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أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

"الرقابة ودورها في تطبيق معايير الحكم الرشيد
بوزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني"

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة

إليه حيثما ورد ،وإن ه ذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي
أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
كما أقر بحق أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا في حقوق النشر لهذه الرسالة وأنه ال
يجوز النشر إال بموافقة رسمية مكتوبة من األكاديمية.
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بسم الله الرحمن الرحيم

(يرفعِ الله الَّذين آمنوا منكم
والَّذين أوتوا العِلمَ درجاتٍ)

صدق الله العظيم
(المجادلة)11 :

ب

الإهداء
إلى من قاد قلوب البشرية وعقولهم إلى مرفأ األمان ،معلم البشرية محمد صلى الله
عليه وسلم،،،

إلى من يعجز اللسان عن تبيان فضله وعظيم عطائه ،إلى من علمني العطاء بدون
انتظار ،أرجو من الله أن يمد في عمرك يا من أرجو بره ورضاه ،أبي الغالي،،،
إلى أغلي إنسانة في الوجود ،إلى من غمرتني بحنانها ،وأحاطتني بدعائها ،بسمة

الحياة ،وسر الوجود ،إلى والدتي الحنونة ،أسال الله أن يمد في عمرها ،ويمنحها
الصحة والعافية،،،

إلى من قبلت أن تسطر معي خيوط الحياة ،رفيقة دربي ،وشريكة حياتي ،زوجتي
الغالية،،،
إلى إخوتي وأخواتي وعائلتي حبًا وعرفانًا وتقدي ًار ،لما قدموه لي من دعم وتشجيع،،،
إلى أصدقائي الذين أحببتهم بصدق وبقلب ال يعرف الحقد،،،

إلى من رووا بدمائهم تراب الوطن ،شهداؤنا األبرار ،وإلى المجاهدين المرابطين على
ثرى هذا الوطن الغالي،،،

إلى أكاديمية اإلدارة والسياسة ،وكوادرها المتفانية في العمل،،،
إلى طلبة العلم في كل زمان ومكان ،لهم مني كل الحب واالحترام،،،
إليهم جميع ا أهدي هذه الدراسة المتواضعة،،،
الباحث :جالل مصطفي بدوي

ج

شكر وتقدير
قال تعالى:

(وإذ تَأَ َّذن َ برُ ُكم ل َ ِئن َش َكرت ُم َأل ِزيدَ ن َّ ُكم)

صدق الله العظيم (إبراهيم)7 :

الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين ،نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:

في البداية يطيب لي أن أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى كل من ساهم في إنجاح هذا
الجهد المتواضع ،ومد لي يد العون والمساعدة ،وخير مقام يعترف فيه لذوي الفضل بفضلهم،

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور  /نافذ ياسين المدهون ،لتفضله مشكو اًر بقبول اإلشراف

على رسالتي ،والذي غمرني بفيض علمه ،وكثير نصحه ،وجميل صبره ،وما قدمه من علم

ونصح وإرشاد ،داعيًا المولى عز وجل أن ينفع به دينه ووطنه.
كما أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني إلى أعضاء لجنة المناقشة:

الدكتور/هاني عبد الرحمن غانم ،الدكتور /خليل اسماعليل ماضي لتفضلهم بقبول مناقشة
الرسالة ،وما أضافوه لها من إثراء ،فجزاهم الله عني كل خير ،ووفقهم لما يحب ويرضى ،وأشكر

أيضًا األساتذة األفاضل الذين قاموا بتحكيم االستبانة ،والشكر موصول إلى أكاديمية اإلدارة

والسياسة للدراسات العليا ،متمثل ًة في إدارتها وجميع العاملين ،وإلى أساتذتي األفاضل على حد
سواء ،الذين كانوا شموعاً أضاءت لي الطريق.

الباحث :جالل مصطفي بدوي

د

فهرس الموضوعات
الصفحة

الموضوع
آية قرآنية.

ب

اإلهداء.

ج

شكر وتقدير.

د

فهرس الموضوعات.

ه

قائمة الجداول.

ح

ملخص الدراسة.

ك

.Abstract

ل
الفصل األول :اإلطار العام للدراسة

المقدمة.

2

أوالً :مشكلة الدراسة.

4
3

ثانيًا :أهداف الدراسة.

3

ثالثاً :أهمية الدراسة.

5

رابعاً :متغيرات الدراسة

6

خامساً :فرضيات الدراسة.

6

سادساً :حدود الدراسة.

سابعاً :مصطلحات الدراسة.

الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة

المبحث األول :الرقابة والحكم الرشيد.

1
71

أ .المطلب األول :مفهوم الرقابة وخصائصها وعناصرها.

77

ب .المطلب الثاني :الحكم الرشيد :تعريفه ،أهميته ،أهدافه ،وأسسه .ومعاييره

71

المبحث الثاني :الرقابة الداخلية والخارجية بو ازرة الداخلية واألمن الوطني

41

ج .المطلب األول :الرقابة الداخلية بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

47

د .المطلب الثاني :الرقابة الخارجية على و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

37

ه

الصفحة

الموضوع
الفصل الثالث :الدراسات السابقة
تمهيد.

56

أوالً :الدراسات المحلية.

51
62

ثانياً :الدراسات العربية.

65

ثالثًا :الدراسات األجنبية.

61

رابعًا :التعقيب على الدراسات السابقة.

خامسًا :الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.

61

الفصل الرابع :منهجية الدراسة

تمهيد.

11

ال :منهجية الدراسة.
أو ً

17
12

ثانيًا :مجتمع الدراسة.

12

ثالثًا :عينة الدراسة.

14

رابعاً :أداة الدراسة.

13

خامساً :صدق أداة الدراسة (االستبانة).

22

سادساً :ثبات أداة االستبانة (االستبانة).

23

سابعاً :المعالجة اإلحصائية المستخدمة.

25

تاسعاً :اختبار توزيع البيانات.

الفصل الخامس :تحليل البيانات واختبار الفرضيات

تمهيد.

21

ال :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة.
أو ً
ثانيًا :الوزن النسبي لفقرات ومحاور االستبانة.

21
21
716

ثالثًا :اختبار فرضيات الدراسة.

النتائج والتوصيات والدراسات المقترحة
724

ال :نتائج الدراسة.
أو ً

726

ثانيًا :توصيات الدراسة.

722

ثالثاُ :الدراسات المقترحة.

و

الصفحة

الموضوع
المصادر والمراجع

741

ال :المصادر.
أو ً

ثانيًا :المراجع العربية.

ثالثًا :المراجع األجنبية.

741
746
المالحق

ملحق رقم ( :)7خطاب التحكيم.

742

ملحق رقم ( :)2أسماء المحكمين.

741

ملحق رقم ( :)4االستبانة في صورتها النهائية.

731

ملحق رقم ( :)3أسئلة المقابلة الشخصية.

733

ملحق رقم ( :)5أسماء من تم مقابلتهم.

735

ز

قائمة الجداول
بيان الجدول

رقم الجدول

الصفحة

جدول رقم ()17

الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

61

جدول رقم ()12

توزيع أفراد عينة الدراسة

12

جدول رقم ()14

توزيع الفقرات على محاور االستبانة

14

جدول رقم ()13

درجات المقياس

14

جدول رقم ()15
جدول رقم ()16
جدول رقم ()11
جدول رقم ()12
جدول رقم ()11
جدول رقم ()71
جدول رقم ()77
جدول رقم ()72
جدول رقم ()74
جدول رقم ()73
جدول رقم ()75

معامــل االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات مجــال معيــار أداء الرقابــة

والدرجة الكلية للمجال

معامــل االرتبــاط بــين كــل فقـرة مــن فقـرات مجــال ب اســتقاللية الرقابــة ب

والدرجة الكلية للمجال

معامل االرتباط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات مجـال إدارة الرقابـة للمعـايير

الرقابية والدرجة الكلية للمجال

معام ــل االرتب ــاط ب ــين ك ــل فقـ ـرة م ــن فقـ ـرات مج ــال معي ــار المش ــاركة

والدرجة الكلية للمجال

معامـ ــل االرتبـ ــاط بـ ــين كـ ــل فق ـ ـرة مـ ــن فق ـ ـرات مجـ ــال معي ـ ـار الرؤيـ ــة

االستراتيجية والدرجة الكلية للمجال

معامل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات مجـال معيـار سـيادة القـانون
والدرجة الكلية للمجال
معامـــل االرتب ــاط ب ــين كـــل فقـ ـرة مـــن فقـ ـرات مج ــال معي ــار الشـــفافية

والدرجة الكلية للمجال

معام ــل االرتب ــاط ب ــين ك ــل فقـ ـرة م ــن فقـ ـرات مج ــال معي ــار االس ــتجابة

والدرجة الكلية للمجال

معام ــل االرتب ــاط ب ــين ك ــل فقـ ـرة م ــن فقـ ـرات مج ــال معي ــار المس ــائلة

والدرجة الكلية للمجال

معامـ ــل االرتبـ ــاط بـ ــين كـ ــل فق ـ ـرة مـ ــن فق ـ ـرات مجـ ــال معيـ ــار الكفـ ــاءة

والفاعلية والدرجة الكلية للمجال

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار التوافـق والدرجـة
الكلية للمجال
ح

15
16
16
11
12
12
11
11
21
21
27

جدول رقم ()76

جدول رقم ()71

معامـــل االرتب ــاط ب ــين كـــل فق ـ ـرة مـــن فقـ ـرات مج ــال معي ــار المسـ ــاواة

والعدالة والدرجة الكلية للمجال

معام ــل االرتب ــاط ب ــين درج ــة ك ــل مج ــال م ــن محـ ـاور (واق ــع الرقاب ــة)

والدرجــة الكليــة للمحــور ،معام ـل االرتبــاط بــين درجــة كــل مجــال مــن

27

22

محاور (معايير الحكم الرشيد) والدرجة الكلية للمحور
جدول رقم ()72

معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة

24

جدول رقم ()71

نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

25

جدول رقم ()21

االستبانات المكتملة والمفقودة

21

جدول رقم ()27

توزيع أفراد عينة الدراسة

22

جدول رقم ()22
جدول رقم ()24
جدول رقم ()23
جدول رقم ()25
جدول رقم ()26
جدول رقم ()21
جدول رقم ()22
جدول رقم ()21
جدول رقم ()41
جدول رقم ()47
جدول رقم ()42
جدول رقم ()44
جدول رقم ()43
جدول رقم ()45
جدول رقم ()46
جدول رقم ()41
جدول رقم ()42

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال أداء الرقابة

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال استقاللية الرقابة

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال إدارة الرقابة للمعايير الرقابية
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال واقع الرقابة

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار المشاركة

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار الرؤية االستراتيجية
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار سيادة القانون

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال االستعداد معيار الشفافية

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال االستعداد معيار االستجابة

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار المساءلة

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمعيار الكفاءة والفاعلية

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمعيار التوافق

الوسط الحسابي والوزن النسبي معيار المساواة والعدالة

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحاور معايير الحكم الرشيد
معامل االرتبـاط بـين واقـع الرقابـة وبـين مسـتوي تحقيـق معـايير الحكـم
الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

معامـل االرتبــاط بـين اداء الرقابــة وبـين مســتوي تحقيـق معــايير الحكــم
الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

معامــل االرتبــاط بــين اســتقاللية الرقابــة وبــين مســتوي تحقيــق معــايير
الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
ط

21
17
14
15
16
11
12
11
711
717
712
714
713
716
711
712
711

معامل االرتباط بين مدى تطبيـق ادارة الرقابـة للمعـايير الرقابيـة وبـين

جدول رقم ()41

مســتوي تحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني

771

جدول رقم ()31

نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير

777

جدول رقم ()37
جدول رقم ()32
جدول رقم ()34
جدول رقم ()33
جدول رقم ()35
جدول رقم ()36
جدول رقم ()31
جدول رقم ()32
جدول رقم ()31
جدول رقم ()51
جدول رقم ()57

بقطاع غزة.

نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين في محـاور الرقابـة تعـزى لمتغيـر
الجنس

نتائج اختبار بالتباين األحاديب في محاور الرقابة تعـزى لمتغيـر الفئـة
العمرية

نت ــائج اختب ــار بالتب ــاين األح ــاديب ف ــي مح ــاور الرقاب ــة تع ــزى لمتغي ــر
المؤهل العلمي

نت ــائج اختب ــار بالتب ــاين األح ــاديب ف ــي مح ــاور الرقاب ــة تع ــزى لمتغي ــر
الرتبة العسكرية

نتائج اختبار بالتباين األحـادي فـي محـاور الرقابـة تعـزى لمتغيـر عـدد

سنوات الخدمة

نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين في محاور معايير الحكم الرشـيد
تعزى لمتغير الجنس

نت ــائج اختب ــار بالتب ــاين األح ــاديب ف ــي مح ــاور مع ــايير الحك ــم الرش ــيد

تعزى لمتغيرالفئة العمرية

نت ــائج اختب ــار بالتب ــاين األح ــاديب ف ــي مح ــاور مع ــايير الحك ــم الرش ــيد

تعزى لمتغير المؤهل العلمي

نت ــائج اختب ــار بالتب ــاين األح ــاديب ف ــي مح ــاور معـ ـايير الحك ــم الرش ــيد

تعزى لمتغير الرتبة العسكرية

نتائج اختبار بالتباين األحادي في محاور معايير الحكم الرشيد تعزى
لمتغير عدد سنوات الخدمة
خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة
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ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع الرقابة وعالقتها بتحقيق معايير الحكـم الرشـيد فـي و ازرة

الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

واعتمــدت الد ارســة المــنهج الوصــفي التحليلــي ،واســتخدمت الد ارســة االســتبانة والمقابلــة الشخصــية

كــأدوات لجمــع البيانــات ،وتكونــت عينــة الد ارســة مــن عــدد ( )267مــن العــاملين فــي وزارة الداخليــة

واألمن الوطني بقطاع غزة ،وتم إجراء عدد ( )4مقابلة شخصية مع جهات رقابية.
وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

أ .تتـ ــوفر الرقاب ـ ــة ف ـ ــي و ازرة الداخلي ـ ــة واألم ـ ــن ال ـ ــوطني بقطـ ــاع غــ ـزة بـ ــوزن نسـ ــبي متوس ـ ــط
(.)%63.2

ب .تتــوفر معــايير الحكــم الرشــيد فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة بــوزن نســبي
متوسط (.)%67.1

ج .يوجــد عالقــة إيجابيــة بــين واقــع الرقابــة وتحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد فــي و ازرة الداخليــة
واألمن الوطني بقطاع غزة.

د .يوجــد أثــر إيجــابي للرقابــة علــى تحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد فــي و ازرة الداخليــة واألمــن
الوطني بقطاع غزة.

ه .ال يوجــد فــروق حــول واقــع الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة تعــزى
لمتغي ـ ـرات( :الجـ ــنس ،الفئـ ــة العمريـ ــة ،المؤهـ ــل العلمـ ــي ،الرتبـ ــة العسـ ــكرية ،عـ ــدد سـ ــنوات

الخدمة).

و .ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد فـي و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع
غـزة تعــزى لمتغيـرات (الجــنس ،المؤهــل العلمــي ،الرتبــة العســكرية ،عــدد ســنوات الخدمــة)،
بينما يوجد فروق تعزى لمتغير (الفئة العمرية) ولصالح الذين أعمارهم ( 57سنة فأكثر).

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومن أهمها:

أ .تــوفر الفهــم الواضــح لمعــايير الرقابــة الدوليــة لــدى مفتشــي الرقابــة ،والتـزامهم باألنظمــة
والمعايير الرقابية.

بناء على المعايير الرقابية ،وكذلك على الكفاءة والمهنية.
ب .تعيين مفتشي الرقابة ً
ج .ممارسة مفتشي الرقابة أعمالهم بعيدًا عن التحيز والمحاباة.
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Abstract
This study aimed at identifying the reality of censorship and its relation to
achieving the standards of good governance in the Ministry of Interior
and National Security in the Gaza Strip.
The study used the questionnaire and personal interview as data
collection tools. The study sample consisted of (261) employees of the
Ministry of Interior and National Security in the Gaza Strip, and a
number of (3) personal interviews were conducted with supervisors.
The most important results of the study were:
a. The control of the Ministry of Interior and National Security in the
Gaza Strip has a relative weight (64.2%(.
b. The standards of good governance in the Ministry of Interior and
National Security in the Gaza Strip have a relative weight (61.0%).
c. There is a positive relationship between the reality of censorship
and the achievement of good governance standards in the Ministry
of Interior and National Security in the Gaza Strip.
d. There is a positive impact on monitoring the achievement of good
governance standards in the Ministry of Interior and National
Security in the Gaza Strip.
e. There are no differences on the reality of censorship in the Ministry
of Interior and National Security in the Gaza Strip due to the
variables: (gender, age group, academic qualification, military
rank, number of years of service).
f. There are no differences in the availability of good governance
standards in the Ministry of Interior and National Security in the
Gaza Strip due to the variables (gender, academic qualification,
military rank, number of years of service), while there are
differences due to the variable (age group) and those aged 51 years
and over.
The study recommended a number of recommendations, the most
important of them are:
a. Provide a clear understanding of the international control standards
of inspectors and their compliance with regulatory systems and
standards.
b. Appointment of inspectors of supervision based on supervisory
standards, as well as on efficiency and professionalism.
c. Inspectors exercise their work away from bias and favoritism.

ل

الفصل األول:
اإلطار العام للدراسة
المقدمة.

أولا :مشكلة الدراسة.
ثانيا :أهداف الدراسة.

ثالثا :أهمية الدراسة.

رابعا :متغيرات الدراسة.
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سادسا :حدود الدراسة.

سابعا :مصطلحات الدراسة.
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
تعــددت أنـواع الرقابــة واختصاصــاتها فــي عصـرنا وفقـاً للمجــاالت التــي تنطلــق منهــا ،فمنهــا الرقابــة
اإلدارية والقضـائية والتشـريعية وغيرهـا الكثيـر ،وللرقابـة أهميـة خاصـة ،واتضـحت تلـك األهميـة فـي
الوقــت ال ـراهن نتيجــة التســاع نطــاق العمليــة اإلداريــة وتعــدد أجهزتهــا ،وضــخامة حجمهــا ،وتطــور

تقنياتها ،وتعتبر الرقابة عملية إدارية مطلوبة فـي جميـع المسـتويات اإلداريـة األخـرى كمـا انهـا مـن
اهم العمليات اإلدارية في متابعة سير العمل في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

وتعــد الرقابــة مــن أهــم الــدعائم األساســية لتمكــين أي منظمــة مــن القيــام بواجبهــا عل ـى أكمــل وجــه،
باعتبارهــا أحــد أركــان اإلدارة الحديثــة ،وأحــد أذرعهــا الفاعلــة فــي المحافظــة عل ـى ســالمة المنظمــة

وحمايــة أصــولها ،باإلضــافة لــدورها المســاعد فــي اتخــاذ القـ اررات والتخطــيط والتوجيــه وتقــويم األداء

واالستغالل األمثل للموارد المتاحة (إبراهيم.)23 :2113 ,

وقــد أصــبحت الرقابــة مســألة ملحــة فــي عص ـرنا الحــالي ،ألنهــا تشــكل منظومــة شــاملة قــادرة علــى
تخفيف الصراع ،وتزيد من االندماج والتفاعل بين مختلف األطراف ,وذلك بزيـادة فاعليـة اإلفصـاح
والمساءلة والرقابة والتحفيز ,وتعمل على تعظيم قيمة الدولة ودعم قـدراتها التنافسـية ،بمـا يسـاعدها

ف ــي تحقيـ ــق احتياجـ ــات ومتطلب ــات الشـ ــعوب ,وتسـ ــاعد عل ـ ـى االس ــتخدام األمثـ ــل للم ـ ـوارد وتعزيـ ــز
المســاءلة وحســن توزيــع الخــدمات وإدارته ــا ,بمــا يــؤدي إلــى خل ــق منــاخ مالئ ــم ل عمــال ,وج ــذب

اإلستثمارات وتحسين كفـاءة الشـركات وتعظـيم الفائـدة منهـا ,ويجـب أن تكـون الرقابـة مـن االهـداف
االستراتيجية للدولة (العجلوني.)3: 2174 ,

والحكم الرشيد هو عنصر قوة للدولة ،فهو يوفر بيئة من المميـزات الحسـنة ،تحقـق الشـرعية وتـوفر
الحريــة إلنشــاء منظمــات المجتمــع المــدني ،ترتقــي بــالمجتمع وتفعــل المشــاركة االيجابيــة فــي الحيــاة
العامـة وتـدعم حريـة التعبيـر ،وتضـمن وجـود هياكـل ونظـم قانونيـة وتشـريعية ثابتـة وعادلـة ،وتعتمــد

الشــفافية والن ازهــة والمســاءلة وحكــم القــانون فــي عمــل كــل اإلدارات ،وتحقــق التعــاون المثمــر بــين

الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ,إن الشفافية والنزاهة والمساءلة وحكم القانون مقومات أساسية

مــن مقومــات الحكــم الصــالح ،الــذي يشــكل شــرطًا مســبقًا مــن شــروط تحقيــق التنمي ـة ،فهــي مفــاهيم
متصلة ،تضمن كل منها األخرى ،لذلك حرصـت الـدول علـى ضـرورة وجـود عمليـة رقابيـة ،تهـدف

بشكل عام إلى تفعيل مستوى الشفافية والنزاهة والمساءلة وحكم القانون (أبو هداف.)2 :2116 ,
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وتعــد الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني مــن أهــم الــدعائم األساســية للــو ازرة ،وذلــك للقيــام

بواجبهــا علــى أكمــل وجــه ،باعتبارهــا أحــد أركــان الدولــة ،وأحــد أذرعهــا الفعالــة فــي المحافظــة علــى
الم ـوارد العامــة ،وحمايــة األم ـوال ،وضــمان االســتقرار األمثــل لهــا ،لــذلك تكتســب الرقابــة فــي و ازرة

الداخليــة واألمــن الــوطني أهميــة خاصــة فــي أرســاء قواعــد العمــل المؤسســي الم ـنظم ،ورســم صــورة
واضــحة ودقيق ــة ع ــن البيان ــات والتقــارير اإلداري ــة والمالي ــة ،واس ــتقرار األمــن الع ــام والنظ ــام وتنفي ــذ

القوانين واألحكام.

ـاء علــى ذلــك جــاءت هــذه الد ارســة ،والتــي هــي بعن ـوان :دور الرقابــة فــي تطبيــق معــايير الحكــم
وبنـ ً
الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني.

أو ال :مشكلة الدراسة:

بـالرغم مــن وجــود ديـوان رقابــة وجهــات للرقابـة الماليــة واإلداريــة أخـرى تهــدف لضــبط ومراقبــة و ازرة
الداخلية واألمن الوطني وإدارات خاصة داخل و ازرة الداخلية تقوم بالعمل الرقابي وفق نظام رقـابي

متعدد متكامل لتفادي الوقوع بالمشـكالت اإلداريـة والتنفيذيـة ،وضـمان سـير العمـل وفـق السياسـات

والخطــط المعــدة ســابقاً ,ومــن خــالل اطــالع الباحــا علــى د ارســات ســابقة تناولــت معــايير وآليــات
تطبيـق الحكــم الرشـيد فــي فلســطين ومـا اصــبابها مــن بعـض القصــور وخصوصـًا مـا يتعلــق بــالحكم
الرش ــيد ب ــوزراة الداخلي ــة واألم ــن ال ــوطني ،ودورة ف ــي تعزي ــز إدارة الدول ــة ,وو ازرة الداخلي ــة واألم ــن

الوطني ومن خالل موقع الباحـا فـي و ازرة الداخليـة فقـد استشـعر بضـرورة وأهميـة هـذا الموضـوع،

ونظـ ًار للــدور المهــم الــذي وجــدت مــن أجلــه الرقابــة ،فقــد رأى الباحــا أن يقــوم بد ارســة توضــح دور
الرقابة في تطبيق معايير الحكم الرشيد.

لذا جاءت هذه الدراسة ،لتجيب على السؤال الرئيس التالي:

ما دور الرقابة في تطبيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 .7ما واقع الرقابة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني؟

 .2ما مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني؟

 .4هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين الرقابــة وتحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــو ازرة
الداخلية واألمن الوطني؟

 .3هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرقابة على تحقيق معايير الحكم الرشـيد بـو ازرة الداخليـة
واألمن الوطني؟
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 .5هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســط تقــديرات المبحــوثين حــول واقــع الرقابــة

بو ازرة الداخلية واألمن الوطني تعـزى لمتغيـرات( :الجـنس ،الفئـة العمريـة ،المؤهـل العلمـي،
الرتبة العسكرية ،عدد سنوات الخدمة)؟

 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـط تقـديرات المبحـوثين حـول تحقيـق معـايير

الحكــم الرشــيد بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني تعــزى لمتغي ـرات( :الجــنس ،الفئــة العمريــة،
المؤهل العلمي ،الرتبة العسكرية ،عدد سنوات الخدمة)؟

ثاني ا :أهداف الدراسة:

تســعى هــذه الد ارســة لتحقيــق الهــدف ال ـرئيس لهــا ،وهــو التعــرف علــى الرقابــة ودورهــا فــي تطبيــق

معــايير الحكــم الرشــيد بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي قطــاع غـزة ،وكــذلك فــلن الد ارســة تهــدف

إلى:

 .7التعرف على واقع الرقابة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

 .2التعرف على مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

 .4تحديــد طبيعــة العالقــة بــين متوســط تقــديرات واقــع الرقابــة وبــين متوســط تقــديرات مســتوي تحقيــق
معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
 .3بيان أثر الرقابة على تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
 .5الكشــف عــن تــأثير متغي ـرات( :الجــنس ،الفئــة العمريــة ،المؤهــل العلمــي ،الرتبــة العســكرية ،عــدد
سنوات الخدمة) في متوسط تقديرات المبحوثين حول واقـع الرقابـة بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني
وفي متوسط تقديراتهم حول تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن والوطني.

ثالث ا :أهمية الدراسة:

 .1األهمية العلمية:

أ .تنبع أهميـة الد ارسـة العلميـة مـن أهميـة الموضـوع الـذي تتناولـه ،حيـا أن موضـوع الرقابـة والحكـم
الرشــيد يحظــى باهتمــام واســع مــن قبــل المســؤولين علــى اخــتالف مســتوياتهم ،وحاجــة المؤسســات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها لتطوير االداء والتمتع بالنزاهة والشفافية والتميز.
ب .تزويد الباحثين والمهتمين بالحكم الرشيد والرقابة بالمعلومات العلمية.

 .2األهمية العملية:

أ .تتمحور األ همية العملية للموضوع في الدور الذي تلعبه الرقابة في تحقيق معايير الحكم الرشـيد،
من خالل تحسـين األداء ورفـع الكفـاءة وتحقيـق الشـفافية ،بمـا يضـمن تحسـين أداء و ازرة الداخليـة

واألمن الوطني بغزة ،مما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات واحتياجات كافة أفراد المجتمع.
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ب .تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالرقابة بمفهومها السلبي إلى المفهوم اإليجابي.
ج .كما تظهر أهمية الدراسة من خالل التعرف على التحديات التي تواجه الرقابة في تحقيق معـايير
الحكم الرشيد في و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع غـزة ،واقتـراح الحلـول التـي تسـاعد الرقابـة
في تطبيق معايير الحكم الرشيد.

رابع ا :متغيرات الدراسة:

 .1المتغير المستقل :الرقابة :بناء على الدراسات السابقة.
أ .أداء الرقابة

ب .درجة استقاللية الرقابة
ج .تطبيق الرقابة

ـاء علــى
 .2المتغيــر التــابع :معــايير الحكــم الرشــيد بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني ،وذلــك بنـ ً
البرنامج اإلنمائي ل مم المتحـدة ،وهـي( :المشـاركة ،سـيادة القـانون ،الشـفافية ،االسـتجابة،
التوافق ،المساواة والعدالة ،الفاعليـة والكفـاءة ،المسـاءلة ،الرؤيـة االسـتراتيجية) ( UNDP,

.)2012

شكل رقم ()11
متغيرات الدراسة
المتغير التابع

(معايير الحكم الرشيد)
المشاركة

سيادة القانون

المتغير المستقل

الشفافية

(واقع الرقابة)

االستجابة

أداء الرقابة
درجة استقاللية الرقابة

التوافق

متطلبات تحقيق الرقابة

المساواة والعدالة
الفاعلية والكفاءة
المساءلة
المتغيرات الشخصية:

الرؤية االستراتيجية

(الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،الرتبة العسكرية ،عدد سنوات الخدمة)
بناء على الدراسات السابقة)
(جرد بواسطة الباحاً ،
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خامسا :فرضيات الدراسة:

تم صياغة الفرضيات التالية لتتناسب مع أسئلة الدارسة:

الفرضية الرئيسية :توجد عالقة ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α≤0.05بـين متوسـط
تقديرات المبحوثين حـول دور الرقابـة بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني وبـين متوسـط تقـديراتهم حـول

مســتوى تحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة ،ويتفــرع منهــا
الفرضيات الفرعية التالية:

 .7توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05بــين أداء الرقابــة وبــين
قدرتها على تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

 .2توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05بــين اســتقاللية الرقابــة
وبين قدرتها على تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

 .4توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05بــين تطبيــق الرقابــة
للمعايير الرقابية وبين فعالية تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

الفرضـــية الثانيـــة :ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05فــي

متوسط تقديرات المبحوثين حول واقع الرقابـة بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني تعـزى لمتغيـرات:

(الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،الرتبة العسكرية ،عدد سنوات الخدمة).

الفرضـــية الثالثـــة :ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوي داللــة ( )α≤0.05فــي

متوسط تقـديرات المبحـوثين حـول مسـتوي تحقيـق معـايير الحكـم الرشـيد بـو ازرة الداخليـة واألمـن

الوطني بقطاع غزة تعزى لمتغيرات (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،الرتبـة العسـكرية،

عدد سنوات الخدمة).

سادسا :حدود الدراسة:
 .1الحد الموضوعي:

تتناول الدارسة في جانبها الموضوعي تحليالً لدور الرقابة فـي تطبيـق معـايير الحكـم الرشـيد بـو ازرة
الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
 .2الحد المكاني:

و ازرة الداخلية واألمن الوطني الشق العسكري في قطاع غزة.
 .3الحد الزماني:

تم إجراء هذه الدراسة خالل الفترة من 2171-2176م.
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 .4الحد البشري:

يشمل الفئة العليا من ضباط الرتب السامية رائد فما فوق بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بغزة،
وإدارات الرقابة في المجلس التشريعي وو ازرة المالية وديوان الرقابة اإلدارية والمالية.

سابعا :مصطلحات الدراسة:
 .1الرقابة:

العملية التي يتم بموجبها التأكد من أن كل شيء يتم طبقا للخطط المرسومة والتعليمات

الصادرة (باعلوي.)61 :2112 ,

(التعريف اإلجرائي) هي اإلجراءات واألساليب التي تتبعها الجهات الرقابية بو ازرة الداخلية واألمن
الوطني لمتابعة سير العمل وفق اللوائح والقوانين التي تحكم العمل ،وتمكن القائمين فيها على

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجة األخطاء والتجاوزات.
 .2الحكم الرشيد:

هو ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة علي كافة

المستويات ،ويشمل اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يعبر المواطنون

والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون
الوساطة لحل خالفاتهم (.)UNDP, 2012

(التعريف اإلجرائي) الحكم الذي يعمل على تحقيق احتياجات ومتطلبات المجتمع ،وحفظ
كرامتهم ،وإتاحة الحرية لهم.
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الفصل الثاني:
اإلطار النظري للدراسة
المبحث األول :الرقابة والحكم الرشيد.
المبحــث الثــاني :الرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى وزارة الداخليــة

واألمن الوطني.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة
تمهيد:

يمثل الفصل الثاني من هذه الدراسة اإلطار النظري لها ،وقد اعتمد الباحا فـي هـذا الفصـل علـى
المصــادر الثانويــة المتمث لــة بــالمراجع والكتــب ،والد ارســات الســابقة واألنظمــة والق ـوانين ذو العالقــة

بموضوع الدراسة ،وذلك بهدف الكشف عن دور الرقابة في تطبيق معايير الحكـم الرشـيد فـي و ازرة
الداخلية واألمن الوطني.

ولذلك قسم الباحا هذا الفصل إلى مبحثين رئيسين ،وهما:

المبحـــث األول :ع ــن الرقاب ــة والحك ــم الرش ــيد ،ويتن ــاول مطلب ــين ،المطلـــب األول :مفه ــوم الرقاب ــة

وخصائصها وعناصرها ،والمطلب الثاني :الحكم الرشيد :تعريفه ،أهميته ،أهدافه ،اسسه ،معاييره.

أما المبحث الثـاني :فهـو عـن الرقابـة الداخليـة والخارجيـة بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني ،ويتنـاول

مطلبين ،المطلب األ ول :الرقابة الداخلية بو ازرة الداخلية واألمن الوطني ،والمطلـب الثـاني :الرقابـة
الخارجية على و ازرة الداخلية واألمن الوطني.
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المبحث األول:
الرقابة والحكم الرشيد
المطلب األول :مفهوم الرقابة وخصائصها وعناصرها.
الفرع األول :مفهوم الرقابة.

الفرع الثاني :خصائص الرقابة.
الفرع الثالا :عناصر الرقابة.

المطلب الثاني :الحكم الرشيد :تعريفه ،أهميته ،أهدافه ،أسسه ،معاييره.

الفرع األول :مفهوم الحكم الرشيد وأهميته.
الفرع الثاني :أهداف الحكم الرشيد.

الفرع الثالا :أسس الحكم الرشيد.
الفرع الرابع :معايير الحكم الرشيد.
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المطلب األول :مفهوم الرقابة وخصائصها وعناصرها
تمهيد:

الرقابــة م ــن الوإل ــائف اإلداري ــة الضــرورية والت ــي ال تق ــل أهمي ــة عــن العملي ــات اإلداري ــة األخ ــرى،

والمتمثلة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه ،والعمل الرقابي يضمن لإلدارة ديمومـة النجـاح واسـتم ارريته،

ويس ــاهم ف ــي قي ــاس درج ــة أداء النش ــاطات الت ــي ت ــتم ف ــي المنظم ــات ،م ــن أج ــل تحقي ــق أه ــدافها،

والمســاهمة فــي الحــد مــن ه ـدر الطاقــات واإلمكانيــات المتــوفرة ،كــذلك لــم يعــد العمــل الرقــابي فــي
اإلدارة مقتصـ اًر علــى التأكــد مـن األداء والعمــل علــى تصــحيحه ،بــل أخــذ بعــداً آخــر ،متمــثالً بســبق

األح ــداا والتنب ــؤ باالنح ارفـ ـات المتوقع ــة ،وأخ ــذ اإلجـ ـراءات الالزم ــة لمعالجته ــا (ال ــدبيس:2111 ,

.)72

الفرع األول :مفهوم الرقابة:
اختلفت آراء الكتاب والبـاحثين فـي تعريـل الرقابـة اختالفـاً واضـحاً ،فنجـد أن الـبعض رأى صـعوبة

في وضـع تعريـل علمـي دقيـق وموحـد ،معللـين ذلـك بـأن عمليـة الرقابـة ذاتهـا هـي عمليـة متداخلـة

ومتش ــابكة م ــع الكثيـــر م ــن األنش ــطة ،كمـــا أن مض ــمونها يختل ــف مـــن نظ ــام إداري آلخ ــر ،تبعـ ـًا
الختالف المجتمعات والنظريات السياسية التي تستند على أساسها وإليفة الدولة والنظام السياسي

والحكومة (كالب.)26 :2113 ،

ولقــد عرفــت الرقابــة بأنهــا العمليــة التــي بواســطتها يتــولى المـدير فــي المنظمــة إدارة ومتابعــة أعمــال

المنظمــة ،محــاوالً أن يجعــل البشــر يحققــون أهــدافها ،وعرفــت أيض ـاً :بأنهــا النشــاط الــذي تقــوم بــه
اإلدارة لمتابع ــة تنفي ــذ السياس ــات الموض ــوعة وتقييمه ــا والعم ــل عل ــى إص ــالح م ــا ق ــد يعتريه ــا م ــن

ضعف ،حتى يمكن تحقيق األهداف المنشودة (النميان.)71-72 :2114 ،

ولقد عرف  Robert Mocklerالرقابـة بأنهـا :بعبـارة عـن جهـد مـنظم لوضـع معـايير األداء مـع
أهداف التخطيط لتصميم نظم معلومات تغذية عكسية ،لمقارنة اإلنجـاز الفعلـي بالمعـايير المحـددة

مسبقاً ،لتقدير ما إذا كان هناك انحرافات وتحديد أهميتها التخاذ أي عمل مطلوب ،للتأكيد من أن
جمي ــع مـ ـوارد المنظم ــة ي ــتم اس ــتخدامها ب ــأكثر الط ــرق فاعلي ــة وكف ــاءة ممكن ــة ف ــي تحقي ــق أه ــداف
المنظمة (عوض.)21 :2172 ،

وعرفت الرقابة بأنها نشـاط إداري يسـعى إلـى التحقـق مـن كفـاءة واسـتغالل مـوارد المنظمـة وتحقيـق
أهــدافها ،وبالتــالي هــي نشــاط إداري ذو أهميــة فــي التنظــيم أو المؤسســة ،بحيــا تســعى إلــى التأكــد
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والتحقق من أن الموارد داخـل المؤسسـة تسـتغل وفـق األهـداف المخطـط لهـا ،ومـا يعـاب علـى هـذا

التعريل أنه أهمل دور الرقابة في عملية متابعة وتقييم األداء (بلوم.)75 :2112 ،

وكذلك عرفت الرقابة بأنها :الوإليفة التي يمكن عن طريقها التأكد من أن ما تم أو يتم مـن أعمـال

يكون مطابقًا لما يراد إتمامـه ،والرقابـة وإليفـة إداريـة تعمـل علـى قيـاس درجـة أداء النشـاطات التـي
تـتم فــي المنظمـة بقصــد تحقيــق أهـدافها ،وتجــري عمليــة القيـاس هــذه وفــق معـايير يفتــرض وضــعها

سلفًا ألوجه النشاط المهمة (شاهين.)26 :2111 ،
وتعرف بأنها :مقارنة األداء الفعلي بمـا هـو مخطـط واتخـاذ اإلجـراءات التصـحيحية إن لـزم األمـر،

وكــذلك أيض ـًا علــى أنهــا :عمليــة منهجيــة يســتطيع مــن خاللهــا المــديرون ضــبط مختلــف األنشــطة
التنظيمية للتوافـق مـع التوقعـات المقـررة فـي الخطـط والموازنـات واألهـداف والمعـايير (الشـي عيـد،
.)22 :2111

ويــرا الباحـــث أن الرقابــة هــي :عمليــة التأكــد أن مــا تــم التخطــيط لــه هــو مــا يــتم تنفيــذه ،والتنبــؤ
ل حداا ،وكشف االنحرافات ،وتصحيحها ،للوصول إلى األهداف المحـددة مسـبقاً والمرسـومة فـي
خطة المنظمة بكفاءة وفاعلية ،وأن الرقابة هي جزء ال يتج أز من العملية اإلدارية.

الفرع الثاني :خصائص الرقابة:
مــن أجــل تحقيــق الفاعليــة فــي أنظمــة الرقابــة البــد مــن ت ـوافر مجموعــة مــن الخصــائص الرئيســية
المعين ــة فـــي إنج ــاز العمـــل ،ولض ــمان ص ــحة وس ــالمة تنفيـــذ اإلجـ ـراء الرق ــابي ،ف ــلن العديـــد مـــن

الخصائص التي ينبغي توفرهـا فـي أنظمـة الرقابـة لكـي تكـون عادلـة وتحقـق النتـائج المرغوبـة التـي
تســعى الرقابــة علــى و ازرة الداخليــة إلــى تحقيقهــا ،لــذلك يعــد وجــود نظــام رقــابي فعــال شــرطًا الزم ـًا
لضــمان تحقيــق األهــداف المنشــودة للرقابــة ,وإن مثــل هــذا النظــام ينبغــي أن يشــمل تحديــداً واضــحاً
ل جه ـزة والمعــدات أو الوســائل أو األشــخاص المســئولين عــن المهمــة الرقابيــة (حســون:2116 ,

)31

ومن أبرز الخصائص الرقابية ما يلي:
 .1الوضوح وسهولة الفهم:

سهولة ووضـوح نظـام الرقابـة يسـاعد فـي فهمـه وتطبيقـه ،كمـا أن النظـام الرقـابي المعقـد يـؤدي إلـى

الوقوع في األخطاء الكثيرة ويحبط الموإلفين لعدم فهمهم له (شاويش.)611 :2112 ,

ولكــي يتحقــق ذلــك يجــب أن يكــون النظــام الرقــابي متناســبًا مــع الكفــاءات الموجــودة فــي المنظمــة،
فلــيس العب ـرة أن يكــون هن ــاك نظامــًا رقابيــًا ،ب ــل األه ــم إمكانيــة تطبيق ــه ونجاحــة ،وكمــا يج ــب أن
يتضـمن معـايير رقابيـة واضـحة ،ليســهل تعـديلها ،بـل وتبـديلها كلمــا اقتضـيت الحاجـة ذلـك ،ويجــب
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أن تكـون أســاليب مباشـرته مفهومــة ،ألن هنــاك الكثيـر مــن األســاليب اإلحصــائية والخـرائط البيانيــة
المعقــدة وخ ـرائط نقــط التعــادل غيــر مفهومــة ،مــن جانــب المســئولين واســتخدامها ،وبالتــالي يصــبح

ال مساعدًا ألداء أفضل (المغربي.)542: 2117 ،
ال من أن يكون عام ً
النظام الرقابي عقب ًة ،بد ً
 .2الموضوعية والواقعية:

وه ــي ع ــدم الخض ــوع لمح ــددات واعتب ــارات شخص ــية ،فعن ــدما تك ــون األدوات واألس ــاليب الرقابي ــة
المستخدمة شخصية فلن شخصية المدير أو شخصية المـرؤوس قـد تـؤثر علـى الحكـم علـى األداء

وتجعلــه حكمـًا غيــر ســليم ،ولهــذا يجــب أن تتميــز األنظمــة الرقابيــة بالموضــوعية ،ويجــب أن يكــون
ال للتحديد واالختبار (عبد ربه.)713 :2174 ,
لها معيار قاب ً

وأيضـًا يجـب أن تكــون أنظمـة الرقابـة واقعيــة وغيـر مبـال فيهــا ،حتـى يمكـن تطبيقهــا بشـكل يتوافــق
مع إلروف المنظمة (النعيمي.)765 :2112 ،
 .3التكامل:

يشير تكامل النظم الرقابية إلى ضرورة استيعاب هذه النظم لجميع المعـايير الخاصـة بكـل الخطـط

ال بـين الخطـط ذاتهـا وبـين الـنظم الرقابيـة
التنظيمية ،باإلضافة إلى أنـه يجـب أن يكـون هنـاك تكـام ً
المستخدمة (عبيد وعبد الوهاب.)734 :2117 ،

 .4أن يتماشى النظام الرقابي مع نمط التنظيم السائد:

ترتبط فاعلية النظام الرقابي ارتباطاً وثيقًا بالتنظيم ،كونـه األداة الرئيسـة لتنسـيق األعمـال وتوضـيح
العالقات وتحديد الواجبات والمسئوليات ،كما أنه مركز توزيع المهـام وتفـويض السـلطات ،فالمـدير
في التنظيم الرسـمي هـو األيـدي التـي تتركـز فيهـا وإليفـة الرقابـة علـى المـوإلفين التـابعين لـه (عبـد

ربه.)714 :2174 ,

أي أن الرقابة على أداء نشاط معين يجب أن يتكامل مع الرقابة على األنشطة األخرى للمنظمـة،
كذلك يجب أن يتكامل نظـام الرقابـة مـع كافـة المسـتويات اإلداريـة فـي المنظمـة (شـاهين:2111 ،

.)17

 .5التوقيت السليم:

ال يجـب التبليـ عـن
والتوقيت السليم ال يعني بالضرورة السرعة ،ولكن لكي يكون نظـام الرقابـة فعـا ً
االنح ارفــات فــي الوقــت المناســب ،حتــى يمكــن عمــل اإلجـراء التصــحيحي المناســب قبــل أن تتحــول

األمور خارج نطاق الرقابة ،وخصوصاً في الحوادا األمنية (شريل.)86 :2004 ،
 .6المالءمة:

هو أن يتالءم النظام الرقابي مـع طبيعـة نشـاط المنظمـة وحجمهـا وأهـدافها ،وتطلعاتهـا المسـتقبلية،
ونوع الصناعة التي تنتمي إليها ،فا لمنشأة الكبيرة الحجم والمعقدة النشاط تحتاج بالتأكيد إلـى نظـام

13

رقــابي معقــد وشــامل ،بينمــا قــد ال تحتــاج المنشــأة صــغيرة الحجــم ومحــدودة النشــاط ،إال إلــى لنظــام

رقابي مبسط (العالق.)347 :2008 ،
 .7المرونة:

يقصد بها االستجابة للتغيـرات ،حيـا أن السـمة المميـزة لبيئـة األعمـال اليـوم هـي ديناميكيـة التغيـر
المســتمر ،لــذا يجــب أن يتســم النظــام الرقــابي بالمرونــة والقابليــة للتعــديل ،وإال أصــبح عــاج اًز عــن
مواجهــة مــا يط ـ أر علــى إلــروف التنفيــذ مــن تطــورات وتغي ـرات ومرونــة قابلــة للــتالؤم والتكيــف مــع

إلروف العمل أو التنفيذ (العماري والغالبي.)245 :2007 ،

فالمعــايير المســتخدمة فــي الرقابــة يجــب أن تكــون مرنــة ،فــلذا تغيــرت الظــروف يمكــن تغييرهــا ألن
هــذه الظــروف قــد تكــون متوقعــة عنــد التخطــيط ووضــع المعــايير ،لــذلك فالنظــام الرقــابي يجــب أن

تتوفر فيه خاصية المرونة ،لكي يبقي محتفظاً بكفاءته عند حدوا إلروف طارئة وخطط متغيرة.
 .8القتصادية:
يجب مق ارنة تكاليف الرقابة أو األنظمة الرقابية بالفائدة المرجوة منـه ،فقـد تعتبـر بعـض المنظمـات
أنه من غير الضروري وضع نظـام رقـابي ذو تكـاليف عاليـة ،خاصـ ًة إذا كـان العائـد منـه أقـل مـن
تلــك التكــاليف المصــروفة عليــه (عبــاس ،)216 :2177 ,ومســألة االقتصــاد فــي األنظمــة الرقابيــة

هــي مســألة نســبية ،نظ ـ اًر للتفــاوت فــي الفوائــد والم ازيــا ،ونظ ـ اًر الخــتالف النشــاط والتكــاليف ،ومــن
التركيز على عملية التوازن االقتصادي بين عائد الرقابة وتكلفتها (عبد ربه.)722 :2174 ,

يجــب أن يكــون مــردودات النظــام الرقــابي أكثــر مــن تكاليفــه ،وإال فــال فائــدة منــه ،لــذا يفتــرض أن

تستخدم أنظمة رقابية تتناسب مع إمكانية المنظمة ،واألهداف المرجو تحقيقهـا (منصـور:1999 ،
.)262

 .9أن يكون النظام الرقابي تصحيحيا وليس عقابيا فقط:
يجــب أال تكــون الرقابــة ســيفاُ مســلطاً علــى رقــاب العــاملين فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني ،وأال
يكون الهدف منها تصيد األخطاء وإنزال العقاب ،بل يجب أن يشـعر العـاملون بـأن الرقابـة وجـدت
لمســاعدتهم فــي تحســين وتجويــد األعمــال التــي يقومــون بهــا ،لزيــادة إنتــاجيتهم ،ورضــاهم ،ووالئهــم

ألعمالهم (شاهين.)70 :2007 ،

 .11أن يتولى الرقابة عناصر أمينة واعية:

ال بـــد أن تتـ ــولى الرقابـــة عناصـ ــر تتســـم بالثقـ ــة واألمانـ ــة ،وتؤســـس أحكامهـ ــا علـــى أسـ ــس واقعيـ ــة

وموضوعية ،وأن تكون هذه العناصر مدركة للمهمة التي تباشـرها مـن حيـا نوعيـة األعمـال محـل
الرقابة ،وعناصر ومعايير الرقابة ،وأهـدافها ،وأن تكـون علـى قـدر مـن الخبـرة والتخصـص فـي هـذا

المجال (شاهين.)71 :2007 ،
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 .11أن يقترح النظام الرقابي الحلول والبدائل:
أي يجب أن يسعى النظام الرقابي إلى توفير عدة بدائل وحلول تصحيحية مناسـبة ،وتحديـد أنسـب

ال (الحربـي ،)45 :2003 ،ولـيس مجـرد اكتشـاف
الطرق لمعالجة االنحرافات ومنع حـدوثها مسـتقب ً

االنح ارفـ ــات عـ ــن الخطـ ــط المرسـ ــومة ،وأيض ـ ـا اكتشـ ــاف أمـ ــاكن حـ ــدوا االنح ارفـ ــات واألشـ ــخاص

المتسببين في ذلك ،مما يساعد اإلدارة أن تقيم الموقف ،وبالتالي تقرر اإلجراء المناسب (شـاويش,

.)612 :2112

ويرا الباحث أن الخصائص السابقة مهمه جدًا ،وال يمكن االستغناء عن أي منها ،وهي متسلسـلة

مــع بعضــها ،وتجعــل النظــام الرق ــابي متناســبًا مــع المنظمــة ،وتس ــاعد علــى تطبيــق نظــام الرقاب ــة
ونجاحه.

الفرع الثالث :عناصر الرقابة:
أطلــق الــبعض عليهــا عناصــر العمليــة الرقابيــة ،أو مكونــات العمليــة الرقابيــة ،أو خط ـوات العمليــة

الرقابية ،وفـي النهايـة جميعهـا تعطـي نفـس المعنـي ،وبمراجعـة األداء وقيـاس النتـائج ومقارنتهـا مـع

اإلنجاز والتحقق مـن بلـوا األهـداف ،وصـوالً إلـى التنفيـذ المنـتظم تكتمـل عناصـر العمليـة الرقابيـة،

وتكون قد حققت األهداف التي تسعى إليها.

وتشتمل الرقابة على العناصر التالية (عليش:)351 :2117 ,
 .1تحديد األهداف:

وضع األهداف من مسؤولية اإلدارة العليا ،ألنها تعكس فلسـفتها ودورهـا وهـي تعتبـر الوثيقـة المـراد

تحقيقهــا فــي المســتقبل ،حيــا توضــع الطــرق المثل ـى لتنفيــذها{ وذلــك فــي صــورة جــداول تفصــيلية

زمنية ،هذا مع التأكد من توافر مستلزمات اإلنتـاج فـي الوقـت أو المكـان المناسـبين{ منعـًا لحـدوا
االختناقات ،ليمكن تنفيذ الخطة من ترجمة األهداف في صورة كمية قابلة للقيـاس (الطراونـة وعبـد

الهادي ،)2177 ،ولكل منظمـة مهمـا كانـت كبيـرة أم صـغيرة خطـة عمـل موضـوعة ،موضـح فيهـا
أهدافها ،ومتفق عليها ،ويلتزم الجميع بتنفيذها ،والتي يتم بموجبهـا توجيـه نظـام اإلدارة ،والتـي تقـدم
إرشــادات مثــل اتخــاذ الق ـ اررات والمســاعدة فــي تقيــيم األداء ،ويعتبــر تحديــد األهــداف هــو األســاس

لموضــوع وضــع وتحديــد المعــايير ،التــي يمكــن قيــاس النتــائج الفعليــة أو األداء لمــا ينبغــي أن يــتم
تحقيقه وإنجازه من العمل ،حيا يتعذر وضع المعايير بدون األهداف (النميان.)32 :2114 ,
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 .2وضع معايير األداء أو المعايير الرقابية:
تعتبر عملية وضع المعايير أساسًا للرقابة ومرتبطة ارتباطًا وثيقـًا بوإليفـة التخطـيط ،وهنـاك العديـد
من المعايير الرقابية ،ومنها (الطراونة وعبد الهادي:)2177 ,
أ .المعــايير الكميــة :وهــي تلــك المعــايير التــي تتعلــق بقيــاس كميــة النتــائج ،أو العمــل الــذي
يجب أن ينجزه الفرد خالل فترة زمنية محددة.

ب .المعايير نوعية :وهي تتعلق بجودة الخدمات المقدمة أو منتجات مادية بوضع مواصفات
خاصة لدرجة األداء المطلوب.

ج .معـايير كميــة ونوعيـة مــع بع ـها :ومــن خاللهـا يـتم المــزج بـين كـل مــن المعـايير الكميــة
والمعايير النوعية إلنجاز األعمال أو األداء في فترة زمنية محددة.

د .معايير زمنية :وهي تبين مدى القدرة على إنجاز العمل خالل برنامج زمني محدد.

ه .معايير معنوية :وهي تتعلق باألنشطة التي يتعذر تحديـد كمياتهـا ،كقيـاس الـروح المعنويـة
للعاملين أو مبدأ الوالء الوإليفي أو غير ذلك.

 .3تحديد مقاييس األداء:

ال بــد مــن وجــود طريقــة مــا لقيــاس األداء الفعلــي ،أي تحديــد اإلج ـراء المالئــم لقيــاس تقــدم األداء،
وهذه اعتبارات معينة مهمة تؤخذ عند تحديد مقاييس األداء:

أ .كــم عــدد الم ـرات التــي يلتــزم فيهــا قيــاس األداء؟ هــل يكــون كــل ســاعة ،يومي ـاً ،أســبوعياً،
سنوياً؟.

ب .مــا الشــكل الــذي ســيكون عليــه القيــاس؟ هــل باالتصــال الهــاتفي ،أم بــالتفتيش المرئــي ،أم
بالتقرير المكتوب؟.

ج .من الذين سيكونون منخرطين في األمر؟ هل هـو المـدير؟ أم المسـاعد؟ أم الموإلفـون فـي
الدائرة؟.

وك ـ ــذلك ينبغ ـ ــي أن يك ـ ــون القي ـ ــاس س ـ ــهل التطبي ـ ــق ،وقلي ـ ــل التك ـ ــاليف ،ويتمي ـ ــز بس ـ ــهولة ش ـ ــرحه
للمســتخدمين ،وهــذه الخطــوة مــن أهــم الخط ـوات ،حيــا تحتــاج أقصــي درجــة مــن الحــذر (شــاهين,

.)57 :2111

 .4قياس األداء الفعلي:

وهي مرحلة قياس األداء الفعلي فـي ضـوء المعـايير المحـددة مـن قبـل ,وبعـد إتمـام تحديـد المعـايير
والمقاييس المناسبة للعملية الرقابية تـأتي مرحلـة قيـاس األداء الفعلـي لمـا قـد تـم إنجـازه مـن أعمـال,

حيا يتوقف قياس اإلنجاز على الهدف من العملية الرقابية ،ويأخذ أحد االحتمالين ،إما أن يكون
ال لكل أوجـه نشـاط العمليـة اإلداريـة ،أو جزئيـًا أو مرحليـًا لعينـة عشـوائية ,أو قياسـًا وقتيـًا
قياسًا كام ً
لفترة زمنية محددة ,وتتوقف درجة القياس على أهميـة النشـاط محـل القيـاس ,وقيـاس األداء وتقييمـه
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له أساليب متعددة منها التقارير والمالحظة الشخصية (ديـري ،)12 :2177 ,ولعـل مـن أهـم فوائـد
تقيــيم األداء هــو تطــوير وتحســين أداء العــاملين ،ورفــع الــروح المعنويــة لــديهم ،ويعمــل علــى زيــادة

كفاءة العاملين ،باعتباره أساسًا لتقييم قدراتهم وكفاءاتهم (شاهين.)37 :2111 ,
ويتم قياس األداء في مراحل متعاقبة ومتعددة من إنجاز الفعاليات في المؤسسة ،فقد يكون القياس
فــي مرحلــة المــداخالت ،مثــل قيــاس درجــة الجــودة أو نوعيــة الم ـواد األوليــة ،أو مــن خــالل مرحلــة
التحويل أو الصنع ،مثل قياس تطابق المنتوج مع المعايير الموضوعة ،أو مرحلة المخرجـات مثـل

قياس قبول المستهلكين للمنتج.

 .5مقارنة النتائج المتحققة مع المقاييس الموضوعة مع تحليل النحرافات:

في هذه المرحلـة يقـوم المـدير بمقارنـة النتـائج مـع المقـاييس المحـددة ،حيـا يجـب أن يكـون بينهمـا

تطـابق ،وقـد تكــون النتـائج أعلــى أو أقـل مــن المقـاييس ،حيـا يكــون للمـدير تقــدير نسـبة االنحـراف
المقبول عن المقيـاس ،ويجـب أن يـتم تحليـل هـذه االنح ارفـات ،لمعرفـة وتحديـد السـبب الحقيقـي فـي
عدم مطابقة المقياس ومعرفة مشكالت األداء ،وليس فقط تحديد االنح ارفـات ،ليـتم بعـد ذلـك اتخـاذ

القرار الدقيق (شاهين.)65 :2111 ,

 .6اتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر:

إذا كانـت نتـائج المقارنـة بـين األداء الفعلـي بـاألداء المخطـط لـه ال يرقـى لمسـتوى األداء المطلــوب

وال يتواف ــق مع ــه ،ويتج ــاوز االخ ــتالف بينهم ــا الح ــد المس ــموح ب ــه ،فيتطل ــب إع ــالم المنظم ــة به ــذا
االنحراف أو التفاوت ،التخاذ إجراء تصحيحي مناسب.

إن وجـود االنح ارفـات شـيء طبيعـي ،يحـدا ألي إلـرف مـا ،بغـض النظـر عـن أسـبابها ،فقـد ترجــع

إلى المعيار المحدد في الخطة ،بأنه غير مالئم ،أو غير واقعي بالنسبة للعاملين ،فمن الضـروري
عنــد وضــع األهــداف أو المعــايير األخــذ بعــين االعتبــار خبـرات ومــؤهالت العــاملين وقــدراتهم علــى

إنجاز المهام ،ولربمـا ترجـع األسـباب أيضـاً إلـى طبيعـة العمـل أو العامـل أو البيئـة أو التشـريعات،

وهناك عدة عناصر لتصحيح هذه االنحرافات ،ومنها (مصطفي:)21 :2172 ,
أ .تحليل االنحرافات وتحديد أسبابها.

ب .تحديد مجاالت االنحراف بالضبط.

ج .معرفة العوامل التي أدت إلى االنحرافات.
د .تحديد الجهة المسؤولة عن االنحرافات.

ه .إجراء التعديالت الالزمة ل هداف ،إن تطلب األمر.
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ويشمل التصحيح ما يلي (الطراونة وعبد الهادي:)717 :2177 ,
أ .الخطط واألهداف.

ب .إعداد توزيع المهام والمسؤوليات.
ج .تعديل في الوسائل والطرائق المستخدمة.
د .تدريب الموإلفين وتأهيلهم.

ه .تعديل التشريعات أو األنظمة.

و .تعديل التقارير أو األساليب الرقابية.

ويرا الباحـث أن تحديـد العناصـر والضـوابط األساسـية التـي تحكـم تصـميم جيـد للرقابـة أمـ ًار حيويـًا

وملح ـاً ،ويــوفر للمنظمــات األرضــية المناســبة والرؤيــة الواضــحة التــي تســاعدها فــي تصــميم نظــم
الرقابة لديها ،كمـا يوضـح أن اإلخـالل البـين بـأي عنصـر منهـا يمثـل حجـر عثـرة فـي طريـق نجـاح

نظام الرقابة ،وتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية.

18

المطلب الثاني :الحكم الرشيد ،تعريفه ،أهميته ،أهدافه ،أسسه ،معاييره
تمهيد:
ـدة فــي الســنوات القليلــة الماضــية ،وكثــرت المبــادرات
اكتســب موضــوع الحكــم الرشــيد أهمي ـ ًة مت ازيـ ً
الداعيــة لإلصــالح وإحــالل الحكــم الرشــيد ,وأطلقــت الواليــات المتحــدة عــدة مبــادرات إلحـداا تغييــر

سياســي شــامل ف ــي منطقــة الشــرق األوس ــط ،وتبعهــا ف ــي ذلــك االتحــاد األوروب ــي ،الــذي ان ــدرجت
مبادراته في إطار الشراكة المتوسطة ,وفي محاولة للتكيف مع الضغوط الخارجية ،وبسـبب الكبـت

واليـأس والقيــود علـى الحريــات وغيــاب االنتخابـات والمؤسســات المســتقلة والشـفافية ,وتتمثــل معـايير

الحك ــم الرش ــيد ف ــي حك ــم الق ــانون والش ــفافية واالس ــتجابة والمش ــاركة واإلنص ــاف والفاعلي ــة والكف ــاءة

والمساءلة والتنمية والرؤية االستراتيجية (العادلي.)77 :2115 ,

ال
ومنـذ إلهـور مصـطلح الحوكمـة لـم تتوقـف المحـاوالت لتحسـين التعريـل ،حتـى يصـبح أكثـر شــمو ً

وتحديدًا ،وأن يشمل الرب ط بين الجوانب السياسية للمفاهيم المحددة في منظومـة القـيم الديمقراطيـة،
وتقلـيص حجـم المؤسسـات الحكوميــة ،وتشـجيع االتجـاه نحـو القطــاع الخـاص ،وتشـجيع الالمركزيــة
اإلدارية ،وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية (الحاج.)1 :2115 ,

الفرع األول :تعريف الحكم الرشيد وأهميته:
 .1تعريف الحكم الرشيد:

يري البعض الحكم الرشيد علـى أنـه الحاكميـة ,وهنـاك مـن يـرى أنـه العمليـة التـي تـدار مـن خاللهـا
المؤسســات واألعمــال العامــة والخاصــة بصــورة عاليــة مــن الن ازهــة والشــفافية ،ويحقــق ذلــك بطريقــة

خاليــة مــن الفســاد ,وفــي إلــل ســيادة القــانون ,وهــو اآلليــات والمؤسســات التــي يمكــن مــن خاللهــا

اء أكــانوا أف ـرادًا أو مجموعــات التعبيــر عــن مصــالحهم وممارســة حقــوقهم القانونيــة,
للم ـواطنين س ـو ً
والوفــاء بالت ازمــاتهم تجــاه الدولــة ,وهــو القواعــد الطموحــة الموجهــة إلعانــة الفــاعلين للعمــل والحكــم
ومساعدتهم بطريقة شفافة ,وفـي إطـار المسـاءلة علـى أسـاس قاعـدة واضـحة وغيـر قابلـة للتـردد أو

االنتقادات ,على أن يسهم في ذلك كل األطراف الفاعلة (عزي وجلطي.)2116 ,

والحكم الرشيد هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد
المجتمع ومواطنيه ،وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم ،وذلك برضاهم ،وعبر مشـاركتهم (فرجـاني,

.)6 :2116

وهو العمليـة التـي يـتم مـن خاللهـا وضـع السياسـات الوطنيـة وتنفيـذها ،وتوزيـع المـوارد ،بمـا يتوافـق

والقوي السياسية واالقتصادية السائدة (عالكوم.)75 :2116 ,
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ويمثــل الحكــم الرشــيد مختلــف اإلج ـراءات الم ـراد تطبيقهــا مــن طــرف المؤسســة ،لتحقيــق تنســيقات

داخلية كفيلة بتخفيض التكاليف ،وهـو نسـق مـن المؤسسـات المجتمعيـة ،المعبـرة عـن النـاس تعبيـ ًار
سليمًا ،وتربط بينها شبكة متينة من عالقات الضبط والمساءلة (فرجاني.)72 :2116 ,
أمـ ــا برنـ ــامج األمـ ــم المتحـ ــدة اإلنمـ ــائي ( )UNDPفعـ ــرف الحكـ ــم الرشـ ــيد بأنـ ــه ممارسـ ــة السـ ــلطة
االقتصـ ــادية والسياسـ ــية واإلداريـ ــة إلدارة شـ ــئون الدولـ ــة علـ ــى كافـ ــة المسـ ــتويات ،ويشـ ــمل اآلليـ ــات

والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يعبـر المواطنـون والمجموعـات عـن مصـالحهم ،ويمارسـون
حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم (المدهون.)74 :2172 ,

ويعرف البنك الدولي الحكم الرشيد بأنه التقاليـد والمؤسسـات التـي مـن خاللهـا تـتم ممارسـة السـلطة
في الدول من أجل الصالح العام (المدهون.)74 :2172 ,

ويــري الباحــث أن تعــدد تعــاريل الحكــم الرشــيد تعــذر إمكانيــة إيجــاد تعريــل موحــد للحكــم الرشــيد،
وذلـك بتعــدد التعريفــات الفرديــة والمؤسسـية وتعــدد مصــطلحاته ،لــذلك يمكـن للباحــا تعريــل الحكــم

الرش ــيد أن ــه تف ــويض الش ــعب لس ــلطة تمثل ــه ف ــي إدارة ش ــئون الدول ــة ،بم ــا يتناس ــب م ــع مص ــالحه
االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،من خالل تطبيق القانون ،ومحاربـة الفسـاد والفوضـى ،والعمـل

على تحقيق الحريات العامة ،وترسي القيم والمبادئ.
 .2أهمية الحكم الرشيد:

إ ن الحكم الرشيد يسعى إلى تطبيق مبدأ القيادة اإلدارية ،خاص ًة في المؤسسة ،وشفافية أكثر تجـاه
المســتفيدين مــن السياســات االجتماعيــة ،ويس ـهم فــي تعزيــز رفــاه اإلنســان ،وتوســيع قــدرات البشــر

وخيــاراتهم وفرصــهم وحريــاتهم االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية ،وخاص ـ ًة األكثــر فق ـ ًار وتهميش ـًا
(عزي وجلطي.)2116 ,
كما أن الحكم الجيد ،يؤمن النقاش العـام لسياسـات الحكومـة ،ويسـاعد علـى التقليـل مـن السياسـات

المنحرفــة والخاطئــة ،عبــر المســاءلة العامــة للسياســيين والمــوإلفين (بنــك المعلومــات حــول التنميــة

االقتصادية واالجتماعية.)2113 ,

كما أن للحكم الصالح انعكاسات على المجتمع ،منها :الوالء واالنتماء ،واإلبـداع ،والرقابـة الذاتيـة،
والمرونـ ــة ،ويضـ ــمن تمييـ ــع المسـ ــافات وتقصـ ــيرها فـ ــي ميـ ــادين العمـ ــل االقتصـ ــادي واالجتمـ ــاعي

والسياسي (مصطفي ،)22 :2115 ,وهو شرط لعملية النمو المسـتديم ومحاربـة الفقـر ،ألن الحكـم
غيــر الســليم يمثــل عــامالً أساســيًا فــي إعاقــة الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة،
ويعمق الحرمان والتمايز بين فئات المجتمع ،ومن ثم يولد عدم االستقرار االجتماعي واالقتصـادي

(عالكوم.)72 :2116 ,
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وللحكم الرشيد أهمية كبيرة يمكن ذكر بعضها ،وذلك على النحو التالي:

أ .المساهمة في تعزيز االستقرار السياسـي ،وضـمان األمـن باإلقنـاع ،ولـيس بـالقوة الغاشـمة،
ممــا يمهــد الســبيل أم ــام الشــفافية ،وبالتــالي الرقابــة علــى النشــاط االقتصــادي ،ممــا يــدفع

بالتنمية إلى األمام ،ويفتح الفرص أمام المستثمرين المحليين واألجانب الستغالل مقومات
النشاط االقتصادي المتاحة (البشري.)2 :2171 ,

ب .تعظ ــيم قيم ــة الدول ــة أو المنظم ــة ،ودع ــم ق ــدراتهما التنافس ــية ،بم ــا يس ــاعدها عل ــى جل ــب
مصادر تمويل محلية وعالمية ،للتوسع والنمو ،وخلق فرص عمل جديدة.

ج .تحديد االتجـاه االسـتراتيجي للدولـة أو للمنظمـات ،عـن طريـق اتخـاذ القـ اررات االسـتراتيجية
الصائبة ،للحفاظ على موارد المنظمة (ناصر الدين.)5 :2172 ,

د .إنشــاء منظومــة ش ــاملة بــين الدولــة أو المنظم ــة ،وفــق مــنهج م ــنظم ،يجعلهــا قــادرًة عل ــى
التكي ــف م ــع متغيـ ـرات البيئ ــة الخارجي ــة ،وتقلي ــل الصـ ـراع وزي ــادة االن ــدماج م ــع أص ــحاب
المصالح ،بما يسهم في تحقيق الميزة التنافسية (ناصر الدين.)5 :2172 ,

ه .أن الفســاد هــو ضــريبة كبــرى تفــرض علــى المســتثمرين األجانــب فــي العديــد مــن البلــدان
النامية (عبد القادر.)2 :2177 ,
و .يخف ــف الحك ــم الرش ــيد م ــن ح ــاالت الصـ ـراع ف ــي المنظم ــة ،ويزي ــد م ــن ح ــاالت االن ــدماج
والتفاعـ ــل بـ ــين أصـ ــحاب المصـ ــالح ،وذلـ ــك بزيـ ــادة فاعليـ ــة اإلفصـ ــاح والمسـ ــاءلة والرقابـ ــة

والتحفيز (.)HITT & ETAL, 2003

ز .أن ــه ي س ــاعد عل ــى االس ــتخدام األمث ــل للمـ ـوارد وتعزي ــز المس ــاءلة وحس ــن توزي ــع الخ ــدمات
وإدارتها (.)IFAC, 2001

ح .يسهم في عملية النمو المستدام ومحاربة الفقر ،ألن الحكم غير السليم يمثل عمالً أساسياً
في إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية ،ويعمق الحرمان والتمايز بين
فئـات المجتمــع ،ومــن ثـم يولــد عــدم االسـتقرار االجتمــاعي واالقتصــادي (عــالكوم:2116 ,

.)1

ويرا الباحث أهمية الحكم الرشيد في القضاء على الفساد وإرسـاء القواعـد التـي تمهـد لحكـم صـالح
وديمق ارطــي ،يســهم فــي نمــو الــبالد ومحاص ـرة الفســاد والقضــاء علــى الفقــر والتهمــيش ودعــم نمــو
النشــاط االقتصــادي واالســتقرار السياســي ،ممــا يمهــد الســبيل أمــام الشــفافية والتنميــة والقــدرة علــى
اتخاذ الق اررات االستراتيجية والتنافسية.
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الفرع الثاني :أهداف الحكم الرشيد:
يعمل الحكم الرشيد إلى تحقيق الكفـاءة والفاعليـة فـي المنظمـات ،ووضـع األنظمـة الكفيلـة بتخفيـف
أو تقليــل الغــش وتضــارب المصــالح ،والتصـرفات غيــر المقبولــة ،ووضــع أنظمــة الرقابــة علــى أداء

تلك المنظمات ،ووضع هيكل يحدد توزيع كافة الحقوق والمسـؤوليات ،وتحديـد القواعـد واإلجـراءات
والمخططــات المتعلقــة بســير العمــل داخــل المنظمــة ،ويمكــن إجمــال األهــداف التــي يمكــن تحقيقهــا

نتيجة تطبيق معايير الحكم الرشيد (هللو )41 :2175 ,بما يلي:

 .7تحقيق الشفافية والعدالة ،ومنح الحق في مسـاءلة إدارة المنظمـة مـن قبـل الجهـات المعنيـة
(ناصر الدين.)3 :2172 ,

 .2وضع األسس المتينة للقضاء على فرص الفساد ومحاصرته في أضـيق الحـدود (فرجـاني,
.)3 :2113

 .4تحقيـ ــق فـ ــرص م ارجعـ ــة األداء مـ ــن خـ ــارج أعضـ ــاء اإلدارة التنفيذيـ ــة ،تكـ ــون لهـ ــا مهمـ ــات
واختصاصات وصالحيات تحقيق لرقابة فعالة ومستقلة (ناصر الدين.)3 :2172 ,

 .3تمكين منظمات المجتمع المختلفة من مشاركة الحكومـة فـي نشـاطات التنميـة االقتصـادية
اء أكـان ذلـك علـى المسـتوى الكلـى (القطـاع الخـاص ،الجمعيـات األهليـة
واالجتماعية ،سو ً
والنقابات) أم على المستوي الجزئي (المواطنين) (السلمي.)2114 ,

 .5تعزيز قدرات المواطنين على المشاركة والمبادرة (السلمي.)2114 ,

 .6زيــادة الثقــة فــي إدارة االقتصــاد القــومي ،بمــا يســهم فــي رفــع معــدالت االســتثمار وتحقيــق
معدالت نمو مرتفعة في الدخل القومي (ناصر الدين.)3 :2172 ,

 .1تشــجيع سياســات وبــرامج جدي ــدة للشــراكة داخــل الــدول تحظ ــى بتأييــد ورعايــة المنظم ــات

الدوليــة ،وذلــك فــي إطــار ســياق مجتمــع قــائم علــى الديمقراطيــة والمســاءلة واحت ـرام حقــوق

اإلنسان (السلمي.)2114 ,

الفرع الثالث :أسس الحكم الرشيد:
يجب أن تراعى أسس وركائز الحكم الرشيد ،والتي أصبحت مـن أولويـات صـانعي القـرار فـي كافـة
أنحــاء العــالم ،خصوصــيات الشــعوب وثقافاتهــا ،ال ســيما فــي إلــل التباينــات القائمــة بــين مختلــف
المجتمعات ،ومن أهم األسس التي يرتكز عليها الحكم الرشيد ما يلي (عالكوم:)2116 ,
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 .1التعددية السياسية:
ويقص ــد به ــا وجـ ـود أحـ ـزاب سياس ــية بمختل ــف اتجاهاته ــا وأفكاره ــا السياس ــية وجماع ــات مص ــالح

ومؤسسات المجتمع المـدني ،والتـي تمثـل بمجموعهـا ارفـدًا مـن روافـد التعدديـة السياسـية ،بمـا يعبـر
عن إرادة الشعوب.
والمسـألة األساســية فــي التعدديــة هــي كيفيــة توزيــع كــل مــن الســلطة والتــأثير فــي العمليــة السياســية،
كمحاولــة األح ـزاب السياســية تحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن مصــالحها ،وتتعــدد خطــوط الصــراع

وتتبدل نظ اًر ألن السلطة هي عملية مسـاومة مسـتمرة بـين الجهـات المتنافسـة( .المـدهون:2172 ,

.)43

 .2المشاركة السياسية:

تمثل المشاركة السياسية عمالً إدارياً منظماً أو غير منظم ،فردياً أو جماعياً ،وذلـك بهـدف التـأثير

في صنع القرار ،والمشاركة السياسية ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالتعدديـة السياسـية ،بمعنـى أنـه ال يمكـن
وجود تعددية من دون توفر مشاركة سياسية حقيقية (المدهون.)46 :2172 ,

والمشــاركة السياســية هــي نشــاط سياســي يرمــز إلــى مســاهمة الم ـواطنين ودورهــم فــي إطــار النظــام
السياسي ،كالنشاط الذي يقوم به المواطنون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي.
 .3النظام النتخابي:

يعتبـر النظــام االنتخــابي أحــد اســتحقاقات ومرتكـزات النظــام الــديمقراطي ،ويمثــل أحــد أهــم األدوات

الفاعلــة للمشــاركة السياســية فــي إدارة الدولــة ،وتعتبــر االنتخابــات وســيلة الســيطرة األساســية علــى

الحكم ،ألنها تحدد وبشكل سلمي من هم الذين سيحكمون الدولة ،وتعطي مشروعية للقـ اررات التـي

ســيتخذونها ،ولتحقيــق ذلــك يتعــين تنظــيم االنتخابــات بصــفة دوريــة ،يشــارك فيهــا المواطنــون كافــة،
الختيار األفراد المسئولين عن صناعة القرار السياسي في الدولة (درويش.)746 :2171 ,

إن أهم ما يميز أي نظـام انتخـابي هـو قدرتـه علـى تمثيـل الشـرائح والطبقـات واالتجاهـات السياسـية

الموجودة والعاملة فـي المجتمـع ،وكلمـا كـان النظـام االنتخـابي قـاد اًر علـى تمثيـل أكبـر لهـذه الفئـات

كان نظامًا انتخابيًا أكثر قوة وقدرة.
 .4العقالنية في اتخاذ الق اررات:

تعنــي العقالنيــة فــي اتخــاذ القـ اررات امــتالك صــانع القـرار المعلومــات الكاملــة واألكيــدة عــن البــدائل

المختلفــة ونتائجهــا ،ووضــوح األهــداف التــي ينشــدها وعــدم تعارضــها (طــاهر والعجمــي:2174 ,

.)714

وأيض ـا العقالنيــة فــي اتخــاذ الق ـ اررات عمليــة نســبية ،تختلــف مــن مــدير آلخــر ،وبقــدر مــا يســيطر
المدير ويتحكم في البدائل والمعلومات بقدر ما يكون عقالني في اتخذ الق اررات التي يتخذها.
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ويرا الباحـث أن أسـس وركـائز الحكـم الرشـيد تهـدف إلـى المشـاركة الواسـعة ،والتعدديـة السياسـية،
من خالل النظام االنتخـابي بـلدارة الدولـة ،والـذي يسـاعد علـى اتخـاذ القـ اررات بعقالنيـة قائمـة علـى

اس ــتراتيجية المعلوم ــة الموثوق ــة واألكي ــدة ،والتحلي ــل الس ــليم ،بعي ــدًا ع ــن التص ــرف المته ــور وغي ــر
المحسوب ،ولذلك فلن أسس وركائز الحكم الرشيد يفرض وجود أشخاص في إدارة الدولة يتمتعـون
بالرشد والوعي واإلدراك مما ينعكس اجابياً على أداء و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

الفرع الرابع :معايير الحكم الرشيد:
على الرغم من وجود معايير محددة للحكم الرشيد ،إال أن محاولة تعميم هذه المعايير على
المجتمعات كافة عبر استخدام معايير موحدة قد تحمل بعض التعسف ،الذي ينتج عنه عدم
احترام الخصوصيات الحضارية والثقافية والفوارق في مستويات التطور االقتصادي واالجتماعي
والسياسي بين المجتمعات ،لذا ،من الضروري تكييف هذه المعايير مع حالة البلد (كريم:2113 ,
.)711
وينبغي تكييف معايير الحكم الرشيد مع حالة البلد أو المناطق على األقل ,حيا قد تختلف
األولويات حسب تاري هذه البلدان وتراثها وثقافتها ومستوى تطورها ,ويعتبر هذا التكييف للمعايير
ضرورياً لالنتقال من مرحلة المفهوم النظري إلى ابتكار اآلليات العملية التطبيقية التي تسمح
تدريجياً بتطوير اإلدارة والحكم ,وترفع من مستويات المحاسبة والمساءلة والمشاركة والشفافية
وسيادة القانون ,وتحقيق حاجات ا لجمهور ,والمساواة ,والمصلحة العامة ,وحسن االستجابة,
والرؤية االستراتيجية ,والمشاركة ,والفصل المتوازن للقوة بين السلطات (مصلح.)2111 ,
ويقصد بمعايير الحكم الرشيد بأنها العناصر األساسية التي يستند عليها قيام الحكم الرشيد في أي
مؤسسة أو مجتمع ،والتي يمكن أن نذكرها على النحو التالي:
 .1المشاركة:
هي أحد المبادئ األساسية في بناء الحكم الرشيد ،وهي من العالقات الدالة على رشاده ،ومن
المؤشرات على مدى كفاءته ،وال تقوم المشاركة إال بوجود المجتمع المدني وبدورية االنتخابات
وتمكين المرأة وصوابية التشريع وحسن اإلدارة المحلية ،وأيضاً تعني مشاركة جميع أفراد المجتمع
في اتخاذ القرار ،وذلك من خالل قنوات مؤسسية تمكن المجتمع من التعبير عن رأيه في صنع
القرار ،والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير األساسية لحقوق اإلنسان (العجلوني:2174 ,
.)6
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ويتفق الكثير من رجال اإلدارة على ضرورة إش ارك األفراد في اتخاذ الق اررات التي تؤثر فيهم أو
في أعمالهم ،وذلك لوضوح الرؤية وتبادل الرأي ،وتعتبر مشاركة العاملين في صنع الق اررات
وسيلة فعالة لرفع أداء المنظمة إذا ارتبطت بتنوع الحوافز ،كالحوافز الجماعية في فرق العمل
وحق شراء األسهم أو المشاركة في األرباح ،فجميعها تزيد من اإلنتاجية بشكل كبير
(.)Kaarsemaker, 2010: 315
 .2سيادة القانون:
ويعني أن الجميع حكامًا ومسؤولين ومواطنين ،يخضعون للقانون ،وال شيء يسمو عليه ،وهناك
أطر قانونية وآليات النزاع القانوني وضمان حق التقاضي واستقالل القضاء ،وأن تطبيق األحكام
والنصوص القانونية بصورة عادلة ،وبدون تمييز بين أفراد المجتمع في جميع مجاالت الحياة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وأن تكون هذه القوانين متفقة مع معايير حقوق اإلنسان
وتكون ضامنة لها ولحريات اإلنسان ،ويجب أن تكون كافة األطراف واثقة من احترام هذه القواعد
ومن تطبيقها (العجلوني ،)6 :2174 ,ويتطلب الحكم الرشيد األطر القانونية العادلة التي تنفذ
بنزاهة وتوفير الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان ،وبالتالي ،فلن ما يتعلق بالمنظمات األهلية في هذا
اإلطار يتطلب وجود أنظمة داخلية (مالية ،وإدارية) تنظم العالقة بين األقطاب المختلفة المشتركة
انتهاء بأصحاب
في إدارة المؤسسة
ابتداء من الجمعية العمومية ،ومجلس اإلدارة والعاملين ،و ً
ً
المصالح والمستفيدين (.)Nikolic, 2008
 .3الشفافية:
وتعني أن صناعة الق اررات وتنفيذها تجري وفق القواعد ،وتعني أيضًا أن المعلومات متاحة،
ويمكن أن تصل مباشرة إلى أولئك ال متأثرين بهذه الق اررات وتنفيذها ،وتعني كذلك إتاحة معلومات
كافية ومفهومة من خالل اإلعالم.
والتزام منظمات اإلدارة العامة والمنظمات الخاصة باإلفصاح والعالنية والوضوح في ممارسة
أعمالها مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة أي أن تعمل اإلدارة في بيت من الزجاج ،كل ما فيه
مكشوف للعاملين والجمهور (السكارنة.)776 :2111 ,
لذلك تعتبر من المفاهيم اإلدارية الحديثة والمتطورة التي يتوجب على اإلدارات الواعية ضرورة
األخذ بها ،لما لها من أهمية في إحداا التنمية اإلدارية الناجحة ،إضافة إلى مساهمتها في تنمية
التنظيمات اإلدارية والوصول إلى بناء تنظيمي سليم قادر على مواجهة التحديات الجديدة
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والتغيرات المحيطة ،فكانت محاوالت تطبيق الشفافية في العمليات اإلدارية من األمور الهامة
والواجب مراعاتها في الممارسات اإلدارية في أجهزة اإلدارة المختلفة (اللوزي.)737 :2112 ,
 .4الستجابة:
وتعني أن تكون الو ازرات والعمليات فيها تسعي لتلبية احتياجات وخدمة أصحاب المصلحة
ويطلق عليها البعض الخدماتية ,وهي من سمات أغلب منظمات الخدمة العامة ،وقد تم إدراجها
من قبل ( )UNDPكأحد الخصائص المهمة في حاكمية المنظمة العامة ,حتى تتمكن المؤسسات
واآلليات المستخدمة من خدمة الجميع دون استثناء ,والبد من وجود إطار زمني مالئم ,تقدم من
خالله المؤسسة خدماتها وتقوم بعملياتها ,وهذا يعني بالضرورة وجود درجة من التفاعل بين ردة
فعل المجتمع تجاه الق اررات والعمليات ,وسرعة التفاعل مع التغذية الراجعة من هذا المجتمع,
بناء على ذلك (مصلح.)36 :2174 ,
وتعديل عمليات التنفيذ أو أطر الق ارراتً ,
 .5التوافق:
ويعني تسوية المصالح المختلفة للوصول إلى توافق عام حول أهم مصالح جماعة العمل
والسياسات وآليات التطبيق قدر اإلمكان (.)UNDP, 2012
ويوجد في المنظمة العديد من الجهات التي يمكن أن تتضارب مصالحها معاً فاإلدارة عليا
وأ صحاب رأس المال تسعى لتحقيق أفضل العوائد وتحقيق االستخدام األمثل للموارد ،ويسعى
الموإلفون لتحقيق أفضل األجور والرواتب وشروط العمل المناسبة ،ومن هنا تختلف وجهات
النظر التي تحقق مصالحهم ،لذلك يتطلب تطبيق الحكم الرشيد التوفيق بين هذه الجهات،
ال إلى توافق واسع يحقق مصلحة الجميع ككل ( Nikolic,
والتقريب بين وجهات نظرهم وصو ً
 ،)2008: 10وعندما تصطدم بعض المصالح المتعلقة بالمؤسسة بخالفات تحتاج إلى اتخاذ
قرار حازم في مسألة معينة ،ويجب تغليب رأي المجموعة تحقيقاً للنفع العام لإلدارة واألفراد وما
يقتضيه واقع الحال من إجراءات.
 .6المساواة العدالة:
وتعني أن كافة الرجال والنساء في الو ازرات يمتلكون فرص متساوية وعادلة لتحسين أو الحفاظ
على الرفاهية الخاصة بهم.)UNDP, 2012( .
ن
نساء وأطفاالً
وأيضاً المقصود بها العدل االجتماعي والمساواة ،بحيا يكو لجميع أفراد المجتمع ً
ال وشيوخًا الفرصة لتحسين أوضاعهم االجتماعية ،والتطلع دائمًا لتحسين أوضاع الفئات
ورجا ً
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المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم االجتماعي والعمل على توفير احتياجاتهم األساسية
(المدهون.)22 :2172 ,
وهذا المعيار يفرض على الحكومة التعامل مع الجميع بالتساوي ،وأن تحمى حقوق الجميع بنفس
القدر ،وأن االستبعاد والتمييز يجب أال يكون لهما وجود عند تقديم الخدمات العامة من قبل
الحكومات (موسى.)53 :2177 ,
 .7الفاعلية والكفاءة:
وت عني أن العمليات والمؤسسات تسفر عن نتائج تلبي احتياجات المجتمع وتحقيق أفضل استخدام
للموارد المتاحة لديها ،وذلك فلن مفهوم الفاعلية والكفاءة في إطار الحكم الرشيد يغطي االستخدام
المستدام واألمثل للموارد الطبيعية وحماية البيئة.
ويقصد بالكفاءة مدي تحقيق األهداف ،وبالتالي فهي تقاس بالعالقة بين النتائج المحققة واألهداف
المرسومة ,في حين يقصد بالفاعلية القدرة على تدنية مستويات استخدام الموارد ،دون المساس
باألهداف المسطرة التي تقاس بالعالقة بين النتائج وعوامله أو النتائج والموارد المستخدمة ,وفي
الواقع الكفاءة والفاعلية هما وجهان متالزمان عندما يتعلق األمر بقياس اإلنجازات ،كما يعكس
ذلك التوجه الذي يعرف األداء انطالقًا من البعدين معًا ,حيا عرف بأنه العالقة بين النتيجة
والمجهود وهو أيضاً معلومة كمية في أغلب األحيان تبين حالة أو درجة بلوا الغايات واألهداف
والمعايير والخطط المتبعة من طرف المنظمة (مزهوده.)2117 ,
 .8المساءلة:
وتعني أن جميع صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مسئولون
أمام الجماهير والرأي العام دون استثناء ،وهي تعني حصر الرقابة على أعمال الحكومة
والخضوع لها ،وهي أحد المبادئ التي يجب أن تتوفر في النظام الديمقراطي انسجاماً مع المبدأ
الذي يقرر أن ال مسئولية بدون مساءلة (درويش.)731 :2171 ,
ويوضح برنامج األمم المتحدة اإلن مائي المساءلة بأنها الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات
الالزمة ألصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صالحياتهم وتعريل واجباتهم واألخذ باالنتقادات
الموجهة لهم وتحمل المسؤولية عن أعمالهم ،كما تتضمن أيضًا تقديم التقارير الدورية حول سير
العمل داخل المؤسسة أو الوزارة وبشكل تفصيلي يوضح مدى النجاحات المتحققة أو اإلخفاقات
الحاصلة في تنفيذ السياسات (السكارنة.)212 :2177 ,
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 .9الرؤية الستراتيجية:
يتوفر لدى القادة والجمهور منظور واسع وطويل األمد عن الحكم الرشيد والتنمية اإلنسانية,
بالتوازي مع امتالك إحساس باالحتياجات لتلك التن مية ,باإلضافة إلى الفهم للتعقيدات التاريخية,
والثقافية واالجتماعية التي يرتكز عليها ذلك المنظور ,فال بد للحكم الصالح من امتالك رؤية
استراتيجية ,توحد منظور القادة والجمهور للحكم والتنمية اإلنسانية ومتطلباتها ,بحا تتفق هذه
الرؤية مع تفهم السياق التاريخي والثقافي واالجتماعي المركب لهذا المنظور ,وتتحد مثل هذه
الرؤية التنموية ,التي ينبغي أن يتم تبنيها من قبل مؤسسات المجتمع والدولة ,مع توفير الوضوح
في رسم البدائل ,واختيار األفضل من بينها ,ومع األخذ بعين االعتبار المتغيرات المحلية
والدولية ,الحالية والمستقبلية (مصلح.)31 :2174 ,
ال
ويري الباحا أن هذه المعايير مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع بعضها البعض ،حيا أن تطبيق ك ً
منها يعزز اآلخر ،فسهولة الوصول إلى المعلومات تعني زيادة مستويات الشفافية ،والزيادة في
مستوى المشاركة يعني الزيادة في صنع القرار ،والمشاركة الواسعة تعني تنفيذ فعال واستجابة
ال للمساواة وفق القانون.
تؤدي إلى الشفافية وصو ً
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خالصة المبحث:
يتبين من خالل هذا المبحا ما يلي:

أ .م ــن خص ــائص الرقاب ــة( :الوض ــوح وس ــهولة الفه ــم ،الموض ــوعية والواقعي ــة ،التكام ــل ،أن

يتماشــى النظ ــام الرقــابي مــع نمــط التنظ ــيم الســائد ،التوقيــت الســليم ،المالءمــة ،المرونــة،

االقتص ــادية ،أن يك ــون النظ ــام الرق ــابي تص ــحيحياً ول ــيس عقابيـ ـاً فق ــط ،أن يت ــولى الرقاب ــة
عناصر أمينة واعية ،أن يقترح النظام الرقابي الحلول والبدائل).

ب .مـن عناصـر الرقابــة( :تحديـد األهــداف ،وضـع معـايير األداء أو المعــايير الرقابيـة ،تحديــد
مقاييس األداء ،قياس األداء الفعلي ،مقارنة النتائج المتحققة مع المقاييس الموضـوعة مـع

تحليل االنحرافات ،اتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر).

ج .مــن أس ــس الحك ــم الرش ــيد( :التعددي ــة السياســية ،المش ــاركة السياس ــية ،النظ ــام االنتخ ــابي،
العقالنية في اتخاذ الق اررات).

د .معايير الحكم الرشـيد( :المشـاركة ،سـيادة القـانون ،الشـفافية ،االسـتجابة ،التوافـق ،المسـاواة
والعدالة ،الفاعلية والكفاءة ،المساءلة ،الرؤية االستراتيجية)
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المبحث الثاني:
الرقابة الداخلية والخارجية
بوزارة الداخلية واألمن الوطني
المطلب األول :الرقابة الداخلية بوزارة الداخلية واألمن الوطني.

الفرع األول :مؤسسات الرقابة الداخلية بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

الفرع الثاني :أهمية وأهداف الرقابة الداخلية.

الفرع الثالا :أدوات ووسائل الرقابة الداخلية.

المطلب الثاني :الرقابة الخارجية على وزارة الداخلية واألمن الوطني.
الفرع األول :مفهوم الرقابة الخارجية ومؤسساتها.

الفرع الثاني :دور المجلس التشـريعي فـي الرقابـة علـى و ازرة الداخليـة واألمـن

الوطني.

الف ــرع الثال ــا :دور ديـ ـوان الرقاب ــة اإلداري ــة والمالي ــة ف ــي الرقاب ــة عل ــى و ازرة

الداخلية واألمن الوطني.

الف ـ ــرع ال ارب ـ ــع :دور و ازرة المالي ـ ــة ف ـ ــي الرقاب ـ ــة عل ـ ــى وزارة الداخلي ـ ــة واألم ـ ــن

الوطني.
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المطلب األول :الرقابة الداخلية بوزارة الداخلية واألمن الوطني.
تمهيد:
الرقابة الداخلية تمارسها كل منظمـة بنفسـها ،علـى أوجـه النشـاطات والعمليـات التـي تؤديهـا ،والتـي
تمتد خالل مستويات التنظيم المختلفـة ،ويطلـق عليهـا الرقابـة الرئاسـية أو الرقابـة التسلسـلية ،حيـا

يمــارس الــرئيس فــي قمــة الهــرم اإلداري وحتــى المســتويات الــدنيا الرقابــة علــى أعمــال مرؤوســيه،
بهدف توجيه وضمان حسن سير العمل.

وهي القيام بممارسة الدور الرقابي من الجهة األعلى إلى الجهة األدنى ،وهي التأكد من أن األداء

يــتم بالمســتوى المطلــوب ،ضــمن الخطــة المقـرة أو األهــداف الموضـوعة ســلفاً ،وهنــا تجــدر اإلشــارة
إلى أنه كلما ازدادت األهداف تحديدًا كلما أصبح من السهل الرقابة عليها.

ويعرفها (جورج تيري) بأنها قـدرة المـدير علـى تغييـر سـلوك األفـراد فـي تنظـيم معـين ،بحيـا يـؤدي
هذا التغيير في مجمله إلى تحقيق النتائج المطلوبة (عباس.)22 :2113 ,

وتعــرف بأنهــا مراجعــة اإلنجــاز ،وفق ـاً للخطــط الموضــوعة ،كمــا تعــرف بأنهــا عمليــة قيــاس النتــائج
الفعليـــة ،ومقارنته ــا بالمعـ ــايير أو الخطـ ــط الموضـ ــوعة ،ومعرفـــة أســـباب االنح ارفـ ــات ب ــين النتـ ــائج
المتحققــة والنتــائج المطلــوب تحقيقهــا ،كمــا تعــرف أيضـًا علــى أنهــا عمليــة قيــاس اإلنجــاز المتحقــق

ال مع ما كان متوقعًا حدوثه (النمر.)217 :7111 ,
ل هداف المرسومة ،ومقارنة ما حصل فع ً

الفرع األول :مؤسسات الرقابة الداخلية بوزارة الداخلية واألمن الوطني:

أو ال :مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية واألمن الوطني:
 .1تعريف عن مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية واألمن الوطني:

أُنشأ مكتب المراقب العام بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء فـي جلسـته
المنعقــدة بتــاري  2111/72/3رقــم ( /77/37/27أ.م) لســنة 2111م ،وهــو جهــة تتمتــع بالعمــل
الرقابي على كافة األعمال واألداء العام في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

ويهدف إلى التحقق والتأكد من أن جميع اإلجراءات اإلدارية والمالية والقانونية بـاألجهزة واإلدارات
والهيئات بالو ازرة تنفذ حسب القوانين واألنظمة واألسس والتعليمات وأن نظام إدارة الرقابـة الداخليـة

يســير وفــق متطلبــات الــو ازرة ،ومــن أهــم اإلدارات فــي مكتــب الم ارقــب العــام لــو ازرة الداخليــة واألمــن

الوطني إدارة الشؤون المالية واإلدارية ,وتسعى للتحقـق مـن أن جميـع األمـور اإلداريـة والماليـة فـي
األجهـ ـزة األمنيـ ــة واألمـــن الـ ــوطني واإلدارات المركزيـ ــة العســـكرية تنفـ ــذ حس ــب الق ـ ـوانين واألنظمـ ــة

واألسس والتعليمات الصادرة ،والتأكد من تحقيق األهـداف بدرجـة عاليـة مـن الكفـاءة ،وفقـاً للخطـط
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الموضــوعة ،مــن خــالل إجـراء التفتــيش علــى اإليـرادات والنفقــات ,والمشــتريات والمخــازن ,والبــدالت

والعالوات فيما يتعلق باإلجراءات المالية ,والتفتيش على اإلجراءات اإلداريـة واالنضـباط العسـكري
فيما يخص الرقابة اإلدارية (مكتب المراقب العام.)2171 ,

 .2أقسام عملية الرقابة لمكتب المراقب العام بوزارة الداخلية واألمن الوطني:
تنقسم عملية الرقابة لمكتب المراقب العام لنوعين ،كما يلي:

ال البرن ــامج الزمن ــي
أ .الرقابـــة الشـــاملة :وه ــي ت ــتم م ــن خ ــالل إع ــداد برن ــامج الرقاب ــة ،ش ــام ً
واإلجـراءات التفصــيلية والســير بالعمليـة الرقابيــة حســب الخطـة التشــغيلية الســنوية ،وتشــمل
التفتيش اإلداري والمالي على كل أقسام ودوائر و ازرة الداخلية.

ب .الرقابــة الجزئيــة :وهــي تــتم مــن خــالل المتابعــة والتفتــيش بشــكل جزئــي علــى دوائــر وأقســام
أحد األجهزة ،وتكون رقابة مالية أو ادارية.

 .3آلية الرقابة اإلدارية لمكتب المراقب العام بوزارة الداخلية واألمن الوطني:
تتمثل آلية الرقابة اإل دارية لمكتب المراقب العام لـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني فيمـا يلـي( :مكتـب
المراقب العام.)2171 ,

أ .تشــكيل فري ــق يض ــم الرقابــة اإلداريــة ،وتباشــر عملهــا علــى أجهــزة وإدارات و ازرة الداخلي ــة
واألمن الوطني.

ب .متابعة الجوالت التفتيشية اإلدارية الشاملة السابقة.

ج .التحقق من سـالمة القـرار اإلداري فـي األجهـزة واإلدارات ،والتأكـد مـن أنهـا تقـوم باألعمـال
المناط بها ضمن الق اررات الصادرة إليها والتقيد باألنظمة والقوانين.

د .تتم عبر كل إدارة لوحدها ،وتحديد الجهة المستهدفة في التفتيش اإلداري.

ه .التحضير لعملية الرقابة اإلدارية حسب الخطة.

و .تحديد موضوع الرقابة في الجهة المستهدفة.

ز .إبالا مدير الجهة المستهدفة بموعد الزيـارة ،وطلـب تقـديم التسـهيالت الالزمـة لعمـل فريـق
الرقابة اإلداري.

ح .يقوم فريق العمل بمباشرة أعماله في مقر الجهة المستهدفة ومقر مكتب المراقب العام.
ط .إعداد مسودة التقرير الرقابي.

ي .مراجعــة المســودة وإعــداد التقريــر الرقــابي ،مــن خــالل فريــق العمــل ،ومــدير إدارة الشــؤون
الرقابية اإلدارية ،والمراقب العام لو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
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 .4آلية الرقابة المالية لمكتب المراقب العام بوزارة الداخلية واألمن الوطني:
تتمثل آلية الرقابة الماليـة لمكتـب الم ارقـب العـام بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني فيمـا يلـي( :مكتـب
المراقب العام.)2171 ,

أ .تــتم مــن خــالل فريــق الرقابــة الماليــة ،وتباشــر عملهــا علــى أجه ـزة وادارات و ازرة الداخليــة
واألمن الوطني.

ب .متابعة الجوالت التفتيشية والق ار ارت المالية السابقة.

ج .التحقق من سالمة اإليرادات والصرف المالي في األجهزة واإلدارات ،والتأكد من أنها تقوم
باألعمــال المنــاط بهــا ضــمن القــ اررات اإلداري ــة الخاصــة بالشــئون الماليــة الصــادرة إليه ــا

والتقيد باألنظمة والقوانين.

د .تتم عملية الرقابة المالية عبر كل إدارة لوحدها.

ه .متابعة وتأكد من أصول المعامالت المالية.

و .تنفيذ برنامج خطة الرقابة المالية شامالً البرنـامج الزمنـي واإلجـراءات التفصـيلية فـي خطـة
رقابية شاملة وجزئية حسب الخطة السنوية.

ز .إبالا مدير الجهة المستهدفة بموعد الزيـارة ،وطلـب تقـديم التسـهيالت الالزمـة لعمـل فريـق
الرقابة المالية ومتابعة األمور المالية في اإلدارة من مصروفات وإيرادات.

ح .يقوم فريق العمل بمباشرة أعماله في مقر الجهة المستهدفة ومقر مكتب المراقب العام.
ط .إعداد التقرير الرقابي المالي من خالل فريق العمل ،ومدير وحدة الرقابة المالية.

ثانيا :اإلدارة العامة للمالية المركزية بوزارة الداخلية واألمن الوطني:

 .1تعريف عن اإلدارة العامة للمالية المركزية بوزارة الداخلية واألمن الوطني:

تعتبر اإلدارة المالية المركزية من أهم اإلدارات المركزية ،وأحد األعمدة الرئيسية في منظومة و ازرة
الداخليــة واألمــن الــوطني ،فهــي حلقــة الوصــل بــين و ازرة الماليــة وو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني،
وتقوم على رسم السياسات المالية واإلشراف على تنفيذها وذلك لكافة إدارات وأجهـزة الـو ازرة بشـكل

علمــي ومهنــي ،حســب النظــام المــالي والق ـوانين والل ـوائح والقــا اررات المعمــول بهــا فــي و ازرة الماليــة

(المالية المركزية.)2171 ,

 .2الوظيفة العامة لإلدارة المالية المركزية:
أ -اإلش ـراف علــى كــل مــا يتعلــق بالجانــب المــالي فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني ،مثــل:
(صــرف االعتمــادات والنفقــات ،جبايــة اإليـرادات ،إعــداد الرواتــب ،خــدمات ماليــة لمنتســبي

33

األجهزة واإلدارات المركزية) ،حسب النظـام المـالي والقـوانين والسياسـات المعمـول بهـا فـي

و ازرة المالية.

ب -الريادة في جودة الخدمات المالية المقدمة إلدارات وأجهزة و ازرة الداخلية واألمن الوطني.
 .3رسالة اإلدارة العامة للمالية المركزية:
تســعى اإلدارة الماليــة المركزيــة بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني لتقــديم خــدمات ماليــة ممي ـزة تلبــي

طموحات إدارات وأجهـزة الـو ازرة والعـاملين فيهـا ،مـن خـالل تطـوير السياسـات الماليـة ،وفقـاً للنظـام
المالي والقوانين المعمول بها.
 .4آلية عمل وإجراءات المتابعة لإلدارة المالية المركزية:
أ .إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية لو ازرة الداخلية واألمـن الـوطني ،ومتابعـة اعتمادهـا
وإقرارها بصورة نهائية مع الجهات المختصة.

ب .تنظــيم وتنفيــذ جميــع عمليــات صــرف االعتمــادات والســلف والنفقــات لــإلدارات الماليــة فــي
و ازرة الداخلية واألمن الوطني ،وذلك بعد مراجعة وتدقيق كافة المستندات والوثائق ،للتأكـد
من صحة وسالمة ما جـاء فيهـا ،وموافقتهـا للتشـريعات الماليـة والقـ اررات المعمـول بهـا فـي

و ازرة المالية.

ج .تطبيق النظم والقوانين واللوائح واإلجراءات المنظمة لحركة الخزينة /البنك ،وتقديم التقريـر
اليومي عن رصيد الصندوق /البنك.

د .تدقيق جميع المعامالت المالية (االعتمـادات ،السـلف ،النفقـات) الخاصـة بجميـع االدارات
الماليــة باألفــرع الماليــةب فــي الــو ازرة ،والتــي تصــرف عــن طريــق اإلدارة الماليــة المركزيــة،

وكــذلك تــدقيق جميــع النفقــات التشــغيلية وال أرســمالية التــي تصــرف مركزيــا  /مباش ـرًة عــن
طريق و ازرة المالية ،وذلك حسب النظام المالي المعمول به في و ازرة المالية.

ه .تسـ ــجيل ومراجعـ ــة جميـ ــع العمليـ ــات المحاسـ ــبية لجميـ ــع المعـ ــامالت الماليـ ــة (الموازنـ ــات،
الس ــلف ،النفق ــات) الخاص ــة بجمي ــع اإلدارات المالي ــة ف ــي ال ــو ازرة ،وإجـ ـراء مطابق ــة دوري ــة

ألرصدة الحسابات مع و ازرة المالية والبنك.

و .حوس ــبة النظـ ــام الم ــالي والمحاس ــبي الموحـــد ،وإجـ ـراء تط ــوير دوري علـــى برنـــامج ال ــدورة
المحاسبية الموحد الخاص باإلدارة المالية المركزية واإلدارات المالية.

ز .تطوير األداء المالي لجميع االدارات المالية في الو ازرة.

ح .تحصــيل وإيــداع جميــع اي ـرادات الــو ازرة ،وكــذلك القيــام بتــدقيق جميــع مســتندات (وص ـوالت
القبض) الخاصة بليرادات الو ازرة ،وإرسالها للرقابة المالية العسكرية في و ازرة المالية.
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ط .إعـداد رواتـب مـوإلفين و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني ،واعتمادهـا فـي و ازرة الماليـة ،حسـب
النظام واإلجراءات المعمول بها.

ي .تقديم الخدمات المالية لجميع موإلفين و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

ك .اإلشراف والمتابعة على عمليات الجرد ولجان المشتريات العامة والخاصة.

ل .إعــداد الخط ــط والد ارســات الدوريــة وغيــر الدوريــة لتطــوير األداء اإلداري والمــالي ل ــإلدارة
المالية المركزية.

م .إعــداد التقــارير الدوريــة وغيــر الدوريــة عــن أنشــطة اإلدارة وإنجازاتهــا ومقترحاتهــا ،بهــدف
تحسين مستوى األداء.

الفرع الثاني :أهمية وأهداف الرقابة الداخلية:
 .1أهمية الرقابة الداخلية:

تمثل أهمية الرقابة إلى حد كبير في أغراضها وأهدافها من خالل عملية التقييم والمتابعة وتصحيح
األداء ،والتي من شأنها أن تعزز قدراتها على تنفيذ استراتيجياتها (عبد ربـه ،)751 :2174 ,كمـا

تعتبر الرقابة من أهم الوإلائف اإلدارية في المنظمات ،والتـي تعمـل علـى (سـالمة-13 :2171 ,

:)16

أ .تحقيق األداء على الوجه األكمل بفاعلية وكفاءة ،لتالفي الوقوع في الخطأ.

ب .إإلهـ ــار نقـ ــاط االنح ـ ـراف فـ ــي التنظـ ــيم علـ ــى مسـ ــتوياته المختلفـ ــة ،بمـ ــا يس ـ ـهم فـ ــي سـ ــرعة
تصحيحها.

ج .عملية الرقابة لها األثر الفعـال فـي التـأثير علـى سـلوك األفـراد فـي المنظمـة تـأثي ًار ايجابيـًا،
م ــن أج ــل تحقي ــق األه ــداف المرج ــوة ،باعتب ــار أن اإلنس ــان بطبيعت ــه متحم ــل للمس ــؤولية،

ويعمل دونما خوف من العقاب ،ولكن رغبة في العمل.

د .تعمل على زيـادة شـحن الهمـم ،وتشـجيع الكفـاءات ،والعمـل علـى تحقيـق األهـداف بأحسـن
كفاية ممكنة.

ه .تعمــل علــى فحــص وتقيــيم عناصــر الكفــاءة والفاعليــة لمختلــف األنشــطة التــي تمــارس فــي
اإلدارات واألقسام (اللوزي.)731 :7115 ,
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كمــا يمكــن مــن خــالل الرقابــة تحقيــق األهــداف والخطــط ،باإلضــافة إلــى وظــائر اإلدارة األخــرا،

لمساعدة المدراء ،من خالل خمسة تحديات ،وهي:

أ .التغلب على المشكالت والمصاعب في حالت عدم التأكد:
ال ،ألن
إن األشــياء قــد ال تتماشــي عــادة مــع أهــداف المؤسســة التــي ســيتم تنفيــذها وتحقيقهــا مســتقب ً
هنــاك الكثيــر مــن العوامــل البيئيــة التــي قــد تحــدا تغي ـرات مســتمرة ،ومــن هنــا نشــأت حــاالت عــدم

التأكد (عبد ربه.)732 :2174 ,

ب .كشر األشياء غير المنتظمة:

تتمثل أهمية الرقابة في كشف األشياء غير المنتظمة في القطاعات المختلفة ،وخاص ًة في القطاع
األمنــي ،وبــذلك ف ــلن الكشــف المبك ــر ل شــياء غي ــر العاديــة فــي الغال ــب قــد ي ــوفر الوقــت والم ــال
والجهد ،ويحد من المشكالت أو المصـاعب الصـغيرة ،والتـي تصـبح أكثـر تعقيـدًا الحقـًا (عبـد ربـه,
.)731-732 :2174
ج .تحديد الفرص:

تتمثــل أهميــة الرقابــة فــي التركيــز أو اإلشــارة إلــى المواقــف أو العمليــات التــي تــؤدي بصــورة غيــر

متوقعـة ،والتــي مـن شــأنها أن تنبـه وتوجــه اإلدارة إلـى فــرص مسـتقبلية محتملــة (عبـد ربــه:2174 ,
.)731

د .إدارة المواقف الصعبة:

قد ينمـو ويتسـع حجـم العمـل فـي و ازرة الداخليـة ،حيـا أن العمـل فـي إلـل القواعـد الدوليـة غالبـًا مـا
يـؤدي إلــي زيـادة درجــة التعقيـد أو الصــعوبات التـي تواجههــا اإلدارة ،ممـا يــدعو إلـى ضــرورة وجــود

نظام رقابي جيد (عبد ربه.)731 :2174 ,
ه .مركزية السلطة:

وجــود نظــام رقــابي جيــد يعــزز ويشــجع المــدراء علــى اتخــاذ ق ـ اررات بتفــويض الســلطات للمســتويات

اإلداريــة الــدنيا ،وهــذا يعنــي أن الرقابــة تســاعد اإلدارة فــي الكشــف عــن مــدى االســتفادة مــن جميــع

اء كانــت بشـرية أو ماديــة ،والموضــوعة تحــت تصــرفها وتوجيههــا نحــو تحقيــق
المـوارد المتاحــة ،سـو ً
الهدف المرجو (عباس.)214 :2177 ,

ويرا الباحث أن أهمية الرقابة تبرز من خالل الحفاظ على أموال وموارد المؤسسة وحسـن إدارتهـا
واستغاللها بم ا يفيد المؤسسة ،والتأكد من سـير العمليـات ضـمن المعـايير المطلوبـة بمـا يكفـل تقـدم

وتطــور المؤسســة والحــد مــن مشــكالتها ،والمســاعدة فــي تحقيــق األهــداف المرســومة ،وفق ـاً للخطــط
الموضوعة.
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 .2أهداف الرقابة الداخلية:
تهدف الرقابة الداخلية بالدرجة األولى إلـى خدمـة اإلدارة فـي تحقيـق أغ ارضـها ،فعـن طريـق الرقابـة
الداخلية تتم مراجعة جميع األنشـطة والعمليـات الماليـة واإلداريـة لغـرض مسـاعدة اإلدارة العليـا فـي

التوصل إلى أقصى كفاية من الرضا باألمن واألمان (حسين وحسن.)112-117 :2112 ,

ومن أهداف الرقابة الداخلية ما يلي:

أ .التحقـق مـن تنفيـذ الخطـط الموضـوعة والسياسـات اإلداريـة مـن قبـل اإلدارة العليـا للمشـروع
وتقييمها.

ب .التحقق من وجود حماية كافية ألصول المشروع والمحافظة على المـال العـام (المشـهداني
والياور.)4 :2172 ,

ج .تقييم عمل األفراد ومدي قدرتهم على تحمل المسئولية.

د .تقيــيم كفــاءة اســتخدام الم ـوارد واألصــول مــن الناحيــة الخدماتيــة لصــالح الم ـواطن والدولــة
(حسين وحسن.)112-117 :2112 ,

ه .تنظيم المشروع ،لتوضيح السلطات والصالحيات والمسؤوليات (ديري.)721 :2111 ,
و .التأكــد مــن دقــة البيانــات والمعلومــات ،حتــى يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي رس ــم السياســات
والق اررات اإلدارية.

ز .رفع مستوى الكفاءة بما يتناسب مع تحديات الواقع (سالمة.)74 :2171 ,

ح .تشجيع االلتزام بالسياسات والق اررات اإلدارية (الخطيب.)76 :2171 ,
ط .تقييم مستويات التنفيذ في األقسام المختلفة في المنشأة.

ي .الثق ــة بالبيان ــات والمعلوم ــات ،حت ــى يمك ــن االعتم ــاد عليه ــا ف ــي رس ــم السياس ــات واتخ ــاذ
الق اررات اإلدارية (المشهداني والياور.)4 :2172 ,

الفرع الثالث :أدوات ووسائل الرقابة الداخلية:
 .1المالحظة الشخصية:

هــذه الوســيلة تتطلــب ذهــاب المــدير مباش ـرة إلــى موقــع التنفيــذ ،ليقــوم بنفســه لإلطــالع علــى ســير

العمـ ــل ،ونتـ ــائج التنفيـ ــذ ،وتقيـ ــيم األداء ،والكشـ ــف عـ ــن االنح ارفـ ــات بغـ ــرض تصـ ــحيحها (عبـ ــاس,

 ،)26 :2172كمــا أن المغــاالة فــي اســتخدام هــذه الطريقــة قــد يــؤدي إلــى نتــائج عكســية ،وذلــك
بسبب المضايقات التي ربمـا تسـببها المالحظـة الشخصـية للمرؤوسـين ،ممـا يـدفعهم لتفسـيرها علـى

أنهــا عــدم ثقــة بهــم ،وتقل ـل بالتــالي مــن فعاليــة األداء ،كمــا أن االعتمــاد الكامــل علــى المالحظــة
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الشخصــية يــؤدي إلــى إهــدار وقــت المــدير فــي التفاصــيل علــى حســاب األعمــال الهامــة األخــرى،

والم ــدير ال ــذي يعتم ــد عل ــى المالحظ ــة الشخص ــية اعتم ــادًا كليـ ـًا يحتم ــل أن يفق ــد النظـ ـرة الش ــاملة
ل عمــال ،ج ـراء اهتمامــه بالتفاصــيل الدقيقــة ،كمــا أن المــدير يمكــا فــي مكتبــه واضــعًا كــل وقتــه
المخصص ألعمال الرقابة في قراءة وتحليل األداء ،وال يمكن أن يؤدي عمالً رقابيًا متكامالً (عبـد

ربه.)723 :2174 ,
الموازنات التقديرية:

وهي خطة رقابية رقمية ،توضح النتائج المستوفية لفترة زمنية مستقبلية عادة ما تكـون سـنة ،ولكـي
تعتبر الموازنة أداة من أدوات الرقابة ينبغي أن ي ارعـى فـي إعـدادها األسـس السـليمة ،والمتمثلـة فـي

إ شراك معظم المعنيين بالنشاط ،وأن تعبر عن الفتـرات الزمنيـة بدقـة ،ويفضـل أن يقسـم إلـى فتـرات

زمنية قد تكون نصف أو ربع سنوية ،وتعتبر هذه الوسائل من أكثر الوسائل انتشا اًر واستخداماً في
القطاعين العام والخـاص (محمـود ،)443 :2177 ,وهنـاك شـروطاً لنجـاح نظـام الرقابـة باسـتخدام
الموازنات القديرية (كالب.)62 :2113 ,
أ .أن تستخدم من قبل المديرين بالمنظمة كأداة رقابة وليس كبديل لإلدارة.

ب .أن تلقي قبول ودعم ومساندة اإلدارة العليا.

ج .أن تكون مرنة وبسيطة غير غارقة في التفاصيل.

د .أن توفر للمديرين بيانات حاضرة عن األداء الفعلي والمخطط إلدارته ،لتسمح له بالتعرف
على سير األمور واتخاذ الق اررات التصحيحية في الوقت المناسب.

وتعتبـــر الموازنـ ــات التقديريـ ــة مـــن األدوات الرقابيـ ــة الفعالـ ــة والهامـــة ،وهـ ــي أداة تخطيطيـ ــة رقابيـ ــة
مصاغة باألرقام ،وتمثل النتائج المتوقعة بالوحدات النقدية أو الوحدات الكمية.
 .2التقارير الرقابية:

ومن خاللها يتعـرف المـدير علـى مسـتوى الكفـاءة فـي التنفيـذ ،وبمقارنـة هـذا المسـتوى بالمعيـار يـتم
تحديد األداء المطلوب وتمكين المدير من تحديد االنحرافات ونقاط الضعف ،ويحبذ

المــديرون التقــارير المكتوبــة حتــى بالنســبة للموضــوعات التــي ســبق وأن تلق ـوا فيهــا تقــارير شــفهية.

ويشترط في التقارير أن يكون دقيقًا وصادقًا ،والتقارير قد تكون تنفيذيـة ،أي توضـح مسـار العمـل،
وقد تكون استشارية ،حيـا تسـاعد المـدير علـى اتخـاذ القـ اررات ،ومـن أنواعهـا التقـارير الدوريـة بعـد
انته ــاء ك ــل مرحل ــة م ــن م ارح ــل التنفي ــذ ،وق ــد تك ــون يومي ــة ،أس ــبوعية ،ش ــهرية ،فص ــلية ،وتق ــارير

الفحص ،وتقارير قياس كفاءة الموإلفين (عبد ربه.)721 :2174 ,

وتمثــل التقــارير الرقابيــة أحــد أكثــر وســائل الرقابــة اســتخدامًا ،وخاص ـ ًة فــي المنظمــة كبي ـرة الحجــم،
وتس ــتخدم ه ــذه التق ــارير ف ــي تق ــويم األعم ــال والع ــاملين م ــن قب ــل الجه ــات اإلشـ ـرافية ف ــي مختلـ ـف
المستويات اإلدارية ،وعادة ما ترفع لإلدارة العليـا بشـكل دوري ،وحتـى تحقـق هـذه التقـارير الغـرض
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منهــا وتكــون أداة رقابيــة فعال ـة ،يجــب أن ي ارعــي فــي التقــارير االعتبــارات التاليــة (كــالب:2113 ,

:)66

أ .أن تكون منتظمة وبصفة دورية يومية أو أسبوعية أو شهرية.

ب .أن تكون موضوعية وخالية من التحيز الشخصي والمحاباة.
ج .أن تتضمن مقارنة للفترة المختصة مع الفترات السابقة.
د .أن تكون مركزة وشاملة.

ال.
ه .أن يكون عرضها بسيطًا وسه ً
و .أن يكون لهذه التقارير مردود إيجابي عن طريق منح حوافز مادية ومعنوية.

ز .أن ال تقتصــر علــى بيــان ن ـواحي القصــور والضــعف ،بــل يجــب أن تشــمل علــى مقترحــات
لتطوير ومعالجة االنحرافات.

 .3البيانات اإلحصائية والرسوم البيانية:
يتمثل هذا األسلوب في عرض نشاط المنظمة في شكل رسوم بيانية أو كشوف إحصـائية ،توضـح
مسـتويات التقــدم واالنحـراف التــي تحـدا فــي مســتويات األداء الفعلــي للمنظمـة ،وذلــك كلــه لتمكــين

اإلدارة مــن المقارنــة بــين األعمــال واالحتياجــات ،وغيــر ذلــك مــن البنــود مــن فت ـرة ألخــرى ،تمهيــدًا
لوضع السياسات الالزمة لمواجهة ما تراه من ضعف أو إخالل في أي جانب من الجوانب المالية

أو التشــغيلية (كــالب ،)62 :2113 ,وتســتخدم فــي النشــاطات التــي ال يتيســر تســجيل نتائجهــا أو

توضــيحها مالي ـاً أو محاســبيًا مثــل مــا يتعلــق بــالتطور التــاريخي ،التنب ـؤات ،المقارنــات علــى أســاس
السالســل الزمني ــة ،لتس ــيير العمليــات الجاري ــة ،وإذا عرض ــت تل ــك البيانــات عل ــى هيئ ــة أش ــكال أو
خـ ـرائط أو رس ــوم بياني ــة يمك ــن إجـ ـراء مقارن ــات ب ــين مختل ــف النت ــائج ب ــالنظرة السـ ـريعة (عب ــد رب ــه,

.)721 :2174

 .4الخرائط الرقابية:

حيا كان لـ (هنري جانت) الفضـل فـي ابتكـار الخـرائط الرقابيـة ،التـي ال زال العمـل الرقـابي يسـير
على أساسها في الكثير من النواحي ،ومن أهم هذه الخرائط سجل اآللـة ،وسـجل العامـل ،وخريطـة

التصميم ،وخريطة تقدم العمل (عبد ربه.)721 :2174 ,
 .5الحوافز والجزاءات:

يعتبــر مــنح الح ـوافز ل ف ـراد األكفــاء واألعمــال الممي ـزة مــن ناحيــة ،وتوقيــع الج ـزاءات علــى األف ـراد
المخــالفين والمهملــين مــن ناحيــة أخــري ،أحــد األدوات الرقابيــة غيــر المباشـرة التــي تحقــق األهــداف

المطلوبة ،ومن هنا فلن وجود نظام كلء للعقاب والثواب يطبق تطبيقًا سـليمًا مـن شـأنه أن يـؤدي

إلي زيادة اإلنتباه ،والمحافظـة علـى المـال العـام وحمايتـه ،ويعـد هـذا أحـد األهـداف الرئيسـة للرقابـة

(كالب.)61 :2113 ,
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 .6النظم واللوائح:
تعد النظم والقواعد التي تتضمنها القوانين واألنظمة والتعليمات واللوائح من أهم األدوات التي تقوم

عليها العملية الرقابية ،وخصوصًا في القطاع الحكومي ،حيا يتوجب على الموإلفين االلتزام بها،
ويعتبر الخروج عليها مخالفة تستوجب المساءلة (كالب.)62 :2113 ,

ويري الباحـث أن اسـتخدام األدوات الرقابيـة المختلفـة فـي عمليـة الرقابـة يعمـل علـى تعزيـز العمليـة
الرقابية ،ويعطي مردود ونتائج إيجابية ذات قيمة ،وتساعد المدراء في إنجاز المهام المحـددة ،كمـا
تؤدي إلى متابعة مختلف اإلجراءات داخل المؤسسة.
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المطلب الثاني :الرقابة الخارجية على وزارة الداخلية واألمن الوطني
تمهيد:

أصبح من الضروري وجود نظام متابعة خارجي متين مبني على أسـاس قـوي يقـوم بمهمـة متابعـة

أداء وممارسـات الدولــة ،فــي إلـل اتســاع نطــاق عمـل الــدول والحكومــات وزيـادة حجــم المســؤوليات

والمهــام الواقعــة علــى عاتقهــا ،وتقيــيم مــدى التزامهــا بقواعــد الســلوك التــي تحكمهــا ،ومــدى تطبيــق

مع ــايير الش ــفافية والوض ــوح وغيره ــا ،وإله ــرت حاج ــة لوج ــود قط ــاع منفص ــل م ــالي وإداري م ــنظم

تنظيمـاً جيــداً بتش ـريعات جيــدة وعص ـرية ،ووجــود أجســام رقابيــة منظمــة بتلــك التشـريعات والق ـوانين

بدرجة عالية من االستقاللية والقدرة على الرقابة وضبط الحكومات ،وضمان االلتزام بتلك القواعـد

والتشــريعات المق ــررة ،ل ــذلك فــلن الرقاب ــة الخارجي ــة مهمــ ًة لح ــد كبي ــر فــي تحس ــين وتط ــوير األداء
اإلداري والمالي.

الفرع األول :مفهوم الرقابة الخارجية ومؤسساتها:
 .1مفهوم الرقابة الخارجية:

تعــرف الرقابــة الخارجيــة بأنهــا تلــك الرقابــة التــي يشــرف عليهــا جهــاز حكــومي يتمتــع باالســتقاللية
التامة عن بقية و ازرات ومؤسسات السلطة التنفيذية ،ويختص بالرقابـة علـى مختلـف فـروع الجهـاز

الحكومي (حرب.)72 :2114 ,

وهــي الرقابــة التــي يعهــد بهــا إلــى هيئــة مســتقلة تتمتــع بمــا يتمتــع بــه القضــاء مــن االســتقالل ،كمــا
عرفت بأنها مجموعة من اإلجراءات القانونية واإلدارية واألجهزة الرقابية المخصصة التـي تؤسـس

خـ ــارج التنظـ ــيم المعـ ــين ،بهـ ــدف التأكـ ــد مـ ــن كفـ ــاءة وفاعليـ ــة األداء المـ ــالي واإلداري للمنظمـ ــات

(الغماري.)27 :2111 ,

وهي المسؤولة عن تقييم وتقويم عمل جميـع المؤسسـات الحكوميـة ،وتحقيـق حالـة مـن التـوازن فـي
االستهالك ،وترشيد استنزاف المال العام قدر اإلمكان ،وهي الجهة التي تستند بصـفة عامـة علـى

مراقبة المؤسسات العامة ،وذلك عن طريـق اإلشـراف مـن قبـل البرلمـان واألجسـام الرقابيـة العامـة،

وفي إلل وجود منهجيـة واضـحة للعمـل المـالي واإلداري مـن ناحيـة اإلفصـاح والمكاشـفة والشـفافية
ال في النهاية إلى اإلشراف على كافة أعمال الجهات الحكوميـة ،ومتابعـة رسـم
وتقييم األداء ،وصو ً
السياسات المستقبلية (الغماري.)27 :2111 ,
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ويري الباحث أن الرقابة الخارجية يعهد بها إلى مكافحة الفسـاد المـالي واإلداري وحمايـة ممتلكـات
الدولة والمال العام ،لما تمتلكه من قوانين واستقاللية ،واإلمكانيـات الكافيـة إلتمـام مهامهـا بالشـكل

الصحيح في الرقابة على الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
 .2مؤسسات الرقابة الخارجية:

أنشــأت الســلطة الفلســطينية منــذ قــدومها إلــى األ ارضــي الفلســطينية بعــد اتفاقيــات أوســلو العديــد مــن

أجهزة الرقابة المالية واإلدارية بموجب القانون الفلسطيني ،ومنها:
أ .المجلس التشريعي.

ب .ديوان الرقابة اإلدارية والمالية.
ج .و ازرة المالية.

ا لفـــرع الثـــاني :دور المجلـــس التشـــريعي فـــي الرقابـــة علـــى و ازرة الداخلـــة واألمـــن
الوطني:
تمهيد:

وفقا ألحكـام المـادة ( )31مـن القـانون األساسـي المعـدل فـي فلسـطين فـلن بالمجلـس التشـريعي هـو
الســلطة التشــريعية المنتخب ــة ،ويتــولى مهامــه التشـ ـريعية والرقابيــة علــى الوج ــه المبــين فــي نظام ــه

الداخليب.

ويتمثــل الــدور الرقــابي للمجلــس التش ـريعي بالرقابــة علــى السياســات الحكوميــة العامــة فــي جميــع

المج ــاالت ،وش ــتى الحق ــول السياس ــية واالجتماعي ــة واالقتص ــادية والثقافي ــة واألمني ــة ،والتأك ــد م ــن
التزامهــا بالسياســات العامــة ،ويباشــر المجلــس التش ـريعي الفلســطيني رقابتــه علــى أعمــال الســلطة

التنفيذية بصور وأشكال متعددة ،ومن أهمها (كالب:)11 :2113 ,

أ .إص ــدار القـ ـوانين والتشـ ـريعات المنظم ــة ل عم ــال الماليـــة واإلداري ــة ل ــو ازرات ومؤسس ــات
السلطة.

ب .مناقشة واعتماد الموازنة العامة والحسابات الختامية للسلطة.

ج .مســاءلة الــوزراء ،مــن خــالل توجيــه األســئلة أو االســتجواب أو المناقشــة للــوزراء حــول أي
قضية تتعلق بأداء وزاتهم ،أو أي قضية تهم المواطن لها عالقة بهذه الو ازرة.

د .لجان التحقيق وتقصي الحقائق ،وهي تشكل لمعالجة موضوع معين تكون فيه المعلومات
المتوفرة غير كافية أو غير موثوق بها.

ه .اللجان الدائمة بالمجلس كل في مجال النشاط المختص بمراقبته.
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 .1آلية الرقابة للجنـة الداخليـة واألمـن فـي المجلـس التشـريعي علـى وزارة الداخليـة واألمـن
الوطني:

تخضع عملية الرقابة في المجلس التشريعي على و ازرة الداخلية كونها وإليفة أساسية للبرلمان إلى

الق ــانون األساس ــي والنظ ــام ال ــداخلي للمجل ــس التشـ ـريعي ،حي ــا ي ــتم مراقب ــة أعم ــال و ازرة الداخلي ــة

ـاء علــى القــانون األساســي ،والنظــام الــداخلي للمجلــس التش ـريعي ،ومــن خــالل
واألمــن الــوطني بنـ ً
قانون الخدمة في قوي األمن ،هناك عالقة تشريعية من وضع القوانين المؤسسة والضابطة للعمـل
داخل أجهزة و ازرة الداخلية واألمن الوطني وعالقة داخل السلطة التنفيذية مـن خـالل ديـوان الرقابـة

اإلدارية والمالية كأساس ناإلم وقانوني للعالقة مع و ازرة الداخلية فـي العمـل الرقـابي والقيـام بالـدور
الوإليفي بين مؤسسات النظام ،والرقابة البرلمانية متمثلة في لجنة الداخلية واألمن والـوطني علـى
أعمال و ازرة الداخلية كجهة رقابية خارجية تخضع للعديد من اإلجراءات وهي:

أ .أ ن النظام الداخلي للبرلمان يتيح لهذه اللجان الموكلة في مراقبة و ازرة الداخلية واألمن بأن
يتم مساءلة و ازرة الداخلية أو أي دائرة فيها أمام البرلمان أو لجانه.

ب .هنــاك إج ـراءات إداريــة يــتم مــن خاللهــا عمليــة التواصــل مــن أجــل إتمــام عمليــة الرقابــة،
كالزيـ ــارات الميدانيـ ــة للن ـ ـواب أو لجانـ ــه والرسـ ــائل التـ ــي يـ ــتم ارسـ ــالها للـ ــو ازرة أو إداراتهـ ــا،

لالستفسار حول مواضيع معينه.

ج .مــن خــالل التقــارير الرقابيــة التــي تقــدمها لجنــة الداخليــة للبرلمــان ،والتصــويت عليهــا حــول
اء كانت مالية أو إدارية أو خلـل فـي
المسائل التي يتم التوصل إليها حول أي مخالفة ،سو ً
أداء وإلائف الدوائر لو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

 .2آليــة عمــل لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي فــي المجلــس التشــريعي فــي الرقابــة
المالية على وزارة الداخلية واألمن الوطني:
تعتمد لجنـة الداخليـة واألمـن والحكـم المحلـي فـي المجلـس التشـريعي فـي الرقابـة الماليـة علـى و ازرة
الداخلية واألمن الوطني آليات العمل التالية:

أ .الموازنة العامة في تعيين األفراد ،وفقًا للقانون ،ووفقًا للهياكل.
ب .إقرار موازنة و ازرة الداخلية ،ويتم المحاسبة عليها من خالل الحساب الختامي.

ج .لج ــان التحقي ــق وتقص ــي الحق ــائق الت ــي ت ــأتي م ــن خ ــالل التج ــاوزات المالي ــة لعمـــل و ازرة
الداخلية إلى البرلمان.

د .الزيارات الميدانية ألعضاء المجلس التشـريعي للـدوائر الماليـة واإلداريـة فـي و ازرة الداخليـة
واألمن الوطني.
ه .اللقاءات وجلسات االستماع لإلدارات ودوائر و ازرة الداخلية واألمن الوطني.
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و .التقــارير التــي تقــدمها و ازرة الداخليــة نفســها إلــى الحكومــة ،ويــتم عرضــها علــى البرلمــان أو
لجنة الداخلية والحكم المحلي.

ز .الشكاوى المقدمة من الجمهور ،وفقًا للنظام الداخلي.
 .3آلية عمل لجنة الداخلية في المجلس التشريعي في الرقابة اإلداريـة علـى وزارة الداخليـة
واألمن الوطني:
تعتمد لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي فـي المجلـس التشـريعي فـي الرقابـة اإلداريـة علـى و ازرة
الداخلية واألمن الوطني آليات العمل التالية:

أ .لج ــان التحقي ــق وتقص ــي الحق ــائق الت ــي ت ــأتي م ــن خ ــالل التج ــاوزات اإلداري ــة لعم ــل و ازرة
الداخلية إلى البرلمان.

ب .الزي ــارات الميدانيـــة ألعض ــاء المجلـــس التشـ ـريعي ل ــإلدارات واألجهـ ـزة فـــي و ازرة الداخليـــة
واألمن الوطني.

ج .اللقاءات وجلسات االستماع لإلدارات ودوائر و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

د .التقــارير التــي تقــدمها و ازرة الداخليــة نفســها إلــى الحكومــة ،ويــتم عرضــها علــى البرلمــان أو
لجنة الداخلية والحكم المحلي في البرلمان.

ه .الشكاوى المقدمة من الجمهور وفقًا للنظام الداخلي.
و .تقارير ديوان الرقابة اإلدارية والمالية.

ز .تقارير الهيئة المستقلة لحقوق االنسان (ديوان المظالم) ،حيا تقدم تقاريرها بصورة رسمية
للمجلــس التشـريعي ،وتحيــل إلــى لجنــة الداخليــة مباشـرة جميــع األمــور المتعلقــة فيهــا ،ويــتم

التحقيق بها.

ح .تقــارير مؤسســات المجتمــع المــدني وهــي جهــات توجيهيــة ليســت رســمية ،ولــيس لهــا صــفه
اإللزامية ،ولكن يتم متابعتها.
 .4نتــائج المقابلــة الشخصــية لــدور المجلــس التشــريعي فــي الرقابــة علــى وزارة الداخليــة
واألمن الوطني:

حيا تم إجراء مقابلة شخصـية ،1مـدير دائـرة ومقـرر إداري لجنـة الداخليـة واألمـن ،وتـم سـؤاله عـن

د ور المجلس التشريعي في الرقابة على و ازرة الداخلية واألمن الوطني ،وكانت إجاباته على النحـو
التالي (الخالدي :2171 ،مقابلة):

 1نبيل كامل الخالدي ،مدير دائرة ومقرر اداري لجنة الداخلية واألمن ،المجلس التشريعي9102/3/92 ،م
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أ .يمــارس المجلــس التش ـريعي دو اًر رقابي ـًا علــى و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني ،مــن منطلــق
مســئوليته فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة ،وذلــك بشــكل دوري ،وبحســب مــا يط ـ أر مــن
أحداا ،من خالل جلسات االستماع والزيارات الميدانية والتقارير الرقابية الدورية.

ب .يوج ــد رضـ ـا ت ــام ع ــن التع ــاون المتب ــادل ب ــين المجل ــس التشـ ـريعي وو ازرة الداخلي ــة واألم ــن
الوطني.

ج .ال يوج ــد تقص ــير أو إعاق ــة للعم ــل الرق ــابي ف ــي و ازرة الداخلي ــة واألم ــن ال ــوطني ،ويم ــارس
المجلس التشريعي الدور الرقابي بشكل طبيعي وممتاز.

د .يوجد زيارات ميدانية ،لمقارنة التقارير الرقابية بالواقع ،وللتأكد منها.

ه .تتقبــل لجــان الرقابــة الداخليــة فــي و ازرة الداخليــة عمــل الرقابــة الخارجيــة عليهــا ،وال يوجــد
عائق لذلك ،ويتم التواصل بشكل مباشر ،إلنجاز الكثير من األعمال.

و .تعمــل الرقابــة الخارجيــة علــى تحفيــز المــوإلفين بشــكل كبيــر ،وفــي بعــض األحيــان يلجــأ
الموإلفون لعرض مشكالتهم ،والمساعدة في حلها.

ز .تقـوم و ازرة الداخليـة واألمـن الــوطني بتقـديم التقـارير الرقابيـة الماليــة واإلداريـة بشـكل كــاف،
أسبوعيًا وشهريًا وسنويًا.

ح .تتم معالجة المخالفات المكتشفة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة
بشأنها بسرعة وفور اكتشافها.

ط .يوجد خطة استراتيجية واضحة للرقابة ،ويتم تحديد آلية التنفيذ بجـداول زمنيـة ،تعمـل علـى
تطوير األداء اإلداري والمالي.

ي .تعزز الرقابة مبدأ المساءلة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بشكل كبير.
ك .يــتم وضــع الموازنــة العامــة ،ويــتم المصــادقة عليهــا مــن المجلــس التشـريعي ،ويــتم متابعتهــا
من خالل التقارير المتابعة المستمرة.

ل .ي ـتم تحديــد نقــاط القــوة والضــعف والفــرص والتهديــدات فــي و ازرة الداخليــة خــالل التقــارير
والزيارات الميدانية وجلسات االستماع للمعنيين.

م .تعزز معايير وقوانين الرقابة الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

ن .ســتحدا مشــكلة كبي ـرة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بــدون الرقابــة الخارجيــة ،ألنهــا
تحتاج دائماً للرقابة على عملهـا وفـق القـوانين المقـرة مـن المجلـس التشـريعي ،وألنهـا تحـدد

بناء على القوانين التشريعية.
مالمح العمل في و ازرة الداخلية واألمن الوطنيً ،
س .تــؤدي الرقابــة الداخليــة عملهــا فــي و ازرة الداخليــة بالشــكل المطلــوب ،وهنــاك تعــاون بــين
المجلس التشريعي وو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
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الفرع الثالـث :دور ديـوان الرقابـة اإلداريـة والماليـة فـي المراقبـة علـى و ازرة الداخليـة

واألمن الوطني:
تمهيد:

األص ــل أن المه ــام الت ــي يق ــوم به ــا ديـ ـوان الرقاب ــة اإلداري ــة والمالي ــة ه ــي م ــن اختص ــاص الس ــلطة

التشريعية ,ولكن نظ ًار لما تقتاضيه هذه المهمة من تفرا وانتظام في العمل ،وهما الشـرطان اللـذان
يص ــعب توفرهم ــا ل ــدى أعض ــاء الس ــلطة التشـ ـريعية ,وبم ــا أن ــه م ــن المس ــتحيل إناط ــة ه ــذه المهم ــة
بالسـلطة التنفيذيــة التـي هــي محـل الرقابــة ,لـذلك فقــد كـان البــديل هـو تــوفير ديـوان أو جهــاز رقــابي
متخصــص ومتفــرا يقــوم بهــذا العمــل ،ويرفــع فــي النهايــة توصــياته علــى شــكل تقــارير تقــدم إلــى

الســلطة التشـريعية ،ويــتم فيهــا توضــيح الوضــع فــي مؤسســات الســلطة الفلســطينية (حــرب:2114 ,

.)75

وأنشـأ ديـوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة وفقـًا للقــانون رقــم ( )75لســنة  ,2113حيــا حــل محــل هيئــة
الرقابــة العامــة للقيــام باألعمــال واألنشــطة الرقابيــة علــى الجهــات الخاضــعة لرقابــة الــديوان ،وفقــا
للقانون ،بهدف ضمان سالمة العمل واالسـتقرار المـالي واإلداري فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،
بســلطاتها الــثالا التنفيذيــة والتش ـريعية والقضــائية ،وكشــف أوجــه االنحـراف المــالي واإلداري كاف ـ ًة،

بمــا فيهــا اســتغالل الوإليفــة العامــة ,والتأكــد مــن أن األداء العــام يتفــق مــع أحكــام القــانون واألنظمــة

واللوائح والق اررات والتعليمات النافذة في حدودها ,وأنه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية.

ووفق ـاً للبنــود ( )6و ( )1مــن المــادة رقــم ( )47مــن قــانون الرقابــة الماليــة واإلداريــة تخضــع لرقابــة
الــديوان كافــة األجه ـزة األمنيــة بجميــع أنشــطتها ،والهيئــات والمؤسســات العامــة واألهليــة والنقابــات

والجمعيات واالتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها وما في حكمها( .ديوان الرقابة اإلدارية والمالية,

.)2171

 .1األهداف العامة المرجو تحقيقها في ديوان الرقابة اإلدارية والمالية على وزارة الداخلية:
مــن األهــداف العامــة ل ـدائرة الرقابــة علــى و ازرة الداخليــة مــا يلــي( :دي ـوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة,

.)2171

أ .ضمان سالمة النشاط المالي ،وحسن استخدام المال العـام فـي األغـراض التـي خصصـت
من أجلها.

ب .ضمان كفاءة األداء ،وحسن استخدام السلطة ،والكشف عن االنحراف أينما وجد.
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ج .التحقــق مــن مــدى انســجام ومطابقــة النشــاط المــالي واإلداري للقــوانين واألنظمــة واللــوائح
والق اررات النافذة.

د .ضمان الشفافية والن ازهـة والوضـوح فـي األداء العـام ،وتعزيـز المصـداقية والثقـة بالسياسـات
المالية واإلدارية واالقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 .2األهداف الخاصة:
من األهداف الخاصة لديوان الرقابة اإلدارية والمالية على و ازرة الداخلية ما يلي:

أ .مس ــاعدة قـ ـوات وأج هـ ـزة األم ــن الع ــام الفلس ــطينية عل ــى تط ــوير أنظمته ــا المالي ــة واإلداري ــة
لضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في األداء العام.

ب .تعزيــز مبــدأ المصــداقية والثقــة بالسياســات الماليــة واإلداريــة واالقتصــادية ،وتزويــدها بــأجود
خدمة رقابية.

ج .الكشف عن أي مخالفات للقوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها.

د .ترويج ثقافة النزاهة والوضوح والمساءلة ومكافحة الفساد وتكريس القيم والمفاهيم والعـادات
اإليجابية.

ه .الوصول إلى رؤية واضحة للمؤسسات الحكومية ،واستراتيجية تنموية شاملة.

و .الحــد مــن العمــل العش ـوائي ،وااللت ـزام بالعمــل وفــق األهــداف المعتمــدة ،ووفق ـاً الحتياجــات
مجتمعنا الفلسطيني.
ز .تقديم الخدمة للمواطنين دون تمييز ،والحيادية في التعامل مع التوجهات السياسية.

ح .االلتزام بالشفافية المطلقة في عملها ،وتقديم حساباتها السنوية.

ط .تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في و ازرة الداخلية وقوى األمن والمنظمات غير الحكومية.

ي .فحص الحسابات الختامية والموازنة السنوية.

 .3آلية المراقبة على الشئون المالية:

من آلية المراقبة على الشئون المالية ما يلي:

أ .تدقيق الحسابات الختامية والمراكز المالية للجهات الخاضعة للرقابة.

ب .فحص جودة النظام المحاسبي المطبق لدي الجهات الخاضعة للرقابة.

ج .تدقيق النفقات ،والتحقق من مشروعيتها ،طبقًا ل نظمة والتعليمات المالية.

د .التحقق من صحة تحصيل اإليرادات ،بما يتفق والقوانين المعمول بها والرسوم المقررة.

ه .تدقيق الملف والتحقق من صرفها وإقفالها وفقًا للقانون.
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و .فحص إجراءات الشراء والتعاقدات ،والتأكد من شفافية طرح العطاءات وترسـيتها وتنفيـذها
وفقًا للقانون.
ز .التحق ــق م ــن كافــة أوج ــه النشــاطات المالي ــة الخاضــعة للرقاب ــة والمتعلقــة بص ــحة وس ــالمة
التصـ ـرفات المالي ــة وإجـ ـراءات قي ــدها بالس ــجالت المالي ــة ،والتحق ــق م ــن أنه ــا تم ــت وف ــق

األصول المحاسبية والمالية المتعارف عليها.

ح .فح ــص بن ــود الموازن ــة ومقارنته ــا باإلنج ــاز الفعل ــي ،والتع ــرف عل ــى االنح ارف ــات وأس ــبابها،
واقتراح الحلول ،لتالفيها ومعالجتها.

ط .التحقق من سالمة تطبيق القواعد المحاسبية وتوجيـه العمليـات الماليـة بمـا يتفـق واألصـول
المحاسبية.

ي .الفح ــص والتأك ــد م ــن الص ــحة المحاس ــبية والمالي ــة لكاف ــة المع ــامالت والمس ــتندات المالي ــة
والوثــائق المعــززة لهــا ،والمتعلقــة بــاإليرادات وإج ـراءات ضــبطها ،والمتعلقــة بالنفقــات ومــن
صحة التوجيه المالي لها حسب القوانين واألنظمة المعمول بها.

ك .التأكد من حسن استخدام وحفظ السجالت المالية والوثائق والمستندات المالية.
ل .التحق ــق م ــن فح ــص ومطابق ــة البيان ــات المالي ــة للجه ــات الخاض ــعة م ــن واق ــع التصـ ـرفات
والسجالت.

م .مراجعــة المــنح والهبــات المقدمــة وشــروطها وطــرق ص ـرفها ومراجعــة العقــود والمناقصــات
واالتفاقيات.

ن .مراجعة الق اررات الخاصة بشئون العاملين من تعيينات ومرتبات وأجور.

س .إجراء الجرد الدوري والمفاجئ للصناديق والمخازن والتحقق من مطابقـة األرصـدة الدفتريـة
مع األرصدة الفعلية.

ع .التحقق من االستقطاعات الضريبية ،وفقاً لتعليمات و ازرة الماليـة ،والتأكـد مـن توريـدها أوالً
بأول لو ازرة المالية.

 .4آلية المراقبة ومتابعة الشئون اإلدارية:
يركــز هــذا المحــور علــى فحــص كافــة األعمــال اإلداريــة المتعلقــة بقـوات وأجهـزة األمــن الفلســطينية

والمؤسسات غير الحكومية ،وذلك على النحو التالي:

أ .التحقــق مــن اعتمــاد هياكــل تنظيميــة للجهــات الخاضــعة للرقابــة ،وفق ـاً للق ـوانين واألنظمــة
والتعليمات.
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ب .مراجعـ ــة الق ـ ـ اررات الخاصـ ــة بشـ ــئون العـ ــاملين ومنتسـ ــبي األجه ـ ـزة األمنيـ ــة ،فيمـ ــا يتعل ـ ــق
بالتعيينــات والمرتبــات واألجــور والترقيــات واإلجــازات والحضــور واالنصــراف وأي بــدالت
أخري ،والتحقق من مدى مطابقتها للقوانين األنظمة المعمول بها.

ج .فحص إجراءات النقل واالنتداب.

د .التحقــق مــن إعــداد تقــارير إداريــة مكتوبــة تتميــز بالدقــة والموضــوعية وتســاعد فــي تطــوير
أساليب العمل وتحسينها.

ه .متابعــة تنفيــذ القــوانين والتأكــد مــن أن القـ ـ اررات واللــوائح واألنظمــة الســارية وافيــة لتحقي ــق
األهداف.

و .تحقيق جميع أهداف واختصاصات الديوان المنصوص عليهـا بالقـانون بمـا يتعلـق بالرقابـة
اإلدارية.

ز .دراسة طبيعة ونشاط المركز ومجال الخدمة التي يقدمها.

ح .التحقــق مــن قيــام المنظمــات غيــر الحكوميــة بتطبيــق القـوانين واألنظمــة والقـرارات ،ود ارســة
األنظمة األساسية لتلك المنظمات وعدم مخالفتها للقوانين.

ط .التأكد من ضمان سير عمل المنظمات غير الحكومية وفقًا ألهدافها وسياستها المعتمدة.
ي .متابعـة تنفيـذ الخطــة ومـدى نجاحهـا فــي تحقيـق األهـداف المحــددة ،وبحـا وتحـري أســباب
القصــور فــي العمــل واإلنتــاج ،والكشــف عــن عيــوب الــنظم اإلداريــة والماليــة ،والتــي تعرقــل

سير العمل ،واقتراح وسائل لتالفيها.

ك .ضمان اتخاذ الق اررات بعيدًا عن النزعة الحزبية والفردية والتسلط.
ل .فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخليـة ،والتحقـق مـن قيـام وحـدات الرقابـة الداخليـة بممارسـة
مهامها بصورة سليمة ،والكشـف عـن المخالفـات اإلداريـة والماليـة التـي تقـع علـى العـاملين

أثناء مباشرتهم بواجباتهم أو بسببها.

م .متابعـة وتقــويم أداء المنظمــات غيــر الحكوميــة والرقابــة علــى اســتخدام المــال ،علــى أســاس
معايير االقتصاد والكفاءة والفاعلية.

ن .د ارســة مــدى مشــاركة المــوإلفين فــي صــنع القــ اررات والسياســات البرامجيــة ومــدى تحمــل
المسئولية إزاء تنفيذها.

س .العمل على مراجعـة القـ اررات الخاصـة بشـئون المـوإلفين فيمـا يتعلـق بالتعيينـات والمرتبـات
واألجور والترقيات واإلجازات ،والتثبت من مدى مطابقتها للقوانين واألنظمة المعمول بها.

ع .مراقبـة تطبيـق الهياكــل التنظيميـة وآليـة تســكين المـوإلفين ،وبيـان أوجــه القصـور والضــعف
فيها ،واقتراح سبل عالجها.
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ف .التحقق مـن إجـراءات التعيـين ،وقيـاس مـدى تناسـب المؤهـل العلمـي مـع الموقـع الـوإليفي،
ومدى قيام الموإلفين بالمهام واألعمال الموكلة إليهم.

ص.

دراسة الهيكل التنظيمي ،ومدى مالءمته مع احتياجات المركز ونشاطه.

ق .متابعــة وتنفيــذ المشــاريع وال ـرامج ،والتحقــق مــن مــدى القيــد ببرنــامج العمــل بمواعيــد إنهــاء
المشاريع والمهام.

ر .التعرف على مواطن الضعف والقوة عند العاملين ،وذلك لتطوير وتحسين مستوى أدائهم.

ش .تقيــيم الخــدمات المقدمــة للمجتمــع ،مــن حيــا نــوع الخدمــة المقدمــة ،ومــدى مســاهمتها فــي
تنمية المجتمع المحلى ،وتكلفة تلك الخدمة ،ومدى حاجة المجتمع لها.

ت .تشـ ــخيص أيـ ــة مش ـ ـكالت قائمـ ــة ،وتقـ ــديم التوصـ ــيات والحلـ ــول واإلج ـ ـراءات التصـ ــحيحية
واالقتراحات.
 .5نتــائج المقابلــة الشخصــية لــدور ديـوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة فــي الرقابــة علــى وزارة
الداخلية واألمن الوطني:

حيا تم إجراء مقابلة شخصـية ،2مـدير عـام الـديوان ومـدير عـام الرقابـة علـى الداخليـة واألمـن فـي
ديوان الرقابة اإلدارية والمالية ،وتم سؤاله عن دور ديوان الرقابة اإلداريـة والماليـة فـي الرقابـة علـى
و ازرة الداخلية واألمن الوطني ،وكانت إجاباته على النحو التالي (أبو سلمية :2171 ،مقابلة):

أ .يمارس ديوان الرقابة اإلدارية والمالية دو اًر رقابياً على و ازرة الداخلية واألمن الوطني بشكل
وبناء على الخطة المعدة مسبقًا.
دوري،
ً

ب .يتم استخدام األدوات الرقابية على و ازرة الداخلية واألمـن الـوطني مثـل بـاقي الـو ازرات ،مـع
خصوصية عمل و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

ج .يوجد رضا متوسط عن مستوى التعاون بين ديوان الرقابة اإلدارية والماليـة وو ازرة الداخليـة
واألمن الوطني على مستوى الرقابة.

د .يوجد بعض العقبات للعمل الرقابي في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

ه .يقوم المفتشون في ديوان الرقابة اإلدارية والمالية بـالتفتيش الميـداني ،باإلضـافة إلـى إعـداد
التقارير الرقابية.

و .تتقبـل لجــان الرقابــة الداخليــة فــي و ازرة الداخليــة عمــل الرقابــة الخارجيــة عليهــا بشــكل جيــد،
وهناك تعاون مع المراقب العام لو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

ز .تعمل الرقابة الخارجية على تحفيز الموإلفين إلبداء الرأي وتقديم المقترحات.
 2يوسف محمد أبو سلمية ،مدير عام الديوان ومدير عام الرقابة على الداخلية واألمن ،ديوان الرقابة9102/3/31 ،م
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ح .تقوم و ازرة الداخلية واألمن الوطني بتقديم التقارير الرقابية المالية واإلدارية بشكل كاف.

ط .تتم معالجة المخالفات المكتشفة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة
بشأنها بسرعة وفور اكتشافها ،ويتم أخذ توصيات الديوان بشكل جيد.

ي .يوجــد لــديكم خطــة اســتراتيجية واضــحة للرقابــة ،تعمــل علــى تطــوير األداء اإلداري والمــالي
في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

ك .تعزز الرقابة مبدأ المساءلة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بشكل كبير.

ل .الرقابــة فــي دي ـوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة رقابــة الحقــة ،وت ـتم مــن خــالل د ارســة التقــارير
المالية الشهرية والسنوية ،ومقارنتها مع الموازنة المقدرة.

م .ي ـتم تحديــد نقــاط القــوة والضــعف والفــرص والتهديــدات فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني
بشكل متوسط.

ن .تعزز معايير وقوانين الرقابة الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

س .حالــة و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بــدون رقابــة خارجيــة صــعبة ،حيــا أنهــا بحاجــة إلــى
رقابة خارجية بشكل قوي وفعال.

ع .تؤدي الرقابة الداخلية عملها في و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بالشـكل المطلـوب ،وهنـاك
تعاون بين ديوان الرقابة اإلدارية والمالية وو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

الفرع الرابع :دور وزارة المالية في الرقابة على و ازرة الداخلية:

تمهيد:

تقــوم وزارة الماليــة بالرقابــة والت ــدقيق علــى نفقــات وإي ـرادات وروات ــب الشــق العســكري فــي الس ــلطة
الفلســطينية فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني ،وهــي تنقســم إلــى أربعــة دوائــر رئيســة ،هــي دائ ـرة
الرقاب ــة عل ــى النفق ــات ،دائـ ـرة الرقاب ــة عل ــى اإليـ ـرادات ،دائـ ـرة الرقاب ــة عل ــى الروات ــب ،دائـ ـرة الرقاب ــة

والتفتيش الخارجي (و ازرة المالية.)2171 ,
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 .1آلية المراقبة في اإلدارة المالية العسكرية في وزارة المالية  /قسم النفقات التشغيلية:

المستندات الالزمة إلتمام اإلجراءات( :ورزاة المالية.)2171 :

أ .الفواتير الضريبية األصلية تحمل اسم ورقم المشتغل المرخص ورقم تسلسلي.

ب .إيصال القبض مسلسل بالمبل لكل فاتورة ضريبية.

ج .عروض أسعار وخصم ضريبة الدخل مرفق مع الفواتير التي تزيد قيمتها عـن (،)$ 451
أو ما يعادلها بالشيكل لكل جهاز في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

د .اعتماد سند الصرف من المفوض باإلنفاق.

ه .موافقة اإلدارة العامة للرقابـة العسـكرية فـي حالـة المطبوعـات الرسـمية ،واألختـام الحكوميـة
الرسمية على أن تتم طباعة االختام وفقًا للنظام المنصوص عليه في النظام المالي.

و .االلتزام بالمناقصة الحكومية بالنسبة للمحروقات والتأمين.
ز .عدم تجاوز السقف المحدد للصرف.

ح .وجود عقود صيانة تغطي االحتياجات.

ط .وجود عقود توريد المستلزمات أو عقود القيام بأعمال التنظيف.

وتتم متابعة ومراقبة اإلجراءات السابقة كما يلي( :وزراة المالية.)2171 :
أ .تقــوم الــدائرة الماليــة بلحضــار مســتند صــرف النفقــات الخــاص بالمعاملــة للم ارقــب المــالي
المختص.

ب .فحص المراقب المالي المعاملة وفقًا للقانون والنظام واألصول المعمول فيها.
ج .إرجاع المعاملـة فـي عـدم اسـتيفاءها للمسـتندات ،أو مخالفتهـا للقـوانين واألنظمـة واألصـول
المعمول بها.

د .اعتمــاد المعاملــة إذا كانــت مســتوفية الشــروط وتوقيتهــا مــن الم ارقــب المــالي ،وختمهــا بخــتم
المدقق وإرسالها للدائرة المالية ،لعمل شك بقيمتها وتسليمها للمستفيد.

 .2اإلجراءات الرقابية المالية العسكرية  /قسم رقابة اإليرادات:

المستندات الالزمة إلتمام الجراء:

أ .تقرير و ازرة الداخلية بالخصوص.

ب .بيان تدقيق إيرادات كل جهاز لو ازرة الداخلية.

ج .بيان إيرادات أجهزة و ازرة الداخلية.

د .سند الدفع (قسيمة إيداع البنك – حساب إيرادات و ازرة الداخلية).

ه .تقارير تخص إيرادات الشرطة (مخالفات السير).

و .نسخة من سندات قبض (اإليصاالت المالية).
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ز .كشف إيرادات مديرية الخدمات الطبية.

ح .كشوفات تفصيلية بليرادات األمن ،مقسمة حسب المناطق.
ط .صورة عن التقارير الممنوحة.

ي .كشف حساب البنك.

وتتم متابعة اإلجراءات السابقة كما يلي:
أ .مراجعــة وتــدقيق و ازرة الداخلــة والتأكــد مــن تــاري ومبل ـ المعاملــة ،والتأكــد مــن اســتكمال
التوقيع واألختام والالزمة عليها.

ب .تــدقيق ومراجعــة إيــرادات الجهــاز ،مــع كشــوفات بيــان تــدقيق اإليــرادات ومــع تقريــر و ازرة
الداخلية.

ج .مراجعة سندات القبض ،مع بيان تدقيق إيرادات الشرطة ومراجعة وتدقيق ذلك مـع قسـيمة
اإليداع وتقرير اإليراد الخاص به.

د .مراجعـة وتــدقيق ســندات القــبض ،مـع صــورة التصــاريح الممنوحــة ،ومـن ثــم مراجعتهــا ،مــع
الكشف التفصيلي إليرادات الدفاع المدني.

ه .تدقيق ومراجعة قسائم اإليداع ،مع كشف البنك.
 .3نتــائج المقابل ـة الشخصــية لــدور وزارة الماليــة فــي الرقابــة علــى وزارة الداخليــة واألمــن
الوطني:
حيا تم إجراء مقابلة شخصـية ،3مـدير عـام الرقابـة الماليـة العسـكرية فـي و ازرة الماليـة ،وتـم سـؤاله

عن دور و ازرة المالية في الرقابـة علـى و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني ،وكانـت إجاباتـه علـى النحـو
التالي (بكرون :2171 ،مقابلة):

أ .تمارس و ازرة المالية دو اًر رقابيًا علـى و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني ،مـن منطلـق مسـؤولية
المحافظة على المال العام ،وذلك بشكل دوري ومتواصل.

ب .لــدى و ازرة الماليــة معــايير خاصــة للرقابــة علــى و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني ،وهــي نفــس
المعايير المتبعة على جميع الو ازرات ،مع بعض الخصوصية لو ازرة الداخلية.

ج .يوجد رضا متوسـط عـن مسـتوى التعـاون بـين و ازرة الماليـة وو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني
على مستوى الرقابة.

د .يوجد بعض التقصير والعقبات للعمل الرقابي في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

 3األستاذ إياد سالمة بكرون ،مدير عام الرقابة المالية العسكرية ،وزارة المالية9102/4/9 ،م
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ه .يقـوم المفتشـون فـي و ازرة الماليـة بـالتفتيش الميـداني باإلضـافة إلـى إعـداد التقـارير الرقابيـة،
حي ــا تق ــوم و ازرة المالي ــة بعملي ــة الرقاب ــة الميداني ــة ،وه ــي رقاب ــة س ــابقة لعملي ــات الص ــرف
والتحصيل ويتم إعداد التقارير بها.

و .تتقبل لجان الرقابة الداخلية في و ازرة الداخلية عمل الرقابة الخارجية عليها بشكل جيد.
ز .تعمل الرقابة الخارجية على تحفيز الموإلفين إلبداء الرأي وتقديم المقترحات.

ح .تقـوم و ازرة الداخليـة واألمـن الــوطني بتقـديم التقـارير الرقابيـة الماليــة واإلداريـة بشـكل كــاف،
ولكن تحتاج إلى بعض التقدم والسرعة في إعداد التقارير.

ط .تتم معالجة المخالفات المكتشفة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة
بشأنها بالسرعة المطلوبة ،أو حسب المخالفة.

ي .يوج ــد ل ــدى و ازرة الماليـــة خط ــة اس ــتراتيجية واض ــحة للرقاب ــة ،تعمـــل عل ــى تطـــوير األداء
اإلداري والمالي في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

ك .تعزز الرقابة مبدأ المساءلة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

ل .تتم عملية المراقبة والمتابعة على سير الموازنة العامـة خـالل السـنة الماليـة وفـق إجـراءات
الصرف وقانون الموازنة.

م .تتم تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديـدات فـي و ازرة الداخليـة مـن خـالل المتابعـة
الميدانية والتقارير الرقابية.

ن .تعزز معايير وقوانين الرقابة الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بشكل جيد.

س .حالـة و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بــدون رقابــة خارجيــة صــعبة جــدًا ،وال يمكــن أن تكــون
بدون رقابة خارجية.
ع .تؤدي الرقابة الداخلية عملها في و ازرة الداخلية بالشكل المطلوب ،وهناك تعـاون بـين و ازرة
المالية وو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
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خالصة المبحث:
يتبين من خالل هذا المبحا مايلي:

أ .مــن مؤسســات الرقابــة الداخليــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني( :مكتــب الم ارقــب العــام
بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني ،اإلدارة العامــة للماليــة المركزيــة بــو ازرة الداخليــة واألمــن

الوطني).

ب .تكمـن أهميـة الرقابـة الداخليـة فـي( :التغلـب علـى المشـكالت والمصـاعب فـي حـاالت عــدم
التأكد ،كشف األشـياء غيـر المنتظمـة ،تحديـد الفـرص ،إدارة المواقـف الصـعبة ،ال مركزيـة
السلطة).

ج .من أدوات ووسـائل الرقابـة الداخليـة( :المالحظـة الشخصـية ،الموازنـات التقديريـة ،التقـارير

الرقابية ،البيانات اإلحصائية والرسوم البيانية ،الخرائط الرقابية ،الحوافز والجزاءات ،النظم

والتعليمات واللوائح).

د .من مؤسسات الرقابة الخارجيـة علـى و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني( :المجلـس التشـريعي،
ديوان الرقابة اإلدارية والمالية ،و ازرة المالية).
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الفصل الثالث:
الدراسات السابقة
أولا :الدراسات المحلية.
ثاني ا :الدراسات العربية.

ثالثا :الدراسات األجنبية.

رابعا :التعقيب على الدراسات السابقة.

خامس ا :الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.
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الفصل الثالث :الدراسات السابقة
تمهيد:
يهدف هذا الفصل إلى اسـتعراض الد ارسـات السـابقة التـي تناولـت موضـوع الرقابـة والد ارسـات التـي
تناولــت موضــوع الحكــم الرشــيد ،ووضــع ملخــص لتلــك الد ارســات ،موضــحًا فيــه الهــدف والمنهجيــة
ومجتمــع وعينــة الد ارســة ،وكــذلك األداة التــي اس ــتخدمتها الد ارســات الســابقة ،وتحديــد أه ــم النت ــائج

والتوصيات التي توصلت إليها الدراسات السابقة ،واالستفادة منها في هذه الدراسة الحالية ،وقد تـم
تقسيم الدراسات السابقة على النحو التالي( :دراسات محلية وعددها ( ،)2ودراسات عربية وعددها

( ،)6ود ارســات أجنبيــة وع ــددها ( ،))3وهــذا وقــد ت ــم ترتيــب الد ارســات الس ــابقة مــن الحــديا إل ــى
القديم.

أولا :الدراسات المحلية:

 .1دراسة (قويدر:)2116 ,

دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تحقيق معايير الحكم الرشيد في الو ازرات الفلسطينية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية فـي تحقيـق معـايير الحكـم

الرشيد ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع مـوإلفي الفئـة العليـا وكيـل و ازرة وكيـل مسـاعد مـدير عـام
واستخدم الباحا المنهج الوصفي التحليلي.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أ .درجة استقاللية ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة جاءت بـوزن نسـبي ()15.117
وهي درجة (كبيرة).

ب .مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد في الو ازرات الفلسطينية بقطـاع غـزة جـاء بـوزن نسـبي
( )66.714وهو بدرجة (متوسطة).

أهم التوصيات:

أ .العمل على تطبيق القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المـوإلفين والمـواطنين علـى حـد
سواء.

ب .السماح لكال الجنسين بالتقدم للوإلائف اإلشرافية في المؤسسات الحكومية.

ج .نشر ثقافة المساءلة بين الموإلفين في مختلف الو ازرات.
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 .2دراسة (المالحي:)2116 ,

دور الرقابة اإلدارية في تحسين مستوا األداء اإلداري في جهاز الشرطة الفلسطينية.
ه ـ ــدفت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى استكشـ ــاف واق ـ ــع نظ ـ ــام الرقاب ـ ــة اإلداريـ ــة فـ ــي جهـ ــاز الشـ ــرطة الفلس ـ ــطينية

بالمحافظ ــات الجنوبي ــة ،وأجري ــت الد ارس ــة بطريق ــة الحص ــر الش ــامل ،حي ــا طبق ــت عل ــى الض ــباط
العاملين في الجهات الرقابية فـي جهـاز الشـرطة الفلسـطينية ،والبـال عـددهم ( )741ضـابطاً ،وتـم
جمع البيانات من خالل االستبانة والمقابلة الشخصية ،واستخدم الباحا المنهج الوصفي التحليلـي

إلجراء الدراسة.

أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أ .وجـ ــود عالقـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين دور الرقابـ ــة اإلداريـ ــة وتحسـ ــين مسـ ــتوى األداء
اإلداري في جهاز الشرطة الفلسطينية ،وهي عالقة إيجابية (طردية).

ب .عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات اســتجابة أف ـراد العينــة حــول دور

الرقاب ــة اإلداري ــة وتحس ــين مس ــتوى األداء اإلداري ف ــي جه ــاز الش ــرطة الفلس ــطينية تع ــزى
للمتغيـ ـرات الشخص ــية التالي ــة( :العم ــر ،الرتب ــة العس ــكرية ،المؤه ــل العلم ــي ،ع ــدد س ــنوات

الخدمة).

أهم التوصيات:

أ .ض ــرورة مش ــاركة العمل ــين ف ــي إع ــداد بطاق ــة الوص ــف ال ــوإليفي الخاص ــة باألعم ــال الت ــي
يؤدونها بدرجة أكبر ،لما لها من أثر إيجابي في زيادة فاعلية أدائهم.

ب .تعزيــز النظـرة اإليجابيــة ألســلوب المالحظــة الشخصــية ،كأحــد األدوات والوســائل الرقابيــة،
من خالل التطبيق الصحيح لهذا األسلوب من قبل العاملين في العمل الرقـابي فـي جهـاز

الشرطة.

 .3دراسة (وهبة:)2115 ,
واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة ودورة في تحقيق الحكم الرشيد.
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى واقــع تأهــل القيــادات فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غـزة،
ودورها في تحقيـق الحكـم الرشـيد ،واسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي وتـم اختيـار عينـة

عشوائية عددها ( )742من قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة كعينة للدراسة.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أ .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين واقـع تأهيـل قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية
بقطاع غزة ومستوي تحقيق الحكم الرشيد.

ب .تقوم قيادات الدولة بعقد الندوات والمحاضرات بدرجة جيدة ،وهذا يدل على اهتمام قيادات
الدولة باالتصال والتواصل بين العاملين في الحكومة.
58

ج .توجــد أهميــة كبي ـرة للمـواد التدريبيــة بدرجــة جيــدة ،وهــذا يــدل علــى أن الحكومــة الفلســطينية
بغزة تولي اهتمامًا كبي ًار للمواد التدريبية التـي تتناولهـا الـدورات التـي تحصـل عليهـا قيـادات
الدولة.

أهم التوصيات:

أ .أن تقوم الحكومة الفلسطينية باستضافة مدربين من الخارج ،لتدريب قيادات الدولة.

ب .أن تشارك قيادات الدولة في البعثات الخارجية.

ج .أن يوجـد توافـق بــين المسـتويات اإلداريــة والمختلفـة (العليــا ،الوسـطي ،والــدنيا) علـى قواعــد
التنافس.

 .4دراسة (مطير:)2113 ,

واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتها باألداء الداري للو ازرات الفلسطينية.

هــدفت هــذه الد ارســة للتعــرف علــى واقــع تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد وعالقتهــا بــاألداء االداري

للــو ازرات الفلســطينية ،وقــد اتبــع الباحــا المــنهج الوصــفي التحليلــي ،متخــذا االســتبانة أداة للد ارســة،
وقد تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )416من مجتمع الدراسة األصلي.
أهم النتائج التي وصلت لها الدراسة:

أ .يتم تطبيق معايير الحكم الرشيد في الو ازرات الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة (.)61.23

ب .وجـــود عالقـ ــة ارتباطيـــة موجبـ ــة بـ ــين تطبيـ ــق معـ ــايير الحكـ ــم الرشـ ــيد واألداء االداري فـ ــي
الــوزارات الفلســطينية فــي قطــاع غ ـزة ،فكلمــا زاد تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد زادت جــودة
الوزرات الفلسطينية ،والعكس صحيح.
األداء االداري في ا

ج .كان ــت نســـب تطبي ــق هـــذه المع ــايير فـــي ال ــو ازرات الفلســـطينية ف ــي قط ــاع غـ ـزة كالت ــالي:
(االستجابة  - %17.11المسـاءلة  - %11.37الكفـاءة والفاعليـة  - %62.26التوافـق
 - %62.14سيادة القانون  - %63.17المشاركة .)%64.25

أهم التوصيات:

أ .ضرورة تبني ونشـر معـايير الحكـم الرشـيد ،لتصـبح نهجـا مؤسسـيا يسـهم فـي بنـاء منظومـة

قيمية تدعو إلى تطبيق هذه المعايير ،وفي مقدمتها الشـفافية والمسـاءلة والعدالـة والمسـاواة

واالنفتاح على كافة مستويات وفئات المجتمع.

ب .كذلك ضرورة تكاثف وتضافر وتكامـل كافـة الجهـود الحكوميـة واألهليـة والقطـاع الخـاص،
لخلق ثقافة تنظيمية تعزز تطبيق معايير الحكم الرشيد في المجتمع.

59

 .5دراسة (موسي:)2111 ,

اإلصالح الداري في الو ازرات الفلسطينية ودوره في تعزيز الحكم الرشيد.

هدفت هذه الدراسة الـى التعـرف علـى دور اإلصـالح اإلداري فـي تعزيـز مفـاهيم الحكـم الرشـيد فـي
الــو ازرات الفلســطينية ،واســتخدم الباحــا المــنهج الوصــفي التحليلــي ،وجمــع المعلومــات والبيانــات

باستخدام االستبانة.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أ .يــتم تطبيــق العمليــات المتعلقــة باإلصــالح اإلداري والحكــم الرشــيد فــي الــو ازرات الفلســطينية
بدرجة متوسطة.

ب .هناك اهتمام بدرجة متوسطة بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد.

ج .وجود فروق دالة إحصائية في واقع عمليات اإلصالح اإلداري من وجهة نظـر المبحـوثين
تعزى إلى متغيري :الدرجة الوإليفية وعدد سنوات الخدمة.

أهم التوصيات:

أ .ضرورة استقطاب الكفاءات والمهارات الالزمة ،لتنفيذ ومتابعة برامج االصالح اإلداري.

ب .ضرورة االهتمام بالعنصر البشري ،وتعزيز دور الرقابة الخارجية والداخلية.
ج .الدفع باتجاه تعزيز االيمان بأهلية تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وثقافته.
 .6دراسة (الحلبية:)2111 ,

واقــع تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد فــي وزارة الماليــة الفلســطينية وعالقتــه بفاعليــة الداء مــن
وجهة نظر الموظفين.
هدفت هذه الدراسة إلى الت عرف على واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في و ازرة المالية الفلسطينية
وعالقته بفاعلية األداء من وجهة نظر الموإلفين ،واستخدم الباحا المنهج الوصفي التحليلي.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أ .أن تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وعالقته بالفاعلية كان بدرجة متوسطة.

ب .يتم تطبيق مبدأ الشفافية بشكل نسبي في الو ازرة.
ج .تدني تطبيق مبدأ المساواة بين الموإلفين.

أهم التوصيات:

أ .ضرورة تطوير و ازرة المالية لطريقة أدائها.

ب .عدم التمييز بين الموإلفين ،وتحقيق العدالة بينهم.

ج .وضع مقاييس واضحة لتقييم أداء جميع الموإلفين في الو ازرة.
د .العمل علي تحسين تطبيق مبادئ الحكم الرشيد.
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 .7دراسة (البرغوثي:)2111 ,

دور وحدة الرقابـة والتـدقيق اإلداري فـي تعزيـز مبـادك الحكـم الصـالح فـي المؤسسـات الحكوميـة

في ال فة الغربية من وجهة نظر المدققين اإلداريين وموظفي الشؤون اإلدارية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي دور وحـدة الرقابـة والتـدقيق اإلداري التابعـة لـديوان المـوإلفين
العام على تعزيز مبادئ الحكم الصالح في الو ازرات المعنية ،وقد شملت الدراسة الو ازرات التـي تـم

تعيين مدقق إداري فيها ،وعددها ( )25مؤسسة وو ازرة وهيئة ،ومثل مجتمع الدراسة كافـة المـدققين
اإلداريين العاملين في وحدة الرقابة والتدقيق اإلداري في الو ازرات المعنية.

أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أ .ضرورة الرقابة اإلدارية كجزء مـتمم لوإلـائف العمليـة اإلداريـة التـي يـتم عبرهـا التحقـق مـن
مطابقة النتائج المتحققة باألهداف المرجوة.

ب .تعتبر الرقابة ضروراة كشرط لسالمة قياس األداء ،والتأكد من وضـع معـايير مسـبقة يقـاس
عليها العمل.

ج .عملت وحدة الرقابة اإلدارية على نشر مفهوم أوسع مـن االحتـرام نحـو الوإليفـة العموميـة،
كما عملت على توحيد معايير األداء في المؤسسات العامة.

أهم التوصيات:

أ .توحيد اآلليات المتبعة للرقابة على كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

ب .تفعيل التواصل بين المدققين اإلداريين ودوائر ديوان الموإلفين العام.

ج .تفعيل العالقة بين المدققين ،عبر تنظيم اجتماعات دورية دائمة.

ثاني ا :الدراسات العربية:

 .1دراسة (غنيمات وصيام:)2111 ,

العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الو ازرات األردنية.
هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة في الو ازرات األردنية ,والوقوف

علـى أهـم المعوقـات التــي تحـد مـن فاعليــة أنظمـة الرقابـة الداخليـة وتطورهــا فـي الـو ازرات األردنيــة،
وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة.
أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أ -أن أكثر العوامل تأثي اًر في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الـو ازرات األردنيـة هـو النظـام
المحاسبي ومكوناته ،وأقل العوامل تأثي اًر كفاءة العاملين ورقابة األداء.
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ب -وجــود ضــعف فــي تطبيــق سياســات اختيــار وتعيــين موضــوعية للعــاملين ونقــص التــدريب
الجيــد لهــم ،إضــاف ًة إلــى ضــعف القيــادات اإلداريــة فــي الــو ازرات األردنيــة ،ونقــص فــي دور
السطلة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية عليه.

أهم التوصيات:

أ -أن ت ــولي الحكوم ــة األردني ــة أنظمـــة الرقاب ــة الداخلي ــة ف ــي الـــو ازرات األردني ــة المزي ــد مـــن
االهتمام ،وذلك مـن خـالل التركيـز علـى المقومـات اإلداريـة والماليـة األساسـية المـؤثرة فـي
فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.

ب -تفعي ــل أس ــس ومع ــايير االختي ــار والتعيـ ــين ،وتط ــوير مع ــايير دقيق ــة لقي ــاس وتقيـــيم األداء
الحكومي.

 .2دراسة (الحسين:)2111 ,

دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.
هدفت الدراسة إلى إبراز مفهوم الفساد والرقابة وأسباب الفساد ،وهي دراسة غير ميدانية.

أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أ .حيا بينت الدراسة أن أسـباب الفسـاد فـي العـراق والـوطن العربـي ترجـع إلـى عـدم خضـوع
الســلطات السياســية واإلداريــة لق ـوانين واضــحة وض ـوابط معلنــة تمكــن مــن ممارســة الرقابــة
عليه ــا ،أو بس ــبب جه ــل المـ ـواطن أو خوف ــه ،أو بس ــبب انع ــدام حري ــة التعبي ــر اس ــتخدمت
الدراسة التحليلية في الوصول إلى النتائج.

ب .أن الفسـاد لـه تكلفـة اقتصــادية واجتماعيـة باهظـة ،فهـو يعمــل علـى تـأخير التنميـة وتحقيــق
االزدهار للشعوب ،ويقوض الديمقراطية وإرساء دولة القانون.

ج .عملــت الد ارســة علــى د ارســة مســئوليات الســلطات الرســمية فــي الدولــة ،ومــا لهــا مــن دور
دسـتوري وقـانوني فـي مقارعـة أشـكال الفسـاد ،ومــا تتمتـع مـن اسـتقاللية فـي ممارسـة دورهــا
الرق ــابي عل ــى كاف ــة م ارف ــق الدول ــة ،لض ــمان امتثاله ــا ،وإقـ ـرار وس ــائل مس ــاءلة المس ــئولين

اإلداريين العاملين ،ويتحقق ذلك كله من خالل إنشاء المؤسسات الرقابية المسـتقلة ،مثـل:

ديوان الرقابة المالية ،وهيئة النزاهة ،ومكاتب المفتشون العموميون.

أهم التوصيات:

أ .مكافحة الفساد وخضوعة للرقابة وحرية التعبير تحد من انتشار الفساد.
ب .اخضاع السلطات السياسية واإلدارية لقوانين واضحة وضوابط معلنة.
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 .3دراسة (السبيعي:)2111 ,

دور الشـــفافية والمســـائلة الحكوميـــة فـــي الحـــد مـــن الفســـاد اإلداري فـــي القطاعـــات الحكوميـــة
السعودية.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه الشفافية والمسائلة الحكوميـة فـي الحـد مـن الفسـاد

اإلداري في المؤسسات الحكومية ،ومعرفة المعوقات التي تعيق تطبيق المسائلة والشفافية.

أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أ -مستوي التزام القطاعات الحكومية في المملكة السعودية بتطبيق الشفافية منخفض.

ب -مســتوى التـزام القطاعــات الحكوميــة فــي تطبيــق مبــدأ النشــر واإلفصــاح عــن موازناتــه ب ليــة
منتظمة ضعيفًا.

أهم التوصيات:

أ -وضـ ــع الخطـ ــط الملزمـ ــة بتطبيـ ــق الشـ ــفافية والمسـ ــاءلة علـ ــى مسـ ــتوى جميـ ــع القطاعـ ــات
الحكومية ،ومساءلة القيادات عن تنفيذها.

ب -تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم من االطالع على ما يتخذ من سياسات
وتشريعات في القطاعات الحكومية.
 .4دراسة (الشهوان:)2114 ,
مقومات الحكم الراشد في استدامة التنمية العربية.
هــدفت هــذه الد ارســة لتحليــل مقومــات الحكــم الرشــيد وعالقتهــا بالتنميــة المســتدامة فــي العديــد مــن
البلدان العربية.

أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:
أ .هن ــاك خم ــس س ــمات للتنمي ــة البشـ ـرية المس ــتدامة ت ــؤثر ف ــي حي ــاة الن ــاس ،وه ــي التمك ــين

والمشــاركة والتعــاون ،وعدالــة فــرص الــدخل ،والصــحة والتعلــيم ،واألمــان االجتمــاعي فــي
المعيشة واإلعالة ،واالستدامة وتواصل التنمية مع األجيال.

ب .المقومــات الرئيس ـة الحاســمة والمطلوبــة للحكــم الجيــد مــن أجــل اســتدامة التنميــة وبحســب

األهميــة ه ــي(:حكم دول ــة القــانون ،ض ــبط الفس ــاد ،المســاءلة والتعبي ــر ،فاعلي ــة الحكوم ــة،
نوعية التنظيم والضبط ،واالستقرار السياسي).

ج .مقومات الحكم الصالح وركائز التنمية المسـتدامة متالزمتـان ،ال تفترقـان ،ووجهـان لحقيقـة
واحدة ،تؤكد أن تفاعالتهما تعمل في اتجـاه واحـد دومـًا ،سـلبًا أو إيجابـًا ،وأن فقـر مقـاييس
حكم القانون وضبط الفساد وضعف المساءلة جعل منها منقوضات للتنمية المستدامة.
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أهم التوصيات:
أ .تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل مقومات الحكم الصالح.

ب .تمكين القانون والمساءلة ومحاربة الفساد من اجل استدامة التنمية.

 .5دراسة (الغيث:)2113 ,

مدي فعالية الدور الرقابي لهيئة الرقابـة والتحقيـق مـن وجهـة نظـر القيـادات التنفيذيـة بـالو ازرات
السعودية.

هدفت هذه الد ارسـة إلـى التعـرف علـى مـدي فاعليـة األسـاليب والرقابيـة المسـتخدمة مـن قبـل الهيئـة

في انتظام موإلفي األجهزة الحكومية بالدوام الرسمي.

أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أ .ضــعف تــأثير هيئــة الرقابــة علــى أداء المــوإلفين فــي األجهـزة الحكوميــة ،فلــم يظهــر للهيئــة
تأثير قوي على األداء ،سوى إبالا الجهة اإلدارية عن مواطن القصور في األداء.

ب .أن فعالية األساليب الرقابية التي تستخدمها الهيئة متوسـطة ،حيـا لـم تكـن تلـك األسـاليب
والوسائل الرقابية ذات فعالية عالية.

ج .أن أفضــل أســلوب تســتخدمه الهيئــة هــو أســلوب إبــالا الجهــات المعنيــة بالمخالفــات التــي
تقف عليها لتصحيحها.

أهم التوصيات:

أ -استخدام األساليب الرقابية الحديثة ،كتنمية الرقابة الذاتية لدي الموإلف.

ب -العمل علي رفع مستوي كفاءة مراقبي الهيئة الفنية واإلدارية.
 .6دراسة (النميان:)2113 ,

الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي في األجهزة األمنية السعودية.
هدفت هـذه الد ارسـة إلـى التعـرف علـى واقـع أجهـزة الرقابـة فـي جهـاز الشـرطة ومـدى فعاليتهـا تجـاه

األداء والوإليفي ،والتعرف اإلجراءات المتبعة في العملية الرقابية.

أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أ .وجود رقابة دائمة على اجهزة الشرطة.

ب .وجــود بعــض المشــاكل التــي تعيــق العمليــة الرقابيــة ،أبرزهــا العالقــات الشخصــية وضــعف
الرقابة.

ج .وجود عالقة عكسية ذات داللة احصائية بين محور واقع الرقابة اإلدارية والعمر.

أهم التوصيات:

أ -االهتمام بزيادة البرامج التدريبية حول الرقابة اإلدارية.

ب -تفعيل دور الرقابة الجماهيرية.
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ثالثا :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة (:)huque, 2011

دور المساءلة والحوكمة في تعزيز المزيد من اآلليات البيروقراطية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المساءلة والحوكمة في تعزيز اآلليات البيروقراطية.
أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أ .النظام اإلداري يحتكم إلى قواعد وإجراءات معقدة ودعم مؤسساتي ضعيف.

ب .آليـات المسـاءلة الداخليـة فـي المنظمــات اإلداريـة غيـر فعالـة ،ويعــود السـبب فـي ذلـك إلــى
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ج .زيــادة أهميــة المطالبــة بالمسـاءلة ،بعــد أن ســعت األســاليب الحديثــة فــي اإلدارة إلــى تعزيــز
تمكن المدراء من إدارة المؤسسات ،لتحقيق األهداف المرجوة.

د .الل ـ ـوائح الداخليـ ــة فـ ــي المنظمـ ــات تحتـ ــاج إلـ ــى تفعيـ ــل دور مؤسسـ ــات المجتمـ ــع المـ ــدني،
والبرلمان ،واألحزاب السياسية ،واإلعالم.

أهم التوصيات:

أ .ينبغــي العمــل بجديــة نحــو تعزيــز آليــات المســاءلة الخارجيــة ،لضــمان الحكــم الصــالح فــي
بنغالدش.

ب .ينبغي العمل على دعم المزيد من اآلليات والوسائل البيروقراطية لتسهيل المساءلة.

ج .ينبغي تعزيز القيم المرتبطة بالديمقراطية مثل :سيادة القانون ،وحقوق اإلنسان ،وانتخابـات
حرة ونزيهة ،بهدف تطوير نظام المساءلة.

 .2دراسة (:)Uddin, 2010

تأثير الحكم الرشيد على التنمية في بنجالدش.
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة إل ــى معرف ــة ت ــأثير تطبي ــق مب ــادئ الحك ــم الرش ــيد عل ــى التنمي ــة المحلي ــة ف ــي

بنغالدش ،حيا إن الحكم الرشيد أهم شروط التنمية.

أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

أ -تطبيق معايير الحكم الرشـيد فـي بـنغالدش أمـر نـادر الحـدوا فـي الواقـع العملـي ،ويشـكل
الفساد عقبة كبيرة أمام تطبيق الحكم الرشيد.

ب -عملية صنع القرار ليست شفافة.
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أهم التوصيات:
أ -ضـرورة تطبيـق معـايير الحكـم الرشـيد فـي جميــع الجوانـب فـي بـنغالدش ،وبـذل المزيـد مــن
الجهود لفرض معـايير الحكـم الرشـيد علـي كـل األصـعدة ،مـع الحاجـة لثـورة نفسـية لتعزيـز

الحكم الرشيد.

 .3دراسة ):(moers & grabner, 2013

"Management Control as a System or Package-Conceptual and
Empirical Issues.

الرقابة اإلدارية كنظام أو حزمة – الق ايا المفاهيمية والتجريبية.
هدفت هذه الد ارسـة إلـى التعـرف علـى الرقابـة اإلداريـة كنظـام أو كحزمـة ،ومناقشـة بعـض القضـايا
المفاهيميـة والتجريبيـة للرقابـة فـي المركــز األوروبـي للشـركات المشـاركة ( )ecceبهولنـدا ,وناقشــت

ممارسات الرقابة اإلدارية كنظام ,وذكرت أن هناك غموضًا حول ما هو المقصود بحزمة أو نظـام
اء م ــن المنظ ــور المف ــاهيمي أو
الرقاب ــة ,ومعالج ــة المس ــائل المتعلق ــة بنظ ــام الرقاب ــة اإلداري ــة ,سـ ـو ً

التجريبــي ,وق ــد وض ــعت عــددًا م ــن االفت ارض ــيات الواض ــحة للتصــدي لممارس ــات الرقاب ــة اإلداري ــة
المتع ــددة ،والت ــي تعم ــل ف ــي وق ــت واح ــد ,والدارس ــة تتص ــل مباشـ ـرة ب ــالمنهج النظ ــري ،مم ــا يعط ــي

المنظرين العنصر الضروري في البحا عن مفهوم واضح لنظام الرقابة.

أهم النتائج التي وصلت لها الدراسة:

أ -الحاجة إلى معالجة البيئة الكليـة للرقابـة فـي المنظمـة ،أي نظـم الرقابـة ،وفهـم الممارسـات
الرقابية المتبعة من أجل حل مشكلة معينة.

ب -اختيار ممارسات الرقابة اإلداريـة التـي تطـابق مجموعـة مـن الحـاالت الطارئـة التـي تواجـه

المنظمة ،وضمان أن تكون هذه الممارسات متسقة داخليًا.
أهم التوصيات:

أ -اســتخدام نظريــة التكامــل ،فه ــي مناســبة لتوضــيح مــا ه ــو المقصــود بمتســقة داخليـ ـاً ،ألن
النظريـة تتنــاول كيــف يحـاول المــديرون تعظــيم األداء ،مــن خـالل تحديــد التغيـرات أو عــدد
الخيارات في وقت واحد.

ب -ضــرورة توجيــه البحــا النظــري إلــى القضــايا التــي عليهــا خــالف بــين المنظـرين ،للوصــول
إلى تعريفات واضحة لنظام الرقابة اإلدارية ،مع وضع مقاييس ومعايير موحدة ل داء فـي

المنهج التجريبي.

 .4دراسة ):(smith & jones, 2000
Strengthening Internal Controls، Armed Forces Comptroller.

طرق تدعيم الرقابة الداخلية في المنظمات.
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هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى طـرق تـدعيم الرقابـة الداخليـة فـي المنظمـات األمريكيـة وأهميتهـا،

خصوصـ ـًا ف ــي مج ــال من ــع وكش ــف األخط ــاء والغ ــش وس ــوء اإلدارة ،وق ــد ح ــددت الد ارس ــة القواع ــد
األساس ــية للرقاب ــة الداخلي ــة ف ــي بن ــاء ومراجع ــة مق ــاييس ومؤشـ ـرات األداء ،ومراجع ــة اإلدارة العلي ــا
ل ـ داء التشــغيلي للوك ــاالت والمســتويات الوإليفي ــة ،واإلدارة الفعالــة للقــوي العامل ــة ،والرقابــة عل ــى
معالجـة البيانــات والمعلومـات ،والفصــل بــين السـلطات والواجبــات ،والتحقــق مـن صــحة المعــامالت

ودقة السجالت ،وتوثيق مالئم للمعامالت وإلج ارءات الرقابة الداخلية.

أهم النتائج التي وصلت لها الدراسة:

أ -ضــعف الرقابــة الداخليــة يترتــب عليــه نتــائج خطي ـرة ،أهمهــا .الضــياع مــن خــالل اإلهمــال
وعـ ــدم االهتمـ ــام ،واإلس ـ ـراف النـ ــاتج ع ـ ــن قصـ ــور اإلجــ ـراءات والـ ــنظم والقــ ـ اررات ،وس ـ ــوء

االستعمال ،من خالل المبالغة في اإلجراءات ،وسوء اإلدارة.

ب -إن إمكانيــة الغــش واالحتيــال تبقــي موجــودة ،وأن البرنــامج الجيــد للرقابــة الداخليــة ،عل ــى
الورق ،ال يضمن التزام األفراد باإلجراءات الرقابية الموضوعة.

وأهم التوصيات:

 ضــرورة وجــود مشــاركة فعليــة لــإلدارة وعلــى كافــة المســتويات للوصــول إلــى نظ ــام رقابــةداخلية فعال.
رابعا :التعقيب على الدراسات السابقة:
 .1من حيث الموضوع:
 -ربطت بعض الدراسات السابقة بين موضوعي الرقابة والحكم الرشيد.

 ربط ــت بع ــض الد ارس ــات الس ــابقة ب ــين موض ــوع الرقاب ــة وموض ــوعات أخ ــرى غي ــر الحك ــمالرشيد ،مثل( :األداء اإلداري ،اإلصـالح اإلداري ،فاعليـة األداء ،اسـتدامة التنميـة ،األداء
الوإليفي ،اآلليات البيروقراطية).

 ربط ــت بع ــض الد ارس ــات الس ــابقة ب ــين موض ــوع الحك ــم الرش ــيد وموض ــوعات أخ ــرى غي ــرالرقابة ،مثل( :تأهيل القيادات ،مكافحة الفساد ،التنمية).

 اعتمدت بعض الدراسات السابقة على بعض معايير الحكم الرشيد ،ولـيس جميعهـا ،مثـل:(الشفافية والمساءلة).

 .2من حيث الزمان:

 تعتبـر جميـع الد ارسـات السـابقة حديثـة نسـبياً ،فقـد تـم تطبيقهـا خـالل الفتـرة مـن 2111م إلـى2176م.
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 .3من حيث المكان:

 تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة ،فمنها ما طبق محليـ ًا فـي فلسـطين ،ومنهـا مـا طبـقفـ ــي الـ ــدول العربيـ ــة( :األردن ،الع ـ ـراق ،السـ ــعودية) ،ومنهـ ــا مـ ــا طب ـ ـق فـ ــي الـ ــدول الغربيـ ــة:
(ببغالدش ،هولندا ،أمريكا).

 .4من حيث المؤسسة المستهدفة:

 طبقت معظم الدراسات السابقة على الـو ازرات والهيئـات الحكوميـة ،المدنيـة منهـا ،والعسـكريةأيض ًا.

 .5من حيث الفئات المستهدفة:

 اس ــتهدفت بع ــض الد ارس ــات الس ــابقة الم ــوإلفين بش ــكل ع ــام القي ــادات ،وبعض ــها المـ ـوإلفيناإلداريين وموإلفي الشؤون اإلدارية ،وبعضها العاملين في الجهات الرقابية.

 .6من حيث المنهج:

 -اعتمدت جميع الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي.

 .7من حيث األدوات:

 استخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،باستثناء دراسة (المالحي، )2176التـي اســتخدمت االســتبانة والمقابلــة الشخصـية معـ ًا ،أمــا د ارســة (الحســين)2177 ،
فقد كانت دراسة غير ميدانية.

 .8أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:
 -بناء الفكرة العامة للدراسة.

 -إعداد اإلطار النظري للدراسة.

 صياغة مشكلة وفرضيات الدراسة. صياغة أدوات الدراسة. -تفسير نتائج الدراسة.

 .9أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 الربط بين موضوعي الرقابة والحكم الرشيد. -تناول جميع معايير الحكم الرشيد.

 -استخدام االستبانة والمقابلة الشخصية معا.

 -تطبيق الدراسة على و ازرة الداخلية واالمن الوطني بقطاع غزة.

 -استهداف الرتب السامية في و ازرة الداخلية ،من رتبة رائد فما فوق.
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خامسا :الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
جدول رقم ()11

الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

ربط ــت بع ــض الد ارس ــات الس ــابقة ب ــين موض ــوع الرقاب ــة

وموض ــوعات أخ ــرى غي ــر الحك ــم الرش ــيد ،مث ــل( :األداء

اإلداري ،اإلص ـ ـ ــالح اإلداري ،فاعلي ـ ـ ــة األداء ،اس ـ ـ ــتدامة ل ــم تـ ـربط معظ ــم الد ارس ــات ربطـ ـ ــت الد ارسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة
السـ ـ ــابقة بـ ـ ــين موضـ ـ ــوعي بـ ـ ــين موضـ ـ ــوعي الرقابـ ـ ــة

التنمية ،األداء الوإليفي ،اآلليات البيروقراطية).

وربط ــت بع ــض الد ارس ــات الس ــابقة ب ــين موض ــوع الحك ــم الرقابة والحكم الرشيد.

الرشــيد وموضــوعات أخــرى غيــر الرقابــة ،مثــل( :تأهيــل

والحكم الرشيد.

القيادات ،مكافحة الفساد ،التنمية).

اعتمــدت بعــض الد ارســات الســابقة علــى بعــض مع ــايير لــم تتنــاول معظــم الد ارســات تناولـ ـ ـت الد ارســ ــة الحاليــ ــة

الحكـ ـ ـ ــم الرشـ ـ ـ ــيد ،ولـ ـ ـ ــيس جميعهـ ـ ـ ــا ،مثـ ـ ـ ــل( :الشـ ـ ـ ــفافية السـ ـ ـ ــابقة جميـ ـ ـ ــع معـ ـ ـ ــايير جمي ـ ـ ـ ــع مع ـ ـ ـ ــايير الحكــ ـ ـ ــم
الحكم الرشيد.

والمساءلة).
استخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع

البيان ـ ــات ،باس ـ ــتثناء د ارس ـ ــة (المالح ـ ــي )2176 ،الت ـ ــي
استخدمت االستبانة والمقابلة الشخصية معا.

استخدمت معظم الدراسات

السابقة االستبانة فقط.

الرشيد.
استخدمت الدراسة الحاليـة

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة والمقابلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الشخصية معا.

قليل مـن الد ارسـات السـابقة طبقـ ـ ــت الد ارسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة

طبقــت معظــم الد ارســات الســابقة علــى الــو ازرات والهيئــات تـ ـ ـ ــم تطبيقهـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ــى و ازرة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى و ازرة الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الداخلي ـ ــة واألم ـ ــن ال ـ ــوطني واألمـ ـ ــن الـ ـ ــوطني بقطـ ـ ــاع

الحكومية ،المدنية منها ،والعسكرية أيضاً.

بقطاع غزة.

استهدفت بعض الدراسات السـابقة المـوإلفين بشـكل عـام ل ـ ـ ـ ـ ـ ــم تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدف معظ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

القيادات ،وبعضـها المـرفقين اإلداريـين ومـوإلفي الشـؤون الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة الرت ـ ــب
السامية في و ازرة الداخلية.

اإلدارية ،وبعضها العاملين في الجهات الرقابية.
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غزة.

اســتهدفت الد ارســة الحاليــة
الرتـ ــب السـ ــامية فـ ــي و ازرة
الداخليـ ــة ،مـ ــن رتبـ ــة ارئـ ــد
فما فوق.

الفصل الرابع:
منهجية الدراسة
تمهيد.

أولا :منهج الدراسة.
ثانيا :مجتمع الدراسة.
ثالثا :عينة الدراسة.

رابع ا :خطوات بناء الستبانة.

خامسا :أداة الدراسة.

سادسا :صدق وثبات الستبانة.

سابعا :المعالجة اإلحصائية المستخدمة.
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الفصل الرابع :منهجية الدراسة
تمهيد:
تعتب ــر منهجي ــة الد ارس ــة وإجراءاته ــا مح ــو اًر رئيس ــياً ي ــتم م ــن خالل ــه إنج ــاز الجان ــب التطبيق ــي م ــن
الد ارسـة ،وعــن طريقهــا يــتم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة إلجـراء التحليــل اإلحصــائي للتوصــل
إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضـوء أدبيـات الد ارسـة المتعلقـة بموضـوع الد ارسـة ،وبالتـالي تحقـق

األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

حي ــا تن ــاول ه ــذا الفصـــل وص ــفاً للم ــنهج المتب ــع ومجتمـــع وعين ــة الد ارســـة ،وك ــذلك أداة الد ارســـة

المســتخدمة وطريقــة إعــدادها وكيفيــة بنائهــا وتطويرهـا ،ومــدى صــدقها وثباتهــا ،كمــا يتضــمن وصــفاً
لإلجراءات التي قام بها الباحا في تصميم أداة الدراسة وتقنينها ،واألدوات التي اسـتخدمتها لجمـع

بيان ــات الد ارس ــة ،وينته ــي الفص ــل بالمعالج ــات اإلحص ــائية الت ــي اس ــتخدمت ف ــي تحلي ــل البيان ــات

واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

أو ال :منهج الدراسة:

ـاء علــى طبيعــة الد ارســة واألهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا فقــد اســتخدم الباحــا المــنهج الوصــفي
بنـ ً
التحليلــي ،والــذي يعتمــد علــى د ارســة الظــاهرة كمــا توجــد فــي الواقــع ،ويهــتم بوصــفها وصــفًا دقيق ـًا،
ويعبر عنها تعبي اًر كيفياً وكمياً ،كما ال يكتفي هذا المـنهج عنـد جمـع المعلومـات المتعلقـة بالظـاهرة
من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسـير ،للوصـول

إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح ،بحيا يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصــادر الثانويــة :حيــا اتجــه الباحــا الكتــب والم ارجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة،
والـ ــدوريات والمقـ ــاالت والتقـ ــارير ،واألبحـ ــاا والد ارسـ ــات السـ ــابقة التـ ــي تناولـ ــت موضـ ــوع

الدراسة ،والبحا والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

 .2المصــادر األوليــة :لمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع الد ارســة لجــأ الباحــا إلــي جمــع
البيان ــات األوليـ ــة مـــن خـ ــالل االسـ ــتبانة ك ــأداة رئيسـ ــة للد ارسـ ــة ،صـــممت خصيصـ ــاً لهـ ــذا

الغرض.
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ثانيا :مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من الضباط أصحاب الرتب العسكرية من رتبـة ( ارئـد فمـا فـوق) ،وبلـ عـدد
مجتمع الدراسة ( )2151ضابطًا (هيئة التنظيم واإلدارة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.)2176 ،

ثالثا :عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية طبقية ،عددها ( )423موإلفًا ،وتم تـوزيعهم حسـب الرتبـة العسـكرية ،وقـد
تم حساب حجم العينة بواسطة المعادلة التالية)Moore et. al., 2003( :
2

 Z 
n

 2m 

حيا:

(مثال Z=1.96 :لمستوى داللة .)0.05
 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم ً
(مثال.)0.05 :
 :mالخطأ الهامشي ،ويعبر عنه بالعالمة العشرية ً
وتم تصحيح حجم العينة من المعادلة:
nN
N  n 1

n 

ويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجدول التالي:

جدول رقم ()12

توزيع أفراد عينة الدراسة
الرتبة العسكرية

مجتمع الدراسة عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية

لواء

71

7.6

عميد

51

1.1

عقيد

711

47.4

مقدم

342

62.1

رائد

7466

275.2

اإلجمالي

2157

324

وقــد تــم توزيــع ( )423اســتبانة ،ولكــن تــم اســترداد ( )267اســتبانة صــالحة للتحليــل ،مثلــت عينــة
الدراسة.
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رابعا :أداوات الدراسة:

 .1األداة األولى (الستبانة):

ت ــم إع ــداد اس ــتبانة لقي ــاس دور الرقاب ــة ف ــي تطبي ــق مع ــايير الحك ــم الرش ــيد ب ــو ازرة الداخلي ــة واألم ــن
الوطني الفلسطيني ،وتتكون استبانة من األقسام التالية:

 القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب( :الجنس ،الفئة العمرية،المؤهل العلمي ،الرتبة العسكرية ،عدد سنوات الخدمة).

 -القسم الثاني :محاور واقع الرقابة.

 القسم الثالث :محاور معايير الحكم الرشيد.جدول ()3

توزيع الفقرات على محاور الستبانة
عدد الفقرات

المجالت
اداء الرقابة

1

استقاللية الرقابة

1

مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية

6

واقع الرقابة

إجمالي عدد فقرات محاور واقع الرقابة

الرقابة ومعايير الحكم الرشيد

22

معيار المشاركة

6

معيار الرؤية االستراتيجية

5

معيار سيادة القانون

5

معيار الشفافية

5

معيار االستجابة

5

معيار المساءلة

5

معيار الكفاءة والفاعلية

6

معيار التوافق

5

معيار المساواة والعدالة

5

إجمالي عدد فقرات محاور معايير الحكم الرشيد

47

وتــم اســتخدام التــدرج ( )10-7لقيــاس اســتجابات المبحــوثين لفق ـرات االســتبانة حســب جــدول رقــم

(:)3

جدول رقم ()4
درجات المقياس

االستجابة

غير موافق بدرجة كبيرة جدا



موافق بدرجة كبيرة جدا

المقياس

1

1 2 1 6 5 4 3 2

10

73

واختــار الباحــا التــدرج ( )10-7لالســتجابة ،وكلمــا اقتربــت اإلجابــة مــن ( )10دل علــى الموافقــة
العالية على ما ورد في الفقرة المعنية ،وكل تدرج له وزن نسبي .%10

وقد اتبع الباحث الخطوات التالية لبناء اإلستبانة:

أ .اإلطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة
منها في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها.

ب .استشــار الباحــا عــددًا مــن أســاتذة الجامعــات الفلســطينية والمشــرفين اإلداريــين فــي تحديــد
أبعاد اإلستبانة وفقراتها.

ج .تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها اإلستبانة.
د .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

ه .عرض االستبانة على المشرف للنقاش وإبداء المالحظات.

و .تم تصميم اإلستبانة في صورتها األولية ،وقد تكونت من محورين أساسيين.

ز .ت ــم ع ــرض اإلس ــتبانة عل ــى ( )11م ــن المحكم ــين ذوي الخبـ ـرة ف ــي المج ــاالت األكاديمي ــة
واإلدارية واإلحصائية في كل من الجامعات والمؤسسات الحكومية.

ح .ف ــي ضـ ــوء آراء المحكمـ ــين ،تـ ــم تعـــديل بعـ ــض فقـ ـرات اإلسـ ــتبانة ،مـــن حيـ ــا الحـ ــذف أو
اإلضافة والتعديل ،لتستقر اإلستبانة في صورتها النهائية على ( )61فقرة.

 .2األداة الثانية (المقابلة الشخصية):
حيا قام الباحا بلجراء ( )4مقابالت شخصية ،وهي مع مدراء في مؤسسات رقابة خارجيـة علـى
و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني ،وهــي( :المجلــس التش ـريعي ،دي ـوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة ،و ازرة

المالية).

خامسا :صدق أداة الدراسة (الستبانة):

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضـعت لقياسـه ،وتـم توزيـع عينـة اسـتطالعية

حجمها ( )43استبانة الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات اإلستبانة ،وقد قام الباحا
بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين ،وهما:

74

 .1صدق المحكمين الصدق الظاهري:
عـ ــرض الباحـ ــا اإلسـ ــتبانة علـ ــى مجموعـ ــة مـ ــن المحكمـ ــين تألفـ ــت مـ ــن ( )77متخصصـ ــين فـ ــي
المجاالت األكاديمية واإلدارية والمهنيـة واإلحصـائية ،وقـد اسـتجاب الباحـا آلراء المحكمـين ،وقـام

بــلجراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعــديل فــي ضــوء المقترحــات المقدمــة ،وبــذلك خرج ـت االســتبانة فــي
صورته النهائية.

 .2صدق التساق الداخلي (:)Internal Validity

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقـرات اإلسـتبانة مـع المجـال الـذي تنتمـي
إليــة هــذه الفق ـرة ،وقــد قــام الباحــا بحســاب االتســاق الــداخلي لالســتبانة ،وذلــك مــن خــالل حســاب
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 -صدق التساق الداخلي لفقرات محاور واقع الرقابة:

يوضــح جــدول رقــم ( )5معامــل االرتبــاط بــين كــل فقـرة مــن فقـرات مجــال ب أداء الرقابــة ب والدرجــة
الكليــة للمجــال ،والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي معنويــة ،α≥ 1.15
وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

جدول رقم ()5

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار أداء الرقابة والدرجة الكلية للمجال
معامل

م

القيمة

بيرسون الحتمالية

أداء الرقابة

لالرتباط

()Sig.

 7تعمل الرقابة داخل الو ازرة وخارجها على ضمان سالمة النشاط المالي واالداري1.111 *1.222 .
2
4
3

تعمل الرقابة على ضمان حسن استخدام السلطة من قبل العاملين بالو ازرة
تعزز الرقابة من كفاءة األداء اإلداري والمالي .لموإلف و ازرة الداخلية واالمن
الوطني

تحرص الرقابة على متابعة األمور المتعلقة بالعمل اإلداري والمالي بالو ازرة

1.111 *1.272
1.111 *1.211
1.111 *1.261

 5تحرص الرقابة على مطابقة النشاط المالي للقوانين واألنظمة النافذة في الو ازرة1.111 *1.111 .
6

تسهم الرقابة في رفع كفاءة األداء في الو ازرة.

0.000 *1.224

1

تتسم العالقة بين موإلفي الو ازرة ومفتشي الرقابة بالتعاون.

0.000 *1.634

2

يلتزم مفتشو الرقابة باألنظمة والمعايير الرقابية أثناء العمل بالو ازرة

0.000 *1.251

1

إجراءات الرقابة ال تعيق سير األعمال في و ازرة الداخلية واالمن الوطني.

0.000 *1.111

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
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يوضح جدول رقم ( )6معامل االرتباط بين كل فقرة من فق ارت مجال باسـتقاللية الرقابـةب والدرجـة

الكليــة للمجــال ،والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي معنويــة ،α≥ 1.15
وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

جدول رقم ()6

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " استقاللية الرقابة " والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

لالرتباط

()Sig.

بيرسون الحتمالية

م

استقاللية الرقابة

7

مكانة الرقابة في الو ازرة تدعم استقالليتها في تنفيذ أعمالها الرقابية داخل الو ازرة.

1.111 *1.141

2

أعطى القانون االستقالل الكافي للرقابة بو ازرة الداخلية واالمن الوطني.

1.111 *1.221

4
3

يمارس مفتشو بالرقابة في و ازرة الداخلية أعمالهم بعيداً عن التحيز والمحاباة.

1.111 *1.262

يتمتع مفتشو الرقابة باالستقاللية والحيادية أثناء تنفيذ المهام.

5

يتمتع المفتشون بالرقابة بالتفتيش المالي اإلداري في إقرار وتنفيذ اعمال الو ازرة.

6
1

تمارس الرقابة أعمالها من خالل اإلطالع على التقارير المالية واإلدارية داخل
الو ازرة.

يقوم المفتشون بالرقابة بتحديد الوقت التي تجري فيه الزيارة إلدارتكم.

1.111 *1.232
1.111 *1.114
1.111 *1.244
0.001 *1.333

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
يوضــح جــدول رقــم ( )1معامــل االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات مجــال ب إدارة الرقابــة للمعــايير

الرقابية والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية
 ،α≥ 1.15وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()7

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ادارة الرقابة للمعايير الرقابية والدرجة الكلية للمجال
معامل

م

إدارة الرقابة للمعايير الرقابية

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.

 7يمارس مفتشو الرقابة اإلجراءات الرقابية بناء على المعايير الرقابية بو ازرة الداخلية*1.257 .

0.000

*1.212

1.111

*1.111

1.111

*1.211

1.111

*1.272

1.111

2
4
3
5

يوجد فهم واضح لمعايير الرقابة الدولية لدى مفتشي الرقابة في و ازرة الداخلية.
يتم قياس جودة العملية الرقابية بناء على المعايير الرقابية الداخلية في و ازرة
الداخلية.

تُؤسس العالقة بين الرقابة واإلدارات بناء على المعايير الرقابية.
تؤخذ توصيات الرقابة بشكل جدي وتلقى اهتماماً كبي اًر من قبل مسؤولين الو ازرة.
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إدارة الرقابة للمعايير الرقابية

م

الشروط التي يتم التعامل معها عند تعيين المفتشين بالو ازرة تتفق مع المعايير

6

الرقابية.

معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*1.242

1.111

** االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
 صدق التساق الداخلي لفقرات محاور معايير الحكم الرشيد:يوضح جدول رقم ( )2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجـال ب معيار المشاركة ب والدرجـة

الكليــة للمجــال ،والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي معنويــة ،α≥ 1.15

وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

جدول ()8

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار المشاركة والدرجة الكلية للمجال
معامل

م

معيار المشاركة

7

يتوفر في الرقابة نظام معلومات حول األداء التنظيمي لو ازرتكم.

القيمة

بيرسون الحتمالية
لالرتباط ()Sig.
0.003 *1.316

 2تعمل الرقابة على تقديم النصح واإلرشاد للعاملين في و ازرة الداخلية واالمن الوطني 1.111 *1.212
4

تحفز الرقابة العاملون بالو ازرة على إبداء الرأي وتقديم المقترحات.

1.111 *1.251

3

تشارك الرقابة في الندوات واللقاءات التي تعقدها و ازرتكم.

1.111 *1.664

 5تشارك الرقابة في تقديم مقترحات لحل المشكالت التي يتم الكشف عنها في و ازرتكم1.111 *1.212 .
6

توفر الرقابة نظام معلومات يقدم تغذية راجعة فورية عن األداء التنظيمي لو ازرتكم0.000 *1.224 .

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
يوضح جدول رقم ( )1معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ب معيار الرؤية الستراتيجية
ب والدرجــة الكليــة للمجــال ،والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي معنويــة

 α≥ 1.15وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول ()9

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار الرؤية الستراتيجية والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

بيرسون الحتمالية

م

معيار الرؤية الستراتيجية

7

توجد رؤية استراتيجية توحد منظور الرقابة والو ازرة للتنمية.

0.000 *1.131

2

ت وجد خطة استراتيجية واضحة للرقابة مرتبطة برؤيه ورسالة و ازرة الداخلية.

1.111 *1.224

لالرتباط ()Sig.

4
3
5

يتم إطالع موإلفين الو ازرة على األهداف االستراتيجية التي تطمح الو ازرة لتحقيقها من
خالل متابعة الرقابة.

تقوم الرقابة بالتخطيط ووضع اإلجراءات والخطوات والوسائل الالزمة إلنجاز عملية
الرقابة بناء على الخطة االستراتيجية بالو ازرة.
يتواكب تنفيذ األعمال الرقابية وتطويرها بالو ازرة وفقاً للتقدم العلمي وتعديل الخطة
االستراتيجية.

1.111 *1.125
1.111 *1.231
1.111 *1.216

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
يوضح جـدول رقـم ( )71معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات مجـال ب معيـار سـيادة القـانون
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة 1.15

≥ ،αوبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

جدول ()11

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار سيادة القانون والدرجة الكلية للمجال
بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*1.212

1.111

2

يتم تطبيق قانون الرقابة على الجميع دون استثناء بوزارتكم.

*1.147

1.111

4

توفر الرقابة إجراءات قانونية واضحة ومحددة.

*1.116

1.111

*1.172

1.111

*1.272

1.111

م

7

3
5

معيار سيادة القانون

معامل

القيمة

يتوفر لديكم علم باإلجراءات القانونية التي تتخذها الرقابة تجاه المخالفين في
الو ازرة.

توفر قوانين الرقابة في الو ازرة الحماية الكاملة لحقوق الموإلفين.

يمارس مفتشو الرقابة أعمالهم وفقاً ألحكام القانون المعمول بها بو ازرتكم.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
يوضــح جــدول رقــم ( )77معامــل االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات مجــال ب معيـــار الشـــفافية ب
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة 1.15
≥ ،αوبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول ()11

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار الشفافية والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.
1.111

م

معيار الشفافية

1

تمارس الرقابة أعمالها بشكل واضح دون تعقيد داخل الو ازرة.

*1.123

2

الوزرة.
تسعى الرقابة لنشر الوعي لدى الجهات الخاضعة للرقابة في ا

*1.211

1.111

*1.177

1.111

*1.212

1.111

*1.162

1.111

 3تتبنى الرقابة نمط االنفتاح في تعاملها مع الجهات الخاضعة للرقابة في الو ازرة.
4
5

تقوم الرقابة بتوفير تقاريرها الرقابية للجهات الخاضعة لرقابة غي الو ازرة.
الموإلفون بالو ازرة على دراية بجميع المعلومات المتعلقة بقوانين الرقابة.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
يوضــح جــدول رقــم ( )72معامــل االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات مجــال ب معيــار الســتجابة ب
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة 1.15

≥ αوبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

جدول ()12

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار الستجابة والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.
1.111

م

معيار الستجابة

1

تضع الرقابة اإلجراءات الالزمة للكشف عن االنحرافات واألخطاء داخل الو ازرة.

*1.214

2

تعمل الرقابة على تطوير أساليب العمل لدى مفتشيها.

*1.211

1.111

3

تسهم الرقابة في المحافظة على سالمة تطبيق الق اررات الصادرة عن الو ازرة.

*1.176

1.111

4

تحرص الرقابة أثناء العمل على حماية الموإلفين العاملين بالو ازرة.

*1.113

1.111

*1.133

1.111

5

تتم معالجة المخالفات المكتشفة بالو ازرة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها بسرعة
وفور اكتشافها.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
يوضــح جــدول رق ــم ( )74معامــل االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات مجــال ب معيـــار المســـائلة ب
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة 1.15

≥ ،αوبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول ()13

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار المسائلة والدرجة الكلية للمجال
معامل

م

معيار المسائلة

7

تساهم الرقابة في تعزيز مبدأ المساءلة في الو ازرة.

2
4
3
5

يدرك العاملون في الو ازرة بوضوح اإلجراءات الواجب االلتزام بها تجاه الرقابة.
تعمل الرقابة على الكشف عن المتورطين في الفساد مهما كانت رتبتهم داخل
الو ازرة.

تعمل الرقابة على مساءلة جميع المخالفين دون استثناء من العاملين بالو ازرة.
يستطيع مفتشو الرقابة اإلطالع على كافة المستندات الضرورية ألداء مهامهم حتى
لو أدي األمر إلى محاسبة المسئولين عنها بدون أي معوقات.

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*1.224

1.111

*1.172

1.111

*1.116

1.111

*1.131

1.111

*1.251

1.111

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
يوض ــح ج ــدول رقـ ــم ( )73معام ــل االرتبـ ـاط ب ــين ك ــل فقـ ـرة مـــن فقـ ـرات مج ــال ب معيــــار الكفــــاءة

والفاعليــةب والدرجــة الكليــة للمجــال ،والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي
معنوية  ،α≥ 1.15وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()14

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ا معيار الكفاءة والفاعلية والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

م

معيار الكفاءة والفاعلية

بيرسون

الحتمالية

7

يتمتع مفتشو الرقابة داخل وخارج الو ازرة بالكفاءة الالزمة لتأدية أعمالهم.

*1.177

1.111

2

يحرص مفتشو الرقابة داخل الو ازرة على تأدية أعمالهم بكل فاعلية.

*1.172

1.111

4

يتمتع مفتشو الرقابة داخل وخارج الو ازرة باألمانة أثناء تأديتهم أعمالهم.

*1.131

1.111

*1.153

1.111

5

يتمتع مفتشو الرقابة الداخلية والخارجية بالخبرة الواسعة في مجال عملهم.

*1.134

1.111

6

يتمتع مفتشو الرقابة الداخلية والخارجية بالقدرة العالية على تأدية أعمالهم.

*1.212

1.111

3

تهتم الرقابة الداخلية والخارجية بتطوير أداء مفتشيها بشكل يتناسب مع طبيعة
أعمالهم.

لالرتباط

()Sig.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
يوضح جدول رقم ( )75معامل االرتباط بين كل فقرة من فق ارت مجال ب معيار التوافـق ب والدرجـة

الكليــة للمجــال ،والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي معنويــة ،α≥ 1.15
وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول ()15

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار التوافق والدرجة الكلية للمجال
القيمة

معامل

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.
1.111

م

معيار التوافق

7

تساهم االعمال الرقابية في حل النزاعات التي قد تنشأ في بيئة العمل

*1.263

2

تدعم الرقابة مبدأ التوافق بين العاملين رغم اختالف مشاربهم الثقافية بو ازرتكم.

*1.212

1.111

4

تطبيق مبدأ التوافق بين الهيئات الرقابية والو ازرة يضمن تحقيق األهداف.

*1.111

1.111

3

تساعد الرقابة على منع النزاعات التي تنشأ في بيئة العمل بالو ازرة.

*1.114

1.111

*1.266

1.111

5

تحقق الرقابة مبدأ االجماع حول احدى القضايا رغم االختالف في القيم الشخصية
بين العاملين بالو ازرة.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
يوضح جدول رقم ( )76معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ب معيار المساواة والعدالةب
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة 1.15

≥ ،αوبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

جدول ()16

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار المساواة والعدالة والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*1.212

1.111

*1.212

1.111
1.111

م

معيار المساواة والعدالة

7
2

تحرص الرقابة على القيام بمهامها بعيدًا عن التمييز أو التحيز بو ازرتكم.
يتم إفساح المجال لكال الجنسين للمشاركة في العملية الرقابية بو ازرتكم.

4

تتعامل الرقابة مع الموإلفين من الجنسين بذات المعايير الرقابية.

*1.172

 3الرقابة تحمي حقوق الموإلفين بالو ازرة بغض النظر عن االنتماء السياسي*1.263 .

1.111

5

تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات الرقابة لكافة الموإلفين بالو ازرة.

*1.122

1.111

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431
 .3الصدق البنائي (:)Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقـيس مـدى تحقـق األهـداف التـي تريـد األداة
الوصـــول إليه ــا ،ويب ــين مـــدي ارتبـــاط كـــل مجـ ــال مـــن مجـــاالت الد ارســـة بالدرجـــة الكليـــة لفق ـ ـرات
اإلستبانة.
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يبــين جــدول رقــم ( )71أن جميــع معــامالت االرتبــاط فــي جميــع مجــاالت اإلســتبانة دالــة إحصــائياً
عند مستوي معنوية  ،α≥1.15وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقياسه.
جدول رقم ()17

معامل الرتباط بين درجة كل مجال من محاور (واقع الرقابة) والدرجة الكلية للمحور ،معامل
الرتباط بين درجة كل مجال من محاور (معايير الحكم الرشيد) والدرجة الكلية للمحور
معامل

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.

أداء الرقابة

*1.177

1.111

استقاللية الرقابة

*1.217

1.111

مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية *1.112

1.111

*1.975

1.111

معيار المشاركة

*1.516

1.111

معيار الرؤية االستراتيجية

*1.141

1.111

معيار سيادة القانون

*1.111

1.111

معيار الشفافية

*1.172

1.111

معيار االستجابة

*1.141

1.111

معيار المساءلة

*1.211

1.111

معيار الكفاءة والفاعلية

*1.141

1.111

معيار التوافق

*1.157

1.111

معيار المساواة والعدالة

*1.137

1.111

*1.975

1.111

المجالت

واقع الرقابة

إجمالي محاور واقع الرقابة

معايير الحكم الرشيد

القيمة

إجمالي محاور معايير الحكم الرشيد

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥1.17قيمة االرتباط الجدولية تساوي 1.431

سادس ا :ثبات أداة الدراسة (الستبانة):

يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر مـن

مرة تحت نفـس الظـروف والشـروط ،أو بعبـارة أخـرى أن ثبـات اإلسـتبانة يعنـي االسـتقرار فـي نتـائج
اإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها علـى األفـراد عـدة مـرات خـالل فتـرات

زمنية معينة.
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وقد تحقق الباحا من ثبات االستبانة الدراسة من خالل:

معامــل ألفــا كرونبــاخ  Cronbach's Alpha Coefficientوطريقــة التجزئــة النصــفية وكانــت
النتائج كما هي مبينة في جدول رقم (.)72

جدول رقم ()18

معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة
عدد

المجالت

الفقرات

معامل
ألفا

التجزئة النصفية

كرونباخ

اداء الرقابة

1

*1.134

*161

استقاللية الرقابة

1

*1.264

*1.176

مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية

6

*1.143

*1.165

22

*1.961

*1.986

معيار المشاركة

6

*1.262

*1.253

معيار الرؤية االستراتيجية

5

*1.232

*1.217

معيار سيادة القانون

5

*1.123

*1.171

معيار الشفافية

5

*1.114

*1.111

معيار االستجابة

5

*1.111

*1.145

معيار المساءلة

5

*1.137

*1.125

معيار الكفاءة والفاعلية

6

*1.161

*1.121

معيار التوافق

5

*1.171

*1.214

معيار المساواة والعدالة

5

*1.142

*1.157

إجمالي محاور معايير الحكم الرشيد

47

*1.984

*1.972

إجمالي محاور الستبانة

69

1.988

*1.979

واقع الرقابة

إجمالي محاور واقع الرقابة

معايير الحكم الرشيد

واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول رقــم ( )72أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لمحــور

واقـع الرقابـة حيـا تتـراوح بـين ( ،)1.134-1.264بينمـا بلغـت لجميـع المجـاالت (واقـع الرقابـة)
(.)1.161

أمــا حســب طريقــة التجزئــة النصــفية فكانــت النتــائج مشــابهة لطريقــة الفــا كرنبــاخ حيــت تت ـراوح بــين

( )1.161- 1.176بينما بلغت لجميع المجاالت (.)1.126

أمــا قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لمحــور الرقابــة ومعــايير الحكــم الرشــيد ،حيــا تت ـراوح بــين

( )1.161-1.232بينمــا بلغــت ( ،)1.123أمــا حســب طريقــة التجزئــة النصــفية ،فكانــت النتــائج
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مشابهة لطريقة ألفا كرنباخ ،حيت تتراوح بـين ( ،)1.121- 1.253بينمـا بلغـت لجميـع المجـاالت

(.)1.112

وبــذلك تكــون اإلســتبانة فــي صــورتها النهائيــة ،ويكــون الباحــا قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات اســتبانة
الد ارســة ،ممــا يجعلــه علــى ثقــة بصــحة اإلســتبانة وصــالحيتها لتحليــل النتــائج واإلجابــة علــى أســئلة
الدراسة واختبار فرضياتها.

سابعا :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تـم تفريـ وتحليـل اإلسـتبانة مـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي Statistical Package for

).the Social Sciences (SPSS

وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .7النســب المئويــة والتك ـ اررات والمتوســط الحســابي :يســتخدم هــذا األمــر بشــكل أساســي ألغ ـراض
معرفة تكرار فئات متغير ما ،ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة.

 .2اختبار ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .4اختبار التجزئة النصفية ( :)split halfلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.

 .3اسـتخدام اختبــار كولمجــوروف  -ســمرنوف ):Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
يستخدم هذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 .5معامـل ارتبـاط بيرسـون ( :)Pearson Correlation Coefficientلقيـاس درجـة االرتبـاط،
حيا يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين ،وقد تم اسـتخدامه لحسـاب االتسـاق
الداخلي والصدق البنائي لالستبانة ،والعالقة بين المتغيرات.

 .6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( :)T-Testولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكـل
فقرة من فقرات االستبانة.

 .1اختبـار  Tفــي حالــة عينتــين ( :)Independent Samples T-Testلمعرفــة مــا إذا كــان
هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 .2اختبـار تحليــل التبـاين األحــادي :)One Way Analysis of Variance) ANOVA
لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فروقــات ذات داللــة إحصــائية بــين ثــالا مجموعــات أو أكثــر مــن

البيانات.

 .1اختبار االنحدار المتعدد  :Multiple Regressionوذلك لقيـاس أثـر المتغيـر المسـتقل علـى
المتغير التابع.
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ثامنا :اختبار التوزيع الطبيعي (:)Normality Distribution Test

تـم اسـتخدام اختبـار كولمجـوروف-سـمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبـار
ما إذا كانـت البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي مـن عدمـه ،وكانـت النتـائج كمـا هـي مبينـة فـي جـدول

رقم (.)71

جدول رقم ()19
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
عدد

كولمجوروف-سمرنوف)(K-S

Sig.قيمة

المجالت
اداء الرقابة

1

0.967

0.307

استقاللية الرقابة

1

0.659

0.777

مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية

6

1.115

0.166

22

1.155

0.139

معيار المشاركة

6

0.551

0.921

معيار الرؤية االستراتيجية

5

0.807

0.533

معيار سيادة القانون

5

0.669

0.761

معيار الشفافية

5

0.817

0.516

معيار االستجابة

5

0.752

0.625

معيار المساءلة

5

0.886

0.412

معيار الكفاءة والفاعلية

6

0.743

0.638

معيار التوافق

5

0.841

0.479

معيار المساواة والعدالة

5

0.634

0.816

إجمالي محاور معايير الحكم الرشيد

47

0.703

0.706

إجمالي محاور الستبانة

69

0.938

0.342

واقع الرقابة

الفقرات

إجمالي محاور واقع الرقابة

معايير الحكم الرشيد

واضـح مـن النتـائج الموضــحة فـي جـدول رقـم ( )71أن القيمــة االحتماليـة ) (Sig.لجميـع مجــاالت
الد ارســة كانــت أكبــر مــن مســتوى الداللــة  ،1.15وبــذلك فــلن توزيــع البيانــات لهــذه المجــاالت تتبــع
التوزيع الطبيعي ،حيا سيتم استخدام االختبارات المعلمية ،لإلجابة على فرضيات الدراسة.
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الفصل الخامس:
تحليل البيانات واختبار الفرضيات
تمهيد.

أولا :الوصر اإلحصائي لعينة الدراسة.
ثانيا :الوزن النسبي لفقرات ومحاور الستبانة.

ثالثا :اختبار فرضيات الدراسة.
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الفصل الخامس :تحليل البيانات واختبار الفرضيات
تمهيد:
يتضـمن هـذا الفصـل عرضـاً لتحليـل البيانـات واختبـار فرضـيات الد ارسـة ،وذلـك مـن خـالل اإلجابــة
عــن أســئلة الد ارســة ،واســتعراض أبــرز نتــائج االســتبانة ،والتــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــالل تحليــل
فقراته ــا ،والوق ــوف عل ــى متغيـ ـرات الد ارس ــة الت ــي اش ــتملت عل ــى (الج ــنس ،الفئ ــة العمري ــة ،المؤه ــل

العلمــي ،الرتبــة العســكرية ،عــدد ســنوات الخدمــة) ،لــذا تــم إج ـراء المعالجــات اإلحصــائية للبيانــات
المتجمعــة مــن اســتبانة الد ارســة ،إذ ت ــم اســتخدام برنــامج الــرزم اإلحصــائية للد ارســات االجتماعيــة

) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

أو ال :الوصر اإلحصائي لعينة الدراسة:

وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.

يتضح من خالل جدول ( )21أن  %80.5مـن االسـتبانات تـم اسـتكمالها بالتعبئـة مـن المبحـوثين،

بينما  %19.5تم اعتبارها استبانات مفقودة.

جدول ()21

الستبانات المكتملة والمفقودة
التكرار النسبة المئوية %

نوع الستبانات
استبانات مكتملة

261

80.5

استبانات مفقودة (لم يتم اإلجابة عليها)

63

19.5

المجموع

324

111.1

من خالل جدول ( )20يتضح:
 -أن  %86.6هم من الذكور ،بينما  %13.4هن من اإلناا.

أي ان معظـم أفـراد عينــة ا لد ارسـة مــن العــاملين فـي و ازرة الداخليــة واألمــن الـوطني بقطــاع غـزة هــم
من الذكور ،ويعزو الباحا ذلك إلـى طبيعـة العمـل فـي و ازرة الداخليـة ،والتـي تتطلـب غالبـاً أعمـاالً
صعبة وشاقة.

 أن  56.4افئــاتهم العمريــة تقــع مــن  31– 31ســنة %22.6 ،فــي الفئــة العمريــة مــن – 41 51سنة %19.5 ،في الفئة العمرية  41- 25سنة %1.5 ،من  57عام فأكثر.

وهــذا يــدل علــى تنــوع أعمــار أف ـراد عينــة الد ارســة مــن العــاملين فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني
بقطاع غزة ،وويفسر الباحا هذه النتيجة بأن أكثر من نصف العاملين هم من فئة الشباب.
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 -أن  %80.8رتبتهم العسكرية رائد %12.3 ،مقدم %5.7 ،عقيد %1.1 ،عميد فما فوق.

وهذا ينسجم مع واقع الهياكل التنظيمية الجيدة ،حيا يقلل العدد كلما زاد المستوى القيادي.

 أن  %70.1مـ ـ ــؤهلهم العلم ـ ــي بكــ ــالوريوس %14.2 ،دبلــ ــوم فأقــ ــل %13.8 ،ماجسـ ـ ــتير، %1.9دكتو ارة.

وهــذا يــدل علــى حصــول العديــد مــن أف ـراد عينــة الد ارســة مــن العــاملين فــي و ازرة الداخليــة واألمــن
الوطني بقطاع غزة على الشهادات العلمية ،ومنها شهادات الدراسات العليا.

 أن  %49.4سنوات خبرتهم أكثر من  71سنوات %45.6 ،من  71-6سنوات %5 ،مـن 5سنوات فأقل.

وهــذا يــدل علــى تنــوع خب ـرات أفـراد عينــة الد ارســة مــن العــاملين فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني

بقطاع غزة ،ويفسر الباحا أن معظـم العـاملين مـن أصـحاب الخبـرة الطويلـة ،ألنهـم يحملـون رتـب
سامية ،وهي تتطلب عدد سنوات خدمة طويلة للوصول إليها.
جدول ()21

توزيع أفراد عينة الدراسة
المتغير
الجنس

الفئة العمرية

المؤهل العلمي

الرتبة العسكرية

عدد سنوات الخدمة

التكرار النسبة المئوية %

البند
ذكر

226

86.6

أنثى

35

13.4

من  41-25سنة

51

19.5

من  31 – 47سنة

147

56.3

 51-37سنة

59

22.6

من  57سنة فأكثر

4

1.5

دبلوم فأقل

37

14.2

بكالوريوس

183

70.1

ماجستير

36

13.8

دكتوراه

5

1.9

رائد

211

80.8

مقدم

32

12.3

عقيد

عميد فما فوق

15

5.7

3

1.1

 5سنوات فأقل

13

5.0

 71-6سنوات

119

45.6

أكثر من  71سنوات

129

49.4
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ثانيا :الوزن النسبي لفقرات ومحاور الستبانة:

تحليل فقرات الستبانة:

لتحليــل فقـرات االســتبانة تــم اســتخدام االختبــارات المعلميــة (اختبــار Tلعينــة واحــدة) ،لمعرفــة مــا إذا

كانت متوسطات درجات االستجابة ،حيا اعتبرت الدرجـة  6هـي الحيـاد ،وهـي تمثـل  %61علـى
مقياس الدراسة.
 .1تحليل فقرات ومحاور واقع الرقابة:
يتضح من جدول رقم ( )22أن:

 الوزن النسبي إلجمالي محـور أداء الرقابـة بلـ  %66.63وبمتوسـط بلـ ( )6.66وانحـرافمعياري بل .7.32

ويعزو الباحا ذلك بوجود هيئات ولجـان وآليـات متابعـة فـي و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع

غزة ،ولكنها ليست بالشكل المطلوب.

 بينما كانت الفقرة التاسعة (إجراءات الرقابة ال تعيق سير األعمال في و ازرة الداخلية واألمنالوطني) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بل .%61.11

ويعزو الباحـا ذلـك ألن األعمـال تسـير وفـق خطـط اسـتراتيجية وتشـغيلية ،ووجـود إجـراءات متبعـة
في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة ،وهذا يسهل متابعة أعمال الرقابة.

 بينمــا كانــت الفق ـرة الســابعة (تتســم العالقــة بــين مــوإلفي الــو ازرة ومفتشــي الرقابــة بالتعــاون)احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%61.62

ويفسـر الباحـا ذلــك بوضـوح المهــام والصـالحيات فـي و ازرة الداخليــة واألمـن الــوطني بقطـاع غـزة،

وفهـم كــل مكـون لطبيعــة عملـه ،وطبيعــة عمـل المكونــات األخـرى المحيطــة بـه ،ومــا يلـزم ذلــك مــن

تعاون مشترك ،لتحقيق األهداف المشتركة.

جدول ()22

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال أداء الرقابة
م

أداء الرقابة
تعمـ ـ ـ ـ ــل الرقابـ ـ ـ ـ ــة داخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــو ازرة

 7وخارجهـ ـ ــا علـ ـ ــى ضـ ـ ــمان سـ ـ ــالمة
النشاط المالي واإلداري.

الوسط

الحسابي

6.60

النحراف
المعياري
1.88

89

الوزن

النسبي %

66.02

قيمة

الختبار

5.16

المعنوية
p-

value
0.000

ترتيب
الفقرة

7

أداء الرقابة

م

الوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

قيمة

النسبي %

الختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

تعمــل الرقابــة علــى ضــمان حســن
 2استخدام السلطة من قبـل العـاملين
بالو ازرة

6.68

1.95

66.78

5.60

0.000

تع ـ ــزز الرقاب ـ ــة م ـ ــن كف ـ ــاءة األداء

 4اإلداري والم ـ ـ ـ ـ ــالي لموإل ـ ـ ـ ـ ــف و ازرة
الداخلية واألمن الوطني

6.88

2.04

68.76

6.89

0.000

تح ـ ـ ــرص الرقابـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى متابعـ ـ ـ ــة

 3األمـ ــور المتعلقـ ــة بالعمـ ــل اإلداري
والمالي بالو ازرة

تح ـ ـ ــرص الرقاب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى مطابق ـ ـ ــة

 5النشــاط المــالي للقــوانين واألنظم ــة

6.88

6.75

1.87

1.75

68.80

67.51

7.59

6.87

0.000

0.000

6

3

2

5

النافذة في الو ازرة.
6
1

تسهم الرقابة في رفـع كفـاءة األداء

في الو ازرة.

تتســم العالقــة بــين مــوإلفي الــو ازرة

ومفتشي الرقابة بالتعاون.

يلتـ ـ ــزم مفتشـ ـ ــو الرقابـ ـ ــة باألنظمـ ـ ــة

 2والمع ـ ــايير الرقابي ـ ــة أثن ـ ــاء العمـ ـ ــل

6.83

1.89

68.30

7.06

0.000

4

6.06

1.96

60.62

0.51

0.613

9

6.31

1.88

63.13

2.68

0.008

8

بالو ازرة
إجـ ـ ـراءات الرقاب ـ ــة ال تعي ـ ــق س ـ ــير

 1األعمال في و ازرة الداخليـة واألمـن
الوطني.

إجمالي محور اداء الرقابة

6.98

1.75

69.77

8.97

0.000

6.66

1.42

66.64

7.53

0.000

1

من خالل جدول ( )24يتضح أن:

 ال ــوزن النس ــبي إلجم ــالي مح ــور اس ــتقاللية الرقاب ــة بلـ ـ  %64.65وبمتوس ــط بلـ ـ ()6.46وانحراف معياري بل .7.33

ويعــزو الباح ــا ذل ــك بهتم ــام قي ــادة وزارة الداخلي ــة واألم ــن ال ــوطني بقط ــاع غـ ـزة بالرقاب ــة ،ومنحه ــا
صالحيات واسعة للمتابعة والمراقبة على أعمال الو ازرة والعاملين فيها.

 بينمـا لفقـرات محـور اسـتقاللية الرقابـة كانـت الفقـرة الثانيـة (أعطـى القـانون االسـتقالل الكـافيللرقابة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بل .%61.17
91

ويفســر الباحــا ذلــك بوجــود هيئــات رقابيــة داخــل كــل أجهـزة ودوائــر وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني
بقطــاع غ ـزة ،متمثلــة فــي مكتــب الم ارقــب العــام للــو ازرة ،وكــذلك وجــود مكتــب للمفــتش أو الم ارقــب

خاص في كل جهاز على حدة.

 بينما كانت الفقرة الثالثة (يمارس مفتشو بالرقابة في و ازرة الداخلية أعمالهم بعيدًا عن التحيزوالمحاباة) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%61.62

ويفســر الباحــا ذلــك بضــعف المهنيــة والشــفافية ،والتــي تســود عمليــة التفتــيش والرقابــة داخــل و ازرة
الداخلية واألمن الوطني.

جدول ()23

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال استقاللية الرقابة
م

استقاللية الرقابة

الوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

قيمة

النسبي %

الختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

مكانــة الرقابــة فــي الــو ازرة تــدعم
 7اس ــتقالليتها ف ــي تنفي ــذ أعماله ــا
الرقابية داخل الو ازرة.

6.56

1.75

65.60

5.14

0.000

3

أعط ـ ـ ـ ــى الق ـ ـ ـ ــانون االس ـ ـ ـ ــتقالل
 2الك ــافي للرقاب ــة ب ــو ازرة الداخلي ــة
واألمن الوطني.

6.77

1.86

67.71

6.67

0.000

يم ـ ــارس مفتش ـ ــو بالرقاب ـ ــة ف ـ ــي
 4و ازرة الداخليــ ــة أعم ـ ــالهم بعيـ ـ ــداً
عن التحيز والمحاباة.

يتمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مفتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الرقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 3باالس ـ ــتقاللية والحياديـ ـ ــة أثنـ ـ ــاء

6.06

6.11

2.04

1.92

60.62

61.12

0.49

0.94

0.626

0.348

1

7

6

تنفيذ المهام.

يتمت ـ ـ ـ ـ ــع المفتش ـ ـ ـ ـ ــون بالرقاب ـ ـ ـ ـ ــة

 5ب ـ ــالتفتيش الم ـ ــالي اإلداري ف ـ ــي

6.24

1.91

62.38

2.00

0.047

4

إقرار وتنفيذ اعمال الو ازرة.
تم ـ ــارس الرقاب ـ ــة أعماله ـ ــا م ـ ــن

 6خــالل اإلط ــالع عل ــى التق ــارير

6.59

1.86

65.93

5.12

0.000

2

المالية واإلدارية داخل الو ازرة.

يقـوم المفتشــون بالرقابـة بتحديــد

 1الوقــت التــي تجــري فيــه الزيــارة

6.17

2.25

إلدارتكم.
91

61.67

1.19

0.234

5

استقاللية الرقابة

م

إجمالي محور استقاللية
الرقابة

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

6.36

1.44

الوزن

قيمة

النسبي %

الختبار

63.65

4.08

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

0.000

من خالل جدول ( )23يتضح ان:

 الـوزن النســبي إلجمــالي محــور إدارة الرقابــة للمعــايير الرقابيــة بلـ  %62.44وبمتوســط بلـ( )6.24وانحراف معياري بل (.)7.31

ويفس ــر الباح ــا ذل ــك بوج ــود أنظم ــة ولـ ـوائح وإجـ ـراءات واض ــحة لمتابع ــة أعم ــال الرقاب ــة ف ــي و ازرة
الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة ،ولكن لـيس بالدرجـة الكافيـة ،وقـد يعـود ذلـك لصـعوبة الوضـع
القــائم فــي قطــاع غ ـزة ،وقلــة اإلمكانيــات الماديــة والماليــة ،والتــي قــد تــؤثر ســلبًا أحيان ـًا علــى عمــل

الو ازرة.

 -بينما لفقرات محور ادارة الرقابة للمعايير الرقابية كانت الفقرة االولى (يمارس مفتشـو الرقابـة

اإلجراءات الرقابية بناء على المعايير الرقابيـة بـو ازرة الداخليـة) احتلـت المرتبـة االولـى بـوزن

نسبي بل .%66.13

ويفســر الباحــا ذلــك بوجــود خطــط تشــغيلية فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة ،وأنهــا
تحتوي على معايير أداء ومؤشرات قياس ،وهذا ما يسهل اإلجراءات الرقابية.

وقد أشار الخالـدي ( ،2171مقابلـة) أنـه يـتم اسـتخدام أدوات رقابيـة ،كالزيـارات الميدانيـة وجلسـات
االسـتماع والتقـارير الرقابيـة ،وبـين أبـو ســلمية ( ،2171مقابلـة) وبكـرون ( ،2171مقابلـة) أنـه يــتم
استخدام نفس المعايير المتبعة على جميع الو ازرات ،مع بعض الخصوصية لو ازرة الداخلية واألمن

الوطني.

 بينما كانت الفقرة الثانيـة (يوجـد فهـم واضـح لمعـايير الرقابـة الدوليـة لـدى مفتشـي الرقابـة فـيو ازرة الداخلية) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%51.43

ويعزو الباحا ذلك بضعف الخبرة والممارسة العملية لدى طواقم الرقابة في و ازرة الداخليـة واألمـن

الــوطني بقطــاع غ ـزة ،ومــا يعكســه واقــع الــو ازرات فــي إلــل االزمــات والط ـوارئ مــن خب ـرة إضــافية،

باإلضــافة الــى ضــعف الـدورات التدريبيــة فــي مجــال الرقابــة الدوليــة ،ولكــن تبقــى هنــاك العديــد مــن

الصــعوبات التــي تحــد مــن تطبيــق معــايير الرقابــة ،نظـ اًر للحالــة االســتثنائية الصــعبة التــي يمــر بهــا

قطاع غزة بصفه عامة ،وو ازرة الداخلية واألمن الوطني بصفة خاصة.
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جدول ()24

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال إدارة الرقابة للمعايير الرقابية
م

ادارة الرقابة للمعايير الرقابية
يم ــارس مفتش ــو الرقاب ــة اإلجـ ـراءات

 7الرقابية بنـاء علـى المعـايير الرقابيـة

الوسط
الحسابي

6.69

النحراف
المعياري
1.87

الوزن

النسبي
%
66.94

قيمة
الختبار

5.96

المعنوية
pvalue
0.000

ترتيب
الفقرة

1

بو ازرة الداخلية.
يوج ــد فه ــم واض ــح لمع ــايير الرقاب ــة

 2الدوليـ ــة لـ ــدى مفتش ـ ــي الرقابـ ــة ف ـ ــي

5.93

1.94

59.34

-0.55

0.585

6

و ازرة الداخلية.
يـ ــتم قيـ ــاس جـ ــودة العمليـ ــة الرقابيـ ــة

 4بناء على المعايير الرقابية الداخليـة

6.23

1.71

62.27

2.12

0.035

3

في و ازرة الداخلية.
تُؤسـ ـ ـ ـ ــس العالقـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــين الرقابـ ـ ـ ـ ــة

 3واإلدارات بنـ ـ ـ ـ ــاء علـ ـ ـ ـ ــى المعـ ـ ـ ـ ــايير

6.22

1.80

62.21

1.98

0.049

4

الرقابية.
تؤخذ توصيات الرقابـة بشـكل جـدي

 5وتلق ـ ـ ــى اهتمامـ ـ ـ ـاً كبيـ ـ ـ ـ اًر م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل

6.33

1.89

63.29

2.80

0.005

2

مسؤولين الو ازرة.

الشـ ــروط التـ ــي يـ ــتم التعامـ ــل معهـ ــا
 6عنــد تعيــين المفتشــين بــالو ازرة تتفــق
مع المعايير الرقابية.

إجمالي محور مدا تطبيق ادارة
الرقابة للمعايير الرقابية

5.98

1.95

59.77

-0.19

0.848

6.23

1.49

62.33

2.51

0.013

5

من خالل جدول ( )25يتضح ان:

 الـوزن النسـبي إجمـالي محـور واقـع الرقابـة بلـ  %63.24وبمتوسـط بلـ ( )6.32وانحـرافمعياري بل (.)7.41

 بينمـ ــا المجـ ــال الفرعـ ــي اداء الرقابـ ــة احتـ ــل المرتبـ ــة األولـ ــى بـ ــوزن نسـ ــبي بل ـ ـ ،%66.63وبمتوسط بل ( )6.66وانحراف معياري بل (.)7.32

 بينمــا المجــال الفرعــي اســتقاللية الرقابــة احتــل المرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي بل ـ ،%64.65وبمتوسط بل ( )6.46وانحراف معياري بل (.)7.33
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 بينمــا كــان مجــال مــدى تطبيــق ادارة الرقابــة للمعــايير الرقابيــة احتــل المرتبــة األخي ـرة بــوزننسبي  %62.44وبمتوسط بل ( )6.24وانحراف معياري بل (.)7.31

وهــذا يــدل علــى تــوفر واقــع جيــد للرقابــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غـزة ،مــن حيــا
أداء الرقابة ،واستقالليتها ومدى تطبيقها للمعايير الرقابية.

ويعــزو الباحــا ذلــك إ لــى فهــم قيــادة الــو ازرة للرقابــة ،وحرصــهم علــى تطبيقهــا ،ألهميتهــا الكبيـرة فــي
متابعــة الخطــط ،واكتشــاف األخطــاء ،والعمــل علــى تصــحيح المســارات الخاطئــة ،ومــا يعكــس ذلــك

علــى مهنيــة وأداء الــو ازرة ،وتحقيقهــا ل هــداف المنشــودة ،ولكــن يبقــى ذلــك فــي حــدود مقــدرة و ازرة

الداخلية ،واإلمكانيات المتوفرة لديها.

وقــد اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة (قويــدر )2116 ,إلــى أن درجــة اســتقاللية دي ـوان الرقابــة
المالية واإلدارية بقطاع غزة جاءت بوزن نسبي ( )15.117وهي درجة (كبيرة).

وأظهـــرت دراســـة (النميـــان )2113 ,وجــود رقابــة دائمــة علــى أجه ـزة الشــرطة بالمنطقــة ،ووجــود
بعض المشاكل التي تعيق العملية الرقابية أبرزها العالقات الشخصية وضعف الرقابة.

وبينت دراسة )(moers & grabner, 2013

الحاجة إلى معالجـة البيئـة الكليـة للرقابـة فـي المنظمـة ،أي نظـم الرقابـة ،وفهـم الممارسـات الرقابيـة
المتبعة من أجل حل مشكلة معينة.

ووضـحت دراسـة ) (smith & jones, 2000أن ضـعف الرقابـة الداخليـة مـن شـأنه أن يترتـب
عليــه نتــائج خطي ـرة ،أهمهــا .الضــياع مــن خــالل اإلهمــال وعــدم االهتمــام ،واإلس ـراف النــاتج عــن

قصــور اإلج ـراءات والــنظم والق ـ اررات ،وســوء االســتعمال مــن خــالل المبالغــة فــي اإلج ـراءات وســوء

اإلدارة.

وخلصت دراسة (الغيث )2113 ,إلى ضعف تأثير هيئة الرقابة علـى أداء المـوإلفين فـي األجهـزة
الحكومية ،فلم يظهر للهيئة تأثير قوي على األداء سوى إبالا الجهة اإلدارية عن مواطن القصور

ف ــي األداء ،وأن فعالي ــة األس ــاليب الرقابي ــة الت ــي تس ــتخدمها الهيئ ــة متوس ــطة ،حي ــا ل ــم تك ــن تل ــك
األساليب والوسائل الرقابية ذات فعالية عالية.
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جدول ()25

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال واقع الرقابة
م

واقع الرقابة

الحسابي

المعياري

الوزن

قيمة

النسبي %

الختبار

الوسط

النحراف

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

7

إجمالي محور اداء الرقابة

6.66

1.42

66.64

7.53

0.000

7

2

إجمالي محور استقاللية الرقابة

6.36

1.44

63.65

4.08

0.000

2

6.23

1.49

62.33

2.51

0.013

4

6.42

1.30

64.23

5.23

0.000

4

إجمالي محور مدى تطبيق ادارة
الرقابة للمعايير الرقابية

إجمالي محور واقع الرقابة

 .2تحليل فقرات ومحاور معايير الحكم الرشيد:
من خالل جدول ( )26يتضح ان:

 ال ــوزن النس ــبي إلجم ــالي مح ــور معي ــار المش ــاركة بلـ ـ  %67.16وبمتوس ــط بلـ ـ ()6.72وانحراف معياري بل (.)7.61

ويفســر الباحــا ذلــك بوجــود مكتــب الم ارقــب العــام فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غـزة،

وإمكانيــة أي عامــل فــي الــو ازرة مــن تقــديم شــكواه ،باإلضــافة إلــى وحــدة الجســم والعمــل فــي الــو ازرة،

ومشــاركة العــاملين فــي إنجــاز األعمــال ،خاصــة م ـن أف ـراد عينــة الد ارســة مــن الرتــب الســامية فــي
الو ازرة.

 بينما لفقرات محور معيـار المشـاركة كانـت الفقـرة األولـى (يتـوفر فـي الرقابـة نظـام معلومـاتحول األداء التنظيمي لو ازرتكم) احتلت المرتبة االولى بوزن نسبي بل .%64.25

 بينما كانت الفقرة الثالثة (تحفز الرقابة العاملون بالو ازرة على إبداء الرأي وتقديم المقترحات)احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%51.4

وقد أشار الخالدي ( ،2171مقابلـة) إلـى أن الرقابـة الخارجيـة تعمـل علـى تحفيـز المـوإلفين بشـكل
كبير في عرض مشاكلهم ،والمساعدة في حلها.
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جدول ()26

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار المشاركة
م

7

معيار المشاركة
يتوفر في الرقابة نظام معلومات حول

األداء التنظيمي لو ازرتكم.

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

6.39

1.86

الوزن

النسبي
%
63.85

قيمة
الختبار
3.32

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

0.001

1

تعمـ ـ ــل الرقابـ ـ ــة علـ ـ ــى تقـ ـ ــديم النصـ ـ ــح
 2واإلرش ــاد للع ــاملين ف ــي و ازرة الداخلي ــة
واألمن الوطني

4
3

تحف ــز الرقاب ــة الع ــاملون ب ــالو ازرة عل ــى

إبداء الرأي وتقديم المقترحات.
تشــارك الرقابــة فــي النــدوات واللقــاءات

التي تعقدها و ازرتكم.

6.33

2.01

63.33

2.66

0.008

2

5.93

2.15

59.30

-0.52

0.602

6

6.19

2.06

61.88

1.46

0.146

3

تشـ ــارك الرقابـ ــة فـ ــي تقـ ــديم مقترحـ ــات
 5لح ـ ــل المش ـ ــكالت الت ـ ــي ي ـ ــتم الكش ـ ــف
عنها في و ازرتكم.

1.89

6.17

61.71

1.45

0.149

ت ـ ــوفر الرقاب ـ ــة نظ ـ ــام معلوم ـ ــات يق ـ ــدم
 6تغذي ـ ـ ـ ــة راجع ـ ـ ـ ــة فوري ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن األداء
لوزرتكم.
التنظيمي ا

إجمالي محور معيار المشاركة

6.05

1.89

60.50

0.43

0.670

6.18

1.60

61.76

1.77

0.078

4

5

من خالل جدول ( )21يتضح ان:

 الــوزن النســبي إلجمــالي محــور معيــار الرؤيــة االســتراتيجية بل ـ  %61.13وبمتوســط بلــ( )6.11وانحراف معياري بل (.)7.16

 بينما لفقـرات محـور معيـار الرؤيـة االسـتراتيجية كانـت الفقـرة الرابعـة (تقـوم الرقابـة بـالتخطيطووضــع اإلج ـراءات والخط ـوات والوســائل الالزمــة إلنجــاز عمليــة الرقابــة بنــاء علــى الخطــة

االستراتيجية بالو ازرة) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بل .%67.56

ويعــزو الباحــا ذلــك ألن الخط ــط االســتراتيجية ينبث ــق عنهــا خطــط تشــغيلية تحتــوي علــى وســائل
وإجراءات ومعايير أداء ومؤشرات قياس ،وهذا يساهم في إجراء عملية الرقابة بكل سهولة ويسر.

وقـد أشـار الخالـدي ( ،2171مقابلـة) وأبــو سـلمية ( ،2171مقابلـة) وبكـرون ( ،2171مقابلـة) أنــه
يوجد لدى مؤسساتهم خطط استراتيجية ،وهي تتضمن معايير رقابي ،تسهل عملية المراقبة.
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 بينما كانت الفقرة الثالثة (يتم إطالع موإلفين الو ازرة على األهداف االستراتيجية التي تطمحالو ازرة لتحقيقها من خالل متابعة الرقابة) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%52.24

ويفسر الباحا ذلك بأهمية إطالع الموإلفين على األهداف اإلستراتيجية الي مؤسسة ،ولكن يبـدو

أن هــذا األمــر غيــر مطبــق كليــا فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غـزة ،وقــد يكــون مطبقـًا
على المستويات اإلدارية العليا في الو ازرة فقط.

جدول ()27

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار الرؤية الستراتيجية
م

7
2

معيار الرؤية الستراتيجية
توجد رؤية استراتيجية توحد منظور الرقابة
والو ازرة للتنمية.
توجـ ــد خطـ ــة اسـ ــتراتيجية واضـ ــحة للرقابـ ــة

مرتبطة برؤية ورسالة و ازرة الداخلية.

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة
الختبار

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

6.14

1.94

61.36

1.13

0.261

3

6.14

1.91

61.41

1.18

0.238

2

يــتم إطــالع مــوإلفين الــو ازرة علــى األهــداف
 4االســتراتيجية الت ــي تطم ــح ال ــو ازرة لتحقيقه ــا
من خالل متابعة الرقابة.

5.88

2.23

58.83

-0.84

0.402

5

تقــوم الرقابــة بــالتخطيط ووضــع اإلج ـراءات
3

والخطوات والوسائل الالزمة إلنجاز عمليـة

الرقاب ـ ــة بن ـ ــاء عل ـ ــى الخط ـ ــة االس ـ ــتراتيجية

6.16

2.13

61.56

1.18

0.241

1

بالو ازرة.

يتواك ــب تنفي ــذ األعم ــال الرقابي ــة وتطويره ــا
 5بــالو ازرة وفقـ ًا للتقــدم العلمــي وتعــديل الخطــة
االستراتيجية.

6.06

1.96

60.59

0.48

0.632

إجمالي محور معيار الرؤية الستراتيجية

6.07

1.76

60.74

0.68

0.498

4

من خالل جدول ( )22يتضح أن:

 الوزن النسبي إلجمالي محـور معيـار سـيادة القـانون بلـ  %51.21وبمتوسـط بلـ ()5.12وانحراف معياري بل (.)7.12

 بينمــا لفقـ ـرات مح ــور معيـ ـار ســيادة الق ــانون كان ــت الفقـ ـرة الخامســة (يم ــارس مفتش ــو الرقاب ــةأعمالهم وفقًا ألحكام القانون المعمـول بهـا بـو ازرتكم) احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن نسـبي بلـ
.%67.13
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ويفســر الباحــا ذلــك بوجــود دليــل وإج ـراءات تــنظم عمــل مفتشــو الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن

الوطني بقطاع غزة.

 بينمــا كانــت الفقـرة الخامســة (يــتم تطبيــق قــانون الرقابــة علــى الجميــع دون اســتثناء بــو ازرتكم)احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%55.25

جدول ()28

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار سيادة القانون
م

معيار سيادة القانون

الوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

قيمة

النسبي %

الختبار

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

يت ــوفر لـ ــديكم علـ ــم بـ ــاإلجراءات
 7القانوني ــة التـ ــي تتخـ ــذها الرقابـ ــة
تجاه المخالفين في الو ازرة.

2
4

يــتم تطبيــق قــانون الرقابــة علــى

الجميع دون استثناء بو ازرتكم.

ت ــوفر الرقاب ــة إجـ ـراءات قانوني ــة

واضحة ومحددة.

تــوفر ق ـوانين الرقابــة فــي الــو ازرة

 3الحماي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة لحق ـ ـ ـ ـ ـ ــوق

6.01

2.17

60.08

0.06

0.954

2

5.59

2.32

55.85

-2.87

0.005

5

6.01

2.07

60.08

0.06

0.952

3

5.81

2.09

58.06

-1.49

0.138

4

الموإلفين.
يمــارس مفتشــو الرقابــة أعمــالهم

 5وفقـ ـ ًا ألحك ــام الق ــانون المعم ــول

6.19

1.93

61.94

1.61

0.108

1

بها بو ازرتكم.

إجمالي محور معيار سيادة
القانون

5.92

1.78

59.20

-0.72

0.472

من خالل جدول ( )21يتضح ان:

 الـــوزن النسـ ـبي إلجمـ ــالي محـــور معي ــار الشـ ــفافية بلـ ـ  %61.11وبمتوســـط بل ـ ـ ()6.11وانحراف معياري بل (.)7.64

وتــرا دراســة (الســبيعي )2111 ,أن مســتوي الت ـزام القطاعــات الحكوميــة فــي المملكــة الســعودية

بتطبيـ ــق الشـ ــفافية مـ ــنخفض ،وأن مسـ ــتوى الت ـ ـزام القطاعـ ــات الحكوميـ ــة فـ ــي تطبيـ ــق مبـ ــدأ النشـ ــر

واإلفصاح عن موازناته ب لية منتظمة كانت ضعيفة.

 بينما لفقرات محور معيار الشفافية كانت الفقرة الرابعة (تقوم الرقابـة بتـوفير تقاريرهـا الرقابيـةللجهات الخاضعة لرقابة في الو ازرة) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بل .%64.66
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ويعـزو الباحــا ذلــك باعــداد اللجـان الرقابيــة لتقــارير شــهرية وسـنوية ،وأيضــا تقــارير متعلقــة بملفــات

موكلة لهم بشكل غير دوري.

وقــد أشــار الخالــدي ( ،2171مقابلــة) إلــى وجــود زيــارات ميدانيــة مــن المجلــس التش ـريعي ،لمقارنــة
النقارير الرقابية بالواقع ،والتأكد منها ،وبـين بكـرون ( ،2171مقابلـة) أن و ازرة الماليـة تقـوم بعمليـة
الرقابة الميدانية ،وهي رقابة سابقة لعمليات الصرف والتحصيل.

 بينما كانت الفقرة الخامسة (الموإلفون بالو ازرة على دراية بجميع المعلومات المتعلقة بقوانينالرقابة) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%55.2
جدول ()29

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الستعداد معيار الشفافية
م

7
2

معيار الشفافية
تمــارس الرقابــة أعمالهــا بشــكل واضــح

دون تعقيد داخل الو ازرة.

تس ـ ــعى الرقابـ ـ ــة لنشـ ـ ــر الـ ـ ــوعي لـ ـ ــدى
الجهات الخاضعة للرقابة في الوزارة.

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

قيمة

النسبي %

الختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

6.26

1.92

62.60

2.17

0.031

2

6.03

1.86

60.35

0.30

0.763

4

تتبنـ ـ ــى الرقابـ ـ ــة نمـ ـ ــط االنفتـ ـ ــاح فـ ـ ــي
 4تعاملهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع الجهـ ـ ـ ــات الخاضـ ـ ـ ــعة
للرقابة في الو ازرة.

3
5

تقــوم الرقابــة بتــوفير تقاريرهــا الرقابيــة
للجهات الخاضعة لرقابة غي الو ازرة.

الموإلفــون بــالو ازرة علــى د اريــة بجميــع
المعلومات المتعلقة بقوانين الرقابة.
إجمالي محور معيار الشفافية

3

6.14

1.77

61.36

1.23

0.220

6.37

1.93

63.66

3.04

0.003

1

5.58

2.11

55.80

-3.19

0.002

5

6.07

1.63

60.70

0.69

0.488

من خالل جدول ( )41يتضح ان:

 الــوزن النس ــبي إلجم ــالي مح ــور معي ــار االس ــتجابة بلـ ـ  %67.13وبمتوس ــط بلـ ـ ()6.71وانحراف معياري بل (.)7.63

 بينما لفقرات محور معيـار االسـتجابة كانـت الفقـرة الثالثـة (تسـهم الرقابـة فـي المحافظـة علـىس ــالمة تطبي ــق القـ ـ اررات الص ــادرة عـــن ال ــو ازرة) احتل ــت المرتبـــة األول ــى بـــوزن نس ــبي بلـ ـ

.%64.63

ويفسر الباحا ذلـك بـان الرقابـة تهـدف الـى متابعـة تنفيـذ الخطـط ومـدى االلتـ ازم بتطبيـق القـ اررات،

وكذلك تصحيح االنحرافات ان وجدت.
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 بينمــا كانــت الفقـرة الثانيــة (تعمــل الرقابــة علــى تطــوير أســاليب العمــل لــدى مفتشــيها) احتلــتالمرتبة األخيرة بوزن نسبي .%67.71

وهــذا يكــون مــن خــالل الخب ـرة والممارســة ،والحــاالت العمليــة التــي يتابعهــا مفتشــو و ازرة الداخليــة

واألمن الوطني بقطاع غزة ،وما تضيفه لهم من تجربة ،وبعدها يمكن االستفادة من هذه التجارب،
وتطوير أساليب العمل.

جدول ()31

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الستعداد معيار الستجابة
معيار الستجابة

م

الوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

قيمة

النسبي %

الختبار

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

تضـ ــع الرقاب ـ ــة اإلج ـ ـراءات الالزم ـ ــة
 7للكشــف عــن االنح ارفــات واألخطــاء
داخل الو ازرة.

2

تعمــل الرقابــة علــى تطــوير أســاليب
العمل لدى مفتشيها.
تس ــهم الرقاب ــة ف ــي المحافظ ــة عل ــى

 4س ـ ــالمة تطبي ـ ــق القـ ـ ـ اررات الص ـ ــادرة
عن الو ازرة.

3

تح ــرص الرقاب ــة أثن ــاء العم ــل عل ــى
حماية الموإلفين العاملين بالو ازرة.
تـ ــتم معالجـ ــة المخالفـ ــات المكتشـ ــفة

 5ب ــالو ازرة واتخ ــاذ اإلجـ ـراءات الالزم ــة

6.20

1.89

61.98

1.68

0.094

2

6.12

1.89

61.17

0.99

0.321

5

6.36

2.01

63.64

2.92

0.004

7

6.15

1.96

61.51

1.24

0.216

4

6.13

1.90

61.28

1.08

0.280

3

بشأنها بسرعة وفور اكتشافها.
إجمالي محور معيار الستجابة

6.19

1.64

61.94

1.90

0.059

من خالل جدول ( )47يتضح ان:

 ال ــوزن النس ــبي إلجم ــالي مح ــور معي ــار المس ــاءلة بلـ ـ  %61.47وبمتوس ــط بلـ ـ ()6.14وانحراف معياري بل .7.22

ويفســر الباحــا ذلــك بقيــام و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة بمتابعــة ومســاءلة العــاملين

الــذين يرتكبــون أي مخالفــات إداريــة أو انضــباطية أو غيرهــا ،وتوقــع علــيهم عقوبــات حســب حجــم
المخالفة التي يرتكبونها.
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وقد بينت دراسة ( )huque, 2011أن النظام اإلداري يحتكم إلى قواعد وإجـراءات معقـدة ودعـم
مؤسساتي ضعيف ،وأن آليات المساءلة الداخلية في المنظمات اإلدارية غير فعالة ،ويعود السـبب
في ذلك إلى األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 بينمــا لفق ـرات مجــال معيــار المســاءلة فكانــت الفق ـرة األولــى (تســاهم الرقابــة فــي تعزيــز مبــدأالمساءلة في الو ازرة) احتلت المرتبة االولى بوزن نسبي بل .%64.21

ن
ـاء علــى معــايير أداء ومؤش ـرات قيــاس ،ممــا يســاعد فــي
ويفســر الباحــا ذلــك ب ـأن الرقابــة تكــو بنـ ً
مساءلة العاملين ومحاسبتهم إن لم يلتزموا بها.
 بينمــا كانــت الفقـرة السادســة (تعمــل الرقابــة علــى مســاءلة جميــع المخــالفين دون اســتثناء مــنالعاملين بالو ازرة) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%51.22
جدول ()31

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار المساءلة
م

7
2
4
3

معيار المساءلة
تســاهم الرقابــة فــي تعزيــز مبــدأ المســاءلة فــي

الو ازرة.

يدرك العاملون في الو ازرة بوضـوح اإلجـراءات

الواجب االلتزام بها تجاه الرقابة.
تعمــل الرقاب ــة عل ــى الكش ــف ع ــن المت ــورطين
في الفساد مهما كانت رتبتهم داخل الو ازرة.

تعمــل الرقابــة علــى مســاءلة جميــع المخــالفين

دون استثناء من العاملين بالو ازرة.

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة
الختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

6.33

1.96

63.29

2.71

0.007

1

6.24

1.97

62.36

1.93

0.054

2

5.86

2.30

58.60

-0.97

0.331

4

5.73

2.32

57.28

-1.88

0.061

5

يســتطيع مفتشــو الرقابــة اإلطــالع علــى كافــة
5

المسـتندات الضــرورية ألداء مهـامهم حتــى لــو

أدي األمـ ــر إل ـ ــى محاس ـ ــبة المس ـ ــئولين عنه ـ ــا

6.02

2.34

60.19

0.13

0.894

بدون أي معوقات.

إجمالي محور معيار المساءلة

6.03

من خالل جدول ( )42يتضح ان:

1.82

60.31

0.28

0.782

 ال ــوزن النس ــبي إلجم ــالي معي ــار الكف ــاءة والفاعلي ــة بلـ ـ  %64.14وبمتوس ــط بلـ ـ ()6.41وانحراف معياري بل (.)7.11
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3

ويفســر الباحــا ذلــك بقيــام و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة ،بعمــل تقيــيم ســنوي لجميــع
العاملين فيهـا ،واإلعـالن عـن العـاملين المميـزين لـديها ،ومكافـأتهم حسـب المقـدرة الماليـة المتـوفرة،

اء كانت مادية أو معنوية.
سو ً
 بينما لفقرات معيار الكفاءة والفاعلية فكانت الفقرة الثالثة (يتمتع مفتشو الرقابة داخـل وخـارجالو ازرة باألمانة أثناء تأديتهم أعمالهم) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بل .%66.16

 بينما كانت الفقرة االولـى (يتمتـع مفتشـو الرقابـة داخـل وخـارج الـو ازرة بالكفـاءة الالزمـة لتأديـةأعمالهم) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%61.53

ويفســر الباحــا ذلــك بأنــه يــتم اختيــار وتعيــين مفتشــي الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني

بناء على معايير وكفاءة مهنية.
بقطاع غزة ً
جدول ()32

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمعيار الكفاءة والفاعلية

م

7
2
4

معيار الكفاءة والفاعلية
يتمتــع مفتشــو الرقابــة داخــل وخــارج ال ـو ازرة
بالكفاءة الالزمة لتأدية أعمالهم.
يحــرص مفتشــو الرقابــة داخــل الــو ازرة علــى
تأدية أعمالهم بكل فاعلية.

يتمتــع مفتشــو الرقابــة داخــل وخــارج الــو ازرة
باألمانة أثناء تأديتهم أعمالهم.
ته ــتم الرقاب ــة الداخلي ــة والخارجي ــة بتط ــوير

 3أداء مفتش ــيها بش ــكل يتناس ــب م ــع طبيع ــة

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

الختبار

الوسط

قيمة

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

6.05

1.90

60.54

0.46

0.647

6

6.18

1.77

61.83

1.65

0.099

4

6.70

4.75

66.96

2.35

0.020

1

4.82

6.55

65.51

1.83

0.069

2

أعمالهم.
5
6

يتمت ــع مفتش ــو الرقاب ــة الداخلي ــة والخارجي ــة

بالخبرة الواسعة في مجال عملهم.

يتمت ــع مفتش ــو الرقاب ــة الداخلي ــة والخارجي ــة
بالقدرة العالية على تأدية أعمالهم.

إجمالي محور معيار الكفاءة والفاعلية

6.11

1.85

61.05

0.91

0.363

5

6.20

1.79

62.03

1.82

0.070

3

6.30

1.90

63.03

2.56

0.011

من خالل جدول ( )44يتضح ان:

 ال ــوزن النس ــبي إلجم ــالي معي ــار التواف ــق بلـ ـ  %64.37وبمتوس ــط بلـ ـ ( )6.43وانحـ ـرافمعياري بل (.)7.13
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 بينما لفقرات معيار التوافق فكانت الفقرة الخامسة (تطبيق مبدأ التوافق بين الهيئـات الرقابيـةوالو ازرة يضمن تحقيق األهداف) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بل .%63.17

ويفســر الباح ــا ذل ــك بـ ـأ ن التواف ــق ف ــي العمــل ي ــؤدي ال ــى تس ــهيل أداء المه ــام ،وع ــدم ح ــدوا أي

تنازعات واختالف في الصالحيات ،وهذا يؤدي إلى تحقيق األهداف بفاعلية أكثر.

وقد أشار الخالدي ( ،2171مقابلة) إلى الرضا التام عن التعاون المتبادل بين المجلـس التشـريعي
وو ازرة الداخلي ــة واألم ــن ال ــوطني ،بينم ــا أوض ــح أب ــو س ــلمية ( ،2171مقابل ــة) وبك ــرون (،2171

مقابلة) وجود رضا متوسط عن العالقة بين ديوان الرقابة اإلداريـة والماليـة وو ازرة الماليـة مـن جهـة

وو ازرة الداخلية واألمن الوطني من جهة أخرى.

 بينمــا كانــت الفق ـرة االولــى (تســاعد الرقابــة علــى منــع الن ازعــات التــي تنشــأ فــي بيئــة العمــلبالو ازرة) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%64.11

ويعزو الباحا ذلك أن من أهداف الرقابة متابعة العمـل وفـق الخطـط المعـدة المسـبقة ،والتـي تبـين

واجبات كل شخص أو وحدة عمل ،وعالقات العمل المطلوبة.
جدول ()33

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمعيار التوافق
م

7
2
4
3

معيار التوافق
تســاهم األعمــال الرقابيــة فــي حــل الن ازعــات

التي قد تنشأ في بيئة العمل

تدعم الرقابة مبدأ التوافق بين العاملين رغم

اختالف مشاربهم الثقافية بو ازرتكم.

تطبيــق مبــدأ التوافــق ب ـين الهيئــات الرقابيــة
والو ازرة يضمن تحقيق األهداف.
تس ــاعد الرقابـ ــة علـ ــى منـ ــع الن ازعـ ــات التـ ــي

تنشأ في بيئة العمل بالو ازرة.

الوزن

الحسابي

النحراف
المعياري

النسبي

الوسط

%

قيمة

الختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

6.31

1.97

63.11

2.53

0.012

4

6.33

3.58

63.31

1.48

0.140

3

6.40

1.89

64.01

3.40

0.001

1

6.31

1.95

63.09

2.53

0.012

5

تحق ــق الرقاب ــة مب ــدأ االجم ــاع ح ــول اح ــدى
 5القضايا رغم االختالف في القيم الشخصية
بين العاملين بالو ازرة.

إجمالي محور معيار التوافق

6.37

1.91

63.67

3.01

0.003

6.34

1.74

63.41

3.15

0.002

من خالل جدول ( )43يتضح ان:

 ال ــوزن النس ــبي إلجم ــالي معي ــار المس ــاواة والعدال ــة بلـ ـ  %51.21وبمتوس ــط بلـ ـ ()5.12وانحراف معياري بل (.)2.17
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2

 بينمــا لفقـ ـرات معي ــار المسـ ـاواة والعدال ــة فكان ــت الفقــرة األول ــى (تح ــرص الرقاب ــة عل ــى القي ــامبمهامهــا بعيــدًا عــن التمييــز أو التحيــز بــو ازرتكم) احتلــت المرتبــة االولــى بــوزن نســبي بلــ
.%51.51

ويعــزو الباحــا ذلــك بــان الرقابــة تكــون بنــاء علــى معــايير أداء ومؤش ـرات أداء ،وتكــون واضــحة
ومحددة بشكل دقيق ،بما ال يسمح بأي تمييز او تحيز حين متابعتها.

 بينمــا كانــت الفقـرة الثانيــة (يــتم إفســاح المجــال لكــال الجنســين للمشــاركة فــي العمليــة الرقابيــةبو ازرتكم) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%54.53

حيا أن معظم العاملين في مؤسسات الرقابة هم من الذكور.
جدول ()34

الوسط الحسابي والوزن النسبي معيار المساواة والعدالة
معيار المساواة والعدالة

م

الوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

قيمة

النسبي %

الختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

تح ـ ـ ـ ــرص الرقاب ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى القي ـ ـ ـ ــام
 7بمهامه ـ ــا بعي ـ ــدًا ع ـ ــن التمييــ ــز أو
التحيز بو ازرتكم.

5.96

2.23

59.57

-0.31

0.759

1

يــتم إفســاح المجــال لكــال الجنســين
 2للمشـ ـ ــاركة فـ ـ ــي العمليـ ـ ــة الرقابيـ ـ ــة
بو ازرتكم.

4

تتعامــل الرقابــة مــع المــوإلفين مــن
الجنسين بذات المعايير الرقابية.

الرقابـ ــة تحمـ ــي حقـ ــوق المـ ــوإلفين

 3بالو ازرة بغض النظر عـن االنتمـاء
السياسي.

5.35

2.46

53.54

-4.20

0.000

5

5.84

2.24

58.44

-1.12

0.265

3

5.83

2.36

58.33

-1.14

0.256

4

تت ـ ـ ـوافر الموض ـ ـ ــوعية ف ـ ـ ــي تق ـ ـ ــديم
 5خ ــدمات الرقاب ــة لكاف ــة الم ــوإلفين
بالو ازرة.

إجمالي محور معيار المساواة
والعدالة

5.91

2.29

59.11

-0.63

0.531

5.78

2.01

57.80

-1.76

0.080

من خالل جدول ( )45يتضح ان:

2

 الوزن النسبي إلجمالي معايير الحكم الرشيد بل  %67.1وبمتوسط بلـ ( )6.43وانحـرافمعياري بل (.)7.13
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 بينم ــا المج ــال الفرع ــي معي ــار التواف ــق احت ــل المرتب ــة األول ــى ب ــوزن نس ــبي بلـ ـ %66.51وبمتوسط بل ( )6.66وانحراف معياري بل (.)7.11

 بينما كان معيار المساواة والعدالة احتل المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %51.2وبمتوسـط بلـ( )5.12وانحراف معياري بل (.)2.17

وهــذا يــدل علــى ت ـوافر معــايير الحكــم الرشــيد فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة ،مــن

حيــا( :المشــاركة ،الرؤيــة ،االســتراتيجية ،ســيادة القــانون ،الشــفافية ،االســتجابة ،المســاءلة ،الكفــاءة
والفاعلية ،التوافق ،المساواة والعدالة).

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (قويدر )2116 ,أن مسـتوي تحقيـق معـايير الحكـم الرشـيد فـي
الو ازرات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي ( )66.714وهو بدرجة (متوسطة).

وترا دراسة (مطير )2113 ,أنه تطبيق معايير الحكم الرشيد في الـو ازرات الفلسـطينية فـي قطـاع
غــزة بنســبة ( ،)61.23وكــذلك وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــين تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد

واألداء االداري فــي الــو ازرات الفلســطينية فــي قطــاع غـزة  ,فكلمــا زاد تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد
زادت جــودة األداء االداري فــي الــو ازرات الفلســطينية  ,والعكــس صــحيح ،وقــد كانــت نســب تطبيــق
هذه المعايير في الو ازرات الفلسطينية فـي قطـاع غـزة كالتـالي( :االسـتجابة  - %17.11المسـاءلة

 - %11.37الكفــاءة والفاعليــة  - %62.26التوافــق  - %62.14ســيادة القــانون - %63.17
المشاركة .)%64.25

وخلصـــت دراســـة (موســـي )2111 ,أن هن ــاك اهتمامـ ـًا بدرج ــة متوس ــطة بتطبي ــق مب ــادئ الحك ــم
الرشيد.

وترا اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (السـبيعي )2111 ,أن مسـتوي التـزام القطاعـات الحكوميـة
ف ــي المملك ــة الس ــعودية بتطبي ــق الش ــفافية م ــنخفض ،وأن مس ــتوى التـ ـزام القطاع ــات الحكومي ــة ف ــي
تطبيق مبدأ النشر واإلفصاح عن موازناته ب لية منتظمة كانت ضعيفة.

وأظهرت دراسـة (الشـهوان )2114 ,أن المقومـات الرئيسـية الحاسـمة والمطلوبـة للحكـم الجيـد مـن

أجل استدامة التنمية هي وبحسب األهمية (حكـم دولـة القـانون ،ضـبط الفسـاد ،المسـاءلة والتعبيـر،
فاعلية الحكومة ،نوعية التنظيم والضبط ،واالستقرار السياسي).

وبينــت دراســة ( )huque, 2011أن النظــام اإلداري يحــتكم إلــى قواعــد وإجـراءات معقــدة ودعــم
مؤسساتي ضعيف ،وأن آليات المساءلة الداخلية في المنظمات اإلدارية غير فعالة ،ويعود السـبب
في ذلك إلى األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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جدول ()35

الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحاور معايير الحكم الرشيد
م

معايير الحكم الرشيد

7

معيار المشاركة

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

قيمة

النسبي %

الختبار

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

6.18

1.60

61.76

1.77

0.078

3

6.07

1.76

60.74

0.68

0.498

5

4

معيار سيادة القانون

5.92

1.78

59.20

-0.72

0.472

2

3

معيار الشفافية

6.07

1.63

60.70

0.69

0.488

6

5

معيار االستجابة

6.19

1.64

61.94

1.90

0.059

4

6

معيار المساءلة

6.03

1.82

60.31

0.28

0.782

1

1

معيار الكفاءة والفاعلية

6.30

1.90

63.03

2.56

0.011

2

2

معيار التوافق

6.34

1.74

63.41

3.15

0.002

7

1

معيار المساواة والعدالة

5.78

2.01

57.80

-1.76

0.080

1

6.10

1.48

61.00

1.09

0.277

2

معيار الرؤية
االستراتيجية

إجمالي محاور معايير
الحكم الرشيد

ثالث ا :اختبار فرضيات الدراسة:

 .1اختبار الفرضية الرئيسة األولى:

الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

الفرضية البديلة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

إذا كانــت ) Sig.(P-valueأكبــر مــن مســتوى الداللــة  1.15≤αفلنــه ال يمكــن رفــض الفرضــية

الصفرية ،وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيـرات الد ارسـة ،أمـا إذا

كانـت ) Sig.(P-valueأقــل مــن مســتوى الداللــة  1.15≤αفيـتم رفــض الفرضــية الصــفرية وقبــول
الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
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وتنص الفرضية الرئيسية األولى على ما يلي:

يوجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات المبحــوثين حــول

واقــع الرقابــة بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني وبــين متوســط تقــديراتهم حــول مســتوي تحقيــق معــايير
الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

يبــين جــدول رقــم ( )46أن معامــل االرتبــاط يســاوي  ،1.271وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي
 0.00وهي أقل من مستوي الداللة  ،α ≥ 1.15وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصـائية
قوية بين متوسط تقديرات المبحوثين حول واقع الرقابة بو ازرة الداخلية واألمن الـوطني وبـين متوسـط

تقديراتهم ومستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

وهذا يدل على ا لعالقة الطردية بين الرقابـة ومعـايير الحكـم الرشـيده ألنـه كلمـا تـوفرت الرقابـة كلمـا
توفر معايير الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطن بقطاع غزة.

وقــد أشــارت دراســة (المالحــي )2116 ,إلــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين دور الرقابــة

اإلداري ــة وتحس ــين مس ــتوى األداء اإلداري ف ــي جه ــاز الش ــرطة الفلس ــطينية ،وه ــي عالق ــة إيجابي ــة

(طردية).

وبينــت دراســة (مطيــر )2113 ,وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــين تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد

واألداء اإلداري فــي الــو ازرات الفلســطينية فــي قطــاع غـزة  ,فكلمــا زاد تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد
زادت جودة األداء االداري في الو ازرات الفلسطينية ,والعكس صحيح.

وقــد أشــار الخالــدي ( ،2171مقابلــة) وأبــو ســلمية ( ،2171مقابلــة) وبكــرون ( ،2171مقابلــة) أن
الرقابة تعزز المساءلة ،وأن قوانين الرقابة تعزز الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.
جدول ()36

معامل الرتباط بين واقع الرقابة وبين مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية
واألمن الوطني بقطاع غزة.

معامل

الفرضية
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات

المبحوثين حول واقع الرقابة وبين متوسط تقديراتهم حول مستوي تحقيق معايير
الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥1.15
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القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*1.271

0.000

ويتفرع منها الفرضيات اآلتية:

 .7يوج ـ ــد عالق ـ ــة ذات دالل ـ ــة احص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى ( )α≤0.05ب ـ ــين متوس ـ ــط تق ـ ــديرات
المبحوثين حـول أداء الرقابـة بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني وبـين متوسـط تقـديراتهم حـول
مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة

يبين جدول رقم ( )41أن معامـل االرتبـاط يسـاوي  ،1.611وأن القيمـة االحتماليـة ( )Sig.تسـاوي
 ،0.00وهــي أقــل مــن مســتوي الداللــة  ،α ≥ 1.15وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة متوســطة ذات

داللة إحصائية بين متوسط تقديرات المبحـوثين حـول اداء الرقابـة وبـين متوسـط تقـديراتهم ومسـتوي
تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

وهذا يـدل علـى العالقـة الطرديـة بـين أداء الرقابـة ومعـايير الحكـم الرشـيد ،أي أنـه كلمـا تحقـق أداء
الرقابة توفرت معايير الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
جدول ()37

معامل الرتباط بين اداء الرقابة وبين مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية
واألمن الوطني بقطاع غزة.

معامل

الفرضية
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات
المبحوثين حول اداء الرقابة وبين متوسط تقديراتهم حول مستوي تحقيق معايير

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*1.611

0.000

الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.15
 .2يوج ـ ــد عالق ـ ــة ذات دالل ـ ــة احص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى ( )α≤0.05ب ـ ــين متوس ـ ــط تق ـ ــديرات
المبحــوثين حــول اســتقاللية الرقابــة بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني وبــين متوســط تقــديراتهم

حول مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

يبين جدول رقم ( )42أن معامـل االرتبـاط يسـاوي  ،1.111وأن القيمـة االحتماليـة ( )Sig.تسـاوي
 ،0.00وهــي أقــل مــن مســتوي الداللــة  ،α ≥ 1.15وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة متوســطة ذات
داللــة إحصــائية بــين متوســط تقــديرات المبحــوثين حــول اســتقاللية الرقابــة وبــين متوســط تقــديراتهم

ومستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

وهذا يدل على العالقة الطردية بين اسـتقاللية الرقابـة ومعـايير الحكـم الرشـيد ،أي أنـه كلمـا تـوفرت
استقاللية الرقابة توفرت معايير الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
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جدول ()38

معامل الرتباط بين استقاللية الرقابة وبين مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية
واألمن الوطني بقطاع غزة.
معامل

الفرضية

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات

المبحوثين حول استقاللية الرقابة وبين متوسط تقديراتهم حول مستوي تحقيق معايير
الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

*1.111

0.000

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.15
 .4يوج ـ ــد عالق ـ ــة ذات دالل ـ ــة احص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى ( )α≤0.05ب ـ ــين متوس ـ ــط تق ـ ــديرات
المبحوثين حول مدى تطبيـق إدارة الرقابـة للمعـايير الرقابيـة الرقابـة بـو ازرة الداخليـة واألمـن

الوطني وبين متوسط تقـديراتهم حـول مسـتوي تحقيـق معـايير الحكـم الرشـيد بـو ازرة الداخليـة
واألمن الوطني بقطاع غزة.

يبين جدول رقم ( )41أن معامـل االرتبـاط يسـاوي  ،1.217وأن القيمـة االحتماليـة ( )Sig.تسـاوي
 ،0.00وهـي أقــل مـن مســتوي الداللـة  ،α ≥ 1.15وهــذا يـدل علــى وجـود عالقــة قويـة ذات داللــة
إحصــائية بــين متوســط تقــديرات المبحــوثين حــول مـدى تطبيــق إدارة الرقابــة للمعــايير الرقابيــة وبــين

متوسط تقديراتهم ومستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

وهذا يدل على ال عالقة الطرديـة بـين تطبيـق إدارة الرقابـة للمعـايير الرقابيـة ومعـايير الحكـم الرشـيد،
أي أنــه كلمــا تــم تطبيــق إدارة الرقابــة كلمــا تــوفرت معــايير الحكــم الرشــيد فــي و ازرة الداخليــة واألمــن

الوطني بقطاع غزة.

وقد أشارت دراسة (قويدر )2116 ,إلى أن درجة استقاللية ديوان الرقابة الماليـة واإلداريـة بقطـاع

غزة جاءت بوزن نسبي ( )15.117وهي درجة (كبيرة).
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جدول ()39

معامل الرتباط بين مدا تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية وبين مستوي تحقيق معايير
الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
معامل

الفرضية

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات
المبحوثين حول مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية وبين متوسط تقديراتهم

حول مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

*1.217

0.000

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α≥1.15
 .2اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
ال يوجــد أثــر ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α≤0.05لعناصــر دور الرقابــة (أداء الرقابــة،

استقاللية الرقابـة ،مـدى تطبيـق ادارة الرقابـة للمعـايير الرقابيـة) علـى مسـتوي تحقيـق معـايير الحكـم

الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

للوق ــوف عل ــى مس ــتوى ت ــأثير عناص ــر واق ــع الحك ــم الرش ــيد ف ــي الس ــلطة القض ــائية (أداء الرقاب ــة،
استقاللية الرقابة ،مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابيـة) ُمجتمعـة علـى تحقيـق معـايير الحكـم

الرشــيد بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة ،اســتخدم الباحــا اختبــار االنحــدار المتعــدد

باستخدام طريقة  Stepwiseويمكن استنتاج ما يلي:

 -يبين نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة  Stepwiseأن تحقيق معايير الحكم الرشيد

وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بكـل مـن المتغيـرات:

(مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية ،استقاللية الرقابة ،أداء الرقابة).

 أإلهرت نتائج التحليل أن معامل االرتباط بلغت  ،1.247بينما بل معامـل التحديـد المعـدل 1.617وهــذا يعن ــي أن  %61.7مــن التغي ــر ف ــي معــايير الحك ــم الرش ــيد يعــود إل ــى ت ــأثير
المتغيـرات المســتقلة التاليــة (مــدى تطبيــق ادارة الرقابــة للمعــايير الرقابيــة ،اســتقاللية الرقابــة،

اداء الرقابــة) والبــاقي  %41.1يعــود لعوامــل أخــرى تــؤثر علــى المتغيــر التــابع فــي معــايير

الحكم الرشيد.
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جدول ()41

نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد لتأثير
المتغير

)(R

التابع

الرتباط

)(R²
معامل
التحديد

F

 DFدرجات

المحسوبة

الحرية

Sig.

مستوا

 ßمعامل النحدار

الدللة
المقدار
الثابت

.266

T
المحسوبة
1.016

Sig.

مستوا
الدللة
.311

مدى

االنحدار

تطبيق

7

معايير 721.66 1.617 1.247

ادارة

1.111

الحكم

الرقابة

.539

10.207

.000

للمعايير
الرقابية

الرشيد

استقاللية
البواقي

256

الرقابة
اداء
الرقابة

.192
.188

3.357
3.271

.001
.001

معادلة التأثير:
معـ ــايير الحكـ ــم الرشـ ــيد ( 1.541 + 1.266مـ ــدى تطبيـ ــق إدارة الرقابـ ــة للمعـ ــايير الرقابيـ ــة) +

( 1.712استقاللية الرقابة) ( 1.722 +أداء الرقابة).

ف ــي حال ــة تثبي ــت قيم ــة (اس ــتقاللية الرقاب ــة ،أداء الرقاب ــة) وعن ــد زي ــادة (م ــدى تطبي ــق إدارة الرقاب ــة

للمعــايير الرقابيــة) بمقــدار وحــدة واحــدة يــودي الــى زيــادة المتغيــر التــابع (معــايير الحكــم الرشــيد)

بمقدار (.)1.541

ف ــي حال ــة تثبي ــت قيم ــة (م ــدى تطبي ــق إدارة الرقاب ــة للمع ــايير الرقابي ــة ،أداء الرقاب ــة) وعن ــد زي ــادة

(استقاللية الرقابة) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع معايير الحكم الرشيد بمقدار
(.)1.712

فــي حالــة تثبيــت قيمــة (مــدى تطبيــق إدارة الرقابــة للمعــايير الرقابيــة ،اســتقاللية الرقابــة) وعنــد زيــادة

(أداء الرقابـة) بمقـدار وحـدة واحـدة يـؤدي الـى زيـادة المتغيـر التـابع تنميـة المـوارد البشـرية بمقـدار
(.)1.722

وهذا يدل على العالقة الطردية بين محاور الرقابة ومعايير الحكم الرشيد ،وهو يدعو المعنيين إلى

االهتمام بالمحاور (مدى تطبيق إدارة الرقابة للمعايير الرقابية ،استقاللية الرقابة ،أداء الرقابة).
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 .3اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة:

ال يوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســـتوا ( )α≤0.05لمتوســطات تقــديرات المبحــوثين
حول واقع الرقابة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني تعزى لمتغيرات( :الجـنس ،الفئـة العمريـة ،المؤهـل
العلمي ،الرتبة العسكرية ،عدد سنوات الخدمة).
 .1ل توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوا ( )α≤0.05لمتوســــطات تقــــديرات
المبحوثين حول واقع الرقابة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني تعزى لمتغير (الجنس).

تبـين أن القيمـة االحتماليـة ) (Sig.المقابلـة الختبـار نتــائج اختبــار (ت) لعينتـين مسـتقلتين أكبــر
مــن مســتوى الداللــة  ،α ≥ 0.05بالنســبة إلجمــالي المحــور (واقــع الرقابــة بــو ازرة الداخليــة واألمــن

الــوطني) ،حيــا كانــت قيمــة المعنويــة  ،1.625ممــا يوضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين
استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس.

أي أن أفراد عينة الدراسة من الذكور واالناا لـديهم تقـديرات متشـابهة حـول واقـع الرقابـة فـي و ازرة
الداخلية واأل من الـوطني بقطـاع غـزة ،ويفسـر الباحـا ذلـك بمركزيـة وحـدات الرقابـة ،ورقابتهـا علـى
جميع الوحدات واألشخاص في الو ازرة بنفس اآلليات.

جدول رقم ()41

نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين في محاور الرقابة تعزا لمتغير الجنس
الوسط

الجنس

النحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

6.69

1.32

انثى

6.48

1.94

ذكر

6.41

1.37

انثى

6.09

1.81

إجمالي محور مدى تطبيق ادارة الرقابة

ذكر

6.21

1.42

للمعايير الرقابية

انثى

6.39

1.93

ذكر

6.44

1.23

انثى

6.32

1.74

إجمالي محور اداء الرقابة
إجمالي محور استقاللية الرقابة

إجمالي محور واقع الرقابة
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قيمة
الختبار T

القيمة
الحتمالية
()Sig.

1.793

1.428

1.190

1.235

-.645

1.519

1.625 0.489

 .2ل توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوا ( )α≤0.05لمتوســــطات تقــــديرات
المبحوثين حول واقع الرقابة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني تعزى لمتغير (الفئة العمرية).

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب أكبر مـن مسـتوى
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجال (واقع الرقابـة بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني) ،حيـا

كانـــت قيمـ ــة مس ــتوى الداللـ ــة  ،1.151مم ــا يوضـ ــح عـــدم وجـ ــود ف ــروق معنويـ ــة بـــين اسـ ــتجابات
المبحوثين تعزى لمتغير الفئة العمرية.

وهــذا يــدل علــى عــدم اخــتالف تقــديرات أف ـراد عينــة الد ارســة حــول واقــع الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة
واألمن الوطني بقطـاع غـزة ،بـاختالف أعمـارهم ،ويعـزو الباحـا ذلـك الـى مركزيـة العمـل فـي و ازرة

الداخلية.

وتشير دراسة (المالحي )2116 ,إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة

( )α≤0.05بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول دور الرقابة اإلدارية وتحسين مستوى األداء
اإلداري في جهاز الشرطة الفلسطينية تعزى لمتغير الفئة العمرية.
جدول رقم ()42

نتائج اختبار "التباين األحادي" في محاور الرقابة تعزا لمتغير الفئة العمرية
المتوسطات
المجال

-25

41-31

51-41

51

31

سنة

سنة

فأكثر

قيمة
الختبارF

القيمة
الحتمالية
()Sig.

محور اداء الرقابة

6.78

6.52

6.84

7.78

1.739

0.159

محور استقاللية الرقابة

6.35

6.24

6.59

7.86

2.302

0.078

6.41

6.05

6.5

7.21

2.198

0.089

6.51

6.27

6.65

7.62

2.509

0.059

محور مدى تطبيق ادارة الرقابة
للمعايير الرقابية

محور واقع الرقابة

 .3ل توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوا ( )α≤0.05لمتوســــطات تقــــديرات
المبحوثين حول واقع الرقابة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني تعزى لمتغير (المؤهل العلمي).

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب أكبر مـن مسـتوى
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجال (واقع الرقابـة بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني) ،حيـا

كانـــت قيمـ ــة مس ــتوى الداللـ ــة  ،1.512مم ــا يوضـ ــح عـــدم وجـ ــود ف ــروق معنويـ ــة بـــين اسـ ــتجابات
المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
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وهــذا يــدل علــى عــدم اخــتالف تقــديرات أف ـراد عينــة الد ارســة حــول واقــع الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة
واألمن الوطني بقطاع غزة ،باختالف مؤهالتهم العلميـة ،ويفسـر الباحـا ذلـك ألن جميـع العـاملين

في الو ازرة يعملون في بيئة متشابهة من حيا األنظمة اإلدارية والمالية واإلجراءات المتبعة.

وقــد بينــت دراســة (المالحــي )2116 ,عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة
( )α≤0.05بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول دور الرقابة اإلدارية وتحسين مستوى األداء
اإلداري في جهاز الشرطة الفلسطينية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
جدول رقم ()43

نتائج اختبار "التباين األحادي" في محاور الرقابة تعزا لمتغير المؤهل العلمي
المتوسطات
المجال

دبلوم

قيمة

القيمة
الحتمالية

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

الختبارF

محور اداء الرقابة

6.92

6.61

6.74

6.27

0.639

0.591

محور استقاللية الرقابة

6.61

6.28

6.62

6.03

1.055

0.369

6.54

6.22

6.05

5.7

0.901

0.441

6.69

6.37

6.47

6

0.776

0.508

فأقل

محور مدى تطبيق ادارة الرقابة
للمعايير الرقابية
محور واقع الرقابة

()Sig.

 .4ل توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوا ( )α≤0.05لمتوســــطات تقــــديرات
المبحوثين حول واقع الرقابة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني تعزى لمتغير (الرتبة العسكرية).

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب أكبر مـن مسـتوى
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجال (واقع الرقابـة بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني) ،حيـا

كان ــت قيمـ ــة مس ــتوى الداللـ ــة  ،1.122مم ــا يوضـ ــح عـــدم وجـ ــود ف ــروق معنويـ ــة بـــين اسـ ــتجابات
المبحوثين تعزى لمتغير الرتبة العسكرية.

وهذا يدل على اتفاق تقديرات أفراد عينـة الد ارسـة مـن كافـة الرتـب العسـكرية حـول واقـع الرقابـة فـي
و ازرة الداخليـة واألمــن الــوطني بقطــاع غـزة ،ويعــزو الباحــا ذلــك بوحـدة العمــل فــي الــو ازرة ،وتشــابه
بيئة العمل المحيطة بالعاملين.
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جدول رقم ()44

نتائج اختبار "التباين األحادي" في محاور الرقابة تعزا لمتغير الرتبة العسكرية
المتوسطات
المجال

رائد

مقدم

عقيد

عميد فما
فوق

قيمة
الختبارF

القيمة

الحتمالية
()Sig.

محور اداء الرقابة

6.57

7.14

6.7

7.93

2.309

0.077

محور استقاللية الرقابة

6.3

6.67

6.38

7.67

1.470

0.223

6.17

6.59

6.02

7.78

1.914

0.128

6.35

6.8

6.37

7.79

2.260

0.082

محور مدى تطبيق ادارة الرقابة
للمعايير الرقابية
محور واقع الرقابة

 .5ل توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوا ( )α≤0.05لمتوســــطات تقــــديرات
المبحــوثين حــول واقــع الرقابــة بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني تعــزى لمتغيــر (عـــدد ســـنوات

الخدمة).

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب أكبر مـن مسـتوى
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجال (واقع الرقابـة بـو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني) ،حيـا

كانـــت قيمـ ــة مس ــتوى الداللـ ــة  ،1.154مم ــا يوضـ ــح عـــدم وجـ ــود ف ــروق معنويـ ــة بـــين اسـ ــتجابات
المبحـوثين حــول تعــزى لمتغيــر عـدد ســنوات الخدمــة ،بينمــا وجـد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة
احصائية عند المحور اداء الرقابة وكانت الفروق لصالح عدد سنوات الخدمة  5سنوات فأقل.

ووجد الباحا فروق معنويـة ذات داللـة إحصـائية عنـد المحـور مـدى تطبيـق إدارة الرقابـة للمعـايير
الرقابية ،وكانت الفروق لصالح عدد سنوات الخدمة  5سنوات فأقل.

وهــذا يــدل علــى عــدم اخــتالف تقــديرات أف ـراد عينــة الد ارســة حــول واقــع الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة
واألمن الوطني بقطاع غزة ،باختالف عدد سنوات خدمتهم.

وقد خلصـت دراسـة (المالحـي )2116 ,إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى

داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول دور الرقابة اإلداريـة وتحسـين مسـتوى
األداء اإلداري في جهاز الشرطة الفلسطينية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
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جدول رقم ()45

نتائج اختبار "التباين األحادي في محاور الرقابة تعزا لمتغير عدد سنوات الخدمة
المتوسطات
المجال

 5سنوات

11-6

أكثر من 11

فأقل

سنوات

سنوات

قيمة
الختبارF

القيمة

الحتمالية
()Sig.

محور اداء الرقابة

7.54

6.5

6.73

3.494

0.032

محور استقاللية الرقابة

6.81

6.27

6.41

0.953

0.387

7.38

6.21

6.13

4.275

0.015

7.25

6.33

6.43

2.968

0.053

محور مدى تطبيق ادارة الرقابة
للمعايير الرقابية
محور واقع الرقابة

 .4اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة:

ل يوجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوا ( )α≤0.05لمتوســطات تقــديرات المبحــوثين

حــول مســتوي تحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــوزارة الداخليــة واألمــن الــوطني تعــزا لمتغي ـرات:

(الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،الرتبة العسكرية ،عدد سنوات الخدمة).

أول :ل توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوا ( )α≤0.05لمتوســــطات تقــــديرات

المبحوثين حول واقع الرقابة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني تعزى لمتغير (الجنس).

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبـار نتائج اختبار (ت) لعينتين مسـتقلتين أقـل مـن
مس ــتوى الدالل ــة  ،α ≥ 0.05بالنس ــبة إلجم ــالي المح ــور (مع ــايير الحك ــم الرش ــيد ب ــو ازرة الداخلي ــة

واألمــن الــوطني) ،حيــا كانــت قيمــة المعنويـة  ،1.75ممــا يوضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين
استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس.

وهذا يدل على اتفاق وجهات نظر أفراد عينة الدراسة مـن كـال الجنسـين حـول تـوفر معـايير الحكـم
الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

جدول رقم ()46

نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين في محاور معايير الحكم الرشيد تعزا لمتغير الجنس
المحور
معيار المشاركة
معيار الرؤية اإلستراتيجية

الجنس

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

6.19

1.55

أنثى

6.08

1.95

ذكر

6.03

1.76

أنثى

6.36

1.78
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قيمة

القيمة

الختبار  Tالحتمالية ()Sig.
.381

.703

-1.032

.303

المحور
معيار سيادة القانون
معيار الشفافية
معيار االستجابة
معيار المساءلة
معيار الكفاءة والفاعلية
معيار التوافق
معيار المساواة والعدالة
إجمالي محاور معايير الحكم الرشيد

الجنس

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

5.84

1.73

أنثى

6.43

2.05

ذكر

6.03

1.61

أنثى

6.33

1.75

ذكر

6.13

1.63

أنثى

6.59

1.68

ذكر

5.94

1.80

أنثى

6.62

1.87

ذكر

6.25

1.89

أنثى

6.66

1.98

ذكر

6.33

1.74

أنثى

6.45

1.72

ذكر

5.68

1.98

أنثى

6.44

2.11

ذكر

6.05

1.44

أنثى

6.44

1.69

قيمة

القيمة

الختبار  Tالحتمالية ()Sig.
-1.796

.074

-.997

.320

-1.505

.134

-2.051

.041

-1.164

.246

-.386

.700

-2.076

.039

-1.441

.151

ثانيـــا :ل توجـــد فـــروق ذات دللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوا ( )α≤0.05لمتوســـطات تقـــديرات

المبحوثين حول مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الـوطني تعـزى لمتغيـر

(الفئة العمرية).

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبـار ب الختبـار بالتبـاين األحـادي ب أقـل مـن مسـتوى

الداللـ ــة  α ≥ 0.05بالنسـ ــبة إلجمـ ــالي المجـ ــال (معـ ــايير الحكـ ــم الرشـ ــيد بـ ــو ازرة الداخليـ ــة واألمـ ــن

ال ــوطني) ،حيـــا كان ــت قيم ــة مس ــتوى الدالل ــة  ،1.171مم ــا يوضـــح وج ــود فـــروق معنوي ــة بـــين
استجابات المبحوثين حول تعزى لمتغير العمر ،وكانت الفروق لصالح الفئة العمرية مـن  57سـنة

فأكثر.

وهــذا يــدل علــى ارتفــاع مســتوى تقــديرات أفـراد عينــة الد ارســة الــذين أعمــارهم (مــن  57ســنة فــأكثر)
حــول تــوفر معــايير الحكــم الرشــيد فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غـزة ،ويفســر الباحــا

ذلك بالوعي واإلدراك لدى هذه الفئة ،وكونها أكثر إطالعًا وتجرب ًة في العمل.
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جدول رقم ()47

نتائج اختبار "التباين األحادي" في محاور معايير الحكم الرشيد تعزا لمتغير الفئة العمرية
المتوسطات
المجال

-25

41-31

51-41

51

31

سنة

سنة

فأكثر

القيمة

قيمة

الحتمالية

الختبارF

()Sig.

معيار المشاركة

6.25

5.98

6.49

7.9

3.142

0.026

معيار الرؤية االستراتيجية
معيار سيادة القانون

6.22

5.84

6.46

7.4

2.748

0.043

6.37

5.66

6.07

7.65

3.583

0.014

معيار الشفافية

6.27

5.87

6.34

7.3

2.332

0.075

معيار االستجابة

6.32

6.03

6.41

7.65

1.995

0.115

معيار المساءلة

6.42

5.8

6.16

7.95

3.214

0.024

معيار الكفاءة والفاعلية

6.33

6.13

6.68

7.07

1.379

0.250

معيار التوافق

6.5

6.07

6.82

7.65

3.587

0.014

معيار المساواة والعدالة

6.15

5.54

6.01

6.55

1.702

0.167

إجمالي محاور معايير الحكم الرشيد

6.31

5.88

6.39

7.46

3.365

0.019

ثالثـــا :ل توجـــد فـــروق ذات دللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوا ( )α≤0.05لمتوســـطات تقـــديرات

المبحــوثين حــول مســتوي تحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــوزارة الداخليــة واألمــن الــوطني تعــزا
لمتغير (المؤهل العلمي).

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب أكبر مـن مسـتوى

الداللـ ــة  α ≥ 0.05بالنسـ ــبة إلجمـ ــالي المجـ ــال (معـ ــايير الحكـ ــم الرشـ ــيد بـ ــو ازرة الداخليـ ــة واألمـ ــن

الــوطني) ،حيــا كانــت قيمــة مســتوى الداللــة  ،1.331ممــا يوضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين
استجابات المبحوثين حول تعزى لمتغير المؤهل علمي.

وهذا يدل على عدم اختالف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول توفر معايير الحكـم الرشـيد فـي
و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة باختالف مؤهالتهم العلمية.
جدول رقم ()48

نتائج اختبار "التباين األحادي" في محاور معايير الحكم الرشيد تعزا لمتغير المؤهل العلمي
المتوسطات
المجال

دبلوم

قيمة

القيمة
الحتمالية

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

الختبارF

معيار المشاركة

6.26

6.17

6.28

5.17

0.746

0.526

معيار الرؤية االستراتيجية

6.32

6.04

6.21

4.76

1.267

0.286

فأقل
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()Sig.

المتوسطات
المجال

دبلوم

قيمة

القيمة
الحتمالية

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

الختبارF

معيار سيادة القانون

6.17

5.92

5.85

4.76

0.954

0.415

معيار الشفافية

6.24

6.07

5.96

5.64

0.303

0.823

معيار االستجابة

6.39

6.18

6.21

5.16

0.842

0.472

معيار المساءلة

6.46

6.01

5.84

5.2

1.148

0.330

معيار الكفاءة والفاعلية

6.52

6.3

6.18

5.83

0.314

0.815

معيار التوافق

6.58

6.23

6.75

5.64

1.398

0.244

معيار المساواة والعدالة

6.1

5.73

5.8

5.08

0.525

0.666

إجمالي محاور معايير الحكم الرشيد

6.34

6.07

6.12

5.25

0.903

0.440

فأقل

()Sig.

رابعـــا :ل توجـــد فـــروق ذات دللـــة احصـــائية عنـــد مســـتوا ( )α≤0.05لمتوســـطات تقـــديرات

المبحــوثين حــول مســتوي تحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــوزارة الداخليــة واألمــن الــوطني تعــزا

لمتغير (الرتبة العسكرية).

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب أكبر مـن مسـتوى

الداللـ ــة  α ≥ 0.05بالنسـ ــبة إلجمـ ــالي المجـ ــال (معـ ــايير الحكـ ــم الرشـ ــيد بـ ــو ازرة الداخليـ ــة واألمـ ــن

الــوطني) ،حيــا كانــت قيمــة مسـتوى الداللــة  ،1.152ممــا يوضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين
اسـتجابات المبحـوثين حــول تعـزى لمتغيـر الرتبــة العسـكرية ،بينمـا وجــد الباحـا فـروق معنويــة ذات
داللة احصائية عند المحـور معيـار الرؤيـة السـتراتيجية ،وكانـت الفـروق لصـالح الرتبـة العسـكرية

عميد فأعلى.

ووجــد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة احصــائية عنــد المحــور معيـــار التوافـــق وكانــت الفــروق
لصالح الرتبة العسكرية عميد فأعلى.

وهذا يدل على عدم اختالف تقديرات أفراد عينة الدراسة حول توفر معايير الحكم الرشيد فـي و ازرة
الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة بــاختالف رتــبهم العســكرية ،باســتثناء تقــدي ارتهم حــول تــوفر
معــايير المشــاركة والرؤيــة االســتراتيجية ،والتــي كانــت لصــالح الــذين رتبــتهم العســكرية (عميــد فمــا

فوق).
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جدول رقم ()49

نتائج اختبار "التباين األحادي" في محاور معايير الحكم الرشيد تعزا لمتغير الرتبة العسكرية
المتوسطات
المجال

رائد

مقدم

عقيد

عميد فما
فوق

قيمة
الختبارF

القيمة

الحتمالية
()Sig.

معيار المشاركة

6.08

6.46

6.67

7.78

2.084

0.103

معيار الرؤية االستراتيجية
معيار سيادة القانون

5.94

6.44

6.77

8.07

2.915

0.035

5.82

6.36

6.04

7.93

2.203

0.088

معيار الشفافية

6.02

6.26

6.09

7.53

1.018

0.385

معيار االستجابة

6.1

6.6

6.4

7.6

1.708

0.166

معيار المساءلة

5.91

6.65

6.14

7.4

2.160

0.093

معيار الكفاءة والفاعلية

6.23

6.64

6.46

7.33

0.783

0.505

معيار التوافق

6.16

7.29

6.63

7.47

4.695

0.003

معيار المساواة والعدالة

5.67

6.38

5.83

1.1

1.537

0.205

5.99

6.56

6.36

7.57

2.604

0.052

إجمالي محاور معايير الحكم
الرشيد

خامســا :ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوا ( )α≤0.05لمتوســطات تقــديرات

المبحوثين حول مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخلية واألمن الـوطني تعـزى لمتغيـر
(عدد سنوات الخدمة).

تبـين أن القيمـة االحتماليــة ) (Sig.المقابلـة الختبـار ب الختبــار بالتبـاين األحـادي ب أكبــر مـن مســتوى

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجال (معايير الحكم الرشيد بو ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني)،
حيــا كانــت قيمــة مســتوى الداللــة  ،1.155ممــا يوضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين اســتجابات

المبحــوثين حــول تعــزى لمتغيــر العمــر ،بينمــا وجــد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة إحصــائية عنــد
المحور سيادة القانون وكانت الفروق لصالح عدد سنوات الخدمة من  5سنوات فأقل.

ووج ـد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة إحصــائية عنــد المحــور معيــار المســاءلة ،وكانــت الفــروق
لصالح عدد سنوات الخدمة من  5سنوات فأقل.

ووج ـد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة إحصــائية عنــد المحــور معيــار الكفــاءة والفاعليــة ،وكانــت
الفروق لصالح عدد سنوات الخدمة من  5سنوات فأقل.

ووج ـد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة إحصــائية عنــد المحــور معيــار المســاواة والعدالــة ،وكانــت
الفروق لصالح عدد سنوات الخدمة من  5سنوات فأقل.
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وهذا يدل على عـدم اخـتالف وجهـات نظـر أفـراد عينـة الد ارسـة حـول تـوفر معـايير الحكـم الرشـيد فـي
و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غـزة بــاختالف عــدد ســنوات خــدمتهم ،باســتثناء وجهــات نظــرهم

حول توفر معـايير المسـاءلة والكفـاءة والفاعليـة ،والتـي كانـت لصـالح الـذين عـدد سـنوات خـدمتهم (5

سنوات فأكثر).

جدول رقم ()51

نتائج اختبار "التباين األحادي في محاور معايير الحكم الرشيد تعزا لمتغير عدد سنوات الخدمة
المجال

المتوسطات

قيمة

القيمة

الحتمالية

 5سنوات فأقل

 11-6سنوات

أكثر من  11سنوات

الختبارF

معيار المشاركة

5.87

6.11

6.27

0.564

0.570

معيار الرؤية االستراتيجية

6.57

6.02

6.08

0.578

0.562

معيار سيادة القانون

7.31

5.83

5.87

4.269

0.015

معيار الشفافية

6.62

6.14

5.95

1.169

0.312

معيار االستجابة

7.25

6.09

6.18

2.928

0.055

معيار المساءلة

7.69

6.06

5.84

6.404

0.002

معيار الكفاءة والفاعلية

7.47

6.36

6.13

3.117

0.046

معيار التوافق

7.17

6.17

6.42

2.206

0.112

معيار المساواة والعدالة

7.58

5.87

5.52

6.746

0.001

إجمالي محاور معايير الحكم الرشيد

7.06

6.07

6.03

2.943

0.055
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()Sig.

النتائج والتوصيات والدراسات المقترحة

أولا :نتائج الدراسة.
ثاني ا :توصيات الدراسة.

ثالثا :الدراسات المقترحة.
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أولا :نتائج الدراسة
 .1النتائج المتعلقة بواقع الرقابة في وزارة الداخلية واألمن الوطني:

أ .تتوفر الرقابة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة بوزن نسبي (.)%63.2

ب .يتوفر أداء الرقابة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة بوزن نسبي (.)%66.6

ج .تتـ ــوفر اسـ ــتقاللية الرقابـ ــة فـ ــي و ازرة الداخليـ ــة واألمـ ــن الـ ــوطني بقطـ ــاع غ ـ ـزة بـ ــوزن نسـ ــبي
(.)%64.1

د .يتوفر تطبيق إدارة الرقابـة للمعـايير الدوليـة فـي و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع غـزة
بوزن نسبي (.)%62.4

 .2النتائج المتعلقة بمعايير الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني:

أ .تتــوفر معــايير الحكــم الرشــيد فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة بــوزن نســبي
(.)%67.1

ب .يتـ ــوفر معيـ ــار المشـ ــاركة فـ ــي و ازرة الداخليـ ــة واألمـ ــن الـ ــوطني بقطـ ــاع غ ـ ـزة بـ ــوزن نسـ ــبي
(.)%67.2

ج .يتــوفر معيــار الرؤيــة االســتراتيجية فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غــزة بــوزن
نسبي (.)%61.1

د .يتــوفر معيــار ســيادة القــانون فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة بــوزن نســبي
(.)%51.2

ه .يتـ ــوفر معيـ ــار الشـ ــفافية فـ ــي و ازرة الداخليـ ــة واألم ـ ــن الـ ــوطني بقطـ ــاع غ ـ ـزة بـ ــوزن نسـ ــبي
(.)%61.1

و .يتـــوفر معيـ ــار االس ــتجابة فـ ــي و ازرة الداخليـــة واألمـ ــن الـــوطني بقطـ ــاع غـ ـزة بـ ــوزن نسـ ــبي
(.)%67.1

ز .يتـ ــوفر معيـ ــار المسـ ــاءلة فـ ــي و ازرة الداخليـ ــة واألمـ ــن الـ ــوطني بقطـ ــاع غ ـ ـزة بـ ــوزن نسـ ــبي
(.)%61.4

ح .يتوفر معيار الكفـاءة والفاعليـة فـي و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع غـزة بـوزن نسـبي
(.)%64.1

ط .يت ـ ــوفر معي ـ ــار التواف ـ ــق ف ـ ــي و ازرة الداخلي ـ ــة واألم ـ ــن ال ـ ــوطني بقط ـ ــاع غـ ـ ـزة ب ـ ــوزن نس ـ ــبي
(.)%64.3
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ي .يتوفر معيار المسـاواة والعدالـة فـي و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع غـزة بـوزن نسـبي
(.)%51.2

 .3النتـــائج المتعلقـــة بالعالقـــة بـــين الرقابـــة ومعـــايير الحكـــم الرشـــيد فـــي و ازرة
الداخلية واألمن الوطني:
أ .يوجــد عالقــة إيجابيــة بــين واقــع الرقابــة وتحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد فــي و ازرة الداخليــة
واألمن الوطني بقطاع غزة.

ب .يوجــد عالقــة إيجابيــة بــين أداء الرقابــة وتحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد فــي و ازرة الداخليــة
واألمن الوطني بقطاع غزة.

ج .يوجد عالقة إيجابية بين استقاللية الرقابة وتحقيق معايير الحكم الرشـيد فـي و ازرة الداخليـة
واألمن الوطني بقطاع غزة.

د .يوجــد عالق ــة إيجابي ــة ب ــين تطبي ــق إدارة الرقاب ــة للمع ــايير الدولي ــة وتحقي ــق مع ــايير الحك ــم
الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

 .4النتائج المتعلقـة بـأثر الرقابـة علـى معـايير الحكـم الرشـيد فـي و ازرة الداخليـة
واألمن الوطني:
أ -يوجــد أثــر إيجــابي للرقابــة علــى تحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد فــي و ازرة الداخليــة واألمــن
الوطني بقطاع غزة.

 .5النتائج المتعلقة بالفروق في واقع الرقابة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني:

أ .ال يوجــد فــروق حــول واقــع الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة تعــزى
لمتغير الجنس.

ب .ال يوجــد فــروق حــول واقــع الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة تعــزى
لمتغير الفئة العمرية.

ج .ال يوجــد فــروق حــول واقــع الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة تعــزى
لمتغير المؤهل العلمي.

د .ال يوجــد فــروق حــول واقــع الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة تعــزى
لمتغير الرتبة العسكرية.
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ه .ال يوجــد فــروق حــول واقــع الرقابــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غ ـزة تعــزى
لمتغير عدد سنوات الخدمة.

 .6النتائج المتعلقة بالفروق في معايير الحكم الرشيد في و ازرة الداخليـة واألمـن
الوطني:

أ .ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد فـي و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع
غزة تعزى لمتغير الجنس.

ب .ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد فـي و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع
غزة تعزى لمتغير الفئة العمرية ،ولصالح الذين أعمارهم ( 57سنة فأكثر).

ج .ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد فـي و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع
غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

د .ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد فـي و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع
غزة تعزى لمتغير الرتبة العسكرية.

ه .ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد فـي و ازرة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع
غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
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ثاني ا :توصيات الدراسة
 .1توصيات متعلقة بواقع الرقابة في وزارة الداخلية واألمن الوطني:

أ .أن تتس ــم العالقـــة ب ــين مـــوإلفي الـــو ازرة الداخلي ــة ومفتشـــي الرقابـــة بالتعـــاون ،مـــن خ ــالل

األنشطة المشتركة بينهم ،وفرق العمل أيضًا.
ب .ممارســة مفتش ـي الرقابــة فــي الــو ازرة أعمــالهم بعيــدًا عــن التحيــز والمحابــاة ،والمســاواة بــين
جميع العاملين في الو ازرة.

ج .توفر الفهم الواضح لمعايير الرقابة الدولية لدى مفتشي الرقابة.
د .الت ـزام مفتش ـي الرقابــة باألنظمــة والمعــايير الرقابيــة أثنــاء العمــل بــالو ازرة ،وذلــك مــن خــالل
اعتماد وتطبيق نماذج للرقابة في الو ازرة.

ه .تمتع مفتشي الرقابة باالستقاللية والحيادية أثناء تنفيذ المهام.

بناء على المعايير الرقابية.
و .تعيين مفتشي الرقابة في الو ازرة ً

 .2توصيات متعلقة بمعايير الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني:
أ .تحفيــز العــاملين بــالو ازرة علــى إبــداء الــرأي وتقــديم المقترحــات ،وذلــك مــن خــالل هيئــات
الرقابة وصندوق الشكاوى.

ب .إطالع موإلفي الو ازرة على األهداف االسـتراتيجية التـي تطمـح الـو ازرة لتحقيقهـا مـن خـالل
متابعة الرقابة.

ج .تطبيق قانون الرقابة على جميع العاملين في الو ازرة دون استثناء.

ال بأول.
د .إطالع موإلفي الو ازرة على المعلومات المتعلقة بقوانين الرقابة ،وتحديثها أو ً

ه .تطوير أساليب العمل لدى مفتشـي الرقابـة فـي الـو ازرة ،وذلـك تماشـيًا مـع تطـور العمـل فـي
الو ازرة.

و .مساءلة المخالفين من موإلفي الو ازرة دون استثناء ،وتقديمهم للعدالة.
ز .اختيار وتعيين مفتشي الرقابة بناء على الكفاءة والمهنية.

ح .منــع الرقابــة للن ازعــات التــي تنشــأ فــي بيئــة العمــل فــي الــو ازرة ،وفصــل أي منازعــات فــور
وقوعها.

ط .إ فساح المجال لكال الجنسين للمشاركة في العملية الرقابية في الو ازرة.

126

جدول رقم ()51

خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة
جهة التنفيذ

التوصيات
أن تتسم العالقة بين موإلفي الو ازرة الداخلية ومفتشي الرقابة بالتعاون.

العالقات العامة

ممارسة مفتشي الرقابة في الو ازرة أعمالهم بعيداً عن التحيز والمحاباة.

مفتشو الرقابة

توفر الفهم الواضح لمعايير الرقابة الدولية لدى مفتشي الرقابة.

مكتب المراقب
العام

الوسائل
لقاءات وورش
عمل
دورات تدريبية

التزام مفتشي الرقابة باألنظمة والمعايير الرقابية أثناء العمل بالو ازرة.

مفتشو الرقابة

-

تمتع مفتشي الرقابة باالستقاللية والحيادية أثناء تنفيذ المهام.

مفتشو الرقابة

-

بناء على المعايير الرقابية.
تعيين مفتشي الرقابة في الو ازرة ً

اإلدارة والتنظيم

تحفيز العاملين بالو ازرة على إبداء الرأي وتقديم المقترحات.

العالقات العامة

لقاءات عامة

العالقات العامة

بروشورات

إطـ ــالع مـ ــوإلفي الـ ــو ازرة علـ ــى األهـ ــداف االسـ ــتراتيجية التـ ــي تطمـ ــح الـ ــو ازرة
لتحقيقها من خالل متابعة الرقابة.

تطبيق قانون الرقابة على جميع العاملين في الو ازرة دون استثناء.
إطالع موإلفي الو ازرة على المعلومات المتعلقة بقوانين الرقابة.

مكتب المراقب
العام
العالقات العامة
مكتب المراقب

تطوير أساليب العمل لدى مفتشي الرقابة في الو ازرة.

العام

مكتب المراقب

مساءلة المخالفين من موإلفي الو ازرة دون استثناء.

العام

اختيار وتعيين مفتشي الرقابة بناء على الكفاءة والمهنية.
منع الرقابة للنزاعات التي تنشأ في بيئة العمل في الو ازرة.
إ فساح المجال لكال الجنسين للمشاركة في العملية الرقابية في الو ازرة.
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اإلدارة والتنظيم
مكتب المراقب
العام
مكتب المراقب
العام

اختبارات

ومقابالت

بروشورات
دورات تدريبية
اختبارات

ومقابالت
زيارات ميدانية
تعيين مفتشين

ثالثا :الدراسات المقترحة
أ .واقع الرقابة وعالقتها بتحقيق معايير الحكم الرشيد في الو ازرات الفلسطينية.

ب .آلية تطوير عمل الرقابة في و ازرة الداخلية واالمن الوطني بقطاع غزة.

ج .سبل تحقيق معايير الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
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قائمة المصادر والمراجع
أولا :المصادر.
ثانيا :المراجع العربية.

ثالث ا :المراجع األجنبية.
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قائمة المصادر والمراجع
أولا :المصادر:

 .7القرآن الكريم.

ثانيا :المراجع العربية:
أ .الكتب:

 .7إبراهيم ،محمد محمد ( ،)2113المـدير والتجاهـات الداريـة الحديثـة ،مكتبـة عـين شـمس،
القاهرة ،مصر.

 .2أمـ ــان ،)2171( ،الئــــتالف مــــن أجــــل النزاهــــة والمســــائلة ( ،)2171الن ازهـ ــة والشـ ــفافية
والمسائلة في موجهة الفساد ،ط.2

 .4بكير ،جالل ( ،)7112اإلدارة العامة ،مكتبة عين شمس ،جمهورية مصر العربية.

 .3الخطيب ،خالد راغب ( ،)2171مفـاهيم حديثـة فـي الرقابـة الماليـة والداخليـة فـي القطـاع
العام والخاص ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .5درويــش ،محمــد ( ،)2171مرتك ـزات الحكــم الــديمقراطي وقواعــد الحكــم الرشــيد ،ط ،7دار
النهضة العربية ،القاهرة ،مصر.

 .6ديري ،زاهد ( ،)2177الرقابة اإلدارية ،ط ،7دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .1الســكارنة ،بــالل خلــف ( ،)2111التطـــوير التنظيمـــي واإلداري ،ط ،7عمــان :دار المســيرة
للنشر والتوزيع.

 .2ســالمة ،مصــطفي صــالح ( ،)2171مفـــاهيم حديثـــة فـــي الرقابـــة الداخليـــة والماليـــة ،دار
البداية للنشر ،عمان ،األردن.

 .1شاهين ،حمدي ( ،)2114الدولة السالمية في عصر الخلفاء الراشدين ،كلية دار العلوم،
جامعة القاهرة.

 .71شــاويش ،مصــطفى نجيــب ( ،)2112اإلدارة الحديثــة مفــاهيم ووظــائر وتطبيقــات ،دار
الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .77الطراونة ،حسين وعبد الهادي ،توفيق ( ،)2177الرقابة اإلدارية ،ط ،7دار الحامـد للشـر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .72العــامري ،صــالح والغــالبي ،طــاهر ( ،)2111اإلدارة واألعمــال ،دار وائــل للنشــر ،عمــان،
األردن.

 .74عبــاس ،أنــس عبــد الباســط ( ،)2177إدارة األعمــال وفــق منظــور معاصــر ،دار المســيرة
للنشر ،عمان ،األردن.
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 .73عباس ،علي ( ،)2117الرقابة اإلدارية على العمال والمال .مكتبة ال ارئـد العلميـة ،ط،7
عمان ،األردن.

 .75عبد ربه ،رائد محمـد ( ،)2174مبـادك إدارة األعمـال .الجنادريـة للنشـر والتوزيـع ،عمـان،
األردن.

 .76عبيــد ،يحيــى وعبــد الوهــاب ،إبــراهيم ( ،)2117أصـــول المراجعـــة ،ط ،7مكتبــة الج ــالء،
المنصورة ،مصر.

 .71العالق ،بشير ( ،)2112اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم ،دار اليازوري للنشر والتوزيـع،
األردن.

 .72عليش ،محمد ماهر ( ،)2116أصول التنظيم واإلدارة ،مكتبة عين شمس ،القاهرة.

 .71الغ ازلـي ،صــالح محمــد ( ،)2171الحكــم الصــالح الطريــق إلــى التنميــة ،جمعيــة الشــفافية
الكويتية.

 .21القبــيالت ،حمــدي ســليمان ( ،)7112الرقابــة اإلداريــة والماليــة ،مكتبــة دار الثقافــة للنشــر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .27كريم ،حسن ( ،)2113مفهوم الحكـم الصـالح ،ضـمن كتـاف الفسـاد والحكـم الصـالح فـي
البالد العربية ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.

 .22اللـ ــوزي ،موسـ ــي ( ،)2172التنظ ـ ــيم وإجـ ـ ـراءات العمـ ــل ،ط ،7عم ـ ــان :دار وائـ ــل للنش ـ ــر
والتوزيع.

 .24محمـود ،عـالء الـدين عبــد الغنـى ( ،)2177إدارة المنظمــات ،دار صـفاء للنشـر والتوزيــع،
عمان.

 .23المــدهون ،نافــذ ( ،)2172إدارة الحكــم الرشــيد وتطبيقاتهــا فــي فلســطين ،مكتبــة ومطبعــة
دار المنارة ،غزة ،فلسطين.

 .25مصــطفى ،أحمــد ســيد ( ،)2115إدارة الســلوك التنظيمــي ،رؤيــة معاصــرة ،دار النهضــة
العربية ،القاهرة ،مصر.

 .26المغربــي ،عبــد الحمي ــد ( ،)2117األصـــول العلميـــة إلدارة األعمـــال ،المكتبــة المصـ ـرية،
المنصورة ،مصر.

 .21المغربي ،عبد الحميـد ( ،)2116اإلدارة األصـول والعلميـة والتوجهـات المسـتقبلية لمـدير
القرن الحادي والعشرين ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،المنصورة ،مصر.

 .22منصــور ،علــي محمــد ( ،)7111مبــادك اإلدارة أســس ومفــاهيم ،مجموعــة النيــل العربيــة
للنشر ،القاهرة ،مصر.

 .21النعيمي ،صالح ( ،)2112اإلدارة ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،األردن.
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ف .الدراسات واألبحاث العلمية:

 .7أبــو هــداف ،ماجــد محمــد ( ،)2116تقــويم وتطــوير الداء الرقــابي لــديوان الرقابــة الماليــة
والدارية ،دراسة على المؤسسات الحكومية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير (غير منشورة)،

 .2باعلوي ،محمد بن سليمان ( ،)2112مدي فاعلية الرقابة الداريـة علـى أعمـال الجمعيـات
الخيرية وانعكاساتها المنية ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة نايل للعلوم األمنية.

 .4البرغ ــوثي ،محاس ــن س ــلميان ( ،)2171دور وحـــدة الرقابـــة والتـــدقيق اإلداري فـــي تعزيـــز
مبــادك الحكــم الصــالح فــي المؤسســات الحكوميــة فــي ال ــفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر

المــدققين اإلداريــين ومــوظفي الشــؤون اإلداريــة ،رســالة ماجســتير (غيــر منشــورة) ،جامعــة
القدس ،فلسطين.

 .3بلــوم ،الســعيد ( ،)2112أســاليب الرقابــة ودورهــا فــي تقيــيم أداء المؤسســة القتصــادية،
رسالة ماجستير (غير منشورة)،

 .5بنــك المعلومــات حــول التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة ( ،)2113تحســين إدارة الحكــم فــي
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،المغرب.

 .6الحرب ــي ،أحم ــد ب ــن ص ــالح ( ،)2114الرقابـــة اإلداريـــة وعالقتهـــا بكفـــاءة األداء ،دراســـة
تطبيقيــة علــى الم ـراقبين الجمــركيين بجمــرك مطــار المل ـ خالــد الــدولي ،د ارســة ماجســتير
(غير منشورة) ،أكاديمية نايل للعلوم األمنية ،السعودية.

 .1حســين ،نعمــة وأحمــد حســن ( ،)2112دور الرقابـــة الداخليـــة فـــي حمايـــة أصـــول وأمـــوال
المنظمـــة .دراســـة تطبيقيـــة ،مجلــة جامعــة بابــل ،العلــوم اإلنســانية ،عــدد ،4جامعــة بابــل،
العراق.

 .2الحلبية ،منور ( ،)2177واقع تطبيـق معـايير الحكـم الرشـيد فـي وزارة الماليـة الفلسـطينية
وعالقتــه بفاعليـــة الداء مـــن وجهــة نظـــر المـــوظفين ،دراســة تطبيقيــة علــى و ازرة الماليــة
الفلسطينية .رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة القدس ،فلسطين.

 .1الـدبيس ،فضــل ( ،)2111تقــويم دور ديـوان الرقابــة والتفتــي

اإلداري فــي تحســين األداء

في الدوائر الحكومية فـي األردن .د ارسـة مقارنـة ،رسـالة ماجسـتير (غيـر منشـورة) ،الجامعـة
األردنية ،عمان ،األردن.

 .71السبيعي ،فارس بـن علـوش ( ،)2171دور الشـفافية والمسـائلة الحكوميـة فـي الحـد مـن
الفســـاد اإلداري فـــي القطاعـــات الحكوميـــة الســـعودية ،رس ــالة ماجس ــتير (غي ــر منش ــورة)،
السعودية.
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 .77شــاهين ،ســمر محمــد ( ،)2111واقــع الرقابــة اإلداريــة الداخليــة فــي المنظمــات األهليــة
بقطاع غزة ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .72الشـريل ،طــالل عبــد الملــك ( ،)2113األنمــاط القياديــة وعالقتهــا بــاألداء الــوظيفي مــن
وجهـة نظـر العـاملين برمـارة مكــة المكرمـة ،د ارسـة ماجسـتير (غيـر منشـورة) ،جامعـة نــايل
العربية للعلوم األمنية ،السعودية،

 .74الشــهوان ،نوفــل ( ،)2113مقومــات الحكــم الراشــد فــي اســتدامة التنميــة العربيــة ،مركــز
الدراسات اإلقليمية ،جامعة الموصل ،العراق.

 .73الشي عيد ،إبراهيم محمد ( ،)2111مدا فاعلية الموازنات كـأداة للتخطـيط والرقابـة فـي
بلديات قطاع غزة ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .75عالكوم ،فريد إبـراهيم ( ،)2116إدارة الحكم والعولمة ،مركز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث
الستراتيجية .االمارات.

 .76عبــد القــادر ،حســين ( ،)2172الحكــم الرشــيد فــي الجزائــر وإشــكالية التنميــة المحليــة،
رســالة ماجس ـتير (غيــر منشــورة) ،كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ،جامعــة أبــي بكــر بلقايــد،
تلمسان ،الجزائر.

 .71عزي ،االخضر وجلطي ،غانم ( ،)2116الحكـم الرشـيد وخصوصـية المؤسسـات (إشـارة
الى واقع القتصاد والمؤسسة الجزائرية) ،مجلة الجندول ،العراق.

 .72عــوض ،تــامر توفيــق ( ،)2172العالقــة بــين عناصــر الرقابــة الداخليــة وجــودة الخــدمات
المصرفية ،دراسة على المصارف العاملة في قطاع غزة مـن وجهـة نظـر العـاملين ،رسـالة
ماجستير (غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .71الغمــاري ،محمــود حم ـزة ( ،)2111أثــر الرقابــة الماليــة علــى تمويــل مؤسســات التعلــيم
العالي في فلسطين ،دراسة ميدانية على الجامعات العاملة في قطاع غزة.

 .21الغيا ،سعود بن موسـي ( ،)2114مـدي فعاليـة الـدور الرقـابي لهيئـة الرقابـة والتحقيـق
من وجهة نظر القيادات التنفيذية بالو ازرات السعودية ،رسالة ماجستير ،جامعة نايل.

 .27قويدر ،ابراهيم غـازي ابـراهيم ( ،)2176دور ديـوان الرقابـة الماليـة واإلداريـة فـي تحقيـق
معـــايير الحكـــم الرشــــيد فـــي الــــو ازرات الفلســـطينية ،رســــالة ماجســـتير ،أكاديميــــة الدارة
والسياسة ،غزة ،فلسطين.

 .22كالب ،سعيد يوسف ( ،)2113واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكـومي ،دراسـة علـى
و ازرات الســــلطة الفلســــطينية بقطــــاع غــــزة ،رسـ ــالة ماجسـ ــتير (غيـ ــر منشـ ــورة) ،الجامعـ ــة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
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 .24كنعـان ،نـواف ( ،)2115الرقابــة الماليــة علــى األجهـزة الحكوميــة (بحــا منشـور) ،مجلــة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ،دولة االمارات العربية ،مجلد ،2عدد.2

 .23مزهــوده ،عبــد المليــك ( ،)2117األداء بــين الكفــاءة والفاعليــة – مفهــوم وتقيــيم ،مجلــة
العلوم اإلنسانية ،جامعة محمد خضير بسكرة ،العدد ( ،)7الجزائر.

 .25المشهداني ،بشرى علي اليارو ( ،)2172دور الرقابة الداخلية في مكافحة ظاهرة غسيل
األموال .دراسة تطبيقية ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،ع ،14جامعة بغداد ،العراق.

 .26مطير ،سمير عبد الرازق ( ،)2174واقع تطبيق معايير الحكـم الرشـيد وعالقتهـا بـاإلداء
الداري للــو ازرات الفلســطينية ،رســالة ماجســتير (غيــر منشــورة) ،أكاديميــة اإلدارة والسياســة
للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.

 .21معهد اإلدارة العامة بالرياض ،ندوة أجهزة الرقابة المالية واإلدارية ص.761

 .22موسي ،أشرف عبد العزيز ( .)2177اإلصالح اإلداري في الو ازرات الفلسطينية ودورة
في تعزيز الحكم الرشيد ،دراسة ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس  -أبو ديس،
فلسطين.
 .21النميان ،عبد الله عبد الرحمن ( ،)2114الرقابة اإلدارية وعالقتهـا بـاألداء الـوظيفي فـي
األجهزة األمنية السعودية ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،أكاديميـة نـايل للعلـوم األمنيـة،
السعودية.

 .41هللــو ،نهلــه ( ،)2175مــدي تطبيــق منظمــات القطــاع الخــاص لمعــايير الحكــم الرشــيد
ودورها في تعزيـز إدارة الدولـة .رسـالة ماجسـتير (غيـر منشـورة) ،أكاديميـة اإلدارة والسياسـة
للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.

 .47وهبة ،عبير حسـن ( ،)2175واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسـطينية بقطـاع
غــزة ودورة فــي تحقيــق الحكــم الرشــيد ،رســالة ماجســتير (غيــر منشــورة) ،أكاديميــة اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.
ت .المجالت والدوريات والمنشورات:

 .7الحــاج عاب ــدين ،يــس ( ،)2115قـــراءه فـــي مفهـــوم الحكـــم الجيـــد ،صــحيفة الـ ـرأي الي ــوم.
السودان.

 .2حســين ،نعمــة وأحمــد ،حســن ( ،)2112دور الرقابــة الداخليــة فــي حمايــة أصــول وأم ـوال
المنظمـــة .د ارســة تطبيقيــة ،مجلــة جامعــة بابــل .العلــوم اإلنســانية ،المجلــد ،75عــدد،1 ,4
جامعة بابل .العراق.
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 .4الخطيب ،خالد راغب ( ،)2171مفـاهيم حديثـة فـي الرقابـة الماليـة والداخليـة فـي القطـاع
العام والخاص ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .3السلمي ،علـي ( ،)2114الشراكة المنتجـة الطريـق نحـو التنميـة الوطنيـة المتكاملـة ،ورقـة
مقدمة إلى اللقاء الفكري للشراكة المنتجة ،الخرطوم 75 .يناير.

 .5الشــهوان ،نوفــل ( ،)2113مقومـــات الحكــم الراشــد فـــي اســتدامة التنميـــة العربيــة ،مركــز
الدراسات اإلقليمية ،جامعة الموصل ،العراق.

 .6طـاهر ،حســن ،والعجمــي ،مضــر ( ،)2174كفــاءة القـرار وفعاليتــه بــين أرجحيــة اســتخدام
النمط العاطفي أو العقالني في اتخاذ القرار ،مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية.

 .1الع ــادلي ،حس ــين دروي ــش ( ،)2115إدارة المجتمــــع والدولــــة ،المض ــمون والش ــكل ،مجل ــة
اإلسالم والديمقراطية ،العراق.

 .2العجلوني ،محمد محمود ( ،)2174أثر الحكم الرشيد علي التنمية القتصـادية المسـتدامة
في الـدول العربيـة ،بحـا مقـدم الـي المـؤتمر العـالمي التاسـع لالقتصـاد والتمويـل االسـالمي
حول النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي ،جدة ،المملكة العربية السعودية.

 .1عــزي ،األخضــر ،جلطــي ،غــانم ( ،)2116الحكــم الرشــيد وخصوصــية المؤسســات (إشــارة
الى واقع القتصاد والمؤسسة الجزائرية) ،مجلة الجندول ،العراق.

 .71عطايــا ،نظــام ( ،)2115المؤسســات الهليــة الفلســطينية ومشــاريع الســالم المطروحــة،
الواقع والتوجيهات ،دائر البحا التنموي االغاثة الزراعية.

 .77غنيمــات ،عبــد اللــه ،وليــد صــيام ( ،)2171العوامــل المــؤثرة فــي فاعليــة أنظمــة الرقاب ـة
الداخليــة فــي الــو ازرات األردنيــة ،د ارســة تطبيقيـة ،المجلــة األردنيــة فــي إدارة االعمــال ،مجلــد
 ،1عدد  ،3األردن.

 .72فرج ــاني ،ن ــادر ( ،)2116أســــاطير الفســــاد ،جريــــدة العربــــي ،جريــــدة الحــــزف العربــــي
الديمقراطي الناصري ،العدد  ،7117القاهرة ،مصر.

 .74اللــوزي ،ســليمان ،تحســين الطراونــة ( ،)7115واقــع الرقابــة اإلداريــة كمــا يراهــا العــاملون
في الدوائر الحكومية ،دراسة ميدانية ،مجلة مؤتة للبحـوا والد ارسـات ،المجلـد ،71العـدد،6
جامعة مؤتة .األردن.

 .73المشــهداني ،بشــرى وعلــي اليــارو ( ،)2172دور الرقابـــة الداخليـــة فـــي مكافحـــة ظـــاهرة
غســيل األم ـوال .د ارســة تطبيقيــة ،مجلــة اإلدارة واالقتصــاد ،عــدد ،14جامعــة بغــداد ،بغــداد،
العراق.

 .75هالل ،محمد عبد الغني حسين ( ،)2111مهارات مقاومة ومواجهة الفسـاد ،التجاهـات
الحديثة لمحاربة الفساد ،مركز تطوير األداء والتنمية ،القاهرة.
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ملحق رقم ( :)1خطاف التحكيم
برنامج الدراسات العليا المشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
وجامعـة األقصـى بغــزة

تخصــص القيادة واإلدارة
تحكيم استبانة
حضرة السيد /ة .................................................:المحترم /المحترمة،،،

الدرجة العلمية.........................................................................:

التخصص.............................................................................:
مكان العمل...........................................................................:

تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحا بلجراء دراسة بعنوان :بدور الرقابة في تطبيق معايير الحكـم الرشـيد بـوزارة الداخليـة
واألمــن الــوطني الفلســطينيب ،وذلـك للحصــول علــى درجــة الماجســتير مــن البرنــامج المشــترك بــين
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة ،تخصص القيادة واإلدارة.

ونظـ ـ اًر لم ــا تتمتع ــون ب ــه م ــن خبـ ـرة ود اريـــة واس ــعة فـــي موض ــوع البحـــا العلمـــي ،ومنفع ــة العلـ ــم

والمتعلم ــين ،ف ــلنني أس ــتميحكم ع ــذ اًر ب ــأن تتفض ــلوا علين ــا بج ــزء م ــن وق ــتكم الثم ــين ،وتق ــدموا لنـــا

التوجيهــات واإلرشــادات مــن أجــل تعــديل ،أو حــذف ،أو إضــافة مــا ترونــه مناســبًا ،وتوضــيح مــدى
انتماء الفقرة لمحورها ،وتحكيمها من حيـا سـالمة الصـياغة اللغويـة ،لتكـون أداة جيـدة ،وتقـيس مـا

وضعت لقياسه.

شــاكرين لس ــيادتكم تفضــلكم بتق ــديم المس ــاعدة ،وتحســين وتط ــوير البح ــا العلمــي ،وتزوي ــد الطلب ــة
بــالعلم ،والكفايــات الالزم ــة إلعــداد الكـ ـوادر البشــرية بكف ــاءات وشــهادات عالي ــة ،لخدمــة المجتم ــع

وتنميته.

وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،،،
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الباحا /جالل مصطفى بدوي

ملحق رقم ( :)2أسماء المحكمين
م

السم

الدرجة العلمية

التخصص

مكان العمل

7

أكرم إسماعيل حسن سمور

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

الجامعة اإلسالمية

2

يوسف عبد عطية بحر

أستاذ مشارك

إدارة أعمال

الجامعة اإلسالمية

4

عالء الدين خليل السيد

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

جامعة األقصى

3

رامز عزمي بدير

أستاذ مساعد

5

محمد عبد العزيز الجريسي

أستاذ مساعد

علم النفس

6

نبيل اللوح

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

ديوان الموإلفين العام

1

سامي علي أبو الروس

دكتوراه

إدارة أعمال

الجامعة اإلسالمية

2

محمد فارس

دكتوراه

إدارة أعمال

جامعة األزهر

1

نهاية التلباني

دكتوراه

إدارة أعمال

جامعة األزهر

71

زياد جالل الدماا

دكتوراه

إدارة أعمال

جامعة غزة

77

علي حسن أبو جراد

دكتوراه

إدارة أعمال

جامعة غزة
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إدارة ونظم
المعلومات

جامعة األزهر
أكاديمية اإلدارة
والسياسة

برنامج الدراسات العليا المشترك بين

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
وجامعـة األقصـى بغــزة

تخصــص القيادة واإلدارة

ملحق رقم ( :)3الستبانة في صورتها النهائية

الموضوع :تعبئة استبانة
تحية طيبة وبعد،،،

األخ الكريم  /األخت الكريمة،،،

يقــوم الباحــا بد ارســة بعن ـوان( :دور الرقابــة فــي تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــوزارة الداخليــة
واألمــــن الــــوطني الفلســــطيني) ،ل ــذا نرج ــو م ــن س ــيادتكم التك ــرم بالمس ــاعدة ف ــي الحص ــول عل ــى
المعلومــات والبيانــات المطلــوب اإلجابــة عنهــا فــي هــذه االســتبيانة ،علم ـًا بــأن هــذه المعلومــات لــن
تستخدم إال في إطار البحا العلمي فقط.
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،وتقبلوا فائق االحترام،،،

القسم األول :البيانات الشخصية (الديمغرافية):
 .1الجنس:

ذكر

الباحث :جالل مصطفي بدوي

أثنى

 .2الفئة العمرية:
من25إلى41

 .3المستوا التعليمي:

دبلوم فأقل

 .4الرتبة العسكرية:

رائد
 .5عدد سنوات الخدمة:

 5سنوات فأقل

من 47إلي31
بكالوريوس

من  37إلي 51
ماجستير
عقيد

مقدم
 6إلى  71سنوات
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من 57فأكثر
دكتوراه
عميد فما فوق

أكثر من 71سنوات

القسم الثاني :واقع الرقابة:

كلما اتجهت باتجاه القيمة من (1إلى  )11يدل على الموافقة العالية ،والعكس يدل على الموافقة المتدنية .

م

الدرجة ()11-1

العبارة

المحور األول :أداء الرقابة:
 .7تحقق الرقابة داخل الو ازرة وخارجها ضوابط وسالمة النشاط المالي واالداري.
 .2تضمن الرقابة حسن استخدام السلطة من قبل العاملين بالو ازرة
 .4تعزز الرقابة من كفاءة األداء اإلداري والمالي لموظف وزارة الداخلية واألمن الوطني
 .3تحرص الرقابة على متابعة األمور المتعلقة بالعمل اإلداري والمالي بالوزارة
 .5اللوائح الخاصة بالرقابة تساعد على مطابقة النشاط المالي للقوانين واألنظمة النافذة في الو ازرة.
 .6تسهم الرقابة في رفع كفاءة األداء في الو ازرة.
 .1تتسم العالقة بين موإلفي الو ازرة ومفتشي الرقابة بالتعاون.
 .2يلتزم مفتشو الرقابة باألنظمة والمعايير الرقابية أثناء العمل بالو ازرة
 .1إجراءات الرقابة المطبقة ال تعيق سير األعمال في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.
المحور الثاني :استقال لية الرقابة:
 .7مكانة الرقابة في الو ازرة تدعم استقالليتها في تنفيذ أعمالها الرقابية داخل الو ازرة.
 .2أعطى القانون االستقالل الكافي للرقابة بو ازرة الداخلية واالمن الوطني.

 .4يمارس مفتشو بالرقابة في و ازرة الداخلية أعمالهم بعيداً عن التحيز والمحاباة.
 .3يتمتع مفتشو الرقابة باالستقاللية والحيادية أثناء تنفيذ المهام.

 .5يتمتع المفتشون بالرقابة بالتفتيش المالي اإلداري في إقرار وتنفيذ اعمال الو ازرة.
 .6تمارس الرقابة أعمالها من خالل اإلطالع على التقارير المالية واإلدارية داخل الو ازرة.
 .1يقوم المفتشون بالرقابة بتحديد الوقت التي تجري فيه الزيارة إلدارتكم.
المحور الثالث :مدا تطبيق إدارة الرقابة للمعايير الرقابية:
 .7يمارس مفتشو الرقابة اإلجراءات الرقابية بناء على المعايير الرقابية بو ازرة الداخلية.
 .2يوجد فهم واضح لمعايير الرقابة الدولية لدى مفتشي الرقابة في و ازرة الداخلية.
 .4يتم قياس جودة العملية الرقابية بناء على المعايير الرقابية الداخلية في و ازرة الداخلية.
 .3تُؤسس العالقة بين الرقابة واإلدارات بناء على المعايير الرقابية.
 .5تؤخذ توصيات الرقابة بشكل جدي وتلقى اهتماماً كبي اًر من قبل مسؤولي الو ازرة.

 .6الشروط التي يتم التعامل معها عند تعيين المفتشين بالو ازرة تتفق مع المعايير الرقابية.
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القسم الثالث :معايير الحكم الرشيد:
م

الدرجة ()11-1

العبارة

المحور األول معيار المشاركة:
 .7يتوفر في الرقابة نظام معلومات حول األداء التنظيمي لو ازرتكم.
 .2تعمل الرقابة على تقديم النصح واإلرشاد للعاملين في و ازرة الداخلية واالمن الوطني
 .4تحفز الرقابة العاملون بالو ازرة على إبداء الرأي وتقديم المقترحات.
 .3تشارك الرقابة في الندوات واللقاءات التي تعقدها و ازرتكم.
 .5تشارك الرقابة في تقديم مقترحات لحل المشكالت التي يتم الكشف عنها في و ازرتكم.
 .6توفر الرقابة نظام معلومات يقدم تغذية راجعة فورية عن األداء التنظيمي لو ازرتكم.
المحور الثاني :معيار الرؤية الستراتيجية:
 .7توجد رؤية استراتيجية توحد منظور الرقابة والو ازرة للتنمية.
 .2توجد خطة استراتيجية واضح ة للرقابة مرتبطة برؤيه ورسالة و ازرة الداخلية.
.4
.3

يتم إطالع موإلفين الو ازرة على األهداف االستراتيجية التي تطمح الو ازرة لتحقيقها من خالل
متابعة الرقابة.
تقوم الرقابة بالتخطيط ووضع اإلجراءات والخطوات والوسائل الالزمة إلنجاز عملية الرقابة بناء

على الخطة االستراتيجية بالو ازرة.

 .5يتواكب تنفيذ األعمال الرقابية وتطويرها بالو ازرة وفق ًا للتقدم العلمي وتعديل الخطة االستراتيجية.
المحور الثالث :معيار سيادة القانون:
 .7يتوفر لديكم علم باإلجراءات القانونية التي تتخذها الرقابة تجاه المخالفين في الو ازرة.
 .2يتم تطبيق قانون الرقابة على الجميع دون استثناء بو ازرتكم.
 .4توفر الرقابة إجراءات قانونية واضحة ومحددة.

 .3توفر قوانين الرقابة في الو ازرة الحماية الكاملة لحقوق الموإلفين.

 .5يمارس مفتشو الرقابة أعمالهم وفقاً ألحكام القانون المعمول بها بو ازرتكم.

المحور الرابع :معيار الشفافية:

 .7تمارس الرقابة أعمالها بشكل واضح دون تعقيد داخل الو ازرة.
 .2تسعى الرقابة لنشر الوعي لدى الجهات الخاضعة للرقابة في الو ازرة.
 .4تتبنى الرقابة نمط االنفتاح في تعاملها مع الجهات الخاضعة للرقابة في الو ازرة.
 .3تقوم الرقابة بتوفير تقاريرها الرقابية للجهات الخاضعة لرقابة الو ازرة.

 .5الموإلفون بالو ازرة على دراية بجميع المعلومات المتعلقة بقوانين الرقابة.
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م

الدرجة ()11-1

العبارة

المحور الخامس :معيار الستجابة:
 .7تضع الرقابة اإلجراءات الالزمة للكشف عن االنحرافات واألخطاء داخل الو ازرة.
 .2تعمل الرقابة على تطوير أساليب العمل لدى مفتشيها.
 .4تسهم الرقابة في المحافظة على سالمة تطبيق الق اررات الصادرة عن الو ازرة.
 .3تحرص الرقابة أثناء العمل على حماية الموإلفين العاملين بالو ازرة.
 .5تتم معالجة المخالفات المكتشفة بالو ازرة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها بسرعة وفور اكتشافها.
المحور السادس :معيار المساءلة:
 .7تساهم الرقابة في تعزيز مبدأ المساءلة في الو ازرة.

 .2يدرك العاملون في الو ازرة بوضوح اإلجراءات الواجب االلتزام بها تجاه الرقابة.
 .4تعمل الرقابة على الكشف عن المتورطين في الفساد مهما كانت رتبتهم داخل الو ازرة.
 .3تعمل الرقابة على مساءلة جميع المخالفين دون استثناء من العاملين بالو ازرة.
.5

يستطيع مفتشو الرقابة اإلطالع على كافة المستندات الضرورية ألداء مهامهم حتى لو أدي

األمر إلى محاسبة المسئولين عنها بدون أي معوقات.

المحور السابع :معيار الكفاءة والفاعلية:
 .7يتمتع مفتشو الرقابة داخل وخارج الو ازرة بالكفاءة الالزمة لتأدية أعمالهم.
 .2يحرص مفتشو الرقابة داخل الو ازرة على تأدية أعمالهم بكل فاعلية.
 .4يتمتع مفتشو الرقابة داخل وخارج الو ازرة باألمانة أثناء تأديتهم أعمالهم.
 .3تهتم الرقابة الداخلية والخارجية بتطوير أداء مفتشيها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالهم.
 .5يتمتع مفتشو الرقابة الداخلية والخارجية بالخبرة الواسعة في مجال عملهم.
 .6يتمتع مفتشو الرقابة الداخلية والخارجية بالقدرة العالية على تأدية أعمالهم.
المحور الثامن :معيار التوافق:
 .7تساهم األ عمال الرقابية في حل النزاعات التي قد تنشأ في بيئة العمل
 .2تدعم الرقابة مبدأ التوافق بين العاملين رغم اختالف مشاربهم الثقافية بو ازرتكم.
 .4تطبيق مبدأ التوافق بين الهيئات الرقابية والو ازرة يضمن تحقيق األهداف.
 .3تساعد الرقابة على منع النزاعات التي تنشأ في بيئة العمل بالو ازرة.
.5

تحقق الرقابة مبدأ االجماع حول احدى القضايا رغم االختالف في القيم الشخصية بين العاملين بالو ازرة.

المحور التاسع :معيار المساواة والعدالة:
 .7تحرص الرقابة على القيام بمهامها بعيداً عن التمييز أو التحيز بو ازرتكم.
 .2يتم إفساح المجال لكال الجنسين للمشاركة في العملية الرقابية بو ازرتكم.
 .4تتعامل الرقابة مع الموإلفين من الجنسين بذات المعايير الرقابية.

 .3الرقابة تحمي حقوق الموإلفين بالو ازرة بغض النظر عن االنتماء السياسي.
 .5تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات الرقابة لكافة الموإلفين بالو ازرة.
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ملحق رقم ( :)4أسئلة المقابلة الشخصية
االسم

العمر

عدد سنوات الخدمة

المسمى الوإليفي

المؤهل العلمي

مكان العمل

تاري المقابلة

الساعة

 .7هــل يوجــد لــديكم معــايير رقابيــة تعمــل علــى ضــمان ســالمة النشــاط المــالي واإلداري لــو ازرة
الداخلية واألمن الوطني؟

 .2هــل عمليــة التفتــيش تكــون علــى و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني بشــكل دوري أم بنــاء علــى
تقارير الو ازرة فقط؟

 .4هل هناك تقصير أو إعاقة للعمل الرقابي في و ازرة الداخلية واألمن الوطني؟
 .3المفتشون لديكم يقومون بالتفتيش الميداني ام االكتفاء بالتقارير الرقابية؟

 .5كيف تتقبل لجان الرقابة الداخلية في و ازرة الداخلية عمل الرقابة الخارجية عليها؟

 .6هــل يوجــد تعــاون مشــترك بــين الرقابــة الخارجيــة والرقابــة الداخليــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن
الوطني؟

 .1هل تري بأن الرقابة الخارجية تعمل على تحفيز الموإلفين إلبداء الرأي وتقديم المقترحات؟

 .2هل تقوم و ازرة الداخلية واألمن الوطني بتقديم التقارير الرقابية المالية واإلدارية بشكل كافي؟
 .1هل تمارسون الرقابة على و ازرة الداخلية واألمن الوطني بشكل واضح ودون تعقيد؟

 .71هــل تــتم معالجــة المخالفــات المكتشــفة بــو ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني واتخــاذ اإلج ـراءات
الالزمة بشأنها بسرعة وفور اكتشافها؟

 .77ه ــل يوج ــد ل ــديكم خط ــة اس ــتراتيجية واض ــحة للرقاب ــة تعمـــل عل ــى تطـــوير األداء اإلداري
والمالي في و ازرة الداخلية واألمن الوطني؟

 .72هل ترى بأن الرقابة تعزز مبدأ المساءلة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني؟
 .74كيف تتم عملية المراقبة والمتابعة على سير الموازنة العامة خالل السنة المالية؟
 .73كيف تتم تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في و ازرة الداخلية؟

 .75هل برأيك معايير وقوانين الرقابة تعزز الحكم الرشيد في و ازرة الداخلية واألمن الوطني؟
 .76كيف تري و ازرة الداخلية واألمن الوطني بدون رقابة خارجية؟

 .71هل الرقابة الداخلية تؤدي عملها في و ازرة الداخلية بشكل مطلوب وهناك تعاون بينكم؟
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ملحق رقم ( :)5أسماء من تم مقابلتهم
م
7
2
4

السم

المسمى الوظيفي

مكان العمل

نبيل كامل

مدير دائرة ومقرر اداري لجنة الداخلية

المجلس

يوسف محمد أبو

مدير عام الديوان ومدير عام الرقابة

الخالدي
سلمية

إياد سالمة
بكرون

واألمن

على الداخلية واألمن

مدير عام الرقابة المالية العسكرية
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التشريعي

التاريخ
2171/4/21م

ديوان الرقابة

2171/4/41م

و ازرة المالية

2171/3/2م

