لرقابة اإداِرل التعِر
كالتأ،ُّد  العملِات اإداِرةسِر لمتابعة المستكِات كالهيات الرقابِة فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة 

مف  فِيا القا مِف فا كتيم،ًٌ اباللكا ح كالقكانِف التُ تح،ـ عىميليك  بالصطط المكضكعةا اىتىقىٌِدي  مف
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ـ ك  اهرا ات التصحِحِة الالزمة لمعالهة األصطا  كالتهاكزاتا اتصاذ  أكهو القصكر تقِك
رسا  قكاعد العمؿ المؤسسُ المي ا ك كالضعؼ ره ـظ  نى ا   .كتطِك

 

ة: 2.1.4  أىمِة الرقابة إداِر

  فُ همِع الرقابة اإداِرة فُ ،كنيا كظِفة إداِرة أساسِة لهمِع المدراة تظير أىمِ     
مستكِات المنظمةا فيُ الكظِفة التُ تيراًقب األدا  كتأصذ اإهرا  التصحِحُ عند الحاهة 

 (.27: 2007 شاىِفا 
كتىٌتضح أىمِة الرقابة فُ أنيا بم ابة مينٌظـ الحرارة  الترمكستات( المكهكدة فُ ال الهة أك      

كـ الترمكستات بتحدِد ىذا ا نحراؼ األما،ف الم،ِفةا فحِنما تنحرؼ الحرارة فُ الداصؿا ِق
 (.58: 2005كا ستهابة تبعان لذلؾا حتٍ تعكد الحرارة لمعدليا المطلكب  ماىرا 

 

 الحربُا  أىميا عدِدة  عتبارات بالاة أىمِة كذات ضركِرة ملِةع األدا  علٍ كالرقابة     
2003 :39:) 

 

 للصطأ عرضة بالتالُ كىك ابشرم عنصر بتأدِتو ِقـك إنسانُ عمؿ العاـ األدا  أف .1
ا عالِة كبهكدةو  المحددة ل نظمةان كفق كالتأ،د مف أدا ه مراقبتو ِستكهب مما كا نحراؼا

 .ا نحراؼ كتصحِح صطأأم  لتفادمك 
 الضرر إلحاؽ إلٍ استصداميا سك  ِؤدم قد سلطات كتمارس بامتِازات اإدارة تتمتع   .2

 ضمف تبقُ ل،ُ فعالةو  لرقابةو  إصضاعيا ضركرة ِستكهب مما اّصِرفا كحِرات بحقكؽ
 التعسؼ مف كلمنعيا العاـا كالصِر العامة المصلحة فِو لما كتعمؿ النظاـا نطاؽ

 .كا ستبداد
 

إف  استصداـ نظاـ رقابة إدارم فٌعاؿ فُ منظمات األعماؿ ِؤدم حتمان إلٍ ضبط األمكر       
م،ف النظر ألىمِة الرقابة مف صالؿ عدة  كدفعيا نحك التكازف لتحقِؽ أىداؼ المنظمةا ِك

 :(39: 2001ا الصرشة اعتباراتا مف أىميا 

 :مف صالؿ ا ستصداـ األم ؿ للمكارد المادِة كالبشِرة كالمحافظة علِيا  تخفِض الترالِف
 مف اليدر كالضِاع.

 :حِث أف كهكد نظاـ للرقابة ِيشٌهع الرؤسا  علٍ تفكِض سلطاتيـ بدكف  تفوِض السلطة
 عدـ القِاـ بالعمؿ المفكض ،ما ِرغبكف. صكؼ مف
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 :أم أف العمؿ ِتـ كفقان للكا ح كاألنظمة كاإهرا ات المقررة. ُحسن التنفِذ وسِر العمل 
 :حِث أف نظاـ الرقابة ِساعد علٍ ا تصاؿ كالتنسِؽ  عملِات اٗتصال الداخلِة والخارجِة

ات اإداِرة.  كالتعاكف بِف ،افة المستِك
 ة آخرى:ع٘قتيا مع عناص حِث ِتصؼ نظاـ الرقابة بالشمكلِةا بد ان  ر العملِة إداِر

 بالتنظِـ كم،كناتوا كانتيا ن بالمصرهات بما فُ ذلؾ اتصاذ القرارات اإداِرة.
 

 :لرقابة اإداِرة مف صالؿ عدة اعتبارات أىميال كمف الباح ِف مف ذ،ر أىمِة أصرل

 ة التُ تقكـ بتنفِذىا المنظمة.التأ،د مف ،فا ة كفعالِة البرامج كاألنشط .1
 الحفاظ علٍ ممتل،ات كأمكاؿ المنظمة. .2
 التأ،د مف حسف استاالؿ المكارد كاإم،انِات المتاحة للمنظمة. .3
ادة ،فا تيا كتحقِؽ  .4 ر أنظمتيا المالِة كاإداِرة بما ِحقؽ ِز تساعد المنظمة علٍ تطِك

 أىدافيا.
 كا ستراتِهِةعداد صطتيا المرحلِة تساعد المنظمة علٍ تكفِر المعلكمات الالزمة إ .5

 .(52: 2011 المشيراكما 

رى الباحث أىمِة صاصة ،كف األصطا   لياأف الرقابة فُ القطاع األمنُ كالشرطُ  ِو
 معِشتيـ. بمصِر الناس كحِاتيـ كاستقرارتتعلؽ  التُ تقع أك قد تحدث كاإنحرافات

 

ة: 2.1.5  أىداف الرقابة إداِر

هب ا ىتماـ بيا بالاة حساسِة كذات معقدة عملِة األمنُ القطاع لٍع تيعدُّ الرقابة       ا ِك
  كالمكاطف. الكطف أمف علٍ كساىران  حارسان  بش،ؿو ِضمف بقا و نقِان 

 

 :(47-46: 2004 ،البا كِرل ،الب بأٌف أىداؼ الرقابة اإداِرة تتم ؿ فِما ِلُ       
 

 .كاإىماؿ اا ستصداـ كسك  االعبكالت اكا صتالس االسرقة مف المنشأة أصكؿ حماِة .1
 .القرارات اتصاذ فُ علِيا ا عتماد إم،اف قاِرراكالت البِانات كسالمة كدقة صحة مف التأ،د .2
راا كا صتالس االاش كأعماؿ ا نحرافاتك  األصطا  حدكث كمنع استباؽ .3  كا،تشاؼ كالتزِك

 .ت،رارىا كمنع لمعالهتيا الالزمة التصحِحِة اإهرا ات كاتصاذ بأكؿا أك ن  منيا ِقع ما
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 دلِؿ كأىمياا األساسِة العناصر تكفر صالؿ مف علمِةا أسسو  علٍ المؤسسة إدارة .4
 كتقاِرر مضمكنياا كشرح للكظا ؼ كاضح تحدِد مع تنظِمُ كىِ،ؿ كالدكراتا لإلهرا ات

 .العمؿ سِر عف دكِرة
 ما بتحدِد الرقابة تقـك أف مأ المنشأةا فُ كالبشِرة المادِة المكارد استصداـ سفحي  مف التأ،د .5

 .العالهِة اإهرا ات كاتصاذ األدا  تقِِـ طِرؽ عف تنفِذه تـ
 .بررالمي  غِر كالصرؼ اإسراؼ مف الحد علٍ العمؿ .6
 .صكرة بأفضؿ القرارات ىذه كتنفِذ اإداِرةا المستكِات مصتلؼ علٍ السلِمة القرارات اتصاذ ضماف .7
بداعات مِزات عف ال،شؼ .8  كالمزاِا الحقكؽ مف كالتأ،د كتحفِزىـ لم،افأتيـ ظمةالمن أفراد كا 

 أدا  المنشأة أفراد ارتباط مف التأ،د .القانكف أماـ للهمِع المساكاة ضماف مع ليـ المقررة
 .للمنشأة العامة المصلحة مع كك  

 أعماؿ مف ِهرم بما ،اؼو  إلماـ علٍ المنظمة فُ العلِا اإداِرة المستكِات أف مف التأ،د .9
 .للمؤسسة األصرل اإداِرة لمستكِاتا فُ

 .اإداِرة األهيزة مصتلؼ بِف ا نسهاـ تكافر مف التأ،د .10
 

 أىدافان أصرل للرقابة اإداِرةا كىُ علٍ النحك التالُ:كىناؾ 
 

ة علٍ العمؿ .1  .(36: 1999 المسلـا  كالمس كلِة كالشفافِة السِطرة إطار تقِك
األدا  الهِدا كا لتزاـ بالقكانِفا كاللكا حا  تحفِز العاملِف كشحذ ىمميـ كطاقاتيـ علٍ .2

 (.11 :2006 االعلمُكالتعلِمات  
مف أٌف الصدمات الح،كمِة تيقدـ للهمِع دكف تفرقة كبأقؿ قدرو ميمً،ف مف اإهرا ات  التأ،د .3

 (.11: 2006الم،تبِة  العلمُا 
 

 :(345: 2008ا العالؽ ُكقد أشار العالؽ بأف للرقابة اإداِرة أىدافان تتم ؿ فِما ِل      
 

  .المرسكمة باألىداؼ اإنهازات مقارنة صالؿ مف الصطط كاقعِة مدل علٍ التعرؼ .1
  .كا نحرافات الصلؿ مكاطف عف المس كلة الهيات تحدِد .2
 مستقبالن  كتهنبيا علِيا التالب ك،ِفِة التنفِذ عملِة تكاهو التُ كالمشا،ؿ الصعكبات تحدِد .3

 .هدِدة صطط كضع عند
 

 :حكؿ ما ِلُ أىدافيا تتمحكر األمنُبٌِف مرشكد بأٌف الرقابة علٍ األدا  ك       
 
 

كمصتلؼ  السِاسُا المستكل عف الصادرة كالتكهِيات كالتعلِمات القكانِف تطبِؽ متابعة .1
 .صحِحة بصكرةو  األمنُ للقطاع الح،كمِة كاإدارات كالمؤسسات السلطات
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الدكلِة  كالمكا ِؽ األعراؼ تقره ما كفؽ نسافاإ لحقكؽ األمنِة األهيزة احتراـ ضماف .2
  .كالمحلِة

 .كالقضا ِة القانكنِة باإهرا ات األمف قكل التزاـ مدل تقِِـ .3
مظاىر الفساد  مف كالحد األمنُا كالسلكؾ باألدا  كالشفافِة النزاىة مف مستكل أعلٍ تحقِؽ .4

 .بيا المرتبطة كالدكا ر األمنِة األهيزة دكا ر فُ كاإدارم المالُ
 .كالمناطقِة كالسِاسِة الشصصِة كالمِكؿ األىكا  عف بعِدان  األمنُ النشاط علٍ الحفاظ .5
 .الناهحة البدا ؿ لكضع األمنِة النشاطات ترافؽ التُ كاإصفاقات السلبِات تحدِد .6
 .(28-27: 2014 مرشكدا األىلُ لـالسٌ  كتحقِؽ الحِرات نشر .7
 المحافظات. متابعة العمؿ األمنُ لحظة بلحظة علٍ مستكل .8
 

 خصائص النظام الرقابُ الفّعال: 2.1.6

 لةدعا ت،كف ل،ُ الرقابة أنظمة فُ تكفرىا ِنباُ التُ الصصا ص فِما ِلُ العدِد مف      
 :تحقِقيا إلٍ المنظمة تسعٍ التُ المرغكبة كتحقؽ النتا ج

 
 

 : الفيم وسيولة الوضوح .1
ادةن علٍ ذلؾ فإنو ِنباُ أف ت،كف لذِف ِتعاملكف معياا ِزلعطُ معلكمات ذات معنٍ تي       

ُ ىذه تعمؿ األنظمة الرقابِة بالطِرقة الصحِحةا كأف تياطٌ لدقِقة  المستصدمة المعلكمات
 (.532: 2001الماربُا المعلكمات ،افة مها ت العمؿ  

 

 

 :والواقعِة الموضوعِة .2
 مع ِتكافؽ بش،ؿو  ياتطبِق ِم،ف حتٍ فِيا مبالد كغِر كاقعِة الرقابة أنظمة ِهب أف ت،كف      
 (.165: 2008 النعِمُا  المنظمة ظركؼ

 

 أن ِتماشٍ النظام الرقابُ مع نمط التنظِم السائد: .3
أم أف الرقابة علٍ أدا  نشاطو ميعٌِف ِهب أف ِت،امؿ مع الرقابة علٍ األنشطة األيصرل       

ة فُ المنظمة  شاىِفا ،ذلؾ ِهب أف ِت،امؿ نظاـ الرقابة مع ،افة المستكِات اإداِر اللمنظمة
2007 :71.) 

 
 

 :الترامل .4
 ب،ؿً  الصاصة المعاِِر لهمِع النظـ ىذه استِعاب ضركرة إلٍ الرقابِة النظـ ت،امؿ شِرِي       
 النظـ كبِف ذاتيا الصطط بِف ت،امؿ ىناؾ ِ،كف أف ِهب أنو إلٍ باإضافة التنظِمِةا الصطط
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ِتطكر  األمنُ أف العمؿ صصكصان  (143: 2001 عبِدا كعبد الكىابا  المستصدمة الرقابِة
ٌتسع بسرعة مقابؿ التقدـ  ان مع عدـ اغفاؿ طبِعة الِك حاصؿ فُ العالـ ت،نكلكهِان كمعلكماتِان كف،ِر

 الصطط األمنِة.
 

  :التوقِت السلِم .5
 ِهب فعا ن  الرقابة نظاـ ِ،كف ل،ُ كالتكقِت السلِـ   ِعنُ بالضركرة السرعةا كل،ف      
 قبؿ المناسب التصحِحُ اإهرا  عمؿ ِم،ف حتٍ المناسبا الكقت ا نحرافات فُ عف التبلِد

 (.86: 2004 شِرؼا  كصصكصان فُ الحكادث األمنِة الرقابة نطاؽ صارج األمكر تتحكؿ أف
 

 

  الم٘ءمة: .6
 كحهميا كأىدافياا المنظمة نشاط طبِعة مع الرقابُ النظاـ ِتال ـ أف الضركرم مف      

 النشاط الحهـ كالمعقدة ال،بِرة فالمنشأة إلِياا تنتمُ التُ الصناعة كنكع االمستقبلِة اكتطلعاتي
 محدكدةك  الحهـ صاِرة المنشأة تحتاج   قد بِنما كشامؿا معقد رقابُ نظاـ إلٍ بالتأ،ِد تحتاج
 (.347: 2008 العالؽا  مبسط رقابُ نظاـ إلٍ إ  النشاط

 
 

  المرونة: .7
 ىػُ دِنامِ،ِػة الِػكـ األعمػاؿ لبِ ػة الممِػزة السػمة أف حِػث للتاِراتا ستهابةا  بيا دقصى ِي       
 عػاهزان  كا   أصػبح للتعػدِؿا كالقابلِػة بالمركنػة الرقػابُ النظػاـ ٌِتسػـ أف ِهب لذا المستمرا التاِر
 مػع كالت،ِػؼ للتالؤـ قابلة كمركنة كتاِرات تطكرات مف التنفِذ ظركؼ علٍ ِطرأ ما مكاهية عف

كىػذا مػف ا ىمِػة بم،ػاف فػُ العمػؿ  (245 :2007ا كالاالُ العامرما  التنفِذ أك عمؿال ظركؼ
تقلبػػة كالاِػػر الشػػرطُ لتمِػػز الصطػػط األمنِػػة بالمركنػػة كطرحيػػا بػػدا ؿ متعػػددة نظػػران للظػػركؼ الم

 متكقعة بالعمؿ األمنُ كصصكصان فُ بالدنا.
 

  :اٗقتصادِة .8
 ِفترض أ، ر مف ت،الِفوا كا   فال فا دة منوا لذاِهب أف ِ،كف مردكدات النظاـ الرقابُ       

منصكرا   كاألىداؼ المرهكة تحقِقيا المنظمةا إم،انِة مع تناسبت رقابِة أنظمة تيستصدـ أف
1999 :262.) 

 
 

 ًا ولِس عقابًِا فقط:ِأن ِرون النظام الرقابُ تصحِح .9
نظمةا كأ  ِ،كف اليدؼ منيا الرقابة سِفان ميسلطان علٍ رقاب العاملِف فُ الم ت،كففال       

نزاؿ العقاب علٍ المس كلِفتصِيد األص كف بأف الرقابة كهدت لبؿ ِهب أف ِشعر العام ؛طا  كا 
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ادة إنتاهِتيـا كرضاىـا كك  يـ  د األعماؿ التُ ِقكمكف بياا لِز لمساعدتيـ فُ تحسِف كتهِك
علٍ المصلصِف  كتطبِؽ الحكافز كالعالكات التشهِعِة (70: 2007 شاىِفا  للمنظمة

 .كالمتمِِزف
 

 أن ِتولٍ الرقابة عناصر أمِنة واعِة: .10
  بد أف تتكلٍ الرقابة عناصر تتسـ بال قة كاألمانة كتؤسس أح،اميا علٍ أسس كاقعِة       

العناصر ميدر،ة للميمة التُ تيباشرىا مف حِث نكعِة األعماؿ محؿ  ىذهكمكضكعِةا كأف ت،كف 
الرقابةا كأىدافياا كأف ت،كف علٍ قدرو مف الصبرة كالتصصص فُ ىذا الرقابةا كعناصر كمعاِِر 

 (.71: 2007المهاؿ  شاىِفا 
 

 

 النظام الرقابُ الحلول والبدائل: ِقترحأن  .11
أم ِهب أف ِسعٍ النظاـ الرقابُ إلٍ تكفِر عدة بدا ؿ كحلكؿ تصحِحِة مناسبةا كتحدِد       

 (.45: 2003ك يا مستقبالن  الحربُا أنسب الطُّريؽ لمعالهة ا نحرافات كمنع حد
 

مما سبؽ ِم،ننا القكؿ بأف النظاـ الرقابُ ِهب أف ِتمتع بالصصا ص سالفة الٌذ،را كىُ       
،افِة لضماف فعالِتوا كفُ حاؿ غِاب أحدىا فإنو سِؤ ر سلبان علٍ األدا  اإدارم للمنظمةا 

 مة.كبالتالُ ِزادة النفقات كاألعبا  التُ تتحمليا المنظ
 

ة:عناصر/  2.1.7  مقومات الرقابة إداِر

 ِيشػػػػػػػػِر دىمػػػػػػػػػش إلػػػػػػػػٍ أٌف نظػػػػػػػػػاـ الرقابػػػػػػػػة الفعػػػػػػػػػاؿ ِهػػػػػػػػب أف ِحتػػػػػػػػػكم علػػػػػػػػٍ العناصػػػػػػػػػر      
 المقكمات التالِة:ك  
صطػػػػػة كاضػػػػػحة كمنطقِػػػػػة للكظػػػػػا ؼ التنظِمِػػػػػة التػػػػػُ تيم ٌػػػػػؿ الصطػػػػػكط العِرضػػػػػة الكاضػػػػػحة  .1

ة الفصػؿ بػِف الكظػا ؼ لصالحِات كمس كلِات ،ؿ كحدة تنظِمِة كالعاملِف فِياا مػع ضػركر 
 المصتلفة.

ػة مػع كهػكد إهػرا ات كاضػحة  .2 نظاـ إدارم ميال ـ للعملِػات كاألنشػطة لتحدِػد العالقػات اإداِر
 كمعقكلة لتسهِؿ النتا ج المتعلقة بيذه العملِات كاألنشطة.

ػػة  .3 ػة سػلِمة تيم،ػف مػف القِػػاـ بميمػات ككظػا ؼ ككاهبػات ،ػؿ كحػدة إداِر كهػكد ممارسػات إداِر
 داصليا بش،ؿو فٌعاؿ.ك،ؿ شصص 

 كهكد معاِِر كاضحة لهكدة األدا  بالنسبة ألعماؿ العاملِف باصتالؼ مستكِاتيـ. .4
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كهكد الشصص الميناسب فُ الم،اف الميناسػب الػذم ِهػب أف ِتمتػع بالمقػدرة كاألىلٌِػة كالصبػرة  .5
.  كالتدِرب ال،افُ للقِاـ باألعماؿ المعيكدة إلِو بش،ؿو ميرضو

كهػػػكد نظػػػاـ تاذِػػػة ع،سػػػِة  لهمػػػع المعلكمػػػات كتحلِليػػػا( ٍ ضػػػركرة فِمػػػا أشػػػار الصرشػػػة إلػػػ .6
 (.23: 2001كالتدقِؽ التلقا ُ للمعلكمات مف صالؿ النظاـ الرقابُ  الصرشةا 

 

 :رأساس فُ العملِة الرقابِة اليِرل التنظِمُ 2.1.8
 

 :ُمفيوم اليِرل التنظِم 

غرض معِفا  أككظِفة عبارة عف الش،ؿ الذم تكضع فِو الهيكد الهماعِة لتحقِؽ  ىك      
ض السلطة الالزمة ألدا  ىذه  أدا ياالمراد  األعماؿكىك عملِة تحدِد  كتهمِعيا مع تحدِد كتفِك

قامة العالقات بِنيا لتم،ِف المنظمة مف تحقِؽ األىداؼ كالااِات المحددة مسبقان األعماؿ ا كا 
 .(122: 2010فِاضا  

 فػُ مػف ِحػدد الػذم العػاـ اإطػارا بأنػو  اإدارة بمػا أهمػع علِػو علمػا كِم،ف تعِرفو أِضػان       
 مػف ِتر،ػب ذلػؾ علػٍ فيػك مػفا أمػاـ كؿ مسػ التنظػِـ فػُ كمػف مػفا علػٍ السػلطة لدِػو التنظػِـ
 صطػكط إِضػاح مػع المحػددة كلِات كالمسػ السلطات ذات اإداِرة كالكحدات المرا،ز مف مهمكعة
 (.267: 2003 عفِفُا لمرا،زاا كاتهاىات العالقات بِف األفراد شاغلُ تلؾ اا تصاؿ

 :ُأىداف اليِرل التنظِم 

 لتحقِػػػػؽ األىػػػػداؼ التالِػػػػة ة،ػػػػؿ التنظِمِػػػػااليِ العمػػػػؿ كفػػػػؽ تسػػػػعٍ المنظمػػػػات مػػػػف صػػػػالؿ      
 (:48: 2002 اللكزما 

 .كتكضِحيا داصؿ المنظمة كاإدارات كاألقساـ الكحداتتسيِؿ بنا   (1
 كمس كلِات ،ؿ مستكل.كاصتصاصات تكضِح المستكِات اإداِرة فُ المنظمة  (2
 .كا تصاؿصطكط السلطة تكضِح  (3
 إبراز مبدأ التصصص كتقسِـ العمؿ. (4
 تكضِح العالقات الرسمِة. (5
 تكضِح نقاط اإشراؼ. (6
 ا كترتِب الكظا ؼ كالتنسِؽ بِنيا.تقلِؿ ا زدكاهِة (7
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 ُالجِد خصائص اليِرل التنظِم: 

 مػف نػاني م،ًٌ تي  المكاصػفات مػف همكعػةم منظمػة ألم التنظِمػُ اليِ،ػؿ فػُ رتػكفٌ ِ أف بػد        
 (:41: 2008راضِةا   ِلُ ما المكاصفات ىذه بِف كمف دهٌِ  ىِ،ؿ أنو القكؿ

 القِػاـ علػٍ فػرد ،ػؿ عمػؿ ِقتصػر أف التصصػص مبػدأ ِقتضػُ :التصصػص مػف ا سػتفادة (1
ػادة ِحقػؽ المبػدأ كىػذا كاحػدةا بكظِفػة  الت،لفػةا كصفػض األدا ا فػُ كالسػرعة الميػارةا فػُ ِز

ادة لتالُكبا  .العمؿ إنتاهِة ِز
 .كا زدكاهِة الت،رار علٍ لقضا ل :المنظمة أعماؿ بِف التنسِؽ (2
 صاصان  اىتمامان  ِعطُ الذم ىك الهِد التنظِمُ اليِ،ؿ: للمنظمة الميمة بالنشاطات ا ىتماـ (3

 .ألىمِتيا مناسب إدارم مستكل فُ كضعيا حِث مف الر ِسِةا للنشاطات
 تقػدِر مػف قػا مكف علػٍ تصػمِموال تم،ػف إذا هِدان  ِعتبر التنظِمُ اليِ،ؿإف  :اإسراؼ عدـ (4

 التقسػِماتب القػرار اتصػاذ  ػـ كمػف التنظِمِػةا الكحػدات إنشػا  المتكقعػة كاإِػرادات الت،ػالِؼ
لة فكا دىا ت،كف أف ِتكقع التُ التنظِمِة  .كنفقات هيكد مف ست،لفو مما أ،بر األهؿ طِك

 بػالظركؼ ِيػتـ الػذم ىػك الهِػد التنظِمػُ اليِ،ػؿ(: ةالمركنػمحِطػة  ال الظػركؼ مراعػاة (5
ُِّؼ  تطرأا قد التُ المستقبلِة راتكالتاُِّ  للمنظمة الحالِة الميتىقىلًٌبة  .معياكالت،ى

اصتصاصػاتيـ  المػدِِرف كصاصػة التنظِمػُ اليِ،ػؿ فػُ فػرد ،ػؿ ِعػرؼ أف ِهػب :الكضػكح (6
 .كالصالحِات كالمس كلِات

 أىػداؼ تحقِػؽ علػٍ العػاملِف ِشػهع الػذم المال ػـ المنػاخ رِػكف حِػث: العػاملِف بػِف التعػاكف (7
 .الهماعُ كالعمؿ الفِرؽ ركح علٍ التر،ِز ِهب لذلؾ ؛المنظمة

تطػكر ِػتعلـ أف فرد ،ؿ ِساعد أف ِهب التنظِمُ اليِ،ؿ أف عناهم :الذاتُ كالتهدِد الدكاـ (8  ِك
هػب ِتػك ه عمػؿ ،ػؿ فػُ  كدكاـ بقػا  مفِضػ حتػٍ المسػتمر الػتعلـ علػٍ مصػممان  ِ،ػكف أف ِك

 .اإبداع كِحفز الهدِدة األف،ار بتطبِؽ ِسمح ،ما المنظمةا
 

 اليِرل التنظِمُ: مراحل بناء 

 كالتػػػُ تتضػػػٌمفعلػػػٍ المنظمػػػات أف تتأ،ػػػد مػػػف أف المتطلبػػػات الالزمػػػة ليػػػذا البنػػػا  متػػػكافرة       
هػػرا ا كتػػكافر ال،فػػا ات كالمػػكارد المادِػػةا األىػػداؼكضػػكح  الضػػركِرةا  راتكا ستشػػاالدراسػػات  كا 

ؾا   عملِة بنا  اليِ،ؿ التنظِمُ بالمراحؿ التالِةتىمير ف  ـ كم  :(17: 2012أبك ،ِك

 العامة كالفرعِة كِتـ تحدِد طبِعة اليِ،ؿ التنظِمُ بنا ن علِيا. األىداؼمرحلة تحدِد  (1
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 .اإدراؾ ال،امؿمرحلة تحدِد األنشطة الر ِسِة كالفرعِة للكصكؿ إلٍ  (2
 تكصِؼ الكظِفُا ك،ذلؾ تحدِد اصتصاصات ،ؿ هية.إعداد الكصؼ كال  (3
 العمؿ علٍ كصؼ العالقات التنظِمِة بِف ،ؿ مستكل إدارم كبِف أقساـ ،ؿ مستكل. (4
 تحدِد الكظا ؼ اإشرافِة ل،ؿ مستكل إدارم. (5
 البد  بإعداد اليِ،ؿ التنظِمُ. (6

 

ة شروط الرقابة 2.1.9  :إداِر

 النمِػافا  كىػُ ذلػؾ مػف تم،نيػا شػركط فر  بػد مػف تػك  ىػدفياكلتحقِػؽ  ميمػة الرقابػة      
2003 :31-32:) 

ذا امراقبتو ِتـ الذم النشاط بيدؼالمس كؿ  لـعً  كهكب .1 اتيا. كا   تعددت األىداؼ أف ِيًلـ بأكلِك
 مفكا ِتم،ن حتٍ كنوبِراق الذم للعمؿ الفنِة كالقدرات بالميارات العاملِف فُ الرقابة دراِة .2

بو  كفقان لما ىك مصطط لو. تصِك
ادة  ا ،تراث لعدـ ؤدمت مام بصكرةو لِنةو هدان  أك ترىِبِةا بصكرةو  الرقابة تمارس  أ .3 كِز

 .ا نحرافات كاألضرار الناهمة عنيا
رى الباحثا للكقت ،سبان  كالتفاصِؿ الهز ِات علٍ التر،ِز عدـالتر،ِز علٍ ال،يلٌِاتا ك  .4  ِو

ِات ،تر،ِزه علٍ ال،لِاتا ِر،ز علٍ الهز أف ىذا ِتعارض مع طبِعة العمؿ األمنُ الذم 
 .فقد ِؤدم التقصِر فُ هز ِة صاِرة  زىاؽ ركح انساف كىذا مرفكض بالمطلؽ

كاألسباب التُ  تتتعدد كهيات النظر عند تحلِؿ ا نحرافا ا كبالتالُالرقابة هيات تتعدد أ  .5
 أدت إلِياا مما ِنتيج عنيا طيريؽ مصتلفة لعالهيا.

 فُ المنحرفِف التأصِر شهعِي    ل،ُ ليا السِرعة المكاهيةك  ا نحرافات عف السِرع ال،شؼ .6
 .المتضرِرف سصط إلٍ ِؤدم  أك  التمادم

ِقاع األصطا  تصِد الرقابة ىدؼ ِ،كف أ  .7  أسباب علٍ رؼعللت تيدؼ بؿ االعقكبات كا 
 .امعالهتي ك،ِفِة اتكا نحراف األصطا 

 منيـ ،ؿو  مسؤكلِة حدكد فُ محددو  ضحو كا نحكو  علٍ لِعملكا ال،املة الفرصة للعاملِف تيِأ أف .8
  .الرقابة تطلبو بما  كاِفاه   حتٍ
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 خطوات الرقابة: 2.1.10

تهعؿ منيا عملِة ناهحة متتابعة كممنيهة   بد أف تصضع العملِة الرقابة إلٍ صطكاتو       
 ِهاز تلؾ الصطكات فِما ِلُ:إللمنظمةا لذا ِم،ف  كمفِدة مت،املة مع النظاـ اإدارم

 

 آداء معاِِر لخطوة آولٍ: تحدِدا 
 المعاِِر كهكد فبدكف رقابُا نظاـ ألم الصحِحة البداِة نقطة الصطكة ىذه تعتبرك       
هب أف ت،كف المعاِِر الرقابِة مشتقة االمنهز العمؿ علٍ الح،ـ ِصعب مف أىداؼ  بدقة ِك

 (.17: 2011ا  بدكم المنظمة كمتكافقة معيا كتسعٍ لتحقِيا بأفضؿ ،فا ة كفاعلِة
 

 (:343: 2008كِيم،ف تقسِـ المعاِِر الرقابِة علٍ النحك التالُ  العالؽا 
 .حهـ الصدمات األمنِة كالحِاتِة المقدمة للهميكر  بمعنٍ معاِِر رمِة: ( أ
 .كهكدتيا المقدمة ةالصدم نكعِة أم نوعِة: معاِِر  ( ب
 .معِنة صدمة تقدِـ ِتطلبو الذم الكقت مقدار أم زمنِة: معاِِر ( ت
 .المصركفة النفقات أم الترلفة: معاِِر ( ث

 

  الفعلُ آداءقِاس : الثانِةالخطوة 
م الصطكة ىذه كتعتمد فعالنا المتحققة النتا ج قِاس أم        للنتا ج المكضكعُ التقِِـ ،انِةكا 
 (.2: 2007ا كالاالُ العامرما  المرسكمة المعاِِرة سيكل كعلٍ السابقة الصطكة علٍ

نباُ أف       ِ،كف القِاس سيؿ التنفِذا كقلِؿ الت،الِؼا كعالكةن علٍ ذلؾ ِهب أف ِ،كف  ِك
مقِاس األدا  الفعلُ كفقان لكحداتو شبِيةو بتلؾ المكهكدة فُ المعِار الرقابُ الذم ِتـ كضعو 

 (.63: 2007مسبقان  شاىِفا 
 

 ةوالمعاِِر الموضوع الفعلُ آداء بِن الخطوة الثالثة: المقارنة 
 المحققة النتا ج تقارف حِثا المحددة المعاِِر بكاسطة النتا ج تقاس التنفِذ ِتـ أف بعد      
 أما االرقابة عملِة انتيت النتا ج تطابقت فإذاا إلِيا لكصكؿل كضعيا تـ التُ المستيدفة بالنتا ج

 ؽالفرك  قِاس فُ الرقابة فتستمر المقررة كاألىداؼ المحققة النتا ج بِف فركؽ ىناؾ ،انت إذا
 المش،الت علٍ القضا  ِتـ حتٍ الالزمة التصحِحات باتصاذ كذلؾ كعالهيا أسبابيا كتحدِد
علمان بأف النتا ج قد  ا(38: 2003 النمِافا  المطلكبة اإنهاز كعطلت التنفِذ اعترضت التُ

 ت،كف أعلٍ أك أقؿ مف المعاِِر المكضكعة.
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  آسباب وتحدِد اٗنحرافات تشخِص :الرابعةالخطوة 
تلؾ أك سلبِةا لذا ِهب تحدِد األسباب التُ أدت إلٍ  قد ت،كف ا نحرافات اِهابِةن       

 حدك و فُ المستقبؿ. عدـا كتصحِح السلبُ منيا كالعمؿ علٍ ا نحرافاتا كتعِزز ا ِهابُ
رل النمِاف بأٌف ىناؾ أسبابان ، ِرةن لالنحرافات كِرهع بعضيا إلٍ  النمِافا       (:65: 2003ِك
ظير ذلؾ فُ فتكرىـ فُ العمؿ كضعؼ تدِربيـ.ا .1  نصفاض أدا  األفرادا ِك
 تدىكر فُ نظاـ العمؿ بسبب طكؿ اإهرا ات كصرؽ بعضياا كربما ًقدىًميا. .2
 انصفاض ،فا ة التهيِزات بسبب ضعؼ الصِانة. .3
 عدـ دعـ اإدارة العلِا للعاملِفا كسحب بعض صالحِاتيـ. .4

 

 :التنفِذ  سِر ومتابعة تاٗنحرافا تصحِح الخطوة الخامسة 
 ىذه كتقارف ا نحرافات كتصحِح الفركؽ لعالج المصتلفة البدا ؿ دراسة فُ اإدارة تبدأ      
م،اف كعِكبيا مزاِاىا حِث مف البدا ؿ صتار تنفِذىا كا   ا نحرافات تصحِح ِتـ بحِث أنسبيا ِك

  كمنع المطلكب نهازاإ كعطلت التنفِذ اعترضت التُ كالمعكقات المش،الت علٍ كالقضا 
إذا لزمت  ةكتتـ اإهرا ات التصحِحِ (.22: 2003 النمِافا  المستقبؿ فُ حدك يا أك ،رارىات

 .ِيم،ف القِاـ باألمِرف معان بأش،اؿو ، ِرةا فِيم،ف تعدِؿ المعِارا كِيم،ف تحسِف األدا ا ك،ذلؾ 
 

 
 (2.1.1شرل )

 خطوات الرقابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ، وبتصرف من الباحث.159: 2008النعِمُ،  المصدر:

   (3) 

   (1) 

   (1) 
   (4) 

   (5) 
تحدٌد 

معاٌٌر 

 داءاأل

قٌاس 

 داءاأل

 الفعلً

المقارنة 

بٌن 

األداء 

الفعلً 

والمعاٌٌر 

الموضو

 عة

تشخٌص 

االنحرافات 

وتحدٌد 

 األسباب

تصحٌح 

 االنحرافات

تحقٌق 

أهداف 

 الرقابة

 ة الراجعةالتغذٌ
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ة ةبوسائل الرقاو أدوات  2.1.11  :إداِر

 متطلباتل ان كفق كذلؾ أسالِب مف تتناكلو ما كدقة شمكلياا حِث مف الرقابة أسالِب تتعدد      
 كاألدكات فُ الكسا ؿ كا صتالؼ التعدد ىذا كرغـ اشاملة رقابِةو  مؤشراتو  إلٍ كالحاهة العمؿ
 المكضكعةا باألنظمة كالسِاسات ا لتزاـ كىٍ األىداؼ ذات لتحقِؽ سعٍت همِعان  فإنيا الرقابِة
 اإهرا ات مف اتصاذ اإدارة فم،ٌ ِي  بما المصططا األدا  عف ا نحرافات كتحدِد ك،شؼ

 :ِلُ ما المنظمات فُ المستخدمة الرقابِة الوسائل أىم ومن االالزمة التصحِحِة
 

ر (1 ة التقاِر  :إداِر

 تحقِؽ نحك هسِر  كمدل اإدارم العمؿ ،فا ة مدل لمعرفة ككضعيا إعدادىا ـِت تقاِرر كىُ     
 صكرةن  تنقؿ فيُ كبذلؾ االعمؿ ببرامج التزاميـ كمدل األفراد سلكؾ التقاِرر كتكضح ااألىداؼ
ان أمكر  لو ت،شؼ قد ،ما االمال مة القرارات اتصاذ مف فِتم،ٌ  بحِث اإدارة ر ِس إلٍ كاضحةن 

 .(33: 2003 النمِافا  المناسب الكقت فُ عالهيا ؿِسيي 

 ،بِرة المنظمة فُ كصاصةن  ااستصدامان  رقابةال كسا ؿ أ، ر أحد اإداِرة التقاِرر ؿم ٌ تي ك       
ـ فُ التقاِرر ىذه ستصدـكتي  االحهـ  فُ اإشرافِة الهيات بؿقً  مف كالعاملِف األعماؿ تقِك
ات مصتلؼ  التقاِرر ىذه تحقؽ حتٍك  ادكرم بش،ؿو  العلِا رةلإلدا رفعتي  ما كعادةن  اإداِرةا المستِك
،البا   التالِة ا عتبارات فُ التقاِرر راعُِي  أف ِهب فعالِةا رقابِةن  أداةن  كت،كف منيا الارض
2004 :66-67): 

 .شيِرة أك أسبكعِةو  أك ِكمِةو  دكِرةو  كبصفةو  منتظمةن  ت،كف أف .أ 
 حاباة.كالم الشصصُ التحِز مف مكضكعِةنا كصالِةن  ت،كف أف .ب 
 .السابقة الفترات مع المصتصة للفترة مقارنةن  تتضمف أف .ج 
 .كشاملة مر،زةن  ت،كف أف .د 
 .كسيالن  بسِطان  عرضيا ِ،كف أف .ه 
ة مادِة حكافز منح طِرؽ عف إِهابُ مردكد التقاِرر ليذه ِ،كف أف .و   .كمعنِك
 مقترحاتو  علٍ تشتمؿ أف ِهب بؿ كالضعؼا القصكر نكاحُ بِاف علٍ تقتصر   أف .ز 

ر  .ا نحرافات كمعالهة لتطِك
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( كحتٍ 29 ا فُ المادة ـ2005( لسنة 8قانكف الصدمة فُ قكل األمف الفلسطِنِة رقـ   بٌِف
للعاملِف فُ  مف الفصؿ األكؿ فُ الباب ال الث؛ تقاِرر ال،فا ة كطِرقة تقِِميا( 31المادة  

 األهيزة ا منِة.
 

نباػػُ ا لتػػزاـ بيػػا عنػػد إعػػداد تلػػؾ التقػػاِررا كافر عػػدة اعتبػػارات ِفِمػػا بػػٌِف شػػاىِف بأنػػو تتػػك       
تم ؿ أىميا فِما ِلُ    (:51-50: 2007شاىِفا ِك

 الفررة المحددة: .1
أف ِ،كف مكضكع التقِرر كىدفو محددان ككاضحان كبعِدان عف أم لبس أك غمكضا كاستبعاد 
المعلكمات التُ   تميت لمكضكع التقِرر بصلةا كا   سِ،كف ىناؾ عدـ انسهاـ فُ 

 حتكِات التقِرر كصركهو عف اليدؼ الذم تـ إعداده لو.م
 

 اٗختصار: .2
ا كدكف إطناباتو مملةو أك غيش أك تدلِسأم أف تي،تىب التقاِرر بصكرةو مباشرةو دكف 
 اصتصاراتو مصٌلةا فال ِي،تىب إٌ  ما ِهب ،تابتو.

 

  التوقِت: .3
ٌ   أف تحرص التقاِرر علٍ سالمة التكقِت فال تصؿ قبؿ فكات األكاف أك قبؿ ضركرتيا كا 

 فقدت أىمِتيا.
ر: .4   لغة التقاِر

اتو مع مستكِات  أف ت،كف لاة التقِرر مفيكمة لهمِع األطراؼ المعنِةا كأف تنسهـ محتِك
م،انِاتيـ علٍ ا ستِعاب.ك فيـ ىذه األطراؼ كمع قدراتيـ   ا 

  وحدة النسق والتسلسلِة: .5
رح المعلكمات بحِث ِتـ معالهة أم أف تتمِز التقاِرر بكحدة الٌنسؽ كالتسلسلِة فُ ط

مكضكع معالهة استقرا ِة ك  ِتـ ا نتقاؿ مف أِة نقطة ِتـ تناكليا إ  بعد أف ِتـ ا نتيا  
 مف معالهتيا.

 

ر بالرسوم البِانِة والجداول وآرقام إحصائِة: .6   دعم التقاِر
،رة كمقارنة ىذه ِنباُ أف ت،كف التقاِرر مدعمة باألرقاـ كاإحصا ات التُ تصدـ الف

األرقاـ كاإحصا ات عف السنكات السابقةا كأف تستعِف التقاِرر بالرسكـ البِانِة كالهداكؿ 
ِف اإدارم كالمالُ.  اإِضاحِة لتكضِح اتهاىات كمستكِات األدا  علٍ المستِك
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ر .7   إلٍ الشخص المسئول: توجِو التقِر
يتـ بيذا التقِرر كالقادر علٍ ِهب علٍ ،اتب التقِرر أف ِعرؼ هِدان الشصص الذم ِ

 معالهة ا نحراؼ بنفسو أك فُ حدكد سلطتو.
 

  الترلفة: .8
ِهب أف ِيعىد التقِرر بطِرقةو اقتصادِةا كأف تيقاس بمقدار ما تيسًيـ بو فعالن فُ عملِة 
الرقابةا كبما تتضمنو مف معلكماتو ،افِةو كمعبرة عف ا تهاىات المستقبلِة ك،ذلؾ الكضع 

 الراىف. 
 
ة: (2  الموازنة التقدِِر

 ططالصً  لتلؾ رقمِةن  ترهمةن  باعتبارىا المكضكعة الصطط تنفِذ علٍ للرقابة ،كسِلةو  ستصدـكتي       
 رصده تـٌ  قد ما مع محددةو  زمنِةو  فتراتو  صالؿ اإنهازات مقارنة مف فم،ٌ تي  التقدِِرة كازناتكالم
ةا نصؼ ا كقد ت،كف تلؾ الفتراتالعامة المكازنة فُ ةا ربع أك سنِك  ان كفق كذلؾ شيِرةا أك سنِك

 (.34: 2007 شاىِفا  كنشاطيا المنظمة لطبِعة
 

كعاف مف المكازنات العمكمِةا األكلٍ تقدِِرةا كاألصرل حقِقِةا ك،الىما تت،كف كىناؾ ن      
مف هانبِف: األصكؿ الذم ِعبر عف ممتل،ات المنظمةا كهانب الصصكـ الذم ِعبر عف 

ؿ ممتل،ات كأعماؿ المصادر التُ ِم، ف ا عتماد علِيا فُ الحصكؿ علٍ األمكاؿ لتمِك
المنظمةا كالرقابة باستصداـ ىذه األداة ِعتمد علٍ مقارنة تقدِرات المنظمة للمكازنة العمكمِة 
تـ  التقدِِرة صالؿ عاـ قادـ باألرقاـ الفعلِة للمكازنة العمكمِة الحقِقِة فُ نياِة العاـا ِك

 (.52: 2007شاىِفا األرقاـ لتحلِؿ ا نحراؼ فِيا   استصراج الفرؽ بِف
 

 التقدِِرة المكازنات باستصداـ الرقابة نظاـ نهاحل ان شركطناؾ ىي  بأفٌ  ،البكقد أشار       
 :(62: 2004 ،البا 
 .لإلدارة ،بدِؿو  كلِس رقابة ،أداةً  بالمنظمة المدِِرف بؿقً  مف ستصدـتي  أف  .1
 .العلِا دارةاإ كمساندة كدعـ بكؿقى  تلقُ أف .2
 .التفاصِؿ فُ غارقة غِر كبسِطة مرنة ت،كف أف  .3
 بالتعرؼ لو تسمحل إدارتوا كالمصطط الفعلُ األدا  عف حاضرة بِانات للمدِِرف كفرت أف .4

 .المناسب الكقت فُ التصحِحِة القرارات كاتصاذ األمكر سِر علٍ
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ات الرقابِة الفعالة كاليامػةا كىػُ التقدِِرة تعتبر مف األدك  تكمما سبؽ ِتضح بأف المكازنا      
أداة تصطِطِػػػة رقابِػػػة مصػػػاغة باألرقػػػاـا كتيم ٌػػػؿ النتػػػا ج المتكقعػػػة بالكحػػػدات النقدِػػػة أك الكحػػػدات 

 ال،مٌِة.
 :السج٘ت (3

 مف فم،ٌ كتي ا الفعلُ األدا  عف كالمعلكمات البِانات كرصد همع علٍ ساعدتي  كسِلة كىُ      
ا مطلكب ىك بما كمقارنتيا كتقِِميا األعماؿ إنهاز كلمست لمعرفة الحاهة عند استرهاعيا

 فُ البحث مف تم،ف كالمعلكمات األدا  فُ كا نحرافات األصطا  عف ت،شؼ المقارنة كعملِة
 (.50: 2003 النمِافا  ليا المناسبة الحلكؿ ككضع سبباتيامي 
 :البِانِة والرسوم إحصائِة الرشوف (4

 إحصا ِة ،شكؼ أك بِانِة رسـك ش،ؿً  فُ المنظمة شاطن عرض فُ األسلكب ىذا ؿِتم ٌ       
 ،لو كذلؾ اللمنظمة الفعلُ األدا  مستكِات فُ ثتحدي  التُ كا نحراؼ التقدـ مستكِات حتكضٌ 

 فترةو  مف البنكد مف ذلؾ كغِر كالمصركفات كالمبِعات اإنتاج بِف المقارنة مف اإدارة لتم،ِف
 مف هانبو  أمٌ  فُ إصالؿو  أك ضعؼو  مف تراه ما لمكاهية الالزمة السِاسات لكضع ان تميِد ألصرل
 رهاؿ مف ال، ِر لدل المفضلة األسالِب مف األسلكب ىذا عتبركِي  االتشاِلِة أك المالِة الهكانب
 كنتا ج المنظمة اتهاه فبٌِ كِي  األعماؿ نتا ج سِرعةو  بصكرةو  ِع،س ألنو اكالمدِِرف األعماؿ
 ساعدِي  مما سنكاتو  أك فتراتو  ةً كلعدٌ  البنكد مف ، ِرو  بِف لمقارنةا رصةفي  تِحِي  أنو ،ما أعمالياا

ف علٍ  التقدـ كمها ت المنظمة أدا  فُ كالضعؼ القكة  نقاط عف كاضحة صكرة ت،ِك
 (.68: 2004 ،البا  المستقبلِة

 (:الشخصِة والمشاىدة الم٘حظة) المِدانُ إشراف (5
 عادة تتـ كىُ اإداِرةاالرقابة  دل أدكاتإح الشصصِة كالمشاىدة المالحظة عتبرتي       
 ألعماؿ ، ب عف مراقبتيـ صالؿ مف المصتلفة اإداِرة المستكِات فُ كالمدِِرف الرؤسا  بكاسطة

 األعماؿ أدا  طِرقة علٍ للتعرؼ الفرصةليـ  تِحِي  مما األعماؿا تنفِذ أ نا  مر كسِيـ
 األسالِب كبالرغـ مف أف ا(67: 2004 ،البا  كقكعيا فكر كا نحرافات األصطا  كتصحِح
 علٍ ِعتمد أف للمدِر م،فِي    كل،ف هدانا مفِدة عدتي  التقدِِرةا كالتقاِرر المكازنات م ؿ الرقابِة

ظؿ األسالِب ىذه  م،فِي  لذلؾ بالعِفا شاىدتي  أفٌد  بي  األشِا  مف ، ِران  ألفٌ  ام،تبو فُ هالسان  ِك
 المالحظة ت،كف أف م،فِي  ،ما اصرلاألي  الرقابِة األسالِب لباقُ ؿ،مٌ مي  اإشراؼ أسلكب أف القكؿ

بان  األفضؿ كىك منتظـو  غِر بش،ؿو  أك زمنِةو  فترةو  ،ؿ كالمشاىدة الشصصِة  العاملِف لتحفِز تقِر
 (.2: 2001 حهاجا  مستمر بش،ؿو 
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 الشراوى والتظلمات: (6
 الرقابِة األدكات أحد تبقُ أنيا إ  تحفظاتا مف كالتظلمات الش،اكم تحملو قد ما رغـ      
 ا نحرافات مف ال، ِر ،شؼ م،فِي  صالليا مف فمف صاصةا عناِةن  اإدارة تكلِيا أف ِهب التُ

 ضعؼ نكاحُ علٍ كالتعرؼ فاك المرؤكس مارسياِي  التُ التقلِدِة غِر السلبِة كالتصرفات
 (.67: 2004،البا   فاعلة رقابةو  تحقِؽ فُ همِعيا سيـتي  عادِةا غِر كقصكر

 

 مف كالمستفِدِف عمال يا كتظلمات ش،اكل  ستقباؿ كحدةن كتيصصص العدِد المنظمات       
 أسبابيا كمعرفة صحتيا مدل فُ كالتحرم الش،اكل تلؾ بفحص اإدارة تقـك  ـ كمف صدماتيا
 (.33: 2003 النمِافا  لعالهيا تميِدنا

 والجزاءات الحوافز (7
 علٍ الهزا ات كتكقِع ناحِةا مف الممِزة كاألعماؿ  األ،فا ل فراد الحكافز منح ِعتبر      
 حقؽتي  التُ باشرةالمي  غِر الرقابِة األدكات أحد أصرما ناحِةو  مف كالميملِف المصالفِف األفراد

 شأنو مف سلِمان  تطبِقان  ؽطبٌ ِي  كال كاب للعقاب ؼ ،ي  نظاـ كهكد فإفٌ  ىنا كمف االمطلكبة األىداؼ
ادة إلُ ِؤدم أف كِيعدُّ ىذا أحد األىداؼ الر ِسة  كحماِتو العاـ الماؿ علٍ كالمحافظة اإنتاج ِز

 (.67: 2004 ،البا  للرقابة
 :واللوائح والتعلِمات مظُ النُ  (8

 األدكات أىـ مف كاللكا ح كالتعلِمات كاألنظمة القكانِف تتضمنيا التُ كالقكاعد ظـالنُّ  تيعد      
 المكظفِف علٍ بِتكهٌ  حِث الح،كمُا القطاع فُ كصصكصان  الرقابِة العملِة علِيا تقـك التُ

 (.68: 2004،البا   سا لةالمي  تستكهب مصالفةن  علِيا الصركج عتبركِي  بياا ا لتزاـ
 أسالِب التحلِل الرّمُ وبحوث العملِات: (9

 فُ الحدِ ة اإدارة إلِيا لهأت التُ المتقدمة ال،مِة األسالِب مف العملِات بحكث عتبرتي       
  ـ العس،رم المهاؿ فُ بداِاتيا فُ صدمتاستي  كقد االقرارات كاتصاذ اكالرقابة االتصطِط عملِات
ا كالمالُ ااإدارم بالعمؿ ا رتقا  ٍإل كأدت باىرة نتا ج كحققت المدنُ المهاؿ إلٍ انتقلت

ُو  نمكذجو  فُ المش،لة صِاغة علٍ العملِات بحكث ف،رة كتقـك اسكا  حدو  علٍ كالتشاِلُ  ِراض
 المش،لةا تحدِد مف التصطِط فُ العلمُ األسلكب كاستصداـ الدراسةا محؿ النظاـ عف بِرللتع

ف . التنفِذ محؿ الحؿ كضع  ـ النمكذجا علٍ كالرقابة الحؿا إلٍ كالكصكؿ النمكذجا كت،ِك
ـ علمِةن  طِرقةن  ؿم ٌ تي  فيُ كلذلؾ  كبالتالُ اإداِرة القرارات تحسِف إلٍ ِؤدم مما البدا ؿ لتقِك
ا  .اإنتاهِة ال،فاِة دةِز
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 أنو إ  المها تا مف العدِد فُ استصداميا كهدكل العملِات بحكث أىمِة مف كبالرغـ      
 النامِةا الدكؿ فُ منيا كا ستفادة استصداميا مف تحد التُ المعكقات مف العدِد ىناؾ مازاؿ
 العكامؿ مف ، ِرو  ككهكد ةاالت،لف كارتفاع المدِِرفا مف العدِد لدم الِراضِة المعرفة عدـ منيا

 (.71: 2004،البا   ان ،مٌ   قِاسيا بِصعي  التُ اإنسانِة
 تحلِل النسب: (10

 ىُ المالِة كالنسبة .المالُ التحلِؿ فُ المستصدمة األدكات أقكل مف النسب تحلِؿ عتبرِي       
تـ امتاِِرف أك بندِف بِف ة،مٌِ  أك ةرقمٌِ  عالقة  رقـ قسمة م ؿ آصرا علٍ رقـ بقسمة حسابيا ِك
 (.69: 2004،البا   م كِة نسبةو  علٍ لنحصؿ المبِعات رقـ علٍ األرباح  صافُ
قكـ أسلكب       تحلِؿ النسب علٍ ف،رة أف أم رقـ ميطلىؽ قد ِ،كف عدِـ القِمة فُ حٌد  ِك

ب إلٍ رقـو آصرا فإنو ِيمً،ف أف ِيعطُ د  ت ذات قِمةا كاألرقاـ  ذاتوا كل،ف عندما ِينسى
ستصدمة فُ أسلكب تحلِؿ النسب مأصكذة أساسان مف القكا ـ المالِة للمنظمةا أم مف قا مة المي 

 (.53: 2007شاىِفا   المِزانِة العمكمِة كالدصؿ
 
 

 

ة: 2.1.12  أنواع الرقابة إداِر
 

ا كأنشطة االعملِات تسعٍ إلٍ ضبط سِر كمستمرة مت،املة منظكمة اإداِرة الرقابة تيعتبر      
 أنكاع الرقابة كتعدد االمرسكمة األىداؼ تحقِؽ ِضمف المصطط لو بما ا تهاه فُ ةكأفراد المنظم

عدة أنكاع علٍ   ٍكِيم،ف تقسِـ الرقابة إل انظر الباح ِف كهيات  صتالؼ عا د المنظمات فُ
 :ح فُ الهدكؿ التالُالمكض   لنحكا

 

 (2.1.1)جدول 
 أنواع الرقابة

 

 

 :أنواع ث٘ثة إلٍ موتقس (،التوقِت) نالزم حِث من  الرقابة
 الرقابة الوقائِة
 )السابقة(

أصذ ىذا  ِعمؿ ىذا النكع علٍ أساس التنبؤ أك تكٌقع الصطأ كا،تشافو قبؿ حدك و ِك
 النكع مف الرقابة ضركرة ا ستعداد لمكاهية األصطا  كا ستعداد ليا قبؿ حدك يا.

الرقابة المتزامنة 
 )المستمرة(

األدا  الحالُ كمقارنتو  ة العمؿ أك ن بأكؿا حِث ِتـ قِاسكِيقصد بيذا النكع مراقب
 ،تشاؼ ا نحرافات لحظة كقكعياا كالعمؿ علٍ تصحِحيا. بالمعِارما 

 ال٘حقة الرقابة
 )التصحِحِة(

 

  تتكقؼ بمهرد انهاز العمؿا حِث ِتـ مقارنة ا نهاز الفعلُ العاـ بالمعاِِر 
ف ىذا اإهرا  ىك رصد ا نحرافاتا المكضكعة سلفان فُ الصطةا كالارض م

 كاإبالغ عنيا بعد فترة مف كقكعيا لعالهيا كمنع ت،رارىا فُ المستقبؿ.
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ة، وتنقسم إلٍ ث٘ثة أقسام: ات إداِر  الرقابة من حِث المستِو
الرقابة علٍ مستوى 

 الفرد
تكل كِيمٌ ؿ المستكل األكؿ فُ الرقابة كِيستصدـ لتقِِـ أدا  األفراد كمعرفة مس

 ،فا تيـ فُ العمؿ كسلك،يـ بمقارنة أدا يـ مع معاِِر األدا  المكضكعة.
الرقابة علٍ مستوى 

ة  الوحدة إداِر
كِيمٌ ؿ المستكل ال انُ فُ الرقابةا كِيستنصدـ لقِاس كتقِِـ األدا  الفعلُ إدارة أك 

 كحدة أك قسـ ،،ؿ داصؿ المنظمة.
الرقابة علٍ مستوى 

 المنظمة ررل.
لمنظمةا كمعرفة لؿ المستكل ال الث فُ الرقابةا كِيستىصدـ لتقِِـ األدا  ال،لُ كِيم ٌ 

 مدل ،فا تيا فُ تحقِؽ األىداؼ العامة التُ تعمؿ مف أهليا. 
 الرقابة من حِث مصدرىا، وتنقسم إلٍ:

 الرقابة الداخلِة
ات اإداِرة كالعامل ِف فِيا كىُ الرقابة التُ تتـ داصؿ المنظمة كعلٍ ،افة المستِك

اصتالؼ كظا فيـ كمكاقعيـ فُ التنظِـا كفُ ميعظـ األحِاف ت،كف ىناؾ  علٍ
 كحدة إداِرة متصصصة فُ الرقابة الداصلِة.

 الرقابة الخارجِة
كتقـك بيا هياته رقابِة متصصصة م ؿ  المنظمة مف صارجكىُ الرقابة التُ تتـ 

 دِكاف الرقابة اإداِرة كالمالِة.
 عِة اٗنحراف )أو من حِث أىدافيا وموضوعيا(، وتنقسم إلٍ:الرقابة من حِث نو 

 الرقابة إِجابِة
كىُ التُ تصتص بتحدِد ا نحرافات ا ِهابِة لمعرفة أسبابيا كتدعِميا كمف  ـ 

 ا ستفادة منيا فُ المستقبؿ.

 الرقابة السلبِة
بيا كىُ التُ تصتص بتحدِد ا نحرافات السلبِة ك،شؼ األصطا  كمعرفة أسبا

 كالعمؿ علٍ تصحِحيا كاتصاذ اإهرا ات لمنع حدك يا فُ المستقبؿ.
قة تنظِميا، وتنقسم إلٍ:  الرقابة من حِث طِر

كىُ التُ تتـ بصكرةو مفاه ةو دكف إنذارو ميسبؽو كدكف ترتِبات كتيشبو حمالت  الرقابة المفاجئة
 التفتِش.

ة  مةو.كىُ التُ تتـ بصكرةو دكِرةو مينتظ الرقابة الدوِر

عف طِرؽ المتابعة كاإشراؼ كالتقِِـ المستمر  مستمٌرة كىُ التُ تتـ بصكرةو  الرقابة المستمرة
 للعاملِف كالعملِات كالمصرهات.

قة حِث من الرقابة  (:52: 2004)ر٘ب،  أدائيا، وتنقسم إلٍ أو تنفِذىا طِر
 المستندِة الرقابة

 )التقلِدِة( )الحسابِة(
 للتعلِمات كفقان  حصلت قد المكارد أف مف للتحقؽ البِانات علٍ برقابةو  تبدأ كىُ
 .الزمنِة للهداكؿ طبقان ليا  صصصةالمي  ا عتمادات حدكد فُ نفقتأي  كقد

 إنتقادِة الرقابة
 )اقتصادِة( )تقِمِة(

. أفضؿ استصداـ استصدمت كأنيا استصداـ المكاردا حيسف مف للتأ،د كتيدؼ 
 .الفعلُ األدا  مع للمقارنة ،أساسو  ستصدـتي  ان مسبق محددة أىداؼ كهكد تتطلبك 

 (:53: 2004)ر٘ب،  ٌؤدٌها، وتنقسم إلى الذي الشخص حٌث من الرقابة
       التلقائِة  الرقابة

 )الذاتِة(
 كتعتمد االشصص مف ذات نابعة ت،كفا ك نفسو الشصص بيا ِقكـ كىُ التُ
 .صللشص كاألصالقِة الدِنِة القِـ علُ األكلٍ بالدرهة
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 الرئاسِة الرقابة
 الكظِفُ التدرج كفؽ ِلِو الذم الشصص علُ شصصو  ،ؿ مارسِي  التُ كىُ

 .األدنٍ ٍإل األعلٍ مف بالمؤسسة

 المتخصصة الرقابة

 داصؿ الرقابُ بالعمؿ متصصصة كلهنة إدارة أك هياز بيا ِقـك التُ كىُ
 كالتحقؽ إداِرةاكا المالِة األعماؿ كمتابعة كفحص بالتفتِش تقـك حِث المؤسسةا

 بالمؤسسة العلِا اإدارة إلٍ تقاِررىا كترفع كاللكا حا األنظمة كفؽ العمؿ سِر مف
 .العالج كمقترحات كالصلؿ القصكر نكاحُ مكضحةن 

 (:52-51: 2004)ر٘ب،  وتنقسم إلٍ، الرِفِة حِث من الرقابة

 العامة الرقابة
 أدكار أىـ مف كىُ ا،،ؿ ظمةالمن عمؿ بمتابعة الصاصة اإداِرة الرقابة كىُ

 .المنظمات فُ القِادات

 ءباٗستثنا الرقابة
 بتحدِد الرقابة تتـ حِث النشاطات المتعددة المنظمات فُ ستصدـِي  أسلكب ىُ
تر،ز معِفو  عمؿو   علٍ التر،ِز  ـ كمف األىداؼا كتحدِد الصطط رسـ علِو ِك
 .المحددة األعماؿ إنهاز أ نا  ا نحرافات رقابةو 

 (:53-52: 2003)الحربُ،  وتنقسم إلٍر، المعاِِ حسب رقابةال

 أساس علٍ الرقابة
 وإجراءات القواعد

 األنظمة مف بمهمكع العامة المنظمات عف تصدر التُ التصرفات مطابقة تتـ
 مف مارستي  التُ النشاطات علٍ ىنا التر،ِز كِ،كفا ان بقمس المحددة كاإهرا ات

 .ليا المنظمة التشِرعِة بالحدكد التزاميا مدل مف ؽللتحق العامة األهيزة بؿقً 

 أساس علٍ الرقابة
 النتائج

ِان مكضكع قِاسيا ِم،ف معاِِر كفؽ العامة ألهيزةا تحققيا التُ النتا ج قِاس ِتـ
،كف  مشركعِة مدل قِاس دكف المنظمات تحققيا التُ النتا ج علٍ ىنا التر،ِز ِك

 .تفصِالن  التصرفات
 :(229: 2007والغالُ،  العامري،) وتنقسم إلٍمستوى، ال حسب الرقابة

 إستراتِجِة الرقابة
تحدد للمنظمةا الشاملة ا ستراتِهِات راقبةمي  ،ِفِة علٍ زتر،ٌ ك   الرقابة ىذه دكر ِك

 األعماؿا كمستكل ُالٌ ال،ي  المستكل علٍ األىداؼ إنهاز علٍ مساعدتيا فُ
 .الكظِفُ كالمستكل

 اليِرلِة الرقابة
 للكصكؿ كمياميا لكظا فيا التنظِمُ اليِ،ؿ عناصر مصتلؼ إنهاز ب،ِفِة تـتيك 

 غاِاتيا. إلٍ
 .للمنظمة المالِة المكارد برقابة يتـكت المالِة الرقابة

 العملِات علٍ الرقابة
ؿ حِث مفا المنظمة فُ العمؿ أدا  مراحؿ حكؿ تتر،زك   مف المدصالت تحِك

 .صدمات أك سلع ش،ؿ فُ منتهاتو  إلٍ المكارد

 ، وبتصرف  من الباحث58: 2011المصدر: المشيراوي،  
 
 



 

 
 

-33- 

ة: 2.1.13  معوقات الرقابة إداِر
ػػةا اب كالبػػاح ِف إلػػٍتٌػػتطػػر ؽ العدِػػد مػػف ال،ي         تكاهػػوالعملِػػة الرقابِػػة ف معكقػػات الرقابػػة اإداِر

كهية  مف فة معقدة كقاسِةالمرؤكسِفا كذلؾ ألنيا تعتبر كظِ مقاكمة مف فُ العدِد مف األحِاف
( Mundy, 2010: 85بعض تلؾ المعكقات التُ أشار إلِيا ،الن مػف  كفِما ِلُ  االبعضنظر 
 (:Grabner & Moers, 2013: 101ك 
 إفراط فُ الرقابة: (1

لمتابعػػػة كمراقبػػػة ال، ِػػػر مػػػف األنشػػػطة لتحقِػػػؽ األىػػػداؼ المرهػػػكة ،ػػػؿ إدارة تسػػػعٍ هاىػػػدةن       
حتػٍ األمػكر الشصصػِة  ةراقبػمك  ةتابعبم الهيات تقكـبعض ل،ف كا نحرافاتا كلتهنب األصطا  

قػة أك  علٍ اإدارةللعاملِفا كمف ىنا فإف  شرح كتكضِح العملِػة الرقابِػة للعػاملِف علػٍ أنيػا طِر
 أك أداة ل،بت كمنع الحِرات. التاِرات كقِاس التقدـ أ، ر منيا ضاط ت،تِ،ُ أداة للتعرؼ علٍ

 

 لِة:المرونة وتجنب تحمل المسئو  ضعف (2
ِرفضػكنيا ألنيػػـ قػةا فػإف النػػاس بطبِعػتيـ كمك ٌ  كمكضػكعِةا عنػدما ت،ػكف المعػاِِر دقِقػػةا      

ـ عػػػاهالن سػػػتظير اِهابِػػػة أك سػػػلبِة نتػػػا ج أعمػػػاليـ كهيػػػكدىـا كحتػػػٍ أآهػػػالن ِعلمػػػكف أف الرقابػػػة 
ركفِف العػػاملِف المعػػ مػػف مهمكعػػة إدارة ِكهػػدفػػإف فػػُ ،ػػؿ  ميػػاراتيـ التػػُ ِتمتعػػكف بيػػاا كبالتػػالُ

كعلػػػٍ الكهػػػو  ابتقصػػػِرىـ فػػػُ أدا  كاهبػػػاتيـ سػػػِقكمكف بصلػػػؽ نػػػكع مػػػف المقاكمػػػة للعملِػػػة الرقابِػػػة
ألنيػـ ِعتبركنيػا اّصر فإف العاملِف الذِف ِمتازكف بأدا يـ الهِد ِرفضكف أِضان العملِػة الرقابِػة 

اتيـ كمشاعرىـ.  مقِده لحِر
 

 دقِقة:الغِر و الرقابة اٗستبدادِة  (3
التػػُ  ِتقبلػػكا األسػػالِب الرقابِػػةعلػػٍ اسػػتعداد أف ك  نػػاس ِرغبػػكف بتقػػدِـ أدا  هِػػداـ المعظػػ      

تساعدىـ علػٍ أدا  كاهبػاتيـا ل،ػنيـ ِرفضػكف كِقػاكمكف الرقابػة التػُ ِعتبركنيػا غِػر مكضػكعِة 
نفػػػكر العػػػاملِف مػػػف الكسػػػا ؿ أف  إلػػػٍ (Mundy, 2010ا كقػػػد اشػػػار  كغِػػػر دقِقػػػة كاسػػػتبدادِة

 :دة أسباب أىمياِرجع إلٍ عالرقابِة 
  بأىداؼ المنظمة. العاملِفعدـ قناعة 
  عقالنِة مستكِات اإنهاز المرسكمة.عدـ 
 .ضعؼ ال قة بصحة المقاِِس كالمعاِِر المستصدمة فُ القِاس 
  شرعِة  تقبؿ الرشكةا تسِرب المعلكماتا...(.الالمصادر غِر 
 نيـ تحت المهير.أعدـ تقبؿ الف،رة لدل العاملِف ب 
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 :(29-28: 2014 مرشكدا  آمنُ القطاع علٍ لرقابةا صعوبات 2.1.14

 قػِـ تعلػك مػا فبقػدر إعاقاتا دكف ِينفىذ أف المؤسسة مستكل علٍ نظامُ فعؿ ألم ِم،ف        
تعِزػز  نحػك تػدفع الرقابػة كألفٌ  كالتعلِمػاتا القػكانِف مػف التحلػؿ نزعػات تقابليا كالحرصا ا نتما 
 الفردِػة كالحسػابات كالمػالُ اإدارم الفسػاد كعراقِػؿ كطػأة تتحػ تقػع كا لتػزاـا ا نضػباط حػا ت

 ممقكتةا عملِة أصالن  كالرقابة التفتِش ألف االمستفِدة المس كلة الهيات بعض فتقاكميا الصاصةا
 . اراتيـ كت،شؼ مصالحيـ تيدد أصبحت كقد ف،ِؼ

 سػاىـِي  ليػا كقػد المقدمػة للتقػاِرر تيتـ فال القا مة األكضاع علٍ الحفاظ األهيزة تحاكؿلذا       
 فتصػبح اتعارضػيا أك األمنِػة المؤسسػة أىػداؼ بعػض غمػكض أحِانان  الرقابة تطبِؽ صعكبة فُ

 عمؿ تعترض التُ الصعكبات أ، ر مف األهيزة عمؿ ازدكاهِة عدٌ كتي  للقِاسا قابلة غِر المعاِِر
 تلهػأ كقػد درهتػواك  ا نحػراؼ م،ػاف تحػدد ك  األصطػا  عػف المسػؤكلِة تشػعب ألنيػا الرقابػةا
 التُ المادِة الت،الِؼ لتهنب األمنِة السِاسات تقِِـ عند السلبِة النتا ج لتبِرر األمنِة المؤسسة

 .برمتيا الرقابِة العملِة أماـ هدِدان  عا قان  ِضع مما الرقابةا يالبي تتطٌ 

رطة أف أىػػـ الصػػعكبات التػػُ تعتػػرم العملِػػة الرقابِػػة فػػُ هيػػاز الشػػ وجيــة نظــر الباحــثكمػػف 
ػػدِػػػة الفلسػػطِنِة فػػػُ قطػػػاع غػػػزة ىػػػك النظػػػرة النًٌ  قِػػػادات كمفاصػػػؿ  العدِػػػد مػػػف ف قبػػػؿبِة مػػػكالتعصُّ

الشػػرطة كاإدارة العامػػة ألمػػف الشػػرطة المصتلفػػة للهيػػات الرقابِػػة المتم لػػة بم،تػػب مفػػتش إدارات 
يػاا ِكبا كىذه النظرة ناتهػة عػف طبِعػة الػنفس البشػِرة الرافضػة دكمػا  نتقػاد أك اظيػار عالشرطة

 .ذلؾصحِح أك غِر سلِمة كفؽ منيج سكا  ،انت الطرؽ 
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 :مقدمة 2.2.1
 

حظُ األدا  اإدارم بأىمِةو بالاة منذ ال كرة الصناعِة كما تالىا مف عصر الت،نكلكهِا      
فأضحت المنظمات تنظر إلٍ العنصر البشرم ،أحد الم،كنات الر ِسة فِياا  اكالمعلكمات

 العنصر ِش،ؿا حِث مف أهؿ ا رتقا  بو نحك األفضؿ اتت ترصد ،ؿ اإم،انات كالطاقاتكب
 إنتاهِةن  صاِرةا أـ ،بِرةن  أـ ح،كمِةا صاصةن  ،انت سكا ن  مؤسسة أِة مكارد مف مكرد أىـ البشرم

 إدارة كبالتالُ تحرص المكردا ىذا ،فا ة علٍ المؤسسة كفعالِة ،فا ة تتكقؼ حِث صدمِةا أـ
المنظمات  ٍكتسع االم لٍ ا ستفادة منو كا ستفادة المكرد ىذا است مار علٍ ؤسسةم أِة

 يا فُ مصاؼ المنظمات الرا دة.للتحسِف األدا  اإدارم للعاملِف فِيا بشتٍ الطرؽ التُ تهع
 

 إداري: آداء مفيوم 2.2.2
اليدؼ المصصص نشاط ِميٌ،ف الفرد مف انهاز الميمة أك  األدا  اإدارم بأنو ُعٌرؼ عقِل    

تكقؼ علٍ ذلؾ قِكد ا ستصداـ المعقكؿ للمكارد المتاحة  عقِلُا   (.51: 2006لو بنهاحا ِك
 

 انهازىا ِتـ التُ اإنتاهِة العملِات مطابقة مدل بأنو اإدارم األدا  الشكاب،ة ؼعرٌ فِما        
 الضعؼا كنقاط صكرالق أكهو علٍ ؼكالتعري  امسبقان  المكضكعة للصطط محددة زمنِةو  فترةو  فُ

 القصكرا تهاكز ؿت،في  التُ العلمِة كالعملِة الحلكؿ ككضع المكضكعةا الصطط عف كا نحراؼ
 (.41: 2008مستقبالن  الشكاب،ةا  اإنتاج فُ ا نحراؼ كتهنب

 

بأنو عبارة عف: امقدرة العاملِف فُ المنظمة علٍ القِاـ  األدا  اإدارم،ما كعٌرؼ شاىِف      
الكاهبات كالمس كلِات اإداِرة الميلقاة علٍ عاتقيـ علٍ أ،مًؿ كهو بأقؿ كقت كت،لفة بالمياـ ك 

لتحقِؽ أقصٍ درهة مف اإنتاهِة كذلؾ فُ ظؿ بِ ة تنظِمِة مت،املة تتصؼ بمناخو مال ـ 
تصؼ بكضكح المس كلِات كسالسة  للعمؿ كىِ،ؿ تنظِمُ ِيراعُ ،ؿ المتاِرات المحِطة ِك

 (.41: 2010اِرة مف صالؿ نيظـ اتصا ت فعالةا  شاىِفا كصكؿ التعلِمات اإد
 

  إدارم أم مارسياِي  ككظا ؼ أنشطة مهمكعةاألدا  اإدارم بأنو: ا صالحة ؼكقد عرٌ      
 .(47: 2013مف المؤسساتا  صالحةا  مؤسسة بأم الصاصة األىداؼ تحقِؽل
 

ف آداء إداري بأنو:بناًء علِو و        أك بدنِةو  ذىنِةو  مف هيكدو  العاملكفلو ما ِبذا ُِمرن تعِر
بأقؿ مف أهؿ تحقِؽ أىداؼ المنظمة  ـأ نا  تنفِذىـ للمياـ كالكاهبات المك،لة إلِي أك ،الىما

 اإم،انِات كبأفضؿ النتا جا.
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 عناصر آداء إداري: 2.2.3
 ذلػؾك  فع ػاؿا أدا  كهػكد عػف التحػدث ِم،ػف   بػدكنيا أساسػِة م،كنػات أك عناصػرا لػ دا      

 البػاح كف اتهػو كقػد المؤسسػاتا فػُ لعػاملِفا دا أ مسػتكل كتحدِػد قِػاس فػُ ىمِتيػاأل عػكدِ
ػدو  الصػركج أهػؿ مػف األدا  م،كنػات أك عناصػرا علػٍ للتعػرؼ  كتنمِػة لػدعـ المسػاىمات مػف بمِز
 (.56: 2013 حشِشا  للعاملِف الكظِفُ ألدا  فاعلِة

 

 :ِلُ ما العناصر ىذه كمف
 كقِـا اكاتهاىاتو  اكمياراتو  معلكمات مف المكظؼ لدل ما تعنُ كىُ: الموظف رفاِات .أ 

 .المكظؼ ذلؾ بو ِقـك فعا ن  أدا ن  تنتج التُ األساسِة صصا صو ؿ ٌ متي  كىُ
 التُ كالصبرات اكالميارات األدكاركا كالمسؤكلِات المياـ كتشمؿ: (العمل )الوظِفة متطلبات .ب 

 .الكظا ؼ مف كظِفة أك األعماؿ مف عمؿ ِتطلبيا
 كىِ،لو التنظِـ كىُ الفع اؿ األدا  فُ تؤ ر التُ الداصلِة العكامؿ كتتضمف: التنظِم بِئة .ج 

 :م ؿ ؛الصارهِة كالعكامؿ المستصدمةا كاإهرا ات ا ستراتِهُ كمر،زه كمكارده كأىدافو
 .(كالقانكنِةا كالسِاسِة اكالحضاِرة اكالت،نكلكهِة اكا هتماعِة اا قتصادِة العكامؿ 

ضػِؼ       العهلػةا  ِلػُ فِمػا تتم ػؿ لػ دا  أربعػة عناصػر ىنػاؾ أفٌ  إلػٍ ابت ػال،ي  بعػض ِك
2009 :66:) 

 العامة كالصلفِة االفنِة كالمعرفة االمينِة الميارة كتشمؿ: الوظِفة بمتطلبات المعرفة .1
 .بيا المرتبطة كالمها ت الكظِفة بمتطلبات

 كتنفِذ تنظِـ علٍ كالقدرة الفنُ كالتم،ف راعةكالب كاإتقاف كالنظاـ الدقة كتشمؿ: العمل نوعِة .2
 .األصطا  مف كالتحرر العمؿ

 .اإنهاز كسرعة العادِة الظركؼ فُ المنهز العمؿ كتشمؿ: العمل رمِة .3
دصؿ :والوثوق المثابرة .4  المسؤولٌة تحمؿ علٍ كالقدرة االعمؿ فُ كالهدِة التفانُ فِيا ِك

  .والتوجٌه لإلشراف الحاجة ومدى ،مواعٌدها فً األعمال وإنجاز
 

 أنواع آداء: 2.2.4
 ِيصنؼ األدا  إلٍ  ال ة أنكاع ،اّتُ:

لمنظمةا م ؿ اِيقصد بو السلك،ِات التُ تيسًيـ فُ انهاز عملِات هكىِرة فُ  أداء الميام: (1
اإنتاج الميباشر للبضا ع كالصدماتا كهرد المصزكفا ك،ؿ أدا  ِيسيوـ بش،ؿو ميباشرو أك غِر 

 (.Gibbs, 2004: 42ملِات المنظمة  مباشر فُ تنفِذ ع
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ِيشِر األدا  الظرفُ إلٍ السلك،ِات التُ تيسيوـ بش،ؿو غِر ميباشرو فُ  آداء الظرفُ: (2
تحكِؿ كمعالهة العملِات الهكىِرة فُ المنظمةا كىذه السلك،ِات تيسًيـ فُ تش،ؿ ،ؿ مف 

نما ِ،كف صارج نطاؽ ال قافةا كالمناخ التنظِمُا كاألدا  ىنا لِس دكران إضافِان بطبِ عتو كا 
عتمد علٍ الظرؼ الذم تهرم فِو معالهة العملِات  األساسِةمياـ الكظِفة   ,Kiyoshiا ِك

2006: 223.) 
 

ِصتلؼ األدا  المعا،س عف النكعِف السابقِفا حِث ِتمٌِز  آداء المعارس أو المجابو: (3
ُو فُ العمؿا م ؿ: التأصر عف مكاعِد العمؿا أك الا ِابا كقد ِشمؿ سلك،ِاتا بسلكؾو سلب

 ,Gibbsم ؿ: ا نحراؼا كالعدكافا كسك  ا ستصداـا كالعينؼا كرح ا نتقاـا كالمياهمة  

2004: 43.) 
 

 معاِِر آداء إداري: 2.2.5
 

 :ِلُ فِما األدا  معاِِر أىـبأنو ِيم،ف حصر  23-22: 2013أشار ،ِرـا 
 

 العمؿا أدا  مستكل عف عبرت حِث االمنظمة نشاطات بهمِع الهكدة ترتبط: الجودة .1
 فالمعنٍ ُاحسٌ  كمعنٍ كاقعُ معنٍ ذات فيُ اكمتعددة ، ِرة معافو  تحمؿ كالهكدة
 الفاقد كنسبة اإنتاجا ،معدؿ حقِقِة مؤشرات باستصداـ ماتظالمن التزاـ ِعنُ الكاقعُ
 ٍالمعن اأمٌ  علِياا المتعارؼ كالمقاِِس بالمكاصفات ماتظالمن التزاـ  ـ كمف كاليدرا
 بمعنٍ منياا كالمستفِد الصدمة متلقُ كأحاسِس مشاعر علٍ ِرت،ز فإنو للهكدة ُالحسٌ 

 ىذه تقدِـ فُ العاملكف نهح كىؿ تقدِميا ِتـ التُ الصدمات عف كرضاىـ اقتناعيـ
لبُ تكقعاتيـ ِناسب هكدة بمستكل الصدمات رى الباحث ااحتِاهاتيـ ِك الشؽ الحسُ  أف ِو

ِع لإلحساس باألمف الهم نتِهة بحثان فُ العمؿ األمنُ مف الهكدة ىك األ، ر قرب
 األسرة كالمهتمع. كأ المكاطفسكا  علٍ صعِد  كالطمأنِنة

  
 

م،انات قد ِتعدل   أف ِهب كىذا المنهزا العمؿ حهـ بال،مِة قصدِي : الرمِة .2 رات كا 
م،اناتيـ عف ِقؿ   نفسو الكقت كفُ األفراد  مما ألدا اا ط بي  ِعنُ ذلؾ ألفٌ  اقدراتيـ كا 

 علٍ القدرة عدـ فُ تتم ؿ المستقبؿ فُ مش،لةو  إلٍ ِؤدم كقد راصُبالت العاملِف صِبِي 
 لتحقِؽ ،دافعو  زنهى المي  العمؿ ك،مِة حهـ علٍ ا تفاؽ ؿفض  ِي  لذلؾ األدا ا معد ت ِزادة
رات صب مف الفرد ِ،تسبو ما مع ِتناسب بما األدا  معدؿ فُ النمك مف مقبكؿ معدؿ

 الت.كتسيِ كتدِرب
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ضا أك للتهدِد القابلة غِر المكارد مف ،كنو إلٍ الكقت أىمِة ترهع: الوقت .3  فيك التعِك
 حِاتنا مف ةظلح ،ؿ فُ الصحِح ؿالا ستااللو استا حتـِي  مما االن دص كلِس ماؿرأس 
مضُ الدكاـ علٍ ِتضا ؿ ألنو  .رهعة غِر إلٍ ِك

 

 تكقعُ بِاف آصر بمعنٍ أك العمؿا أدا  فِيا ِسِر التُ الصطكات ىُ: راءاتإج  .4
 علٍ ا تفاؽ ِهب لذلؾ المياـا لتنفِذ إتباعيا الكاهب الضركِرة را اتكاإه للصطكات
 .األىداؼ لتحقِؽ باستصداميا كالمصرح بيا المسمكح كاألسالِب الطرؽ

 

 خصائص معاِِر آداء: 2.2.6
 ىُ أك علِوا للح،ـ بو ِقارف كبالتالُ الفرد إلِو نسبِي  الذم األساس ىُالمعاِِر      

 لنهاح ضركرم أمر المعاِِر ىذه تحدِد ك اِان كمرضان هِد األدا  فِيا ِعتبر التُ المستكِات
ـ عملِة  بصصكص منيـ مطلكب ىك ماب العاملِف تعِرؼ فُ تساعد أنيا حِث األدا ا تقِك
ر عتبارا  بعِف تؤصذ أف ِنباُ التُ األمكر إلٍ المدِِرف كتكهو مةاظالمن أىداؼ تحقِؽ  لتطِك
 أدا يـ درهة رفع علٍ ِساعد مما العاملِف بمشار،ة المعاِِر ىذه تصاغ أف ك بد ،ما األدا ا

صالصيـ   .(113: 2003 اليِتُا  مةظللمنكا 
 

راد الم األدا  عف التعبِر فُ دقِقان  ِ،كف أف نكعِتو ،انت كميما المعِار فُ شترطكِي      
 :(48: 2006ا الماربُ  ىُ المعِار بيا ِتمِز أف ِهب التُ الصصا ص أىـ فإف كلذاا قِاسو

 

 كضع ما بالفعؿ ِقِس المعِار ،اف إذا ما إلٍ الصدؽ مفيـك ِشِر: (Validity  الصدق (1
رتبط قِاسوا  .األدا  قِاس كمعِار الحقِقُ األدا  بِف التكافؽ ِـظبتع الصدؽ ِك

 

 ا عتماد إم،انِة أما القِاس رمعِا اتساؽ مدل إلٍ ال بات شِرِي : (Reliability  الثبات (2
 لنفس المصتلفِف الرؤسا  كتفسِر كصؼ فُ ال بات كمدل القِاس فُ استصدامو راركت، علِو

 ِحصؿ ىؿ: التالُ التساؤؿ  ارِي  حِثا القِاس معاِِر طِرؽ عف تهمِعيا تـ التُ البِانات
 اإهابة ،انت إذاف مرة؟ مف أ، ر المعِار نفس صدـاستي  إذا النتا ج نفس علٍ ـقِ  المي 

 .المعِار ىذا فُ كال قةلالطم ناف  ِدعكا مما المعِار  بات علٍ ذلؾ دؿ   باإِهاب
 

 معاِِر باستصداـ سِقكمكف الذِف راداألف قبكؿ إلٍ شِرِي (: Acceptability  القبول (3
 قتك  تستيلؾ كل،نياا كال بات بالصدؽ ان غالب تتسـ األدا  معاِِر مف ال، ِر أفٌ  فمع األدا ا
 القِاس معاِِر ٍظتح أف ِنباُ ليذاا استصداميا رفض إلٍ ِمِؿ  ـ كمف كطاقاتوا المدِر
ر اِةبي  كذلؾا كالعاملِف المدِِرف مف ،ؿ بقبكؿ  .العاملِف أدا  كتنمِة تطِك
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 العوامل البِئِة المؤثرة علٍ آداء إداري: 2.2.7
 أدا وا مستكل علٍ تؤ ر أف ِم،ف كالتُ الفرد سِطرة نطاؽ صارج العكامؿ بعض تكهد     

 ألنيا اا عتبار فُ تؤصذ أف ِهب أنيا إ  ،أعذارا تؤصذ قد العكامؿ ىذه بعض أف مف كبالرغـ
 الظركؼ م ؿ اإدارم األدا  علٍ ركتؤ ٌ  ؿتيعدٌ  التُ البِ ِة العكامؿ كمف بالفعؿا كمكهكدة حقِقة
 التعلِـا الدكِراتا حرارةاال درهة اّ تا ترتِب الضكضا ا اإضا ةا (:التالِة المادِة

كالش،ؿ التالُ ِكضح  ا)القدرات الهيدا التدِربا التنظِمُا التصمِـ لسِاساتاا اإشراؼا
 (.91: 2002 عكاهُااإدارم  ال األدا علٍ   ركتؤ ٌ  ؿتيعدٌ العكامؿ البِ ِة التُ 

رى ذم الطابع تكافؽ مع طبِعة العمؿ الشرطُ تلؾ العكامؿ المذ،كرة   ِ اف بعض الباحث ِو
أف  و ِرى الباحثا كعكامؿ تيعتبر قاسِة أحِانان العس،رما حِث ِ،كف العمؿ غالبان تحت الضاط 

مف أبرز العكامؿ المؤ رة علٍ األدا  اإدارم فُ المؤسسة األمنِة فُ قطاع غزة ىك قلة 
 .اتب كالمكازنات التشاِلِة نتِهة الحصار كا نقساـ إضافةن لقلة ال،كادر البشِرةالرك 

 (2.2.1شرل )
 ملعوامل البِئِة المؤثرة علٍ آداء إدارا

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ف،   33: 2013المصدر: الشِر

بأٌف األدا  اإدارم ِتأ ر بعكامؿ داصلِة كصارهِة كىُ علٍ النحك التالُ  كقد أشار الشكاب،ة     
 (:42 :2008 الشكاب،ةا 

 : الفنِة العوامل (1
 العمؿ كأسالِب كطرؽ التنظِمُ اليِ،ؿ الصاـا ادالمك  الت،نكلكهُا التقدـ كتشمؿ. 

 الظروف المادٌة 

 اإلضاءة 

 الضوضاء 

 ترتٌب اآلالت 

 درجة الحرارة 

 التعلٌم 

 اإلشراف 

 السٌاسات 

 ًالتصمٌم التنظٌم 

 التدرٌب 

 

 الجهد 

 القدرات 

 االتجاه 
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  اّ ت فنكعِة كاألفرادا المنظمة ،فا ة علٍ كمباشر كاضحو  بش،ؿو  الفنِة الهكانب  رتؤ ك 
 مستكل علٍ تؤ ر همِعيا العمؿ فُ ستصدمةالمي  العملِة كاألسالِب ؽري كالطُّ  تياك،مٌِ 

 .عاـ بش،ؿو  كاألدا  اإنتاهِة
 

 :إنسانِة العوامل (2
 

 إلٍ باإضافة كالصبرةا كالتعلِـ المعرفة كتتضمف للعمؿ الفعلُ األدا  علٍ القدرة كتشمؿ
 صالؿ مف تحدد كالتُ العمؿ فُ الرغبة تشمؿ ،ما الشصصِةا كالقدرة اكالميارة االتدِرب
 .األفراد كرغبات كحاهات كا هتماعِة المادِة العمؿ ظركؼ

 

 (97: 2009 رمضافا  :آداء ضعف مظاىر 2.2.8
 .المحدد الكقت فُ األعماؿ إنيا  كعدـ مكاصفاتياا فُ الهِدة كغِر الضعِفةا إنتاهِةا .1
 .الهدد كصاصةن  كالمكظفِفا اإدارة بِف المستمر الصداـ .2
لدل  الالمبا ة حالة كازدِاد الحافِزةا كفقداف السا دةا المؤسسة  قافة مع ا نسهاـ عدـ .3

 .العاملِف
 .القرارات اتصاذ فُ كالتأصِر المصاطرةا ركح افكفقد كالمياراتا المعرفة فُ ضعؼ .4
 الكظِفُ. كالتطكر النمك فُ الرغبة كهكد عدـ .5

 

 تقِِم آداء: 2.2.9
تيعد عملِة تقِِـ األدا  عملِة منظمة تيدؼ إلٍ تطكِر كتنمِة األدا  الفردم كالذم       

 العاملِف تحفِز فُ المفِدةِنع،س بش،ؿو اِهابُ علٍ األدا  المؤسسُ. كىُ مف األدكات 
ة السلبِ أك التمِز حا ت تشصِصإضافة إلٍ ،كنيا ميمةن فُ  ،افةا المؤسسات فُ كتنمِتيـ

 مف ل،ؿ كاإحباط القلؽ إ ارة ران مصد ،كفت قد اإني إ  المكظفكفا ِنهزه الذم العمؿ فُ
 تقِِـ بأنظمة ِحِط الذم كالامكض الدقةا عف ا بتعاد بسبب كذلؾ كالمرؤكسِفا الرؤسا 

 .ألدا ا
 العاملِف أدا  ،فا ة مدل تحدِد صاللو مف ِتـ نظاـ": بأنو األدا  تقِِـ كلقد عٌرؼ ماىر     

 (.284: 2005ا  ماىرا ألعماليـ
 

 قكاعد إلٍ كمستندة مصططة عملِةبأنيا: ا العاملِف أدا  تقِِـ عملِة أبك شِصةفِما عٌرؼ       
 العِكب ،شؼ إلٍ تسعٍ   اِهابِة عملِة اأني ،ما اككاقعُ مكضكعُ بش،ؿو  محددة كأسالِب
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 فا  ك  مستمرةا حر،ِة عملِة كىُ االمكظفِف المقصِرف مف علٍ العقكبات إِقاع بيدؼ كاألصطا 
 (.124: 2005 أبك شِصةا  اةظكاللح التك فُ يرظت   النيا ِة نتا هيا ،انت

 

 نقاط علٍ المكظؼ صالليا مف ِتعرؼ كسِلة: اتقِِـ األدا  بأنوتعِرفان ل برنكطُ كأضافت     
 المنظمةا طرؼ مف التقِِـ نتا ج عف المكظؼ ـإعال كصاصةن عند أدا و فُ القكة كالضعؼ

ر عندىا ِقـك تحسِف أدا و  برنكطُا  إلٍ ِؤدم مما الضعؼ نقاط كمعالهة القكة نقاط بتطِك
2007 :378.) 

 

 العاملِفا كسلكؾ أدا  علٍ ح،ـ إصدار عملِةا،ما كعرؼ أبك شِصة تقِِـ األدا  بأنو:       
ترتب  آصر عمؿو  إلٍ نقليـ أك ترقِتيـا أك بيـ با حتفاظ تتعلؽ قرارات الح،ـ إصدار علٍ ِك
 ا ستانا  أك اتأدِبيـ أك اتدِربيـ أك االمالِة درهتيـ تنِزؿ أك صارهياا أك المؤسسة داصؿ
 .(259: 2010شِصةا  أبك  اعنيـ

 

للعاملِف  الهماعُ أك الفردم األدا  لقِاس كسِلة: ابأنو دا األ تقِِـ ٌرؼ ،ِرـبِنما ع     
ا بقدرات ِرتبط أف شأنو مف ذلؾ أف إذ بلكغياا المتكصٍ انهازىـ ل ىداؼ كالح،ـ علٍ مدل
أيصرلا  ناحِةو  مف قِاسو كمعاِِر كطبِعة األدا  ناحِةا مف العاملِف األفراد كمياراتا كقابلِات

مِة أٌف المعاِِر ،ما  واا نهاز اليمراد تحقِق كفاعلِة ،فا ة علٍ أساسُ بش،ؿو  تر،ز ل دا  التقِك
 (.24: 2013 ،ِرـا 

 

لـ(ىُ نقاط بعدة اإدارم األدا  تقِِـ مفيـك صصٌ لي  كقد  :(76: 2003ا السِك
 ة رسمِة ك ِقة ِعد األدا  تقِِـ  فُ العدالة إ بات عند قانكنِة ناحِةو  مف إلِيا ستندِي  سنِك

 .العاملِف حقكؽ مف كغِرىا التدِرب أك االنقؿ أك االترقِة أكا قرارات التكظِؼ
 راقب  شصص كهكد طلبتت مةظمنت مستمرة عملِة األدا  تقِِـ  بش،ؿو  األدا ِالحظ ِك

ـ لِ،كف مستمر  . مكضكعُ التقِك
 أدا  مقارنة بمكهبيا ِتـ ل دا  محددة كمعد ت معاِِر كهكد تتطلب عملِة األدا  تقِِـ 

 .بالعمؿ كسلك،و ،فا تو مستكل علٍ ـللح، ؼظالمك 
 نكاحُ تشصِص إلٍ ذلؾ ِتعدل بؿ فقط التقدِر علٍ ِقتصر   األدا  تقِِـ أف 

ر أدا و تحسِف علٍ ؼظالمك  كتحفِز هياالع علٍ كالعمؿ الضعؼا  .إم،انِاتو كتطِك
 

رى الباحث        مرة تستند بأنو ِيم،ف تعِرؼ تقِِـ األدا  بأنو: اعملِة إداِرة منظمة مست ِو
إلٍ معاِِرو كاضحة كمحددة مسبقانا تيدؼ إلٍ تحدِد نقاط القكة فُ أدا  العاملِف مف أهؿ 
 تعِززىاا كتحدِد نقاط الضعؼ مف أهؿ تالشِيا أك العمؿ علٍ تقكِميا بأفضؿ الطُّريؽ الميم،نةا.
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 :آداء تحسِن مفيوم 2.2.10
نتاهِة المصرهات تحسِفل المتاحة المكارد همِع استصداـ األدا  بتحسِف ِقصد       العملِاتا كا 

 أف ؤ،دكِي  االم لٍ بالطِرقةكظؼ تي بحِث  الماؿ رأسك  الصحِحة الت،نكلكهِا بِف الت،امؿ كتحقِؽ
 فُ المصلحة أصحاب كاحتِاهات تكقعات ا عتبار بعِف صذِهب أف ِأ العناصر ىذه تكازف

ما ِلُ  الهساسُا فِ تتم ؿ ُالت العناصر مف مهمكعة تكازف األدا  تحسِف كِتطلب االمؤسسة
2011 :129:) 
 .الهكدة .1
 .اإنتاهِة .2
 .الت،نكلكهِا .3
 .الت،لفة .4

 

 آداء: تحسِن مداخل 2.2.11
اتو العناصره الشاملة الدراسة صالؿ مف إ  ِتحقؽ   األدا  تحسِف ىدؼ إفٌ       ا كمستِك

رك  لتحسِف الفعالة األسالِب عف كالبحث فِو المؤ رة التنظِمِة العكامؿ كتحلِؿ  تلؾ تطِك
 ِسكد حِث الحدِ ة المنظمات تنتيهيا عامة سِاسة ؿم ٌ تي  األدا  تحسِف كفلسفة العكامؿا
ر التحسِف بضركرة ا قتناع  التُ المنظمة فُ المتبعة التنظِمِة العكامؿ ل،افة المستمر كالتطِك

 مها ت ،ؿ فُ ِمِةالتنظ بالمستكِات كانتيا ن  العلِا بالقِادات بد ان  فِيا العاملِف أدا  علٍ تؤ ر
 (.79: 2009 العهلةا  النشاط

 

 (:83: 2009 العهلةا  كىُ األدا  لتحسِفكقد أشار  العهلة( بأٌف ىناؾ  ال ة مداصؿ      
 

 الموظف تحسِن: آول المدخل (1
ذا التاِِرا فُ صعكبةن  العكامؿ أ، ر ِيعد المكظؼ تحسِف إفٌ        األدا  تحلِؿ بعد التأ،د تـ كا 
 التحسِف إحداث كسا ؿ عدة فيناؾ األدا  فُ تحسِف أك تاِِر إلٍ بحاهةو  المكظؼ أفٌ ب ،امالن 
 :كىُ المكظؼ أدا  فُ
 أك ن  عملو ِهب كما القكة نكاحُ علٍ التر،ِز فُ كتتم ؿ: األكلٍ الكسِلة. 
 ماكبِف  عملو فُ الفرد ِرغب ما بِف التكازف علٍ التر،ِز فُ كتتم ؿ :ال انِة الكسِلة 

 .بامتِاز لفردا ِؤدِو
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 األدا  تحسِف مهيكدات ت،كف أف ِهب حِث الشصصِة باألىداؼ الربط :ال ال ة الكسِلة 
 المكظؼ. كأىداؼ اىتمامات مع كمنسهمة مرتبطة

 

 الوظِفة تحسِن: الثانُ المدخل (2
 فُ الكظِفة محتكِات ساىـتي  حِث األدا  لتحسِف فرصان  رِكفٌ  الكظِفة مياـ فُ التاِر إفٌ      
 أك المكظؼ ميارات تفكؽ ،انت إذا أك الليمـ م بطة أك ملةمي  ،انت إذا األدا  مستكل تدنُ

 .ضركِرة غِر أك مناسبة غِر مياـ علٍ تحتكم
 ؽرى فً  فُ للمشار،ة ّصر كقتو  مف للمكظفِف الفرصة إتاحة الكظِفة تحسِف كسا ؿ كمف    
 .المنظمة مشا،ؿ حؿ ُف للمساىمة ليـ الطرؽ كتكفِر الهاف أك مياـ مهمكعات أك عمؿ

  

 الموقف حسِن: تالثالث المدخل (3
 األدا  تحسِف إلٍ ِؤدم ما للتاِِرا فرصان  عطُتي  الكظِفة فِيا تؤدل التُ البِ ة أك المكقؼ إف
 الهماعة تنظِـ بيا ِتـ التُ كالطِرقة التنظِمِة المستكِات عدد ناسبةمي  مدل معرفة صالؿ مف

 اإدارات مع المتبادؿ التفاعؿ كفعالِة كالمسؤكلِة ا تصاؿ صطكط ككضكح مناسبة كمدل
 .الصدمة مف المستفِد الهميكر كمع األصرل

 

 طِرؽ عف األدا  لتحسِف اليامة األسالِب مف الشاملة الهكدة إدارة اعتبار ِم،ف ،ما    
  .األدا  تحسِف فُ المتصصصة الهكدة دكا ر أك العمؿ ؽرى بفً  با ستعانة ا ىتماـ



 

 
 

-45- 

 الحاملبحح الج

 الصزطة الفلسطييية 1.1

 

 مكدمة   2.3.1
 تعزيف الصُّزطة   2.3.2

 وظائف الصُّزطة   2.3.3

 املهاو الصُّزطية احلديجة   2.3.4

 الكيه املهيية ومهارات رجال األمً   2.3.5

 رؤية الصُّزطة الفلسطييية   2.3.6

 رسالة الصُّزطة الفلسطييية   2.3.7
 قيه الصُّزطة الفلسطييية   2.3.8
 اهليهل التيعيني جلهاس الصُّزطة الفلسطييية   2.3.9

احملافعات زطة الفلسطييية بإحصائية بأعداد الُص 2.3.10

 اجليوبية

 الفلسطييية الصُّزطة بإداراتتعزيف عاو    2.3.11
 املتخصصة يف دلال الزقابة تىبذة عً اإلدارا   2.3.12

 زطةمهتب مفتض عاو الصٌّ ( أ

 زطةاإلدارة العامة ألمً الّص ( ب

  



 

 
 

-46- 

 مقدمة:  2.3.1
رطة مير،بان أساسِان فُ ،ؿ نظاـ ك،ؿ مهتمعا كِعت رطة مف أىـ تيش،ؿ الشُّ بر هياز الشُّ

،ما أنيا األهيزة األمنِة المكهكدة فُ العالـا ألنو ىك الكاهية الر ِسِة للتعامؿ مع المكاطنِفا 
مؤسسة اهتماعِة تيدؼ إلٍ المحافظة علٍ النظاـ العاـا كتطبِؽ القانكف كضماف كهكد النظاـ 

رطة مبدأ . كتكاصلو القانكفا مف صالؿ المحافظة علٍ  المكاطنِف أماـ بِف مساكاةالكتم ؿ الشُّ
رطة مف أىـ األهيزة األمنِة الم،لفة بتنفِذ األمف الداصلُ للمهتمع يـ. كِيعد هياز حقكق الشُّ

نفاذ القانكف كتطيِر المهتمع مف المهرم كالهِرمة نظران للصفة كالطبِعة الصاصة الذم  ِفكا 
 (.64: 2010 حمدافا  ِتمتع بيا بح،ـ النظاـ كالقانكف

رطةِتض ا القِـ المينِة كميارات رهاؿ األمفك ا ككظا فياا مف ىذا المبحث تعِرفان بالشُّ
حصا ِة  كرؤِة الشرطة الفلسطِنِةا كرسالتياا كالقِـ الشرطِةا إضافةن لليِ،ؿ التنظِمُا كا 

المتصصصة فُ مهاؿ الرقابة فُ هياز  تنبذة عف اإدارابإعداد هياز الشرطة الفلسطِنِةا  ـ 
 .لسطِنِةالشرطة الف

 

رطة:  2.3.2 ف الش   تعِر
قكات األمف  (48ـ فُ المادة  2003عٌرؼ القانكف األساسُ الفلسطِنُ الميعٌدؿ لسنة 

عف كىُ القكة المسلحة فُ البالدا كتنحصر كظِفتيا فُ الدفاع كالشرطة بأنيا قكات نظامِة 
لعامةا كتؤدم حفظ األمف العاـ كاّداب اكحماِة المهتمع كالسير علٍ الكطف كصدمة الشعب 

 فُ احتراـ ،امؿ للحقكؽ كالكاهبات.كاهبيا فُ الحدكد التُ رسميا القانكف 

رطة عٌرؼ ،لكب  ىِ ة مدنِة نظامِة تؤدم كاهبيا فُ صدمة الشعب كت،فؿ  بأنياالشُّ
ما تفرضو علِيا  ٍّداب كتتكلللمكاطنِف الطمأنِنة كاألمفا كتسير علٍ حفظ النظاـ العاـ كا

 .(134: 2013ف فُ القانكف  ،لكبا بٌِ المي  ا ح مف كاهباتا كذلؾ ،لو علٍ الكهوالقكانِف كاللك 

رطة كقد عٌرؼ حمداف  ىِ ة نظامِة مدربة تدِربان صاصان للمحافظة علٍ األمف بأنيا الشُّ
كتطبِؽ األنظمة كتنفِذ أكامر الدكلة كتعلِماتيا دكف المساس بأمكاؿ الناس كأعراضيـ كحِراتيـ 

 (.64: 2011حمدافا حدكد النظاـ   الشصصِة إ  فُ

رطة  فِما عر ؼ دحالف ىِ ة مدنِة نظامِة تتبع لكزارة الداصلِة تؤدم كظا فيا بأنيا الشُّ
رطة كىك الذم ِصدر القرارات المنظً  مة لهمِع كتباشر اصتصاصاتيا بر اسة مدِر عاـ الشُّ
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ِنةا كتسير علٍ حفظ النظاـ تؤدم كاهباتيا فُ صدمة الشعبا كت،فؿ للمكاطنِف الطمأنك شؤكنيا 
ككفقان للقانكف  تنفِذ ما تفرضو علِيا القكانِف كاللكا ح مف كاهباتو  ٍكتتكل اكاألمف العاـ كاّداب

 (.74: 2007 دحالفا 

 األعلٍ ر ِسيا نظامِة مدنِة ىِ ة،ما عر ؼ ،لكب هياز الشرطة الفلسطِنِة بأنو ا
 الداصلِة كِزر قبؿ مف المباشر لإلشراؼ كتتبع علٍاأل القا د السلطة الكطنِة الفلسطِنِة ر ِس
 :(48: 2005 ،لكبا  "، وتختص فِما ِلُالكطنُ كاألمف
   ُكقكعيا يا قبؿ،تشافمنع الهِرمةا كالسع. 
 العامة كاّداب العاـ كالنظاـ العاـ األمف حماِة. 
 القكانِف تنفِذ. 
 القضا  أح،اـ تنفِذ. 
 العامة كالمنشآت الممتل،ات حماِة. 
 العا الت بِف العداكة فتِؿ كنزع المنازعات ؿح. 
 كالتأىِؿ اإصالح مرا،ز علٍ اإشراؼ. 
 الهنا ِة كالصحِفة كالسلكؾ السِر حسف كشيادات السالح تراصِص منح. 

 

رطة بأنيا  رف الباحثعّ وُِ  ىِ ة نظامِة مدنِة ذات طابع عس،رم تيدؼ إلٍ تكفِر االشُّ
 .االمكاطنِفا كالحفاظ علٍ حقكقيـ التُ ِ،فليا ليـ القانكف األمف كا ستقرار كالطمأنِنة لهمِع

رطة:  2.3.3  وظائف الش 
ة  (1 رطة الوظِفة إداِر  :(لضبط إداري)اللش 

رطة ،ػسي مهمكعة األنشطة التُ تي  بياقصد ِي    لنظاـ لصِانة األمف كا إداِرةو  لطةو مارسيا الشُّ
األمف ،فؿ تحقِؽ ت التٍُ الطرؽ إل ااألفراد كتكهِيي ألنشطةقتضِو ذلؾ مف مراقبة ِكما 

 (.54: 2007للمكاطنِف  صِاـا 
 

 

 :الوظِفِة القضائِة )الضبطِة القضائِة( (2
رطة نِابةن  تتم ؿ باإهرا ات التُ تقكـ بيا ك  عف السلطة القضا ِة كلمصلحتيا. تمارسيا الشُّ

رطة عقب كقكع   لضبط كصك ن ا إهرا اتبيدؼ معرفة الفاعؿ كهمع األدلة كاتصاذ  الهِرمةالشُّ
 (.46: 2014 أبك هِابا  إلٍ تقدِـ الفاعؿ لهية القضا 

  



 

 
 

-48- 

 الوظِفِة اٗجتماعِة:  (3
 

قكِيا الدكر ا هتماعُ  مسؤكلِة إف   رطةاألمف تهاه األفراد ِعززىا ِك رطة رغـ للشُّ ا فالشُّ
ُو اماهت دكرىا التقلِدم فُ م،افحة الهِرمة كتر،ِزىا علٍ ىذا الهانبا إ  أنيا تقكـ بدكرو   ع

المساعدة فُ عملِات اإنقاذ ك  اكالفِضانات االمساعدة فُ حا ت الز زؿك ،أعماؿ النهدة م الن 
 .(71: 2014ا هكدة كفُ حالة انتشار األكب ة كاألمراض  اكالارؽ االطرؽ كفتح

  

رطة: (4   الوظِفة اٗقتصادِة للش 
ر كتشمؿ الحفاظ علٍ أمكاؿ كممتل،ات الدكلةا كم،افحة الهرا ـ ا  قتصادِة م ؿ تزِك

ا إلٍ هانب التفتِش علٍ سرقة الصدمات األساسِة م ؿ ِبُالضر العمالتا التيِربا التيرب 
كالياتؼا ك،ذلؾ علٍ المكارد الاذا ِة كالصحِة بالتعاكف مع الكزارات كالهيات  االما  كال،يربا 

 .(15: 2008 أبك عمرةا  المعنِة
 

 الوظِفة السِاسِة: (5
مع مف مظاىر ا نحراؼ السِاسُ كحماِتو مف التطرؼ كا تهاىات تستيدؼ حماِة المهت

كالتِارات السِاسِة المناىضة التُ تيدؼ إلٍ اإصالؿ بنظاـ الح،ـ كزعزعة ا ستقرار  ،لكبا 
2013 :136.) 

 

رطِة الحدِثة:  2.3.4  (73-72 :2010 احمداف  الميام الش 
رطة القاعدة         منع الهِرمة فُ همِع  إستراتِهِةعلِيا  ٍبنالتُ تي  األساسِةتعتبر أهيزة الشُّ

رطة منذ نشأتيا األكل كقدبلداف العالـا  المياـ  ِم،ف تحدِدك  بميمة م،افحة الهِرمة. ٍبدأت الشُّ
رطِة  المتعددة كالمتداصلة فُ النقاط التالِة: الشُّ

 صة.حماِة األركاح كالممتل،ات العامة كالصاصةا كحماِة حِرات األفراد كحقكقيـ الصا .1
 قِادة إهرا ات الكقاِة مف الهِرمة. .2
 ناة.ا كالقبض علٍ الهي ياا،تشاف إهرا اتم،افحة الهِرمة كاتصاذ  .3
البحث الهنا ُ كتكفِر األدلة الالزمة لتحقِؽ العدالة الهنا ِةا كمساعدة ضحاِا  .4

 الهِرمة.
 .تطبِؽ القكانِف كاألنظمة الساِرة فُ الدكلةا كحفظ النظاـ العاـ .5
 .(116 :2010 ا ،لكب القضا تنفِذ أح،اـ  .6
 ظـ السِر كالمركرا كتأمِف كسا ؿ النقؿ كالمكاصالت.إدارة ني  .7
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 ظـ المعلكمات الصاصة كالعامة.تأمِف ني  .8
 المحافظة علٍ األمف السِاسُ بهمِع متطلباتوا ك،ذلؾ األمف ا قتصادم كال قافُ. .9
رطِةتسِِر الدكِرات  .10  كضماف التكاهد الشرطُ الدا ـ. الشُّ
كالبع ات  لمؤسسات كالمقرات الح،كمِة باإضافة لمقرات المؤسسات الدكلِةحراسة ا .11

 (.71: 2014 اهكدة  الدبلكماسِة كالقنصلِة
 اإشراؼ علٍ ا حتهاهات كا حتفا ت كالمكا،ب العامة فُ الطرؽ كاألما،ف العامة. .12

 (.72: 2014 اهكدة 
ادة .13 أنِنة لرؤكس األمكاؿ الطمتكفِر األمف كا ستقرار ِكفر ا ففرص نهاح التنمِة ِز

 .(54: 2012 صلِؿا 
 

 

 القِم المينِة وميارات رجال آمن:  2.3.5
عِنو علٍ أدا  كاهباتو بنهاحا كتنقسـ ىذه تي  شصصِةو  ِهب تحلُ رهؿ األمف بمياراتو 

بالقِـ كىُ  ك ِؽو  كترتبط الميارات الصاصة بش،ؿو  .فنِة كمياراتو  اصاصة الميارات إلٍ مياراتو 
كما ىك صطأا  ارشدان للفرد داصؿ الهماعة كتحدد ما ىك صكابسا دة التُ تعتبر مي ا تهاىات ال

صتارة للعمؿ فُ حقؿ األمفا ك  بد مف التأ،د بأف ىذه الميارات مكهكدة أصالن لدل العناصر المي 
 (51 :2014 اأبك هِاب  ما ِلُ: كمف أىـ الميارات الصاصة المرتبطة بالقِـ المينِة

 

 .كا سالمِة لدِنِةالتمسؾ بالقِـ ا .1
 .األمانة كالنزاىة .2
 بصرؼ النظر عف العكاقب المترتبة علِو. الصدؽ .3
 .لـ كالتكاضعالحي  .4
 تكحُ بالالمبا ة كا ستيتار كانحراؼ السلكؾ. التُ الترفع عف العادات السِ ة .5
 .التسامح كا ىتماـ بالعالقات العامة كاإنسانِة .6
 .الشهاعة كال قة بالنفس .7
 .س كسعة الصدرالصبر كضبط النف .8

ا الميارات الفنِة فتتعلؽ ب،ِفِة أدا  العمؿ األمنُا كتأتُ مف عكامؿ تحِط برهؿ أمٌ         
س األمف كىُ م ؿ: ميارة القدرات التحلِلِةا إدارة األزماتا إدارة الكقتا استصداـ السالحا الحً 

 كغِرا ـ الكطنِة كدعمياا الك   للقِا نضباطاألمنُا الحفاظ علٍ األسرارا احتراـ القانكفا 
 .ذلؾ
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رطة الفلسطِنِة:  2.3.6 ة الش   "نحك مؤسسة شرطِة را دة" رِؤ
 

رطة الفلسطِنِة:  2.3.7  رسالة الش 
رطة الفلسطِنِة أحد أىـ م،كنات كزارة الداصلِةا ِعمؿ علٍ تنفِذ الكظا ؼ  هياز الشُّ

رطِة  كالقضا ِة مستيدفان تلبِة اكالصحِة اكاألمنِة اكا قتصادِة اا هتماعِة ا حتِاهات الشُّ
رطة الفلسطِنِةا  ِفمكاطنلل  .(2014 الصطة السنكِة لهياز الشُّ
 

رطة الفلسطِنِة:  2.3.8  قِم الش 
رطة أفٌ  رطة ذات طبِعةو  تكضح رسالة الشُّ  متنكعةو  صاصة لما تقكـ بو مف أعماؿو  مينة الشُّ

رطة لِشمؿ صدمة  الهماىِر ب،افة ف اتيـ ك ِقة الصلة بالمهتمعا كبالتالُ ِتسع عمؿ رهؿ الشُّ
قتنع بيا  كطبقاتيـا لذا   بد مف كهكد إطار مف القِـ لتأدِة ىذه المياـ بحِث ِتقبليا المكاطف ِك

رطة ،رسالةو  رطة . (157 :2013نبِلة  ،لكبا  سامِةو  كبالتالُ برسالة الشُّ تبنُ هياز الشُّ ِك
كالعدؿا كالمساكاةا كالشفافِةا الدِف اإسالمُا  الفلسطِنِة مهمكعة مف القِـ كىُ ،التالُ:

ادةا كالطمكحا كالدقةا كالنزاىةا كالكاقعِةا كالصمكد  الصطة السنكِة لهياز  كالمسا لةا كالِر
رطة الفلسطِنِةا   .(2014الشُّ

 
رطِةتسمك بيا المؤسسة  إنسانِةكتنب ؽ ىذه القِـ مف الدِف اإسالمُ كىك أعظـ قِمة  ا الشُّ

ِحتاج إلٍ نظاـ كتشِرع لصالح اإنساف كصالح األرضا فكهكد اإنساف علٍ األرض 
رطة التعيد كا لتزاـ بالعمؿ دكف تحِز أك صكؼ كباٌض  رؽ أك النظر عف العً  كتتضمف قِـ الشُّ

ا  الدِف أك اللاة أك الهنس فالناس سكاسِةا كالعمؿ علٍ تطبِؽ األنظمة كالقكانِف بعدالةو  كحـز
ادة كالتمِز فُ ،ؿ األعماؿا كالتأ،د كالمس كلِة عف العمؿ كاألدا  المينُ ا كالحرص علٍ الِر

ادة فُ تقدِـ الصدمة األمنِة ألبنا  المهتمع الفلسطِنُا  مف تنفِذ األنشطة بفاعلِةو  ك،فا ةا كالِر
رطِةكالحرص علٍ إنهاز المياـ  كاحتراؼا كالمحافظة علٍ النزاىة كاألمانة بأعلٍ  ب،ؿ دقةو  الشُّ
كتح،ِـ  قات ك،ذلؾ المحافظة علٍ حقكؽ اإنسافا كالتعامؿ بكاقعِةو المستكِات فُ همِع األك 

ؿ المصاطر اا ة أك التشدد فُ الح،ـ علٍ األشِا ا كمكاهية التحدِات كتحمُّ ب المي المنطؽ كتهنُّ 
رطة كعب  العمؿا كالصمكد فُ كهو المصاعب فُ صِاـا   سبِؿ إنهاز أىداؼ هياز الشُّ

2007 :56.) 
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رطة الفلسطِنِة: اليِرل التنظِمُ  2.3.9  لجياز الش 
رطة2.3.1ِكضح الش،ؿ رقـ   ا حِث بازةالفلسطِنِة  ( اليِ،ؿ التنظِمُ لهياز الشُّ

رطة الفلسطِنِة كتؤصذ منو همِع الت ا دعتبر قِي  رطة رأس اليـر التنظِمُ لهياز الشُّ علِمات الشُّ
رطة كاألهيزة ككالقرارات كالتكهِياتا كى األمنِة األصرل كأِضان هية  هية الكصؿ بِف هياز الشُّ

رطة  االفلسطِنِة بازة الكصؿ بِف همِع اإدارات كالمحافظات  التنظِـ كاإدارة بهياز الشُّ
 (ـ2015ماِك
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رطة الف  م2015ماِو، لسطِنِةالمصدر: إدارة التنظِم وإدارة بجياز الش 

 (2.3.1)شرل 
رطة  اليِرل التنظِمُ لجياز الش 

بالمحافظات  الفلسطِنِة
 الجنوبِة

 يذٌر عبو انشرطخ

 َبئت يذٌر عبو انشرطخ

 وحذح انتخطٍظ وانتطىٌر

 إدارح انًجبحث انعبيخ

 إدارح انتذخم وحفظ انُظبو

 إدارح يكبفحخ انًخذراد

 دارح أيٍ انشرطخإ

 األدنخ انجُبئٍخ وحذح

 إدارح انعالقبد انعبيخ

 يفتش عبو انشرطخ

 دائرح يكتت يذٌر عبو انشرطخ

 وحذح انشؤوٌ انقبَىٍَخ

 وحذح انشرطخ انجُبئٍخ انذونٍخ

 انًكتت اإلعاليً

يذٌر انشرطخ نهشرطخ يسبعذ 

 انُظبيٍخ
يذٌر انشرطخ نهعًهٍبد يسبعذ 

 وانتذرٌت
نشرطخ  يسبعذ يذٌر انشرطخ

 انًحبفظبد
يذٌر انشرطخ نهشؤوٌ يسبعذ 

 اإلدارٌخ وانًبنٍخ
يسبعذ يذٌر انشرطخ نهشرطخ 

 انًتخصصخ

 إدارح شرطخ انجهذٌبد

 إدارح انشرطخ انقضبئٍخ

 إدارح أيٍ انجبيعبد

 إدارح شرطخ انًعبثر

 إدارح يبنٍخ انشرطخ

 إدارح انتُظٍى واإلدارح

 إدارح اَنٍبد

 إدارح اإليذاد وانتجهٍز

 إدارح يحبفظخ غزح

 إدارح يحبفظخ شًبل غزح

 إدارح يحبفظخ خبٍَىَس

 ظخ انىسطىإدارح يحبف

 وحذح هُذسخ انًتفجراد

 وحذح انعًهٍبد انًركزٌخ

 إدارح انتذرٌت

إدارح االتصبالد وتكُىنىجٍب 

 انًعهىيبد

 إدارح انذورٌبد وانُجذح

 انُسبئٍخإدارح انشرطخ 

 إدارح شرطخ انحراسبد

 إدارح انشرطخ انجحرٌخ

 إدارح شرطخ انًرور

وحذح اتحبد َبدي انشرطخ 

 انرٌبضً

 إدارح يحبفظخ رفح
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كضح الش،ؿ رقـ        رطة الفلسطِنِة2.3.1  ِك ا حِث بازة ( البنا  التنظِمُ لهياز الشُّ
مباشرا فِما تصنؼ إدارات  ِت،كف مف عدد مف اإدارات التُ ِتبع بعضيا لقا د الهياز بش،ؿو 

رطة كىُ رطة شرطة المحافظاتا إدارا: أصرل كفؽ مهمكعات تتبع مساعدك قا د الشُّ ت الشُّ
رطة النظامِةةالمتصصص  .ا إدارات الش كف اإداِرةا إدارات العملِات كالتدِربا إدارات الشُّ

نظـ العمؿ الشُّ          رطُ كِتضح مساره مف صالؿ تكِزع ا صتصاصات علٍ مهمكعاتو ِك
رطة متنكعةو  رطة ذكم اىتمامات كصبرات كتصصصات مشتر،ةا كِت،كف هياز الشُّ  مف رهاؿ الشُّ

 مف الرتب كالدرهات النظامِة التالِة:

 ف ة الضباط كتت،كف مف  :.  لكا ا عمِدا عقِدا مقدـا را دا نقِبا مالـز أكؿا مالـز
 رطة كتت،كف مف  مساعد أكؿا مساعد.: ف ة مساعدك الشُّ
 رقِب أكؿا رقِبا عِرؼا شرطُا طالب : ف ة ضباط الصؼ كاألفراد كتت،كف مف

 شرطة.

 (:74: 2014هكدةا   نظِمُ إلٍ تحقِؽ األىداؼ التالِةؿ ىِ،ليا التكتسعُ المنظمة مف صال

 تكضِح اإدارات كاألقساـ كالكحدات داصؿ المنظمة. .1
ات اإداِرة فُ المنظمة كاصتصاصات كمس كلِات ،ؿ مستكل. .2  تكضِح المستِك
 إبراز مبدأ التصصص كتقسِـ العمؿ. .3
 تكضِح العالقات الرسمِة. .4
 تكضِح صطكط ا تصاؿ. .5
 عملِات بنا  الكحدات كاألقساـ. تسيِؿ .6
 تكضِح صطكط السلطة. .7
 تقلِؿ ا زدكاهِة. .8
 ترتِب الكظا ؼ كالتنسِؽ بِنيا. .9

 

 :بالمحافظات الجنوبِةإحصائِة بأعداد الشرطة الفلسطِنِة  2.3.10
فُ الفترة  المحافظات الهنكبِةفِما ِلُ هدكؿ ِكضح أعداد ضباط كأفراد الشرطة الفلسطِنِة فُ 

 :2015كحتٍ عاـ  2010ما بِف عاـ 
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 (2.3.1)جدول 
رطة خ٘ل آعوام )  (2015 ٍوحت 2010أعداد الش 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 3549 2978 2661 2574 2267 1939 ضباط

 4660 5226 5457 8597 6263 6568 أفراد

 8209 8204 8118 8471 8530 8507 المجــمــوع

رطةالمصدر: إدارة التنظِم وإدا  .2015 ماِوبناًء علٍ آخر إحصائِات  بغزة ةالفلسطِنِ رة فُ الش 
 

 (2.3.2)جدول 
ة فُ جياز الشرطة الفلسطِنِة  م2015حتٍ ماِو  قطاع غزة  ـــ عددِة الرتب العسرِر

 العدد الرتبة
 1 لواء
 4 عمِد
 36 عقِد
 81 مقدم
 261 رائد
 1174 نقِب
 1100 أولم٘زم 
 892 م٘زم
 1084 أول مساعد

 1040 مساعد
 1253 أولرقِب 
 965 رقِب
ف  144 عِر
 32 شرطُ

 141 شرطُ تحت اٗختبار
 1 راتب مقطوع
 8209 إجمالُ

رطة  .2015 ماِوبناًء علٍ آخر إحصائِات  بغزة ةالفلسطِنِ المصدر: إدارة التنظِم وإدارة فُ الش 
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ف عام  2.3.11 رطة داراتبإتعِر  :الفلسطِنِة الش 
رطة كمياميا بش،ؿو ِم،ف   مبسط مف صالؿ الهدكؿ التالُ: تكضِح إدارات الشُّ

 (2.3.3) جدول
 ومياميا المختلفةالعاملة فُ جياز الشرطة الفلسطِنِة  داراتٕا

 

 الميام إدارة

رطة  إدارة مفتش عام الش 

كالتأ،د مف مطابقة ا كالمحافظات اإداراتتقـك بالرقابة علٍ 
لتُ تصدر عنيا مع اللكا ح كالقكانِف كالتصرفات ا اإهرا ات

تقـك بمتابعة كتنفِذ األكامر كالتعلِمات التُ ،ما المعمكؿ بياا 
رطة. عاـ تصدر عف قا د  الشُّ

 إدارة العامة للتنظِم وإدارة

تصتص باإشراؼ اإدارم ال،امؿ كالمباشر بش كف الضباط كاألفراد 
العاملة فُ هياز كتشرؼ علٍ القكة البشِرة  اك،افة العاملِف

رطة.  الشُّ

ر  إدارة العامة للتخطِط والتطِو

رطة كذلؾ مف صالؿ  لتساىـ فُ صنع القرارات لد قِادة الشُّ
دىـ با ستشارات العلمِة كالمينِةا  لما تقـك بو مف  إضافةن تزِك

كتقاِرر كأكراؽ عمؿ تعالج مف صالليا العدِد مف الظكاىر  دراساتو 
رطةالتُ تمي   .س عمؿ الشُّ

 إدارة العامة للمباحث العامة
م،افحة الهِرمة كمالحقة منفذِيا  إستراتِهِةِقع علٍ عاتقيا تنفِذ 

 القبض علِيـ كتقدِميـ للعدالة. إلقا 

 إدارة العامة للمرور
ؽ كتنفِذ القكانِف كاللكا ح ري تقـك بضبط الحالة المركِرة علٍ الطُّ 

 كر.كضبط المصالفات كالتحرم فُ حكادث المر 

رطةإدارة العامة   القضائِة للش 

 اسكا  تقدـ الصدمات للمكاطنِف كلمرافؽ العدؿ كالقضا  علٍ حدو 
 احِث تقـك بتنفِذ قرارات المحا،ـ النيا ِة كقرارات النِابة العامة

كتنظِـ المذ،رات الصادرة مف  اكنقؿ المح،كمِف كالمكقكفِف
 المح،مة للشيكد كالمتيمِف.

لقوات التدخل وحفظ  إدارة العامة
 النظام

 اأمنُ كمكاهية أم صلؿو  اتقـك بحفظ النظاـ كالسِطرة علٍ األمف
 صالؿو إكمكاهية أم ا ا شتراؾ فُ ميمات األمف السِاسُكتقـك ب

 بالنظاـ العاـ.
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 الميام إدارة

 إدارة العامة لمرافحة المخدرات
تقـك بم،افحة هرا ـ تيِرب المصدرات أك المتاهرة فِيا أك تداكليا أك 

 زراعتيا أك إنتاهيا.

 إدارة العامة ليندسة المتفجرات
،بات المشبكىة كالمصلفات الحربِة مف ذصا ر رى تقـك بالتعامؿ مع المي 

 كألااـ كالتُ ِتـ الع كر علِيا فُ المدف كالقرل الفلسطِنِة.

ة  إدارة العامة للعملِات المررِز

كتقـك  امِدافحلقة الكصؿ بِف القِادة كالدكِرات المنتشرة فُ ال
 اإداراتالكاردة كالصادرة مف همِع  اإشاراتباستقباؿ همِع 

 كتقـك بمتابعة عمؿ الدكِرات. اكالمحافظات

رطةإدارة العامة  ة للش   البحِر

تتحمؿ مس كلِة فرض األمف كاألماف للمكاطف كحماِتو علٍ طكؿ 
الصط الساحلُ كحماِة كمساعدة شِرحة الصِادِف كممتل،اتيـ 

 حفاظ علٍ البِ ة البحِرة كال ركة السم،ِة.كال

 إدارة العامة لشرطة البلدِات

ة فُ  تقـك بالتعاكف مع البلدِات كلهاف الصدمات كالمهالس القرِك
تطبِؽ السِاسة العامة لكزارة الح،ـ المحلُ فِما ِتعلؽ بتنظِـ 

تراصِص ك  البنا ا الشكارعا المركرا مكاعِد فتح كا غالؽ المحالتا 
 .ا  كالمحالت(البن

إدارة العامة ل٘تصاٗت وترنولوجِا 
 المعلومات

رطةتصتص بالدعـ اللكهستُ  مف صالؿ إعداد التقاِرر  للشُّ
فنُ مف حِث تكفِر شب،ات ا تصاؿ الدعـ الك  حصا ِاتاإك 

رطة ب،افة فركعو كأقسامو.  الياتفِة كالالسل،ِة لهياز الشُّ

رطة  إدارة العاملة لمالِة الش 

بإدارة همِع المعامالت كالتسيِالت المالِة الصاصة بهياز صتص ت
رطة مف صالؿ تسلِـ الركاتب كتكابعيا مف عالكاتو   كترقِاتو  الشُّ

ضاتو  كصصكماتو   كحسمِات. كتعِك

 إدارة العامة للنجدة

فِذ المياـ المِدانِة مف صالؿ المحافظة علٍ النظاـ تصتص بتن
لحِلكلة دكف كقكع الهِرمة أك ؽ الصارهِة لري كاألمف علٍ الطُّ 

 الحكادث المركِرة كاإبالغ الفكرم عف كقكع أم حادث.

 إدارة العامة للحراسات

م،لفة بحراسة همِع المبانُ كالمنشآت الح،كمِة كالتُ تصص كىُ 
أك المؤسسات الصاصة التُ تتعاقد  تاالسفارا: م ؿ االدكلة كتحمِي
 .لفنادؽاك البنكؾا : تيا م ؿلح،كمة علٍ حراستيا كحماِكتتفؽ مع ا
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 الميام إدارة

ب  إدارة العامة للتدِر
عداد أفرادىا علمِان ك قافِان لمكاهية تيتـ ب رطة كا  تدِرب منتسبُ الشُّ

 كتقـك بإعداد الدراسات الصاصة بالتدِرب. االمياـ التُ تك،ؿ إلِيـ

 إدارة العامة للمعابر والحدود

كالمطارات فُ  اإشراؼ علٍ المعابر كالحدكد كالمكانئتيعنٍ ب
مناطؽ السلطة الكطنِة الفلسطِنِةا كتنظِـ حر،ة دصكؿ كصركج 

 المسافِرف كمراقبة كصكؿ كمركر كماادرة المكاطنِف كاألهانب.

رطة  إدارة العامة ٓمن الش 
الضباط كأفراد  لباإشراؼ علٍ الشؽ ا نضباطُ لدتصتص 

رطة كمراقبة سلك،يـ كتصرفاتيـ.  الشُّ

 مة للتسلِحإدارة العا

رطة مف الذصا ر كالسالح  تعمؿ علٍ همع كتكفِر احتِاهات الشُّ
دارة أرشِؼ كعيدة السالح للضباط كصِانة تلؾ  ب،افة أنكاعو كا 

 األسلحة.

 إدارة العامة لٖمداد والتجيِز

رطة المتنكعة هات اللكهستِةبتكفِر ا حتِاِقـك  مع  لهياز الشُّ
فُ المبانُ كاألهيزة كالمعدات  تنظِـ عملِات الصِانة كاإصالح

 كتنفِذ المشركعات الهدِدة.

رطة بهميكرىا الداصلُ كالصارهُ. إدارة العامة للع٘قات العامة  تربط مؤسسة الشُّ

 إدارة العامة لٔدلة الجنائِة
مف مسرح  همع سكا ن فحص كتحلِؿ العِنات المادِة التُ تي ِقـك ب

 المهنُ علِو.الهِرمة أك مف المشتبو بو أك مف 

 إدارة العامة ٓمن الجامعات
تعمؿ علٍ حماِة أمف الهامعات مف األصطار كالعمؿ علٍ استقرار 

 صلة بيا.األمف فِيا كحماِة اّداب العامة كم،افحة الهرا ـ المي 

رطةالمرتب إع٘مُ   للش 

رطة كاطالع الهميكر علِياِيتـ ب كنشر األصبار  انشر هيكد الشُّ
رطة كا تصاؿ بالصحؼ ككسا ؿ اإعالـ كالمناسبا ت الصاصة بالشُّ

 المصتلفة كمحاربة األصبار ال،اذبة كتكعِة الهميكر.

رطةإدارة العامة  رطة التقلِدِة كحدىا فِيا. ذنفتي  النسائِة للش   المياـ التُ   ِصح دصكؿ الشُّ

 إدارة العامة لْلِات
إصالح لهمِع أنكاع المس كلة عف الصِانة العامة كاىُ الهية 

 د المسهلة.يى السِارات كمتابعة ش كنيا مف حِث الترصِص كالعي 
 

ر رطة المصدر: إدارة العامة للتخطِط والتطِو  .2015 ماِوغزة، الفلسطِنِة ب جياز الش 
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فـُ مجـال الرقابـة فـُ جيـاز الشـرطة  المتخصصة تنبذة عن إدارا 2.3.12
 :(ـ2015الفلسطِنِة بازةا ماِكلشرطة إدارة التنظِـ كاإدارة فُ ا  الفلسطِنِة

 

 :مرتب مفتش عام الشرطة ( أ

ف عام ًٗ / تعِر  بمرتب مفتش عام الشرطة أو

مف  ىك أحد اإدارات اليامة فُ الشرطة الفلسطِنِة كالذم ِقكـ بالرقابة علٍ أساس التأ،د     
كالقكانِف  مطابقة اإهرا ات كالتصرفات التُ تصدر عف اإدارات كالمحافظات مع اللكا ح

 المعمكؿ بيا كالتأ،د مف أف همِع اإهرا ات تتـ كفؽ أح،اـ القانكف.
 

 الشرطة / أىداف مرتب مفتش عام ثانِاً 

 .الت بت مف سالمة اإهرا ات كاألعماؿ اإداِرة فُ إدارات كمحافظات الشرطة 
 .ر األدا  الشرطُ فُ همِع المها ت  تحسِف كتطِك
  ٌة تـ إنهازىا كفؽ الصطط كالسِاسات المرسكمة.األىداؼ المحدد التأ،د مف أف 
  ٌا ِهرم فُ الكاقػع بيػدؼ إح،ػاـ الرقابػة كالتقِػِـ تزكِد قِادة الشرطة بالمعلكمات كالبِانات عم

 كالمسا لة.
 .متابعة تنفِذ األكامر كالتعلِمات الصادرة مف القِادة مف قبؿ ،افة اإدارات كالمحافظات 

 

 العام / اختصاصات مرتب المفتش ثالثاً 

 للتأ،د مف  المر،ِزة كالفرعِةا القِاـ بعملِات التفتِش الدكرم لمصتلؼ الكحدات اإداِرة
كفؽ الصطط كاألىداؼ المرسكمة كطبقان للقكانِف  اسالمة إهرا ات العمؿ بهياز الشرطة

 كاألنظمة كاللكا ح كالتعلِمات كالقرارات التُ تح،ـ إهرا ات العمؿ.
 عامالت اإداِرة كاإهرا ِة فُ السهالت الصاصة بيا كالتحقؽ مف التأ،د مف تسهِؿ ،افة الم

 قِاـ الدكا ر كاألقساـ بإعداد التقاِرر الدكِرة فُ مكاعِدىا دكف تأصِر.
 .التأ،د مف حفظ الك ا ؽ كالمستندات كالسهالت الصاصة بالعمؿ كفؽ أرشفة محددة كمعتمدة 
 هرا  التحقِقات اإداِرة الالزمة بشأنيا كتحدِد مسؤكلِة  ال،شؼ عف المصالفات كالتهاكزات كا 

حالتيا إلٍ الهيات المصتصة إذا اقتضت المصلحة ذلؾ كمتابعة اإهرا ات  المتسببِف كا 
 المتصذة بصصكصيا.
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 .إعداد التقاِرر الدكِرة كالصاصة كرفعيا إلٍ مدِر عاـ الشرطة كالمراقب العاـ كالمعنِِف 
  ِر مستكل األدا  كا ستصداـ األم ؿ للمقدرات فُ دراسة المش،الت كاألصطا  التُ تعِؽ تطك

ر إهرا ات العمؿ  ب كتطِك إدارات الشرطة كتقدِـ التكصِات كالحلكؿ المقترحة لتصِك
 كالنيكض بمستكل األدا .

  ُفحص كدراسة الش،اكل المقدمة مف الهميكر كمكظفُ الشرطة بشأف إهرا ات العمؿ ف
الشرطة كالمراقب العاـ لكزارة الداصلِة كالدكا ر  هياز الشرطة كالتُ تحاؿ مف قبؿ مدِر عاـ

 األصرل فِما ِصص عمؿ الرقابة كرفع التكصِات كا قتراحات بشأنيا.
  ا شتراؾ فُ لهاف التدقِؽ كالتحقِؽ بالمصالفات اإداِرة كالمالِة التُ تحدث بمصتلؼ

 ُ تتصذ بشأنيا.إدارات الشرطة كرفع تكصِاتيا إلٍ الهية المصتصة كمتابعة القرارات الت
  ُب األصطا  الم،تشفة أ نا  التفتِش الداصلُ ،تلؾ الت متابعة كمعالهة المش،الت كتصِك

ِقدميا م،تب المراقب العاـ فُ التقاِرر الصادرة عنو كالتأ،د أف همِع اإهرا ات فُ مرا،ز 
 الشرطة تتـ حسب القانكف.

 فِذىا.التأ،د مف أف همِع أح،اـ القضا  كأكامر النِابة ِتـ تن 
  األدا . ة ،فافراد مف صالؿ تقاِرر األالتأ،د مف مدل ،فا ة أدا  الضباط كصؼ ضباط ك 
 .القِاـ بأِة ميمات بنا  علٍ ت،لِؼ مف مدِر عاـ الشرطة 

 

 وآقسام فُ مرتب مفتش عام الشرطة آفرع والدوائر/  رابعاً 

 المفتش العاـ.م،تب  .1
 م،تب اإدارة. .2
 .نا ب المدِر م،تب .3
 ؤكف اإداِرة كالمالِة.قسـ الش .4
 قسـ ا ستشارات القانكنِة. .5
 .التفتِش اإدارم قسـ .6
 المالُ. التفتِش قسـ .7
 قسـ التفتِش الفنُ. .8
 قسـ متابعة التحقِقات. .9
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 (2.3.4)جدول 
ة فُ   م2015حتٍ ماِو  مرتب مفتش عام الشرطةعددِة الرتب العسرِر

 العدد الرتبة
 3 عقِد
 2 مقدم
 10 نقِب
 4 أولم٘زم 
 1 م٘زم
 6 أولمساعد 
 2 أولرقِب 

 28 إجمالُ
 

رطة  .2015 ماِوبناًء علٍ آخر إحصائِات  بغزة ةالفلسطِنِ المصدر: إدارة التنظِم وإدارة فُ الش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطة .م2015ماِو ،بغزة ةالفلسطِنِ المصدر: إدارة التنظِم وإدارة فُ الش    

 يذٌر اإلدارح

 قسى انتفتٍش انًبنً

 تبثعخ انتحقٍقبدقسى ي

 قسى انتفتٍش اإلداري

 قسى انتفتٍش انفًُ

 قسى االستشبراد انقبَىٍَخ

 َبئت انًذٌر

 قسى انشئىٌ اإلدارٌخ وانًبنٍخ

 يكتت اإلدارح

 (2.3.2)شرل 
 لمفتش عام الشرطةاليِرل التنظِمُ 
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 إدارة العامة ٓمن الشرطة: ( ب

ف عامأ ًٗ / تعِر  بإدارة العامة ٓمن الشرطة و

 إدارة أمف الشرطة مف اإدارات التُ تقكـ باإشراؼ علُ الٌشؽ ا نضباطُ لدل الضباط  
كأفراد الشرطة كمراقبة سلك،يـ كتصرفاتيـ كتقكـ بعمؿ التحِرات األمنِة الالزمة عف الضباط 

التُ ترد عف العاملِف بهياز الشرطة كالعمؿ كتقكـ بالتحقِؽ فُ صحة الش،اكم  كأفراد الشرطة.
 رفع مستكم الكعُ لدم العاملِف فُ الشرطة. ٍعل

 

 ميام إدارة العامة ٓمن الشرطة ثانًِا /

  الشرطة الفلسطِنِة كطرؽ تنفِذىا.عاـ متابعة قرارات مدِر 
 .تكهِو كمتابعة كمراقبة السلكؾ ا نضباطُ لضباط كصؼ ضباط كأفراد الشرطة 
 عاـ. قاِرر ِكمِة لمدِر الشرطة الفلسطِنِة عف سِر عمؿ الشرطة بش،ؿو رفع ت 
  دراسة الكضع األمنُ لمقرات الشرطة كالمبانُ المحِطة بيا مف الناحِة األمنِة كتحدِد نقاط

 القكة كالضعؼ كعمؿ تحِرات شاملة عند الس،اف كالصركج بصطة أمنِة سلِمة.
 ألفػػراد فػػُ القضػػاِا التػػُ تحػػاؿ إلػػُ اإدارة العامػػة إهػػرا  التحقِقػػات القانكنِػػة مػػع الضػػباط كا

ألمػػػػف الشػػػػرطة مػػػػف قبػػػػؿ مػػػػدِر الشػػػػرطة الفلسػػػػطِنِة أك مػػػػف قبػػػػؿ المػػػػدرا  العػػػػاملِف كمػػػػدرا  
  .اإدارات الصاصة

 القػػكانِف  ٍعلػػافظػػات للتأ،ػػد مػػف سػػِر العمػػؿ بنػػا ان متابعػػة العمػػؿ فػػُ إدارات الشػػرطة كالمح
 كالتعلِمات.

 حليا كمتابعتيا. ٍد أفراد الشرطة كالعمؿ علتلقُ ش،اكم المكاطنِف ض 
  عاـ مع عمؿ التحِرات الالزمة كالتحقِؽ  متابعة القضاِا األمنِة التُ تصص الشرطة كبش،ؿو

 فُ ىذه القضاِا كالصركج بالنتا ج.
  متابعػػػة القضػػػاِا المدنِػػػة التػػػُ ترفػػػع فػػػُ محػػػا،ـ الصػػػلح كالمحػػػا،ـ الهنا ِػػػة كتنفِػػػذ األح،ػػػاـ

 كأفراد الشرطة.الصادرة بحؽ ضباط 
  مف الشرطة.أتكهِو إصالح كتأىِؿ المح،كمِف فُ سهف 
 .متابعة اإهازات الصارهِة كالسفر لضباط كأفراد الشرطة 

 

 

 



 

 
 

-62- 

 ميام مدِر عام أمن الشرطة ثالثًا /

 اميا بش،ؿ عاـاإشراؼ ال،امؿ علُ عمؿ إدارة أمف الشرطة كهمِع فركعيا كأقس. 
 قا ػػد الشػػرطة كتلقػػُ التعلِمػػات الصػػادرة منػػو كاإشػػراؼ  المػػدِر ىػػك المصػػكؿ الكحِػػد بمصاطبػػة

 .ال،امؿ علُ تنفِذىا
  المػػػػػػدِر ىػػػػػػك المصػػػػػػكؿ الكحِػػػػػػد بمصاطبػػػػػػة المػػػػػػدرا  العػػػػػػامِف كمػػػػػػدرا  المحافظػػػػػػات كاإدارات

 .صاطباتيـ كم،اتباتيـ كالرد علِياالمتصصصة كتلقُ م
  ع حسػػػب تصصصػػػو متابعػػػة الصطػػػة اإسػػػتراتِهِة ليِ،لِػػػة أمػػػف الشػػػرطة كعمػػػؿ ،ػػػؿ دا ػػػرة كفػػػر

 .عة عملو للقِاـ بو علُ أ،مؿ كهوكا عطا و األكامر كالقرارات حكؿ طبِ
  التنسِؽ بِف دكا ر كفركع أمف الشرطة بحِث ،ػؿ دا ػرة كفػرع ِأصػذ حقػو كمتابعػة تصصصػاتو

 كأم م،اتبة بِف الدكا ر كالفركع ت،كف مف صالؿ المدِر العاـ.
  نتػا ج التحقِقػات لمػدِر الشػرطة الفلسػطِنِة مػع رفع مذ،رات بالتقػاِرر كالمعلكمػات األمنِػة ك

 .ذ،رة كتنفِذ الرد الذم ِأتُ علِو،تابة تكصِاتو علُ ،ؿ م
  الرهػػػػؿ المناسػػػػػب فػػػػُ الم،ػػػػػاف ىػػػػك المصػػػػكؿ الكحِػػػػػد للتػػػػنقالت الداصلِػػػػػة فػػػػُ اإدارة ككضػػػػػع

 .المناسب
  كانِف بػػالق تزامػػوالكعػػدـ  انضػػباطومحاسػػبة كمعاقبػػة أم فػػرد مػػف أفػػراد أمػػف الشػػرطة فػػُ عػػدـ

 .كاللكا ح الشرطِة
  مػػػػدِر اإدارة العامػػػػة ألمػػػػف الشػػػػرطة ىػػػػك الػػػػذم ِم،نػػػػو التنسػػػػِؽ بػػػػِف المحافظػػػػات الشػػػػمالِة

 كالهنكبِة فُ همِع القضاِا التُ تصص عمؿ إدارة أمف الشرطة .
 المناسػبة  مف الشرطة لِقػـك بتحدِػد العقكبػةبعد التحقِؽ فُ قضِة معِنة ترفع النتا ج لمدِر أ

 .يا لمدِر الشرطة الفلسطِنِةكبعدىا ِرفع
 

 وآقسام فُ إدارة العامة ٓمن الشرطة آفرع والدوائرًا / رابع

 مدِر اإدارة. .1
 نا ب مدِر اإدارة. .2
 قسـ م،تب اإدارة. .3
 قسـ الشؤكف القانكنِة. .4
 قسـ العملِات كاألمف. .5
 دا رة التحقِؽ كالحهز المر،زم. .6
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 دا رة الشؤكف المالِة كاإداِرة. .7
  نضباط.دا رة ا .8
 دا رة المعلكمات كالتحرم. .9

 دا رة شماؿ غزة. .10
 دا رة غزة. .11
 دا رة الكسطٍ. .12
 .سدا رة صاف ِكن .13
 دا رة رفح. .14

 

 (2.3.5)جدول رقم 
ة فُ إدارة العامة ٓمن الشرطة  م2015حتٍ ماِو  عددِة الرتب العسرِر

 العدد الرتبة
 1 عقِد
 4 مقدم
 6 رائد
 62 نقِب
 29 أولم٘زم 
 28 م٘زم
 16 أولمساعد 
 22 مساعد
 30 أولرقِب 
 18 رقِب
ف  1 عِر
 1 شرطُ

 6 شرطُ تحت اٗختبار
 224 إجمالُ

 

رطة .2015 ماِوبناًء علٍ آخر إحصائِات  بغزة ةالفلسطِنِ المصدر: إدارة التنظِم وإدارة فُ الش 
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 يذٌر إدارح أيٍ انشرطخ

 َبئت انًذٌر

 قسى انشئىٌ انقبَىٍَخ

 يكتت اإلدارح

 قسى انعًهٍبد واأليٍ

 دائرح االَضجبط دائرح انًعهىيبد وانتحري دائرح انشؤوٌ انًبنٍخ واإلدارٌخ دائرح انتحقٍق وانحجز انًركزي

 قسى انتحقٍق

 قسى انحجز

 قسى اإلدارح

 قسى انًبنٍخ

 قسى انتُظٍى اإلدارح

 قسى اإليذاد وانتجهٍز

 قسى انتحري

 قسى انًعهىيبد

 قسى اإلدارح

 اَضجبط يحبفظبد انجُىة

 َضجبط يحبفظخ غزح وانشًبلا

 قسى اإلدارح

 غزح دائرح شًبل دائرح غزح دائرح انىسطى سدائرح خبٌ ٌىَ دائرح رفح

 قسى انتحري

 قسى اإلدارح

 قسى انًراكز

 قسى انتحقٍق وانحجز

 قسى انتحري

 قسى اإلدارح

 قسى انًراكز

 قسى انتحقٍق وانحجز

 قسى انتحري

 قسى اإلدارح

 قسى انًراكز

 قسى انتحقٍق وانحجز

 قسى انتحري

 قسى اإلدارح

 قسى انًراكز

 قسى انتحقٍق وانحجز

 قسى انتحري

 قسى اإلدارح

 قسى انًراكز

 قسى انتحقٍق وانحجز

 (2.3.3) شرل رقم
 ٕدارة أمن الشرطةاليِرل التنظِمُ 

رطة  م.2015ماِو بغزة، ةالفلسطِنِ المصدر: إدارة التنظِم وإدارة فُ الش 
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 :الفصل خ٘صة 2.4

ػػػة       ؛ حِػػػث تنػػػاكؿ الفصػػػؿ ال ػػػانُ  ال ػػػة مباحػػػث كىػػػُ: المبحػػػث األكؿ: الرقابػػػة اإداِر
ػػػة تنػػػاكؿ عػػػدة هكانػػػب ،ػػػاف أىميػػػا عػػػرض ػػػؼ الرقابػػػة كمفيػػػـك الرقابػػػة اإداِر كأىمِتيػػػا  تعِر

الػٍ مكضػكع اليِ،ػؿ أِضان كتطىر ؽ كأىدافيا كعناصرىاا كصصا ص النظاـ الرقابُ الفٌعاؿا 
ػػة كصطكاتيػػاا  العملِػػة الرقابِػػةا كتػػـ اسػػتعراض ُ،أسػػاس فػػ التنظِمػػُ شػػركط الرقابػػة اإداِر

تكضػػػِح أنػػػكاع كتػػػـ  رقابِػػػة الكاهػػػب اسػػػتصداميااإضػػػافةن إلػػػٍ ذ،ػػػر أىػػػـ األدكات كالكسػػػا ؿ ال
ػة معِقػات فػُ هػدكؿ صػمـ ليػذا الاػرضا كصتامػان تحػٌدث المبحػث عػف أىػـ ال الرقابة اإداِر

 ات بش،ؿ عاـ كفُ القطاع األمنُ بش،ؿ صاص.التُ تعترض العملِة الرقابِة فُ المنظم

ره مػػف  لػ دا  اإدارماأمػا المبحػث ال ػانُ فقػد صصػص        كىػك المرهػك تحسػِنو كتطػِك
ا فػػُ ىػػذا المبحػػث حِػػث تػػـ عػػرض مفيػػـك األدا  كالعناصػػر الم،كنػػة لػػو العملِػػة الرقابِػػةا

ِضان الػٍ أىػـ العكامػؿ ٌرؽ أكتط اكصصا صيا إلِياأنكاعو كالمعاِِر التُ ِستند  إلٍإضافة 
إضػافةن  عف تقِػِـ األدا  ىذا المبحث كتحٌدث اوً ضعفً األدا ا كمظاىر  لمؤ رة علٍالبِ ِة ا

مفيكـ تحسِف األدا  كأىدافو كصتامان فُ ىذا المبحث تـ استعراض  األىمِة كأىداؼ التقِِـ
 كالمداصؿ المستصدمة ليذا المكضكع.

كذ،ػر  مػف حِػث تعِرفيػا يػاز الشػرطة الفلسػطِنِةتناكؿ المبحث األصِػر نبػذه عػف ه      
التػُ ِهػب أف ِتحلػٍ بيػا  الفردِػة كالميػارات المينِػة أىـ كظا فيػا كمياميػاا كمػا ىػُ القػِـ

ػؿ األمػف الفلىسػػطِنُ بكهػوو صػاص بكهػوو  األمػفرهػؿ  ػة التػُ ِسػػعٍ  عػػاـ كرىهي كمػا ىػػُ الرِؤ
بعػػض التفاصػػِؿ عػػف الشػػرطة  إلػػٍا كمػػف  ػػـ تىطىػػٌرؽ المبحػػث إلِيػػا كالرسػػالة التػػُ ِحمليػػا

كاإحصػػػػا ِات كذ،ػػػػػر اإدارات  مػػػػػف حِػػػػث اليِ،لِػػػػات بالمحافظػػػػات الهنكبِػػػػةالفلسػػػػطِنِة 
ٍُ  المبحػث ا كفػُ الصتػاـ اسػتعرضالمصتلفة كمياـ الر ِسة لتلػؾ اإدارات ؿ ِمػف التفصػ بشػ

العامػة أىـ اإدارات التُ تتكلٍ العملِة الرقابِة فُ هياز الشرطة الفلسػطِنِة كىػـ: اإدارة 
 ألمف الشرطة كم،تب مفتش عاـ الشرطة.

التػػُ تناكلػػت مكضػػكع الرقابػػة ض الدراسػػات السػػابقة تـ اسػػتعراسػػِكفػػُ الفصػػؿ القػػادـ       
كتػـ  اغِرىػاأـ هياز الشػرطة الفلسػطِنِة  سكا  فُ تحسِف األدا  اإدارمإضافةن ل اإداِرة

مصػػفكفة الدراسػػات السػػابقة  تقسػػِـ الدراسػػات الػػٍ محلِػػة كعربِػػة كأهنبِػػةا كعػػرض الباحػػث
  كالفهكة البح ِة بِف دراستو كالدراسات السابقة.
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 :مقدمة 3.1

هادةا فال ِم،ف الدراسات السابقة م،كف ىاـ مف م،كنات الدراسة العلمِة ال تعتبر
مف تهارب اّصِرفا كالكقكؼ علٍ أىـ النتا ج  ا ستفادةدكف  أف تحقؽ أم دراسة أىدافيا

 .المعارؼ كالصبرات السابقة كالتكصِات التُ صلصت إلِيا

كعُ الرقابة كتحسِف التطبِقِة كالنظِرة التُ تناكلت مكضكقد تعددت الدراسات 
 علٍ اشتمؿ ىذا الفصؿ كقد ااألدا  اإدارم سكا  ،اف بصكرة مباشرة أك غِر مباشرة

 إلٍ محلِة بمهاؿ الدراسة الحالِةا كقد تـ تصنِؼ الدراسات السابقةالدراسات المتعلقة 
 (7بلات   أهنبِة( دراساتا كأصِران 8بلات   عربِةكدراسات دراسةا  (13عددىا   دى لى كبى 

منيا  لالستفادةكسِقكـ الباحث بتكضِح أىـ النتا ج كالتكصِات ليذه الدراسات  ادراسات
فُ تدعِـ الدراسة الحالِةا كسِتـ سرد تلؾ الدراسات حسب التسلسؿ الزمنُ مف األحدث 

 إلٍ األقدـ.
 

 :المحلِة الدراسات 3.2

نِة واقع تمرِن العاملِن فُ جياز الشرطة الفلسطِم بعنوان "1035أبو عمرة،  (3)
 .وع٘قتو بآداء الوظِفُ"

ىدفت الدراسة إلٍ التعرؼ علٍ كاقع ممارسة تم،ِف العاملِف بالشرطة 
الفلسطِنِة بازة ببعدِو النفسُ كاإدارم كعالقتو باألدا  الكظِفُا كتأتُ أىمِة ىذه 

طة ىك هياز مينُ متصصص فُ مالحقة الصارهِف عف القانكف الدراسة ،كف هياز الشر 
لعدالةا كبالتالُ  بد كاف ِ،كف بعض ضباطو اإداِرِف كالمِدانِِف مم،نِف كتقدِميـ ل

ا كت،كف مهتمع الدراسة مف ف ة الضباطا حتٍ ِستطِعكا القِاـ بعمليـ علٍ أ،مؿ كهو
نتا ج الدراسةا حِث تـ  إلٍكقد استصدـ الباحث المنيج الكصفُ التحلِلُ للكصكؿ 

 شكا ِة الطبقِةا كاستصدمت ا ستبانة ،أداة دراسة.اصتِار عِنة الدراسة بصكرة العِنة الع
 

 ومن أىم النتائج التُ توصلت إلِيا الدراسة ما ِلُ:
بالشرطةا كقد لكحظ أف  كهكد مستكل مرتفع مف ممارسة التم،ِف لدل العاملِف .1

ممارسة التم،ِف النفسُ ،انت أعلٍ نسبِان مف مستكل ممارسة التم،ِف مستكل 
 اإدارم.
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 .  الكظِفُ للعاملِف بالشرطة الفلسطِنِة ها  بدرهة مرتفعةمستكل األدا .2
 كهكد عالقة طردِة بِف مستكل ممارسة التم،ِف ب،ال بعدِو كبِف األدا  الكظِفُ. .3

 

 :التالِةالتوصِات  إلٍولقد خلصت الدراسة 
،ممارسة فعلِة فُ هياز الشرطة لما لو مف أ ر إِهابُ فُ تحسِف  تعِزز التم،ِف .1

ر األدا    الكظِفُ.كتطِك
منح العاملِف بالشرطة مِزدان مف تفكِض الصالحِات كتطكِر برامج تدِربِة  .2

 متصصصة ليـ.
ر شصصِة العاملِف. .3 ة لما ليا مف أ ر فُ تطِك  تعِزز نظاـ الحكافز المادِة كالمعنِك
 
م بعنوان "الرقابة علٍ أداء آجيزة آمنِة الفلسطِنِة 1034دراسة مرشود،  (1)

ات وتحقِق السلم آىلُ"ودورىا فُ نشر ال  حِر

علٍ الرقابة علٍ أدا  األهيزة األمنِة الفلسطِنِة  ت ىذه الدراسة إلٍ التعرؼىدف
ا كقد أيهِرت الدراسة المِدانِة علٍ كدكرىا فُ نشر الحِرات كتحقِؽ السلـ األىلُ

 صصِةهرا  مقابالت شا كلتحقِؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإاألهيزة األمنِة الفلسطِنِة
 التاِرصُلهمع البِانات الالزمةا كقد اعتمد الباحث المنيج الكصفُ  ( مقابلة14كعددىا  

 إهرا  الدراسة.
 

 :التالِةالتوصِات  إلٍولقد خلصت الدراسة 
ػة الػرأم كالف،ػرا تعبِػران عػف الممارسػة الدِمقراطِػة  .1 ػات العامػة ،حِر اطالؽ العناف للحِر

 .ا هتماعِةالعدالة للنظاـ كالمؤسسةا كاستِفا  لمبدأ 
 تنمِة العالقة بِف السِاسُ كاألمنُا كتكفِر الحماِة لإلعالـ كال قافة. .2
التشػ،ِالت األمنِػة العمؿ علٍ إِهاد ىِ ة مدنِة منتصبة تيشرؼ كتراقب علٍ الهػِش ك  .3

 كالعس،ِرة األصرلا مف اهؿ إبعادىـ عف المصالح الف كِة كا ستقطاب الحزبُ.
كىِ ػػػػات الرقابػػػػة الصارهِػػػػةا كا عطا يػػػػا هِػػػػزان كصػػػػالحِاتا ألف  تفعِػػػػؿ الرقابػػػػة الذاتِػػػػة .4

لمبػػػدأ القناعػػػة كالرضػػػا الػػػكظِفُ ممػػػا ِفضػػػُ  انع،اسػػػااألسػػػاس الرقػػػابُ الػػػذاتُ ِػػػأتُ 
 إنتاهِة أفضؿ.
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 داء جيازأدور العملِات اللوجستِة فُ تحسِن م بعنوان "1034دراسة جودة،  (1)
 ِنِة فُ محافظات قطاع غزة"الشرطة الفلسط

ىذه الدراسة إلٍ التعرؼ علٍ دكر إدارة العملِات اللكهستِة فُ تحسِف ىدفت 
الشرطة الفلسطِنِة بقطاع غزةا كقد أيهِرت الدراسة المِدانِة علٍ إدارات هياز  أدا 

استبانة لهمع البِانات الالزمةا كقد  بإعدادالشرطةا كلتحقِؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث 
الدراسةا حِث ت،كف مهتمع الدراسة مف  إهرا تحلِلُ اعتمد الباحث المنيج الكصفُ ال

 .،بار الضباط مف رتبة نقِب فما فكؽا كممف ِشالكف مناسب قِادِة  مدِر دا رة فأعلٍ(
 

 ومن أىم النتائج التُ توصلت إلِيا الدراسة ما ِلُ:
سا ؿ النقؿ كالصِانةا ِكهد تأ ِر ضعِؼ للعملِات اللكهستِة  المشتِرات كالتصِزفا ك  .1

 علٍ أدا  هياز الشرطة الفلسطِنِة. (اليندسة اإنشا ِة كالصِانة
ف كاإغا ةا تصطِط العملِات اللكهستِة( علٍ ِكهد تأ ِر للعملِات اللكهستِة  .2  التمِك

 أدا  هياز الشرطة.
 

 :التالِةالتوصِات  إلٍولقد خلصت الدراسة 
ال،لِات كاأل،ادِمِات  فُ التعلِـ األمنُ كالشرطُ فُاعتماد تدِرس مادة اللكهستِات  .1

 فُ كزارة الداصلِة كاألمف الكطنُ.المتصصصة فُ تأىِؿ األفراد كالضباط العاملِف 
كضع صطة لتكفِر مصزكف مف همِع ا حتِاهات كالمتطلبات الالزمة ألدا  المياـ  .2

 المينِة ت،فُ لفترة زمنِة   تقؿ عف ستة شيكر.
 
ف،  (4) ة علٍ آداء الوظِفُ  م بعنوان "أثر المسائلة1031دراسة الشِر إداِر

ِن فُ وزارة التربِة والتعلِم العالُ بقطاع غزة".  للعاملِن إداِر
 

اإداِرة كعالقتيا باألدا  الكظِفُ المسا لة فت الدراسة إلٍ التعرؼ علٍ ىد
للعاملِف اإداِرِفا كبتطبِؽ الدراسة علٍ العاملِف اإداِرِف فُ كزارة التربِة كالتعلِـ 

 إعدادكقد استصدمت الدراسة المنيج الكصفُ التحلِلُا كقد تـ فُ قطاع غزةا  العالُ
 لهمع البِانات. استبانو

 

 ومن أىم النتائج التُ توصلت إلِيا الدراسة ما ِلُ:
 كهكد مفيـك للمسا لة كمعرفتو بِف المكظفِف اإداِرِف فُ كزارة التربِة كالتعلِـ. .1
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أصالقِات الكظِفة  –العمؿ كاإنهاز  –ظِفُ ىناؾ عالقة بِف ،ؿ مف  ا نضباط الك  .2
التربِة  األدا  الكظِفُ للعاملِف اإداِرِف فُ كزارة كبِف  اإنسانُ( المهاؿ-العامة 

 قطاع غزة. كالتعلِـ فُ
 

 :التالِةالتوصِات  إلٍولقد خلصت الدراسة 
فتِش مف اإداِرة التُ تشبو فُ ش،ليا التالمسا لة ا بتعاد قدر اإم،اف عف تكظِؼ 

كالكصكؿ قبؿ استنفاذ همِع الطاقات كالهيكد الالزمة لت بِت آلِة المراهعة الذاتِة 
المسا لة تنمِة ميارات المكظفِف اإداِرِف فُ استصداـ أسالِب إلٍ المسا لة الذ،ِةا ك 

 .الحدِ ة 

 

 ٕطار وفقا الداخلِة الرقابة نظام أثر ىِرل" م بعنوان1033، دراسة بدوي (5)
(COSO) ٍتحقِق أىداف الرقابة". عل 
 

ىدفت الدراسة إلٍ التعرؼ علٍ أ ر عناصر ىِ،ؿ نظاـ الرقابة الداصلِة كفقان 
علٍ  اThe Committee of Sponsoring Organizationsا (COSO  إطار

 إلٍتحقِؽ أىداؼ الرقابة فُ المنظمات األىلِة العاملة فُ قطاع غزةاا كمف  ـ التعرؼ 
أنظمة الرقابة الداصلِة فُ ىذه المنظماتا كقد استصدـ ليذا مدل تطكر بنا  ىِا،ؿ 

 لهمع البِانات. استبانو إعدادالمنيج الكصفُ التحلِلُا كقد تـ الارض 
 

 ومن أىم النتائج التُ توصلت إلِيا الدراسة ما ِلُ:
كهكد اىتماـ ،بِر مف قبؿ المنظمات األىلِة العاملة فُ قطاع غزة بأنظمة الرقابة  .1

 .الداصلِة
تنظر المنظمات األىلِة بدرهات إِهابِة متفاكتة ألىمِة عناصر نظاـ الرقابة  .2

الداصلِة فُ تحقِؽ أىداؼ الرقابةا حِث ِكهد أ ر ىاـ لعناصر الرقابة فُ تحقِؽ 
 أىداؼ الرقابة.

 

 :التالِةالتوصِات  إلٍولقد خلصت الدراسة 
 الداصلِة كفقان إطارضركرة تبنُ المنظمات األىلِة الفلسطِنِة لنظاـ الرقابة 

 COSO) تابعة التطكرات التُ ِتـ استصداميا علٍ أنظمة الرقابة الداصلِة كم
 مستقبالن.
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زم بعنوان "1030، دراسة البرغوثُ (6)  دور وحدة الرقابة والتدقِق إداري فُ تعِز
مبادئ الحرم الصالح فُ المؤسسات الحرومِة فُ الضفة الغربِة من وجية 

ة".نظر المدققِن إ ِن وموظفُ الشؤون إداِر  داِر
 

دراسة إلٍ التعرؼ إلٍ دكر كحدة الرقابة كالتدقِؽ اإدارم التابعة لدِكاف ىدفت ال
ت المعنِةا كم ؿ مهتمع المكظفِف العاـ فُ تعِزز مبادئ الح،ـ الصالح فُ الكزار 

م فُ الكزارات كحدة الرقابة كالتدقِؽ اإدار الدراسة ،افة المدققِف اإداِرِف العاملِف فُ 
للشؤكف اإداِرة فُ ىذه ( كزارة كمؤسسةا ك،افة المدرا  العاٌمِف 25المعنِة كعددىـ  

%( مف المكظفِفا كاستصدمت 252الكزارات كلعِنة مف مكظفُ الشؤكف اإداِرة مقدارىا  
 الباح ة المنيج الكصفُ التحلِلُ عبر تصمِـ  الث استبانات.

 

 إلِيا الدراسة ما ِلُ:ومن أىم النتائج التُ توصلت 
الرقابة اإداِرة ،هز  متمـ لكظا ؼ العملِة اإداِرة التُ ِتـ عبرىا  كهكد ضركرة .1

التحقؽ مف مطابقة النتا ج ل ىداؼا ،ما تعتبر الرقابة ضركرة ،شرط لسالمة قِاس 
 األدا ا كالتأ،د مف كضع معاِِر مسبقة ِقاس علِيا العمؿ.

نحك الكظِفة  ا حتراـلٍ نشر مفيـك أكسع مف عملت كحدة الرقابة اإداِرة ع .2
 العمكمِةا ،ما عملت علٍ تكحِد معاِِر األدا  فُ المؤسسات المصتلفة.

 

 :، وىُ رالتالُآىم توصِةالإلٍ ولقد خلصت الدراسة 
ر آلِات تناسب  دكر المدققِف فُ المؤسسات المصتلفة بما ِصدـ مصلحة ضركرة تطِك

سيـ تي ل تقنِات أ، ر فاعلِة ك،فا ةاالعمؿ كاستصداـ  العمؿا كذلؾ مف صالؿ تحدِث
 .فُ تقلِؿ الهيد كالكقت المبذكؿ

 
 

ة الداخلِة فُ المنظمات آىلِة 1007 ،شاىِن دراسة (7) م بعنوان "واقع الرقابة إداِر
 .فُ قطاع غزة"

 

الضك  علٍ الرقابة اإداِرة الداصلِةا كتكضِح  تسلِطىدفت ىذه الدراسة إلٍ 
اـ الذم تلعبو فُ تحقِؽ أىداؼ المنظمات األىلِة مف صالؿ تحلِؿ مياميا الدكر الي

كاصتصاصاتياا ،ذلؾ التعرؼ علٍ بعض العكامؿ المؤ رة فُ الرقابة الداصلِة فِياا 
النظـ الرقابِة المطبقة داصؿ المنظمات األىلِة مف تحقِؽ  م،ُّفتى إضافة إلٍ قِاس مدل 

 .أىدافيا
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منظمة أىلِة  (120 ت الدراسة علٍ عِنة م،كنة مف كلتحقِؽ ىذه األىداؼ أهِر
 .ليذا الارض استبانوتـ تصمِـ ك فُ قطاع غزة تعمؿ فُ مها ت تنمكِة كاهتماعِةا 

 

 ومن أىم النتائج التُ توصلت إلِيا الدراسة ما ِلُ:
تكفر مقكمات البنا  التنظِمُ فُ المنظمات األىلِة فُ قطاع غزة بدرهة عالِةا مما  .1

 كهكد ىِ،ؿ تنظِمُ ِتال ـ مع أعماؿ الهمعِات كتحقِؽ أىدافيا.ِدؿ علٍ 
 كهكد عالقة طردِة بِف تكفر مقكمات الرقابة الداصلِة كتحقِؽ أىدافيا. .2
أف النظـ الرقابِة الداصلِة المطبقة فُ المنظمات األىلِة فُ قطاع غزة تحقؽ  .3

 أىدافيا.
 

 ولقد خلصت الدراسة بمجموعة من التوصِات أىميا:
 نشر الكعُ بأىمِة العمؿ الرقابُا كاليدؼ منو ىك تصحِح األدا . ضركرة .1
التحدِث المستمر فُ ا ك ا  التعدِالت علٍ معاِِر الرقابةإعطا  صفة المركنة إهر  .2

 .األسالِب
 
 الموارد وتنمِة إدارة وظائف تطبِق متطلبات فعالِةم بعنوان "1007دراسة صِام،  (8)

ة  "غزة قطاع ُف الفلسطِنِة الشرطة جياز فُ البشِر
 

 كتنمِة إدارة كظا ؼ تطبِؽ متطلبات فعالِة علٍ التعرؼ إلٍ الدراسة ىذه ىدفت
 ف ة نظر كهية مف غزة محافظات فُ الفلسطِنِة الشرطة هياز فُ البشِرة المكارد
 كتنمِة إدارة فعالِة دراسة فُ الفركؽ إلٍ التعرؼ كمحاكلة الهيازا فُ العاملِف الضباط
 مهتمع ت،كف كقدلبعض المتاِراتا  كفقا الفلسطِنِة الشرطة هياز فُ البشِرة المكارد
 محافظات فُ الفلسطِنِة الشرطة هياز فُ العاملِف الضباط ف ة مف نسبة مف الدراسة

لهمع  استبانو إعدادكقد استصدمت الدراسة المنيج الكصفُ التحلِلُا كقد تـ  اغزة
 البِانات.

 

 لنتائج أىميا:وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من ا
 كمستكل ماِبةا أك مكهكدة غِر ت،كف أف ت،اد البشِرة المكارد كتنمِة إدارة كظا ؼ .1

 .ضعِؼ البشِرة المكارد إدارة كتنمِة إدارة كظا ؼ أنظمة عف الرضا
 األنظمةا ىذه كتنفِذ تصمِـ فُ تساعد التُ كاإهرا ات التنفِذِة اللكا ح غِاب .2

 .اللكا ح ىذه كهكد فُ العلِا اإدارة دكر غِاب إلٍ باإضافة
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 كتنمِة إدارة فُ المتبعة األنظمة غِاب نتِهة كذلؾ البشرم ال،ادر فُ ت،دس كهكد .3
 .التكظِؼ عملِة فُ البشِرة المكارد

 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
 مياميا مف ت،كف البشِرة المكارد كتنمِة إدارة متصصصة إدارة بتأسِس ا ىتماـ .1

 الكظِفُ التصحِح علٍ التر،ِز مع الشرطة بأفراد المتعلقة األنشطة همِع اسِةاألس
 الشرطة ،كادر لهمِع

ِرة البرامج علٍ تشتمؿ العاملة للقكل صطة إعداد .2 نشا  كالحكافز األدا  كتقِِـ التطِك  كا 
 تنمِة ك إدارة المتصصصة اإدارة مع ِشترؾ الشرطة لهياز تابع بحكث مر،ز
 .الشرطة فُ البشرم ال،ادر تأىِؿ ك إعداد تنمِة صطة إعداد فُ ةالبشِر المكارد

 البشرم العنصر علٍ الكاقع الصلؿ مدل معرفة ك األفراد ك الضباط حالة دراسة .3
 .اإدارم النظاـك 

 

 أسالِب الرقابة فُ المؤسسات العامةمدى فعالِة بعنوان " م1006، ماضُ دراسة (9)
 .فُ قطاع غزة"

 

بة المالِة كاإداِرة علٍ المؤسسات العامة فُ السلطة الرقا الدراسة تتناكل
إلٍ الرقابة  الدراسة تالفلسطِنِةا كصصا ص النظاـ الرقابُ الفعاؿا كتطرق الكطنِة

كقد  االداصلِة كالرقابة الصارهِة كالعالقة بِنيما كأىمِتيما فُ الحفاظ علٍ الماؿ العاـ
اإداِرة الداصلِة كالصارهِة علٍ مؤسسات اىتمت الدراسة بتاطِة هكانب الرقابة المالِة ك 

 إعدادكقد استصدمت الدراسة المنيج الكصفُ التحلِلُا كقد تـ  االسلطة الفلسطِنِة
 لهمع البِانات. استبانو

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
 دكر كضعؼ العامةا المؤسسات علٍ التشِرعُ للمهلس الرقابُ الدكر فعالِة عدـ .1

 المهلس لدم تقاِررىا مناقشة عدـ فُ صاصةك  دِكاف الرقابة المالِة كاإداِرة
ر عملِة فُ ِش،ؿ عا قان  الذم األمر التشِرعُا  أىداؼ كتحقِؽ اإدارم العمؿ تطِك
 .العامة المؤسسات
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ك   السلِـا التصطِط بعملِة ِقكمكف   المدرا  مف عددان  أف تبِف ،بِرة فهكة كهكد .2
 فكا د مف ال، ِر العامة المؤسسات ِفقد مما رقابِةا ،أدكات الصطط ِستصدمكف

 .العامة المؤسسات أدا  مستكل ضعؼ إلٍ ِقكد التصطِطا الذم
ِفقد  مما غزةا بقطاع العامة المؤسسات فُ السابقة الرقابة أسلكب استصداـ عدـ .3

 حدِدت ِتطلب مما حدك ياا قبؿ عنيا كا بتعاد األصطا  تكقع علُ القدرة المؤسسات
 .العامة المؤسسات فُ األدا  لمتابعة معاِِر رقابِة

 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
 ًذلك اللمؤسسة التقدِرِة المًازنة إعداد فُ المًظفِن ،ةًمشار ممارسة كهكب .1

 .المؤسسة فُ العاملِن ،فا اتتطًِر  ؿأه من
كضكع التصطِطا كفيـ المكظؼ البعد عف العمكمِة فُ عملِة التقِِـ كالتر،ِز علٍ م .2

 ألىداؼ المؤسسة التُ ِعمؿ بيا.
 

ر أداء الرقابة المالِة، دراسة 2005دراسة السِد،  (10) م بعنوان " إطار مقترح لتطِو
ات التابعة ليا فُ  تحلِلِة وتطبِقِة علٍ وزارة التربِة والتعلِم العالُ والمدِِر

 قطاع غزة".
 

 

 فُ المطبقة المالِة الرقابة أنظمة تقِِم شةًالمناق ؿبالتحلِ الدارسة ىذه تناًلت
 إلٍ التعرض ًتم اغزة قطاع فُ ليا التابعة ًالمدِرِات العالُ ًالتعلِم التربِة ًزارة
 فُ ةفا ًالك الفعالِة لتحقِق بياا رتقا   ؿًسب االرقابِة ًالضًابط ًالسِاسات األدكات
 الدراسة أداة استصدام تم الارض ىذا ًلتحقِقبياا  تقًم التُ المالِة ؿاألعما ،افة ضبط

  م أهرِت اًالمدِرِات الًزارة من ؿ، فُ المطبقة الرقابة ًاقع لتشصِص ا ستبانة( 
 ا ستنباطُ ا ستقرا ُ ًالمنيج التحلِلُ الًصفُاألسلكب  باستصدامالالزمة  التحلِالت

 .الدراسة فرضِات اصتبار فُ
 

 ىميا:وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أ
 ضعؼ استصداـ األدكات كاألسالِب الرقابِة فُ الكزارة كالمدِِرات. .1
 محدكدِة كضعؼ الضكابط كاإهرا ات الرقابِة المطبقة علٍ األنشطة المالِة. .2

 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
 تعِزز استصداـ األدكات الرقابِة كالتنكع فُ األسالِب المستصدمة فُ تطبِقيا. .1
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 ز المقكمات األساسِة للنظاـ الرقابُا كرسـ الصطط كالسِاسات المالِة الناهحة.تعِز .2
عداد ال،كادر المينِة المتصصصة بما ِضمف قِاميـ بدكرىـ الكظِفُ فُ  .3 تطكِر كا 

 تحقِؽ ا لتزاـ بالصطط كالسِاسات المالِة الصادرة عف اإدارة.
 
الداخلِة فُ إحرام  "مدى فاعلِة نظام الرقابة بعنوان م2005 ،عِاش دراسة (11)

 ٓ نروا( فُ غزة، فُ ضوء الرقابة علٍ أداء أنشطة ورالة الغوث الدولِة )ا
 .معاِِر المراجعة الدولِة"

 

تناكلت الدراسة تقِِـ مدل فاعلِة نظاـ الرقابة الداصلِة فُ إح،اـ الرقابة علٍ 
ِر المراهعة ( فُ قطاع غزة كمدل تكافقو مع متطلبات معاِنركاا أنشطة ك،الة الاكث  

الدكلِةا ك،ذلؾ تقِِـ مدل فاعلِة ىذا النظاـ فُ تحقِؽ األىداؼ المالِة كاإداِرة للرقابة 
 استبانو إعدادكقد استصدمت الدراسة المنيج الكصفُ التحلِلُا كقد تـ  االداصلِة الفعالة

 همع البِانات.بيدؼ 
 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
ابة الداصلِة المطبؽ فُ ك،الة الاكث بقطاع غزة نظامان فعا ن نسبِان فُ نظاـ الرق .1

 .للمعاِِر الدكلِة للمراهعةإح،اـ الرقابة علٍ أدا  كأنشطة الك،الةا كأنو ِعمؿ كفقان 
نظاـ الرقابة الداصلِة المطبؽ فُ ك،الة الاكث بقطاع غزة فُ تكفِر الحماِة  ِساىـ .2

 .رهة ،بِرة نسبِان ل،ات بدالالزمة ل صكؿ كالممت
البِانات المالِة كالمحاسبِة تظير بش،ؿ صادؽ كعادؿ بدرهة ِم،ف ا عتماد علِيا  .3

 .فُ التصطِط كالمراهعة
 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
ر عناصر ككسا ؿ كأدكات الرقابة الداصلِة بما ِِزد مف لبذؿ مِزد مف الهيد  .1 تطِك

 ،فا تيا.
ِف للعكامؿ المؤ رة فُ البِ ة الرقابِة للقضا  علٍ بعض بذؿ مِزد مف التحس .2

 المحسكبِة كعدـ الشفافِة لدل بعض القا مِف علٍ تطبِؽ نظاـ الرقابة الداصلِة.
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م بعنوان "واقع الرقابة الداخلِة فُ القطاع الحرومُ، دراسة 1004 دراسة ر٘ب، (31)
 .زة"مِدانِة علٍ وزارات السلطة الوطنِة الفلسطِنِة فُ قطاع غ

 

 السلطة كزارات فُ الداصلِة الرقابة كاقع كتشصِص تحلِؿ ىدفت الدراسة إلٍ
 األساسِةا كالمالِة اإداِرة مقكماتيا است،ماؿ كمدل غزةا بقطاع الكطنِة الفلسطِنِة

 للرقابة كالفعاؿ المت،امؿ النظاـ مع مقارنة المقكماتا ىذه مف ما تكفر تطبِؽ كمستكل
 كحسف العاـ الماؿ علٍ المحافظة فُ الداصلِة الرقابة بِاف أىمِة استيدؼ ،ما .الداصلِة
كقد  االفلسطِنِة السلطة بكزارات اإنتاهِة ال،فاِة األدا  كرفع مستكل كتحسِف استااللو

 لهمع البِانات. استبانو إعداداستصدمت الدراسة المنيج الكصفُ التحلِلُا كقد تـ 
 

 ائج أىميا:وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النت
بكزارات  الداصلِة للرقابة األساسِة المقكمات تطبِؽ كمستكل تكفر فُ ضعؼ كهكد .1

 .ةالسلط
ر تطبِؽ ضعؼ فُ هكىِرة ساىمت كمعكقات أظيرت الدراسة أسباب .2  نظـ كتطِك

 .الفلسطِنِة السلطة بكزارات الداصلِة الرقابة
ة كهكد عالقة .3  للرقابة األساسِة المقكمات كتطبِؽ تكفر مستكل بِف ع،سِة معنِك

دارم مالُ تسِب مف السلبِة الظكاىر كهكد كتفشُ كبِف الداصلِة  اإدارة كسك  كا 
 .كغِرىا األدا  كضعؼ

 

 :التالِةالتوصِات  إلٍولقد خلصت الدراسة 
بالكزارات  الداصلِة الرقابة نظـ كالكزرا  الفلسطِنُ الكزرا  مهلس ِكلُ أف ضركرة

ا ا ىتماـ الفلسطِنِة  كالمالِة اإداِرة المقكمات  ست،ماؿ الهاد كالعمؿ الالـز
 كقكة هكدة ِ،فؿ بما تطبِقيا كحسف الفلسطِنِةا الكزارات فُ الداصلِة األساسِة للرقابة

 .بيا المنكطة  ىداؼل كتحقِقيا الرقابة الداصلِةا نظـ
 
ة الداخلِة الرقابة نظام "دراسة وتقِِم م بعنوان1001 آعرج، دراسة (31)  التربِة بمدِِر

 بغزة". والتعلِم
 

ىدفت الدراسة إلٍ دراسة نظاـ الرقابة الداصلِة فُ مدِِرة التربِة كالتعلِـ بازةا 
لٍ تقِِـ نظاـ الرقابة الداصلِة بال،شؼ عف نقاط القكة كنقاط الضعؼ فُ النظاـ  كا 

ا ك،ذلؾ المطبؽا كقد تم ؿ مهتمع الدراسة فُ همِع العاملِف بمدِِرة التربِة كالتعلِـ بازة
كقد همِع العاملِف باإدارة العامة للرقابة الداصلِة بالكزارة الذِف ِدققكف أعماؿ المدِِرةا 
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تصمِـ أداتِف للدراسة  تـفُ سبِؿ ذلؾ استصدمت الدراسة المنيج الكصفُ التحلِلُا ك 
 .استبانو كبطاقة مقابلة شصصِة ىما

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
و باإم،اف رفع مستكل درهة فعالِة نظاـ الرقابة الداصلِة بمدِِرة التربِة كالتعلِـ لك ان

ر بعض السِاسات المتبعة بما ِتفؽ كاألسس العلمِة كالقانكنِة لنظاـ  تـ تعدِؿ كتطِك
 رقابة داصلِة سلِـ.

 

 :التالِةالتوصِات  إلٍخلصت الدراسة وقد 
لتربِة كالتعلِـ كمضمكنو االمستكل اإدارم   ضركرة تعدِؿ النظاـ المتبع فُ كزارة ا

 ا كتحقِؽ ذلؾ ِتـ مف صالؿ:ِراقب نفسوا لِصبح االمستكل اإدارم ِراقب نفسوا
 سد الفهكة الناش ة عف عدـ رقابة أعماؿ اإدارات العامة األصرل بالكزارة. (1
 تكفِر رقابة داصلِة شاملة كمستمرة لمدِِرة التربِة كالتعلِـ. (2
 الكزارة. مؤسسات هِة فُ الرقابة التُ تصضع ليارفع ا زدكا (3

 

 :الدراسات العربِة 3.3

ة ودورىا فُ رفعم بعنوان "1031دوسري، الدراسة  (3) ر أسالِب الرقابة إداِر  تطِو
 بوادي الدواسر" أداء منسوبُ إدارة التربِة والتعلِم

ر أسالِب الرقابة اإداِرة فُ رفع أد ا  ىدفت الدراسة إلٍ معرفة ما دكر تطِك
منسكبُ إدارة التربِة كالتعلِـ بكادم الدكاسرا كت،كف مهتمع كعِنة الدراسة مف العاملِف 

صفُ لتحقِؽ أىداؼ بإدارة التربِة كالتعلِـ بكادم الدكاسرا كاستصدـ الباحث المنيج الك 
 كقد اعتمد الباحث علٍ ا ستبانة ،أداة لهمع البِانات.الدراسة كاإهابة عف تساؤ تياا 

 

 لصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:وقد خ
المالحظة الشصصِة  أسلكبفُ تتم ؿ أبرز مظاىر كاقع الرقابة اإداِرة المطبؽ  .3

كالتقاِرر ا ست نا ِة الصاصة بمش،الت  لمراقبة األدا ا كالرهكع للسهالت الصاصة
 أدا  العاملِف.

ر الرقابة اإالصعكبات تتم ؿ  .1  صبراتُ مستكل ضعؼ ف إلٍداِرة التُ تكاهو تطِك
 أعماؿ الرقابةا كندرة تدِرب العاملِف حكؿ المستهدات فُ مهاؿ الرقابة اإداِرة.
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 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
منسكبُ إدارات التربِة كالتعلِـ بكادم الدكاسر بدكرات تدِربِة متقدمة فُ  إلحاؽ .3

ر اإدارما كمنح الم تمِِزف فُ تطبِؽ استراتِهِات تطبِؽ استراتِهِات التطِك
ر ال الحكافز المادِة كالمعنكِة التُ تشهعيـ علٍ ا ستمرار  مف صالؿ اإدارمتطِك

ر اإدارم.  فُ مساندة هيكد التطِك

ر اإدارم تكفِر التقنِات الحدِ ة كالمكارد المالِة الالزمة لتطبِؽ  .1 استراتِهِات التطِك
  صبرات القا مِف بأعماؿ الرقابة اإداِرة. مستكل فُ إدارات التربِة كالتعلِـ ،افةا كرفع

 

م بعنوان "دور مجالس إدارة فُ تطبِق معاِِر الرقابة 1031دراسة العازمُ،  (1)
 الداخلِة وأثرىا علٍ تحقِق أىداف الشررات الصناعِة الروِتِة".

 

ىدفت ىذه الدراسة إلٍ التعرؼ علٍ دكر مهالس اإدارة فُ تطبِؽ معاِِر الرقابة 
( كأ رىا علٍ تحقِؽ أىداؼ الشر،ات COSOلداصلِة بحسب النمكذج األمِر،ُ  ا

تِة  التشاِلِة كالتقاِرر المالِة كا لتزاـ(  كقد استصدمت الدراسة المنيج الصناعِة ال،ِك
 بارض همع البِانات. ستبانةالكصفُا كقد استعانت با 

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
القة بِف ،فا ة إدارة التدقِؽ الداصلُ كبِف تحقِؽ أىداؼ ا لتزاـ  ـ أىداؼ كهكد ع .1

تِة.  التقاِرر المالِة  ـ األىداؼ التشاِلِة فُ الشر،ات الصناعِة ال،ِك
كهكد عالقة بِف ت،امؿ م،كنات أك أهزا  الرقابة الداصلِة كبِف تحقِؽ أىداؼ التقاِرر  .2

تِة.المالِةا  ـ أىداؼ ا لتزاـ  ـ األىدا  ؼ التشاِلِة فُ الشر،ات ال،ِك
 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
تقِِـ مدل ا لتزاـ بالقكانِف كاللكا ح كالتعلِمات الساِرة فُ ممارسة األنشطة المصتلفة  .1

تِةا  فُ الشر،ات الصناعِة ال،ِك
 صالقِة.ة كالقِـ األمعلٍ ضركرة أف ِتكفر فُ مكظفُ الرقابة عنصر ا ستقا التر،ِز .2
 

إلرترونِة فُ جودة الخدمات أثر الرقابة ، بعنوان "م1033، الرساسبةدراسة  (1)
 الداخلِة فُ المصارف إس٘مِة العاملة فُ آردن"

الصدمات الداصلِة ىدفت الدراسة إلٍ التعرؼ علٍ أ ر الرقابة اإل،تركنِة فُ هكدة 
علٍ المنيج الكصفُ باحث فُ األردفا كاعتمد ال فُ المصارؼ اإسالمِة العاملة
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( فردان مف العاملِف 449إلٍ تكِزع استبانة علٍ عِنة عشكا ِة مقدارىا  التحلِلُا كلهأ 
 ( مصارؼ.3كعددىا   فُ دكا ر الرقابة الداصلِة فُ المصارؼ اإسالمِة

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
ِة العاملة فُ األردف إبعاد هكدة تقِِـ العاملِف فُ المصارؼ اإسالممستكل  .1

 الصدمات ،اف مرتفعان.
كمنفردة فُ هكدة للرقابة ا ل،تركنِة بأبعادىا مهتمعة  إحصا ِةأ ر ذم د لة كهكد  .2

 الصدمات الداصلِة فُ المصارؼ اإسالمِة العاملة فُ األردف.
 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
كتدِرب العاملِف فُ المصارؼ اإسالمِة العاملة فُ  كضع البرامج الالزمة لتأىِؿ .3

األردفا كمتابعة تنفِذىا بما ِم،نيـ مف التعامؿ مع التقنِات الحدِ ة كتطبِؽ الرقابة 
 اإل،تركنِة.

 فُ الهيكد الرامِة إلٍ نشر الكعُ حكؿ أىمِة الرقابة اإل،تركنِة. ا ستمرار .2
 

ٓداء ة الداخلِة فُ رفع مستًٌ ا"دًر الرقاب م بعنوان1033، دراسة العتِبُ (4)
 ."العامة لرعاِة الشباب بمنطقة الرِاض إدارَ فُ الرئاسة

 

األدا  دًر الرقابة الداصلِة فُ رفع مستًٌ التعرؼ علٍ  إلٍىدفت الدراسة 
ا كقد استصدمت الدراسة اإدارَ فُ الر اسة العامة لرعاِة الشباب بمنطقة الرِاض

 بارض همع البِانات. ستبانوبا  المنيج الكصفُا كقد استعانت
 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
ؿ ع الدراسة حًػإحصا ِة فُ اتهاىات أفراد مهتمد لة عدم ًهًد فرًق ذات  .1

 األدا مستًٌ ا  ًاقع ممارسة الرقابة الداصلِة بالر اسة العامة لرعاِة الشباب
الصعًبات التُ تًاهو تطبِق الرقابة ا اباإدارَ فُ الر اسة العامة لرعاِة الشب

المناسبة ؿ السبا العاملِن فُ الر اسة العامة لرعاِة الشباب أدا  الداصلِة علٍ
العاملِن فُ الر اسة العامة لرعاِة الشباب(  أدا تطبِق الرقابة الداصلِة علٍ ؿ لتفعِ

 متاِر العمر.باصتالؼ 
ؿ ع الدراسة حًػت أفراد مهتمإحصا ِة فُ اتهاىاد لة عدم ًهًد فرًق ذات  .2

ُ الر اسة ػالعاملِن ف أدا  الصعًبات التُ تًاهو تطبِق الرقابة الداصلِة علٍ 
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 أدا ٍ ػتطبِق الرقابة الداصلِة علؿ المناسبة لتفعِؿ السبا العامة لرعاِة الشباب
 ؿ العلمُ.متاِر المؤىاصتالؼ العاملِن فُ الر اسة العامة لرعاِة الشباب( ب

إحصا ِة فُ اتهاىات أفراد مهتمع الدراسة الحاصلِن علٍ د لة ًق ذات ًهًد فر .3
ؿ ٍ دراسات علِا حًػبكالًرًِس ًاتهاىات أفراد مهتمع الدراسة الحاصلِن عل

 ًاقع ممارسة الرقابة الداصلِة بالر اسة العامة لرعاِة الشباب( لصالح أفراد مهتمع 
 الدراسة الحاصلِن علٍ دراسات علِا.

 

 التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:ومن أىم 
 با ستفادة مف نتا ج التقاِرر الرقابِة فُ الر اسة العامة لرعاِة الشباب. ا ىتماـ .1
تكفِر ،كادر إداِرة تساعد القِادات فُ عملِة الرقابة الداصلِة فُ الر اسة العامة  .2

 لرعاِة الشباب.
 

ة"الرقابة  بعنوان م1005، دراسة الروفحُ (5) ىا علٍ آداء الوظِفُ الفعال وأثر  إداِر
ات التربِة والتعلِم فُ آردن  "للعاملِن فُ مدِِر

 

التعرؼ علٍ الرقابة اإداِرة كأ رىا علٍ األدا  الكظِفُ  إلٍىدفت الدراسة 
الفعاؿ للعاملِف فُ مدِِرات التربِة كالتعلِـ فُ األردفا كقد استصدمت الدراسة المنيج 

 بارض همع البِانات. نةتباسبا الكصفُا كقد استعانت 
 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
كهكد أ ر للرقابة اإداِرة علٍ مهالُ الشفافِةا كالحكافز علٍ األدا  الكظِفُ الفعاؿ  .1

 بدرهة ،بِرةا بِنما ،اف أ ر الرقابة اإداِرة علٍ بقِة المها ت بدرهة متكسطة.
عند همِع مها ت الدراسة كاألداة ال،لِة كذلؾ  إحصا ِةكهكد فركؽ ذات د لة  .2

 كم المر،ز الكظِفُ  مدِرا مدِر مساعدا ر ِس قسـ(.ذلصالح 
 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
كالمتاِرات العصِرة كا بتعاد عف  تتال ـضركرة استصداـ أسالِب رقابِة حدِ ة  .1

 ة للرقابة القا مة علٍ تصِد األصطا .األسالِب الرقابِة التقلِدِة كالنظرة السلبِ
إهرا  المِزد مف الدراسات المشابية كعلٍ نطاؽ أشمؿ كأكسع للرقابة اإداِرة تشمؿ  .2

 علٍ المفاىِـ اإداِرة الحدِ ة.
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ة وع٘قتيا بآداء الوظِفُ فُ  م1001، دراسة النمِان (6) بعنوان "الرقابة إداِر
 منطقة حائل" دراسة مسحِة علٍ شرطة - آجيزة آمنِة

 

ىدفت ىذه الدراسة إلٍ التعرؼ علٍ كاقع أنظمة الرقابة اإداِرة فُ شرطة حا ؿ 
كمدل فعالِتيا تهاه األدا  الكظِفُ فُ األهيزة األمنِةا كىدفت أِضا إلٍ التعرؼ علٍ 
اإهرا ات كالكسا ؿ المتبعة فُ العملِة الرقابِةا كما ىُ أىـ العقبات كالمش،الت التُ 

ر الرقابة اإداِرةا كقد استصدمت الدراسة تكاهييا ا كما ىُ المقترحات المؤدِة إلٍ تطِك
 لهمع البِانات. استبانة إعدادالمنيج الكصفُ التحلِلُا كقد تـ 

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
 .ِتيالفعا كالتأ،يدكهكد رقابة إداِرة بش،ؿ دا ـ علٍ األقساـ التابعة لشرطة المنطقة  .1
قا ات الدكِرة كا هتماعات كالل المفاه ة الرقابة اإداِرة تمارس مف صالؿ الِزارات .2

 .كا تصا ت
ر الرقابة اإداِرة م ؿ الحكافز المادِة كالمعنكِة كتشهِع  .3 تقدِـ مقترحات لتطِك

 المنافسة بِف األقساـ كالمرا،ز كتشهِع العاملِف كتكعِتيـ.
 

 ليا الدراسة: ومن أىم التوصِات التُ خلصت
 .عمليا كاقع مرا،ز الشرطة كأسالِب مع ِتال ـ كحدِث متصصص رقابُ نظاـ تصمِـ .1
 مفيـك التر،ِز علٍ مع كأسالِبيا كأنكاعيا الرقابة بمفيـك كالتكعِة بالتدِرب ا ىتماـ .2

 .الذاتِة الرقابة
 

ة وع٘قتيا برفاءة آداء، د م بعنوان1001، دراسة الحربُ (7) راسة "الرقابة إداِر
 ."تطبِقِة علٍ المراقبِن الجمررِِن بجمرك مطار الملك خالد الدولُ

 

ب،فا ة األدا  بهمرؾ مطار  اإداِرةبحث عالقة الرقابة  إلٍىدفت ىذه الدراسة 
الملؾ صالد الدكلُا كذلؾ مف صالؿ التعرؼ علٍ أسالِب كأدكات الرقابة اإداِرة كمعرفة 

ياا كقد استصدمت الدراسة المنيج الكصفُ بأسلكبو مدل فعالِتياا كما ىُ معكقات تطبِق
 لهمع البِانات. ستبانةالمسحُا كقد تـ ا ستعانة با 

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
تدنُ متابعة األدا  بهمرؾ مطار الملؾ صالد الدكلُ لل،شؼ المستمر عف سِر العمؿ  .1

 للتأ،د أنو ِسِر كفقان للصطط المكضكعة.



 

-82-
 

ر األدا . .2  األسالِب الرقابِة المتبعة بهمرؾ المطار   تر،ز علٍ تطِك
تنمِة كعُ المدِِرف كالعاملِف بأىداؼ الرقابة اإداِرة كأىمِتيا كأسالِبيا ِم ؿ أحد  .3

 متطلبات الرقابة اإداِرة الفعالة.
 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:

 همرؾ مطار الملؾ صالد الدكلُ.تفعِؿ األسالِب كاألدكات الرقابِة ب .1
تكعِة المدِِرف كالعاملِف بأىمِة دكر الرقابة اإداِرة كأىدافيا كأسالِبيا مف صالؿ  .2

 اللقا ات كالدكرات.
 

 من والتحقِق ليِئة الرقابة الرقابُ الدور فعالِة "مدى بعنوان م1000، الغِث دراسة (8)

 ات".بالوزار  التنفِذِة القِادات نظر وجية
 

 عدد مف كأف،ار ىامة المعلكمات علٍ الحصكؿ إلٍ الدراسة ىذه مِةأى تتلصص
 كالمش،الت ِمارسكنيا بأعماليـ التُ تتعلؽ الح،كمِة األهيزة بمصتلؼ المس كلِف مف
ر فُ لالستفادة حِاؿ ذلؾا نظرىـ كهية كمعرفة تكاهييـا التُ  الصطط كالبرامج تطِك

 التعرؼ إلٍ مستقبالنا كتيدؼ ىذه الدراسة ىاكتنفِذ إعدادىا فُ اليِ ة تقـك التُ الرقابِة
 إضافة الح،كمِة األهيزة فُ المكظفِف أدا  علٍ الرقابة كالتحقِؽ ىِ ة رقابة أ ر علٍ
 اليِ ة. قبؿ مف المستصدمة الرقابِة األسالِب فاعلِة مدل التعرؼ علٍ إلٍ

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
 تأ ِر لليِ ة فلـ ِظير الح،كمِة األهيزة فُ المكظفِف أدا  لٍع اليِ ة تأ ِر ضعؼ .1

 .األدا  فُ القصكر عف مكاطف اإداِرة الهية إبالغ سكل األدا  علٍ قكم
 تلؾ ت،ف لـ حِث متكسطة اليِ ة التُ تستصدميا الرقابِة األسالِب فعالِة فإ .2

 .فعالِة الرقابِة ذات كالكسا ؿ األسالِب
 

 تُ خلصت ليا الدراسة:ومن أىم التوصِات ال
بالغ الفنِة كاإداِرة اليِ ة مراقبُ ،فا ة مستكل رفع علٍ العمؿ .1  الح،كمِة الهيات كا 

 إهرا  أم اتصاذ قبؿ الهيات تلؾ نظر كهية اليِ ة لمعرفة ت،شفيا التُ المالحظات
 ليا.قب مف

 . المكظفِف بِف اإدارم كاإصالح الف،ر لنشر الرقابة حكؿ مهلة متصصصة إصدار .2
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 :الدراسات آجنبِة 3.4

 :م بعنوان Moers & Grabner ،1031دراسة  (3)

"Management control as a system or a package-Conceptual and 

empirical issues" 

ة رنظام أو " بِة –حزمة الرقابة إداِر  "القضاِا المفاىِمِة والتجِر
أك ،حزمة كمناقشة اـ علٍ الرقابة اإداِرة ،نظ الدراسة إلٍ التعرؼ ىذه ىدفت

 المشار،ة للشر،ات األكركبُ لمر،زا فُ للرقابةبعض القضاِا المفاىِمِة كالتهِربِة 
 ECCE) ارسات الرقابة اإداِرة ،نظاـا كذ،رت أف ىناؾ ا كناقشت الدراسة مميكلنداب

كمعالهة المسا ؿ بػ احزمة الرقابةا أك انظاـ الرقابةاا غمكضان حكؿ ما ىك المقصكد 
الارض مف ظكر المفاىِمُ أك التهِربُا ك تعلقة بنظاـ الرقابة اإداِرةا سكا  مف المنالم

 كقدمف القضاِا لتكهِو البحكث المستقبلِة فُ ىذا المهاؿا ىك تكضِح عدد  الدراسة
كضعت عددان مف ا فتراضات الكاضحة للتصدم لممارسات الرقابة اإداِرة المتعددة 

تتصؿ مباشرة بالمنيج النظرم مما ِعطُ المنظِرف  ةدراسلا كاكالتُ تعمؿ فُ كقت كاحد
 ـ الرقابة.االعنصر الضركرم فُ البحث عف مفيـك كاضح لنظ

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
ـ الرقابةا كفيـ المنظمةا أم نظ فُ لرقابةل ال،لِة بِ ةالالحاهة إلٍ معالهة  .1

 هؿ حؿ مش،لة معِنة.مف أ المتٌبعة ممارسات الرقابةال
التُ اصتِار ممارسات الرقابة اإداِرة التُ تطابؽ مهمكعة مف الحا ت الطار ة  .2

 .أف ت،كف ىذه الممارسات متسقة داصلِان تكاهو المنظمةا كضماف 
 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
ألف  اصلِان نظِرة الت،امؿا فيُ مناسبة لتكضِح ما ىك المقصكد بمتسقة دا استصداـ .1

أك عدد  تتناكؿ ،ِؼ ِحاكؿ المدِركف تعظِـ األدا  مف صالؿ تحدِد التاِرات النظِرة
 فُ كقت كاحد.صِارات ال

ضركرة تكهِو البحث النظرم إلٍ القضاِا التُ علِيا صالؼ بِف المنظِرف للكصكؿ  .2
دا  إلٍ تعِرفات كاضحة لنظاـ الرقابة اإداِرةا مع كضع مقاِِس كمعاِِر مكحدة ل 

 فُ المنيج التهِربُ.
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 :م بعنوان Huque ،2011دراسة  (1)

"Accountability and Governance Strengthening extra-

bureaucratic mechanisms" 
د من اّلِات البِروقراطِة" ز المِز  "دور المساءلة والحورمة فُ تعِز

كؼ علػٍ نقػاط الدش كالكقػتعرؼ علٍ ترتِبات المسا لة فػُ بػنهىدفت الدراسة إلٍ ال
م،انػػػػات التحسػػػػِفا كاعتمػػػػدت الدراسػػػػة علػػػػٍ مراهعػػػػة كتحلِػػػػؿ الك ػػػػا ؽ  القػػػػكة كالضػػػػعؼ كا 

 الدش.بنهالمحصلة مف الِزارات المِدانِة لمؤسسات ك المنشكرة كالمعلكمات 
 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
هرا ات معقدة كدعـ مؤسسا .1  تُ ضعِؼ.النظاـ اإدارم ِحت،ـ إلٍ قكاعد كا 
عكد السبب فُ ذلؾ إلٍ  .2 آلِات المسا لة الداصلِة فُ المنظمات اإداِرة غِر فعالةا ِك

 األكضاع السِاسِة كا قتصادِة.
اللكا ح الداصلِة فُ المنظمات تحتاج إلٍ تفعِؿ دكر مؤسسات المهتمع المدنُ  .3

 كاللهافا كاألحزاب السِاسِة كاإعالـ. فكالبرلما
 

 تُ خلصت ليا الدراسة:ومن أىم التوصِات ال
ضركرة العمؿ بهدِة نحك تعِزز آلِات المسا لة الصارهِة لضماف الح،ـ الصالح فُ  .1

 بنهالدش.
 ضركرة تقدِـ مِزد مف اّلِات كالكسا ؿ لتسيِؿ عملِة المسا لة. .2
 كانتصابات نِزية. اإنسافا كحقكؽ القانكفا سِادة القِـ المرتبطة بالدِمقراطِة م ؿ تعِزز .3
 
 م بعنوان: Mundy ،1030دراسة  (1)

"Creating dynamic tensions through a balanced use of 

management control system" 

ة"  "خلق توترات دِنامِرِة من خ٘ل اٗستخدام المتوازن لنظم الرقابة إداِر
 

ىدفت الدراسة إلٍ ال،شؼ عف التكترات الدِنامِ،ِة مف صالؿ ا ستصداـ المتكازف 
ك،ِؼ ِسيـ ىذا التكازف بتسيِؿ عملِة صلؽ كتعظِـ القدرات رقابة اإداِرةا لنظـ ال

التنظِمِة للمكظفِف للبحث عف فرص لحؿ مش،الت العمؿا مف صالؿ تكظِؼ أسالِب 
علٍ أنظمة الرقابةا كناقشت الدراسة التحدِات التُ تكاهو ،بار المدِِرف عند إشرافيـ 

ِو كالرقابة فُ كقت كاحدا كانسهاميا مع أىداؼ كممارسة مياـ التكه ةاإداِرالرقابة 
 المنظمة دكف التأ ِر علٍ استقاللِة المكظؼ  تصاذ القرار فِما ِصص عملو.
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 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
الرقابةا كتأ ِرىا علٍ القدرات  بِنت الدراسة التكترات الحِكِة م ؿ الصراع ال،امف فُ .1

 ا .التنظِمِة كاألد
كسِطرة اإدارة تؤ ر فُ كهكد عكامؿ عدة م ؿ: ا تساؽ الداصلُا التطكر المنطقُا  .2

ألنظمة الرقابة اإداِرة  ا ستصدامات مصتلؼ قدرة المنظمات علٍ تحقِؽ التكازف بِف
 .كالتُ تعتبر رافعة تفاعلِة للرقابة اإداِرة

صلؽ التكترات كهكد تحدِات معقدة للمنظمات فُ صلؽ التكازف بالتزامف مع  .3
تدصؿ ،بار المدِِرف فُ المنظمة مف أهؿ صلؽ الدِنامِ،ِةا كىذا ِتطلب عادةن 

فُ ،ِفِة استصداـ ركافع نظاـ الرقابة  الظركؼ المناسبة كتحدِد الصِارات المناسبة
 اإداِرةا كالحد مف الصراعات التنظِمِة المتأصلة.

 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
الميارات الهماعِة لصلؽ التكازف ا كعدـ النظر إلٍ نظاـ الرقابة التر،ِز علٍ ضركرة  .1

 اإداِرة علٍ أنو نكع مف القمع كالسِطرة التنظِمِة.
تعِزز دكر العمؿ بركح الفِرؽ كتشهِع اإبداع مف صالؿ التكترات الدِنامِ،ِة  .2

 اإِهابِة التُ تعزز ركح المنافسة كاإبداع.
قابة اإداِرة كاضحة كمكحدة ل،ُ تحد مف ممارسات المدِِرف ضركرة كهكد نظـ للر  .3

 إبعادىـ عف األىكا  الشصصِة. المفرطة فُ تفسِر النظـ كالسِاسات
 
 :م بعنوان Chenhall & others ،1030 دراسة (4)

"Social capital and management control system: A study of       

a non-government organization" 

ة: دراسة لمنظمة غِر حرومِة اٗجتماعُظمة رأس المال "أن  "والرقابة إداِر
 

كنظاـ الرقابة  ا هتماعُىدفت ىذه الدراسة إلٍ التعرؼ إلٍ رأس الماؿ  
اإداِرة: دراسة حالة للمنظمات غِر الح،كمِةا حِث استصدمت مفيكـ رأس الماؿ 

لتحدد نيهان ممِزان للتفاعؿ بِف نظـ الرقابة اإداِرة فُ المنظمات األىلِة  ا هتماعُ
إطاران شامال لدراسة طبِعة  ا هتماعُا حِث ِكفر رأس الماؿ ا هتماعِةكتنمِة الركابط 

مف صالؿ تر،ِزه علٍ الشب،ات اليِ،لِة كالعالقات الشصصِة بِف  ا هتماعِةا تصا ت 
 ا هتماعُالعمؿ الهماعُ المفِدا حِث القصد مف رأس الماؿ األفراد التُ تمِؿ نحك 
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التُ ِم،ف أف تؤ ر علٍ نظاـ الرقابة اإداِرة داصؿ المنظمة  ا هتماعِةدراسة العالقات 
 المنظمات غِر الح،كمِة. إحدل علٍ الدراسة طيٌبقت ىذهكقد  اكصارهيا

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
 اظاـ الرقابة اإداِرة إما أف تيعزز أك تعِؽ الركابط ا هتماعِة أك تمنعياعناصر ن .1

دارة المكارد ا قتصادِة ك قافة المؤسسةمما ِؤ ر   ال قافُ. يامالرأس ك  علٍ تطكِر كا 
فُ المستكل علٍ فيـ صعكبات ممارسة أنظمة الرقابة اإداِرة ساعدت الدراسة  .2

لممارسات التُ تحقؽ رفاىِة المكظفِف إضافةن مف صالؿ ا تحقِؽ األىداؼالتنفِذما ك 
بِنيـ للقضا  علٍ مسببات الاِرة كالمنافسة السلبِة فُ  ا تصاؿإلٍ فتح شب،ات 

 العمؿ.
مصتلفة مف ركابط التفاعؿ ا هتماعُ فُ المنظمةا كأظيرت  الدراسة أنكاعأظيرت  .3

اع بِف نظاـ الرقابة رقابة اإداِرة علٍ ،ؿ نكع منياا كأظيرت أِضان كهكد صر تأ ِر ال
 للمكظفِف. ا هتماعِةكالعالقات  اإداِرة

 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
رأس الماؿ ب ا ىتماـلنزاعات الناهمة عف بإدارة ا لِةالمنظمات األى قِاـ ضركرة .1

ؿ الحفاظ علٍ رأس الماؿ ال قافُا مف صالؿ تكظِؼ ممارسات مقاب ا هتماعُ
 ا بالتكازم مع تطبِؽ نظاـ الرقابة اإداِرة.ا هتماعُصادِات الرفاه تتمشٍ مع اقت

ت،نكلكهِا المعلكمات فُ الرقابة اإداِرة للحد مف األىكا  الشصصِة  استصداـضركرة  .2
 للمدرا .

 
 :م بعنوان Hollis ،2008دراسة  (5)

"The effect of sox internal control deficiencies on firm risk and 

cost of  equity" 
 حقوق المنشأة وترلفة مخاطر قانون وفق ةِالداخل الرقابة نظام فُ القصور أوجو رِتأث"

 .ة"ِالملر
 

 ا لتػزاـ مػف ةِػ،ِاألمر  الشػر،ات علػٍ تعػكد التػُ الفا ػدة مػدل تنػاكؿ إلػٍ الدراسػة ىػدفت
 ذلػؾ أف ثِػح ةِػالداصل بالرقابػة الصاصة بِباألسال تعلؽِ ماِف أك،سلٍ نزِسارب قانكف بأح،اـ

 بػةِالتر، علػٍ للمحافظػة ةِػالصاره أك ةِػالداصل سػكا  المراهعػة مصػاطر ضتصفػِ علػٍ عمػؿِ
 فػُ لالىتػزاز الشػر،ة أسػيـ تعػرض عػدـ كرا  كالسػعُ فِالمساىم كحقكؽ الماؿ لرأس ةِ،لِالي
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 كفػؽ المطبقػة ةِػالداصل الرقابػة بِأسػال ـِػِلتق اصتبػار بػإهرا  الدراسة قامت ،ما المالُا السكؽ
 .ياِف القصكر مكاطف عف لل،شؼ القانكف ىذا

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
 أسيـ قكة ساربِنز أك،سلٍ تؤ ر علٍ قانكف كفؽ الداصلِة للرقابة اليِ،لِة األسالِب  .1

 .باإِهاب الشر،ة
 فةت،ل صطر أك،سلٍ ساربِنز قانكف كفؽ الداصلِة للرقابة األسالِب اليِ،لِة ضتصفٌ  .2

 .الماؿ رأس
 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
 أك،سلٍ.ساربِنز  قانكف كفؽ الداصلِة الرقابة بأسالِب ا لتزاـ ضركرة .1
 الضعؼ  ارات كسد اقانكف ساربِنز أك،سلٍ كفؽ الرقابة نظـ كتقِِـ متابعة ضركرة .2

 .مستمر بش،ؿ كالقصكر
 

 :بعنوان مSmith & Jones، 1000دراسة  (6)

"Strengthening Internal Controls, Armed Forces Comptroller" 
 ."طرق تدعِم الرقابة الداخلِة فُ المنظمات"

 

 المنظمػػػات طػػػرؽ تػػػدعِـ الرقابػػػة الداصلِػػػة فػػػُ التعػػػرؼ علػػػٍ إلػػػٍ الدراسػػػةىػػػدفت 
 كقػػد امهػػاؿ منػػع ك،شػػؼ األصطػػا  كالاػػش كسػػك  اإدارة كأىمِتيػػا صصكصػػا فػػُ األمِر،ِػػة

 اعػػػد األساسػػػِة للرقابػػػة الداصلِػػػة فػػػُ بنػػػا  كمراهعػػػة مقػػػاِِس كمؤشػػػراتحػػػددت الدارسػػػة القك 
اإدارة ك مراهعػػػة اإدارة العلِػػػا لػػػ دا  التشػػػاِلُ للك،ػػػا ت كالمسػػػتكِات الكظِفِػػػةا ك األدا ا 

الفصػؿ بػِف السػلطات ك الرقابػة علػٍ معالهػة البِانػات كالمعلكمػاتا ك العاملػةا  لللقك  الةالفعٌ 
تك ِػػػؽ مال ػػػـ للمعػػػامالت ك المعػػػامالت كدقػػػة السػػػهالتا  مػػػف صػػػحة التحقػػػؽك  كالكاهبػػػاتا

 .الداصلِة كإهرا ات الرقابة
 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
أىميا: الضِاع مف  صطِرةا ضعؼ الرقابة الداصلِة مف شأنو أف ِترتب علِو نتا ج .1

كالنظـ  تاإهرا ا صالؿ اإىماؿ كعدـ ا ىتماـا كاإسراؼ الناتج عف قصكر
 .اإدارة كالقراراتا كسك  ا ستعماؿ مف صالؿ المبالاة فُ اإهرا اتا كسك 
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علٍ -الداصلِة للرقابة ف إم،انِة الاش كا حتِاؿ تبقُ مكهكدةا كأف البرنامج الهِدإ .2
 .  ِضمف التزاـ األفراد باإهرا ات الرقابِة المكضكعة -الكرؽ

 

 سة:ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدرا
ضػركرة كهػػكد مشػػار،ة فعلِػػة لػػإلدارة كعلػػٍ ،افػة المسػػتكِات للكصػػكؿ إلػػٍ نظػػاـ رقابػػة 

 داصلِة فٌعاؿ.
 

 :بعنوانم Swanson، 3999دراسة  (7)

"Internal controls: Tools, not hoops, Strategic Finance" 
ةاستخدا"  ."م الرقابة الداخلِة رأداة إداِر

 

ػػة فػػُاسػػتصداـ  ىػػدفت الدراسػػة إلػػٍ تكضػػِح أ ػػر الك ِػػات  الرقابػػة الداصلِػػة ،ػػأداة إداِر
الداصلِػػة  تصػحِح نظػرة العػػاملِف بقطػاع األعمػاؿ إلػػٍ الرقابػة ةحاكلػػمالمتحػدة األمِر،ِػةا ك 

ػػة تسػػاعدىـ علػػٍ  بأنيػػا أطػػكاؽ أك حػػكاهز ِتعػػِف علػػِيـ تصطِيػػاا كتكضػػِح أنيػػا أداة إداِر
 سة.كبالتالُ تحقِؽ أىداؼ المؤستنفِذ األعماؿ حسب ما صطط ليا 

 

 وقد خلصت الدراسة إلٍ العدِد من النتائج أىميا:
ؤدم إلػػٍ تحقِػػؽ النظػػرة الصاط ػػة إلػػٍ تيػػتبعِػػة الرقابػػة الداصلِػػة إلػػٍ المػػدِر المػػالُ  فٌ أ

 الداصلِة بأنيا أطكاؽ أك حكاهز ِهب تصطِيا. الرقابة
 

 ومن أىم التوصِات التُ خلصت ليا الدراسة:
هب أف تتبع لياا كلِس للمدِر المالُ الداصلِة ىُ مس كلِة اإ الرقابة فٌ أ دارة العلِا ِك

تابع لإلدارة المالِة بما ِهعليا كسِلة كأداة إداِرة نافعة كلػِس طػكؽ أك  أك أم شصص
  حاهز.
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 :التعلِق علٍ الدراسات السابقة 3.5

مرتبػة زمنِػان مػف األحػدث إلػٍ األقػدـا ا استعرض الباحث عػددا مػف الدراسػات السػابقة
ا كلقػػد هػا ت ىػػذه الدراسػة امتػػدادان للدراسػات السػػابقة ىػػذه الدراسػةبمهػاؿ كهمِعيػا مرتبطػػة 

 الؼ كا تٌفاؽ:ا كفِما ِلُ أكهو ا صتً التُ تناكلت مكضكع الرقابة اإداِرة

 من حِث آىداف: (1

تبػِف مسػتقؿ  الرقابػة(ا المتاِر الالمتعلقػة بػمف صالؿ اإطالع علػٍ الدراسػات السػابقة 
ػػؼ بالرقابػػة أف بعػػض الدراسػػات تناكلػػت  مػػكازم مػػف صػػالؿ مفيػػـك آصػػر كتبِػػاف أ رىػػا التعِر

ـ( التػػُ 2011ا إضػػافة إلػػٍ دراسػػة بػػدكم  ـ(2013م ػػؿ دراسػػة الشػػِرؼ  كىػػك المسػػا لة 
 ـ(ا اللتػػاف2004كدراسػػة ،ػػالب   ـ(2007شػػاىِف  تطٌرقػػت ليِ،ػػؿ نظػػاـ الرقابػػةا كدراسػػة 

ـ( أكهو القصكر فُ نظاـ Hollis  2008ا ،ما بح ت دراسة داِرةكاقع الرقابة اإ اتناكلت
 الرقابة.

 ـ(ا2006كىناؾ دراسات تناكلت أسػالِب الرقابػة كمػدل فعالِتيػا م ػؿ دراسػة ماضػُ  
مقترحػػػات  كضػػػع كمنيػػػا مػػػف تنػػػاكؿ ا(ـ2000كدراسػػػة الاِػػػث   ـ(2005كدراسػػػة عِػػػاش  

ر   & Smith،مػػا تناكلػػت دراسػػة  اـ(2005الرقابػػة ،مػػا فػػُ دراسػػة السػػِد   أدا لتطػػِك

Jones  2000دراسػة األعػرج  ذلؾ فقد قامت إضافةن إلٍ ـ( طرؽ تدعِـ الرقابة الداصلِةا
  .سة كتقِِـ نظاـ الرقابة الداصلِةـ( بدرا2002 

كىنػػػاؾ دراسػػػات قامػػػت باصتبػػػار العالقػػػة بػػػِف الرقابػػػة كبعػػػض المكاضػػػِع األصػػػرل م ػػػؿ 
 تطبِؽ معاِِر دكر مهالس اإدارة فُ حِث درست العالقة بِف (ـ2012  العازمُ دراسة

ـ( التػُ درسػت العالقػة بػِف 2011بػُ  ِأ رىػا علػٍ تحقِػؽ األىػداؼا كدراسػة العتالرقابة ك 
كدراسػػػػة ـ( 2003ـ( كدراسػػػػة النمِػػػػاف  2005ال،ػػػػكفحُ  ،مػػػػا فػػػػُ دراسػػػػة  األدا ك الرقابػػػػة 
 ـ(.2003الحربُ  

 (رماإدا  األدا كىػػػك كمػػػف صػػػالؿ اإطػػػالع علػػػٍ الدراسػػػات المتعلقػػػة بػػػالمتاِر التػػػابع 
النمِػاف المتاِػرات األصػرلا م ػؿ دراسػة كبعػض  ربطػت بػِف األدا  اإدارمفيناؾ دراسػات 

 ـ(.2005حِث تطرقت لدكر الرقابة با دا ا ،ما فُ دراسة ال،كفحُ   (ـ2003 

ـة فـُ تحسـِن آداء إداري فـُ كتفردت الدراسة الحالِة بدراسػة ا دور الرقابـة إداِر
فػػُ ربػػط  (ـ2011 العتِبػػُ ،ػػاف التشػػابو بِنيػػا كبػػِف دراسػػة ك جيــاز الشــرطة الفلســطِنِة" 
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فِمػا ِصػص ربػط الرقابػة فػُ  ـ(2003أِضان مع دراسػة الحربػُ  كتشابيت الرقابة باألدا ا 
فِمػػػا ـ( 2003النمِػػػاف  دراسػػػة  ا ،مػػػا تشػػابيت مػػػعتحسػػِف األدا  فػػػُ المؤسسػػػات األمنِػػػة

 .الشرطةِصص ربط الرقابة اإداِرة بتحسِف األدا  اإدارم فُ 

 من حِث المنيج المستخدم: (2

تشػػػابيت الدراسػػػة الحالِػػػة مػػػع العدِػػػد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة فػػػُ اسػػػتصداميا المػػػنيج 
الشػػػػػِرؼ للدراسػػػػػات اإنسػػػػػانِةا م ػػػػػؿ دراسػػػػػة  الكصػػػػػفُ التحلِلػػػػػُ ،كنػػػػػو المػػػػػنيج المناسػػػػػب

 (2005  السػػػِدكدراسػػة  (اـ2006 ماضػػػُكدراسػػة (ا ـ2011  بػػػدكم كدراسػػة ـ(2013 
ـ(ا 2005كدراسػة عِػاش   ادـ إضافة إلٍ ذلؾ المػنيج ا سػتقرا ُ ا سػتنباطُالذم استص
(ا كدراسػػة 2012ـ(ا كدراسػػة العػػازمُ  2004ـ( كدراسػػة ،ػالب  2002األعػػرج  كدراسػة 
 (.2003ـ(ا كدراسة الحربُ  2011العتِبُ  

 من حِث مجتمع وعِنة الدراسة: (3

الدراسػات ا لنكع المستهِب فمػف لقد تباِف مهتمع الدراسة كالعِنة مف باحث ّصر طبق
ػػػِف فػػػُ التربِػػػة كالتعلػػػِـ السػػػابقة مػػػا تػػػـ تطبِقػػػو علػػػٍ  الشػػػِرؼ م ػػػؿ دراسػػػة العػػػاملِف اإداِر

كدراسػػػػػػػة ال،ػػػػػػػكفحُ  ـ(2002كدراسػػػػػػػة األعػػػػػػػرج   (اـ2005 السػػػػػػػِد (ا كدراسػػػػػػة ـ2013 
دراسػػة  كمنيػػا تػػـ تطبقِػػو علػػٍ العػػاملِف فػػُ الكظِفػػة العمكمِػػة بشػػ،ؿ عػػاـ م ػػؿ (ا2005 
كدراسػػػػػة  (اـ2006  ماضػػػػػُ كدراسػػػػػة (اـ2004  ،ػػػػػالب دراسػػػػػةك  ـ(ا2010برغػػػػػك ُ  ال

كمنيػػػػا تػػػػـ  ـ(اHuque  2011ـ(ا كدراسػػػػة 2000كدراسػػػػة الاِػػػػث   ـ(ا2011العتِبػػػػُ  
ـ(ا كدراسػػػة 2003النمِػػػاف   م ػػػؿ دراسػػػة المؤسسػػػات األمنِػػػةتطبقِػػػو علػػػٍ العػػػاملِف فػػػُ 

هيػػػاز الشػػػرطة الفلسػػػطِنِة فػػػُ  كمنيػػػا تػػػـ تطبقِػػػو علػػػٍ العػػػاملِف فػػػُ ـ(ا2003الحربػػػُ  
ـ(ا كدراسػػػة صػػػِاـ 2014ـ(ا كدراسػػػة هػػػكدة  2015أبػػػك عمػػػرة   م ػػػؿ دراسػػػة قطػػػاع غػػػزة

 (اـ2011  بػػػدكم م ػػػؿ دراسػػة كمػػنيـ مػػا تػػػـ تطبِقػػو علػػػٍ المنظمػػات األىلِػػةا ـ(2007 
كمػنيـ مػف تػـ تطبِقػو ـ(ا Smith & Jones  2000كدراسػة  ـ(ا2007كدراسة شاىِف  

 Hollisكدراسػػة  (اـ2012  دراسػػة العػػازمُ اؿ الصاصػػة م ػػؿ دراسػػةشػػر،ات األعمػػ علػػٍ
 ـ(.Swanson  1999كدراسة  (اـ2008 

 من حِث أدوات الدراسة: (4

لتحقِػػػؽ سػػػتبانة ،ػػػأداة ر ِسػػػِة مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة علػػػٍ ا  بعػػػضحِػػػث اعتمػػػدت 
ـ(ا كدراسػػػػػة العتِبػػػػػػُ 2006ـ(ا كدراسػػػػػة ماضػػػػػُ  2004،ػػػػػػالب   أىػػػػػدافيا م ػػػػػؿ دراسػػػػػة
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ـ(ا كدراسػػػػػػػػة بػػػػػػػػدكم Huque  2011ـ(ا كدراسػػػػػػػػة 2000ا كدراسػػػػػػػة الاِػػػػػػػػث  ـ(2011 
ـ(ا كدراسػػػػػػػة السػػػػػػػِد 2013ـ(ا كدراسػػػػػػػة الشػػػػػػػِرؼ  2007ـ(ا كدراسػػػػػػػة شػػػػػػػاىِف  2011 
(ا فِمػا أضػافت الدراسػة الحالِػة المقابلػة الشصصػِة ـ2005  ـ(ا كدراسة ال،كفح2005ُ 

 ،أداة إضافِة لإلستبانة فُ همع البِانات.

 :سة مع الدراسات السابقة فِما ِلُتتفق ىذه الدرا
 إتباعيا للمنيج الكصفُ التحلِلُ ،منيج للدراسة. 

 للدراسةلهمع المعلكمات ،أداة  ةاستصداميا لالستبان. 

  تبِاف أىمِة الرقابة اإداِرة كالدكر اإِهابُ التُ تحققو مف صالؿ العمؿ بيا كفؽ
 الطيرؽ الصحِحة.

 :سابقةسة مع الدراسات الوتختلف ىذه الدرا
  ُفُ حدكد ًعلـ -المحلِة السابقة  حِث لـ تتناكؿ أم مف الدراسات الدراسة مهتمعف

لدل العاملِف فُ  اإدارم دكر الرقابة اإداِرة فُ تحسِف األدا مكضكع  -الباحث
 بش،ؿ صاص. بالمحافظات الهنكبِةهياز الشرطة الفلسطِنِة 

 شصصِة باإضافة لالستبانة فُ فُ همع البِانات بحِث سِتـ استصداـ المقابلة ال
 همعيا.

  فُ اصتِارىا لعِنة الدراسةا بحِث سِتـ تكِزع استبانات لهمِع أفراد مهتمع الدراسة
 األصلُ.

 أوجو استفادة الدراسة الحالِة من الدراسات السابقة:
  ف تصكر شامؿ للمكضكع قِد الدراسةا كمساىمتيا فُ صِاغة مش،لة الدراسة ت،ِك

 ِاتا كتحدِد األبعاد كالمتاِرات.كأس لتيا كالفرض

 .بنا  اإطار النظرم للدراسة الحالِة 

 .صِاغة التعِرؼ اإهرا ُ لمصطلحات الدراسة الحالِة 

 .ُاصتِار منيج الدراسة كىك المنيج الكصفُ التحلِل 

 .معرفة كاصتِار الطرؽ اإحصا ِة المناسبة للدراسة 

 يا الشامؿا كدكرىا األساسُ فُ أ،دت معظـ الدراسات علٍ أىمِة الرقابة بمفيكم
ر العمؿ المؤسسُ.  ضماف ،فا ة كتطِك
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 :مصفوفة الدراسات السابقة 3.6

 البلد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م.
مجتمع 

 الدراسة
 الحالٌة الدراسةما تمٌّزت به 

3.  
واقع تمرِن العاملِن فُ جيـاز الشـرطة الفلسـطِنِة وع٘قتـو 

 بآداء الوظِفُ
 بما ِلُ: الحالِة ت الدراسةتمٌِز  هياز الشرطة فلسطِف تم،ِف العاملِف ـ2245 عمرةاأبك 

  فػػُ حػػدكد  - ر األكلػػٍ محلِػػان بىػػعتى تي
مكضػكع  تالتُ تناكل -ًعلـ الباحث

ػػة فػػُ ه يػػاز الشػػرطة الرقابػػة اإداِر
بالمحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطِنِة 

ا كفػػػػؽ األبعػػػػاد المػػػػذ،كرة الهنكبِػػػػة
 مهتمعةن. سابقان 

 لتالِػػػػػػػػة فػػػػػػػػُ اسػػػػػػػػتصداميا ل بعػػػػػػػػاد ا
كىػػػػػػػػػُ: دراسػػػػػػػػػتيا لػػػػػػػػػدكر الرقابػػػػػػػػػةا 

 اليِ،ػػػػػػػػػػػػؿ التنظِمػػػػػػػػػػػػُا الكسػػػػػػػػػػػػا ؿ 
كاألدكات الرقابِػػةا متطلبػػات تحقِػػؽ 

كأصِػػػػػػػران الهيػػػػػػػات فعالِػػػػػػػة الرقابػػػػػػػةا 
 الرقابِة(.

  اسػػػػػػتصداميا للمقػػػػػػابالت الشصصػػػػػػِة
باإضػػػافة إلػػػٍ ا سػػػتبانة فػػػُ همػػػع 

 البِانات.

1.  
الرقابــة علــٍ أداء آجيــزة آمنِــة الفلســطِنِة ودورىــا فـــُ 

ات وتحقِق السلم آىلُ  نشر الحِر
 األهيزة األمنِة فلسطِف الرقابة ـ2244مرشكدا

1.  
دور العملِـــات اللوجســـتِة فـــُ تحســـِن أداء جيـــاز الشـــرطة 

 لفلسطِنِة فُ محافظات قطاع غزةا
 هياز الشرطة فلسطِف العملِات اللكهستِة ـ2244هكدةا 

4.  
ـــــة علـــــٍ آداء الـــــوظِفُ للعـــــاملِن ءأثـــــر المســـــا لة إداِر

ِن فُ وزار   غزة -ة التربِة والتعلِم العالُ إداِر
 فلسطِف المسا لة اإداِرة ـ2243ا الشِرؼ

العاملِف 
 اإداِرِف

5.  
علـٍ ( COSO)ٕطـار  وفقـا الداخلِـة الرقابـة نظـام أثر ىِرل

 تحقِق أىداف الرقابة
 ـ2244ا بدكم

ىِ،ؿ نظاـ الرقابة 
 الداصلِة

 فلسطِف
المنظمات 
 األىلِة

6.  
ــز مبــادئ الحرــم  دور وحــدة الرقابــة والتــدقِق إداري فــُ تعِز

 .الصالح فُ المؤسسات الحرومِة فُ الضفة الغربِة

 البرغك ُا
 ـ2242

ُ تعِزز دكر الرقابة ف
 مبادئ الح،ـ الصالح

 فلسطِف
مكظفُ الشؤكف 

 اإداِرة

7.  
ـــة الداخلِـــة فـــُ المنظمـــات آىلِـــة فـــُ  واقـــع الرقابـــة إداِر

 قطاع غزة
 فلسطِف الرقابة اإداِرة الداصلِة ـ2227ا شاىِف

المنظمات 
 األىلِة

8.  
ة المـوارد وتنمِـة إدارة وظـائف تطبِـق متطلبات فعالِة  البشـِر

 غزة قطاع فُ الفلسطِنِة طةالشر  جياز فُ
 هياز الشرطة فلسطِف البشِرة المكارد إدارة ـ2227صِاـا 
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 البلد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م.
مجتمع 

 الدراسة
 الحالٌة الدراسةما تمٌّزت به 

اصتصػػػت بمهتمػػػع دراسػػػة ِيعػػػد مػػػف   مؤسسات عامة فلسطِف فعالِة أسالِب الرقابة ـ2226ا ماضُ أسالِب الرقابة فُ المؤسسات العامة فُ غزةمدى فعالِة   .9
،كنػػػػػو أىػػػػػـ الشػػػػػرا ح فػػػػػُ المهتمػػػػػع 

 راعُ ل مف كا ستقرار.

  ُاسػػػػػتصداميا للحصػػػػػػر الشػػػػػامؿ فػػػػػػ

 .ا ستباناتتكِزع 

30.  

مــدى فاعلِــة نظــام الرقابــة الداخلِــة فــُ إحرــام الرقابــة علــٍ 
رالــة الغـــوث الدولِــة )اٗنــروا( فـــُ غــزة، فـــُ أداء أنشــطة و 

 الدولِة معاِِرالضوء 

 ـ2225ا عِاش
فعالِة نظاـ هكدة 

 الرقابة الداصلِة
 فلسطِف

ك،الة الاكث 
 الدكلِة

33.  

ر أداء الرقابـــة المالِـــة، دراســـة تحلِلِـــة  إطـــار مقتـــرح لتطـــِو
ات  وتطبِقِــــة علــــٍ وزارة التربِــــة والتعلــــِم العــــالُ والمــــدِِر

 فُ قطاع غزة التابعة ليا

 ـ2225السِدا 
ر  إطار مقترح لتطِك
 أدا  الرقابة المالِة

 فلسطِف
كزارة التربِة 

 كالتعلِـ

31.  
واقــع الرقابــة الداخلِــة فــُ القطــاع الحرــومُ، دراســة مِدانِــة 

 .علٍ وزارات السلطة الوطنِة الفلسطِنِة
 الكزارات فلسطِف كاقع الرقابة الداصلِة ـ2224ا ،الب

31.  
ـة التربِـة والتعلـِم نظـام الرقابـة الد دراسة وتقِِم اخلِـة بمدِِر

 غزةفُ 
 ـ2222األعرجا 

دراسة كتقِِـ نظاـ 
 الرقابة الداصلِة

 فلسطِف
مدِِرة التربِة 

 كالتعلِـ

34.  
ة ودورىا فُ رفـع أداء منسـوبُ  ر أسالِب الرقابة إداِر تطِو

 .إدارة التربِة والتعلِم بوادي الدواسر
 ـ2243الدكسرما

ر أسال ِب الرقابة تطِك
 اإداِرة

 السعكدِة
مكظفُ إدارة 
 التربِة كالتعلِـ

35.  
دور مجالس إدارة فُ تطبِق معاِِر الرقابة الداخلِة وأثرىـا 

تِة  علٍ تحقِق أىداف الشررات الصناعِة الرِو
 ـ2012ا العازمُ

دكرة مهالس اإدارة فُ 
تطبِؽ معاِِر الرقابة 

 الداصلِة
ت  ال،ِك

الشر،ات 
 الصناعِة

36.  
ثـــر الرقابـــة إلرترونِـــة فـــُ جـــودة الخـــدمات الداخلِـــة فـــُ أ

 المصارف إس٘مِة العاملة فُ آردن
المصارؼ  األردف الرقابة اإل،تركنِة ـ2244ال،ساسبةا

 اإسالمِة
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 البلد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م.
مجتمع 

 الدراسة
 الحالٌة الدراسةما تمٌّزت به 

37.  
 إدارَ فُ ٓداءبة الداخلِة فُ رفع مستًٌ ادًر الرقا
 العامة لرعاِة الشباب بمنطقة الرِاض الرئاسة

 ـ2011ا العتِبُ
فُ  دكر الرقابة اإداِرة

 ألدا رفع مستًٌ ا
 اإدارَ

 السعكدِة
الر اسة العامة 
 لرعاِة الشباب

38.  
ــةالرقابـة  وأثرىــا علــٍ آداء الــوظِفُ الفعــال للعــاملِن  إداِر

ات التربِة والتعلِم فُ آردن  فُ مدِِر
 ـ2225 اال،كفحُ

 أ ر الرقابة اإداِرة
 علٍ األدا  الفعاؿ

 األردف
ت التربِة مدِِرا

 كالتعلِـ

39.  
ــــة وع٘قتيــــا بــــآداء الــــوظِفُ فــــُ آجيــــزة  الرقابــــة إداِر

 .آمنِة
 ـ2223ا النمِاف

 كعالقتيا الرقابة اإداِرة

 باألدا  الكظِفُ
 الشرطة السعكدِة

10.  

ة وع٘قتيا برفاءة آداء، دراسة تطبِقِة علٍ  الرقابة إداِر
 ـ2223ا الحربُ خالد الدولُالمراقبِن الجمررِِن بجمرك مطار الملك 

 الرقابة اإداِرة
 كعالقتيا ب،فا ة األدا 

 السعكدِة
المراقبِف 
 الهمر،ِِف

13.  
 وجية من والتحقِق ليِئة الرقابة الرقابُ الدور فعالِة مدى

 بالوزارة التنفِذِة القِادات نظر
 التنفِذِة القِادات السعكدِة فعالِة الدكر الرقابُ ـ2222ا الاِث

11.  
ــــة رنظــــام أو حزمــــة الرقا ــــة  –بــــة إداِر القضــــاِا المفاىِمِ

بِة  والتجِر

Moers & 

Grabner,

ـ2243  

الرقابة اإداِرة ،نظاـ 
 أك حزمة

 ىكلندا
 األكركبُ لمر،زا

  للشر،ات

11.  
د من اّلِات  ز المِز دور المساءلة والحورمة فُ تعِز

 البِروقراطِة

Huque ا
 ـ2011

 بنقالدش المسا لة كالحك،مة
المؤسسات 
 الح،كمِة
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 البلد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م.
مجتمع 

 الدراسة
 الحالٌة الدراسةما تمٌّزت به 

14.  
خلـق تــوترات دِنامِرِــة مــن خـ٘ل اٗســتخدام المتــوازن لــنظم 

ة  الرقابة إداِر

Mundy, 

ـ2242  

ا ستصداـ المتكازف 
 لنظـ الرقابة اإداِرة

 لندف
منظمات 
 األعماؿ

15.  
ــــة: دراســــة  ــــة إداِر أنظمــــة رأس المــــال اٗجتمــــاعُ والرقاب

 لمنظمة غِر حرومِة

Chenhall & 

others, 2010ـ 

مة رأس الماؿ أنظ
ا هتماعُ كالرقابة 

 اإداِرة
 لندف

المنظمات غِر 
 الح،كمِة

16.  
 قـانون وفـق ةِـالداخل الرقابـة نظـام فـُ القصـور أوجـو تـأثِر

 ةِالملر حقوق المنشأة وترلفة مخاطر علٍ أورسلٍ نزِسارب

Hollis ا
 ـ2228

 الداصلِة الرقابة نظاـ

 ساربِنز قانكف كفؽ
 أك،سلٍ

 أمِر،ا
 الشر،ات

 ةِ،ِمر األ

 طرق تدعِم الرقابة الداخلِة فُ المنظمات  .17
Smith & 

Johns ـ2222ا 
طرؽ تدعِـ الرقابة 

 الداصلِة
 أمِر،ا

 المنظمات

 ةِ،ِاألمر 

18.  
ِـات المتحـدة  ـة فـُ الٗو استخدام الرقابـة الداخلِـة رـأداة إداِر

رِة  آمِر

Swanson ا
 ـ4999

استصداـ الرقابة الداصلِة 
 ،أداة إداِرة

 اع األعماؿقط أمِر،ا

باٗعتماد علٍ الدراسات السابقة ُجّرد بواسطة الباحث المصدر:
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 :الفجوة البحثِة 3.7
 الدراسة الحالِة الفجوة البحثِة نتائج الدراسات السابقة

  من  الن ل أظهرت الدراسات السابقة
 االهتمننننننننام والتوصننننننننٌات نتننننننننا  ال

بموضننوا الرقابننة والصننعوبات التننً 
، سننتوٌاتالم شننت ى واجننه تيبٌقننه فننًت  

 وأهندافنمٌة الوعً بأهمٌنة تلإضافة 
تننننوفٌر  العمننننل الرقننننابً، وضننننرور 

 الننننة وتجنننناوزالرقابننننة ال ع   مقومننننات
، وبٌ نَننننت التننننً تعترضننننها المعٌقننننات
الجوانننننننن  علنننننننى  الرقابنننننننة تنننننننأ ٌر

داالننل المنظمننة، وأالٌننرا   االجتماعٌننة
 إجنرا  أهمٌنة علنى تلك النتا   أك دت

ة الرقابننة، مراجعننات مسننتمر  ألنظمنن
علننى ضننرور  ت عٌننل  أٌضننا   التأكٌنندو

 الدور الرقابً للسليات التشرٌعٌة.
  تناولت الدراسات السابقة الدور الذي

تقنننننوم بنننننه الرقابنننننة ا دارٌنننننة فنننننً 
األمنٌنننة و ٌنننر األمنٌنننة،  المؤسسنننات

الندوا ر المتالصصنة سوا  م  ال ل 
رقابننننة أو منننن  النننن ل عمننننل الفننننً 

، وقنند السننليات العلٌننا فننً المؤسسننة
لرقابننة فننً ل الكبٌننر  ةهمٌنناأل أظهننرت

 المؤسسات. تلك تحقٌق أهداف
 فننننً  اسننننتالدمت الدراسننننات السننننابقة

 .المنه  الوص ً التحلٌلً م عظمها
 سننتالدمت معظننم الدراسننات السننابقة ا

 ستبانة كأدا  أولٌة لجمع البٌانات.اال

  لم تركنز الدراسنات السنابقة
علنننى دراسنننة دور الرقابنننة 
ا دارٌننة فننً تحسننٌ  األدا  

ق األبعننننننننناد ا داري وفننننننننن
مننذكور  فننً هننذا الدراسننة ال

 م جتمعة .
  ابتعننندت معظنننم الدراسنننات

 دراسنةب التركنز السابقة ع 
موضنننوا الرقابنننة ا دارٌنننة 

 علنى المؤسسات األمنٌةفً 
تلنننننك  النننننر م مننننن  أهمٌنننننة

ه مننن  لنننم    ت   لمنننا المؤسسنننات
 .واالستقراررعاٌة لألم  

  لم تتناول الدراسات السنابقة
فننً حنندود علنننم  –المحلٌننة 

دور الرقابنننننننة  –باحننننننن  ال
ا دارٌة فً جهناز الشنرية 

المحافظننات ال لسننيٌنٌة فننً 
 .الجنوبٌة

 سننننننتالدم الدراسننننننات لننننننم ت
سنننننتبانة السنننننابقة أداتنننننً اال

والمقابلننننة معننننا  فننننً جمننننع 
 البٌانات.

  دور تناولنننت الدراسنننة الحالٌنننة
الرقابنننة ا دارٌنننة فنننً تحسنننٌ  
األدا  ا داري فنننننننننً جهننننننننناز 
الشنننننننننننننننرية ال لسنننننننننننننننيٌنٌة 

 .الجنوبٌة المحافظاتب
 عند ٌ   )الشنرية( مجتمع الدراسة

 منننننعتشنننننرا ج المجأهنننننم مننننن  
العمننننل وتحسننننٌنه و ال لسننننيٌنً

 هات  َسنننناكع  نا لننننه تيننننوٌراعلننننى 
علنننى بننناقً شنننرا ج ٌنننة ٌجاباال

 المجتمع.
  تناولننننننننت الدراسننننننننة الحالننننننننة

 أربعنننةموضنننوا الرقابنننة وفنننق 
أبعننننننننناد، وهنننننننننً: )الهٌكنننننننننل 
التنظٌمنننننننً، وسنننننننا ل وأدوات 

ق فعالٌنة متيلبات تحقٌالرقابة، 
 .(الرقابة، والجهات الرقابٌة

 المننننننه   الدراسنننننة اسنننننتالدمت
 الوص ً التحلٌلً.

 يرٌقة الحصنر الباح   استالدم
 الشننننامل، حٌنننن  تننننم التوزٌننننع

علنننى كافنننة أفنننراد  االسنننتبانات
 .مجتمع الدراسة

 الدراسننننننننة عٌننننننننة االتصنننننننت 
املٌ  فننً الجهننات الضننباي العننب

 الرقابٌة فً جهاز الشرية.
 اتننننننً الدراسننننننة أد اسننننننتالدمت

سنننتبانة والمقابلنننة الشالصنننٌة اال
 .فً جمع البٌانات

 

 باٗعتماد علٍ الدراسات السابقة ُجّرد بواسطة الباحثالمصدر: 

 خ٘صة الفصل: 3.8
العربِة كاألهنبِة ك  المحلِةمنيا  السابقة تناكؿ ىذا الفصؿ مهمكعة متنكعة مف الدراسات

التُ تناكلتياا كالنتا ج  الهكانبلتعرؼ علٍ أىـ بيدؼ ا امكضكع الدراسةب التُ ليا عالقة
كالدراسات السابقة مف  الحالِة المقارنة بِف الدراسةإضافةن إلٍ تكصلت إلِياا كالتكصِات التُ 

عما  مِز ىذه الدراسةتبِاف أىـ ما ِك،ذلؾ بِنياا  فِما كا صتالؼالتشابو  ؿ تكضِح نكاحُصال
منيجِة  بعنكاف:كالذم  للفصؿ الرابع ا كذلؾ ،لو تميِدان  الفهكة البح ِة(سبقيا مف دراسات

جراءات   .الدراسة وا 
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 خطوات بياء االستباىة 4.4.3.3

 صدم االستباىة 4.4.3.1

 ثبات االستباىة 4.4.3.1

 املكابلة الصخصية 4.4.1

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 4.5

 لفصلا ةخالص 4.6

  



 

-98-
 

 :مقدمةال 4.1
هرا اتيػا محػػكران تعتبػر منيهِػػ ِػتـ مػػف صاللػػو انهػاز الهانػػب التطبِقػػُ مػػف  ان ر ِسػػ ة الدراسػػة كا 

الدراسةا كعف طِرقيا ِتـ الحصكؿ علٍ البِانات المطلكبة إهرا  التحلِػؿ اإحصػا ُ للتكصػؿ إلػٍ 
راسػػػةا كبالتػػػالُ تحقػػػؽ النتػػػا ج التػػػُ ِػػػتـ تفسػػػِرىا فػػػُ ضػػػك  أدبِػػػات الدراسػػػة المتعلقػػػة بمكضػػػكع الد

 األىداؼ التُ تسعٍ إلٍ تحقِقيا. 

الدراسػةا ك،ػذلؾ أداة كعِنػة كمهتمع  متبعنيج الللمتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا كبنا  علٍ ذلؾ 
رىا عدادىاإ الدراسة المستصدمة كطِرقة  نتيػُ الفصػؿ  اا كمدل صػدقيا ك باتيػاك،ِفِة بنا يا كتطِك ِك

ِلػُ كصػؼ  اكفِمػا كاسػتصالص النتػا جلبِانػات ت فػُ تحلِػؿ ابالمعالهات اإحصا ِة التػُ اسػتصدم
 .ليذه اإهرا ات

 

 :منيج الدارسة 4.2
 الذم ِحاكؿ التحلِلُ الكصفُ المنيج باستصداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقِؽ أهؿ مف

 التُ م،كناتيا كاّرا  بِف بِاناتياا كالعالقة كتحلِؿ الدراسةا مكضكع الظاىرة كصؼ صاللو مف
 .تحد يا التُ كاّ ار تتضمنيا التُ كالعملِات حكليا تطرح

عرؼ االمنيج الذم ِسعٍ لكصؼ  بأنو التحلِلُ الكصفُ المنيج (100: 2006ا الحمدانُ  ِك
الراىنة فيك أحد أش،اؿ التحلِؿ كالتفسِر المنظـ لكصؼ ظاىرة  أكالظكاىر أك األحداث المعاصرةا 

كتتطلب معرفة المشار،ِف فُ الدارسة  فُ الكاقعا أك مش،لةا كِقدـ بِانات عف صصا ص معِنة
  .التُ نستعمليا لهمع البِاناتا كاألكقاتندرسيا  كالظكاىر التُ

ن أساسِّ   ن للمعلومات:ِوقد استخدم الباحث مصدِر
 :المصادر آولِة (3

همػػع البِانػػات األكلِػػة مػػف صػػالؿ  ٍإلػػ كانػػب التحلِلِػػة لمكضػػكع الدراسػػة لهػػأ الباحػػثلمعالهػػة اله
ليػػػػذا  سػػػػتبانة ،ػػػػأداة ر ِسػػػػةا  ػػػػٌممىا صصِصػػػػا ن للدراسػػػػة إضػػػػافةن للمقابلػػػػة الشصصػػػػِةا ك،الىمػػػػا صي

 الارض.
 :المصادر الثانوِة (1

ػػة كالتػػُ  ٍإلػػ للدراسػػةفػػُ معالهػػة اإطػػار النظػػرم  و الباحػػثحِػػث اتهػػ مصػػادر البِانػػات ال انِك
مقػػػػا ت كالتقػػػػاِررا تتم ػػػػؿ فػػػػُ ال،تػػػػب كالمراهػػػػع العربِػػػػة كاألهنبِػػػػة ذات العالقػػػػةا كالػػػػدكِرات كال

كاألبحػػػػاث كالدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػُ تناكلػػػػت مكضػػػػكع الدارسػػػػةا كالبحػػػػث كالمطالعػػػػة فػػػػُ مكاقػػػػع 
 اإنترنت المصتلفة.
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 مجتمع الدراسة:  4.3
علػٍ مشػ،لة   ن مهتمع الدراسة ِعرؼ بأنو همِع مفردات الظاىرة التػُ ِدرسػيا الباحػثا كبنػا

 هيػاز الهيػات الرقابِػة فػُ فػُ العػاملِفط الضػبا مػف فف المهتمع المستيدؼ ِت،ك الدراسة كأىدافيا فإ

ا كقػػد تػػـ اسػػت نا  الضػػباط ( ضػػابط150 ا كالبػػالد عػػددىـ بالمحافظػػات الهنكبِػػة الفلسػػطِنِة الشػػرطة
 تلػؾ صػالؿ أعمػاليـ ف،ػكنيـ   ِمارسػك  هػازاتإكالحاصػلِف علػٍ  الصاضعِف لدكرات تأىِػؿ الضػباط

كقػػد قػػاـ  ( ضػػابطا130تػػالُ أصػػبح مهتمػػع الدراسػػة  كبال ا( ضػػابط20ا حِػػث بلػػد عػػددىـ  فتػػرةال
ػػع قػػة الحصػػر الشػػامؿا حِػػث تػػـ تكِز علػػٍ ،افػػة أفػػراد مهتمػػع  ةاسػػتبان( 130  الباحػػث باسػػتصداـ طِر

ا كِيًعِػد (%75.4 بنسػبة  استبانة (98 كقد تـ استرداد  اتكٌزعِف علٍ مصتلؼ المحافظاالمي  الدراسة
  .دارة العامة ألمف الشرطة فُ محافظات القطاعإلٍ تباعد أفريع اإالباحث ىذه النسبة 

 :الدراسة واتأد 4.4
 :ستبانةاٗ 4.4.1

الدارسػة  اسػتبانة ت،كنػتاصتِار ا ستبانة ،أداة ،كنيا األنسب نظران لحهـ مهتمع الدراسةا كقد  تـ
 ث٘ثة أقسام رئِسة: مف
  :سػػػ،ِرةا العمػػػرا الرتبػػػة العكىػػػك عبػػػارة عػػػف المعلكمػػػات العامػػػة عػػػف المسػػػتهِب  القســـم آول

 المؤىؿ العلمُا سنكات الصبرة(. 
 :ُة عف عبارة كىك القسم الثان ت،كف مفالرقابة إداِر  مها ت: (4 فقرةا مكزع علٍ  (44)ا ِك

ت،كف مفالمجال آول: اليِرل التنظِمُ  فقرات. (9)ا ِك
ت،كف مفآدوات والوسائل الرقابِة: المجال الثانُ  فقرة.(45)ا ِك
ت،كف مف تطلبات تحقِق فعالِة الرقابةم المجال الثالث:  فقرة.(44)ا ِك
ت،كف مف الجيات الرقابِة: المجال الرابع  فقرات. (9)ا ِك

 :ت،كف مفتحسِن آداء إداريكىك عبارة عف  القسم الثالث  فقرة.(22)ا ِك
 
 

 (:4.4هدكؿ   تـ استصداـ مقِاس لِ،رت الصماسُ لقِاس استهابات المبحك ِف حسبكقد 
 (4.3)جدول 

 الخماسُ درجات مقِاس لِررت

 اٗستجابة
مكافؽ بدرهة 
 قلِلة هدان 

مكافؽ بدرهة 
  قلِلة

مكافؽ بدرهة 
 متكسطة

مكافؽ بدرهة 
 ،بِرة

مكافؽ بدرهة 
 ،بِرة هدان 

42345 انذرجخ

 ستبانة:خطوات بناء اٗ 4.4.1.1
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ة فُ تحسِن مسالمعرفة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة  توى آداء إداري فُ دور الرقابة إداِر
 -ستبانة :الباحث الصطكات التالِة لبنا  ا ا كاتبع "جياز الشرطة الفلسطِنِة

اسػةا كا سػتفادة منيػا الدراسات السػابقة ذات الصػلة بمكضػكع الدر ك  اإدارماألدب علٍ  العا طٌ  .3
 ستبانة كصِاغة فقراتيا.فُ بنا  ا 

 سػتبانةا  مهػا تلفلسػطِنِة كالمشػرفِف فػُ تحدِػد استشار الباحث عددان مف أساتذة الهامعات ا .1
 .كفقراتيا

 تحدِد المها ت الر ِسة التُ شملتيا اإستبانة. .1
 تحدِد الفقرات التُ تقع تحت ،ؿ مهاؿ. .4
 ستبانة فُ صكرتيا األكلِة.تـ تصمِـ ا  .5
 مف قبؿ المشرؼ. ستبانةا تـ مراهعة كتنقِح  .6
المح،مػػِف مػػف أعضػػا  ىِ ػػة التػػدِرس فػػُ هامعػػة  األسػػاتذة مػػف (42  سػػتبانة علػػٍتػػـ عػػرض ا  .7

للعلػػـك  الهامعػػة اإسػػالمِةا إضػػافةن إلػػٍ ال،لِػػة الهامعِػػةك األقصػػٍا كأ،ادِمِػػة اإدارة كالسِاسػػةا 
 ( ِبِف أسما  أعضا  لهنة التح،ِـ.4كالملحؽ رقـ   اكالت،نكلكهِا كدِكاف المكظفِف العاـ

سػػػػتبانة مػػػػف حِػػػػث الحػػػػذؼ أك اإضػػػػافة فػػػػُ ضػػػػك  أرا  المح،مػػػػِف تػػػػـ تعػػػػدِؿ بعػػػػض فقػػػػرات ا  .8
 (.4  رقـ ؽستبانة فُ صكرتيا النيا ِةا ملحا  ركالتعدِؿا لتستق

 

 :ستبانةصدق اٗ 4.4.1.2
2242،ا  الهرهاكملقِاسو تما كضع انةستبقِس ا تأف اِعنُ  ستبانةا صدؽ   ا ،ما (425:

ؿ مف ناحِةا شمكؿ ا ستقصا  ل،ؿ العناصر التُ ِهب أف تدصؿ فُ التحلِاِقصد بالصدؽ 
  عبِدات اككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحِة  انِةا بحِث ت،كف مفيكمة ل،ؿ مف ِستصدميا

 بطِرقتِف: انةستبالتأ،د مف صدؽ ا  كقد تـ (ا279: 1002 اكآصركف

 مِن "الصدق الظاىري":المحرّ  إستبانة من وجية نظر صدق .أ 

 الظاىرة مهاؿ فُ المتصصصِف المح،مِف مف عددنا الباحث ِصتار أف ىكِقصد بصدؽ المح،مِف ا
ستبانة علٍ مهمكعة عرض ا حِث تـ  (427: 2242  الهرهاكما االدراسة مكضكع المش،لة أك

كأسما   اإحصا االمحاسبة ك اإدارة ك ت مها  متصصصِف فُ عشرة مف المح،مِف تألفت مف
ـ بإهرا  ما ِلـز مف حذؼ (ا كقد استهاب الباحث ّرا  المح،مِف كقا4المح،مِف بالملحؽ رقـ  
انظر الملحؽ  -النيا ِة  افُ صكرتي حات المقدمةا كبذلؾ صرهت ا ستبانةكتعدِؿ فُ ضك  المقتر 

 (.4رقـ  
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 صدق المقِاس: .ب 

: اٗتساق الداخلُ   Internal Validityأٗو

 ستبانة مع المهاؿ الذم ِقصد بصدؽ ا تساؽ الداصلُ مدل اتساؽ ،ؿ فقرة مف فقرات ا      
ستبانة كذلؾ مف صالؿ حساب الباحث بحساب ا تساؽ الداصلُ لالتنتمُ إلِة ىذه الفقرةا كقد قاـ 

 ستبانة كالدرهة ال،لِة للمهاؿ نفسو.معامالت ا رتباط بِف ،ؿ فقرة مف فقرات مها ت ا 

ا االيِ،ػػػؿ التنظِمػػػُ مهػػػاؿا رتبػػػاط بػػػِف ،ػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات  ( معامػػػؿ4.2ِكضػػػح هػػػدكؿ        
ػػػػة مسػػػػتكلا كالػػػػذم ِبػػػػِف أف معػػػػامالت ا رتبػػػػاط المبِنػػػػة دالػػػػة عنػػػػد درهػػػػة ال،لِػػػػة للمهػػػػاؿكال  معنِك
 0.05≥α  .كبذلؾ ِعتبر المهاؿ صادؽ لما كضع لقِاسو 

 (4.1جدول )
 والدرجة الرلِة للمجال "اليِرل التنظِمُ"مجال اٗرتباط بِن رل فقرة من فقرات  معامل

 الفقرة م

معامل 
 بِرسون

 ل٘رتباط

لقِمة ا
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 0.000* 739. ِىت ًسـ اليِ،ؿ التنظِمُ لهياز الشرطة بالكضكح كالمركنة.  .3

ح اليِ،ؿ التنظِمُ آلِة تدفؽ العمؿ كحدكد السلطة كالمس كلِة.  .1  0.000* 632. ِيكضًٌ

1.  
تيكٌضح بطاقة الكصؼ الكظِفُ المس كلِات كالكاهبات للعاملِف فُ هياز 

 الشرطة.
.544 *0.000 

 0.000* 628. الكصؼ الكظِفُ. بطاقةِيشاًرؾ العاملكف فُ إعداد   .4

 0.000* 646. التكصِؼ الكظِفُ الميعىٌدة ميسبقان. لبطاقةتيشاىؿ الكظا ؼ الشاغرة كفقان   .5

 0.000* 742. ِيمً،ف اإشراؼ علٍ المرؤكسِف بسيكلة.  .6

 0.011* 361. الصالحِات الممنكحة للعاملِف ،افِة للقِاـ بأعماليـ.  .7

 0.000* 592. ِىقيـك العاملكف بهمِع كاهباتيـ التُ ىُ مف صمِـ أعماليـ.  .8

9.  
د تطابؽ مف حِث النكع كالعدد بِف الكظا ؼ الفعلِة كالكظا ؼ فُ  ِيكهى

 اليِ،لِة.
.586 *0.000 

 . α ≤0.05 د لة  مستكلا رتباط داؿ إحصا ِان عند  *

األدكات كالكسػػػػا ؿ ا مهػػػػاؿط بػػػػِف ،ػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػػػػرات ا رتبػػػػا ( معامػػػػؿ4.3ِكضػػػػح هػػػػدكؿ        
 مسػػػػتكلا كالػػػػذم ِبػػػػِف أف معػػػػامالت ا رتبػػػػاط المبِنػػػػة دالػػػػة عنػػػػد ا كالدرهػػػػة ال،لِػػػػة للمهػػػػاؿالرقابِػػػػة
 كبذلؾ ِعتبر المهاؿ صادؽ لما كضع لقِاسو. α ≤0.05 معنكِة 
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 (4.1جدول )
 والدرجة الرلِة للمجال" ئل الرقابِةآدوات والوسا"مجال اٗرتباط بِن رل فقرة من فقرات  معامل

 الفقرة م
معامل 
 بِرسون
 ل٘رتباط

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 0.000* 698. ِيستفاد مف الصيطىط ،أداةو رقابِة فُ هياز الشرطة.  .3

 0.002* 454. تيستصدـ المكازنة التقدِِرة فُ عملِة الرقابة اإداِرة.  .1

 0.000* 611. بة ،أداةو رقابِة.تيستصدـ التقاِرر اإداِرة الم،تك   .1

 0.000* 620. تيستصدـ المالحظة الشصصِة ،أداةو رقابِة.  .4

 0.000* 614. ِىنظير العاملكف إلٍ أسلكب المالحظة الشصصِة بارتِاح.  .5

 0.000* 637. تيمىارىس الرقابة اإداِرة مف صالؿ الِزارات المفاه ة لمكاقع العمؿ.  .6

 0.000* 518. ة مف صالؿ ا هتماعات كاللقا ات الدكِرة.تيمىارىس العملِة الرقابِ  .7

 0.000* 735. ِيعد اإشراؼ اإدارم مف أدكات الرقابة اإداِرة المستصدمة.  .8

 0.000* 712. للرقابة اإداِرة.،أدكاتو تيستىصدـ الش،اكل كالتظلُّمات   .9

 0.000* 706. تيتـ اإدارة بمعالهة الش،اكل بمكضكعِةو كنزاىة.  .30

 0.000* 702. تيستصدـ األسالِب ال،مِة كبحكث العملِات ،أدكاتو رقابِة.  .33

 0.001* 499. تيستصدـ البِانات اإحصا ِة كالرسـك البِانِة ،أدكاتو للرقابة اإداِرة.  .31

 0.000* 745. ِيستفاد مف السهالت ،أداةو للرقابة اإداِرة.  .31

 0.000* 586. .اإداِرة ت الرقابةالعاملِف ،إحدل أدكا ،فا ةتيستصدـ تقاِرر قِاس   .34

 0.000* 636. ِيستفاد مف التاذِة الراهعة ،أداةو رقابِة.  .35

 .α ≤0.05 د لة  مستكلا رتباط داؿ إحصا ِان عند  *
متطلبػات تحقِػؽ فعالِػة ا مهػاؿا رتبػاط بػِف ،ػؿ فقػرة مػف فقػرات  ( معامؿ4.4ِكضح هدكؿ        
 مسػػػػتكلكالػػػػذم ِبػػػػِف أف معػػػػامالت ا رتبػػػػاط المبِنػػػػة دالػػػػة عنػػػػد ا ا كالدرهػػػػة ال،لِػػػػة للمهػػػػاؿالرقابػػػػة
 كبذلؾ ِعتبر المهاؿ صادؽ لما كضع لقِاسو. α ≤ 0.05 معنكِة 

 (4.4جدول )
 للمجال الرلِة والدرجة "فعالِة الرقابة متطلبات تحقِق"مجال اٗرتباط بِن رل فقرة من فقرات  معامل

 الفقرة م
معامل 
 بِرسون
 ل٘رتباط

القِمة 
حتمالِة اٗ
(Sig.) 

 0.000* 634. تىًعُ إدارة الشرطة أىمِة كهكد نظاـ رقابُ ميت،اًمؿ.  .3

 0.000* 588. تىٌتًسـ الرقابة اإداِرة بتقلِؿ العب  عف المس كلِف.  .1
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 الفقرة م
معامل 
 بِرسون
 ل٘رتباط

القِمة 
حتمالِة اٗ
(Sig.) 

 0.000* 633. تيكفًٌر الرقابة اإداِرة المعلكمات الالزمة فُ الكقت المناسب  تصاذ القرار.  .1

 0.000* 801. إداِرة عناصر كاعِة تتسـ بال قة كاألمانة كالنزاىة.ِىتىكٌلٍ الرقابة ا  .4

ات اإداِرة المصتلفة.  .5  0.000* 675. ِىسييؿ التكاصؿ بِف هيات الرقابة كالمستِك

 0.000* 634. تىتىكٌفر نشرات تعِرفِة بإهرا ات تطبِؽ كسا ؿ كأدكات الرقابة اإداِرة.  .6

 0.000* 707. ككاضحة.ِيكٌفر نظاـ الرقابة نتا ج دقِقة   .7

 0.000* 676. تىتىمٌِز اإهرا ات الرقابِة بالمركنة كسيكلة الفيـ للرؤسا  كالعاملِف.  .8

 0.000* 687. تىتىضم ف الرقابة اقتراح أنسب الطُّريؽ لمعالهة ا نحرافات كمنع حدك يا.  .9

ذ فُ الحسباف ت،لفة نظاـ الرقابة مقارنةن بالمردكد منو.  .30  0.000* 727. ِيؤصى

فيـا بؿ ىُ لمساندتيـ.  .33  0.000* 565. ِىشعير العاملكف بأف الرقابة لِست لتصِك

 . α ≤0.05 د لة  مستكلا رتباط داؿ إحصا ِان عند  *
 

ا كالدرهػة الهيات الرقابِةا مهاؿا رتباط بِف ،ؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ4.5ِكضح هدكؿ        
 كبػذلؾα≤0.05 معنكِة  مستكلت ا رتباط المبِنة دالة عند ا كالذم ِبِف أف معامالال،لِة للمهاؿ

 ِعتبر المهاؿ صادؽ لما كضع لقِاسو.
 (4.5جدول )

 والدرجة الرلِة للمجال" الجيات الرقابِة"مجال اٗرتباط بِن رل فقرة من فقرات  معامل

 الفقرة م
معامل 
 بِرسون
 ل٘رتباط

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 
 0.000* 687. لرقابِة هيات مستقلة تتبع مباشرةن مدِر عاـ الشرطة.تيعتىبر الهيات ا  .3

 0.000* 692. ِىشمىؿ عمؿ الهيات الرقابِة ،افة إدارات هياز الشرطة.  .1

ر العمؿ اإدارم فُ هياز الشرطة.  .1  0.000* 826. تىسعىٍ الهيات الرقابِة لتطِك

 0.000* 745. العاملكف فُ الهيات الرقابِة مؤىلكف علمِان كمينِان.  .4

 0.000* 753. أعداد العاملِف فُ الهيات الرقابِة ،اؼو لتاطِة المياـ المك،لة إلِيـ.  .5

 0.000* 695. تىتىكٌفر بِ ة عمؿ مناسبة للعاملِف فُ الهيات الرقابِة.  .6

 0.001* 490. تتكفر مكازنات تشاِلِة لقِاـ الهيات الرقابِة بدكرىا علٍ أ،مؿ كهو.  .7

 0.000* 829. ت الرقابِة نتا ج أعماليا كتقـك برفعيا للمس كلِف.تيكى ًٌؽ الهيا  .8

 0.000* 794. ِتـ األصذ بتكصِات الهيات الرقابِة مف ًقبؿ المس كلِف.  .9

 . α ≤0.05 د لة  مستكلا رتباط داؿ إحصا ِان عند  *
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ا اإدارم تحسػِف األدا ا مهػاؿا رتبػاط بػِف ،ػؿ فقػرة مػف فقػرات  معامػؿ (4.6)هػدكؿِكضح       
 مسػػػػػػػػتكلا كالػػػػػػػػذم ِبػػػػػػػػِف أف معػػػػػػػػامالت ا رتبػػػػػػػػاط المبِنػػػػػػػػة دالػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد كالدرهػػػػػػػػة ال،لِػػػػػػػػة للمهػػػػػػػػاؿ

 كبذلؾ ِعتبر المهاؿ صادؽ لما كضع لقِاسو.α≤0.05 معنكِة

 (4.6)جدول 
 والدرجة الرلِة للمجال" تحسِن آداء إداري"مجال اٗرتباط بِن رل فقرة من فقرات  معامل

 الفقرة م
معامل 

 ِرسونب
 ل٘رتباط

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

ر األدا  اإدارم. الفلسطِنِة الشرطة هياز تيسًيـ اليِ،لِة اإداِرة فُ  .4  0.000* 580. فُ تطِك

 0.000* 728. ِيساًعد التصطِط المسبؽ ل عماؿ فُ تحقِؽ نتا ج أفضؿ ألدا  العاملِف.  .2

 0.000* 633. ِف األدا  اإدارم.ِيساًىـ تنفِذ المياـ مف صالؿ فرؽ عمؿ فُ تحس  .3

 0.000* 758. تيساعد مشار،ة العاملِف باتصاذ القرارات علٍ تحسِف أدا يـ اإدارم.  .4

 0.000* 566. تيسًيـ سرعة ا،تشاؼ األصطا  فُ تحسِف األدا  اإدارم.  .5

 0.000* 574. ِىٌتًسـ نظاـ ا تصاؿ السا د فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة بالمر،ِزة.  .6

 0.000* 673. تيسًيـ دقة المعلكمات صالؿ العمؿ فُ تحسِف األدا  اإدارم.  .7

 0.011* 363. تيسًيـ كفرىة اإم،انِات المادِة فُ تحسِف مستكل األدا  اإدارم.  .8

 0.025* 313. تيستىصدـ التقنِات الحدِ ة صالؿ العمؿ فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة.  .9

42.  
الزمال  تحسِف مستكل نتا ج المياـ الميك،لة  ِىنتيج عف العالقات الهِدة بِف

 إلِيـ.
.581 *0.000 

44.  
ع تفىيُّـ الرؤسا  لمشاعر كاحتِاهات العاملِف علٍ تحسِف أدا يـ  ِيشهًٌ

 اإدارم.
.500 *0.001 

 0.000* 656. تىشًهِع الرؤسا  للعاملِف ِدفعيـ  نهاز العمؿ ب،فا ة.  .42

 0.000* 600. م إلٍ تحسِف مستكل أدا يـ اإدارم.تىشًهِع المنافسة بِف العاملِف ِيؤدٌ   .43

د تىقبُّؿ مف الرؤسا  لمقترحات العاملِف فُ هياز الشرطة.  .44  0.000* 613. ِيكهى

 0.000* 586. تتكفُّر الصبرة كالميارة لدل العاملِف فُ مها تيـ المصتلفة.  .45

46.  
ل العاملِف تىقُِّد الرؤسا  باألنظمة كالتعلِمات ِيعِؽ المبادرة الشصصِة لد

 لتحسِف أدا يـ اإدارم.
.491 *0.001 

ض السلطات فُ هياز الشرطة.  .47 د ضعؼ فُ تفِك  0.032* 295. ِيكهى

 0.001* 500. ِتـ تقِِـ أدا  العاملِف بش،ؿو دكرم كنِزو.  .48

 0.004* 409. ِتـ إشراؾ العاملِف فُ دكرات تدِربِة متصصصة.  .49

زىة فُ هياز الشرطة.تتكفُّر التاذِة الراهعة عف األعماؿ ا  .22  0.003* 434. لمينهى

 . α ≤0.05 د لة  مستكلا رتباط داؿ إحصا ِان عند  *
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 Validity Structure البنائُثانِا: الصدق 

ػػد        ِعتبػػر الصػػدؽ البنػػا ُ أحػػد مقػػاِِس صػػدؽ األداة الػػذم ِقػػِس مػػدل تحقػػؽ األىػػداؼ التػػُ تِر
لدراسػػػة بالدرهػػػة ال،لِػػػة لفقػػػرات مهػػػاؿ مػػػف مهػػػا ت اارتبػػػاط ،ػػػؿ  لاألداة الكصػػػكؿ إلِيػػػاا كِبػػػِف مػػػد

 ستبانة.ا 
 

سػػتبانة دالػػة إحصػػا ِان مالت ا رتبػػاط فػػُ همِػػع مهػػا ت ا أف همِػػع معػػا (4.7)ِبػػِف هػػدكؿ       
 ستبانة صادقو لما كضعت لقِاسو.كبذلؾ تعتبر همِع مها ت ا  α≤0.05 عند مستكل معنكِة

 (4.7)جدول 
 ستبانةستبانة والدرجة الرلِة ل٘درجة رل مجال من مجاٗت اٗ معامل اٗرتباط بِن

 معامل بِرسون المجال
 ل٘رتباط

القِمة 
  (.Sig)اٗحتمالِة

 0.000* 824. .اليِ،ؿ التنظِمُ

 0.000* 950. .األدكات كالكسا ؿ الرقابِة

 0.000* 911. .متطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابة

 0.000* 859. .الهيات الرقابِة

 0.000* 982. .الرقابة اإداِرة

 0.000* 902. .تحسِف األدا  اإدارم

 . α ≤0.05 د لة  مستكلا رتباط داؿ إحصا ِان عند *         

 ستبانة: ثبات اٗ 4.4.1.3

قصػد متتالٌنة منرات عند  اتيبٌقه أعٌد إذا النتا   ن س عيًت   أ هو  ستبانةاالٌقصد ب بات        ا ِك
أك مػا ىػُ درهػة  اعطُ المقِاس قرا ات متقاربة عند ،ؿ مرة ِسػتصدـ فِيػاإلٍ أم درهة ِ أِضا ابي

 .(2242:97ا الهرهاكمت مصتلفة تمراِرتو عند ت،رار استصدامو فُ أكقاكاساتساقو كانسهامو 
 

 Cronbach's كقد تحقؽ الباحث مف  بػات إسػتبانة الدراسػة مػف صػالؿ معامػؿ ألفػا ،ركنبػاخ       

Alpha Coefficient 4.8النتا ج ،ما ىُ مبِنة فُ هدكؿ   ،انتا ك.) 
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 (4.8)جدول 
 ستبانةعامل ألفا ررونباخ لقِاس ثبات اٗم

 معامل ألفا ررونباخ عدد الفقرات المجال
 0.776 9 اليِ،ؿ التنظِمُ

 0.892 15 األدكات كالكسا ؿ الرقابِة

 0.888 11 متطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابة

 0.886 9 الهيات الرقابِة

ة  0.952 44 الرقابة إداِر

 0.875 20 تحسِف األدا  اإدارم

 0.952 64 جمِع المجاٗت معا
 

( أف قِمة معامؿ ألفا ،ركنبػاخ مرتفعػة ل،ػؿ مهػاؿ 4.8مف النتا ج المكضحة فُ هدكؿ   تبِف      
أف  كىػذا ِعنػٍ ؛(0.952سػتبانة  ( بِنما بلاػت لهمِػع فقػرات ا 0.952ا0.776حِث تتراكح بِف  

 .ال بات مرتفع كداؿ إحصا ِان 
،ػكف الباحػث قػد تأ،ػد كِ ا(4ستبانة فُ صكرتيا النيا ِة ،ما ىُ فُ الملحؽ  ت،كف ا بذلؾ ك       

سػػتبانة كصػػالحِتيا لتحلِػػؿ إسػػتبانة الدراسػػة ممػػا ِهعلػػو علػػٍ  قػػة تامػػة بصػػحة ا مػػف صػػدؽ ك بػػات 
 .النتا ج كاإهابة علٍ أس لة الدراسة كاصتبار فرضِاتيا

 

 المقابلة الشخصِة: 4.4.2
 إ ػػػرا  الدراسػػػةا كالتعػػػرؼ علػػػٍ دكر بيػػػدؼ غِػػػر رسػػػمِة ةشصصػػػِ ةقػػػاـ الباحػػػث بػػػإهرا  مقابلػػػ      

 ا كالهدكؿ التالُ ِكضح معلكمات عٌمف تـ مقابلتو:الرقابة اإداِرة فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة
 (4.9) جدول

 معلومات عن المقاب٘ت
5.  

خ إجراء المقابلة وظِفُالمسمٍ ال اٗسم اسم إدارة م.  تاِر

3. 
اإدارة العامة 
 ألمف الشرطة

 مدِر عاـ صلِؿ قزعاط عقِد/
صػػػػػػػباحانا 44ـا 26/44/2245بتػػػػػػػاِرخ 

المقر الر ِسػُ  تصاؿ علٍا مف صالؿ 
 .رة العامة ألمف الشرطةلإلدا

م،تب مفتش  .1
 عاـ الشرطة

 مدِر عاـ مينا إبراىِـ إِيابعقِد/ 
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة ـا ا25/44/2245بتػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرخ 

صػػػػػػباحانا فػػػػػػػُ المقػػػػػػر الر ِسػػػػػػػُ 42:32
 لم،تب مفتش عاـ الشرطة بمدِنة غزة

 ُجرِّد بواسطة الباحث المصدر:
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 آسالِب إحصائِة المستخدمة: 4.5
ػػػػػػػػػػػػػػػد كتحلِػػػػػػػػػػػػػػػؿ ا تػػػػػػػػػػػػػػػـ         سػػػػػػػػػػػػػػػتبانة مػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػالؿ برنػػػػػػػػػػػػػػػامج التحلِػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإحصػػػػػػػػػػػػػػػا ُتفِر

"Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)".

 
 ع الطبِعُ اخت  :Normality Distribution Test""بار التوِز

"K-S) )"Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ - اصتبػار ،كلمهػكركؼ تػـ اسػتصداـ      

ػع الطبِعػػُ مػػف عدمػػو فػػُ ا ك،انػػت النتػا ج ،مػػا ىػػُ مبِنػػة  صتبػار مػػا إذا ،انػػت البِانػػات تتبػػع التكِز
 (.46)هدكؿ 

 (4.30جدول )
ع الطبِعُِوضح نتائج اختبار   التوِز

 (.Sig)القِمة اٗحتمالِة  قِمة اٗختبار المجال

 0.937 0.536 اليِ،ؿ التنظِمُ

 0.974 0.483 األدكات كالكسا ؿ الرقابِة

 0.852 0.609 متطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابة

 0.727 0.690 الهيات الرقابِة

 0.928 0.545 الرقابة اإداِرة

 0.307 0.967 تحسِف األدا  اإدارم

 0.976 0.479 معا ستبانةاٗجمِع مجاٗت 

 

همِػػػػػع ل (.Sig)( أف القِمػػػػػة ا حتمالِػػػػػة 4.10كاضػػػػػح مػػػػػف النتػػػػػا ج المكضػػػػػحة فػػػػػُ هػػػػػدكؿ        
ػػع البِانػػات ليػػذه المهػػا ت ِتبػػع 0.05 مسػػتكل الد لػػة أ،بػػر مػػف مهػػا ت الدراسػػة  كبػػذلؾ فػػإف تكِز
 ت المعلمِة لإلهابة علٍ فرضِات الدراسة. حِث تـ استصداـ ا صتباراالتكِزع الطبِعُا 

 

 :تم استخدام آدوات إحصائِة التالِة 
 لكصؼ عِنة الدراسة. "Frequencies & Percentages"النسب الم كِة كالت،رارات .3
 المتكسط الحسابُ كالمتكسط الحسابُ النسبُ. .1
 ة.ستبانلمعرفة  بات فقرات ا  "Cronbach's Alpha" اصتبار ألفا ،ركنباخ .1
لمعرفػػة مػػا إذا  K-S))"Kolmogorov-Smirnov Test " سػػمرنكؼ ػػػػاصتبػػار ،كلمهػػكركؼ  .4

 ،انت البِانات تتبع التكِزع الطبِعُ مف عدمو.
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 ا حِثلقِاس درهة ا رتباط " Pearson Correlation Coefficient " معامؿ ارتباط بِرسكف .5
ـ استصدامو لحسػاب ا تسػاؽ الػداصلُ كقد ت اِقكـ ىذا ا صتبار علٍ دراسة العالقة بِف متاِِرف
 كالصدؽ البنا ُ لالستبانةا كالعالقة بِف المتاِرات.

لمعرفػػة مػػا إذا ،انػػت متكسػػط درهػػة ا سػػتهابة قػػد  " T-Test "فػػُ حالػػة عِنػػة كاحػػدة  Tاصتبػػار .6
أـ زادت أك قلػػت عػػف ذلػػػؾ. كلقػػد تػػـ اسػػػتصدامو  3كصػػلت إلػػٍ درهػػػة المكافقػػة المتكسػػطة كىػػػُ 

 لة المتكسط ل،ؿ فقرة مف فقرات ا ستبانة.للتأ،د مف د 
لمعرفػة مػا إذا ،ػاف ىنػػاؾ  " Independent Samples T-Test "فػُ حالػة عِنتػِف  Tاصتبػار  .7

 فركقات ذات د لة إحصا ِة بِف مهمكعتِف مف البِانات المستقلة. 
لمعرفػة  " One Way Analysis of Variance" ANOVAاألحػادماصتبػار تحلِػؿ التبػاِف  .8

 إذا ،اف ىناؾ فركقات ذات د لة إحصا ِة بِف  الث مهمكعات أك أ، ر مف البِانات.ما 
 

 الفصل: خ٘صة 4.6
ر ،ىػالدراسػة المسػتصدـ كىػك المػنيج الكصػفُ التحلِلػُا كذى  منيجتكضِحان ل تناكؿ ىذا الفصؿ

مػػع الباحػػث سػػكا  األكلِػػة أك ال انكِػػةا كتطػػٌرؽ إلػػٍ ذ،ػػر مهت إلِيػػامصػػادر المعلكمػػات التػػُ اسػػتند 
ف تػػـ تكضػػِح حِػػث كىػػُ المقابلػػة الشصصػػِة كا سػػتبانةا التػػُ تػػـ اسػػتصداميا تاك كاألد الدراسػػة  ت،ػػِك

 :مػػػف أك ن  الم،ػػػكف لتبِػػػاف صػػػدؽ المقِػػػاس إضػػػافةن  اكصطػػػكات بنا ىػػػا مها تيػػػا كأقسػػػامياك ا سػػػتبانة 
ذم ؿ الػالداصلُ الذم ،اف كاضحا فُ اتساؽ ،ؿ فقرة مف فقػرات ا سػتبانة مػع المهػا ا تساؽصدؽ 
 ا سػػتبانةك انِػػان مػػف صػػالؿ الصػػدؽ البنػػا ُ الػػذم أظيػػر أف همِػػع مهػػا ت  اتلػػؾ الفقػػرة إلِػػوتنتمػػُ 

 .صادقة لما كضعت لقِاسو

ا حِػػث أظيػػر قِمػػة األفػػا ،ركنبػػاخامػػف صػػالؿ معامػػؿ  ا سػػتبانةكتطػػٌرؽ الفصػػؿ إلػػٍ  بػػات 
ػح الفصػؿ أِضػان األأف ال بػات مرتفػع إحصا ِان  مما دؿمرتفعة  اإحصػا ِة المسػتصدمة سػالِب ا كأكضى

التػُ أظيػرت نتا هػو أف البِانػات تتبػع  ا إضافة  صتبار التكِزع الطبِعػُا ستبانةفُ تفِرد كتحلِؿ 
ػع دراسػة التػػُ علػٍ فرضػػِات ال لإلهابػةالمعلمِػػة  ا صتبػاراتا كذلػػؾ ،لػو تميِػدان  سػػتصداـ ذلػؾ التكِز

ا حِػػث تبػػار فرضػػِات الدراسػػة كمناقشػػتياسػػتعرض فػػُ الفصػػؿ الصػػامس بعنػػكاف: تحلِػػؿ النتػػا ج كاص
التػُ كاصتبار الفرضِات باستصداـ األسالِب اإحصا ِة  ا ستبانةسِتـ فُ ىذا الفصؿ تحلِؿ فقرات 
 تـ عرضيا فُ نياِة الفصؿ الرابع.
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 اخلامسالفصل 

 حتليل اليتائج واختبار فزضيات الدراسة

 ومياقصتها

 

 كدمةامل 5.3

 لنتغريات الصخصيةل ا ًًة وفكالدراس لعييةالوصف اإلحصائي  5.1

 الدراسةاحملو املعتند يف  5.1

 ستباىةاالحتليل فكزات  5.4

  اختبار فزضيات الدراسة 5.5
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 :المقدمة 5.3
ا كذلؾ مف صالؿ تحلِؿ البِانات كاصتبار فرضِات الدراسةِتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل      

التكصؿ إلِيا مف صالؿ تحلِؿ ستبانة كالتُ تـ الدراسة كاستعراض أبرز نتا ج ا  اإهابة عف أس لة
العمرا الرتبة العس،ِرةا المؤىؿ  التُ اشتملت علٍ  المتاِرات الشصصِةفقراتياا كالكقكؼ علٍ 
 إستبانةلذا تـ إهرا  المعالهات اإحصا ِة للبِانات المتهمعة مف ا (العلمُا سنكات الصبرةا

للحصكؿ علٍ  (SPSS) هتماعِة إذ تـ استصداـ برنامج الرـز اإحصا ِة للدراسات ا االدراسة
 نتا ج الدراسة التُ تـ عرضيا كتحلِليا فُ ىذا الفصؿ. 

 

 رات الشخصِة:تغِّ لمُ ل اً الدراسة وفق لعِنةالوصف إحصائُ  5.1
 المتاِرات الشصصِة كفؽ  لصصا ص عِنة الدراسة كفِما ِلُ عرض

 

  ع  عِنة الدراسة حسب العمرتوِز

 (5.3جدول )
ع    سب العمرعِنة الدراسة حتوِز

ة  العدد العمر %النسبة المئِو  

 2.0 2 عاـ 25أقؿ مف 

 53.1 52 عاـ 35أقؿ مف  -عاـ  25

 34.7 34 عاـ 45أقؿ مف  -عاـ 35

 10.2 10 عاـ 55أقؿ مف  -عاـ 45

 - - عاـ فأ، ر 55

 100.0 98 المجموع
 

 (5.3شرل )

 

2% 

53% 
35% 

10% 0% 

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب العمر

 عام 25أقل م  

 عام 35أقل م   -عام  25

 عام 45أقل م   -عام 35

 عام 55أقل م   -عام 45

 عام فأك ر 55
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 اعػػاـ 25أقػػؿ مػػف أعمػػارىـ  راسػػةالد مػػف عِنػػة% 2.0( أف مػػا نسػػبتو 5.4 ِتضػػح مػػف هػػدكؿ       
-عػاـ 35% تتراكح أعمارىـ مف 34.7ا عاـ 35أقؿ مف  -عاـ  25مف  % تتراكح أعمارىـ53.1

 .عاـ 55أقؿ مف  -عاـ 45% تتراكح أعمارىـ مف 10.2 بِنما عاـا  45أقؿ مف 

نُ العمؿ المِدا عتمد علٍلنتِهة إلٍ طبِعة هياز الشرطة الذم ِىذه ا وِعزو الباحث      
ا الف ة العمِرة األقدر علٍ تحمؿ المشقة كضاكط العمؿ ف ة الشباب كىُ إلٍفيك بحاهة  كبالتالُ

 الذم أدل إلٍ استن،اؼك ـا 2007ا نقساـ السِاسُ الذم حصؿ عاـ ذلؾ ما أحد و  باإضافة إلٍ
اب كذلؾ بشهدد غالبِتيـ مف ف ة ال استِعاب مكظفِف ا كبالتالُنتسبُ األهيزة األمنِة عف العمؿمي 

 الحاصؿ.اغ لمؿ  الفر 

ب ىذه كقد تشابيت       ( حِث 2007 صِاـا  كدراسة (2003 النمِافا دراسة  مف مع ،الن  النِّسى
عاـا  50عاـ حتٍ أقؿ مف  20بِف أ، ر مف % للف ة العمِرة الكقعة 80 فِيما النسب تهاكزت

ة كقد ،انت النسبة  (.2014راسة  هكدةا % فُ د68الف ة العمِرة تقارب لنفس  الم ِك

  ع ةتوِز  عِنة الدراسة حسب الرتبة العسرِر
 

 (5.1جدول )
ع  ةتوِز  عِنة الدراسة حسب الرتبة العسرِر

ة ة  العدد الرتبة العسرِر %النسبة المئِو  

 16.3 16 مالـز

 22.4 22 مالـز أكؿ

 42.9 42 نقِب

 15.4 15 را د

 1.0 1 مقدـ

 2.0 2 عقِد

 - - عمِد

 - - أصرل

 100.0 98 لمجموعا
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 (5.1شرل رقم )

 

ا 16.3( أف مػػا نسػػبتو 5.2ِتضػػح مػػف هػػدكؿ         % مػػف عِنػػة الدراسػػة رتبػػتيـ العسػػ،ِرة مػػالـز
% رتبػتيـ العسػ،ِرة 15.3% رتبػتيـ العسػ،ِرة نقِػبا 42.9% رتبتيـ العس،ِرة مػالـز أكؿا 22.4
 ،ِرة عقِد.% رتبتيـ العس2.0% رتبتيـ العس،ِرة مقدـا بِنما 1.0را دا 

إلػػٍ أف معظػػـ رتػػب الضػػباط تتػػراكح بػػِف المػػالـز كالنقِػػب بنسػػبة ىػػذه النتِهػػة  الباحــث ِفســرو       
اليِ،ػؿ  ففػإ ذلػؾ إلػٍ نتِهة طبِعِةا إضافةن ُ دانِةا كى% كىذه الرتب ىُ رتب عاملة أك م81.6ِ

 .الرتب العلِا مقابؿ محدكدِة التنظِمُ اليرمُ ِفرض التكسع فُ الرتب الدنِا

 الشػػرطة الفلسػػطِنِة هيػػاز للعػػاملِف فػػُ اتالترقِػػ الهيػػات المسػػ كلة عػػفإلػػٍ أف  ىنــا ونشــِر      
ا بحِػث تقػـك بإصضػاع المرشػحِف للترقِػة تسعٍ إلٍ الحفاظ علٍ التكازف فُ تكِزع الرتػب العسػ،ِرة

الػكظِفُا المسػمٍ ا منيا علٍ سبِؿ الم اؿ:  استنفاذ المدة القانكنِةا المؤىؿ العلمُا عدِدةلشركط 
 .الخ(ا .. السف القانكنُا اهتِاز دكرة الضباطا مكافقة قا د الشرطة بعد الصضكع لتقِرر ال،فا ة

الرتػػػب بػػػِف المػػػالـز  ( حِػػػث أظيػػػرت بػػػاف2015أبػػػكعمرةا مػػػع دراسػػػة   وتتفـــق ىـــذه النتِجـــة      
 (ا2006%ا كاتفقػػػت فػػػُ ىػػػذه النتِهػػػة أِضػػػان مػػػع دراسػػػة ،ػػػالن مػػػف  الِحِػػػاا 76مػػػا نسػػػبتو كالنقِػػػب 

ا % مػف الرتػب ىػُ مػف مػالـز حتػٍ نقِػب76ـ( التُ أظيػرت أف مػا نسػبتو 2007كدراسة  صِاـا 
األصػػرلا  % مػػف بػػاقُ الرتػػب35 تيارتبػػة النقِػػب نسػػب فقػػد أظيػػرت بػػأف (2014هػػكدةا دراسػػة   أمػػا

انصفضت فِيا نسػبة الرتػب مػف مػالـز  حِث (2003مع دراسة  النمِافا  فِما اختلفت ىذه النتِجة
 مف باقُ الرتب األصرل.% 20نقِب لت،كف  حتٍ

16% 

23% 

43% 

15% 

1% 
2% 0% 0% 

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب الرتبة العسكرٌة

 م زم

 م زم أول

 نقٌ 

 را د

 مقدم

 عقٌد

 عمٌد

 أالرى
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  ع  عِنة الدراسة حسب المؤىل العلمُتوِز
 (5.1جدول )

ع    عِنة الدراسة حسب المؤىل العلمُتوِز
ة العدد المؤىل العلمُ % النسبة المئِو  

ة عامة فأقؿ  20.4 20  انِك

 15.3 15 دبلـك متكسط

 61.2 60 ب،الكِركس

 3.1 3 ماهستِر 

 - - د،تكراه

 100.0 98 المجموع

 

 (5.1شرل رقم )

 
 

% مف عِنة الدراسة مؤىليـ العلمُ  انكِة عامػة 20.4( أف ما نسبتو 5.3ِتضح مف هدكؿ        
% 3.1% مػػؤىليـ العلمػػُ ب،ػػالكِركسا بِنمػػا 61.2% مػػؤىليـ العلمػػُ دبلػػـك متكسػػطا 15.3فأقػػؿا 

 مؤىليـ العلمُ ماهستِر.

ِّنوُِ         الدرهػػة الهامعِػػة األكلػػٍ  علمػػُالمؤىػػؿ الع نسػػبة الحاصػػلِف علػػٍ ارتفػػا ســبب الباحــث بــ
للترقِػػػػة للرتبػػػػة العسػػػػ،ِرة  ِسػػػػعكف مػػػػف صاللػػػػوأف العػػػػاملِف فػػػػُ الشػػػػرطة  إلػػػػٍ ِعػػػػكد (الب،ػػػػالكِركس 
ا إضػػافةى إلػػٍ أف العدِػػد مػػف الفلسػػطِنِةقػػكل األمػػف  قػػانكف معمػػكؿ بػػو فػػُمػػا ىػػك  حسػػب (المػػالـز 

21% 

15% 
61% 

3% 
0% 

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب المؤهل العلمً

  انوٌة عامة فأقل

 دبلوم متوسي

 بكالورٌوس

 ماجستٌر 

 دكتوراا
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 مػف قبػؿ تعِِػنيـ األمنِػة األصػرل كالمعاىػد ط(االربػ،لِػة الشػرطة   ب،لِػةالتحقكا الضباط فُ الشرطة 
 .لحصكؿ علٍ كظِفةا أهؿ

 حػػاملُ الشػػيادات مػػف ا سػػتفادةِم،ف فػػ اكمناصػػان مناسػػبان  أف ىػػذه النسػػبة هِػػدة ر الباحــثعتِبــوِ        
ر  العلمِة ىمِػة تفيػـ الضػباط أل كبالتػالُ بشػ،ؿ عػاـا فػُ هيػاز الشػرطة الفلسػطِنِة العمػؿفُ تطػِك

ر، الرقابة دكرك   .محكر أساسُ فُ ىذا التطِك

أف انصفػاض نسػبة الحاصػلِف علػٍ مؤىػؿ ماهسػتِر كد،تػكراه ِرهػع  إلػٍ أِضػان الباحث  وِشِر      
بسػبب  بالمحافظػات الهنكبِػةبػالظركؼ المادِػة الصػعبة فػُ  مقارنػةن  لت،الِؼ العالِة للحصكؿ علِيال

للػػػراغبِف فػػػُ بتعػػػاث كالمػػػنح الصارهِػػػة انصفػػػاض نسػػػبة اإ فػػػُ سػػػٌبب أِضػػػان تكالػػػذم  الحصػػػار القػػػا ـا
 .است،ماؿ تعلِميـ

نسػػػبة  ،انػػػت ـ(ا حِػػػث2007،ػػػؿن مػػػف صػػػِاـ  نتػػػا ج ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة اتفقـــت وقـــد       
%ا إضػػػافة 62ـ( بلاػػػت 2014%ا كدراسػػػة هػػكدة  65الب،ػػػالكِركس ىػػُ األعلػػػٍ الحاصػػلِف علػػػٍ 
عػكد ىػذا  % مضػافان إلِيػا الماهسػتِر كالػد،تكراها70سػبة ـ( حِث بلاػت الن2015لدراسة أبكعمرة   ِك

   بارتفاع نسبة المتعلمِف كالحاصلِف علػٍ شػيادات هامعِػة علِػااتمُِّز شعبنا الفلسطِنُ ا تفاؽ الٍ 
حِػث أظيػرت ـ( 2003ـ(ا كالنمِػاف  2006،ػؿٌو مػف الِحِػا  نتا ج ىػذه الدراسػة مػع دراسػة اختلفت 

ػػػة العامػػػة مقارنػػػة بػػػالمؤىالت األصػػػرل كبلاػػػت النتػػػا ج ارتفػػػاع نسػػػبة الحا % ك 38صػػػلِف علػػػٍ ال انِك
 % علٍ التكالُ.48

 

  ع  عِنة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوِز

 (5.4جدول )
ع    عِنة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوِز

ة  العدد سنوات الخبرة %النسبة المئِو  

 3.1 3 أعكاـ 5أقؿ مف 

 83.6 82 أعكاـ 10 أقؿ مف –أعكاـ  5

 3.1 3 عاـ 15 أقؿ مف – أعكاـ 10

 10.2 10 عاـ فأ، ر 16

 100.0 98 المجموع

 

 5% مػػف عِنػػة الدراسػػة سػػنكات صبػػرتيـ أقػػؿ مػػف 3.1( أف مػػا نسػػبتو 5.4ِتضػػح مػػف هػػدكؿ        
% تتػػراكح سػػنكات 3.1أعػػكاـ  10أقػػؿ مػػف  –أعػػكاـ  5% تتػػراكح سػػنكات صبػػرتيـ مػػف 83.7ا أعػػكاـ

 عاـ فأ، ر. 15% سنكات صبرتيـ 10.2عاـا بِنما  15أقؿ مف   –أعكاـ  10صبرتيـ مف 
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(5.4شرل رقم )  

 

أعػكاـ  10أعػكاـ إلػٍ أقػؿ مػف  5مف تتػراكح سػنكات صبػرتيـ مػف ارتفاع نسبة  وِعزو الباحث
كمنيا هياز  األمنِةفُ األهيزة ا حِث تـ تكظِؼ أعداد ،بِرة م2227 سنة ما هرل فُ أحداث إلٍ
 .لذم حصؿشرطة لمؿ  الفراغ اال

ـر  %(10.2 كالتػُ بلاػت عػاـ  15نسػبة مػف صبػرتيـ أ، ػر مػف ارتفػاع سػبب الباحـث  وِفسِّ
تقػدِران  فػُ األهيػزة األمنِػة كا،سػنكات صدمػة لمػف التحقػ ا حػتالؿعنػد  ا عتقػاؿاحتساب سنكات  إلٍ

 رهػعكِا والمعمػكؿ بػ الفلسػطِنِة األمفالصدمة فُ قكل  قانكفكفقاى ل ليـ لما بذلكه مف تضحِةا كذلؾ
بعػػػد اسػػػػتقرار عػػػادكا للعمػػػؿ فػػػُ هيػػػاز الشػػػرطة بقِف السػػػادِػػػد مػػػف الضػػػباط الع فٌ إلػػػٍ أ ذلػػػؾ أِضػػػان 

 ا كآ ركا البقا  فُ الصدمة.األكضاع بعد تلؾ األحداث

أبك عمرة دراسة  النسب المكضحة فُ مع بدرهة ،بِرة نتا ج ىذه الدراسةوقد اتفقت 
بة إلٍ ح ا(ـ2006ِضان مع دراسة الِحِا  كاتفقت أ ـ(ا2015  ما مع دراسة هكدة  دو ك،انت قِر
مف سنكات صدمتيـ تتراكح ـ( حِث بلات النسبة ل2007كقد اتفقت مع دراسة صِاـ  ـ(ا 2014 

عاـ  12%ا فِما ارتفعت نسبة مف ،انت سنكات صبرتيـ مف 57عاـ  12أعكاـ إلٍ أقؿ مف  4بِف 
 .(%37 فبلات  فأ، ر

 

  

3% 

84% 

3% 

10% 

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب سنوات الخبرة

 أعوام  5أقل م   

 أعوام 10أقل م   –أعوام  5

 عام 15أقل م    –أعوام   10

 عام فأك ر 16
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  المحك المعتمد فُ الدراسة: 5.1
ٍ المحؾ المكضح فُ تـ ا عتماد عل ا ستهابةا مستكل علٍ كالح،ـ الدراسة نتا ج لتفسِر      

 :الهدكؿ التالُ
 (5.5جدول )   

 ِوضح المحك المعتمد فُ الدراسة
 درجة الموافقة المتوسط الحسابُ النسبُ المقابل لو طول الفترة

 قلِلة هدا 20% -36%مف  1 - 1.80مف 
 قلِلة 36% - 52%أ،بر مف  1.80 - 2.60 أ،بر مف 
 متكسطة % 52%- 68أ،بر مف 2.60 – 3.40أ،بر مف 
 ،بِرة 68%- 84%أ،بر مف  3.40 – 4.20أ،بر مف 

 ،بِرة هدا 84 %-100% أ،بر مف  5 -  4.20أ،بر مف 
 
 

 :تحلِل فقرات اٗستبانة 5.4
ة" : تحلِل فقرات مجاٗت "الرقابة إداِر  أٗو

  اليِرل التنظِمُ"تحلِل فقرات مجال" 
لمعرفػػة مػػا إذا ،انػػت متكسػػط درهػػة ا سػػتهابة قػػد كصػػلت إلػػٍ درهػػة  Tتػػـ اسػػتصداـ اصتبػػار       

 (.5.6النتا ج مكضحة فُ هدكؿ   .3كىُ  أـ   المكافقة المتكسطة
 

 (5.6جدول )
 "اليِرل التنظِمُ"لرل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابُ وقِمة اٗحتمال 

 فقرةال م
المتوسط 
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

المتوسط 
الحسابُ 
 النسبُ

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 الترتِب

3.  
ِىت ًسػػػػػـ اليِ،ػػػػػؿ التنظِمػػػػػُ لهيػػػػػاز 

 الشرطة بالكضكح كالمركنة.
3.70 0.90 74.08 7.75 *0.000 1 

1.  

ػػػػػح اليِ،ػػػػػؿ التنظِمػػػػػُ آلِػػػػػػة  ِيكضًٌ
تػػػػػػػدفؽ العمػػػػػػػػؿ كحػػػػػػػدكد السػػػػػػػػلطة 

 س كلِة.كالم
3.64 0.85 72.86 7.46 *0.000 2 

1.  

تيكٌضػػح بطاقػػة الكصػػؼ الػػػكظِفُ 
المسػػػػ كلِات كالكاهبػػػػات للعػػػػاملِف 

 فُ هياز الشرطة.
3.62 0.96 72.37 6.33 *0.000 3 
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 فقرةال م
المتوسط 
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

المتوسط 
الحسابُ 
 النسبُ

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 الترتِب

4.  
ِيشاًرؾ العاملكف فػُ إعػداد بطاقػة 

 الكصؼ الكظِفُ.
2.57 1.00 51.46 -4.17 *0.000 9 

5.  

تيشػػػػػػاىؿ الكظػػػػػػا ؼ الشػػػػػػاغرة كفقػػػػػػان 
طاقة التكصِؼ الكظِفُ الميعىٌدة لب

 ميسبقان.
2.84 0.93 56.84 -1.66 *0.050 7 

6.  
ِيمً،ػػف اإشػػراؼ علػػٍ المرؤكسػػِف 

 بسيكلة.
3.41 0.96 68.16 4.20 *0.000 4 

7.  
الصػػػػالحِات الممنكحػػػػة للعػػػػاملِف 

 ،افِة للقِاـ بأعماليـ.
3.24 0.93 64.90 2.60 *0.005 6 

8.  
ِىقيػػػػـك العػػػػاملكف بهمِػػػػع كاهبػػػػاتيـ 

 التُ ىُ مف صمِـ أعماليـ.
3.37 0.89 67.35 4.09 *0.000 5 

9.  

ػػػػػد تطػػػػػابؽ مػػػػػف حِػػػػػث النػػػػػكع  ِيكهى
كالعػػػػػػػدد بػػػػػػػِف الكظػػػػػػػا ؼ الفعلِػػػػػػػة 

 كالكظا ؼ فُ اليِ،لِة.
2.80 0.94 56.08 -2.05 *0.022 8 

  0.000* 4.27 64.96 0.58 3.25 جمِع فقرات المجال معاً 

.α≤0.05 د لة لمستك المتكسط الحسابُ داؿ إحصا ِان عند * 
 

 ( ِم،ف استصالص ما ِلُ:5.6مف هدكؿ  
  ُتَِّســـم اليِرـــل التنظِمـــُ لجيـــاز الشـــرطة افقػػػرة كىػػػُ أعلػػػٍ  األكلػػػٍللفقػػػرة المتكسػػػط الحسػػػاب ِ

( أم أف المتكسػػػط الحسػػابُ النسػػػبُ 5 الدرهػػػة ال،لِػػة مػػف  3.70ا ِسػػاكم بالوضــوح والمرونـــة
كىػذا ِعنػُ أف  0.000تسػاكم  (Sig .حتمالِػة القِمػة ا كأف  7.75%ا قِمة ا صتبػار74.08

 ىناؾ مكافقة بدرهة ،بِرة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة. 
 

  ُُِشاِرك العـاملون فـُ إعـداد بطاقـة الوصـف ا كىُ الفقرة األدنٍالرابعة للفقرة المتكسط الحساب
ا  4.17 -بار %ا قِمة ا صت51.46أم أف المتكسط الحسابُ النسبُ  2.57ا ِساكمالوظِفُ

بػؿ كىذا ِعنُ أف ىناؾ مكافقػة بدرهػة قلِلػة مػف ق 0.000تساكم  (Sig .القِمة ا حتمالِة كأف 
 أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة.

  

  ا كأف المتكسط الحسابُ النسبُ 3.25بش،ؿ عاـ ِم،ف القكؿ بأف المتكسط الحسابُ ِساكم
لذلؾ  0.000تساكم  (Sig .مالِة القِمة ا حتا كأف 4.27%ا قِمة ا صتبار64.96ِساكم 
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كىذا ِعنُ أف ا α ≤0.05 ا داؿ إحصا ِان عند مستكل د لة اليِرل التنظِمُ"ِعتبر مهاؿ 
 .ىناؾ مكافقة بدرهة متكسطة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ فقرات ىذا المهاؿ

ر كفػُ ذلػؾ بحاهة لتبقٍ النتا جا إٌ  أنيا  تلؾ علٍ الرغـ مف اِهابِةأنو  ِرى الباحثو        لتطػِك
ػػد مػػف  ،ػػؿ مػػا فػػُ  كالمسػػتكِات العلِػػا مػػف قبػػؿ صػػانعُ القػػرار ا ىتمػػاـإشػػارة إلػػٍ ضػػركرة بػػذؿ المِز

ػػادة الػػدعـ بالمحافظػػات الهنكبِػػةاليِا،ػػؿ التنظِمِػػة فػػُ هيػػاز الشػػرطة الفلسػػطِنِة  بشػػأف ِتعلػػؽ ا كِز
 فُ إعػدادِيا الضباط ضركرة عقد كرشات عمؿ ِشارؾ ف،ذلؾ ِرل الباحث با ك الهانب اإدارم ليذا

. مقابلػػة( أف اعػػداد بطاقػػة الكصػػؼ الػػكظِفُ   2015ا فِمػػا ذ،ػػر  مينػػاا بطاقػػة الكصػػؼ الػػكظِفُ
ِشػػارؾ بيػػا همِػػع الضػػباط كل،ػػف مهمكعػػة صاصػػة كفػػؽ لهػػاف محػػددةا كىػػذا ِفسػػر انصفػػاض درهػػة 

 لدل مهتمع الدراسة فِما ِتعلؽ بمشار،تيـ باعداد بطاقة الكصؼ الكظِفُ.المكافقة 

ػػػة 2007شػػػاىِف   مػػػع دراسػػػة ا ِهابِػػػة كاتفقػػػت ىػػػذه النتػػػا ج       ـ(ا بعنػػػكاف كاقػػػع الرقابػػػة اإداِر
أف همِػػػع فقػػػرات المهػػػاؿ الصػػػاص الداصلِػػػة فػػػُ المنظمػػػات األىلِػػػة فػػػُ قطػػػاع غػػػزة؛ التػػػُ أظيػػػرت 

بػػػػِف  مػػػػا أف الػػػػكزف النسػػػػبُ لتلػػػػؾ الفقػػػػرات تػػػػراكحك  افػػػػُ درهػػػػة المكافقػػػػة اِهابِػػػػةباليِ،ػػػػؿ التنظِمػػػػُ 
كمحددة بِف  كاضحة مسؤكلِات كالعالقاتاالسلطات كالفقرة  كأظيرت أف  ا%(82.7%( ك 92.1 

%( أم أف المنظمػػات األىلِػػة تتمتػػع بدرهػػة عالِػػة مػػف 85.2كزف نسػػبُ  بػػ االعػػاملِف فػػُ الهمعِػػة
( 2نتػػا ج الفقػػرات   ا كىػػذه النتِهػػة تتفػػؽ بدرهػػة ،بِػػرة مػػعتحدِػػد السػػلطات كالمسػػ كلِات بػػِف أفرادىػػا

نسػػػػػبُ  حِػػػػػث ،انتػػػػا بػػػػػكزفو  (5.6فػػػػػُ الهػػػػدكؿ   كالميكٌضػػػػحةفػػػػُ مهػػػػػاؿ االيِ،ػػػػؿ التنظِمػػػػػُا ( 3ك 
 علٍ التكالُ. (%72.37%( ك 72.86 

ـ(ا التُ تناكلت مدل فاعلِة الرقابة اإداِرة الداصلِة فُ الشر،ات 2001دراسة الصرشة  أما       
كقد ،اف  %(83.64بنسبة   ؿ التنظِمُاليِ، بيعدمرتفعة فُ ؛ فقد ،انت نتا هيا الصناعِة األردنِة

الترتِب  فُ اصطكط اإتصاؿ بِف اإدارة العلِا كاإدارات األصرل مفتكحة بدكف عكا ؽا ترتِب فقرة
تعتبر الصالحِات فقرة ا ا كمف بِف الفقرات%(86.66األكؿ مف بِف الفقرات األصرل بكزف نسبُ  

كىُ  %(80.72التُ بلات نسبو مرتفعة بكاقع   اوالممنكحة للمكظؼ ،افِة لتنفِذ المياـ المنكطة ب
 الدراسة الحالِة.ب (5.6فُ هدكؿ   (7فقرة رقـ   مع مف حِث النتِهة كالمضمكف متقاربة

ـ(ا حكؿ دكر مهالس اإدارة فُ تطبِؽ معاِِر الرقابة الداصلِة 2012كفُ دراسة العازمُ        
ا حصا ِة أف العالقة بِف ت النتا ج نى ِ  بى ؛ ِتِةكأ رىا علٍ تحقِؽ أىداؼ الشر،ات الصناعِة ال،ك 

تِة كبِف فاعلِة فيـ كادراؾ اإدارة لليدؼ مف ىِ،ؿ الرقابة الداصلِة فُ الشر،ات الصناعِة  ال،ِك
 .مرتفعتحقِؽ أىداؼ المنظمةا ىُ عالقة بمستكل 
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ر أدا  الرقابػػػة إطػػػار مقتػػػرح لتطػػػِك كالتػػػُ بعنػػػكاف ا(ـ2005فِمػػػا ،انػػػت نتػػػا ج دراسػػػة السػػػِد        
المالِةا دراسة تحلِلِة كتطبِقِػة علػٍ كزارة التربِػة كالتعلػِـ العػالُ كالمػدِِرات التابعػة ليػا فػُ قطػاع 

كبدرهػػة مكافقػػة  (%64.31،ػػاف   مهتمعػػةن  مهػػاؿ اليِ،ػػؿ التنظِمػػُ الػػكزف النسػػبُ لفقػػراتا أف غػػزة
ة بدرهػة متكسػطة كبػكزف نسػبُ متكسطةا كبيذا تتفػؽ مػع نتِهػة الدراسػة الحالِػة التػُ أظيػرت مكافقػ

 مهاؿ اليِ،ؿ التنظِمُ أِضان.فِما ِتعلؽ بهمِع فقرات  (64.96% 
 

بعنػػػكاف كاقػػػع الرقابػػػة الداصلِػػػة فػػػُ  ـ(ا2004،ػػػالب  دراسػػػة  مػػػع ا جالنتػػػبعػػػض فِمػػػا اصتلفػػػت       
 بمػػا   ِتهػػاكزالعناصػػر المتعلقػػة باليِ،ػػؿ التنظِمػػُ  رضػػعؼ تػػكفُّ  حِػػث أظيػػرت القطػػاع الح،ػػكمُا

فػُ المرتبػة  ا كلقد ها ت الفقرة اِتكفر ىِ،ؿ تنظِمُ معتمد مف مهلس الكزرا ا%(50كزف نسبُ  
اتػػكفر بطاقػػات الكصػػؼ  التػػُ تتعلػػؽ بػػػالفقػػرة  أمػػاا %(33بػػكزف نسػػبُ  ك األصِػػرة مػػف بػػِف الفقػػرات 

بػػة ا كىػػذه النتِهػػة قِربمحدكدِػػة ىػػذا العنصػػر %(79ِػػة العظمػػٍ بنسػػبة  بفقػػد أقػػٌرت الاال الػػكظِفُا
عــزو الباحــث ىــذا بطاقػػة الكصػػؼ الػػكظِفُ؛ لنتِهػػة الدراسػػة الحالِػػة المكضػػحة سػػابقان كالميتعلقػػة ب ِو

لػػػدل ال، ِػػػر مػػػف العػػػاملِف فػػػُ الكظِفػػػة إلػػػٍ القصػػػكر فػػػُ فيػػػـ مصػػػلح الكصػػػؼ الػػػكظِفُ  اٗتفـــاق
 الح،كمِة.

 
 " آدوات والوسائل الرقابِةتحلِل فقرات مجال" 

درهػة المكافقػة فة ما إذا ،انت متكسػط درهػة ا سػتهابة قػد كصػلت لمعر  Tتـ استصداـ اصتبار       
 (.5.7النتا ج مكضحة فُ هدكؿ   .3كىُ  أـ   المتكسطة

 (5.7جدول )
 "آدوات والوسائل الرقابِةلرل فقرة من فقرات مجال " (.Sig) المتوسط الحسابُ وقِمة اٗحتمال

المتوسط  الفقرة م
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

وسط المت
الحسابُ 
 النسبُ

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 
 الترتِب

3.  
ِيسػػتفاد مػػف الصيطىػػط ،ػػأداةو رقابِػػة 

 فُ هياز الشرطة.
3.48 0.91 69.58 5.18 *0.000 7 

1.  
ػػػػة فػػػػػُ  تيسػػػػتصدـ المكازنػػػػػة التقدِِر

 عملِة الرقابة اإداِرة.
2.97 0.99 59.36 -0.31 0.378 13 

1.  
ػػػػػػػػػػػػػة تيسػػػػػػػػػػػػػتصدـ التقػػػػػػػػػػػػػاِرر اإ داِر

 الم،تكبة ،أداةو رقابِة.
3.70 0.85 74.04 7.98 *0.000 2 

4.  
تيسػػػػػػتصدـ المالحظػػػػػػة الشصصػػػػػػِة 

 ،أداةو رقابِة.
3.19 0.98 63.83 1.90 *0.030 10 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

وسط المت
الحسابُ 
 النسبُ

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 
 الترتِب

5.  
ِىنظيػػػػػػػر العػػػػػػػاملكف إلػػػػػػػٍ أسػػػػػػػلكب 

 المالحظة الشصصِة بارتِاح.
2.81 1.00 56.17 -1.86 *0.033 15 

6.  
ػػػػػػػة مػػػػػػػف  ػػػػػػػارىس الرقابػػػػػػػة اإداِر تيمى

ػػػارات المفاه ػػػة لمكاقػػػع صػػػالؿ ا لِز
 العمؿ.

3.25 1.04 64.95 2.34 *0.011 9 

7.  
ػػػػػػػارىس العملِػػػػػػػة الرقابِػػػػػػػة مػػػػػػػف  تيمى
صػػػػػػالؿ ا هتماعػػػػػػات كاللقػػػػػػا ات 

 الدكِرة.
3.14 0.92 62.77 1.45 *0.075 12 

8.  
ِيعػد اإشػراؼ اإدارم مػف أدكات 

 الرقابة اإداِرة المستصدمة.
3.70 0.86 73.98 7.86 *0.000 3 

9.  
دـ الشػػػػػػػ،اكل كالتظلُّمػػػػػػػػات تيسػػػػػػػتىص
 للرقابة اإداِرة.،أدكاتو 

3.73 0.94 74.68 7.56 *0.000 1 

30.  
تيػػػػػتـ اإدارة بمعالهػػػػػة الشػػػػػ،اكل 

 بمكضكعِةو كنزاىة.
3.61 0.97 72.16 6.15 *0.000 5 

33.  
تيسػػػػػػػػػػػػتصدـ األسػػػػػػػػػػػػالِب ال،مِػػػػػػػػػػػػة 
كبحػػػػػػػػػػػكث العملِػػػػػػػػػػػات ،ػػػػػػػػػػػأدكاتو 

 رقابِة.
2.91 1.03 58.14 -0.89 0.189 14 

31.  
البِانػػػػػػػات اإحصػػػػػػػا ِة تيسػػػػػػػتصدـ 

كالرسػػػـك البِانِػػػة ،ػػػأدكاتو للرقابػػػة 
 اإداِرة.

3.15 0.99 62.95 1.45 0.075 11 

31.  
ِيسػػػػػػػتفاد مػػػػػػػف السػػػػػػػهالت ،ػػػػػػػػأداةو 

 للرقابة اإداِرة.
3.70 0.99 73.96 6.94 *0.000 4 

34.  
تيسػػػػػػػتصدـ تقػػػػػػػاِرر قِػػػػػػػاس ،فػػػػػػػا ة 
 العػػػػاملِف ،إحػػػػدل أدكات الرقابػػػػة

 .اإداِرة
3.53 1.02 70.52 5.07 *0.000 6 

35.  
ِيستفاد مف التاذِػة الراهعػة ،ػأداةو 

 رقابِة.
3.37 0.98 67.42 3.72 *0.000 8 

  0.000* 5.84 67.02 0.59 3.35 جمِع فقرات المجال معاً 

 .α≤0.05 د لة  مستكلالمتكسط الحسابُ داؿ إحصا ِان عند * 
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 ( ِم،ف استصالص ما ِلُ:5.7مف هدكؿ  
للرقابـة رـأدوات  ُتسـت خدم الشـراوى والتظل مـات اكىُ أعلٍ فقرة تاسعة للفقرة الالمتكسط الحسابُ  .أ 

ــة %ا 74.68( أم أف المتكسػػط الحسػػابُ النسػػبُ 5 الدرهػػة ال،لِػػة مػػف  3.73ِسػػاكم  اإداِر
كىػػػػذا ِعنػػػػُ أف ىنػػػػاؾ  0.000تسػػػػاكم  (Sig .القِمػػػػة ا حتمالِػػػػة ا كأف 7.56قِمػػػػة ا صتبػػػػار 

 العِنة علٍ ىذه الفقرة. مكافقة بدرهة ،بِرة مف قبؿ أفراد 

ِ نُظــر العــاملون إلــٍ أســلوب الم٘حظــة ا كىػػُ الفقػػرة األدنػػٍ للفقػػرة الصامسػػةالمتكسػػط الحسػػابُ  .ب 
%ا قِمػة ا صتبػار 56.17أم أف المتكسط الحسػابُ النسػبُ  2.81ِساكم ا الشخصِة بارتِاح

افقػػػة بدرهػػػة كىػػػذا ِعنػػػُ أف ىنػػػاؾ مك  0.033تسػػػاكم  (Sig .القِمػػػة ا حتمالِػػػة ا كأف 1.86-
 متكسطة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة. 

ا كأف المتكسػػط الحسػػابُ النسػػبُ 3.35بشػػ،ؿ عػػاـ ِم،ػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابُ ِسػػاكم  .ج 
لػػذلؾ  0.000تسػػاكم  (Sig .القِمػػة ا حتمالِػػة ا كأف 5.84%ا قِمػػة ا صتبػػار67.02ِسػػاكم 

كىػذا ا  α ≤0.05 إحصػا ِان عنػد مسػتكل د لػة داؿ  اآدوات والوسـائل الرقابِـةِعتبػر مهػاؿ ا
 ِعنُ أف ىناؾ مكافقة بدرهة متكسطة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ فقرات ىذا المهاؿ. 

لحؿ  سيكلة استصداـ الش،اكل كالتظلمات مف ،افة العاملِف ىذه النتِهة إلٍ ثوِعزو الباح      
ر العمؿ مف إش،الِات أ نا  تأدِتيـ لكاهبيـ الكط كفيكاهً ِي ما  بو نحك   رتقا اك نُا بيدؼ تطِك

 استقراران. كضع امنُ أ، ر

رىرما        ،أحد أدكات الرقابة العاملكف إلٍ أسلكب المالحظة الشصصِة  ارتِاح عدـ الباحث ِو
ادة التكتر النفسُ  ظيار ردكد تعمد التصنُّ ِمما ِهعلو  عند الشصص الميالحظ  الميراقىب(إلٍ ِز ع كا 

ا ا لذا   ِحبذ العاملكف ىذه األداة الرقابِةغِر حقِقِة عند كقكعو تحت المالحظة فعؿ كانطباعات
  .(ػ مقابلةـ 2245ميناا ) علِو أِضان  أٌ،دى كىذا ما 

بمػػع دراسػػة  كاتفقػػت ىػػذه النتػػا ج       ػػة الداصلِػػة فػػُ 2004  ،يػػال  ـ(ا بعنػػكاف كاقػػع الرقابػػة اإداِر
حِػػث  ؛كزارات السػػلطة الكطنِػػة الفلسػػطِنِة فػػُ قطػػاع غػػزةقطػػاع الح،ػػكمُ ػػػػ دراسػػة مِدانِػػة علػػٍ ال

فػػػُ ،انػػػت  فقػػػرة اِنظػػػر المكظفػػػكف إلػػػٍ أسػػػلكب المالحظػػػة الشصصػػػِة بارتِػػػاحا نتػػػا ج أفال تأظيػػػر 
ػة كالمالِػة (19  المرتبة فقػرة  (24البػالد عػددىـ   مف بِف فقرات مهاؿ كسا ؿ كأدكات الرقابة اإداِر

  ِنظػػركف إلػػٍ ىػػذه األداة  تلػػؾ الدراسػػة أغلبِػػة أفػػراد عِنػػة كبالتػػالُ فػػإف ا%(56.82بػػكزف نسػػبُ  
. فِمػا أظيػرت كالمتعلقػة بػنفس الفقػرة بارتِاحا كىػذه مقاربػة للنتِهػة التػُ ظيػرت فػُ الدراسػة الحالِػة

ب أِضػان نتا ج  مػف بػِف  المرتبػة التاسػعة حصػلت علػٍ أف الفقػرة اتيسػتىصدـ الشػ،اكل ،ػأداة رقابِػةا،يػال 
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الدراسػػة  مػػع فػػُ الترتِػػب الفقػػرة ىػػذه نتِهػػة كبالتػػالُ اصتلفػػت %(65.9كزف نسػػبُ  فقػػرات المهػػاؿ بػػ
 اٗخـت٘فود ىـذا ِعـنظـر الباحـث فمـن وجيـة ؛ التُ احتلت فِيا نفس الفقرة المرتبة األكلػٍ الحالِة

ستصداـ الشػ،اكل كالتظلمػات ،ػأداة رقابِػة فػُ المؤسسػات األمنِػة بشػ،ؿ صػاص  إلٍ لهك  ال، ِِرف 
ا أٌمػا غِػر مباشػرة  عتبارىػا اسػتصداـ ىػذه األداةيِبة التُ تتمتع بيا تلؾ المؤسسات كبالتػالُ نظران لل

بمهتمع دراسة بكزارات مدنِة فأظيرت النتا ج انصفاض فقد اصتصت  دراسة ،الب التُ ذيً،رت سابقان 
 نسبة استصداـ الش،اكل كالتظلمات ،أداة رقابِة فِيا.

ر ا دا  الرقػابُ لػدِكاف 2006أبػك ىػداؼ  دراسػة  فِما أظيرت نتػا ج       ـ كتطػِك ـ(ا بعنػكاف تقػِك
ػػة ػػػػ دراسػػة تطبِقِػػة علػػٍ المؤسسػػات الح،كمِػػة بقطػػاع غػػزة؛ أف فقػػرات محػػكر  الرقابػػة المالِػػة كاإداِر

كلقػػػد %( 58.6%( ك 41.6بػػػِف   الحسػػػابُ مػػػا ياأسػػػالِب الرقابػػػة الصمسػػػة تراكحػػػت نسػػػبة متكسػػػط
؛ المرتبػة األكلػٍ مػػف حِػث درهػػة قػة بالرقابػة المسػػبقة لتفػادم ا نحرافػػاتحتلػت الفقػرة األكلػػٍ كالمتعلا

 .المكافقة مف بِف فقرات محكر أسالِب الرقبة

ش،اكل ،أداة ا فقد ب ِنىت نتا هيا أف فقرة اتيستصدـ الـ(2007دراسة شاىِف  فِما ِتعلؽ بك       
 ( فقرة15ِب الرقابِة كالبالاة  ( مف بِف فقرات مهاؿ األسال13قد حصلت علٍ المرتبة   ارقابِة

رهع ىذا (%75.8بكزف نسبُ   مهتمع الدراسة الذم استيدؼ المنظمات األىلِة  إلٍ التباِفا ِك
ها ت الفقرة اِنظر المكظفكف إلٍ أسلكب المالحظة الشصصِة بارتِاحا بِنما فُ دراسة شاىِف. 

ا كقد اصتلفت كافقة بدرهة ،بِرةأم م %(79.3بكزف نسبُ   مف بِف فقرات المهاؿ( 11بالمرتبة  
أف ىناؾ مكافقة بدرهة متكسطة مف قبؿ أفراد التُ صليصت إلٍ  فُ ذلؾ مع نتا ج الدراسة الحالِة

إلٍ ا ستصداـ  وِعزو الباحث ىذا اٗخت٘فا (%56.17 نسبُ بكزف  العِنة علٍ ىذه الفقرة
فة علٍ العملِة شرً ات المي الهيمف قبؿ المالحظة الشصصِة  ألسلكباألم ؿ كالممارسة الصحِحة 

الرقابِةا إضافةن إلٍ كضكح الرؤِة لدل العاملِف بطبِعة تلؾ الكسِلة مف كسا ؿ كأدكات الرقابة 
 .كدرهة أىمِتيااإداِرة 

فِما  كتحدِدان  اـ(2223النمِاف   ،دراسة السابقة النتا ج مع بعض الدراساتفِما اصتلفت ىذه       
 بِنمػػػػػػا فػػػػػػُ الدراسػػػػػػة الحالِػػػػػػة؛ األكلػػػػػػٍالتػػػػػػُ احتلػػػػػػت المرتبػػػػػػة  لتظلمػػػػػػاتِتعلػػػػػػؽ بفقػػػػػػرة الشػػػػػػ،اكل كا

ػػػػػػة مػػػػػػف صػػػػػػالؿ تظلمػػػػػػات الهميػػػػػػكر  أظيػػػػػػرت دراسػػػػػػة النمِػػػػػػاف أف الفقػػػػػػرتِف اتمػػػػػػارس الرقابػػػػػػة اإداِر
 حصػلتا علػٍقػد  اتمارس الرقابة اإداِرة مػف صػالؿ صػنادِؽ الشػ،اكلالمقدمة للهيات العلِاا كفقرة ا

ػػػة فػػػُ شػػػرطة حا ػػػؿ بػػػكزف مػػػف المرتبػػػة ال امنػػػة كالتاسػػػعة  بػػػِف فقػػػرات أسػػػالِب ككسػػػا ؿ الرقابػػػة اإداِر
المرتبػػػػة األكلػػػػٍ ف،انػػػػت  احتلػػػػت ا أمػػػػا الفقػػػػرة التػػػػُ( علػػػػٍ التػػػػكالُ%82.92( ك %84.38 نسػػػػبُ 

 .(%94.68بكزف نسبُ   اصالؿ الِزارات المفاه ة لمكاقع العمؿ تمارس الرقابة اإداِرة مفا
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فقػػد ،ػػاف  تهاىػػات أفػػرد مهتمػػع الدراسػػة نحػػك ،افػػة األبعػػاد ـ(ا 2224صرشػػة  كفػػُ دراسػػة ال      
نػػة للكسػػا ؿ الرقابِػػة مكافقػػة ،بِػػرة؛ كبالتػػالُ اصتلفػػت  بدرهػػة (%83.4بلػػد   متكسػػط عػػاـ نسػػبُ المي،كًٌ

بمهػػاؿ األدكات فِمػػا ِتعلػػؽ  فػػُ الدراسػػة الحالِػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العِنػػة عػػف درهػػة المكافقػػة المتكسػػطة
 .كالكسا ؿ الرقابِة

 

 متطلبات تحقِق فعالِة الرقابةلِل فقرات مجال "تح" 

درهػػة المكافقػػة  قػػد كصػػلت إلػػٍلمعرفػػة مػػا إذا ،انػػت متكسػػط درهػػة ا سػػتهابة  Tتػػـ اسػػتصداـ اصتبػػار 
 (.5.8النتا ج مكضحة فُ هدكؿ   .3كىُ المتكسطة 

 

 (5.8جدول )
 "ات تحقِق فعالِة الرقابةمتطلب" مجال فقرات من فقرة لرل (.Sig) الحسابُ وقِمة اٗحتمال المتوسط

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

المتوسط 
الحسابُ 
 النسبُ

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 الترتِب

3.  
تىًعُ إدارة الشرطة أىمِة كهكد نظاـ 

 رقابُ ميت،اًمؿ.
3.91 0.94 78.13 9.43 *0.000 1 

1.  
ػػة بتقلِػػؿ ا لعػػب  تىٌتًسػػـ الرقابػػة اإداِر

 عف المس كلِف.
3.56 1.00 71.16 5.45 *0.000 6 

1.  

ػػػػػػػة الرقابػػػػػػػػة تيػػػػػػػكفًٌر  المعلكمػػػػػػػػات اإداِر

  تصػػػػاذ المناسػػػػب الكقػػػػت فػػػػُ الالزمػػػػة

 القرار.
3.69 0.82 73.75 8.17 *0.000 3 

4.  
ِىتىكٌلٍ الرقابة اإداِرة عناصر كاعِة 

 تتسـ بال قة كاألمانة كالنزاىة.
3.70 0.91 74.00 7.34 *0.000 2 

5.  
ِىسػػييؿ التكاصػػػؿ بػػػِف هيػػػات الرقابػػػة 

ات اإداِرة المصتلفة.  كالمستِك
3.60 0.95 71.96 6.04 *0.000 4 

6.  

تىتىػػػػػػكٌفر نشػػػػػػرات تعِرفِػػػػػػة بػػػػػػإهرا ات 
تطبِػػػػػػػػػػػؽ كسػػػػػػػػػػػػا ؿ كأدكات الرقابػػػػػػػػػػػػة 

 اإداِرة.
3.20 1.02 64.00 1.92 *0.029 9 

7.  
ِيػػػػػػكٌفر نظػػػػػػاـ الرقابػػػػػػة نتػػػػػػا ج دقِقػػػػػػة 

 ككاضحة.
3.48 1.00 69.68 4.69 *0.000 8 

8.  
تىتىمٌِػػػز اإهػػػرا ات الرقابِػػػة بالمركنػػػة 

 كسيكلة الفيـ للرؤسا  كالعاملِف.
3.60 0.85 71.91 6.82 *0.000 5 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

المتوسط 
الحسابُ 
 النسبُ

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 الترتِب

9.  
تىتىضم ف الرقابة اقتراح أنسػب الطُّػريؽ 
 لمعالهة ا نحرافات كمنع حدك يا.

3.55 0.93 71.09 5.72 *0.000 7 

30.  
ػػػػػػذ فػػػػػػُ الحسػػػػػػباف ت،لفػػػػػػة نظػػػػػػاـ  ِيؤصى

 قارنةن بالمردكد منو.الرقابة م
3.20 0.91 63.96 2.12 *0.018 10 

33.  
ِىشػػػعير العػػػاملكف بػػػأف الرقابػػػة لِسػػػت 

فيـا بؿ ىُ لمساندتيـ.  لتصِك
3.05 1.02 61.06 0.51 0.307 11 

  0.000* 7.83 69.93 0.62 3.50 جمِع فقرات المجال معاً 

 .α≤0.05 د لة  مستكلالمتكسط الحسابُ داؿ إحصا ِان عند * 
 

 ( ِم،ف استصالص ما ِلُ:5.8مف هدكؿ  
ت ِعـُ إدارة الشـرطة أىمِـة وجـود نظـام رقـابُ اكىػُ أعلػٍ فقػرة األكلػٍ المتكسط الحسػابُ للفقػرة  .أ 

ــل ا %78.13 ( أم أف المتكسػػط الحسػػابُ النسػػب5ُ الدرهػػة ال،لِػػة مػػف  3.91ِسػػاكم  اُمتراِم
كىػػػػذا ِعنػػػػُ أف ىنػػػػاؾ  0.000( تسػػػػاكم Sigكأف القِمػػػػة ا حتمالِػػػػة  . ا9.43 قِمػػػػة ا صتبػػػػار

 مكافقة بدرهة ،بِرة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة. 

ُعر العـاملون بـأن الرقابـة لِسـت ِ شـا كىػُ الفقػرة األدنػٍ الحادِػة عشػرالمتكسط الحسابُ للفقرة  .ب 
ا %61.06أم أف المتكسػػط الحسػػابُ النسػػبُ   3.05ِسػاكم التخــوِفيم، بــل ىــُ لمســاندتيم

 كىذا ِعنُ أف ىناؾ مكافقة 0.307( تساكم Sigكأف القِمة ا حتمالِة  . ا0.51قِمة ا صتبار
 مف قبؿ أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة.  بدرهة متكسطة

ا كأف المتكسػػط الحسػػابُ النسػػبُ 3.50عػػاـ ِم،ػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابُ ِسػػاكم  بشػػ،ؿو  .ج 
لػذلؾ  0.000( تسػاكم Sig .كأف القِمػة ا حتمالِػة  ا7.83 %ا قِمة ا صتبػار69.93ِساكم 

ا α ≤0.05 عنػػد مسػػتكل د لػة  إحصػا ِان  ا داؿمتطلبـات تحقِــق فعالِــة الرقابــةاِعتبػر مهػػاؿ 
 المهاؿ.  كىذا ِعنُ أف ىناؾ مكافقة بدرهة ،بِرة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ فقرات ىذا

مػػف ًقبػػؿ  ة الرقابػػةمتطلبػػات تحقِػػؽ فعالِػػبالفعلػػُ  ا ىتمػػاـىػػذه النتِهػػة إلػػٍ  وِعــزو الباحــث      
شػػ،ؿو عػػاـا كمسػػ كلُ هيػػاز الشػػرطة الفلسػػطِنِة بشػػ،ؿو ب الػػكطنُ كاألمػػفلقػػا مِف فػػُ كزارة الداصلِػػة ا

ػػصػػاصا  إعػػادة تفعِػػؿ م،تػػب علػػٍ الػػكزارة  عملػػتحِػػث  انظػػاـ رقػػابُ ميت،اًمػػؿ عِيـ همعِػػان إِهػػادكسى
ككحػػدات  ِػػةا كمػػف  ػػـ تشػػ،ؿ دكا ػػرل،افػػة األهيػػزة األمن رقابِػػةو  المراقػػب العػػاـ لػػكزارة الداصلِػػة ،هيػػةو 

ر أدا يػاا بيػا تلػؾ األهيػزة  لتػُ تقػكـمتابعػة ،افػة األعمػاؿ ا اىػدفي رقابِة فُ ،ػؿ هيػاز أمنػُ كتطػِك
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 تلقػػٍ الشػػ،اكل كالتظلمػػات مػػف هميػػكر المػػكاطنِف كالسػػعُ لحليػػا بالشػػ،ؿ الػػذم ِضػػمفإضػػافةن إلػػٍ 
 أمف ك،رامة المكاطف.ك  ىِبة المؤسسة الشرطِة

 شػعكر بأنػو تسػعٍ لتصػكِفيـ كلػِس لمسػاندتيـاف بػأف الرقابػة ِالعػامل شػعكر الباحث تبرِعرما       
تبحػث فيـ ِعتقدكف بأنيا فقػط تبحػث عػف السػلبِات ك   ناهـ عف النظرة الصاط ة للرقابة بش،ؿو عاـا

ػػػز ا نحرافػػػات  . مقابلػػػة(2015أ،ػػػد  مينػػػاا  عػػػف ا ِهابِػػػاتا فػػػُ حػػػِف أف الرقابػػػة تسػػػعٍ إلػػػٍ تعِز
ػػػػة كتحقػػػػؽ األىػػػػداؼ التػػػػُ تػػػػـ ابِػػػػةا كتقػػػػكِـ ا نحرافػػػػات السػػػػلبِةا ِه ا حتػػػػٍ تسػػػػتقِـ العملِػػػػة اإداِر

بالػػدكر الحقِقػػُ للرقابػػةا كقلػػة الػػكعُ عػػف الهيػػؿ  ناتهػػةا كأف تلػػؾ النظػػرة السػػا دة إنهازىػػا التصطػػِط
 البعض بذلؾ. ندع

 ع مسػػتكل األدا  اإدارمبعنػػكاف دكر الرقابػػة الداصلِػػة فػػُ رفػػ (ام2244  العتِبػػُكفػػُ دراسػػة       
ػػاض؛فػػُ الر اسػػة العامػػة لرعاِػػ فقػػد ،ػػاف  تهاىػػات أفػػرد مهتمػػع الدراسػػة نحػػك  ة الشػػباب بمنطقػػة الِر

حسػب  بشػدة ةمكافقػالكىذه النسبة تشػِر إلػٍ  %(88.4متكسط عاـ نسبُ بلد   الفٌعالة فقرات الرقابة
كالتػػُ  بػػة لنتِهػػة الدراسػػة الحالِػػةقِر ة تلػػؾ الدراسػػةكبػػذلؾ ت،ػػكف نتِهػػ االمحػػؾ المعتمػػد فػػُ دراسػػتو

فعالِػػة مهػػاؿ متطلبػات تحقِػػؽ فقػرات ب فِمػػا ِتعلػػؽ أفػػراد العِنػة أظيػرت مكافقػػة بدرهػة ،بِػػرة مػػف قبػؿ
 .الرقابة

 مػػػػػف صػػػػػالؿ اتهاىػػػػػات أفػػػػػراد حِػػػػػث أظيػػػػػرت (ام2224دراسػػػػػة ،ػػػػػالب   نتػػػػػا ج اصتلفػػػػػتفِمػػػػػا       
 بػػػػػكزارات اسػػػػػِة للرقابػػػػػة الداصلِػػػػػةضػػػػػعؼ تػػػػػكفر همِػػػػػع العناصػػػػػر كالمقكمػػػػػات األس مهتمػػػػػع الدراسػػػػػة

 ةالمتعلقػػػػػػػػفقػػػػػػػػرة كاحػػػػػػػػدة ك عػػػػػػػدا  (%52لػػػػػػػػـ ِتهػػػػػػػاكز الػػػػػػػػكزف النسػػػػػػػػبُ ليػػػػػػػػا  فالسػػػػػػػلطة الفلسػػػػػػػػطِنِة 
ػػػػػػة سػػػػػػلِمةا  مسػػػػػػتندِوبتػػػػػكفر انظػػػػػػاـ محاسػػػػػػبُ كدكرة   بمتكسػػػػػػطالمرتبػػػػػػة األكلػػػػػػٍ  تاحتلػػػػػػ فقػػػػػػدكدفتِر

 .(%62.74حسابُ نسبُ  

ـ الرقابة ظي بدرهة تحقِؽ ني  محكِرف الميتعٌلقِفال أف(ا م2227دراسة شاىِف   نتا ج أظيرتكقد       
فعالِػػػة  الػػػٍ ؤدِػػػافكاللػػػذاف ِ ؛فػػػُ الحػػػد مػػػف الظػػػكاىر السػػػلبِةا يى تً مى مػػػدل مسػػػاىى بك ة ل ىػػػداؼا قىػػػبًٌ طى المي 

فػُ ،ػال المحػكِرفا  اِهابِػة العِنػة أفػراد مػف قبػؿ قػد ،انػت المكافقػةف االرقابة مف كهية نظر الباحث
فػُ مهػاؿ  المهتمػعأفػراد  اتهاىػاتا ج الدراسة الحالِة مػف حِػث اِهابِػة كبالتالُ ت،كف متفقة مع نت

 متطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابة.

( COSOأ ػػر ىِ،ػػؿ نظػػاـ الرقابػػة الداصلِػػة كفقػػان إطػػار  بعنػػكاف  (ام2244  بػػدكمدراسػػة  أمػػا      
 مهػػا تصػالؿ سػػتة  فعالِػػة نظػاـ الرقابػػة الداصلِػة مػػف فِػو ترى بًػػفقػد اصتي  ؛علػٍ تحقِػػؽ أىػداؼ الرقابػػة

ِعنػػُ ا ك (%82.8 بكاقػػع ،ػػاف مهتمعػػةن  الػػكزف النسػػبُ لتلػػؾ المهػػا ت أف ا كأظيػػرت النتػػا جر ِسػػة
ا كبتلػػؾ النتِهػػة علػػٍ تلػػؾ المهػػا ت ،بِػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد عِنػػة الدراسػػةدرهػػة مكافقػػة  ذلػػؾ أف ىنػػاؾ
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اتهاىػات دراسة بدكم مف صػالؿ كقد بٌِنت ،ذلؾ  الدراسة الحالِة بدرهة المكافقة ال،بِرة. يامع اتفقت
د المدرا  بالمعلكمات الال أفراد العِنة ِػتـ إِصػاؿ ا زمة ليػـا كالفقػرةفِما ِتعلؽ بالفقرة اِكهد آلِة لتزِك

،بِرة كبكزف نسبُ بلد أنيما حصلتا علٍ درهة مكافقة  االمعلكمات إلٍ المعنِِف فُ الكقت المناسب
علػٍ تلػؾ  ،بِػرةمكافقػة بدرهػة  أِضػان  الحالِة أظيػرت الدراسةك  ا%( علٍ التكال82.3ُ%( ك 8008 

 .%(73.75)الفقرة كبكزف نسبُ 

(ا بعنكاف دكر مهالس اإدارة فُ تطبِؽ معػاِِر الرقابػة م2242فِما أظيرت دراسة العازمُ        
تِػة؛ أف أىداؼالداصلِة كأ رىا علٍ تحقِؽ  افاعلِػة ،ػؿ هػز   محػكر فقػرات الشػر،ات الصػناعِة ال،ِك

نتػا ج اِهابِػة بػكزف نسػبُ  أظيػرتقػد  مهتمعةن  االشر،ة أىداؼأهزا  الرقابة الداصلِة فُ تحقِؽ مف 
 كبالتالُ درهة مكافقة ،بِرة مف قبؿ أفراد عِنة الدراسة. (75.8% 

ػػةب فِمػػا ِتعلػػؽـ(ا 2223دراسػػة النمِػػاف  أظيػػرت ك        ر الرقابػػة اإداِر كالػػذم  محػػكر مػػداصؿ تطػػِك
د بِ نػت النتػا ج اإحصػا ِة أف فقػصطػكة نحػك تحقِػؽ فعالِػة الرقابػة؛ ميػـ ،كنػو ِعتبػره الباحػث محػكر 

قد احتلت المرتبة األكلػٍ مػف  از مف أعماؿنهى مع ما ِي  تياناسبمب ك هك مكضكع الحكافز كالهزا ات ك 
الػذم ك المكضػكع اّصػر  اكبدرهػة مكافقػة ،بِػرة هػدانا أمػ (%94.48المحػكر بػكزف نسػبُ  بِف فقرات 

الرقابػػة  إهػػرا اتصػػا ت متطػػكرة  كسػػا ؿ إدصػػاؿالصامسػػة عشػػر كاألصِػػرة فيػػك لمرتبػػة احصػػؿ علػػٍ 
عــود ىــذا ا (%73.64المباشػرة بػػكزف نسػبُ بلػػد   إلػػٍ الكسػػط مــن وجيــة نظــر الباحــث  اٗخــت٘فِو
مادِػة تهعػؿ مػف الحػكافز كالهػزا ات ميفٌعلػة بشػ،ؿ  بإم،انِػاتكالػذم ِتمتػع الحاضف لمهتمع الدراسة 

المتطػػكرة فتػػاِرخ  ا تصػا تكسػػا ؿ فػػُ نتػا ج الدراسػػةا أمػػا فِمػا ِتعلػػؽ بُ ظيػكر أ رىػػا هِػدا كبالتػػال
 .كانتشار كاستصداـ تلؾ الكسا ؿ فُ كطننا العربُ لـ ِ،ف ،ما ىك اّف م2223الدراسة ِعكد لعاـ 

النشػػػػرات فِمػػػػا ِتعلػػػػؽ بفقػػػػرة  اتهاىػػػػات أفػػػػراد العِنػػػػة(ا أف م2244أظيػػػػرت دراسػػػػة العتِبػػػػُ  ك       
فِة الت كبػكزف نسػبُ  درتيا،بِرة علٍ نيػأظيرت مكافقة بدرهة  قد ؛تطبِؽ العملِة الرقابِة بإهرا اتعِر

نسػػبُ بلػػد  بػػكزفو ك متكسػػطة  علػػٍ تكفرىػػا%(ا ك،انػػت درهػػة المكافقػػة فػػُ الدراسػػة الحالِػػة 8008بلػػد  
 0.00.)% 

 
 " الجيات الرقابِةتحلِل فقرات مجال" 

درهػػة المكافقػػة  قػػد كصػػلت إلػػٍ،انػػت متكسػػط درهػػة ا سػػتهابة لمعرفػػة مػػا إذا  Tتػػـ اسػػتصداـ اصتبػػار 
 (.5.9النتا ج مكضحة فُ هدكؿ   .3 كىُ أـ   المتكسطة
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 (5.9)جدول 
 "الجيات الرقابِة"لرل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابُ وقِمة اٗحتمال 

 الفقرة و
المتوسط 
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

المتوسط 
الحسابُ 

 نسبُال

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 الترتِب

3.  

تيعتىبػػػػػػػػر الهيػػػػػػػػات الرقابِػػػػػػػػة هيػػػػػػػػات 
مسػػػػػػتقلة تتبػػػػػػع مباشػػػػػػرةن مػػػػػػدِر عػػػػػػاـ 

 الشرطة.
3.82 0.99 76.46 8.11 *0.000 3 

1.  
ِىشػػػمىؿ عمػػػؿ الهيػػػات الرقابِػػػة ،افػػػة 

 إدارات هياز الشرطة.
3.92 1.00 78.35 9.07 *0.000 2 

1.  
ر تىسػػػػػػعىٍ الهيػػػػػػات الرقاب ِػػػػػػة لتطػػػػػػِك

 العمؿ اإدارم فُ هياز الشرطة.
3.81 0.99 76.29 8.08 *0.000 4 

4.  
العػػػػػػػػاملكف فػػػػػػػػُ الهيػػػػػػػػات الرقابِػػػػػػػػة 

 مؤىلكف علمِان كمينِان.
3.40 0.90 68.04 4.41 *0.000 6 

5.  
أعػداد العػػاملِف فػُ الهيػػات الرقابِػػة 
 ،اؼو لتاطِة المياـ المك،لة إلِيـ.

2.95 1.02 58.97 -0.50 *0.311 7 

6.  
تىتىػػػكٌفر بِ ػػػة عمػػػؿ مناسػػػبة للعػػػاملِف 

 فُ الهيات الرقابِة.
2.81 1.05 56.29 -1.73 *0.043 8 

7.  

تتػػػػػػػػػكفر مكازنػػػػػػػػػات تشػػػػػػػػػاِلِة لقِػػػػػػػػػاـ 
الهيػػات الرقابِػػة بػػدكرىا علػػٍ أ،مػػؿ 

 كهو.
2.18 0.97 43.51 -8.39 *0.000 9 

8.  
تيكى ًٌؽ الهيات الرقابِة نتػا ج أعماليػا 

 كتقـك برفعيا للمس كلِف.
3.99 0.92 79.79 10.61 *0.000 1 

9.  
ِػػػػػػػػػتـ األصػػػػػػػػػذ بتكصػػػػػػػػػِات الهيػػػػػػػػػات 

 الرقابِة مف ًقبؿ المس كلِف.
3.64 0.95 72.78 6.64 *0.000 5 

  0.000* 5.87 67.82 0.66 3.39 جًٍع فقراد انًجبل يعب  

 .α ≤0.05 د لة  مستكلالمتكسط الحسابُ داؿ إحصا ِان عند * 
 

 ( ِم،ف استصالص ما ِلُ:5.9مف هدكؿ  
ثِّـق الجيـات الرقابِـة نتـائج أعماليـا وتقـوم اكىػُ أعلػٍ فقػرة للفقرة ال امنػة لمتكسط الحسابُ ا .أ  ُتو 

( أم أف المتكسػػػط الحسػػػابُ النسػػػبُ 5 الدرهػػػة ال،لِػػػة مػػػف  3.99ِسػػػاكم  ابرفعيـــا للمســـئولِن
كىػذا ِعنػُ 0.000 تسػاكم  (Sig .القِمػة ا حتمالِػة كأف  10.61%ا قِمػة ا صتبػار 79.79

 مكافقة بدرهة ،بِرة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة.أف ىناؾ 
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ــام الجيــات ا كىػػُ الفقػػرة األدنػػٍللفقػػرة السػػابعة المتكسػػط الحسػػابُ  .ب  تتــوفر موازنــات تشــغِلِة لقِ
%ا 43.51أم أف المتكسػط الحسػابُ النسػبُ  2.18ِسػاكم ا الرقابِة بدورىا علـٍ أرمـل وجـو

كىػذا ِعنػُ أف ىنػاؾ  0.000 تسػاكم (Sig .الِػة القِمػة ا حتمكأف  8.39- قِمػة ا صتبػار
 مكافقة بدرهة قلِلة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة.

 

ا كأف المتكسػػط الحسػػابُ النسػػبُ 3.39بشػػ،ؿ عػػاـ ِم،ػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابُ ِسػػاكم  .ج 
لػػػذلؾ  0.000تسػػػاكم  (Sig .القِمػػػة ا حتمالِػػػة كأف  5.87%ا قِمػػػة ا صتبػػػار67.82ِسػػػاكم 

ا كىػػذا ِعنػػُ أف α ≤0.05 ا داؿ إحصػػا ِان عنػػد مسػػتكل د لػػة الجيــات الرقابِــةعتبػػر مهػػاؿ اِ
  ىناؾ مكافقة بدرهة متكسطة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ فقرات ىذا المهاؿ.

عـــزو الباحـــث       ر الهيػػػات  ِو ىػػػذه النتِهػػػة إلػػػٍ سػػػعٍ القػػػا مِف علػػػٍ هيػػػاز الشػػػرطة إلػػػٍ تطػػػِك
التعامػػؿ مػػع ا نحرافػػات التػػُ تنػػتج أ نػػا   قػػادرة علػػٍٍ إرفادىػػا ب،فػػا ات الرقابِػػة العاملػػةا كالعمػػؿ علػػ

تكفر مكازنات تشاِلِة لقِاـ الهيات الرقابِة بدكرىا عدـ ِعزو الباحث و  ، رماتنفِذ األعماؿ المصتلفة
ا كللح،كمػة بشػ،ؿو صػاصإلٍ قلة المػكارد المالِػة المصصصػة لهيػاز الشػرطة بشػ،ؿو  علٍ أ،مؿ كهو

 ِفرضو ا حتالؿ الصيِكنُ علٍ قطاع غزة.ِهة الحصار الظالـ الذم نت كذلؾ عاـ

 ِرهع رفعيا للمس كلِفك نتا ج أعماليا لالهيات الرقابِة  تك ِؽأّن الباحث ِرى  ذلك إضافًة إلٍ      
كرفعيػا بشػ،ؿ دا ػـ األحػداث األمنِػة  بضػركرة تك ِػؽ ،ػؿ إلٍ كهكد نظاـ رقػابُ ميلػًزـ ل،افػة العػاملِف

تك ِػػؽ  القصػػكر فػػُ تصػػاذ القػػرارات الالزمػػة فػػُ حِنػػوا حِػػث أف  ِيػػابيػػدؼ إطالعيػػا عل للمسػػ كلِف
 اه.قبى   تحمد عي  م إلٍ صلؿ أمنُؤدٌ األحداث قد ِي 

 

فػػُ محػػكر الصػػعكبات التػػُ تكاهػػو تطبِػػؽ الرقابػػػة ا (م2244دراسػػة العتِبػػُ  نتػػا ج  أظيػػرت      
قد حصلت  ؛هيات الرقابِة ِهب أف ِ،كنكا مؤىلِفا أف الفقرة المتعلقة ب،كف العاملكف فُ الالداصلِة

فيػػػُ تعتبػػػر مػػف أىػػػـ الصػػػعكبات التػػػُ تكاهػػػو  كبػػػذلؾ ؛(%82.4  كزف نسػػبُ انِػػػة بػػػعلػػٍ المرتبػػػة ال
التػػُ أظيػػرت اف فقػػػرة  راسػػة الحالِػػةدمقاربػػػة لنتِهػػة ال تِهػػةن ىػػذهك  الػػدكرىـ الرقابػػة الهيػػات تطبِػػؽ

بػكزف  متكسػطةكمينِػانا قػد حصػلت علػٍ درهػة مكافقػة  االعاملكف فُ الهيات الرقابِة مؤىلكف علمِػان 
رفاد الهيات الرقابِة بأفراد مػؤىلِفا إضػافةن للعمػؿ علػٍ تأىِػؿ ا أم بحاهة إلٍ إ(%68.24نسبُ  

 حالِِف.للمنتسبِف اا

كالمتعلػػؽ بكهػػكد نتػػا ج الدراسػػة أف الفػػرض ال الػػث  أظيػػرتـ(ا 2011 فػػُ دراسػػة المشػػيراكم       
العِنػػة  أفػػرادمكافقػػة بدرهػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ  اصلِػػة فػػُ المنظمػػة؛ قػػد بػػٌِف أف ىنػػاؾنظػػاـ للرقابػػة الد

 كافقػػة كالنسػػبةممػػف حِػػث درهػػة ال ا كىػػُ بتلػػؾ النتِهػػة(%61.8علػػٍ همِػػع الفقػػرات بػػكزف نسػػبُ  
 ت،كف قِربة مف نتِهة الدراسة الحالِة أِضان.
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عمػؿ الرقػابُ كالػذم تػـ قِاسػو مػف صػالؿ مهػاؿ مقكمػات الوم(،2226)كفُ دراسة أبك ىػداؼ      
 فقرةالكفؽ صمسة محاكر ر ِسةا أظيرت النتا ج مف صالؿ كهية نظر الهيات الصاضعة للرقابة أف 

بدرهػػة  حصػػلت علػػٍ مكافقػػة العلمػػُ كالفنػػُ التأىِػػؿف فػػُ الرقابػػة مػػف مػػا ِتمتػػع بػػو العػػاملك بالمتعلقػػة 
. أمػػا حالِػة فػػُ نفػس درهػػة المكافقػةكقػد اتٌفقػػت مػع الدراسػػة الا(%66.9)كبػػكزف نسػبُ بلػػد  متكسػطة

 ا سػػتقالؿاأعطػػٍ القػػانكف دِػػكاف الرقابػػة  فِمػػا ِتعلػػؽ باسػػتقاللِة الهيػػة الرقابِػػة فقػػد حصػػلت الفقػػرة
متكسػػػطة كبػػػكزف نسػػػبُ بلػػػد ال،ػػػافُ لتأدِػػػة العمػػػؿ الرقػػػابُ فػػػُ شػػػتٍ المهػػػا تا علػػػٍ درهػػػة مكافقػػػة 

أظيػػرت مكافقػػة بدرهػػة ،بِػػرة علػػٍ الفقػػرة ا كقػػد اصتلفػػت مػػع نتِهػػة الدراسػػة الحالِػػة التػػُ %(66.2)
 مكضػػػكع األصػػػذ بتكصػػػِات الهيػػػات الرقابِػػػة فقػػػد . ك،ػػػذلؾ%(76.46)المشػػػابية بػػػكزف نسػػػبُ بلػػػد 

 اىتمامان تيؤصذ تكصِات دِكاف الرقابة بش،ؿ هدم كتىلقٍ ها ت فُ نفس السِاؽ ا حصلت الفقرة التُ
ا كقػد اصتلفػت %(62.43)زف نسػبُ بلػد ة متكسػطة كبػك علػٍ مكافقػة بدرهػ ا،بِران مف قبػؿ المسػ كلِف

مػػع نتِهػػة الدراسػػة الحالِػػة التػػُ أظيػػرت مكافقػػة بدرهػػة ،بِػػرة علػػٍ الفقػػرة المشػػابية بػػكزف نسػػبُ بلػػد 
(72.78.)% 

الفقػرة المتعلقػة باىتمػاـ الدراسة نحػك  عِنة،اف  تهاىات أفرد م(،2224)كفُ دراسة الصرشة       
 ا%(82.3)؛ مكافقة بدرهة ،بِرة كبكزف نسبُ عيا الهيات الرقابِةاإدارة العلِا بالتكصِات التُ ترف

كبٌِنػػت  .%(72.78)التػػُ ،ػػاف كزنيػػا النسػػبُ عػػف نفػػس الفقػػرة ك  الدراسػػة الحالِػػة نتِهػػة تتفػػؽ كبػػذلؾ
 فقػػػرة علػػػٍ %(84.98)،بِػػػرة كبػػػكزف نسػػػبُ ىنػػػاؾ مكافقػػػة بدرهػػػة  أفالعِنػػػة أِضػػػان  أفػػػراداتهاىػػػات 

 ىذا ِتفؽا ك ااصتصاصيا سيالن  أما،فمِع صكؿ الهيات الرقابِة إلٍ هك عؿ علِمات تهكالت األنظمةا
كالتػُ أظيػرت مكافقػة بدرهػة ،بِػرة كبػكزف نسػبُ  ةالفقػر  مضػمكف عف نفسمع نتِهة الدراسة الحالِة 

ىنػػػاؾ مكافقػػػة بدرهػػػة ،بِػػػرة كبػػػكزف نسػػػبُ العِنػػػة أف  أفػػػراداتهاىػػػات ك،ػػػذلؾ أظيػػػرت  .%(78.35)
ر فِمػا ِتعلػؽ بفقػرة  %(84.82) ا كىػذا ِتفػؽ مػػع العمػػؿا أسػالِباللعػػاملِف فػُ الرقابػة أ ػػر فػُ تطػِك

نتِهػػة الدراسػػة الحالِػػة عػػف نفػػس مضػػمكف الفقػػرة كالتػػُ أظيػػرت مكافقػػة بدرهػػة ،بِػػرة كبػػكزف نسػػبُ 
 تِففقر البِنما أظيرت اتهاىات أفراد العِنة أف ىناؾ مكافقة بدرهة ،بِػرة فِمػا ِتعلػؽ بػ .%(76.29)
رقابػػة المػػؤىالت العلمِػػة المناسػبةا كاالعػػاملكف فػػُ الرقابػػة لػػدِيـ الصبػػرة كالميػػارة لػدل العػػاملِف فػػُ الا

علٍ التكالُا كىػذا ِتفػؽ مػع نتِهػة  %(84.28)ك  %(84.62)لنهاز العمؿ الرقابُا كبكزف نسبُ 
الدراسػػػػػة الحالِػػػػػة عػػػػػف نفػػػػػس مضػػػػػمكف الفقػػػػػرة كالتػػػػػُ أظيػػػػػرت مكافقػػػػػة بدرهػػػػػة ،بِػػػػػرة كبػػػػػكزف نسػػػػػبُ 

(68.24)%. 

 تػػػِفقالمتعلًٌ  تِفالدراسػػػة نحػػػك الفقػػػر  عِنػػػة،ػػػاف  تهاىػػػات أفػػػرد م(،2224)فػػػُ دراسػػػة ،ػػػالب ك       
؛ مكافقػة بدرهػة ،بِػرة كبػكزف كاتبعِتيػا ألعلػٍ سػلطة فػُ المنظمػةا ااسػتقالؿ كحػدة الرقابػةبمكضكع ا

مػػػػف بػػػػِف فقػػػػرات كاحتلتػػػػا المىرتىبىتىػػػػاف األكلػػػػٍ كال انِػػػػة  علػػػػٍ التػػػػكالُ %(72.29)ك %(75.5)نسػػػػبُ 
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كالتػػُ  التػػُ همعػػت ،لتػػا الفقػػرتِف السػػابقتِف الفقػػرة فػػُ ا كبػػذلؾ تتفػػؽ نتِهػػة الدراسػػة الحالِػػةهاليمػػام
 أف  اتهاىػات أفػراد العِنػةبِنمػا أظيػرت  .كبدرهة مكافقػة ،بِػرة أِضػان  %(76.46)،اف كزنيا النسبُ 

العػػاملِف فػػُ  عػػددابػػػ المتعٌلقػػة فقػػرةنحػػك ال(%44.29)بلػػد  كبػػكزف نسػػبُ قلِلػػةىنػػاؾ مكافقػػة بدرهػػة 
فِمػا ِتعلػؽ  كىذا اتفؽ مع اتهاىػات افػراد عِنػة الدراسػة الحالِػة أِضػان  امدل ،فاِتوالهيات الرقابِة ك 

ىنػػػاؾ مكافقػػػة بدرهػػػة متكسػػػطة كبػػػكزف نسػػػبُ بلػػػد أف  النتػػػا ج حِػػػث أظيػػػرت بػػػنفس مكضػػػكع الفقػػػرة؛
(58.97)%. 

مهػػاؿ ِمػػا ِتعلػػؽ بهمِػػع فقػػرات ف اتهاىػػات أفػػراد العِنػػة(ا أف م2225 السػػِد أظيػػرت دراسػػة ك       
ك،ػػذلؾ الدراسػة الحالِػػة فقػػد ا %(62.27)كبػػكزف نسػبُ  متكسػػطةهػا ت بدرهػػة مكافقػة  كحػدة الرقابػػة

 .%(67.82)أظيرت أف درهة المكافقة متكسطة علٍ نفس المهاؿ كبكزفو نسبُ بلد 

نظمػات التػُ ِعمػؿ ىميػا تبػاِف المأ السابؽ إلٍ عدة أسباب  واٗتفاقوِعزو الباحث اٗخت٘ف       
ةن  صتالؼ الهية بيا أفراد مهتمع الدراسة مف حِث طبِعتيا أمنِة ،انت أـ ح،كمِة أـ أىلِةا إضاف

ا إضافةن إلٍ السبب انيا مف داصؿ المنظمة أـ مف صارهيالمشرفة علٍ العملِة الرقابِة مف حِث ،ك 
ة مػػػف حِػػػث الػػػدعـ المػػػادم ِػػػلرقابلعملِػػػة االتػػػُ تكلِيػػػا الهيػػػات العلِػػػا ل ا ىتمػػػاـاألصِػػػر كىػػػك درهػػػة 

 .علٍ اتهاىات أفراد مهتمع الدراسة لو تأ ِر ،لو ا فذلؾكالمعنكم
 

 " ة"تحلِل جمِع فقرات  الرقابة إداِر

لمعرفػػة مػػا إذا ،انػػت متكسػػط درهػػة ا سػػتهابة قػػد كصػػلت إلػػٍ درهػػة  Tتػػـ اسػػتصداـ اصتبػػار       
 (.5.10هدكؿ   النتا ج مكضحة فُ .3كىُ  أـ  المكافقة المتكسطة 

 (5.30جدول )
ة والوزن النسبُ  التررارات والمتوسطات واٗنحرافات المعِاِر

ةفقرات  لجمِع  ورذلك ترتِبيا فُ اٗستبانة ""الرقابة إداِر

 البند
المتوسط 
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

المتوسط 
الحسابُ 
 النسبُ

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 
 الترتِب

 4 0.000* 4.27 64.96 0.58 3.25 ،ؿ التنظِمُاليِ

 3 0.000* 5.84 67.02 0.59 3.35 األدكات كالكسا ؿ الرقابِة

 1 0.000* 7.83 69.93 0.62 3.50 متطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابة

 2 0.000* 5.87 67.82 0.66 3.39 الهيات الرقابِة

ة   0.000* 6.99 67.53 0.53 3.38 بشرل عام الرقابة إداِر

 .α≤0.05 د لة  مستكلالمتكسط الحسابُ داؿ إحصا ِان عند *   
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ػػة ِسػػاكم  ( تبػػِف أف5.10مػػف هػػدكؿ          3.38المتكسػػط الحسػػابُ لهمِػػع فقػػرات الرقابػػة اإداِر
كأف  6.99%ا قِمػػػػة ا صتبػػػػار67.53( أم أف المتكسػػػػط الحسػػػػابُ النسػػػػبُ 5 الدرهػػػػة ال،لِػػػػة مػػػػف 

كىذا ِعنُ أف ىناؾ مكافقة بدرهة متكسطة مػف قبػؿ أفػراد  0.000تساكم  (Sig .القِمة ا حتمالِة 
ىػذه النتِهػة إلػٍ ا ىتمػاـ  سػبب الباحـثوُِبِّن . عاـ العِنة علٍ همِع فقرات الرقابة اإداِرة بش،ؿو 

ا كالتػُ الشػرطِة األمنِػةالػكطنُ لػدكر الرقابػة فػُ المنظكمػة  كاألمفال،بِر الذم تكلِو كزارة الداصلِة 
ر العمؿ داصؿ الكزارة. تسعٍ  إلٍ هعليا إحدل المرت،زات التُ تساىـ فُ تطِك

 
 ثانِا: تحلِل فقرات مجال "تحسِن آداء إداري"

درهػػة  قػػد كصػػلت إلػػٍلمعرفػػة مػػا إذا ،انػػت متكسػػط درهػػة ا سػػتهابة  Tتػػـ اسػػتصداـ اصتبػػار       
 .(5.44النتا ج مكضحة فُ هدكؿ   .3كىُ  أـ  المكافقة المتكسطة 

 

 (5.33جدول )
ة والوزن النسبُ لرل   فقرة من فقراتالتررارات والمتوسطات واٗنحرافات المعِاِر

 ورذلك ترتِبيا فُ اٗستبانة "تحسِن آداء إداريمجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

المتوسط 
الحسابُ 
 النسبُ

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 بالترتِ

3.  

ػة فػُ هيػاز  تيسًيـ اليِ،لِة اإداِر
ر  الشػػػػرطة الفلسػػػػطِنِة فػػػػُ تطػػػػِك

 األدا  اإدارم.
3.76 0.92 75.10 8.12 *0.000 10 

1.  

ِيسػػػػػػػػػػػػػػاًعد التصطػػػػػػػػػػػػػػِط المسػػػػػػػػػػػػػػبؽ 
ل عماؿ فُ تحقِػؽ نتػا ج أفضػؿ 

 ألدا  العاملِف.
3.89 0.95 77.76 9.24 *0.000 7 

1.  

ِيسػػػػاًىـ تنفِػػػػذ الميػػػػاـ مػػػػف صػػػػالؿ 
ف األدا  فػػػػػػرؽ عمػػػػػػؿ فػػػػػػُ تحسػػػػػػِ

 اإدارم.
3.91 0.81 78.30 10.92 *0.000 3 

4.  

تيسػػػاعد مشػػػار،ة العػػػاملِف باتصػػػاذ 
علػػػػػػػٍ تحسػػػػػػػِف أدا يػػػػػػػـ  القػػػػػػػرارات
 اإدارم.

3.80 0.95 75.96 8.18 *0.000 8 

5.  
تيسػػػػًيـ سػػػػرعة ا،تشػػػػاؼ األصطػػػػا  

 فُ تحسِف األدا  اإدارم.
4.04 0.85 80.82 12.14 *0.000 1 

6.  
هيػاز  فػُ سا دال ا تصاؿ نظاـ ِىٌتًسـ

 الشرطة الفلسطِنِة بالمر،ِزة.
3.67 1.04 73.47 6.34 *0.000 12 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

المتوسط 
الحسابُ 
 النسبُ

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 بالترتِ

7.  

تيسػػػػػػػًيـ دقػػػػػػػة المعلكمػػػػػػػات صػػػػػػػالؿ 
العمػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػُ تحسػػػػػػػػػػػػػِف األدا  

 اإدارم.
3.95 0.86 78.96 10.76 *0.000 2 

8.  
تيسًيـ كفرىة اإم،انِات المادِة فُ 

 تحسِف مستكل األدا  اإدارم.
3.90 1.19 77.94 7.45 *0.000 6 

9.  

تيسػػػتىصدـ التقنِػػػات الحدِ ػػػة صػػػالؿ 
العمػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػُ هيػػػػػػػػػػاز الشػػػػػػػػػػرطة 

 الفلسطِنِة.
3.05 1.10 61.02 0.46 0.323 19 

30.  

ِىنػػػتيج عػػػف العالقػػػات الهِػػػدة بػػػِف 
الػػػػػزمال  تحسػػػػػِف مسػػػػػتكل نتػػػػػا ج 

 المياـ الميك،لة إلِيـ.
3.91 1.02 78.16 8.85 *0.000 4 

33.  

ع تفىيُّػػػػػـ الرؤسػػػػػا  لمشػػػػػاعر  ِيشػػػػػهًٌ
ملِف علٍ تحسِف كاحتِاهات العا
 أدا يـ اإدارم.

3.73 1.04 74.69 6.99 *0.000 11 

31.  
تىشػػًهِع الرؤسػػا  للعػػاملِف ِػػدفعيـ 

  نهاز العمؿ ب،فا ة.
3.91 1.03 78.16 8.76 *0.000 4 

31.  

تىشػػػػػًهِع المنافسػػػػػة بػػػػػِف العػػػػػاملِف 
ِيؤٌدم إلػٍ تحسػِف مسػتكل أدا يػـ 

 اإدارم.
3.80 1.01 75.92 7.76 *0.000 9 

34.  
د تىقبُّؿ مف الرؤسػا  لمقترحػات  ِيكهى

 العاملِف فُ هياز الشرطة.
3.17 1.01 63.47 1.71 *0.045 16 

35.  
تتػػػػػػػػػكفُّر الصبػػػػػػػػػرة كالميػػػػػػػػػارة لػػػػػػػػػدل 
 العاملِف فُ مها تيـ المصتلفة.

3.36 0.83 67.14 4.27 *0.000 14 

36.  

تىقُِّػػػػػػػػػػػػػػػػد الرؤسػػػػػػػػػػػػػػػػا  باألنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كالتعلِمػػػػػػػػػػػػػات ِيعِػػػػػػػػػػػػػؽ المبػػػػػػػػػػػػػادرة 
ف الشصصِة لػدل العػاملِف لتحسػِ

 أدا يـ اإدارم.

3.42 0.86 68.37 4.81 *0.000 13 

37.  
ض  ػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػعؼ فػػػػػػػػػػُ تفػػػػػػػػػػِك ِيكهى

 السلطات فُ هياز الشرطة.
3.24 0.95 64.90 2.54 *0.006 15 

38.  
ِػػػػػتـ تقِػػػػػِـ أدا  العػػػػػاملِف بشػػػػػ،ؿو 

 دكرم كنِزو.
3.00 1.03 60.00 0.00 0.500 20 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابُ

اٗنحراف 
 المعِاري

المتوسط 
الحسابُ 
 النسبُ

قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 بالترتِ

39.  
ِػػػػتـ إشػػػػراؾ العػػػػاملِف فػػػػُ دكرات 

 تدِربِة متصصصة.
3.15 0.95 63.06 1.60 0.056 17 

10.  

تتػػػػػػػػكفُّر التاذِػػػػػػػػة الراهعػػػػػػػػة عػػػػػػػػف 
ػػػػػػػػزىة فػػػػػػػػُ هيػػػػػػػػاز  األعمػػػػػػػػاؿ المينهى

 الشرطة.
3.15 1.06 63.06 1.43 0.078 17 

  0.000* 9.98 71.77 0.58 3.59 جمِع فقرات المجال معاً 

 .α ≤0.05 د لة  مستكلالمتكسط الحسابُ داؿ إحصا ِان عند * 
 

 ِلُ: ( ِم،ف استصالص ما5.11مف هدكؿ  

ُتسـِيم سـرعة ارتشـاف آخطـاء فـُ تحسـِن اكىُ أعلٍ فقرة للفقرة الصامسة المتكسط الحسابُ  .أ 
( أم أف المتكسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابُ النسػػػػػػػبُ 5 الدرهػػػػػػػة ال،لِػػػػػػػة مػػػػػػػف  4.04ِسػػػػػػػاكم  اآداء إداري

كىػذا ِعنػُ  0.000تسػاكم  (Sig .القِمة ا حتمالِػة ا كأف 12.14%ا قِمة ا صتبار 80.82
 بؿ أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة.فقة بدرهة ،بِرة مف قأف ىناؾ مكا

 

ُتسِيم دقة المعلومات خ٘ل العمل فُ اكىُ التالِة ألعلٍ فقرة  السابعةللفقرة المتكسط الحسابُ  .ب 
( أم أف المتكسػط الحسػابُ النسػبُ 5 الدرهػة ال،لِػة مػف  3.95ِساكم  اتحسِن آداء إداري

كىػذا ِعنػُ  0.000تسػاكم  (Sig .القِمة ا حتمالِػة أف ا ك 10.76%ا قِمة ا صتبار 78.96
 أف ىناؾ مكافقة بدرهة ،بِرة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة.

 

العـاملِن بشـرل  دوري ِـتم تقِـِم أداء اكىُ الفقرة األدنٍ للفقرة ال امنة عشر المتكسط الحسابُ  .ج 
و ا كأف 0.00ا قِمػة ا صتبػار %60.00أم أف المتكسط الحسابُ النسبُ  3.00 ِساكما ونِز

كىذا ِعنػُ أف ىنػاؾ مكافقػة بدرهػة متكسػطة مػف قبػؿ  0.500تساكم  (Sig .القِمة ا حتمالِة 
 أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة.

 

ــة اكىػػُ الفقػػرة التػػُ سػػبقت األدنػػٍ  التاسػػعةللفقػػرة المتكسػػط الحسػػابُ  .د  ــات الحدِث ُتســت خدم التقنِ
أم أف المتكسػػط الحسػػابُ النسػػبُ  3.05ِسػػاكم ا ِنِةخــ٘ل العمــل فــُ جيــاز الشــرطة الفلســط

كىػػذا ِعنػػُ  0.323تسػػاكم  (Sig .القِمػػة ا حتمالِػػة ا كأف 0.00%ا قِمػػة ا صتبػػار 60.02
 أف ىناؾ مكافقة بدرهة متكسطة مف قبؿ أفراد العِنة علٍ ىذه الفقرة.

 

لحسػػابُ النسػػبُ ا كأف المتكسػػط ا3.59عػػاـ ِم،ػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابُ ِسػػاكم  بشػػ،ؿو  .ه 
لػذلؾ  0.000تسػاكم  (Sig .القِمػة ا حتمالِػة ا كأف 9.98%ا قِمة ا صتبػار 71.77ِساكم 



 

-434-
 

كىػذا ِعنػُ ا α ≤0.05 ِعتبر مهػاؿ اتحسػِف األدا  اإدارما داؿ إحصػا ِان عنػد مسػتكل د لػة 
 بؿ أفراد العِنة علٍ فقرات ىذا المهاؿ. مف قً  ،بِرةو  أف ىناؾ مكافقة بدرهةو 

 كالح ِػػث مػػف قِػػادة كزارة الداصلِػػة الػػد كبالسػػعُ  ىػػكالنتِهػػة  سػػبب ىػػذه إلػػٍ الباحــث وُِِشــِر      
فػػػُ  لتحسػػػِف األدا  العػػػاـ للعػػػاملِف نشػػػطة المصطػػػط ليػػػاكاأل األعمػػػاؿ،افػػػة  إنهػػػاحالػػػكطنُ  كاألمػػػف

مػػف صػػالؿ كذلػػؾ كبػػاقُ األهيػػزة األمنِػػة علػػٍ كهػػو العمػػكـا ا هيػػاز الشػػرطة علػػٍ كهػػو الصصػػكص
عالِػػةا كتػػكفِر مػػا ِلػػـز مػػف  بمينِػػةو مػػا ِك،ػػؿ إلِػػو ،ػػؿ در بشػػرم مؤىػػؿ قػػادر علػػٍ القِػػاـ بتػػكفِر ،ػػا

ػد لِسػيـ ،ػؿ ذلػؾ فػُ  اؿ لػو أدا  دكره بشػ،ؿو فعػاؿإم،انِات مادِة تيسػيًٌ  سػرعة ك  دقػة المعلكمػاتتهِك
رغػػػـ مػػػا ِعػػػانُ هيػػػاز الشػػػرطة مػػػف قلػػػة  االتػػػُ قػػػد تحػػػدث أ نػػػا  تػػػأدِتيـ لػػػكاهبيـا،تشػػػاؼ األصطػػػا  

العمػػؿ فػػُ التقنِػػات الحدِ ػػة صػػالؿ  ،انػػات كشػػح المصصصػػات المالِػػة التػػُ تحػػكؿ دكف اسػػتصداـاإم
 .هياز الشرطة الفلسطِنِة

ِتـ تقِِـ أدا  العػاملِف بشػ،ؿو االعِنة علٍ فقرة  أفرادتهاىات فِما ِتعلؽ بالمكافقة المتكسطة        
إلٍ  ـ. مقابلة(2015حسب  ميناا  ذلؾ فِعكد اكحصكليا علٍ المرتبة ما قبؿ األصِرة ادكرم كنِزو

لٍ رتبة كىذه تحصػؿ ،ػؿ  ػالث سػنكات علػٍ حالة الترقِة مف رتبة إأف تقِِـ العاملِف   ِتـ إ  فُ 
 .المستحٌقةاألقؿ حسب الرتبة 

معمكؿ بو علٍ أرض الكاقع ِتعارض مع ما ىك منصكص علِو فُ أف ما ىك  رد الباحثوِؤ       
( نٌصػػػت علػػػٍ أف الضػػػابط ِصضػػػع لنظػػػاـ 29مػػػف الفلسػػػطِنُا فالمػػػادة  قػػػكل األ قػػػانكف الصدمػػػة فػػػُ

 علٍ الكهو التالُ: تقاِرر ال،فا ة
 .ا صتبارتقِرر ،فا ة كت بِت ،ؿ ستة أشير للضباط الميعٌِنِف تحت  .1
 تقِرر ،فا ة ،ؿ سنة للضباط المي ٌبتِف مف رتبة مالـز حتٍ  عمِد. .2
 لِيـ مياـ صاصة داصؿ الكطف أك صارهو.للضٌباط الذِف ِيعيد إصتصر تقِرر ،فا ة مي  .3

بيعػػد  فِمػػا ِتعلػػؽ بهمِػػع فقػػرات اتهاىػػات أفػػراد العِنػػة (ا أفم2243أظيػػرت دراسػػة الشػػِرؼ        
ؿ كىػذا ِػدي  %(94.77)كبكزف نسبُ هدان  ،بِرةها ت بدرهة مكافقة  ةكا هتماعِ ةاإنسانِ العالقات

 مػع ؽًفػتتٌ  بػذلؾ ا كىػُعلػٍ األدا  الػكظِفُ للعػاملِفؤ ر تيػ ةكا هتماعِػ ةاإنسػانِ علٍ أف العالقػات
كالمتعلقػػػػػػات بالهكانػػػػػػب  (5.44)مػػػػػػف الهػػػػػػدكؿ (42،44،42) اتنتػػػػػػا ج ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة فػػػػػػُ الفقػػػػػػر 

كبػػػػكزف نسػػػػبُ  مكافقػػػػة بدرهػػػػة ،بِػػػػرة مػػػػف قبػػػػؿ أفػػػػراد العِنػػػػةال حِػػػػث ،انػػػػت ا هتماعِػػػػة كاإنسػػػػانِة
 علىالتوالً.%(78.46)ك %(74.69)ك %(78.46)

اىتمػػػاـ القِػػػادة فِمػػػا ِتعلػػػؽ بفقػػػرة  اتهاىػػػات أفػػػراد العِنػػػة(ا أف م2244دراسػػػة العتِبػػػُ   بٌِنػػػت      
 ،%(57.6)كبػػػكزف نسػػػبُ بلػػػد  متكسػػػطةبمقترحػػػات كمالحظػػػات العػػػاملِف؛ أظيػػػرت مكافقػػػة بدرهػػػة 
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بِنمػا  .%(63.47)أِضػان متكسػطة كل،ػف بػكزف نسػبُ بلػد ،انت درهة المكافقة فُ الدراسة الحالِػة ك 
تقِػِـ األدا  بشػ،ؿ دكرما أف ت أِضان دراسة العتِبُ أف اتهاىات افراد العِنة فِما ِتعلؽ بفقػرة أظير 

كىُ تتفؽ مع الدراسة الحالِػة  (%63.8)ىناؾ مكافقة بدرهة متكسطة علٍ تلؾ الفقرة كبكزف نسبُ 
ِضػان فػُ أ كاصتلفتػاا %(62)فُ درهة المكافقة المتكسطة بِنما اصتلفػت فػُ الػكزف النسػبُ الػذم بلػد 

السبعة عشر فقرةا بِنما حصػلت حصكؿ تلؾ الفقرة فُ دراسة العتِبُ علٍ المرتبة السابعة مف بِف 
 ،ػػذلؾ كقػػد بٌِنػػت بػػة العشػػركف كاألصِػػرة مػػف بػػِف الفقػػرات فػػُ الدراسػػة الحالِػػة.تنفػػس الفقػػرة علػػٍ المر 

بِةل الصضكع فِما ِتعلؽ بفقرة اتهاىات أفراد العِنةمف صالؿ  دراسة العتِبُ ؛ أف ىناؾ لدكرات التدِر
مكافقة بدرهػة متكسػطة الدراسة الحالِة أظيرت  ا بِنما%(92)،بِرة هدان كبكزف نسبُ مكافقة بدرهة 

 .%(63.26)علٍ تلؾ الفقرة كبكزف نسبُ 

أفػػراد العِنػػة أف الفقػػرة المتعلًٌقػػة مػػف صػػالؿ كهيػػة نظػػر  ام(2226)أظيػػرت دراسػػة أبػػك ىػػداؼ       
قػػد حصػػلت علػػٍ درهػػة مكافقػػة متكسػػطة  بأنيػػا العػػاملِفابيػػا  التػػُ ِهػػب اف ِتمتٌػػعبػػالصبرة كالميػػارة 
علػػٍ نفػػس  متكسػػطة درهػػة المكافقػػةأمػػا الدراسػػة الحالِػػة فقػػد أظيػػرت أف  %(،66.95)كبػػكزف نسػػبُ 

نفػػػس الدراسػػػة أف الفقػػػرة المتعلقػػػة بالصضػػػكع  كأظيػػػرت أِضػػػا .(%67.44)كبػػػكزفو نسػػػبُ بلػػػد الفقػػػرة 
بِة؛  ا بِنما الدراسة الحالِػة أظيػرت %(48)كبكزف نسبُ  قلِلةأف ىناؾ مكافقة بدرهة للدكرات التدِر

 .%(63.26)مكافقة بدرهة متكسطة علٍ تلؾ الفقرة كبكزف نسبُ 

بمشار،ة (ا مف صالؿ كهية نظر أفراد العِنة أف الفقرة المتعلًٌقة م2227أظيرت دراسة شاىِف       
كبػكزف نسػبُ  ،بِػرةقػد حصػلت علػٍ درهػة مكافقػة  أنيػاب ااراتالعاملِف للرؤسا  فُ عملِة اتصاذ القر 

الدراسػػػة الحالِػػة أظيػػػرت أف درهػػػة ك ا كل،ػػف فػػػُ المرتبػػػة األصِػػرة مػػػف بػػػِف فقػػرات المهػػػاؿ %(82.5 
كفػػػُ المرتبػػػة ال امنػػػة مػػػف بػػػِف فقػػػرات المهػػػاؿ  %(75.96كبػػػكزفو نسػػػبُ بلػػػد   أِضػػػان ،بِػػػرة المكافقػػػة 
؛ أف أف الفقرة المتعلقة بتكفر التاذِة الراهعػة كا سػتفادة منيػاكأظيرت أِضا نفس الدراسة  .العشركف

ا بِنما الدراسػة الحالِػة أظيػرت مكافقػة بدرهػة %(88.2)كبكزف نسبُ  ،بِرة هدان ىناؾ مكافقة بدرهة 
 .%(63.26)متكسطة علٍ تلؾ الفقرة كبكزف نسبُ 

تقِػِـ دكرم  فقػرة ا  ِػتـ أف مف صالؿ كهية نظر أفراد العِنةم(،2225)أظيرت دراسة السِد       
كفقػػرة اِتسػػـ  ا%(74.5)ا بأنيػػا قػػد حصػػلت علػػٍ درهػػة مكافقػػة ،بِػػرة كبػػكزف نسػػبُ األدا  العػػاملِف

حصػلت علػٍ درهػة مكافقػة قلِلػة كبػكزفو نسػبُ بلػد  نظاـ تقِػِـ األدا  المطبػؽ بالمكضػكعِة كالنزاىػةا
ػػػػوِػػػػتـ تقِػػػػِفقػػػػرة ا أف الدراسػػػػة الحالِػػػػةا بِنمػػػػا أظيػػػػرت %(44.8)  اـ أدا  العػػػػاملِف بشػػػػ،ؿو دكرم كنِز

 السػِد . كأظيرت أِضا نفػس دراسػة%(62.2)كبكزفو نسبُ بلد  متكسطةدرهة مكافقة  حصلت علٍ
بِػػػػػة للعػػػػػاملِف؛أف الفقػػػػػرة المتعلقػػػػػة  كبػػػػػكزف نسػػػػػػبُ  قلِلػػػػػةأف ىنػػػػػػاؾ مكافقػػػػػة بدرهػػػػػة  بالػػػػػدكرات التدِر
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ة علػػػٍ تلػػػؾ الفقػػػرة كبػػػكزف نسػػػبُ ا بِنمػػػا الدراسػػػة الحالِػػػة أظيػػػرت مكافقػػػة بدرهػػػة متكسػػػط%(43.4)
(63.06)%.

ض مػػػف صػػػالؿ كهيػػػة نظػػػر أفػػػراد العِنػػػة أف م(،2245) أبػػػك عمػػػرةأظيػػػرت دراسػػػة        مهػػػاؿ تفػػػِك
ا بِنمػػػا أظيػػػرت الدراسػػػة %(77.38)قػػػد حصػػػؿ علػػػٍ درهػػػة مكافقػػػة ،بِػػػرة كبػػػكزف نسػػػبُ  السػػػلطات

د ضػعؼ فػُ تفػكِض السػلطات فػُ هيػاز الشػرطةالحالِة أف فقرة ا حصػلت علػٍ درهػة مكافقػة  اِيكهى
مشػػػار،ة ب. كأظيػػػرت أِضػػػا نفػػػس الدراسػػػة أف الفقػػػرة المتعلقػػػة %(64.9)متكسػػػطة كبػػػكزفو نسػػػبُ بلػػػد 

علػٍ ىػذه الفقػرة كفػؽ المحػؾ المعتمػد مكافقػة  عػدـ ؛ أف ىنػاؾالعاملِف فُ عملِة صنع كاتصػاذ القػرار
الحالِػػة أظيػػػرت مكافقػػػة ا بِنمػػػا الدراسػػػة %(57.24)كزف نسػػبُ بػػػ فػػُ دراسػػػة ابػػك عمػػػرةا كقػػػد ،انػػت

م،ػػف %(75.96)علػػٍ تلػػؾ الفقػػرة كبػػكزف نسػػبُ  ،بِػػرةبدرهػػة  ىػػذا ا صػػتالؼ فػػُ النتِهػػة  إرهػػاعا ِك
 ك،ػػذلؾ أظيػػرت لع آراؤىػػـ فػػُ ىػػذه الدراسػػة مػػف صػػانعُ القػػرار.إلػػٍ قػػرب الهيػػات الرقابِػػة الميسػػتىط

م،انِػػات بتػػكفُّر  الفقػػرة المتعلًٌقػػةمػػف صػػالؿ كهيػػة نظػػر أفػػراد العِنػػة أف دراسػػة أبػػك عمػػرة  متطلبػػات كا 
ا بِنمػػػا أظيػػرت الدراسػػػة %(67.54)كبػػػكزف نسػػبُ  متكسػػطةقػػد حصػػػؿ علػػٍ درهػػػة مكافقػػة العمػػؿا 
 .%(77.94)كبكزفو نسبُ بلد  ،بِرة علٍ تلؾ الفقرة بدرهة مكافقة كهكدالحالِة 

 

 :فرضِات الدراسةاختبار  5.5
 آولُ:الرئِسة الفرضِة 

ـة بـِن  (α ≤ 0.05)صـائِة عنـد مسـتوى دٗلـة ٗ توجـد ع٘قـة ذات دٗلـة إح دور الرقابـة إداِر
 .وتحسِن مستوى آداء إداري فُ جياز الشرطة الفلسطِنِة

 
 (5.31جدول )

ة بِن معامل اٗرتباط  دور الرقابة إداِر
 وتحسِن مستوى آداء إداري فُ جياز الشرطة الفلسطِنِة

 معامل بِرسون الفرضِة
 ل٘رتباط

 القِمة
 اٗحتمالِة

(Sig.) 

 (α ≤ 0.05)  تكهد عالقة ذات د لػة إحصػا ِة عنػد مسػتكل د لػة 
ػػة كتحسػػِف مسػػتكل األدا  اإدارم فػػُ هيػػاز  بػػِف دكر الرقابػػة اإداِر

 الشرطة الفلسطِنِة.
0.565 *0.000 

 .α ≤ 0.05 د لة لا رتباط داؿ إحصا ِان عند مستك    *
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 (.Sig  ا كأف القِمػػػػة ا حتمالِػػػػة0.565 ا رتبػػػػاط ِسػػػػاكم ( أف معامػػػػؿ5.12ِبػػػػِف هػػػػدكؿ        
ذات د لػة  وىـذا ِـدل علـٍ وجـود ع٘قـة α ≤0.05 كىُ أقؿ مف مستكل الد لػة  0.000تساكم 

 إحصا ِة بِف دكر الرقابة اإداِرة كتحسِف مستكل األدا  اإدارم فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة.

ر الباحثُِ و         بشرما عنصر بتأدِتو ِقكـ إنسانُ عمؿ ىك اإدارم األدا  فأبىذه النتِجة  فسِّ
 المحػددة كفقػان ل نظمػة مراقبتو كالتأ،د مػف أدا ه ِستكهب مما للصطأ كا نحراؼا عرضة ىك بالتالُ

اإطػار فػُ  ذيً،ػرى مػع مػا  ىذه النتِجـة قوتتف .ا نحراؼ كتصحِح عالِةا كلتفادم أم صطأ كبهكدةو 
ر العملِة اإدارم األدا أف للرقابة دكر اِهابُ فُ تعِزز كتحسِف  النظرم ليذه الدراسة مف ا كتطِك

 لهعليا أ، ر ،فا ةن كفاعلِة. اإداِرة

الفرضِات التالِة:وِتفرع من الفرضِة الرئِسة   

اليِرل التنظِمُ  بِن (α ≤ 0.05)ٗ توجد ع٘قة ذات دٗلة إحصائِة عند مستوى دٗلة  (1
 .بالمحافظات الجنوبِةي فُ جياز الشرطة الفلسطِنِة وتحسِن مستوى آداء إدار 

 

 

 (5.31جدول )
 بِن اليِرل التنظِمُ وتحسِن مستوى آداء إداريمعامل اٗرتباط 

 فُ جياز الشرطة الفلسطِنِة 

 الفرضِة
معامل 
 بِرسون
 ل٘رتباط

القِمة 
 اٗحتمالِة

(Sig.) 

بػِف اليِ،ػؿ  (α ≤ 0.05)   تكهػد عالقػة ذات د لػة إحصػا ِة عنػد مسػتكل د لػة
التنظِمػػػػػػػػُ كتحسػػػػػػػػِف مسػػػػػػػػتكل األدا  اإدارم فػػػػػػػػُ هيػػػػػػػػاز الشػػػػػػػػرطة الفلسػػػػػػػػطِنِة 

 بالمحافظات الهنكبِة
0.700 *0.000 

 .α ≤ 0.05 د لة لا رتباط داؿ إحصا ِان عند مستك      *
( .Sig ا كأف القِمػػػػة ا حتمالِػػػػة 0.700( أف معامػػػػؿ ا رتبػػػػاط ِسػػػػاكم 5.13ف هػػػػدكؿ  ًٌِ بىػػػػِي       
كىػذا ِػدؿ علػٍ كهػكد عالقػة ذات د لػة  α ≤0.05 كىػُ أقػؿ مػف مسػتكل الد لػة  0.000تسػاكم 

إحصػػػا ِة بػػػِف اليِ،ػػػؿ التنظِمػػػُ كتحسػػػِف مسػػػتكل األدا  اإدارم فػػػُ هيػػػاز الشػػػرطة الفلسػػػطِنِة 
 . بالمحافظات الهنكبِة

مػات نحػك تحقِػؽ أىػػدافيا تكهِػو المنظأىمِػة اليِا،ػؿ التنظِمِػة فػُ إلػٍ  النتِجـةوُتعـزى ىـذه       
ا كفُ هيػاز الشػرطة علػٍ كهػو الصصػكص كذلػؾ فػُ ظػؿ  التُ أينش ت مف أهليا علٍ كهو العمـك
حػتـ علػٍ قِػادة كالػذم ِي إداراتػو كدكا ػرها  الملقػاة علػٍ عػاتؽ المياـ كالمسػ كلِات التكسع الحاصؿ فُ
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رىػػا  باليِا،ػػؿ التنظِمِػػة لػػدِيا كالعمػػؿ علػػٍال،بِػػر  ا ىتمػػاـهيػػاز الشػػرطة  مػػف أهػػؿ تحسػػِف تطِك
 .العاـ للعاملِف فِيا األدا 

تطبِػؽ اليِا،ػؿ التنظِمِػة علػٍ أرض الكاقػع مػف  أِضان تلؾ النتِهة إلٍ حدا ة وِعزو الباحث      
 نحػػك ا فقػد سػػعت كزارة الداصلِػػة كاألمػف الػػكطنُكالعمػػؿ المسػػتمر باتهػاه تحسػػِنيا ًقبىػؿ قِػػادة الشػرطة

التنظِمِػػة المعتمػػدةا كليػػذا الاػػرض فقػػد قامػػت بتشػػ،ِؿ أ، ػػر مػػف لهنػػة ت بِػػت العمػػؿ كفقػػان لليِا،ػػؿ 
لمتابعػػػػة ىػػػػذا األمػػػػرا كتػػػػـ إصػػػػدار ،تػػػػاب ِتضػػػػمف اليِ،ػػػػؿ التنظِمػػػػُ لهيػػػػاز الشػػػػرطة الفلسػػػػطِنِة 

كالكصؼ كالتكصِؼ الكظِفُ ل،ػؿ مكقػع فػُ اليِ،لِػةا كتػـ إنشػا  أِضػان إدارة  بالمحافظات الهنكبِة
ر كتتبػػع لم،تػػ ب مػػدِر عػػاـ قػػكل األمػػف الػػداصلُ التػػُ مػػف مياميػػا متابعػػة كتطبِػػؽ التصطػػِط كالتطػػِك

 اليِا،ؿ التنظِمِة فُ األهيزة األمنِة.
 

 

استخدام الوسائل وآدوات  بِن(α ≤ 0.05)  دٗلة مستوى عند إحصائِة دٗلة ذات ع٘قة توجد ٗ (2
 .ظات الجنوبِةبالمحاف الشرطة الفلسطِنِة ن مستوى آداء إداري فُ جيازالرقابِة وتحسِ

 

 (5.34)جدول 
 وتحسِن مستوى آداء إداري استخدام الوسائل وآدوات الرقابِةبِن معامل اٗرتباط 

 بالمحافظات الجنوبِةفُ جياز الشرطة الفلسطِنِة 

 الفرضِة
معامل 
 بِرسون
 ل٘رتباط

القِمة 
 اٗحتمالِة

(Sig.) 

بِف استصداـ  (α ≤ 0.05)ة   تكهد عالقة ذات د لة إحصا ِة عند مستكل د ل
الكسا ؿ كاألدكات الرقابِة كتحسِف مستكل األدا  اإدارم فُ هياز الشرطة 

 .بالمحافظات الهنكبِةالفلسطِنِة 
0.665 *0.000 

 .α≤ 0.05 د لة لا رتباط داؿ إحصا ِان عند مستك        *
 (.Sig  القِمػػػػة ا حتمالِػػػػةف ا كأ0.665( أف معامػػػػؿ ا رتبػػػػاط ِسػػػػاكم 5.14هػػػػدكؿ  ف ًٌِ بىػػػػِي       

كىػذا ِػدؿ علػٍ كهػكد عالقػة ذات د لػة  α≤0.05 كىػُ أقػؿ مػف مسػتكل الد لػة  0.000تساكم  
إحصا ِة بِف استصداـ الكسا ؿ كاألدكات الرقابِة كتحسِف مستكل األدا  اإدارم فُ هياز الشػرطة 

 .بالمحافظات الهنكبِةالفلسطِنِة 
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ٍ الػػكعُ ال،بِػػر لػػدل العػػاملِف فػػُ هيػػاز الشػػرطة الفلسػػطِنِة بأىمِػػة إلػػ وُتعــزى ىــذه النتِجــة      
الرقابِػػة ا لمػػا ليػػا مػػف تػػأ ِر اِهػػابُ فػػُ تسػػيِؿ العملِػػة تنكعيػػاضػػركرة ك  الرقابِػػة كاألدكاتالكسػػا ؿ 

 بالهكدة كال،فا ة العالِة.للكصكؿ إلٍ أدا  إدارم ِتسـ 
 

 

 تحقِق متطلبات فعالِة بِن(α ≤ 0.05) عند مستوى دٗلة  إحصائِة دٗلة ذات ع٘قة توجد ٗ (3

ة الرقابة  الجنوبِة بالمحافظات الفلسطِنِة الشرطة فُ جياز  آداء مستوى نوتحسِ إداِر
 

 (5.35جدول )
ة بِن معامل اٗرتباط   وتحسِن مستوى آداء إداريتحقِق متطلبات فعالِة الرقابة إداِر

 جنوبِةبالمحافظات الفُ جياز الشرطة الفلسطِنِة 
 

 الفرضِة
معامل 
 بِرسون
 ل٘رتباط

القِمة 
 اٗحتمالِة

(Sig.) 

 (α ≤ 0.05)  تكهػػد عالقػػة ذات د لػػة إحصػػا ِة عنػػد مسػػتكل د لػػة 
ػػػػة كتحسػػػػِف مسػػػػتكل األدا   بػػػػِف تحقِػػػػؽ متطلبػػػػات فعالِػػػػة الرقابػػػػة اإداِر

 بالمحافظات الهنكبِةاإدارم فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة 
0.662 *0.000 

 .α ≤ 0.05 د لة لا رتباط داؿ إحصا ِان عند مستك        *

 (.Sig ا كأف القِمػػػػة ا حتمالِػػػػة 0.662( أف معامػػػػؿ ا رتبػػػػاط ِسػػػػاكم 5.15هػػػػدكؿ  ف ًٌِ بىػػػػِي       
كىػذا ِػدؿ علػٍ كهػكد عالقػة ذات د لػة  α ≤0.05 كىػُ أقػؿ مػف مسػتكل الد لػة  0.000تسػاكم 

ػػػة كتحسػػػِف مسػػػتكل األدا  اإدارم فػػػُ هيػػػازإحصػػا ِة بػػػِف تحقِػػػؽ متطلبػػػات فعالِػػػة الر   قابػػة اإداِر
 .بالمحافظات الهنكبِةالشرطة الفلسطِنِة 

كعػػُ إدارة الشػػرطة بأىمِػػة كهػػكد نظػػاـ رقػػابُ ميت،اًمػػؿا ِعمػػؿ كفقػػان  إلػػٍ وُتعــزى ىــذه النتِجــة      
لعػػػػب  عػػػػف إهػػػػرا ات تىتىمٌِػػػػز بالمركنػػػػة كالسػػػػيكلة كتيػػػػكٌفر نتػػػػا ج دقِقػػػػة ككاضػػػػحة مػػػػف اهػػػػؿ تقلِػػػػؿ ا

المسػ كلِفا كلتػػكفِر المعلكمػػات الالزمػػة فػػُ الكقػػت المناسػب  تصػػاذ القػػراراتا كالمسػػاىمة فػػُ اقتػػراح 
أنسب الطُّريؽ لمعالهة ا نحرافات التُ قد تحصؿ أ نا  تنفِػذ الميػاـ مػف صػالؿ عناصػر كاعِػة تتسػـ 

 .بال قة كاألمانة كالنزاىة
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الجيـات الرقابِـة  بـِن(α ≤ 0.05) ى دٗلـة ٗ توجـد ع٘قـة ذات دٗلـة إحصـائِة عنـد مسـتو  (4
 .بالمحافظات الجنوبِةن مستوى آداء إداري فُ جياز الشرطة الفلسطِنِة وتحسِ

 

 (5.36جدول )
 وتحسِن مستوى آداء إداريالجيات الرقابِة بِن معامل اٗرتباط 

 فُ جياز الشرطة الفلسطِنِة 

 الفرضِة
معامل 
 بِرسون
 ل٘رتباط

القِمة 
 حتمالِةاٗ
(Sig.) 

بػػِف  (α ≤ 0.05)  تكهػػد عالقػػة ذات د لػػة إحصػػا ِة عنػػد مسػػتكل د لػػة 
كتحسِف مستكل األدا  اإدارم فُ هياز الشػرطة الفلسػطِنِة  الهيات الرقابِة

 .بالمحافظات الهنكبِة
0.748 *0.000 

 .α ≤ 0.05 د لة لا رتباط داؿ إحصا ِان عند مستك        *

ًٌِف         (.Sig القِمػػػػة ا حتمالِػػػػة ا كأف 7480.( أف معامػػػػؿ ا رتبػػػػاط ِسػػػػاكم 5.16هػػػػدكؿ  ِيبىػػػػ
كىػذا ِػدؿ علػٍ كهػكد عالقػة ذات د لػة  α ≤0.05 كىػُ أقػؿ مػف مسػتكل الد لػة  0.000تسػاكم 

كتحسػػػػِف مسػػػػتكل األدا  اإدارم فػػػػُ هيػػػػاز الشػػػػرطة الفلسػػػػطِنِة  إحصػػػػا ِة بػػػػِف الهيػػػػات الرقابِػػػػة
 .بالمحافظات الهنكبِة

،افػة تشمؿ صػالحِاتيا  هيات رقابِةإلٍ إِهاد سعُ هياز الشرطة  إلٍ وُتعزى ىذه النتِجة      
 الػدؤكب. ك،ذلؾ سػعِيا مدِر عاـ الشرطةلتتبع مباشرةن تتمتع با ستقاللِة بحِث اإدارات كالدكا ر ك 

،لػػة إلِيػػا علػػٍ مياميػػا المك  ألدا إرفادىػػا ب،ػػكادر مؤىلػػة علمِػػان كمينِػػان كتػػكفِر بِ ػػة عمػػؿ مناسػػبة 
ره. اإدارما كىذا ،لو مف أهؿ ا رتقا  بالمستكل العاـ للعمؿ األ،مؿ كهوال  كتطِك
 

 :ثانِةالالرئِسة الفرضِة 
بِن متوسطات استجابة أفراد  (α ≤ 0.05)فروق ذات دٗلة إحصائِة عند مستوى دٗلة  ٗ توجد

ـة وتحسـِن مسـتوى آداء إ داري فـُ جيـاز الشـرطة الفلسـطِنِة العِنة حول دور الرقابة إداِر
ة، المؤىل العلمُ،   ة(.سنوات الخبر ُتعزى للمتغِرات الشخصِة التالِة: )العمر، الرتبة العسرِر

لعِنتِف مستقلتِفا لمعرفة ما إذا ،اف ىناؾ فركؽ ذات د لػة إحصػا ِة T اصتبار تـ استصداـ ا      
مػػف البِانػػات. ،ػػذلؾ تػػـ اسػػتصداـ اصتبػػار كىػػك اصتبػػار معلمػػُ ِصػػلح لمقارنػػة متكسػػطُ مهمػػكعتِف 
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ِصػلح االتباِف األحادما  لمعرفة ما إذا ،اف ىناؾ فركؽ ذات د لة إحصا ِة كىذا ا صتبار معلمُ 
 متكسطات أك أ، ر. 3لمقارنة 

 ؽ مف ىذه الفرضِة الفرضِات الفرعِة التالِة:شتى كِي 
بِن متوسـطات اسـتجابة  (α ≤ 0.05)ٗ توجد فروق ذات دٗلة إحصائِة عند مستوى دٗلة  (3

ــة وتحســِن مســتوى آداء إداري فــُ جيــاز الشــرطة  أفــراد العِنــة حــول دور الرقابــة إداِر
 إلٍ العمر.الفلسطِنِة ُتعزى 

 (5.37جدول )
 العمرػػػ  اآحادي ن"التباِ اختبارنتائج 

 المجال

 المتوسطات
قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

 35أقل من 
 معا

 -عام 35
 45أقل من 
 عام

 -عام 45
 55أقل من 
 عام

 0.315 1.169 3.01 3.22 3.31 اليِ،ؿ التنظِمُ.

 0.723 0.326 3.21 3.39 3.35 .األدكات كالكسا ؿ الرقابِة

 0.948 0.053 3.44 3.51 3.50 .متطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابة

 0.885 0.122 3.46 3.35 3.40 ة.الهيات الرقابِ

 0.818 0.201 3.28 3.38 3.39 .ابة اإداِرةالرق

 0.658 0.420 3.43 3.59 3.62 .تحسِف األدا  اإدارم

 0.742 0.299 3.33 3.44 3.46 جمِع المجاٗت معا

 

 المقابلػة  صتبػار (.Sig ( تبِف أف القِمػة ا حتمالِػة 5.17مف النتا ج المكضحة فُ هدكؿ        
لهمِػع المهػا ت كالمهػا ت مهتمعػة معػا كبػذلؾ  0.05مػف مسػتكل الد لػة االتباِف األحادما أ،بر 

ِم،ػف اسػػتنتاج أنػػو   تكهػػد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػا ِة بػػِف متكسػػطات تقػػدِرات عِنػػة الدراسػػة حػػكؿ 
 ىذه المها ت كالمها ت مهتمعة معا تعزل إلٍ العمر.

 



 

-442-
 

بِن متوسـطات اسـتجابة  (α ≤ 0.05)ٗ توجد فروق ذات دٗلة إحصائِة عند مستوى دٗلة  (1
ــة وتحســِن مســتوى آداء إداري فــُ جيــاز الشــرطة  أفــراد العِنــة حــول دور الرقابــة إداِر

ة.  الفلسطِنِة ُتعزى إلٍ الرتبة العسرِر
 

 (5.38جدول )
ة ػػػ االتباِن آحادي" اختبارنتائج    الرتبة العسرِر

 المجال

 المتوسطات
قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) رائد فما  نقِب م٘زم أول م٘زم
 فوق

 0.715 0.454 3.12 3.25 3.34 3.26 اليِ،ؿ التنظِمُ

 0.928 0.152 3.29 3.34 3.41 3.35 األدكات كالكسا ؿ الرقابِة

 0.735 0.425 3.37 3.55 3.45 3.56 متطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابة

 0.981 0.059 3.39 3.38 3.44 3.35 الهيات الرقابِة

 0.909 0.180 3.29 3.39 3.41 3.39 الرقابة اإداِرة

 0.682 0.501 3.50 3.57 3.72 3.56 تحسِف األدا  اإدارم

 0.846 0.271 3.36 3.45 3.51 3.44 جمِع المجاٗت معا

 المقابلػة  صتبػار (.Sig)( تبِف أف القِمػة ا حتمالِػة 5.18مف النتا ج المكضحة فُ هدكؿ        
لهمِػع المهػا ت كالمهػا ت مهتمعػة معػا كبػذلؾ  0.05تباِف األحادما أ،بر مػف مسػتكل الد لػة اال

ِم،ػف اسػػتنتاج أنػػو   تكهػػد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػا ِة بػػِف متكسػػطات تقػػدِرات عِنػػة الدراسػػة حػػكؿ 
 ىذه المها ت كالمها ت مهتمعة معا تعزل إلٍ الرتبة العس،ِرة.

 

 

بـِن متوسـطات اسـتجابة  (α ≤ 0.05)صائِة عند مستوى دٗلة ٗ توجد فروق ذات دٗلة إح (1
ــة وتحســِن مســتوى آداء إداري فــُ جيــاز الشــرطة  أفــراد العِنــة حــول دور الرقابــة إداِر

 إلٍ المؤىل العلمُ.الفلسطِنِة ُتعزى 
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 (5.39جدول )
 المؤىل العلمُ ػػػ االتباِن آحادي" اختبارنتائج 

 المجال

 المتوسطات
قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 

ة عامة  ثانِو
 فأقل

دبلوم 
 متوسط

وس  برالوِر
 فأعلٍ

 0.944 0.058 3.24 3.23 3.29 اليِ،ؿ التنظِمُ.

 0.733 0.312 3.33 3.31 3.44 .األدكات كالكسا ؿ الرقابِة

 0.911 0.093 3.49 3.47 3.55 متطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابة.

 0.711 0.342 3.36 3.51 3.41 .ةالهيات الرقابِ

 0.851 0.162 3.36 3.37 3.44 الرقابة اإداِرة.

 0.870 0.140 3.59 3.52 3.62 تحسِف األدا  اإدارم.

 0.875 0.134 3.43 3.42 3.50 جمِع المجاٗت معا

 

  صتبػارالمقابلػة  (.Sig)( تبِف أف القِمػة ا حتمالِػة 5.19مف النتا ج المكضحة فُ هدكؿ        
كبػذلؾ  لهمِػع المهػا ت كالمهػا ت مهتمعػة معػان  0.05االتباِف األحادما أ،بر مػف مسػتكل الد لػة 

ِم،ػف اسػػتنتاج أنػػو   تكهػػد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػا ِة بػػِف متكسػػطات تقػػدِرات عِنػػة الدراسػػة حػػكؿ 
 ىذه المها ت كالمها ت مهتمعة معا تعزل إلٍ المؤىؿ العلمُ. 

 

 

 

بـِن متوسـطات اسـتجابة  (α ≤ 0.05)ذات دٗلة إحصائِة عند مستوى دٗلة ٗ توجد فروق  (4
ــة وتحســِن مســتوى آداء إداري فــُ جيــاز الشــرطة  أفــراد العِنــة حــول دور الرقابــة إداِر

 إلٍ سنوات الخبرة.الفلسطِنِة ُتعزى 
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 (5.10جدول )
 سنوات الخبرة ػػػػ العِنتِن مستقلتِنT " اختبارنتائج 

 المجال

 المتوسطات
قِمة 
 اٗختبار

القِمة 
اٗحتمالِة 

(Sig.) 
أعوام  10

 فأقل
عام 11

 فأرثر

 0.080 1.767 2.99 3.29 اليِ،ؿ التنظِمُ

 0.779 0.281 3.31 3.36 األدكات كالكسا ؿ الرقابِة

 0.554 0.593 3.40 3.51 متطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابة

 0.377 0.888 3.24 3.41 الهيات الرقابِة

 0.368 0.905 3.25 3.40 الرقابة اإداِرة

 0.099 1.668 3.34 3.63 تحسِف األدا  اإدارم

 0.222 1.229 3.28 3.47 جمِع المجاٗت معا

 

المقابلة  (.Sig)( تبِف أف القِمة ا حتمالِة 5.20مف النتا ج المكضحة فُ هدكؿ        
لهمِع المها ت كالمها ت مهتمعة  0.05د لة لعِنتِف مستقلتِفا أ،بر مف مستكل الا T صتبار

معا كبذلؾ ِم،ف استنتاج أنو   تكهد فركؽ ذات د لة إحصا ِة بِف متكسطات تقدِرات عِنة 
 الدراسة حكؿ ىذه المها ت كالمها ت مهتمعة معا تعزل إلٍ سنكات الصبرة.
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 مقدمة: 6.1
 تحلِػؿ مػف ا نتيػا  بعػد كذلػؾا إلِيػا التكصػؿ تـ التُ الدارسة لنتا ج ملصصان  الفصؿ ىذا ِحتكم      

 ِأمػؿ كالتػُ التكصػِات أىػـ علػٍ الفصػؿ ىػذا ِحتػكلك  ك،مػاا الفرضػِات كاصتبػار اإحصػا ِة البِانػات
ػ أف الباحػث إضػافة لػذلؾ  الِيػاع بالفا ػدة تعػكد كأف يػات الرقابِػة فػُ الشػرطة الفلسػطِنِةالهً  بيػا ذتأصي

تطبِػػػػؽ القػػػػرار فػػػػُ  لِسػػػػتفِد منيػػػػا أصػػػػحاب تحتػػػػكم صطػػػػةن مصتصػػػػرةفقػػػػد كضػػػػع الباحػػػػث مصػػػػفكفة 
 .المهاؿ ىذا فُ للباح ِف المستقبلِة المقترحات بعض الباحث ِقدـ النياِة كفُ االتكصِات

 

 :ةنتـائـج الدراس 6.2
 تكصلت الدراسة إلٍ مهمكعة مف النتا ج ،اف مف أىميا:

ًٗ: نتائج عامة للدراسة  أو

فػُ اإدارة العامػة  ضػمف العػاملِف ،ػاف سػكا  لعنصػر النسػا ُ فػُ مهتمػع الدراسػةالتاـ ل اِابال .1
 .كفؽ إحصا ِات ،ال اإدارتِف م،تب مفتش عاـ الشرطةألمف الشرطة أك 

 بػػػػكزف عػػػػاـ 45 عػػػػاـ إلػػػػٍ أقػػػػؿ مػػػػف 25 بػػػػِفراكحػػػػت أعمػػػػارىـ ـ أفػػػػراد مهتمػػػػع الدراسػػػػة تعظىػػػػمي  .2
 .%87.8نسبُ 

 بػػػػػػػكزف ِحملػػػػػػػكف رتبػػػػػػػة النقِػػػػػػػب ممػػػػػػػفالدراسػػػػػػػة  مهتمػػػػػػػعأفػػػػػػػراد  نصػػػػػػػؼ مػػػػػػػف بلػػػػػػػد مػػػػػػػا ِقػػػػػػػارب .3
 .%42.9 نسبُ

الشػيادة الهامعِػة األكلػٍ  الب،ػالكِركس( بػكزف ِحملػكف  ُ أفػراد مهتمػع الدراسػةل ى ما ِقارب مف  ي  .4
 .%61.2 نسبُ

مػػف صمػػس أعػػكاـ إلػٍ أقػػؿ مػػف عشػػرة أعػػكاـ  مهتمػع الدراسػػةلصبػػرة لمعظػػـ أفػػراد ر سػػنكات انحًصػتى  .5
 .%83.7 ُ فُ ذلؾنسبال الكزف بلدحِث 

 مف حِػث درهػة المكافقػة تطلبات تحقِؽ فعالِة الرقابةاامي  المتاِر المستقؿ الفرعُ ِت فقراتظً حى  .6
ػة  محػكر الرقابػةصػر التػُ تم ػؿ عنا األربعػة المتاِػراتالرُّتبة األكلٍ مػف بػِف علٍ  ال،لِة اإداِر

 .%69.93بكزف نسبُ 
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ت والمحاورثانًِا: نتائج   حول التساٗؤ

ت ومحـاور الدراسـة وذلـك ل ت الدراسة إلٍ مجموعة مـن النتـائج تـم تقسـِميا وفـق تسـاٗؤ ُلص  قد خ 
 علٍ النحو التالُ:

ة  دور (3  تحسِن مستوى آداء إداري فُ جياز الشرطةفُ الرقابة إداِر

 ػػػػػل ميػػػػػـ دكرك  عالقػػػػػة كهػػػػػكدلنتػػػػػا ج أظيػػػػػرت ا  تحسػػػػػِف مسػػػػػتكل األدا فػػػػػُ  ةلرقابػػػػػة اإداِر
 ا كقػػػػػػد أظيػػػػػػرتا كىػػػػػػُ عالقػػػػػػة اِهابِػػػػػػة طردِػػػػػػةاإدارم فػػػػػػُ هيػػػػػػاز الشػػػػػػرطة الفلسػػػػػػطِنِة

 أفػػػػػػراد  سػػػػػػتهابات النسػػػػػػبُ بدرهػػػػػػة ،بِػػػػػػرةا حِػػػػػػث بلػػػػػػد الػػػػػػكزفمكافقػػػػػػة  أف ىنػػػػػػاؾ النتػػػػػػا ج
 .%69.65ـ عا بش،ؿ الفقرات همِع علٍ العِنة

 

 تحسِن مستوى آداء إداري فُ جياز الشرطةفُ  ليِرل التنظِمُا دور (1

 تحسِف مستكل األدا  اإدارم فُ ليِ،ؿ التنظِمُ ل أساسُ كدكركهكد عالقة النتا ج  بٌِنت
 كقػػػػػػػػػػد أظيػػػػػػػػػػرتكىػػػػػػػػػػُ عالقػػػػػػػػػة اِهابِػػػػػػػػػػة طردِػػػػػػػػػةا ا فػػػػػػػػػُ هيػػػػػػػػػػاز الشػػػػػػػػػرطة الفلسػػػػػػػػػػطِنِة
 أفػػػػػراد  سػػػػػتهابات لنسػػػػػبُا ا حِػػػػػث بلػػػػػد الػػػػػكزفمتكسػػػػػطةالنتػػػػػا ج أف ىنػػػػػاؾ مكافقػػػػػة بدرهػػػػػة 

 .%64.96 ىذا المهاؿ فقرات همِع علٍ العِنة

 بدرهػػػة ،بِػػػرةن  بالكضػػػكح كالمركنػػػة الفلسػػػطِنِة هيػػػاز الشػػػرطةفػػػُ اليِ،ػػػؿ التنظِمػػػُ  اتًٌسػػػاـ 
  .%74.28 نسبُكبكزف 

  ُهيػػػػاز الشػػػػرطةفػػػػُ  ف فػػػػُ إعػػػػداد بطاقػػػػة الكصػػػػؼ الػػػػكظِفُِالعػػػػامل ةشػػػػاًر،مي ضػػػػعؼ فػػػػ 
 .%54.46 قلِلة كبكزف نسبُ ة المكافقةدره ،انتا حِث الفلسطِنِة

 

 تحسِن مستوى آداء إداري فُ جياز الشرطةفُ  آدوات والوسائل الرقابِة دور (1

 تحسػِف فػُ  ستصداـ األدكات كالكسا ؿ الرقابِػة  ر ِسُكدكر كهكد عالقة النتا ج  أكضحت
كقػػػد ة طردِػػػةا كىػػػُ عالقػػػة اِهابِػػػا هيػػػاز الشػػػرطة الفلسػػػطِنِة مسػػػتكل األدا  اإدارم فػػػُ

 النسػػػػبُ ا حِػػػػث بلػػػػد الػػػػكزفعلػػػػٍ ذلػػػػؾ متكسػػػػطةالنتػػػػا ج أف ىنػػػػاؾ مكافقػػػػة بدرهػػػػة  أظيػػػػرت
 .%67.02 ىذا المهاؿ فقرات همِع علٍ العِنة أفراد  ستهابات

 ال،بِػػر بػِف الكسػا ؿ كاألدكات الرقابِػػة مػات النصػِب ُ الشػػ،اكل كالتظلُّ ِلتى ،ػاف  سػتصداـ كًسػ
 .%74.68 ،بِرة فُ ىذا الهانب كبكزف نسبُف،انت درهة المكافقة  ااألصرل
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 ُا رتِػػػاح ألسػػػلكب المالحظػػػة الشصصػػػِة بػػػِف العػػػاملِف فػػػُ هيػػػاز  درهػػػة ظيػػػر ضػػػعؼ فػػػ
 متكسػػػػػػطة كبػػػػػػكزفالشػػػػػرطة الفلسػػػػػػطِنِةا حِػػػػػػث ،انػػػػػػت درهػػػػػػة المكافقػػػػػة فػػػػػػُ ىػػػػػػذا الهانػػػػػػب 

 %.56.47نسبُ 

 

ة الرقابة فعالِة متطلبات تحقِق ع٘قة (4  إداري فُ جياز الشرطةمستوى آداء  تحسِنب إداِر

  تحسػػِف مسػػػتكل ك  تحقِػػؽ متطلبػػات فعالِػػة الرقابػػةة بػػِف ميمػػكهػػكد عالقػػة أظيػػرت النتػػا ج
 كقػػػد أظيػػػرتكىػػػُ عالقػػػة اِهابِػػػة طردِػػػةا ا األدا  اإدارم فػػػُ هيػػػاز الشػػػرطة الفلسػػػطِنِة

 أفػػراد  سػػتهابات النسػػبُ ا حِػػث بلػػد الػػكزفعلػػٍ ذلػػؾ ،بِػػرةالنتػػا ج أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرهػػة 
 .%69.93 ىذا المهاؿ فقرات همِع علٍ العِنة

  حػػكؿ  الفلسػػطِنِة لػػدل قِػػادة الشػػرطة ،بِػػر ًُعػػتىبىػػِ فى مػػف صػػالؿ النتػػا ج ا حصػػا ِة كهػػكد كى
 .%78.13فُ ىذا الهانب درهة المكافقة  تبلاا حِث أىمِة كهكد نظاـ رقابُ مت،امؿ

 ػػؼ كهػػكد ا حِػػث لمسػػاندتيـِس كلػػ ليػػـ شػػعكر لػػدل العػػاملكف بػػأف الرقابػػة ىػػُ مصػػدر تصِك
 %.64.26،انت درهة المكافقة علٍ ىذا األمر متكسطة كبكزف نسبُ 

 

 مستوى آداء إداري فُ جياز الشرطة تحسِنالجيات الرقابِة ب ع٘قة (5
 

 تحسػػِف مسػػتكل األدا  اإدارم فػػُ هيػػاز ك  الهيػػات الرقابِػػةبػػِف كهػػكد عالقػػة النتػػا ج  بٌِنىػػت
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػد أظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتِهابِػػػػػػػػػػػػػػػػػة طردِػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا كىػػػػػػػػػػػػػػػػػُ عالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػرطة الفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطِنِة

 أفػػػراد  سػػػتهابات النسػػػبُ ا حِػػػث بلػػػد الػػػكزفمتكسػػػطة فػػػُ ىػػػذا الهانػػػبمكافقػػػة درهػػػة الأف 
 .%67.82 ىذا المهاؿ فقرات همِع علٍ العِنة

  ًبرفعيػا  تلؾ الهيات كتقكـؿ الهيات الرقابِة بى كهكد تك ِؽ لنتا ج األعماؿ بش،ؿ ،بِر مف ق
نػػت درهػػة المكافقػػة علػػٍ ىػػذا األمػػر بػػِف أفػػراد مهتمػػع للمسػػ كلِف بصػػكرة مسػػتمرةا حِػػث ،ا

 %.79.79الدراسة ،بِرة كبكزف نسبُ 

  لقِاميػػا بػػدكرىا علػػٍ  فػػُ تػػكفِر المكازنػػات التشػػاِلِةنصفػػاض ا تيعػػانُ الهيػػات الرقابِػػة مػػف
 %.43.54،انت درهة المكافقة علٍ تكفرىا قلِلة كبكزف نسبُ أ،مؿ كهوا حِث 
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 ى آداء إداري فُ جياز الشرطةمستو فقرات محور تحسِن  (6

  األدا   مسػػتكل فػػُ تحسػػِف مػػف قبػػؿ العػػاملِف ا،تشػػاؼ األصطػػا ىنػػاؾ إسػػياـ ،بِػػر لسػػرعة
ا حِػػث ،انػػت درهػػة المكافقػػة علػػٍ ىػػذا األمػػر بػػِف أفػػراد مهتمػػع دارم فػػُ هيػػاز الشػػرطةاإ

 %.80.82الدراسة ،بِرة كبكزف نسبُ 

  تيسػػػيـ بشػػػ،ؿ ،بِػػػر فػػػُ تحسػػػِف األدا  ؿ العمػػػؿ العػػػاملِف صػػػالدقػػػة المعلكمػػػات الميقٌدمػػػة مػػػف
اإدارما فقػػد ،انػػت درهػػة المكافقػػة فػػُ ىػػذا الهانػػب بػػِف أفػػراد مهتمػػع الدراسػػة ،بِػػرة كبػػكزف 

 %.78.96نسبُ 

  هػػرا ه بشػػ،ؿ دكرم تقِػػِـ أدا  العػػاملِفضػػعؼ نسػػبُ فػػُ نزاىػػة ِكهػػد ا حِػػث ،انػػت درهػػة كا 
 %.60ة متكسطة كبكزف نسبُ المكافقة فُ ىذا الهانب بِف أفراد مهتمع الدراس

  فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة بش،ؿ ،بِرا فقد استصداـ التقنِات الحدِ ة صالؿ العمؿ   ِتـ
بػػػِف أفػػػراد مهتمػػػع الدراسػػػة  حػػػكؿ اسػػػتصداـ تلػػػؾ التقنِػػػات درهػػػة المكافقػػػة أظيػػػرت النتػػػا ج أف

 %.64.22متكسطة كبكزف نسبُ 

 

 المبحوثِن مدى وجود فروق فردِة بِن متوسطات استجابات (7

  دـ كهػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػا ِة بػػِف متكسػػطات اسػػتهابة أفػػراد مهتمػػع الدراسػػة عػػتبػػِ ف
ػة فػُ تحسػِف مسػتكل األدا  اإدارم فػُ هيػاز الشػرطة الفلسػطِنِة دكرحكؿ   الرقابة اإداِر

 .بالمحافظات الهنكبِة بش،ؿ عاـ
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 :الدراسة توصِات 6.3
 ن التوصِات تم تقسِميا إلٍ المحاور التالِة:توصلت الدراسة إلٍ مجموعة م

ز دور  ة فُ تحسِن مستوى آداء إداريالمحور آول: فُ مجال تعِز  الرقابة إداِر
ر العمػؿ ل كالهيػات الرقابِػة قِػادة الشػرطةطط الميعٌدة مػف قبػؿ تنفِذ المشاِرع كالصي  است،ماؿ .3 تطػِك

 دا  إدارم متمِز.ألكصكؿ إلٍ لبالعاملِف فِو  كا رتقا الرقابُ 

ػد مػف الصػالحِات كاإم،انِػاتتعِزز دكر الهيػات الرقابِػة   .1  فػُ مصتلػؼ الهكانػب كمنحيػا المِز
 .المادِة كالمعنكِة

ػػع بػػِف أِػػدم همِػػع األطػػراؼ ذات  .1 اعػػداد دلِػػؿ اهػػرا ات ل،افػػة عملِػػات الهيػػات الرقابِػػةا ِيكضى
،كف بم ابة الر،ِزة األساسِة لنظاـ الرقابة.  العالقةا ِك

 صبرات مف ا ستفادة ا ك،ذلؾالرقابة اإداِرة أصحاب التصصصات فُ مهاؿب ستعانة ا .4
ر العملِات الرقابِة كمصرهاتيا.ِف صارج المؤسسة الالمتقاعدِفا كالعامل  شرطِة لتطِك

ادة التنسِؽ .5 كبِف الهيات الرقابِة هياز الشرطة  كالت،امؿ بِف الهيات الرقابِة داصؿ ِز
 .مف الهيات ،تب المراقب العاـ لكزارة الداصلِة كالرقابة البرلمانِةا كغِرىامتم لة فُ مالصارهِة 

 

ةو  تنمِة : فُ مجالالثانُالمحور  ر الرقابة إداِر  بيدف تحسِن آداء إداري تطِو

 .إدصاؿ العنصر النسا ُ للعمؿ ضمف الهيات الرقابِة فُ هياز الشرطة .3

ادة  .1 ر ِز مػف صػالؿ إسػتحداث أقسػاـ  يػاز الشػرطة الفلسػطِنِةاليِ،ػؿ التنظِمػُ لها ىتمػاـ بتطػِك
ادة فاعلِ كدكا ر كمؿ  الشكاغر  العلمِة اإداِرة. ةلما لو مف أ ر ،بِر فُ ِز

ر العمؿ علٍ تعِزز .1 التػُ تسػاعد العػاملِف فػُ الهيػات الرقابِػة  األدكات كالكسا ؿ الرقابِة كتطِك
  داِرة فُ ىذا الهانب.مف صالؿ مكا،بة ما استحد تو العلـك اإ فُ هياز الشرطة

ػػػػادة درهػػػػة .4 الصاصػػػػة باألعمػػػػاؿ التػػػػُ  ف فػػػػُ إعػػػػداد بطاقػػػػة الكصػػػػؼ الػػػػكظِفُِالعػػػػاملمشػػػػار،ة  ِز
ػادة  لمػا لػذلؾ هتماعػاتاا نػدكات ك كالعمػؿ المػف صػالؿ كرشػات  اِؤدكنيا مػف أ ػر اِهػابُ فػُ ِز

 فاعلِة أدا يـ.

األدكات كالكسػػػػا ؿ د ،أحػػػػ سػػػػلكب المالحظػػػػة الشصصػػػػِةأل ر النظػػػػرة الصاط ػػػػةِػػػػالسػػػػعُ نحػػػػك تاِ .5
 الهيػػػاتليػػػذا األسػػػلكب مػػػف قبػػػؿ العػػػاملِف فػػػُ  كاألم ػػػؿ ا مػػػف صػػػالؿ التطبِػػػؽ الصػػػحِحالرقابِػػػة
 فُ هياز الشرطة. ةالرقابِ
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ػػع نشػػرات ك،يتىًٌِبػػاتد لقػػا ات ك عًقػػ .6 ػػؼ العػػاملِف فػػُ هيػػاز الشػػرطة الفلسػػطِنِة ب تكِز أىػػداؼ لتعِر
مصػػدر ف بػأف الرقابػػة ِالعػػامل شػعكرلتقلِػػؿ  ذلػؾا ك كالػدكر اإِهػػابُ التػُ تقػػكـ بػػوأىمِػة الرقابػػة ك 

ؼ ليـ  .ا بؿ ىُ لمساندتيـتصِك

 فػُ هيػاز الشػرطة لعػاملِفا تحفِػز كتشػهِعل ؼ الهيات الرقابِػةإشرابت،كف  كأنشطة جدعـ برامً  .7
 .لضماف تطبِؽ مبدأ العقاب كال كاب أِضان 

المنكط بيا بدكرىا  قِاـال ةفُ هياز الشرط الهيات الرقابِةتم،ِف ل أ،بر مكازنات تشاِلِةتكفِر  .8
 .علٍ أ،مؿ كهو

ككفقػػػػان لمعػػػػاِِر شػػػػفافة  ك ابػػػػت بشػػػػ،ؿو دكرم فػػػػُ هيػػػػاز الشػػػػرطة تقِػػػػِـ أدا  العػػػػاملِفا ىتمػػػػاـ ب .9
 كعدالتيا. ككاضحة تضمف تحقِؽ نزاىة النتا ج

 كأهيػزة المراقبػة كالػتح،ـ،كسػا ؿ اإتصػا ت  كتكفِرىػا الحدِ ػة الرقابِػة التقنِػاتالسعُ لمكا،بة  .30
ربيػػدؼ  الالزمػػة قكاعػػد بِانػػاتتصػػمِـ ك  كالبػػرامج كالتطبِقػػات ذات العالقػػة هيػػاز الشػػرطة  تطػػِك

 .فِو تقا  بمستكل األدا  اإدارمر ا كا الفلسطِنِة

 .بالعمؿ كت،اتؼ الهيكد دؼ ا رتقا دمج الهيات الرقابِة فُ هياز الشرطة بي .33

ادة  .31 بِة حكؿ الرقابة اإداِر ا ىتماـِز  ة.بالبرامج التدِر

 ارات فػُ مهػاؿ الرقابػة فػُ المؤسسػات األمنِػةا مػف ضركرة أف ِسيـ البحث العلمُ فُ سد ال .31
 فُ علـك الرقابة.صالؿ المقترحات كاهتيادات الباح ِف 

 

 مصفوفة الربط بِن النتائج والتوصِات وجيات اٗختصاص: 6.4
 جية اٗختصاص التوصِات النتائج م

3.  

لرقابػػػػػػػػػػػػػػػػة ل ىنػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ دكر
ػػػػػػػػة سػػػػػػػػِف تحفػػػػػػػػُ  اإداِر

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكل األدا 
اإدارم فػػػػػػػػػػػػػػػُ هيػػػػػػػػػػػػػػػاز 
 االشػػػػػػػػػػرطة الفلسػػػػػػػػػػطِنِة

كبػػػػػػػػػكزف  بدرهػػػػػػػػػة ،بِػػػػػػػػػرة
 %.69.65نسبُ 

 طػػػػط المشػػػػاِرع تنفِػػػػذ اسػػػػت،ماؿ  الميعػػػػٌدة كالصي
 الرقابِػػػػة كالهيػػػػات الشػػػػرطة قِػػػػادة قبػػػػؿ مػػػػف

ر  بالعػػػاملِف كا رتقػػػا  الرقػػػابُ العمػػػؿ لتطػػػِك
 .متمِز إدارم أدا  إلٍ للكصكؿ فِو

 قِادة الكزارة.
 ياز الشرطة.ِادة هق

 .مفتش عاـ الشرطةم،تب 
 .اإدارة العامة ألمف الشرطة

  ػػػػز دكر الهيػػػػات الرقابِػػػػة فػػػػُ مصتلػػػػؼ تعِز
ػػػػد مػػػػف الصػػػػالحِات  الهكانػػػػب كمنحيػػػػا المِز

ة.  كاإم،انِات المادِة كالمعنِك

 

 قِادة الكزارة.
 .ِادة هياز الشرطةق

 م،تب المراقب العاـ.
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 جية اٗختصاص التوصِات النتائج م

 الهيػات عملِات ل،افة اهرا ات دلِؿ اعداد 
ػػع الرقابِػػةا  األطػػراؼ همِػػع أِػػدم بػػِف ِيكضى

،ػػػػػػػػػػكف العالقػػػػػػػػػػةا ذات  الر،ِػػػػػػػػػػزة بم ابػػػػػػػػػػة ِك
 .الرقابة لنظاـ األساسِة

 .الكزارة قِادة
 ِادة هياز الشرطة.ق

ر  .كحدة التصطِط كالتطِك
 .م،تب مفتش عاـ الشرطة

 اإدارة العامة ألمف الشرطة.
 فػػػػػػػُ التصصصػػػػػػػات بأصػػػػػػػحاب ا سػػػػػػػتعانة 

 مف ا ستفادة ك،ذلؾ اإداِرةا الرقابة مهاؿ
 صػػػػػػػػػارج كالعػػػػػػػػػاملِف المتقاعػػػػػػػػػدِفا صبػػػػػػػػػرات

ر الشػػػػػػػػػرطِة المؤسسػػػػػػػػػة  العملِػػػػػػػػػات لتطػػػػػػػػػِك
 .كمصرهاتيا الرقابِة

 ِادة هياز الشرطة.ق
 التنظِـ كاإدارة فُ الشرطة.

 .العالقات العامةإدارة 
 المعاىد كال،لِات األمنِة.

  ِزادة التنسِؽ كالت،امؿ بِف الهيات الرقابِة
داصؿ هياز الشػرطة كبػِف الهيػات الرقابِػة 
الصارهِػػة متم لػػة فػػُ م،تػػب المراقػػب العػػػاـ 
لػػػكزارة الداصلِػػػة كالرقابػػػة البرلمانِػػػةا كغِرىػػػا 

 مف الهيات.

 قِادة الكزارة.
 ِادة هياز الشرطة.ق

 .م،تب المراقب العاـ
 .المهلس التشِرعُ
 األهيزة األمنِة.

1.  

ِكهػػػػػػػػػػػػػػػد دكر أساسػػػػػػػػػػػػػػػُ 
فػػػػػػُ ليِ،ػػػػػػؿ التنظِمػػػػػػُ ل
حسػػػػػػػِف مسػػػػػػػتكل األدا  ت

اإدارم فػػػػػػػػػػػػػػػُ هيػػػػػػػػػػػػػػػاز 
ا الشػػػػػػػػػػرطة الفلسػػػػػػػػػػطِنِة

بدرهػػة مكافقػػة متكسػػطةا 
 . %64.96كبكزف نسبُ

  إدصػػػػػػاؿ العنصػػػػػػر النسػػػػػػا ُ للعمػػػػػػؿ ضػػػػػػمف
 الهيات الرقابِة فُ هياز الشرطة.

 ِادة هياز الشرطة.ق
 فُ الشرطة. التنظِـ كاإدارة

 .م،تب مفتش عاـ الشرطة
 اإدارة العامة ألمف الشرطة.

  ُر اليِ،ػػػػؿ التنظِمػػػػ ػػػػادة ا ىتمػػػػاـ بتطػػػػِك ِز
لهيػػػػػػاز الشػػػػػػرطة الفلسػػػػػػػطِنِة مػػػػػػف صػػػػػػػالؿ 
استحداث أقسػاـ كدكا ػر كمػؿ  الشػكاغر لمػا 

ػػادة فاعلِػػ العلمِػػة  ةلػػو مػػف أ ػػر ،بِػػر فػػُ ِز
 اإداِرة.

 ِادة هياز الشرطة.ق
ر.  كحدة التصطِط كالتطِك
 كحدة الشؤكف القانكنِة

 مهلس الكزرا .

 ػػػػادة  إعػػػػداد فػػػػُ العػػػػاملِف مشػػػػار،ة درهػػػػة ِز
 باألعمػاؿ الصاصػة الكظِفُ الكصؼ بطاقة
 العمػػػػؿ كرشػػػػات صػػػػالؿ مػػػػف ِؤدكنيػػػػاا التػػػػُ

 أ ػػر مػػف لػػذلؾ لمػػا كا هتماعػػاتا كالنػػدكات
 .أدا يـ فاعلِة ِزادة فُ اِهابُ

 
 
 

 فُ الشرطة. التنظِـ كاإدارة
ر.  كحدة التصطِط كالتطِك
 .م،تب مفتش عاـ الشرطة

 رطة.اإدارة العامة ألمف الش
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 جية اٗختصاص التوصِات النتائج م

1.  

بػػػػػػػػػػػػِف  هػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػةك ِي 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتصداـ األدكات 
كالكسػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؿ الرقابِػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

تحسػػػػِف مسػػػػتكل األدا  ك 
اإدارم فػػػػػػػػػػػػػػػُ هيػػػػػػػػػػػػػػػاز 
ا الشػػػػػػػػػػرطة الفلسػػػػػػػػػػطِنِة

بدرهػػة مكافقػػة متكسػػطةا 
كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزف نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ 

67.02%. 

 ػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػٍ العمػػػػػػػػػػؿ ر تعِز  األدكات كتطػػػػػػػػػػِك
 فػػُ العػػاملِف تسػػاعد التػػُ الرقابِػػة كالكسػػا ؿ
 فمػػػػ الشػػػػرطة هيػػػػاز فػػػػُ الرقابِػػػػة الهيػػػػات
ػػة العلػػـك اسػػتحد تو مػػا مكا،بػػة صػػالؿ  اإداِر
 . الهانب ىذا فُ

 

 .الشرطة عاـ مفتش م،تب
 .الشرطة ألمف العامة اإدارة

 .إدارة التدِرب

 سػلكب أل السعُ نحك تاِِػر النظػرة الصاط ػة
،أحػػػػػػػػػػػػػد األدكات  المالحظػػػػػػػػػػػػػة الشصصػػػػػػػػػػػػػِة

كالكسػػػػػػا ؿ الرقابِػػػػػػةا مػػػػػػف صػػػػػػالؿ التطبِػػػػػػؽ 
ب مػػػف قبػػػؿ الصػػػحِح كاألم ػػػؿ ليػػػذا األسػػػلك 

العػػػػاملِف فػػػػُ الهيػػػػات الرقابِػػػػة فػػػػُ هيػػػػاز 
 الشرطة.

 

 .الشرطة عاـ مفتش م،تب
 .الشرطة ألمف العامة اإدارة

 .إدارة التدِرب

4.  

تحقِػػؽ ِف بػػ القػػةِكهػػد ع
 متطلبػػػات فعالِػػػة الرقابػػػة

تحسػػػػِف مسػػػػتكل األدا  ك 
اإدارم فػػػػػػػػػػػػػػػُ هيػػػػػػػػػػػػػػػاز 
ا الشػػػػػػػػػػرطة الفلسػػػػػػػػػػطِنِة

 امكافقػػػػػػػة ،بِػػػػػػػرة بدرهػػػػػػػة
 نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ كزفكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
69.93%. 

  ػػػػػػػع نشػػػػػػػرات ك،يتىًٌِبػػػػػػػات عًقػػػػػػػد لقػػػػػػػا ات كتكِز
ػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػاملِف فػػػػػػػػُ هيػػػػػػػػاز الشػػػػػػػػرطة  لتعِر
الفلسػػػطِنِة بأىػػػداؼ كأىمِػػػة الرقابػػػة كالػػػدكر 
 اإِهابُ التُ تقـك بػوا كذلػؾ لتقلِػؿ شػعكر

ػػؼ ليػػـف بػػأف الرقابػػة ِالعػػامل ا مصػػدر تصِك
 .بؿ ىُ لمساندتيـ

 

 .إدارة العالقات العامة
 .الشرطة عاـ مفتش م،تب
 .الشرطة ألمف العامة رةاإدا

 .إدارة التدِرب

  دعػـ بػراًمج كأنشػػطة ت،ػكف بإشػراؼ الهيػػات
الرقابِة لتحفِز كتشهِع العاملِف فػُ هيػاز 
الشػػػػػػػرطة لضػػػػػػػماف تطبِػػػػػػػؽ مبػػػػػػػدأ العقػػػػػػػاب 

 كال كاب أِضان.

 

 .الشرطة عاـ مفتش م،تب
 .الشرطة ألمف العامة اإدارة

 .إدارة مالِة الشرطة
 .إدارة العالقات العامة

5.  

 
بػػػػػػػػػػػػِف هػػػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػػػػة ِك 

الهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الرقابِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
تحسػػػػِف مسػػػػتكل األدا  ك 

اإدارم فػػػػػػػػػػػػػػػُ هيػػػػػػػػػػػػػػػاز 
ا الشػػػػػػػػػػرطة الفلسػػػػػػػػػػطِنِة

ا درهػػة مكافقػػة متكسػػطةب
 %67.82 نسبُ كزفكب

  ادة  أ،بر مكازنات تشاِلِةتكفِر كِز
فُ  الهيات الرقابِةتم،ِف ل المصصصات

المنكط بيا قِاـ بدكرىا ال هياز الشرطة
 .علٍ أ،مؿ كهو

 هياز الشرطة.ِادة ق
 .المالِة العس،ِرة
 .إدارة مالِة الشرطة

 .إدارة اإمداد كالتهيِز
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 جية اٗختصاص التوصِات النتائج م

6.  

حصػػػػػػؿ مهػػػػػػاؿ تحسػػػػػػِف 
األدا  اإدارم علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ 
درهػػة مكافقػػة ،بِػػرة علػػٍ 
همِػػػػػػع الفقػػػػػػرات كبػػػػػػكزف 

 .%71.77 نسبُ

 فػػػػػُ هيػػػػػاز  تقِػػػػػِـ أدا  العػػػػػاملِفا ىتمػػػػػاـ ب
ككفقػػان لمعػػاِِر  ك ابػػت بشػػ،ؿو دكرم الشػػرطة

ضمف تحقِؽ نزاىة النتا ج شفافة ككاضحة ت
 كعدالتيا.

 

 ِادة هياز الشرطة.ق
 فُ الشرطة. التنظِـ كاإدارة

ر.  كحدة التصطِط كالتطِك
 ىِ ة التنظِـ كاإدارة.

 ُالحدِ ػػة الرقابِػػة التقنِػػات لمكا،بػػة السػػع 
 كأهيػػػػػػزة ا تصػػػػػػا ت ،كسػػػػػػا ؿ كتكفِرىػػػػػػا
 ذات كالتطبِقات كالبرامج كالتح،ـ المراقبة
 .الالزمة بِانات قكاعد مِـكتص العالقة

 ِادة هياز الشرطة.ق
 .إدارة اإمداد كالتهيِز

إدارة ا تصا ت كت،نكلكهِا 
 المعلكمات بالكزارة.
 .إدارة مالِة الشرطة

  دمػج الهيػػات الرقابِػػة فػػُ هيػػاز الشػػرطة
 بيدؼ ا رتقا  بالعمؿ كت،اتؼ الهيكد.

 ِادة هياز الشرطة.ق
ر.  كحدة التصطِط كالتطِك

 فُ الشرطة. ظِـ كاإدارةالتن
 .الشرطة عاـ مفتش م،تب
 .الشرطة ألمف العامة اإدارة

م،تب مراقب عاـ كزارة 
 الداصلِة.

 المصدر: ُجّرد بواسطة الباحث   
 
 
 

 :قترحةالدراسات المستقبلِة المُ  6.4
 لباح ِفمف قبؿ ا بأف ِتـ التطرُّؽ إلٍ المكاضِع التالِة دراسةكصُ الباحث فُ صتاـ ىذه الِي       

 :ألىمِتيا ا نظرافُ الدراسات المستقبلِة
 فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة فُ قطاع غزة الرقابة ا ل،تركنِة كسبؿ تطبِقيا. 
  ا منِة. اإدارم فُ المؤسساتالمدقؽ دكر 
 بؿ التعِزز. فُ المؤسسات األمنِةا الرقابة الذاتِة  الكاقع كسي
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 الفصل: خ٘صة 6.5
الدراسػة عػٌدة ِر أبرز النتا ج التػُ تكصػلت إلِيػا الدراسػةا كمػف  ػـ قىػٌدمت تناكؿ الفصؿ األص      

ػػػتكصػػػِات بنػػػا ن علػػػٍ نتػػػا ج التحلػػػِالت اإحصػػػا ِة المصتلفػػػة كالمصتػػػارة علػػػٍ أي  ة كنتػػػا ج س علمِػػػسي
ا حِػػث تػػـ اسػػتعراض مػػدِرم الهيػػات الرقابِػػة فػػُ هيػػاز الشػػرطة الفلسػػطِنِةالمقػػابالت الشصصػػِة ل

كميقٌسمة بطِرقة تيسيًٌؿ علػٍ القػارئ ربػط النتػا ج مػع كمها تياا  الر ِسةالدراسة  ركفقان لمحاك النتا ج 
كفػػُ نياِػػة محػػاكر الدراسػػة كمػػع التحلػػِالت اإحصػػا ِة التػػُ تػػـ استعراضػػيا فػػُ الفصػػؿ الصػػامسا 

 كالمكاقػػع اإل،تركنِػػة المراهػػع كال،تػػب كالدراسػػات العربِػػة كاألهنبِػػة أىػػـالدراسػػة قػػاـ الباحػػث بتك ِػػؽ 
 الالزمة. المالحؽ إرفاؽا كمف  ـ بطِرقةو علمِةو كمكحدة
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  عــزاجـاملاملصادر و قـائـنـــة

 : المصادر:أوالا 
 القرآف ال،ِرـ. .1
 .بةمصنؼ ابف أبُ شِ .2
 10: مادة 2005ا لسنة 8قانكف الصدمة فُ قكل األمف الفلسطِنُ رقـا .3
 

 المراجع العربٌة ثانًِا:
 

 أ( الرتب:
 

 ا     ِن شمسػع مكتبة ااالحدِثة إدارِة تجاىاتاًٗ المدِرا ا(ـ2224 محمد  محمد اإبراىِم
 ا مصر.القاىرة

   ا دار الحدِث طبع كنشر لسان العرب ٗبن منظور"ـ(ا ا2223ابف منظكرا هماؿ الدِف
 كتكِزعا القاىرةا مصر.

 معيد اإدارة  اارقابة دِوان المراقبة العامةـ(ا ا2222ا عبد العِزز كآصركف  أبك حمِد
 الِراض. العامةا

 ة الموارد إدارةـ(ا ا2225  نادر شِصةا أبك   .األردف عمافا كالتكِزعا للنشر صفا  دار ااالبشِر

 ة الموارد إدارةـ(ا ا2242نادر   شِصةا أبك ا الطبعة األكلٍ ااعملِة وحاٗت نظري إطار البشِر
 .األردف عمافا كالتكِزعا للنشر دار صفا 

 ات التنظِم: السلوكـ(ا ا2225هماؿ   كالمرسُا  ا ابت إدِرسا  عملُ وتطبِق  ونماذج نظِر
 .الهامعِةا مصر الدار ااالمنظمة فُ السلوك ٕدارة

   عاد نا ؼ ةـ(ا ا2227برنكطُا سي اا دار كا ؿ للنشر كالتكِزعا عمافا إدارة الموارد البشِر
 األردف.

   دارة منظمـ(ا ا2225هاد الربا سِد محمد منيج مترامل فُ إطار  –ات آعمال تنظِم وا 
سا مصر.الفرر إداري التقلِدي والمعاصر"،   مطبعة العشرما السِك

  اد ا الطبعة ال انِةا مطبعة أبنا  "القواعد المنيجِة لبناء اٗستبِانا ا(ـ2242الهرهاكما ِز
 الهراحا فلسطِف.

 القدس للطباعة م،تبة ِةاال ان الطبعة ااآعمال إدارة فُ محاضراتا ـ(ا2224صلِؿ  حهاجا 
 كالنشرا فلسطِف.

   عماف. اا مؤسسة الكراؽ للنشرامناىج البحث العلمُا ا(ـ2226الحمدانُا مكفؽ 
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   ة الحدِثةـ(ا ا2229سالـا فؤاد الشِخ كآصركف ا مر،ز السادسةاا الطبعة المفاىِم إداِر
 ال،تب األردنُا األردف.

   ة الحدِثة"المفاىِم ـ(ا 4998سالـا فؤادا كآصركف مر،ز ال،تب  الطبعة السادسةا "،إداِر
 األردنُا األردف.

   دارة الروارث وآزمات من منظور منظمات المواجية فُ التخطِط ٕـ(ا ا2244السِدا صالد
 اا هامعة عِف شمسا مصر.المجتمع

 ش ة الموارد إدارةـ(ا ا2225ا مصطفٍ  شاِك  داراا الطبعة األكلٍا آفراد إدارة :البشِر
 .األردف عمافا كالتكِزعا للنشر الشركؽ

   ُالدار الهامعِة للنشرا اإس،ندِرةا مصر.إدارة المعاصرة"،  ـ(ا ا2225شِرؼا عل 

 عمافا  ااا دار كا ؿ للنشرإدارة وآعمالـ(ا ا 2227كالاالُا طاىر   االعامرما صالح
 األردف.

   الطبعة األكلٍا م،تبة "،راجعة"أصول المـ(ا 2224عبِدا ِحٍِا كعبد الكىابا إبراىِـ 
 الهال ا المنصكرةا مصر.

  مفيومو وأدواتو  -"البحث العلمُ ا(ـ2224 كآصركف عبِداتا ذكقاف كعدسا عبد الرحمفا
 ا دار الف،ر للنشر كالتكِزعا عماف."وأسالِبو

 م،تبة عِف اا أصول إدارة والتنظِم(ا اـ2222  عبد المنعـكسالمةا محمكدا  اعساؼ
 ا مصر.قاىرةالا شمس

   ا م،تبة عِف شمسا إدارة آعمال فُ المنظمات المعاصرة"ـ(ا ا2223عفِفُا صدِؽ
 مصر.

   ُةـ(ا ا2226عقِلُا عمر كصف اا مؤسسة زىراف للنشرا عمافا إدارة الموارد البشِر
 األردف.

   ات ومفاىِم"، ـ(ا ا2228العالؽا بشِر ِعا دار الِازكرم للنشر كالتكز  إدارة الحدِثة نظِر
 األردف.

 ُالعربِة المنظمةاا العربُ الوطن فُ إداري إص٘حـ(ا ا2222  محمد إبراىِـا العكاه 
 ا عماف.اإداِرة للعلكـ

   ا دار صفاا األردف.اارة )وظائف المدِر(مبادئ إدـ(ا ا2242فِاضا كآصركف 

 م،تبة ألكلٍاالطبعة ا ااالفلسطِنِة الشرطة إدارة تنظِما اـ(2225  محمد عرابُ ا ،لكب 
 فلسطِف. غزةاا المنارة دار كمطبعة

   ُة لدى ضباط الشرطةـ(ا ا2244،لكبا عراب ا م،تبة كمطبعة الميارات الشخصِة وإداِر
 دار المنارةا غزة.
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   ُة فُ تنمِة الروادر الشرطِةـ(ا ادكر 2243،لكبا عراب اا م،تبة إدارة الموارد البشِر
 كمطبعة دار األرقـا غزة.

  ا الطبعة ا كلٍا دار كا ؿ للنشرا التنظِم واجراءات العمل"ـ(ا ا2222مكسٍ  اللكزما
 األردف.

 ة الموارد إدارةـ(ا ا2225  أحمد ماىرا  ا الدار الهامعِةا اإس،ندِرة.البشِر

   اا الدار الهامعِةا القاىرة.إدارة المبادئ والمياراتـ(ا ا2225ماىرا أحمد 

   الم،تبة المصِرةا ٓصول العلمِة ٕدارة آعمال"، اـ(ا ا2224الماربُا عبد الحمِد
 المنصكرةا مصر.

 القرن لمدِر المستقبلِة والتوجيات العلمِة آصول إدارة:ـ(ا ا2226  الحمِد عبد الماربُا 
ن  .مصر المنصكرةا كالتكِزعا للنشر العصِرة الم،تبة ااالحادي والعشِر

   لبحث العلمُ والتحلِل إحصائُ فُ العلوم مناىج اـ(ا ا2227مقدادا محمد كماهد الفرا
ة واٗقتصادِة  ا مطابع الهامعة اإسالمِةا غزةا فلسطِف.الطبعة األكلٍاا إداِر

   مهمكعة النِؿ العربِة  أسس ومفاىِم"، –"مبادئ إدارة ـ(ا 4999منصكرا علُ محمد
 للنشرا القاىرةا مصر.

   زكرم العلمِة للنشر كالتكِزعا األردف.اا دار الِاإدارةـ(ا ا2228النعِمُا صالح 

   ةـ(ا ا2223اليِتُا صالد عبد الرحِـ اا دار كا ؿ للنشر كالتكِزعا إدارة الموارد البشِر
 عمافا األردف.

 

 الجامعِة: الدراساتب( 
   ٍمداخل تنمِة اٗلتزام التنظِمُ لدى ضباط ـ(ا ا2244أبك هِابا محمد محمد مصطف

 ا دارسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزة.ع غزةالشرطة الفلسطِنِة فُ قطا

   معوقات إدارة آزمات فُ جياز الشرطة الفلسطِنُ ـ(ا ا2243أبك ر،بةا عصاـ محمد
ا دارسة ماهستِر غِر منشكرةا أ،ادِمِة اإدارة بقطاع غزة من وجية نظر ربار الضباط

 كالسِاسة للدراسات العلِاا غزة.

 واقع تمرِن العاملِن فُ جياز الشرطة الفلسطِنِة ـ(ا ا2245عبد هللا   أبك عمرةا أعمر
ا دارسة ماهستِر غِر منشكرةا أ،ادِمِة اإدارة كالسِاسة للدراسات وع٘قتو بآداء الوظِفُ

 العلِاا غزة.

   ة المعلومات نظم ع٘قةـ(ا ا2243أبك ،ِرـا أِمف محمد إداري:  آداء تحسِن فُ إداِر
اا دراسة ماهستِر غِر غزة بقطاع الحرومِة غِر المنظمات علٍ بالتطبِق ِدانِةم دارسة

 منشكرةا هامعة األزىرا غزة.
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   ة التربِة ـ(ا ا2222األعرجا محمد ساِر دراسة وتقِِم نظام الرقابة الداخلِة بمدِِر
 سكداف.ا دارسة ماهستِر غِر منشكرةا هامعة السكداف للعلكـ كالت،نكلكهِاا الوالتعلِم بغزة

 ُآداءدًر الرقابة الداخلِة فُ رفع مستًٌ ـ(ا ا2244  شارع بن عبِد الرًِسا العتِب 
 دارسة ماهستِر غِر منشكرةا اإدارَ فُ الرئاسة العامة لرعاِة الشباب بمنطقة الرِاض

 .السعكدِةا أ،ادِمِة ناِؼ للعلـك األمنِة

   وفقا الداخلِة قابةالر  نظام أثر ىِرلـ(ا ا2244بدكما عبد السالـ صمِس (ٕطارCOSO )
اا دارسة ماهستِر علٍ تحقِق أىداف الرقابة دراسة حالة المنظمات آىلِة فُ قطاع غزة

 غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزةا فلسطِف.

   ز مبادئ الحرم ـ(ا ا2242البرغك ُا محاسف دور وحدة الرقابة والتدقِق إداري فُ تعِز
ِن الصالح فُ المؤسسات ا لحرومِة فُ الضفة الغربِة من وجية نظر المدققِن إداِر
ة ادةا هامعة القدس وموظفُ الشئون إداِر اا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا ،لِة اإدارة كالِر
 المفتكحةا القدسا فلسطِف.

   ة المادِة الحوافز اثرـ(ا ا2244الهساسُا عبد هللا حمد أداء  تحسِن فُ والمعنِو
اا دارسة ماهستِر غِر منشكرةا األ،ادِمِة عمان بسلطنة والتعلِم التربِة زارةو  فُ العاملِن

 العربِة البِرطانِة للتعلِـ العالُا سلطنة عماف.

   دور إدارة العملِات اللوجستِة فُ تحسِن أداء جياز ـ(ا ا2244هكدةا كساـ تِسِر
رةا أ،ادِمِة اإدارة ا دارسة ماهستِر غِر منشك الشرطة الفلسطِنِة فُ محافظات قطاع غزة

 كالسِاسة للدراسات العلِاا غزة.

 ُة وع٘قتيا برفاءة آداء، دراسة ـ(ا ا2223  أحمد بف صالحا الحرب الرقابة إداِر
دارسة ماهستِر غِر  ااتطبِقِة علٍ المراقبِن الجمررِِن بجمرك مطار الملك خالد الدولُ

 .ةالسعكدِا أ،ادِمِة ناِؼ للعلـك األمنِة منشكرةا

   ة القِادات ممارسة درجةـ(ا ا2243حشِشا صالد عكدة ات إداِر  التعلِم و التربِة بمدِِر
ن الوظِفُ بآداء وع٘قتيا السلطة لتفوِض ِن والمشرفِن للمدِِر اا دراسة ماهستِر التربِو

 غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزة.

   فُ العاملِن لدى آداء تحسِن فُ الحوافز أثرـ(ا ا2243الحالِبةا غازم حسف 
اا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا هامعة الشرؽ األكسطا آردن فُ العام القطاع مؤسسات
 األردف.

   السلوك القِادي التحوِلُ للقِادات الوسطٍ وع٘قتو ـ(ا ا2229حمدافا عبد العِزز
ـك األمنِةا ا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا أ،ادِمِة ناِؼ العربِة للعلبآداء فُ الشرطة

 السعكدِة.



 

-462-
 

   اٗتزان اٗنفعالُ والقدرة علٍ اتخاذ القرار لدى ضباط ـ(ا ا2242حمدافا محمد ،ماؿ
 ا دارسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزة.الشرطة الفلسطِنِة

   اا مدى فاعلِة إدارة الداخلِة فُ الشررات الصناعِة آردنِةـ(ا ا2224الصرشةا ِاسِف
 سة ماهستِر غِر منشكرةا ،لِة الدراسات العلِاا الهامعة األردنِةا األردف.درا

   دور الصحافة فُ تشرِل الصورة الذىنِة لرجل الشرطة ـ(ا ا2242صلِؿا نبِؿ إسماعِؿ
 ا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا هامعة الدكؿ العربِةا مصر.لدى الرأي العام الفلسطِنُ

   الشخصِة لرجل آمن لدى السلطة الوطنِة الفلسطِنِة السمات ـ(ا ا2227دحالفا محمد
 ا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزة.وع٘قتيا ببعض المتغِرات

   ة ودورىا فُ رفع أداء منسوبُ ـ(ا ا2243الدكسرما عبد هللا تطوِر أسالِب الرقابة إداِر
ستِر غِر منشكرةا أ،ادِمِة ناِؼ العربِة دراسة ماهإدارة التربِة والتعلِم بوادي الدواسر"، 

 للعلـك األمنِةا السعكدِة.

 ر اليِارل التنظِمِة ـ(ا ا2228  راضِةا بادكد دراسة حالة المؤسسة  –تحلِل وتطِو
 دارسة ماهستِر غِر منشكرةا هامعة أمحمد بكقرة بك مرداسا الهزا ر.ا الوطنِة للدىون

   تطبِقِة  دراسة آداء، تطوِر علٍ القرارات ندةمسا استخدام أثرـ(ا ا2009رمضافا فدكل
اا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزة محافظات والتعلِم، التربِة وزارة علٍ
 غزة.

 لـا آمنِة:دراسة  آجيزة فُ الوظِفُ آداء تقوِم استخدام مجاٗتا اـ(2223  سامُ السِك
 للعلـك ناِؼ أ،ادِمِة ااالدولُ خالد الملك مطار فُ نِةآم آجيزة فُ العاملِن علٍ مسحِة
 ا السعكدِة.منشكرة غِر ماهستِر رسالة األمنِةا

   ر أداء الرقابة المالِة، دراسة  ـ(ا ا2225السِدا عال  الدِف صلِؿ إطار مقترح لتطِو
ات التابعة ليا فُ ق ا طاع غزةتحلِلِة وتطبِقِة علٍ وزارة التربِة والتعلِم العالُ والمدِِر

 دارسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزةا فلسطِف.

 ة الداخلِة فُ المنظمات آىلِة فُ قطاع  واقعـ(ا ا2227  شاىِفا سمر الرقابة إداِر
 ا ا رسالة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزةا فلسطِف. غزة

   داء العاملِن فُ الجامعات ِِم أفاعلِة وعدالة نظام تقـ(ا ا2242شاىِفا ماهد
ء التنظِمُ والثقة التنظِمِة دراسة ماهستِر اا الفلسطِنِة وأثره علٍ آداء الوظِفُ والٗو

 غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزة.

   ة علٍ آداء الوظِفُ للعاملِن ـ(ا ا2243الشِرؼا حنِف نعماف أثر المسائلة إداِر
ِن فُ وزارة التربِ ا. دارسة ماهستِر غِر منشكرةا ة والتعلِم العالُ بقطاع غزةإداِر

 الهامعة اإسالمِةا غزةا فلسطِف.
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 الوظِف وآداء اٗلرترونِة الحرومة تطبِق بِن الع٘قةـ(ا ا2228  محمد صالدا الشكاب،ة :ُ
ا الياشمِة آردنِة المملرة فُ الحرومِة الدوائر موظفُ اتجاىات خ٘ل من مِدانِة دراسة

 دراسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة األردنِةا األردف.

   القِادي للسلوك والتعلِم التربِة مدِري ممارسة درجةـ(ا ا2243صالحةا هكاد عبد النكر 
اا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا المدارس لمدِري إداري آداء بتطوِر وع٘قتيا التفاعلُ

 الهامعة اإسالمِةا غزة.

 ر مررز دورـ(ا ا2242د  صالحةا فاِز أحم  فُ بغزة الدولِة الغوث بورالة التربوي التطِو
ر اا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة تفعِلو وسبل المدارس لمدِري إداري آداء تطِو

 اإسالمِةا غزة.

   ُبآداء وع٘قتيا للعاملِن القِادِة الميارات تنمِة ـ(ا ا2244الصامؿا ناصر عل 
اا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا هامعة ناِؼ العربِة السعودي الشورى جلسم فُ الوظِفُ

 للعلـك األمنِةا السعكدِة.

 فعالِة متطلبات تطبِق وظائف إدارة وتنمِة الموارد ـ(ا ا2227د رشدم  صِاـا محم
ة فُ جياز الشرطة الفلسطِنِة فُ قطاع غزة دارسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة ا البشِر

 ا غزة.اإسالمِة

   دور مجالس إدارة فُ تطبِق معاِِر الرقابة الداخلِة ـ(ا ا2242العازمُا فاِز مرزكؽ
اا دارسة ماهستِر غِر منشكرةا وأثرىا علٍ تحقِق أىداف الشررات الصناعِة الروِتِة

ت.  هامعة الشرؽ األكسطا ال،ِك

   القطاع لمدِري وظِفُال بآداء وع٘قتو إداري إبداعـ(ا ا2229العهلةا تكفِؽ عطِة 
ا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة "غزة قطاع وزارات علٍ تطبِقِة دراسة :العام

 اإسالمِةا غزة.

   الوظِفُ آداء تحسِن فُ وأثرة والمرافآت الحوافز ظامنـ(ا ا2227الع،شا عال  صلِؿ 
كرةا الهامعة منشاا دراسة ماهستِر غِر فُ وزارات السلطة الفلسطِنِة فُ قطاع غزة

 اإسالمِةا غزة.

   مدى فاعلِة نظام الرقابة الداخلِة فُ إحرام الرقابة علٍ اـ(ا 2225عِاشا ِكسؼ حسف
ا اأداء أنشطة ورالة الغوث الدولِة )اٗنروا( فُ غزة فُ ضوء معاِِر المراجعة الدولِة

 دارسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزةا فلسطِف.

  ع أفراد الشرطة فُ قطاع ـ(ا ا2242عال  محمد  الامارما العوامل المؤثرة فُ واقع توِز
 ا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزة.غزة
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 وجية من والتحقِق ليِئة الرقابة الرقابُ الدور فعالِة مدىـ(ا ا2222  مكسٍ سعكدا الاِث 
ا أ،ادِمِة ناِؼ للعلـك األمنِة غِر منشكرةا دارسة ماهستِر ا"بالوزارة التنفِذِة القِادات نظر

 .السعكدِة

   ة الخدمات الداخلِة فُ أثر الرقابة إلرترونِة فُ جودـ(ا ا2244ال،ساسبةا عماد
اا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا هامعة الشرؽ المصارف إس٘مِة العاملة فُ آردن

 األكسطا األردف.

   مِدانِة  الحرومُ: دراسة القطاع فُ الداخلِة قابةالر  واقعـ(ا ا2224،البا سعِد ِكسؼ
اا دارسة ماهستِر غِر منشكرةا غزة قطاع فُ الفلسطِنِة الوطنِة السلطة وزارات علٍ

 الهامعة اإسالمِةا غزةا فلسطِف.

   ا دراسة دور القِادة الشرطِة فُ إدارة آزمات آمنِةـ(ا ا2242،لكبا أحمد عبد الفتاح
 .القاىرةا مصررةا أ،ادِمِة الشرطةا د،تكراه غِر منشك 

 ُةالرقابة ـ(ا ا2225  محمكد عبد الرحمف اال،كفح وأثرىا علٍ آداء الوظِفُ الفعال  إداِر
ات التربِة والتعلِم فُ آردن هامعة  غِر منشكرةا دراسة د،تكراه اللعاملِن فُ مدِِر

 األردف. االِرمكؾ

 وجية من الوظِفُ بآداء وع٘قتيا القِادِة اطآنمـ(ا ا2224لشِرؼا طالؿ عبد الملؾ  ا 
اا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا هامعة ناِؼ العربِة للعلـك بإمارة مرة المررمة العاملِن نظر

 األمنِةا السعكدِة.

   ة الموارد تنمِة اقعو ـ(ا ا2242نعِـا محمد حسِف  العالُ والتعلِم التربِة بوزارة البشِر
 اا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا الهامعة اإسالمِةا غزة.إداري آداء بمستوى وع٘قتيا

 ة الرقابةـ(ا ا2223  الرحمف عبد هللا عبد االنمِاف  الوظِفُ فُ بآداء وع٘قتيا إداِر
 دارسة ماهستِر غِر منشكرةا اآمنِة دراسة مسحِة علٍ شرطة منطقة حائل آجيزة

 .ِةالسعكدا أ،ادِمِة ناِؼ للعلـك األمنِة

 الرقابة علٍ أداء آجيزة آمنِة الفلسطِنِة ودورىا فُ ـ(ا ا2244  باسـ سالـا مرشكد
ات وتحقِق السلم آ ا هامعة النهاح الكطنِةاا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا ىلُنشر الحِر

 .نابلسا فلسطِف
 دراسة  آداء: مستوى رفع فُ ودوره لتوجِو المعنوياا ـ(ا2226ع ماف إبراىِـ   الِحِاا

اا دراسة ماهستِر غِر منشكرةا هامعة ناِؼ العربِة مِدانِة علٍ منسوبُ حرس الحدود
 للعلـك األمنِةا السعكدِة.
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ات والمنشورات:  ج( المج٘ت والدوِر
  أسالِب الرقابة فُ المؤسسات العامة فُ قطاع غزة"اا (ـ2226ا ،امؿ أحمد  ماضُأبك ،

ر  ا الهامعة اقطاع غزة بعد اٗنسحاب إسرائِلُبحث منشور فُ مؤتمر: تنمِة وتطِو
 اإسالمِةا غزةا فلسطِف. 

 عن حلب جامعة فُ اٗقتصاد رلِة طلبة ِرضا مدىـ(ا ا2229  ىِـإبرا  ا سلِـالحسنِو 
 دمشؽ االهامعة ا مهلةال انُ لعددا ا25 مهلد االرلِتيم وآرادِمُ إداري آداء مستوى
 .ا سكِرادمشؽ هامعة ااإداِرة للتنمِة العالُ اؿ ا المعيدا كالقانكنِة ا قتصادِة للعلكـ

   ع إنمائِة فُ الدول ـ(ا ا2222دىمشا نعِـ تدقِق وتقِِم رفاءة آداء وفعالِة المشاِر
 مهلة دراساتا األردف. اا المهلد ال انُ عشرا العدد الصامساالنامِة

   ع الس٘م المطروحة، الواقع المؤسسات آىلِة الفلسطِنِة و ـ(ا ا2225عطاِاا نظاـ مشاِر
 اا دا رة البحث التنمكما اإغا ة الزراعِةا غزةا فلسطِف.والتوجِيات

   ا الربع 442 عدد التدقِق الداخلُ أىمِتو وأىدافو ومعاِِره"،ـ(ا ا4999المسلـا ِراض
 .مهلة المهمع العربُ للمحاسبِف القانكنِِف الرابعا

 
 

 د( المواقع اٗلرترونِة:
  كزارة الداصلِة كاألمف الكطنُ الفلسطِنُ: مكقعww.moi.gov.psw 
 :مكقع هياز الشرطة الفلسطِنِة www.police.ps/ar 
 :الم،تبة اإل،تركنِة أل،ادِمِة اإدارة كالسِاسة www.mpa.edu.ps 
 :الم،تبة اإل،تركنِة للهامعة اإسالمِة بازة www.library.iugaza.edu.ps 
 :الم،تبة اإل،تركنِة لهامعة األزىر بازة www.alazhar.edu.ps/arabic 
  :الم،تبة اإل،تركنِة هامعة بِِزتwww.birzeit.edu/ar 
 الم،تبة اإل،تركنِة أل،ادِمِة ناِؼ العربِة للعلـك األمنِة: 

www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary 

  النهاح الكطنِة:الم،تبة اإل،تركنِة لهامعة www.najah.edu/ar 

 :إتحاد المهلس األعلٍ للهامعة المصِرة 

 www.srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries

 

 

http://www.moi.gov.ps/
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(3ملحق )  

النيائِةستبانة فُ صورتيا اٗ  
 
 

 برنامج الدراسات العلِا المشترك بِن

 أرادِمِة إدارة والسِاسة وجامعة آقصٍ

 برنامج القِادة وإدارة

مأخُ  مة الرِر  / أختُ الرِر

 خٌسالَ نٍُىُ ورمحح خهلل وتزواذه ،،،، وتعُ       

 :عنوانِقوم الباحث بإجراء دراسة ب  

 الرقابة اإلدارَة يف حتسني مستىي األداء اإلدارٌ دور

 يف احملافظات اجلنىبُة يف جهاز الشرطة الفلسطُنُة 
 

 ًٗ دارة" مـــن إقِـــادة و الفـــُ تخصـــص " الماجســـتِر درجــة علـــٍ الحصـــول لمتطلبـــات وذلــك اســـترما
ىـداف الدراسـة قـام الباحـث بإعـداد ِـق أوجامعة آقصـٍ، ولتحق أرادِمِة إدارة والسِاسة للدراسات العلِا

 .  ىذه اٗستبانة

وذلك بما ِتفق مع وجية نظـرك، لذا أرجو من حضرترم التررم بإجابة علٍ فقرات ىذه اٗستبانة، 
ة التامة. اً علم ّٗ ٓغراض البحث العلمُ فقط، وسُتعامل بالسِر  بأن بِانات ىذه الدراسة لن ُتستخدم إ

 ؤىُشاوزًخ  ٌىُ سٍفاً ح سٓ ذعا
 

 الباحث/ أحمد رمال الم٘حُ

                                                                                     0591014100
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 والً / املتغريات الشخصُة

 :االختٌار المناسب( أمام  ضع إشارة ) من فضلك، 

 

 عاـ45أقؿ مف  –اـ ع  35 عاـ35أقؿ مف  –عاـ  25  عاـ 25أقؿ مف   العمر:  (1
 45  عاـ 55أقؿ مف  –عاـ  55 فأ، ر عاـ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الرتبة  (2

ة:  العسرِر
 مالـز  مالـز أكؿ  نقِب  را د  مقدـ 
 عقِد  عمِد   صرل/أي _____________ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ل المؤى  (3

 العلمُ:
 ة عامة فأقؿ  ب،الكِركس  دبلـك متكسط   انِك
 ماهستِر  د،تكراه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
سنوات   (4

 الخبرة:
   أعكاـ 5أقؿ مف  5  أعكاـ 10أقؿ مف  –أعكاـ 
 10 عاـ 15أقؿ مف  – أعكاـ  15 عاـ فأ، ر 

 

 

 دارَةحمىر الرقابة اإل /ثانُاً 
 :التالِةالفقرات  من لرلّ   المناسب البدِل حول(  )  ع٘مة من فضلك، ضع

 الـفـقــــرة م.
 موافق
بدرجة 
 ربِرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 ربِرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قلِلة 

موافق 
بدرجة 
 قلِلة جداً 

 اليِرل التنظِمُ -3

3.  
ح بالكضػػػػػػػك  الشػػػػػػػرطة لهيػػػػػػػاز التنظِمػػػػػػػُ ِىت ًسػػػػػػػـ اليِ،ػػػػػػػؿ

      كالمركنة.

1.  
ػػػػػح اليِ،ػػػػػؿ التنظِمػػػػػُ آلِػػػػػة تػػػػػدفؽ العمػػػػػؿ كحػػػػػدكد  ِيكضًٌ

 السلطة كالمس كلِة.
     

تيكٌضػػح بطاقػػة الكصػػؼ الػػكظِفُ المسػػ كلِات كالكاهبػػات   .1
 للعاملِف فُ هياز الشرطة.

     

      ِيشاًرؾ العاملكف فُ إعداد بطاقة الكصؼ الكظِفُ.  .4

5.  
الػػكظِفُ  التكصػػِؼ طاقػػةكفقػػان لب الكظػػا ؼ الشػػاغرة تيشػػاىؿ

 الميعىٌدة ميسبقان.
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 الـفـقــــرة م.
 موافق
بدرجة 
 ربِرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 ربِرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قلِلة 

موافق 
بدرجة 
 قلِلة جداً 

      ِيمً،ف اإشراؼ علٍ المرؤكسِف بسيكلة.   .6

      الصالحِات الممنكحة للعاملِف ،افِة للقِاـ بأعماليـ.  .7

8.  
ِىقيػػػـك العػػػاملكف بهمِػػػع كاهبػػػاتيـ التػػػُ ىػػػُ مػػػف صػػػمِـ 

 أعماليـ.
     

ػػػػد تطػػػػابؽ مػػػػف حِػػػػث النػػػػكع كالعػػػػدد بػػػػِف الكظػػػػا   .9 ؼ ِيكهى
 الفعلِة كالكظا ؼ فُ اليِ،لِة.

     

 الـفـقــــرة م.
 موافق
بدرجة 
 ربِرة جداً 

 موافق
بدرجة 
 ربِرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

 موافق
بدرجة 
 قلِلة 

 وافقم
بدرجة 
 قلِلة جداً 

 آدوات والوسائل الرقابِة -1

      ِيستفاد مف الصيطىط ،أداةو رقابِة فُ هياز الشرطة.  .3

      ة التقدِِرة فُ عملِة الرقابة اإداِرة.تيستصدـ المكازن  .1

      تيستصدـ التقاِرر اإداِرة الم،تكبة ،أداةو رقابِة.  .1

      رقابِة. ةو تيستصدـ المالحظة الشصصِة ،أدا   .4

      سلكب المالحظة الشصصِة بارتِاح.ألِىنظير العاملكف   .5

6.  
ػػػارات المفاه ػػػ ػػػة مػػػف صػػػالؿ الِز ػػػارىس الرقابػػػة اإداِر ة تيمى

 لمكاقع العمؿ.
     

7.  
ػػػػػػػارىس العملِػػػػػػػػة الرقابِػػػػػػػػة مػػػػػػػف صػػػػػػػػالؿ ا هتماعػػػػػػػػات  تيمى

 كاللقا ات الدكِرة.
     

ػػػػػػػػة ِيعػػػػػػػد اإشػػػػػػػػراؼ   .8 اإدارم مػػػػػػػػف أدكات الرقابػػػػػػػػة اإداِر
 المستصدمة.

     

      للرقابة اإداِرة.،أدكاتو تيستىصدـ الش،اكل كالتظلُّمات   .9

      ِةو كنزاىة.تيتـ اإدارة بمعالهة الش،اكل بمكضكع  .30

33.  
تيسػػػػتصدـ األسػػػػالِب ال،مِػػػػة كبحػػػػكث العملِػػػػات ،ػػػػأدكاتو 

 رقابِة.
     

31.  
كالرسػػػػـك البِانِػػػػة ،ػػػػأدكاتو  اإحصػػػػا ِة تيسػػػػتصدـ البِانػػػػات
 للرقابة اإداِرة.
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 الـفـقــــرة م.
 موافق
بدرجة 
 ربِرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 ربِرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قلِلة 

موافق 
بدرجة 
 قلِلة جداً 

      ِيستفاد مف السهالت ،أداةو للرقابة اإداِرة.  .31

34.  
تيسػػػػتصدـ تقػػػػاِرر قِػػػػاس ،فػػػػا ة العػػػػاملِف ،إحػػػػدل أدكات 

 .اإداِرة الرقابة
     

      ِيستفاد مف التاذِة الراهعة ،أداةو رقابِة.  .35

 متطلبات تحقِق فعالِة الرقابة -1

      تىًعُ إدارة الشرطة أىمِة كهكد نظاـ رقابُ ميت،اًمؿ.  .3

      تىٌتًسـ الرقابة اإداِرة بتقلِؿ العب  عف المس كلِف.  .1

1.  
ػػػػػػة الرقابػػػػػػة تيػػػػػػكفًٌر  الكقػػػػػػت فػػػػػػُ الالزمػػػػػػة المعلكمػػػػػػات اإداِر

 القرار.  تصاذ المناسب
     

ػػػػػة عناصػػػػػر كاعِػػػػػة تتسػػػػػـ بال قػػػػػة   .4 ِىتىػػػػػكٌلٍ الرقابػػػػػة اإداِر
 كاألمانة كالنزاىة.

     

ػة   .5 ات اإداِر ِىسييؿ التكاصؿ بػِف هيػات الرقابػة كالمسػتِك
 المصتلفة.

     

6.  
تىتىػػكٌفر نشػػرات تعِرفِػػة بػػإهرا ات تطبِػػؽ كسػػا ؿ كأدكات 

 ِرة.اإدا الرقابة
     

      ِيكٌفر نظاـ الرقابة نتا ج دقِقة ككاضحة.  .7

8.  
تىتىمٌِػػػػػػز اإهػػػػػػرا ات الرقابِػػػػػػة بالمركنػػػػػػة كسػػػػػػيكلة الفيػػػػػػـ 

 للرؤسا  كالعاملِف.
     

أنسػب الطُّػريؽ لمعالهػة ا نحرافػات  اقتػراح الرقابػة تىتىضم ف  .9
 كمنع حدك يا.

     

ذ   .30       بالمردكد منو.الحسباف ت،لفة نظاـ الرقابة مقارنةن بِيؤصى

33.  
فيـا بػػػؿ ىػػػُ  ِىشػػػعير العػػػاملكف بػػػأف الرقابػػػة لِسػػػت لتصػػػِك

 لمساندتيـ.
     

 الجيات الرقابِة -4

3.  
 هيػات مسػتقلة تتبػع مباشػرةن مػدِر الرقابِة تيعتىبر الهيات

 عاـ الشرطة.
     

ِىشػػػػػػػمىؿ عمػػػػػػػؿ الهيػػػػػػػات الرقابِػػػػػػػة ،افػػػػػػػة إدارات هيػػػػػػػاز   .1
 الشرطة.
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 الـفـقــــرة م.
 موافق
بدرجة 
 ربِرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 ربِرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قلِلة 

موافق 
بدرجة 
 قلِلة جداً 

1.  
ر العمػػػػػؿ اإدارم فػػػػػُ تىسػػػػػعىٍ الهيػػػػػات الرقا بِػػػػػة لتطػػػػػِك

 هياز الشرطة.
     

      العاملكف فُ الهيات الرقابِة مؤىلكف علمِان كمينِان.  .4

5.  
العاملِف فُ الهيػات الرقابِػة ،ػاؼو لتاطِػة الميػاـ  أعداد

 المك،لة إلِيـ.
     

      تىتىكٌفر بِ ة عمؿ مناسبة للعاملِف فُ الهيات الرقابِة.  .6

تشػػػاِلِة لقِػػػاـ الهيػػػات الرقابِػػػة بػػػدكرىا تتػػػكفر مكازنػػػات   .7
 علٍ أ،مؿ كهو.

     

8.  
تيكى ًٌػػػػػؽ الهيػػػػػات الرقابِػػػػػة نتػػػػػا ج أعماليػػػػػا كتقػػػػػـك برفعيػػػػػا 

 للمس كلِف.
     

9.  
ِػػػػػػػتـ األصػػػػػػػذ بتكصػػػػػػػِات الهيػػػػػػػات الرقابِػػػػػػػة مػػػػػػػف ًقبػػػػػػػؿ 

 المس كلِف.
     

 

 

 ثالثًا: حمىر حتسني األداء اإلدارٌ

 :التالِة فقراتالمناسب لرلّ  من ال حول البدِل(  ) من فضلك، ضع ع٘مة

 الـفـقــــرة م.
 موافق
بدرجة 
 ربِرة جداً 

 موافق
بدرجة 
 ربِرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

 موافق
بدرجة 
 قلِلة 

 وافقم
بدرجة 
 قلِلة جداً 

3.  
ػة فػُ هيػاز الشػرطة الفلسػطِنِة فػُ  تيسًيـ اليِ،لِة اإداِر

ر األدا  اإدارم.  تطِك
     

1.  
مسبؽ ل عماؿ فُ تحقِؽ نتا ج أفضؿ ِيساًعد التصطِط ال

 ألدا  العاملِف.
     

1.  
ِيسػػػاًىـ تنفِػػػذ الميػػػاـ مػػػف صػػػالؿ فػػػرؽ عمػػػؿ فػػػُ تحسػػػِف 

 األدا  اإدارم.
     

تيسػػػاعد مشػػػار،ة العػػػاملِف باتصػػػاذ القػػػرارات علػػػٍ تحسػػػِف   .4
 أدا يـ اإدارم.

     

تيسػػػػػػػًيـ سػػػػػػػرعة ا،تشػػػػػػػاؼ األصطػػػػػػػا  فػػػػػػػُ تحسػػػػػػػِف األدا    .5
 اإدارم.
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 الـفـقــــرة م.
 موافق
بدرجة 
 ربِرة جداً 

 موافق
بدرجة 
 ربِرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

 موافق
بدرجة 
 قلِلة 

 وافقم
بدرجة 
 قلِلة جداً 

6.  
ِىٌتًسـ نظاـ ا تصاؿ السا د فُ هيػاز الشػرطة الفلسػطِنِة 

 بالمر،ِزة.
     

تيسػػػػًيـ دقػػػػة المعلكمػػػػات صػػػػالؿ العمػػػػؿ فػػػػُ تحسػػػػِف األدا   . .7
 اإدارم.

     

8.  
تيسػػًيـ كفػػرىة اإم،انِػػات المادِػػة فػػُ تحسػػِف مسػػتكل األدا  

 اإدارم.
     

9.  
طة فػُ هيػاز الشػر  تيستىصدـ التقنِات الحدِ ػة صػالؿ العمػؿ

 الفلسطِنِة.
     

ِىنػػتيج عػػف العالقػػػات الهِػػدة بػػِف الػػػزمال  تحسػػِف مسػػػتكل   .30
 نتا ج المياـ الميك،لة إلِيـ.

     

33.  
ع تفىيُّػػـ الرؤسػػا  لمشػػاعر كاحتِاهػػات العػػاملِف علػػٍ  ِيشػػهًٌ

 تحسِف أدا يـ اإدارم.
     

      ِدفعيـ  نهاز العمؿ ب،فا ة. للعاملِفتىشًهِع الرؤسا    .31

31.  
تحسػػػِف مسػػػتكل  ِيػػػؤٌدم إلػػػٍ العػػػاملِف بػػػِف المنافسػػػة ِعتىشػػػهً 

 أدا يـ اإدارم.
     

34.  
ػػػد تىقبُّػػػؿ مػػػف الرؤسػػػا  لمقترحػػػات العػػػاملِف فػػػُ هيػػػاز  ِيكهى

 الشرطة.
     

تتػػػػػػكفُّر الصبػػػػػػرة كالميػػػػػػارة لػػػػػػدل العػػػػػػاملِف فػػػػػػُ مهػػػػػػا تيـ   .35
 المصتلفة.

     

36.  
تىقُِّػػػػػػػػد الرؤسػػػػػػػػا  باألنظمػػػػػػػػة كالتعلِمػػػػػػػػات ِيعِػػػػػػػػؽ المبػػػػػػػػادرة 

 لشصصِة لدل العاملِف لتحسِف أدا يـ اإدارم.ا
     

ض السلطات فُ هياز الشرطة.  .37 د ضعؼ فُ تفِك       ِيكهى

      ِتـ تقِِـ أدا  العاملِف بش،ؿو دكرم كنِزو.  .38

      ِتـ إشراؾ العاملِف فُ دكرات تدِربِة متصصصة.  .39

10.  
ػػػزىة فػػػُ هيػػػاز  تتػػػكفُّر التاذِػػػة الراهعػػػة عػػػف األعمػػػاؿ المينهى

 لشرطة.ا
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(1ملحق )  

 أسئلة المقابلة الشخصِة

  انعًر  االسى
ة   المؤىل العلمُ  الرتبة العسرِر

  المسمٍ الوظِفُ  عذد سُىاد انخجرح
  انسبعخ  تبرٌخ انًقبثهخ

 /آسئلة
 أىـ األعماؿ التُ تقكمكف بيا؟ك اصتصاصات،ـ ىُ  ما .1
 تنظِمُ؟اليِ،ؿ ال ان كفقفُ إدارت،ـ كفُ هياز الشرطة ِتـ العمؿ ىؿ  .2
 صطة ميعٌده مسبقان؟ل ان كفق داصؿ هياز الشرطة ىؿ تسِر العملِة الرقابِة .3
 ؟فُ إدارت،ـا كفُ هياز الشرطة الفلسطِنِة مف الهية التُ تقـك بإعداد الصطط .4
 ما أىـ الكسا ؿ كاألدكات التُ ِتـ استصداميا فُ العملِة الرقابِة؟ .5

دِِرةا متابعة السهالتا ال،شكؼ اإحصا ِة كالرسكـ البِانِةا  التقاِرر اإداِرةا المكازنة التق 
 اإشراؼ كالمالحظة الشصصِةا الش،اكل كالتظلماتا الحكافز كالهزا اتاا الخ(

 ب،فا ة؟ أعمال،ـالمادِة ألدا   اإم،انِاتىؿ تتكفر لدِ،ـ  .6
 ىؿ العاملِف طرف،ـ مؤىلِف كأصحاب صبرة فُ مهاؿ الرقابة؟ .7
 ؟بعد قِام،ـ بأنشطت،ـ الرقابِة كصِات المرفكعة مف طرف،ـبالت ىؿ ِتـ األصذ .8
 ىؿ ِتـ األصذ بتكصِات،ـ عند إهرا  الترقِات كالتنقالت؟ .9

 ؟عِؽ أدا ،ـ لميام،ـما ىُ أىـ المعكقات التُ تي  .10
 ؟ف األدا  اإدارم فُ هياز الشرطةما ىك تقِِمؾ لدكر الرقابة فُ تحسِ .11
ر عمؿ الرقاب .12  ؟فُ هياز الشرطة الفلسطِنِة ةىؿ لدِ،ـ أم مقترحات لتطِك
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(1ملحق )  

ستبانةنموذج طلب تحرِم اٗ  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

حفظو هللا،،،                                            

 الس٘م علِرم ورحمة هللا وبرراتو،،،  وبعد

 

 املىضىع/ حتكُم استبانة
 

 شاكرين لكم سلفاً حُسن تعاونكم

 

 أحمد رمال الم٘حُ              
 2592224322جوال/              
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 (4)ملحق 

ل٘ستبانةأسماء المحّرمِن   

 المسمٍ الكظِفُ هية العمؿ ا سـ ـ.
 عمِد فرع الهنكب الهامعة اإسالمِة أ.د. ماهد الفٌرا  .3
 ر ِس أ،ادِمِة اإدارة كالسِاسة أ،ادِمِة اإدارة كالسِاسة المدىكف محمد أ.د.  .1
 أستاذ اإحصا  كنا ب عمِد ،لِة التهارة المِةالهامعة اإس سمِر صافُ أ.د.  .1

 النا ب األ،ادِمُ أ،ادِمِة اإدارة كالسِاسة أحمد الكادِةد.   .4
 أستاذ المحاسبة المساعد ال،لِة الهامعِة للعلكـ كالت،نكلكهِا حسنُ عابدِفد.   .5
ؿ هامعة األقصٍ نضاؿ عبد هللاد.   .6  عمِد ،لِة اإدارة كالتمِك
ر دِكاف المكظفِف نبِؿ اللكحد.   .7  مدِر عاـ اإدارة العامة للتدِرب كالتطِك
 ،لِة التهارة -أستاذ مشارؾ  الهامعة اإسالمِة د. ِكسؼ بحر  .8
 ،لِة التهارة -أستاذ مساعد  الهامعة اإسالمِة ِاسر الشرفا. د  .9

 مدِر ،لِة التهارة الهامعة اإسالمِة أ. إسماعِؿ قاسـ  .30
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(5ملحق )  

الشرطة لتسيِل ميمة الباحث مخاطبة لقائد  
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(6ملحق )  

ث من أرادِمِة إدارة والسِاسةباحتسيِل ميمة رتاب   
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