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هداءا   لإ 
 

الله  ىصلمرفأ األمان، معلم البشرية محمد إلى من قاد قلوب البشرية وعقولهم إلى 
 ،،،عليه وسلم

، إلى من علمني العطاء بدون ئهاللسان عن تبيان فضله وعظيم عطاإلى من يعجز 
 ،،،أبي الغالي ،انتظار، أرجو من الله أن يمد في عمرك يا من أرجو بره ورضاه

إلى أغلي إنسانة في الوجود، إلى من غمرتني بحنانها، وأحاطتني بدعائها، بسمة 
ويمنحها  ،يمد في عمرها إلى والدتي الحنونة، أسال الله أن ،وسر الوجود ،الحياة

 ،،،الصحة والعافية
ياتي، زوجتي وشريكة ح ،من قبلت أن تسطر معي خيوط الحياة، رفيقة دربي ىلإ

 ،،،الغالية
 ،،،لما قدموه لي من دعم وتشجيع ،يراً إلى إخوتي وأخواتي وعائلتي حبًا وعرفانًا وتقد

 ،،،حببتهم بصدق وبقلب ال يعرف الحقدإلى أصدقائي الذين أ
رابطين على وإلى المجاهدين الم ،نا األبرارؤ شهدا ،لى من رووا بدمائهم تراب الوطنإ

 ،،،ثرى هذا الوطن الغالي
 ،،،وكوادرها المتفانية في العمل ،اسةإلى أكاديمية اإلدارة والسي

 ،،،لهم مني كل الحب واالحترام ،ومكانإلى طلبة العلم في كل زمان 
 

 ،،،ةالمتواضعجميعاا أهدي هذه الدراسة  مإليه
 

 الباحث: جالل مصطفي بدوي 
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ر دي  ق  كر وت 
 ش 

 
 قال تعالى: 

ذ تَأَذَّن َربُُكم لَِئن َشَكرتُم أَلِزيَدنَُّكم(  (7)إبراهيم:  صدق الله العظيم )وإ 

الله عليه وسلم  ىنبينا محمد صل ،الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين
 أما بعد: ،وعلى آله وصحبه أجمعين

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

إلشراف أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور / نافذ ياسين المدهون، لتفضله مشكورًا بقبول ا
قدمه من علم  على رسالتي، والذي غمرني بفيض علمه، وكثير نصحه، وجميل صبره، وما

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

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

لى أكاديمية اإلدارة إفاضل الذين قاموا بتحكيم االستبانة، والشكر موصول يضًا األساتذة األأ
لى أساتذتي األفاضل على حد إو في إدارتها وجميع العاملين،  والسياسة للدراسات العليا، متمثلةً 

 الذين كانوا شموعًا أضاءت لي الطريق. ،سواء
 
 

 الباحث: جالل مصطفي بدوي 
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 772 المؤهل العلمي تعزى لمتغير

ايير الحكـــم الرشـــيد فـــي محـــاور معـــ نتـــائج اختبـــار بالتبـــاين األحـــاديب (31جدول رقم )
 الرتبة العسكرية تعزى لمتغير

721 

 (51جدول رقم )
في محاور معايير الحكم الرشيد تعزى نتائج اختبار بالتباين األحادي 

 عدد سنوات الخدمةلمتغير 
727 

 721 خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة (57جدول رقم )
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 لخص الدراسة:م
 

على واقع الرقابة وعالقتها بتحقيق معايير الحكـم الرشـيد فـي وزارة  هدفت هذه الدراسة الى التعرف
 الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

واعتمــدت الدراســة المــنهج الوصـــفي التحليلــي، واســتخدمت الدراســـة االســتبانة والمقابلــة الشخصـــية 
ة الداخليــة ( مــن العــاملين فــي وزار 267كــأدوات لجمــع البيانــات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن عــدد )

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

 متوســـــط بـــــوزن نســـــبيفـــــي وزارة الداخليـــــة واألمـــــن الـــــوطني بقطـــــاع غـــــزة تـــــوفر الرقابـــــة ت .أ
(63.2%.) 
بــوزن نســبي  بقطــاع غــزةفــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني  تتــوفر معــايير الحكــم الرشــيد .ب

 (.%67.1)متوسط 
فــي وزارة الداخليــة  يوجــد عالقــة إيجابيــة بــين واقــع الرقابــة وتحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد .ج

 .واألمن الوطني بقطاع غزة
فـــي وزارة الداخليـــة واألمـــن  يوجــد أثـــر إيجـــابي للرقابـــة علــى تحقيـــق معـــايير الحكـــم الرشــيد .د

 .الوطني بقطاع غزة
تعـــزى  فـــي وزارة الداخليــة واألمـــن الـــوطني بقطــاع غـــزة اقــع الرقابـــةال يوجــد فـــروق حـــول و  .ه

ــــة العمريــــة، المؤهــــل العلمــــي، الرتبــــة العســــكرية،  ســــنوات عــــدد لمتغيــــرات: )الجــــنس، الفئ
 (.الخدمة

فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع  ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد .و
(، عــدد ســنوات الخدمــةالعلمــي، الرتبــة العســكرية، تعــزى لمتغيــرات )الجــنس، المؤهــل  غــزة

 سنة فأكثر(. 57بينما يوجد فروق تعزى لمتغير )الفئة العمرية( ولصالح الذين أعمارهم )
 وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومن أهمها:

باألنظمــة  ، والتــزامهمالفهــم الواضــح لمعــايير الرقابــة الدوليــة لــدى مفتشــي الرقابــة تــوفر .أ
 يير الرقابية.والمعا

 .، وكذلك على الكفاءة والمهنيةتعيين مفتشي الرقابة بناًء على المعايير الرقابية .ب
 عن التحيز والمحاباة. الرقابة أعمالهم بعيداً  يمفتش ممارسة .ج

 
 



 ل
 

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. 
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 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
 

 :ةالمقدم
الرقابــة منهــا فللمجــاالت التــي تنطلــق منهــا،  وفقــاً فــي عصــرنا نــواع الرقابــة واختصاصــاتها أتعــددت 

هميـة فـي اتضـحت تلـك األو  ،هميـة خاصـةأ شـريعية وغيرهـا الكثيـر، وللرقابـة دارية والقضـائية والتإلا
تطــور و  ،وضــخامة حجمهــا ،جهزتهــاأداريــة وتعــدد الوقــت الــراهن نتيجــة التســاع نطــاق العمليــة اإل

كمـا انهـا مـن  داريـة األخـرى رية مطلوبة فـي جميـع المسـتويات اإلداإ عمليةتقنياتها، وتعتبر الرقابة 
 اهم العمليات اإلدارية في متابعة سير العمل في وزارة الداخلية واألمن الوطني.

 ،أكمــل وجــه ىن أي منظمــة مــن القيــام بواجبهــا علــساســية لتمكــيهــم الــدعائم األأ  مــنوتعــد الرقابــة 
ســالمة المنظمــة  ىحافظــة علــوأحــد أذرعهــا الفاعلــة فــي الم ،دارة الحديثــةركــان اإلأباعتبارهــا أحــد 

داء رات والتخطــيط والتوجيــه وتقــويم األصــولها، باإلضــافة لــدورها المســاعد فــي اتخــاذ القــراأوحمايــة 
 (.23: 2113 ,براهيمإمثل للموارد المتاحة )ستغالل األواال
ألنهــا تشــكل منظومــة شــاملة قــادرة علــى  ،لحــة فــي عصــرنا الحــاليصــبحت الرقابــة مســألة مأ وقــد

فصـاح وذلك بزيـادة فاعليـة اإل, طرافاالندماج والتفاعل بين مختلف األ وتزيد من ،تخفيف الصراع
بمـا يسـاعدها  ،تعظيم قيمة الدولة ودعم قـدراتها التنافسـية لىوتعمل ع, والمساءلة والرقابة والتحفيز
االســــتخدام األمثــــل للمــــوارد وتعزيــــز  ىعلــــوتســــاعد , طلبــــات الشــــعوبفــــي تحقيــــق احتياجــــات ومت

وجـــذب , خلـــق منـــاخ مالئـــم ل عمـــال ىلـــإ, بمـــا يـــؤدي دارتهـــاإءلة وحســـن توزيـــع الخـــدمات و المســـا
ف ن تكـون الرقابـة مـن االهـداأيجـب و , ستثمارات وتحسين كفـاءة الشـركات وتعظـيم الفائـدة منهـااإل

 .(3: 2174االستراتيجية للدولة )العجلوني, 
تحقـق الشـرعية وتـوفر  الحسـنة،فهو يوفر بيئة من المميـزات  للدولة،هو عنصر قوة  الرشيدالحكم و 

يجابيــة فــي الحيــاة رتقــي بــالمجتمع وتفعــل المشــاركة االت المــدني،يــة إلنشــاء منظمــات المجتمــع الحر 
وتعتمــد  ادلـة،وعوتضـمن وجـود هياكـل ونظـم قانونيـة وتشـريعية ثابتـة  التعبيـر،العامـة وتـدعم حريـة 
وتحقـــق التعــاون المثمـــر بـــين  اإلدارات،ســاءلة وحكـــم القــانون فـــي عمـــل كــل الشــفافية والنزاهـــة والم

ساسية أاءلة وحكم القانون مقومات ن الشفافية والنزاهة والمسإ, ومنظمات المجتمع المدنيالحكومة 
فــاهيم ة، فهــي ممــن شــروط تحقيــق التنميــ مســبقاً  الــذي يشــكل شــرطاً  ،مــن مقومــات الحكــم الصــالح

تهـدف  ،د عمليـة رقابيـةلذلك حرصـت الـدول علـى ضـرورة وجـو  ،تضمن كل منها األخرى  ،متصلة
 (.2: 2116, بو هدافأالمساءلة وحكم القانون )الشفافية والنزاهة و  ى تفعيل مستو  إلى عام   بشكل  
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رة، وذلـــك للقيـــام وتعــد الرقابـــة فــي وزارة الداخليـــة واألمـــن الــوطني مـــن أهــم الـــدعائم األساســـية للــوزا
أذرعهــا الفعالــة فــي المحافظــة علــى  بواجبهــا علــى أكمــل وجــه، باعتبارهــا أحــد أركــان الدولــة، وأحــد

المــوارد العامــة، وحمايــة األمــوال، وضــمان االســتقرار األمثــل لهــا، لــذلك تكتســب الرقابــة فــي وزارة 
نظم، ورســم صــورة الداخليــة واألمــن الــوطني أهميــة خاصــة فــي أرســاء قواعــد العمــل المؤسســي المــ

واضـــحة ودقيقـــة عـــن البيانـــات والتقـــارير اإلداريـــة والماليـــة، واســـتقرار األمـــن العـــام والنظـــام وتنفيـــذ 
 القوانين واألحكام.

الحكــم  تطبيــق معــاييردور الرقابــة فــي وبنــاًء علــى ذلــك جــاءت هــذه الدراســة، والتــي هــي بعنــوان: 
 بوزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني.الرشيد 

 
  مشكلة الدراسة:أولا: 

لضــبط ومراقبــة وزارة تهــدف  رى خــأ الماليــة واإلداريــة ةرقابــللوجــود ديــوان رقابــة وجهــات  الرغم مــنبــ
ق نظام رقـابي وف الداخلية تقوم بالعمل الرقابي دارات خاصة داخل وزارةإالداخلية واألمن الوطني و 

ن سـير العمـل وفـق السياسـات اضـمو  ،ذيـةداريـة والتنفياإل بالمشـكالتتفادي الوقوع لمتعدد متكامل 
معــايير وآليــات  ومــن خــالل اطــالع الباحــا علــى دراســات ســابقة تناولــت ,والخطــط المعــدة ســابقاً 

بــالحكم الحكــم الرشـيد فــي فلســطين ومـا اصــبابها مــن بعـض القصــور وخصوصــًا مـا يتعلــق  تطبيـق
ووزارة الداخليـــة واألمــــن  دولــــة,ودورة فـــي تعزيـــز إدارة ال ،بـــوزراة الداخليــــة واألمـــن الــــوطني الرشـــيد
 فقـد استشـعر بضـرورة وأهميـة هـذا الموضـوع، ل موقع الباحـا فـي وزارة الداخليـةومن خالالوطني 
ن يقــوم بدراســة توضــح دور أالباحــا  فقــد رأى ،للــدور المهــم الــذي وجــدت مــن أجلــه الرقابــة ونظــراً 

 الرقابة في تطبيق معايير الحكم الرشيد.
 :الرئيس التالي السؤاللتجيب على  ،لذا جاءت هذه الدراسة

 الوطني بقطاع غزة؟ لحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمنما دور الرقابة في تطبيق معايير ا
 :السؤال األسئلة الفرعية التالية هذا ع منر فويت

 الوطني؟ اقع الرقابة بوزارة الداخلية واألمنما و  .7
 الوطني؟ داخلية واألمنلحكم الرشيد بوزارة الما مستوى تحقيق معايير ا .2
حصــائية بــين الرقابــة وتحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــوزارة إهــل توجــد عالقــة ذات داللــة  .4

 الداخلية واألمن الوطني؟
تحقيق معايير الحكم الرشـيد بـوزارة الداخليـة على لرقابة لحصائية إداللة  وذ أثروجد يهل  .3

 واألمن الوطني؟
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متوســط تقــديرات المبحــوثين حــول واقــع الرقابــة حصــائية فــي إهــل توجــد فــروق ذات داللــة  .5
 ، المؤهـل العلمـي،الفئـة العمريـةبوزارة الداخلية واألمن الوطني تعـزى لمتغيـرات: )الجـنس، 

 عدد سنوات الخدمة(؟ الرتبة العسكرية،
تحقيـق معـايير حصائية في متوسـط تقـديرات المبحـوثين حـول إهل توجد فروق ذات داللة  .6

، الفئــة العمريــةلداخليــة واألمــن الــوطني تعــزى لمتغيــرات: )الجــنس، بــوزارة ا الحكــم الرشــيد
 عدد سنوات الخدمة(؟ الرتبة العسكرية، المؤهل العلمي،

 
 :هداف الدراسةأثانياا: 

وهــو التعـــرف علـــى الرقابــة ودورهـــا فـــي تطبيـــق  ،تســعى هـــذه الدراســـة لتحقيــق الهـــدف الـــرئيس لهـــا
وكــذلك فــلن الدراســة تهــدف  ،الــوطني فــي قطــاع غــزة مــنلحكــم الرشــيد بــوزارة الداخليــة واألمعــايير ا

 لى:إ
 الوطني. اقع الرقابة بوزارة الداخلية واألمنالتعرف على و  .7
 الوطني. لحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمنتحقيق معايير ا وى التعرف على مست .2
تحقيــق تحديــد طبيعــة العالقــة بــين متوســط تقــديرات واقــع الرقابــة وبــين متوســط تقــديرات مســتوي  .4

 معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
 تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة. علىالرقابة  أثر بيان .3
عــدد  الرتبــة العســكرية،المؤهــل العلمــي، ، الفئــة العمريــةتــأثير متغيــرات: )الجــنس،  الكشــف عــن .5

الـوطني  األمـنتوسط تقديرات المبحوثين حول واقـع الرقابـة بـوزارة الداخليـة و ( في مسنوات الخدمة
 والوطني. األمنوفي متوسط تقديراتهم حول تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية و 

 
 همية الدراسة:أثالثاا: 
 همية العلمية:األ .1
ن موضـوع الرقابـة والحكـم حيـا أ تتناولـه،تنبع أهميـة الدراسـة العلميـة مـن أهميـة الموضـوع الـذي  .أ

وحاجــة المؤسســات  مســتوياتهم،اخــتالف  علــىالرشــيد يحظــى باهتمــام واســع مــن قبــل المســؤولين 
 .السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها لتطوير االداء والتمتع بالنزاهة والشفافية والتميز

 ية.تزويد الباحثين والمهتمين بالحكم الرشيد والرقابة بالمعلومات العلم .ب
 همية العملية:األ .2
 ،همية العملية للموضوع في الدور الذي تلعبه الرقابة في تحقيق معايير الحكم الرشـيدتتمحور األ .أ

بمـا يضـمن تحسـين أداء وزارة الداخليـة  ،من خالل تحسـين األداء ورفـع الكفـاءة وتحقيـق الشـفافية
 المجتمع. أفراداجات كافة الوطني بغزة، مما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات واحتي األمنو 
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 يجابي.المفهوم اإل إلىتغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالرقابة بمفهومها السلبي  .ب
كما تظهر أهمية الدراسة من خالل التعرف على التحديات التي تواجه الرقابة في تحقيق معـايير  .ج

ول التـي تسـاعد الرقابـة واقتـراح الحلـ ،الـوطني بقطـاع غـزة األمـنالحكم الرشيد في وزارة الداخليـة و 
 في تطبيق معايير الحكم الرشيد.

 
 :متغيرات الدراسةرابعاا: 
 .بناء على الدراسات السابقةالرقابة: المتغير المستقل:  .1
 أداء الرقابة .أ
 درجة استقاللية الرقابة  .ب
 تطبيق الرقابة  .ج
ــابع .2 علــى  نــاءً ب، وذلــك طنيالــو  األمــن: معــايير الحكــم الرشــيد بــوزارة الداخليــة و المتغيــر الت

، االسـتجابة، الشـفافية، سـيادة القـانون  ،المشـاركة، وهـي: )نمائي ل مم المتحـدةالبرنامج اإل
 ,UNDP) (االسـتراتيجية ةالمسـاءلة، الرؤيـ، الفاعليـة والكفـاءة، المساواة والعدالة، التوافق
2012). 

 (11شكل رقم )
 متغيرات الدراسة

 
 
 

                                
                              

 
 
 

            
   

 
 المتغيرات الشخصية:

 (عدد سنوات الخدمة الرتبة العسكرية،، المؤهل العلمي، الفئة العمريةالجنس، )
 على الدراسات السابقة( بناءً  ،)جرد بواسطة الباحا

 المتغير المستقل
 الرقابة(واقع )

 أداء الرقابة
 لية الرقابةدرجة استقال

 متطلبات تحقيق الرقابة

 المتغير التابع
 )معايير الحكم الرشيد(

 المشاركة
 سيادة القانون 
 الشفافية
 االستجابة
 التوافق

 المساواة والعدالة
 الفاعلية والكفاءة
 المساءلة

 الرؤية االستراتيجية
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 :فرضيات الدراسةخامساا: 

 ة:تم صياغة الفرضيات التالية لتتناسب مع أسئلة الدارس
( بـين متوسـط α≤0.05: توجد عالقة ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة )الفرضية الرئيسية

الـوطني وبـين متوسـط تقـديراتهم حـول  األمـنتقديرات المبحوثين حـول دور الرقابـة بـوزارة الداخليـة و 
هـــا الــوطني بقطـــاع غـــزة، ويتفـــرع من األمـــنمســتوى تحقيـــق معـــايير الحكـــم الرشــيد بـــوزارة الداخليـــة و 

 الفرضيات الفرعية التالية:
( بــين أداء الرقابــة وبــين α≤0.05توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة ) .7

 الوطني. األمنقدرتها على تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية و 
( بــين اســتقاللية الرقابــة α≤0.05توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة )  .2

 الوطني. األمندرتها على تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية و وبين ق
( بـــين تطبيـــق الرقابـــة α≤0.05حصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة )إتوجـــد عالقـــة ذات داللـــة   .4

 الوطني. األمنللمعايير الرقابية وبين فعالية تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية و 
( فـــي α≤0.05حصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة )إذات داللـــة  : ال يوجـــد فـــروق الفرضـــية الثانيـــة

الـوطني تعـزى لمتغيـرات:  األمـنمتوسط تقديرات المبحوثين حول واقع الرقابـة بـوزارة الداخليـة و 
 .(عدد سنوات الخدمة الرتبة العسكرية،، المؤهل العلمي، الفئة العمريةالجنس، )

( فـــي α≤0.05نـــد مســـتوي داللـــة )حصـــائية عإ: ال يوجـــد فـــروق ذات داللـــة الفرضـــية الثالثـــة
 األمـنمتوسط تقـديرات المبحـوثين حـول مسـتوي تحقيـق معـايير الحكـم الرشـيد بـوزارة الداخليـة و 

 الرتبـة العسـكرية،، المؤهل العلمي، الفئة العمريةالجنس، الوطني بقطاع غزة تعزى لمتغيرات )
 (.عدد سنوات الخدمة

 
 حدود الدراسة:سادساا: 
 الحد الموضوعي: .1
لدور الرقابة فـي تطبيـق معـايير الحكـم الرشـيد بـوزارة  اول الدارسة في جانبها الموضوعي تحليالً تتن

 الوطني بقطاع غزة. األمنالداخلية و 
 الحد المكاني: .2

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

 .م2171-2176 الفترة من خاللجراء هذه الدراسة إتم  
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 حد البشري:ال .4
 الوطني بغزة، األمنيشمل الفئة العليا من ضباط الرتب السامية رائد فما فوق بوزارة الداخلية و 

 وإدارات الرقابة في المجلس التشريعي ووزارة المالية وديوان الرقابة اإلدارية والمالية.
 

 مصطلحات الدراسة:سابعاا: 
 الرقابة:  .1

ن كل شيء يتم طبقا للخطط المرسومة والتعليمات العملية التي يتم بموجبها التأكد من أ
 (.61: 2112الصادرة )باعلوي, 

ساليب التي تتبعها الجهات الرقابية بوزارة الداخلية واألمن جراءات واألهي اإلجرائي( )التعريف اإل
الوطني لمتابعة سير العمل وفق اللوائح والقوانين التي تحكم العمل، وتمكن القائمين فيها على 

 خطاء والتجاوزات.جراءات التصحيحية الالزمة لمعالجة األاذ اإلاتخ
 الحكم الرشيد:  .2

دارية إلدارة شؤون الدولة علي كافة هو ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإل
المستويات، ويشمل اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يعبر المواطنون 

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

وحفظ  ،الحكم الذي يعمل على تحقيق احتياجات ومتطلبات المجتمعجرائي( )التعريف اإل
 .تاحة الحرية لهمإو  ،كرامتهم
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 :الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري للدراسة
 

 والحكم الرشيد. المبحث األول: الرقابة
 

المبحــث الثــاني: الرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى وزارة الداخليــة 
 واألمن الوطني.
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 اإلطار النظري للدراسة: الفصل الثاني
 

 تمهيد:
الباحا فـي هـذا الفصـل علـى  وقد اعتمديمثل الفصل الثاني من هذه الدراسة اإلطار النظري لها، 

لــة بـــالمراجع والكتــب، والدراســات الســـابقة واألنظمــة والقــوانين ذو العالقـــة المصــادر الثانويــة المتمث
الحكـم الرشـيد فـي وزارة وذلك بهدف الكشف عن دور الرقابة في تطبيق معايير  ،بموضوع الدراسة

 .واألمن الوطني الداخلية
 

 ، وهما:نيالباحا هذا الفصل إلى مبحثين رئيس قسمولذلك 
ـــاول مطلبـــين، الحكـــم الرشـــيدالرقابـــة و : عـــن المبحـــث األول : مفهـــوم الرقابـــة المطلـــب األول، ويتن

 .اسسه، معاييرههميته، أهدافه، تعريفه، أ : : الحكم الرشيدالمطلب الثانيو ، وخصائصها وعناصرها
ويتنـاول  ،الرقابـة الداخليـة والخارجيـة بـوزارة الداخليـة واألمـن الـوطني: فهـو عـن المبحث الثـانيأما 

: الرقابـة المطلـب الثـانيو ، : الرقابة الداخلية بوزارة الداخلية واألمن الوطنيولالمطلب األ مطلبين، 
 .لى وزارة الداخلية واألمن الوطنيالخارجية ع
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 :المبحث األول
 

 الرقابة والحكم الرشيد
 

 مفهوم الرقابة وخصائصها وعناصرها.: المطلب األول
 الفرع األول: مفهوم الرقابة.

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

 .أسسه، معاييرهتعريفه، أهميته، أهدافه، : الحكم الرشيد: المطلب الثاني
 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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 مفهوم الرقابة وخصائصها وعناصرها: المطلب األول
 

 تمهيد:
 ،الرقابـــة مـــن الوإلـــائف اإلداريـــة الضـــرورية والتـــي ال تقـــل أهميـــة عـــن العمليـــات اإلداريـــة األخـــرى 

والعمل الرقابي يضمن لإلدارة ديمومـة النجـاح واسـتمراريته،  ،مثلة بالتخطيط والتنظيم والتوجيهوالمت
ـــتم فـــي المنظمـــات ويســـاهم فـــي قيـــاس درجـــة  ،جـــل تحقيـــق أهـــدافهاأمـــن  ،أداء النشـــاطات التـــي ت

كــذلك لــم يعــد العمــل الرقــابي فــي  ،در الطاقــات واإلمكانيــات المتــوفرةمــن هــ والمســاهمة فــي الحــد  
بســبق  خــر، متمــثالً آخــذ بعــدًا أن األداء والعمــل علــى تصــحيحه، بــل اإلدارة مقتصــرًا علــى التأكــد مــ
ـــدبيس, أو  ،ات المتوقعـــةاألحـــداا والتنبـــؤ باالنحرافـــ : 2111خـــذ اإلجـــراءات الالزمـــة لمعالجتهـــا )ال

72.) 
 

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

متداخلـة معللـين ذلـك بـأن عمليـة الرقابـة ذاتهـا هـي عمليـة  ،في وضـع تعريـل علمـي دقيـق وموحـد
تبعــــًا  ،يختلــــف مــــن نظــــام إداري آلخــــر هاومتشــــابكة مــــع الكثيــــر مــــن األنشــــطة، كمــــا أن مضــــمون

الختالف المجتمعات والنظريات السياسية التي تستند على أساسها وإليفة الدولة والنظام السياسي 
 (.26: 2113 والحكومة )كالب،

دير فــي المنظمــة إدارة ومتابعــة أعمــال نهــا العمليــة التــي بواســطتها يتــولى المــألقــد عرفــت الرقابــة بو 
يضــًا: بأنهــا النشــاط الــذي تقــوم بــه أعــل البشــر يحققــون أهــدافها، وعرفــت محــاواًل أن يج ،المنظمــة

ـــد يعتريهـــا مـــن  ـــى إصـــالح مـــا ق ـــذ السياســـات الموضـــوعة وتقييمهـــا والعمـــل عل اإلدارة لمتابعـــة تنفي
 (.71-72 :2114 حتى يمكن تحقيق األهداف المنشودة )النميان، ،ضعف

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

تأكيد من أن لل ،مسبقًا، لتقدير ما إذا كان هناك انحرافات وتحديد أهميتها التخاذ أي عمل مطلوب
ـــة فـــي تحقيـــق أهـــداف  ـــاءة ممكن ـــة وكف ـــأكثر الطـــرق فاعلي ـــتم اســـتخدامها ب جميـــع مـــوارد المنظمـــة ي

 (.21: 2172 المنظمة )عوض،
وعرفت الرقابة بأنها نشـاط إداري يسـعى إلـى التحقـق مـن كفـاءة واسـتغالل مـوارد المنظمـة وتحقيـق 

و المؤسســة، بحيــا تســعى إلــى التأكــد أهــدافها، وبالتــالي هــي نشــاط إداري ذو أهميــة فــي التنظــيم أ
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والتحقق من أن الموارد داخـل المؤسسـة تسـتغل وفـق األهـداف المخطـط لهـا، ومـا يعـاب علـى هـذا 
 (.75: 2112التعريل أنه أهمل دور الرقابة في عملية متابعة وتقييم األداء )بلوم، 

ن ما تم أو يتم مـن أعمـال الوإليفة التي يمكن عن طريقها التأكد من أ :وكذلك عرفت الرقابة بأنها
يكون مطابقًا لما يراد إتمامـه، والرقابـة وإليفـة إداريـة تعمـل علـى قيـاس درجـة أداء النشـاطات التـي 

وتجــري عمليــة القيـاس هــذه وفــق معـايير يفتــرض وضــعها  ،تـتم فــي المنظمـة بقصــد تحقيــق أهـدافها
 .(26: 2111وجه النشاط المهمة )شاهين، ألسلفًا 

رنة األداء الفعلي بمـا هـو مخطـط واتخـاذ اإلجـراءات التصـحيحية إن لـزم األمـر، مقا :وتعرف بأنها
عمليــة منهجيــة يســتطيع مــن خاللهــا المــديرون ضــبط مختلــف األنشــطة  :وكــذلك أيضــًا علــى أنهــا

التنظيمية للتوافـق مـع التوقعـات المقـررة فـي الخطـط والموازنـات واألهـداف والمعـايير )الشـي  عيـد، 
2111 :22). 
أن الرقابــة هـــي: عمليــة التأكـــد أن مــا تــم التخطـــيط لــه هـــو مــا يـــتم تنفيــذه، والتنبـــؤ  لباحـــثويــرا ا
للوصول إلى األهداف المحـددة مسـبقًا والمرسـومة فـي  ،وتصحيحها ،وكشف االنحرافات ،ل حداا

 ال يتجزأ من العملية اإلدارية. وأن الرقابة هي جزء   ،خطة المنظمة بكفاءة وفاعلية
 

 خصائص الرقابة:الفرع الثاني: 
مــن أجــل تحقيــق الفاعليــة فــي أنظمــة الرقابـــة البــد مــن تــوافر مجموعــة مــن الخصــائص الرئيســـية 
المعينــــة فــــي إنجــــاز العمــــل، ولضــــمان صــــحة وســــالمة تنفيــــذ اإلجــــراء الرقــــابي، فــــلن العديــــد مــــن 

لتـي الخصائص التي ينبغي توفرهـا فـي أنظمـة الرقابـة لكـي تكـون عادلـة وتحقـق النتـائج المرغوبـة ا
تســعى الرقابــة علــى وزارة الداخليــة إلــى تحقيقهــا، لــذلك يعــد وجــود نظــام رقــابي فعــال شــرطًا الزمــًا 
لضــمان تحقيــق األهــداف المنشــودة للرقابــة, وإن مثــل هــذا النظــام ينبغــي أن يشــمل تحديــدًا واضــحًا 

: 2116)حســون,  ل جهــزة  والمعــدات أو الوســائل أو األشــخاص المســئولين عــن المهمــة الرقابيــة
31) 
 أبرز الخصائص الرقابية ما يلي: ومن
 الوضوح وسهولة الفهم: .1

سهولة ووضـوح نظـام الرقابـة يسـاعد فـي فهمـه وتطبيقـه، كمـا أن النظـام الرقـابي المعقـد يـؤدي إلـى 
 (.611: 2112)شاويش,  رة ويحبط الموإلفين لعدم فهمهم لهالوقوع في األخطاء الكثي

م الرقــابي متناســبًا مــع الكفــاءات الموجــودة فــي المنظمــة، ولكــي يتحقــق ذلــك يجــب أن يكــون النظــا
بـــل األهـــم إمكانيـــة تطبيقـــه ونجاحـــة، وكمـــا يجـــب أن  ،فلـــيس العبـــرة أن يكـــون هنـــاك نظامـــًا رقابيـــاً 

ويجــب  ،بـل وتبـديلها كلمــا اقتضـيت الحاجـة ذلـك ،ليســهل تعـديلها ،يتضـمن معـايير رقابيـة واضـحة
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نــاك الكثيـر مــن األســاليب اإلحصــائية والخــرائط البيانيــة أن تكـون أســاليب مباشــرته مفهومــة، ألن ه
تــالي يصــبح الالمعقــدة وخــرائط نقــط التعــادل غيــر مفهومــة، مــن جانــب المســئولين واســتخدامها، وب

 (.542: 2117 بداًل من أن يكون عاماًل مساعدًا ألداء أفضل )المغربي، ،النظام الرقابي عقبةً 
 الموضوعية والواقعية:  .2

ع لمحـــددات واعتبــــارات شخصــــية، فعنـــدما تكــــون األدوات واألســــاليب الرقابيــــة وهـــي عــــدم الخضــــو 
المستخدمة شخصية فلن شخصية المدير أو شخصية المـرؤوس قـد تـؤثر علـى الحكـم علـى األداء 
وتجعلــه حكمــًا غيــر ســليم، ولهــذا يجــب أن تتميــز األنظمــة الرقابيــة بالموضــوعية، ويجــب أن يكــون 

 (.713: 2174الختبار )عبد ربه, لها معيار قاباًل للتحديد وا
حتـى يمكـن تطبيقهــا بشـكل يتوافــق  ،يضـًا يجـب أن تكــون أنظمـة الرقابـة واقعيــة وغيـر مبـال  فيهــاأو 

 (.765: 2112مع إلروف المنظمة )النعيمي، 
 التكامل: .3

يشير تكامل النظم الرقابية إلى ضرورة استيعاب هذه النظم لجميع المعـايير الخاصـة بكـل الخطـط 
الـنظم الرقابيـة  بـين الخطـط ذاتهـا وبـين ية، باإلضافة إلى أنـه يجـب أن يكـون هنـاك تكـامالً التنظيم

 (.734: 2117وعبد الوهاب،  المستخدمة )عبيد
 أن يتماشى النظام الرقابي مع نمط التنظيم السائد: .4
مـال وتوضـيح كونـه األداة الرئيسـة لتنسـيق األع ،فاعلية النظام الرقابي ارتباطًا وثيقًا بالتنظيمترتبط 

، فالمـدير توزيع المهـام وتفـويض السـلطاتمركز  أنهالعالقات وتحديد الواجبات والمسئوليات، كما 
وإليفـة الرقابـة علـى المـوإلفين التـابعين لـه )عبـد  افي التنظيم الرسـمي هـو األيـدي التـي تتركـز فيهـ

 (.714: 2174 ربه,
رقابة على األنشطة األخرى للمنظمـة، أي أن الرقابة على أداء نشاط معين يجب أن يتكامل مع ال

: 2111كذلك يجب أن يتكامل نظـام الرقابـة مـع كافـة المسـتويات اإلداريـة فـي المنظمـة )شـاهين، 
17.) 
 التوقيت السليم: .5

والتوقيت السليم ال يعني بالضرورة السرعة، ولكن لكي يكون نظـام الرقابـة فعـااًل يجـب التبليـ  عـن 
، حتــى يمكــن عمــل اإلجــراء التصــحيحي المناســب قبــل أن تتحــول االنحرافــات فــي الوقــت المناســب

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

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



14 
 

لنظــام  إلــى إال ،رقــابي معقــد وشــامل، بينمــا قــد ال تحتــاج المنشــأة صــغيرة الحجــم ومحــدودة النشــاط
 (.347: 2008رقابي مبسط )العالق، 

 المرونة:  .7
وم هـي ديناميكيـة التغيـر يقصد بها االستجابة للتغيـرات، حيـا أن السـمة المميـزة لبيئـة األعمـال اليـ

المســتمر، لــذا يجــب أن يتســم النظــام الرقــابي بالمرونــة والقابليــة للتعــديل، وإال أصــبح عــاجزًا عــن 
 م والتكيــف مــعؤ مواجهــة مــا يطــرأ علــى إلــروف التنفيــذ مــن تطــورات وتغيــرات ومرونــة قابلــة للــتال

 (.245: 2007ي، بوالغال إلروف العمل أو التنفيذ )العماري 
المســتخدمة فــي الرقابــة يجــب أن تكــون مرنــة، فــلذا تغيــرت الظــروف يمكــن تغييرهــا ألن فالمعــايير 

هــذه الظــروف قــد تكــون متوقعــة عنــد التخطــيط ووضــع المعــايير، لــذلك فالنظــام الرقــابي يجــب أن 
 متغيرة.اءته عند حدوا إلروف طارئة وخطط لكي يبقي محتفظًا بكف ،تتوفر فيه خاصية المرونة

 لقتصادية:ا .8
ارنة تكاليف الرقابة أو األنظمة الرقابية بالفائدة المرجوة منـه، فقـد تعتبـر بعـض المنظمـات يجب مق

إذا كـان العائـد منـه أقـل مـن  تكـاليف عاليـة، خاصـةً  وأنه من غير الضروري وضع نظـام رقـابي ذ
ومســألة االقتصــاد فــي األنظمــة الرقابيــة  ،(216: 2177تلــك التكــاليف المصــروفة عليــه )عبــاس, 

ونظـــرًا الخــتالف النشــاط والتكــاليف، ومـــن  ،نظــرًا للتفـــاوت فــي الفوائــد والمزايــا ،لة نســبيةهــي مســأ
 (. 722: 2174 التركيز على عملية التوازن االقتصادي بين عائد الرقابة وتكلفتها )عبد ربه,

يجــب أن يكــون مــردودات النظــام الرقــابي أكثــر مــن تكاليفــه، وإال فــال فائــدة منــه، لــذا يفتــرض أن 
: 1999تحقيقهـا )منصـور،  مكانية المنظمة، واألهداف المرجودم أنظمة رقابية تتناسب مع إتستخ
262.) 
 أن يكون النظام الرقابي تصحيحياا وليس عقابياا فقط: .9
أال تكــون الرقابــة ســيفُا مســلطًا علــى رقــاب العــاملين فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني، وأال يجــب 

ن يشـعر العـاملون بـأن الرقابـة وجـدت وإنزال العقاب، بل يجب أمنها تصيد األخطاء يكون الهدف 
لمســاعدتهم فــي تحســين وتجويــد األعمــال التــي يقومــون بهــا، لزيــادة إنتــاجيتهم، ورضــاهم، ووالئهــم 

 (.2007: 70ألعمالهم )شاهين، 
 أن يتولى الرقابة عناصر أمينة واعية: .11

وتؤســــس أحكامهــــا علــــى أســــس واقعيــــة  ،ال بــــد أن تتــــولى الرقابــــة عناصــــر تتســــم بالثقــــة واألمانــــة
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 

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

ولـيس مجـرد اكتشـاف ، (45: 2003الطرق لمعالجة االنحرافات ومنع حـدوثها مسـتقباًل )الحربـي، 
ــــات عــــن الخطــــط المرســــومة، وأيضــــاا اكتشــــاف أمــــاكن حــــدوا االنحرافــــات واألشــــخاص  االنحراف

جراء المناسب )شـاويش, وبالتالي تقرر اإل ،مما يساعد اإلدارة أن تقيم الموقف ،بين في ذلكالمتسب
2112 :612.) 

متسلسـلة  منها، وهيوال يمكن االستغناء عن أي  ،أن الخصائص السابقة مهمه جداً  ويرا الباحث
لرقابـــة وتســـاعد علـــى تطبيـــق نظـــام ا ،النظـــام الرقـــابي متناســـبًا مـــع المنظمـــة وتجعـــل ،مـــع بعضـــها
 ونجاحه.

 
 الفرع الثالث: عناصر الرقابة:

أو خطــوات العمليــة  ،أو مكونــات العمليــة الرقابيــة ،أطلــق الــبعض عليهــا عناصــر العمليــة الرقابيــة
وفـي النهايـة جميعهـا تعطـي نفـس المعنـي، وبمراجعـة األداء وقيـاس النتـائج ومقارنتهـا مـع  ،الرقابية

 ،التنفيـذ المنـتظم تكتمـل عناصـر العمليـة الرقابيـة إلـى الً وصـو  ،اإلنجاز والتحقق مـن بلـوا األهـداف
 ليها. إوتكون قد حققت األهداف التي تسعى 

 :(351: 2117 )عليش, التاليةعناصر ال وتشتمل الرقابة على
 تحديد األهداف: .1

وضع األهداف من مسؤولية اإلدارة العليا، ألنها تعكس فلسـفتها ودورهـا وهـي تعتبـر الوثيقـة المـراد 
وذلــك فــي صــورة جــداول تفصــيلية  }لتنفيــذها ىالمســتقبل، حيــا توضــع الطــرق المثلــ يقهــا فــيتحق

منعـًا لحـدوا  }زمنية، هذا مع التأكد من توافر مستلزمات اإلنتـاج فـي الوقـت أو المكـان المناسـبين
عبـد و  األهداف في صورة كمية قابلة للقيـاس )الطراونـة من ترجمةاالختناقات، ليمكن تنفيذ الخطة 

موضـح فيهـا  ،ولكل منظمـة مهمـا كانـت كبيـرة أم صـغيرة خطـة عمـل موضـوعة ،(2177 ،هاديال
والتـي تقـدم  ،ويلتزم الجميع بتنفيذها، والتي يتم بموجبهـا توجيـه نظـام اإلدارة ،متفق عليهاو أهدافها، 

إرشــادات مثــل اتخــاذ القــرارات والمســاعدة فــي تقيــيم األداء، ويعتبــر تحديــد األهــداف هــو األســاس 
التــي يمكــن قيــاس النتــائج الفعليــة أو األداء لمــا ينبغــي أن يــتم  ،موضــوع وضــع وتحديــد المعــاييرل

 (.32: 2114 )النميان,بدون األهداف تحقيقه وإنجازه من العمل، حيا يتعذر وضع المعايير 
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 :وضع معايير األداء أو المعايير الرقابية .2
ة ارتباطًا وثيقـًا بوإليفـة التخطـيط، وهنـاك العديـد تعتبر عملية وضع المعايير أساسًا للرقابة ومرتبط

 :(2177عبد الهادي, و  )الطراونة ، ومنهامن المعايير الرقابية
ــايير الكميــة .أ أو العمــل الــذي  ،: وهــي تلــك المعــايير التــي تتعلــق بقيــاس كميــة النتــائجالمع

 يجب أن ينجزه الفرد خالل فترة زمنية محددة.
ة الخدمات المقدمة أو منتجات مادية بوضع مواصفات هي تتعلق بجودو : نوعيةالمعايير  .ب

 خاصة لدرجة األداء المطلوب.
مــن خاللهـا يـتم المــزج بـين كـل مــن المعـايير الكميــة و : معـايير كميــة ونوعيـة مــع بع ـها .ج

 والمعايير النوعية إلنجاز األعمال أو األداء في فترة زمنية محددة.
 ز العمل خالل برنامج زمني محدد.القدرة على إنجا ىتبين مدوهي : معايير زمنية .د
كقيـاس الـروح المعنويـة  ،تتعلق باألنشطة التي يتعذر تحديـد كمياتهـاهي : و معايير معنوية .ه

 للعاملين أو مبدأ الوالء الوإليفي أو غير ذلك.
 تحديد مقاييس األداء: .3

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

هــل يكـــون كــل ســـاعة، يوميــًا، أســـبوعيًا،  ؟كــم عــدد المـــرات التــي يلتـــزم فيهــا قيـــاس األداء .أ
 .سنويًا؟

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

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

ويتميــــــز بســــــهولة شــــــرحه  ،وقليــــــل التكـــــاليف ،وكـــــذلك ينبغــــــي أن يكــــــون القيـــــاس ســــــهل التطبيــــــق
حيــا تحتــاج أقصــي درجــة مــن الحــذر )شــاهين,  ،للمســتخدمين، وهــذه الخطــوة مــن أهــم الخطــوات

2111 :57.) 
 لي:قياس األداء الفع .4

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, 

إما أن يكون  ،ينويأخذ أحد االحتمال ،حيا يتوقف قياس اإلنجاز على الهدف من العملية الرقابية
أو جزئيـًا أو مرحليـًا لعينـة عشـوائية, أو قياسـًا وقتيـًا  ،قياسًا كاماًل لكل أوجـه نشـاط العمليـة اإلداريـة

لفترة زمنية محددة, وتتوقف درجة القياس على أهميـة النشـاط محـل القيـاس, وقيـاس األداء وتقييمـه 



17 
 

ولعـل مـن أهـم فوائـد  ،(12: 2177ي, له أساليب متعددة منها التقارير والمالحظة الشخصية )ديـر 
تقيــيم األداء هــو تطــوير وتحســين أداء العــاملين، ورفــع الــروح المعنويــة لــديهم، ويعمــل علــى زيــادة 

 (.37: 2111باعتباره أساسًا لتقييم قدراتهم وكفاءاتهم )شاهين,  ،كفاءة العاملين
في المؤسسة، فقد يكون القياس ويتم قياس األداء في مراحل متعاقبة ومتعددة من إنجاز الفعاليات 

مثــل قيــاس درجــة الجــودة أو نوعيــة المــواد األوليــة، أو مــن خــالل مرحلــة  ،فــي مرحلــة المــداخالت
مثل قياس تطابق المنتوج مع المعايير الموضوعة، أو مرحلة المخرجـات مثـل  ،التحويل أو الصنع

 قياس قبول المستهلكين للمنتج.
 اييس الموضوعة مع تحليل النحرافات:مقارنة النتائج المتحققة مع المق .5

في هذه المرحلـة يقـوم المـدير بمقارنـة النتـائج مـع المقـاييس المحـددة، حيـا يجـب أن يكـون بينهمـا 
وقـد تكــون النتـائج أعلــى أو أقـل مــن المقـاييس، حيـا يكــون للمـدير تقــدير نسـبة االنحــراف  ،تطـابق

لمعرفـة وتحديـد السـبب الحقيقـي فـي  ،فـاتالمقبول عن المقيـاس، ويجـب أن يـتم تحليـل هـذه االنحرا
ليـتم بعـد ذلـك اتخـاذ  ،عدم مطابقة المقياس ومعرفة مشكالت األداء، وليس فقط تحديد االنحرافـات

 (.65: 2111 القرار الدقيق )شاهين,
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر: .6

ال يرقـى لمسـتوى األداء المطلــوب  إذا كانـت نتـائج المقارنـة بـين األداء الفعلـي بـاألداء المخطـط لـه
ـــه، فيتطلـــب إعـــالم المنظمـــة بهـــذا  ،وال يتوافـــق معـــه ويتجـــاوز االخـــتالف بينهمـــا الحـــد المســـموح ب

 التخاذ إجراء تصحيحي مناسب. ،االنحراف أو التفاوت
بغـض النظـر عـن أسـبابها، فقـد ترجــع  ،حـدا ألي إلـرف مـاي، إن وجـود االنحرافـات شـيء طبيعـي

أو غير واقعي بالنسبة للعاملين، فمن الضـروري  ،أنه غير مالئمب ،دد في الخطةإلى المعيار المح
عنــد وضــع األهــداف أو المعــايير األخــذ بعــين االعتبــار خبــرات ومــؤهالت العــاملين وقــدراتهم علــى 
إنجاز المهام، ولربمـا ترجـع األسـباب أيضـًا إلـى طبيعـة العمـل أو العامـل أو البيئـة أو التشـريعات، 

 :(21: 2172 منها )مصطفي,و  ،عناصر لتصحيح هذه االنحرافاتوهناك عدة 
 تحليل االنحرافات وتحديد أسبابها. .أ
 تحديد مجاالت االنحراف بالضبط. .ب
 معرفة العوامل التي أدت إلى االنحرافات. .ج
 تحديد الجهة المسؤولة عن االنحرافات. .د
 إن تطلب األمر. ،إجراء التعديالت الالزمة ل هداف .ه
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 :(717: 2177 ح ما يلي )الطراونة وعبد الهادي,صحيتالويشمل 
 هداف.الخطط واأل .أ
 إعداد توزيع المهام والمسؤوليات. .ب
 تعديل في الوسائل والطرائق المستخدمة. .ج
 تدريب الموإلفين وتأهيلهم. .د
 تعديل التشريعات أو األنظمة. .ه
 تعديل التقارير أو األساليب الرقابية. .و

األساسـية التـي تحكـم تصـميم جيـد للرقابـة أمـرًا حيويـًا  تحديـد العناصـر والضـوابط أن ويرا الباحـث
يـــوفر للمنظمـــات األرضــية المناســـبة والرؤيـــة الواضــحة التـــي تســـاعدها فــي تصـــميم نظـــم و ، وملحــاً 

عثـرة فـي طريـق نجـاح  الرقابة لديها، كمـا يوضـح أن اإلخـالل البـين بـأي عنصـر منهـا يمثـل حجـر
 ة.تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعليو  نظام الرقابة،
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 أسسه، معاييرههميته، أهدافه، أالمطلب الثاني: الحكم الرشيد، تعريفه، 
 

 تمهيد:
وكثـــرت المبـــادرات  ،فـــي الســـنوات القليلـــة الماضـــية متزايـــدةً  اكتســـب موضـــوع الحكـــم الرشـــيد أهميـــةً 

داا تغييــر الداعيــة لإلصــالح وإحــالل الحكــم الرشــيد, وأطلقــت الواليــات المتحــدة عــدة مبــادرات إلحــ
الـــذي انـــدرجت  ،وتبعهـــا فـــي ذلـــك االتحـــاد األوروبـــي ،سياســـي شـــامل فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط

وبسـبب الكبـت  ،مبادراته في إطار الشراكة المتوسطة, وفي محاولة للتكيف مع الضغوط الخارجية
ايير واليـأس والقيــود علـى الحريــات وغيــاب االنتخابـات والمؤسســات المســتقلة والشـفافية, وتتمثــل معــ

ـــاءة  الحكـــم الرشـــيد فـــي حكـــم القـــانون والشـــفافية واالســـتجابة والمشـــاركة واإلنصـــاف والفاعليـــة والكف
 (.77: 2115 والمساءلة والتنمية والرؤية االستراتيجية )العادلي,

حتـى يصـبح أكثـر شــمواًل  ،ومنـذ إلهـور مصـطلح الحوكمـة لـم تتوقـف المحـاوالت لتحسـين التعريـل
ط بين الجوانب السياسية للمفاهيم المحددة في منظومـة القـيم الديمقراطيـة، وتحديدًا، وأن يشمل الرب

وتقلـيص حجـم المؤسسـات الحكوميــة، وتشـجيع االتجـاه نحـو القطــاع الخـاص، وتشـجيع الالمركزيــة 
 (.1: 2115 اإلدارية، وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية )الحاج,

 
 الفرع األول: تعريف الحكم الرشيد وأهميته:

 يف الحكم الرشيد:تعر  .1
, وهنـاك مـن يـرى أنـه العمليـة التـي تـدار مـن خاللهـا حاكميـةيري البعض الحكم الرشيد علـى أنـه ال

ويحقــق ذلــك بطريقــة  ،المؤسســات واألعمــال العامــة والخاصــة بصــورة عاليــة مــن النزاهــة والشــفافية
ن مـــن خاللهـــا خاليـــة مـــن الفســـاد, وفـــي إلـــل ســـيادة القـــانون, وهـــو اآلليـــات والمؤسســـات التـــي يمكـــ

ًا أو مجموعــات التعبيـــر عــن مصــالحهم وممارســة حقــوقهم القانونيـــة, أفــرادأكــانوا  للمــواطنين ســواءً 
والوفــاء بالتزامــاتهم تجــاه الدولــة, وهــو القواعـــد الطموحــة الموجهــة إلعانــة الفــاعلين للعمــل والحكـــم 

قابلـة للتـردد أو  ومساعدتهم بطريقة شفافة, وفـي إطـار المسـاءلة علـى أسـاس قاعـدة واضـحة وغيـر
 (.2116في ذلك كل األطراف الفاعلة )عزي وجلطي,  يسهماالنتقادات, على أن 

الحكم الرشيد هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد و 
رجـاني, وعبر مشـاركتهم )ف ،وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم، وذلك برضاهم ومواطنيه،المجتمع 
2116 :6.) 

بمـا يتوافـق  ،وهو العمليـة التـي يـتم مـن خاللهـا وضـع السياسـات الوطنيـة وتنفيـذها، وتوزيـع المـوارد
 (.75: 2116 كوم,لوالقوي السياسية واالقتصادية السائدة )عا
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لتحقيــق تنســـيقات  ،يمثــل الحكــم الرشـــيد مختلــف اإلجــراءات المـــراد تطبيقهــا مــن طـــرف المؤسســةو 
بتخفيض التكاليف، وهـو نسـق مـن المؤسسـات المجتمعيـة، المعبـرة عـن النـاس تعبيـرًا داخلية كفيلة 

 (.72: 2116سليمًا، وتربط بينها شبكة متينة من عالقات الضبط والمساءلة )فرجاني, 
( فعـــــرف الحكـــــم الرشــــيد بأنـــــه ممارســـــة الســـــلطة UNDPأمــــا برنـــــامج األمـــــم المتحــــدة اإلنمـــــائي )

ــــات االقتصــــادية والسياســــية واإلدار  ــــة المســــتويات، ويشــــمل اآللي يــــة إلدارة شــــئون الدولــــة علــــى كاف
والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يعبـر المواطنـون والمجموعـات عـن مصـالحهم، ويمارسـون 

 (.74: 2172حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم )المدهون, 
بأنه التقاليـد والمؤسسـات التـي مـن خاللهـا تـتم ممارسـة السـلطة البنك الدولي الحكم الرشيد يعرف و 

 (.74: 2172في الدول من أجل الصالح العام )المدهون, 
 ،أن تعــدد تعــاريل الحكــم الرشــيد تعــذر إمكانيــة إيجــاد تعريــل موحــد للحكــم الرشــيد ويــري الباحــث

لباحــا تعريــل الحكــم ل يمكـنلــذلك  ،وذلـك بتعــدد التعريفــات الفرديــة والمؤسسـية وتعــدد مصــطلحاته
بمــــا يتناســـب مــــع مصــــالحه  ،الرشـــيد أنــــه تفـــويض الشــــعب لســــلطة تمثلـــه فــــي إدارة شـــئون الدولــــة

والعمـل  ،ومحاربـة الفسـاد والفوضـى ،ق القانون يمن خالل تطب ،االقتصادية والسياسية واالجتماعية
 وترسي  القيم والمبادئ. ،على تحقيق الحريات العامة

 
 أهمية الحكم الرشيد: .2

وشفافية أكثر تجـاه  ،في المؤسسة خاصةً  ،ن الحكم الرشيد يسعى إلى تطبيق مبدأ القيادة اإلداريةإ
وتوســـيع قــدرات البشـــر  ،هم فـــي تعزيــز رفـــاه اإلنســانيدين مـــن السياســات االجتماعيـــة، ويســالمســتف

يشــًا األكثــر فقــرًا وتهم وخيــاراتهم وفرصــهم وحريــاتهم االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية، وخاصــةً 
 (.2116 )عزي وجلطي,

ويسـاعد علـى التقليـل مـن السياسـات  ،كما أن الحكم الجيد، يؤمن النقاش العـام لسياسـات الحكومـة
عبــر المســاءلة العامــة للسياســيين والمــوإلفين )بنــك المعلومــات حــول التنميــة  ،المنحرفــة والخاطئــة

 (.2113 االقتصادية واالجتماعية,
منها: الوالء واالنتماء، واإلبـداع، والرقابـة الذاتيـة،  ،على المجتمعكما أن للحكم الصالح انعكاسات 

والمرونــــة، ويضـــــمن تمييـــــع المســـــافات وتقصـــــيرها فــــي ميـــــادين العمـــــل االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي 
(، وهو شرط لعملية النمو المسـتديم ومحاربـة الفقـر، ألن الحكـم 22: 2115 والسياسي )مصطفي,

فــي إعاقــة الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة، غيــر الســليم يمثــل عــاماًل أساســيًا 
ويعمق الحرمان والتمايز بين فئات المجتمع، ومن ثم يولد عدم االستقرار االجتماعي واالقتصـادي 

 (.72: 2116 )عالكوم,
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 وللحكم الرشيد أهمية كبيرة يمكن ذكر بعضها، وذلك على النحو التالي:
ولـيس بـالقوة الغاشـمة،  ،ار السياسـي، وضـمان األمـن باإلقنـاعالمساهمة في تعزيز االستقر  .أ

ممـــا يـــدفع  ،ممـــا يمهـــد الســـبيل أمـــام الشـــفافية، وبالتـــالي الرقابـــة علـــى النشـــاط االقتصـــادي
بالتنمية إلى األمام، ويفتح الفرص أمام المستثمرين المحليين واألجانب الستغالل مقومات 

 (.2 :2171 النشاط االقتصادي المتاحة )البشري,
بمــــا يســـاعدها علــــى جلــــب  ،تعظـــيم قيمــــة الدولـــة أو المنظمــــة، ودعــــم قـــدراتهما التنافســــية .ب

 للتوسع والنمو، وخلق فرص عمل جديدة. ،مصادر تمويل محلية وعالمية
عـن طريـق اتخـاذ القـرارات االسـتراتيجية  ،تحديد االتجـاه االسـتراتيجي للدولـة أو للمنظمـات .ج

 (.5: 2172ة )ناصر الدين, للحفاظ على موارد المنظم ،الصائبة
علـــى  يجعلهـــا قـــادرةً  ،وفـــق مـــنهج مـــنظم ،إنشـــاء منظومـــة شـــاملة بـــين الدولـــة أو المنظمـــة .د

التكيـــف مــــع متغيــــرات البيئــــة الخارجيــــة، وتقليـــل الصــــراع وزيــــادة االنــــدماج مــــع أصــــحاب 
 (.5: 2172بما يسهم في تحقيق الميزة التنافسية )ناصر الدين,  ،المصالح

يبة كبـــرى تفــرض علـــى المســـتثمرين األجانــب فـــي العديــد مـــن البلـــدان أن الفســاد هـــو ضــر  .ه
 (.2: 2177 النامية )عبد القادر,

مـــن حــــاالت الصـــراع فـــي المنظمــــة، ويزيـــد مــــن حـــاالت االنــــدماج الحكـــم الرشــــيد يخفـــف  .و
ــــة  ــــة اإلفصــــاح والمســــاءلة والرقاب والتفاعــــل بــــين أصــــحاب المصــــالح، وذلــــك بزيــــادة فاعلي

 (.HITT & ETAL, 2003) والتحفيز
ـــه أ .ز ســـاعد علـــى االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد وتعزيـــز المســـاءلة وحســـن توزيـــع الخـــدمات ين

 (.IFAC, 2001) وإدارتها
ألن الحكم غير السليم يمثل عماًل أساسيًا  ،يسهم في عملية النمو المستدام ومحاربة الفقر .ح

ان والتمايز بين ويعمق الحرم ،في إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية
: 2116كوم, لومــن ثـم يولــد عــدم االسـتقرار االجتمــاعي واالقتصــادي )عــا ،فئـات المجتمــع

1.) 
أهمية الحكم الرشيد في القضاء على الفساد وإرسـاء القواعـد التـي تمهـد لحكـم صـالح  ويرا الباحث
دعـــم نمـــو يســـهم فــي نمـــو الـــبالد ومحاصــرة الفســـاد والقضــاء علـــى الفقـــر والتهمــيش و  ،وديمقراطــي

ممــا يمهــد الســبيل أمـــام الشــفافية والتنميــة والقــدرة علـــى  ،النشــاط االقتصــادي واالســتقرار السياســـي
 اتخاذ القرارات االستراتيجية والتنافسية.
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 الفرع الثاني: أهداف الحكم الرشيد:
فيـف الحكم الرشيد إلى تحقيق الكفـاءة والفاعليـة فـي المنظمـات، ووضـع األنظمـة الكفيلـة بتخ يعمل

أو تقليــل الغــش وتضــارب المصــالح، والتصــرفات 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 

 ( بما يلي:41: 2175 يجة تطبيق معايير الحكم الرشيد )هللو,نت
تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح الحق في مسـاءلة إدارة المنظمـة مـن قبـل الجهـات المعنيـة  .7

 .(3: 2172)ناصر الدين, 
وضع األسس المتينة للقضاء على فرص الفساد ومحاصرته في أضـيق الحـدود )فرجـاني,  .2

2113 :3.) 
جعــــة األداء مــــن خــــارج أعضــــاء اإلدارة التنفيذيــــة، تكــــون لهــــا مهمــــات تحقيــــق فــــرص مرا .4

 (.3: 2172واختصاصات وصالحيات تحقيق لرقابة فعالة ومستقلة )ناصر الدين, 
تمكين منظمات المجتمع المختلفة من مشاركة الحكومـة فـي نشـاطات التنميـة االقتصـادية  .3

اع الخـاص، الجمعيـات األهليـة أكـان ذلـك علـى المسـتوى الكلـى )القطـ واالجتماعية، سواءً 
 .(2114)المواطنين( )السلمي,  والنقابات( أم على المستوي الجزئي

 .(2114تعزيز قدرات المواطنين على المشاركة والمبادرة )السلمي,  .5
زيــادة الثقــة فــي إدارة االقتصــاد القــومي، بمــا يســهم فــي رفــع معــدالت االســتثمار وتحقيــق  .6

 (.3: 2172قومي )ناصر الدين, معدالت نمو مرتفعة في الدخل ال
تشـــجيع سياســـات وبـــرامج جديـــدة للشـــراكة داخـــل الـــدول تحظـــى بتأييـــد ورعايـــة المنظمـــات  .1

الدوليــة، وذلــك فــي إطــار ســياق مجتمــع قــائم علــى الديمقراطيــة والمســاءلة واحتــرام حقــوق 
 (.2114اإلنسان )السلمي, 

 
 :الفرع الثالث: أسس الحكم الرشيد

مـن أولويـات صـانعي القـرار فـي كافـة  توالتي أصبح ،ئز الحكم الرشيدأسس وركا ىأن تراع يجب
خصوصـــيات الشــعوب وثقافاتهـــا، ال ســـيما فــي إلـــل التباينـــات القائمــة بـــين مختلـــف ، أنحــاء العـــالم

 :(2116 المجتمعات، ومن أهم األسس التي يرتكز عليها الحكم الرشيد ما يلي )عالكوم,
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 التعددية السياسية: .1
ود أحــــزاب سياســــية بمختلــــف اتجاهاتهــــا وأفكارهــــا السياســــية وجماعــــات مصــــالح ويقصـــد بهــــا وجــــ 

بمـا يعبـر  ،ومؤسسات المجتمع المـدني، والتـي تمثـل بمجموعهـا رافـدًا مـن روافـد التعدديـة السياسـية
 .عن إرادة الشعوب

، المسـألة األساســية فــي التعدديــة هــي كيفيــة توزيــع كــل مــن الســلطة والتــأثير فــي العمليــة السياســيةو 
كمحاولـــة األحـــزاب السياســـية تحقيـــق أقصـــى قـــدر ممكـــن مـــن مصـــالحها، وتتعـــدد خطـــوط الصـــراع 

: 2172)المـدهون,  وتتبدل نظرًا ألن السلطة هي عملية مسـاومة مسـتمرة بـين الجهـات المتنافسـة.
43). 

 المشاركة السياسية:  .2
وذلـك بهـدف التـأثير  ،ماعياً إداريًا منظمًا أو غير منظم، فرديًا أو ج المشاركة السياسية عمالً تمثل 

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

طــار النظــام المشــاركة السياســية هــي نشــاط سياســي يرمــز إلــى مســاهمة المــواطنين ودورهــم فــي إو 
 كالنشاط الذي يقوم به المواطنون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي. ،السياسي
 النظام النتخابي:  .3
النظــام االنتخــابي أحــد اســتحقاقات ومرتكــزات النظــام الــديمقراطي، ويمثــل أحــد أهــم األدوات  يعتبـر 

ابــات وســيلة الســيطرة األساســية علـــى الفاعلــة للمشــاركة السياســية فــي إدارة الدولــة، وتعتبـــر االنتخ
وتعطي مشروعية للقـرارات التـي  ،الحكم، ألنها تحدد وبشكل سلمي من هم الذين سيحكمون الدولة
 ،يشــارك فيهــا المواطنــون كافــة ،ســيتخذونها، ولتحقيــق ذلــك يتعــين تنظــيم االنتخابــات بصــفة دوريــة

 (.746: 2171لدولة )درويش, المسئولين عن صناعة القرار السياسي في ا فرادالختيار األ
أهم ما يميز أي نظـام انتخـابي هـو قدرتـه علـى تمثيـل الشـرائح والطبقـات واالتجاهـات السياسـية  إن

الموجودة والعاملة فـي المجتمـع، وكلمـا كـان النظـام االنتخـابي قـادرًا علـى تمثيـل أكبـر لهـذه الفئـات 
 كان نظامًا انتخابيًا أكثر قوة وقدرة.

 خاذ القرارات:العقالنية في ات .4
العقالنيــة فــي اتخــاذ القــرارات امــتالك صــانع القــرار المعلومــات الكاملــة واألكيــدة عــن البــدائل تعنــي 

: 2174المختلفـــة ونتائجهـــا، ووضـــوح األهـــداف التـــي ينشـــدها وعـــدم تعارضـــها )طـــاهر والعجمـــي, 
714 .) 

وبقــدر مـــا يســـيطر  ،تختلـــف مــن مـــدير آلخـــر ،وأيضــاا العقالنيـــة فــي اتخـــاذ القـــرارات عمليــة نســـبية
 المدير ويتحكم في البدائل والمعلومات بقدر ما يكون عقالني في اتخذ القرارات التي يتخذها.
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أن أسـس وركـائز الحكـم الرشـيد تهـدف إلـى المشـاركة الواسـعة، والتعدديـة السياسـية،  ويرا الباحـث
رات بعقالنيـة قائمـة علـى والـذي يسـاعد علـى اتخـاذ القـرا ،من خالل النظام االنتخـابي بـلدارة الدولـة

اســـتراتيجية المعلومـــة الموثوقـــة واألكيـــدة، والتحليـــل الســـليم، بعيـــدًا عـــن التصـــرف المتهـــور وغيــــر 
يتمتعـون  ولذلك فلن أسس وركائز الحكم الرشيد يفرض وجود أشخاص في إدارة الدولة ،المحسوب

 واألمن الوطني. مما ينعكس اجابيًا على أداء وزارة الداخلية بالرشد والوعي واإلدراك
 

 :الحكم الرشيد معايير: الرابعالفرع 
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 

في مستويات التطور االقتصادي واالجتماعي  احترام الخصوصيات الحضارية والثقافية والفوارق 
: 2113 من الضروري تكييف هذه المعايير مع حالة البلد )كريم, ،والسياسي بين المجتمعات، لذا

711). 
ينبغي تكييف معايير الحكم الرشيد مع حالة البلد أو المناطق على األقل, حيا قد تختلف و 

قافتها ومستوى تطورها, ويعتبر هذا التكييف للمعايير األولويات حسب تاري  هذه البلدان وتراثها وث
ضروريًا لالنتقال من مرحلة المفهوم النظري إلى ابتكار اآلليات العملية التطبيقية التي تسمح 
تدريجيًا بتطوير اإلدارة والحكم, وترفع من مستويات المحاسبة والمساءلة والمشاركة والشفافية 

لجمهور, والمساواة, والمصلحة العامة, وحسن االستجابة, وسيادة القانون, وتحقيق حاجات ا
 .(2111والرؤية االستراتيجية, والمشاركة, والفصل المتوازن للقوة بين السلطات )مصلح, 

ويقصد بمعايير الحكم الرشيد بأنها العناصر األساسية التي يستند عليها قيام الحكم الرشيد في أي 
 :كرها على النحو التاليمؤسسة أو مجتمع، والتي يمكن أن نذ

 المشاركة: .1
ومن  ،وهي من العالقات الدالة على رشاده ،هي أحد المبادئ األساسية في بناء الحكم الرشيد

وم المشاركة إال بوجود المجتمع المدني وبدورية االنتخابات قوال ت ،المؤشرات على مدى كفاءته
عني مشاركة جميع أفراد المجتمع تيضًا أو  المحلية،وتمكين المرأة وصوابية التشريع وحسن اإلدارة 

وذلك من خالل قنوات مؤسسية تمكن المجتمع من التعبير عن رأيه في صنع  ،في اتخاذ القرار
: 2174والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير األساسية لحقوق اإلنسان )العجلوني,  القرار،

6). 
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ك األفراد في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم أو ويتفق الكثير من رجال اإلدارة على ضرورة إشرا
وتعتبر مشاركة العاملين في صنع القرارات  الرأي،وذلك لوضوح الرؤية وتبادل  أعمالهم،في 

كالحوافز الجماعية في فرق العمل  الحوافز،وسيلة فعالة لرفع أداء المنظمة إذا ارتبطت بتنوع 
 فجميعها تزيد من اإلنتاجية بشكل كبير األرباح،وحق شراء األسهم أو المشاركة في 

(Kaarsemaker, 2010: 315.) 
 القانون: سيادة   .2

وال شيء يسمو عليه، وهناك  ،يعني أن الجميع حكامًا ومسؤولين ومواطنين، يخضعون للقانون و 
أطر قانونية وآليات النزاع القانوني وضمان حق التقاضي واستقالل القضاء، وأن تطبيق األحكام 

وبدون تمييز بين أفراد المجتمع في جميع مجاالت الحياة  ،القانونية بصورة عادلة والنصوص
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 

ويتطلب الحكم الرشيد األطر القانونية العادلة التي تنفذ  ،(6: 2174قها )العجلوني, ومن تطبي
فلن ما يتعلق بالمنظمات األهلية في هذا  ،وبالتالي اإلنسان،بنزاهة وتوفير الحماية الكاملة لحقوق 
مشتركة وإدارية( تنظم العالقة بين األقطاب المختلفة ال مالية،اإلطار يتطلب وجود أنظمة داخلية )

وانتهاًء بأصحاب  والعاملين،ومجلس اإلدارة  العمومية،في إدارة المؤسسة ابتداًء من الجمعية 
 (.Nikolic, 2008)والمستفيدين المصالح 
 الشفافية: .3

 ،تعني أن صناعة القرارات وتنفيذها تجري وفق القواعد، وتعني أيضًا أن المعلومات متاحةو 
متأثرين بهذه القرارات وتنفيذها، وتعني كذلك إتاحة معلومات ويمكن أن تصل مباشرة إلى أولئك ال
 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 

 .(776: 2111مكشوف للعاملين والجمهور )السكارنة, 
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 

بناء تنظيمي سليم قادر على مواجهة التحديات الجديدة  التنظيمات اإلدارية والوصول إلى
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والتغيرات المحيطة، فكانت محاوالت تطبيق الشفافية في العمليات اإلدارية من األمور الهامة 
 .(737: 2112 والواجب مراعاتها في الممارسات اإلدارية في أجهزة اإلدارة المختلفة )اللوزي,

 الستجابة: .4
والعمليات فيها تسعي لتلبية احتياجات وخدمة أصحاب المصلحة  تعني أن تكون الوزاراتو 

وقد تم إدراجها  ،ويطلق عليها البعض الخدماتية, وهي من سمات أغلب منظمات الخدمة العامة
المنظمة العامة, حتى تتمكن المؤسسات  حاكمية( كأحد الخصائص المهمة في UNDPمن قبل )

البد من وجود إطار زمني مالئم, تقدم من و استثناء,  واآلليات المستخدمة من خدمة الجميع دون 
خالله المؤسسة خدماتها وتقوم بعملياتها, وهذا يعني بالضرورة وجود درجة من التفاعل بين ردة 
فعل المجتمع تجاه القرارات والعمليات, وسرعة التفاعل مع التغذية الراجعة من هذا المجتمع, 

 (.36: 2174رات, بناًء على ذلك )مصلح, وتعديل عمليات التنفيذ أو أطر القرا
 التوافق: .5

ويعني تسوية المصالح المختلفة للوصول إلى توافق عام حول أهم مصالح جماعة العمل 
 (.UNDP, 2012)اإلمكان والسياسات وآليات التطبيق قدر 

ويوجد في المنظمة العديد من الجهات التي يمكن أن تتضارب مصالحها معًا فاإلدارة عليا 
ويسعى  للموارد،صحاب رأس المال تسعى لتحقيق أفضل العوائد وتحقيق االستخدام األمثل وأ

ومن هنا تختلف وجهات  المناسبة،الموإلفون لتحقيق أفضل األجور والرواتب وشروط العمل 
 الجهات،لذلك يتطلب تطبيق الحكم الرشيد التوفيق بين هذه  مصالحهم،النظر التي تحقق 

 ,Nikolicككل )نظرهم وصواًل إلى توافق واسع يحقق مصلحة الجميع والتقريب بين وجهات 
عندما تصطدم بعض المصالح المتعلقة بالمؤسسة بخالفات تحتاج إلى اتخاذ و  ،(10 :2008

يجب تغليب رأي المجموعة تحقيقًا للنفع العام لإلدارة واألفراد وما و  معينة،قرار حازم في مسألة 
 ت.يقتضيه واقع الحال من إجراءا

 العدالة: المساواة  .6
وتعني أن كافة الرجال والنساء في الوزارات يمتلكون فرص متساوية وعادلة لتحسين أو الحفاظ 

 (.UNDP, 2012على الرفاهية الخاصة بهم. )
يضًا المقصود بها العدل االجتماعي والمساواة، بحيا يكون لجميع أفراد المجتمع نساًء وأطفااًل أو 

رصة لتحسين أوضاعهم االجتماعية، والتطلع دائمًا لتحسين أوضاع الفئات ورجااًل وشيوخًا الف
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المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم االجتماعي والعمل على توفير احتياجاتهم األساسية 
 (. 22: 2172 )المدهون,

وأن تحمى حقوق الجميع بنفس  بالتساوي،وهذا المعيار يفرض على الحكومة التعامل مع الجميع 
وأن االستبعاد والتمييز يجب أال يكون لهما وجود عند تقديم الخدمات العامة من قبل  القدر،

 (.53: 2177الحكومات )موسى, 
 الكفاءة: و  الفاعلية .7

عني أن العمليات والمؤسسات تسفر عن نتائج تلبي احتياجات المجتمع وتحقيق أفضل استخدام وت
والكفاءة في إطار الحكم الرشيد يغطي االستخدام وذلك فلن مفهوم الفاعلية  ،للموارد المتاحة لديها

 المستدام واألمثل للموارد الطبيعية وحماية البيئة.
وبالتالي فهي تقاس بالعالقة بين النتائج المحققة واألهداف  ،ويقصد بالكفاءة مدي تحقيق األهداف

دون المساس  ،المرسومة, في حين يقصد بالفاعلية القدرة على تدنية مستويات استخدام الموارد
باألهداف المسطرة التي تقاس بالعالقة بين النتائج وعوامله أو النتائج والموارد المستخدمة, وفي 

كما يعكس  ،الواقع الكفاءة والفاعلية هما وجهان متالزمان عندما يتعلق األمر بقياس اإلنجازات
نه العالقة بين النتيجة ذلك التوجه الذي يعرف األداء انطالقًا من البعدين معًا, حيا عرف بأ

والمجهود وهو أيضًا معلومة كمية في أغلب األحيان تبين حالة أو درجة بلوا الغايات واألهداف 
 (.2117)مزهوده,  والمعايير والخطط المتبعة من طرف المنظمة

 المساءلة: .8
ن جميع صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مسئولو أن تعني و 

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 انسجامًا مع المبدأ 

 (. 731: 2171الذي يقرر أن ال مسئولية بدون مساءلة )درويش, 
مائي المساءلة بأنها الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات ويوضح برنامج األمم المتحدة اإلن

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 

ة وبشكل تفصيلي يوضح مدى النجاحات المتحققة أو اإلخفاقات العمل داخل المؤسسة أو الوزار 
 .(212: 2177الحاصلة في تنفيذ السياسات )السكارنة, 



28 
 

 الرؤية الستراتيجية: .9
القادة والجمهور منظور واسع وطويل األمد عن الحكم الرشيد والتنمية اإلنسانية, يتوفر لدى 

مية, باإلضافة إلى الفهم للتعقيدات التاريخية, بالتوازي مع امتالك إحساس باالحتياجات لتلك التن
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 

قافي واالجتماعي المركب لهذا المنظور, وتتحد مثل هذه الرؤية مع تفهم السياق التاريخي والث
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 

 (.31: 2174لح, والدولية, الحالية والمستقبلية )مص
ويري الباحا أن هذه المعايير مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع بعضها البعض، حيا أن تطبيق كاًل 
منها يعزز اآلخر، فسهولة الوصول إلى المعلومات تعني زيادة مستويات الشفافية، والزيادة في 

ذ فعال واستجابة مستوى المشاركة يعني الزيادة في صنع القرار، والمشاركة الواسعة تعني تنفي
 تؤدي إلى الشفافية وصواًل للمساواة وفق القانون.
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 :المبحثخالصة 
 يتبين من خالل هذا المبحا ما يلي:

أن ، التكامــــل، الموضــــوعية والواقعيــــة، الوضــــوح وســـهولة الفهــــممـــن خصــــائص الرقابــــة: ) .أ
، المرونـــة، المالءمـــة ،التوقيـــت الســـليم، يتماشـــى النظـــام الرقـــابي مـــع نمـــط التنظـــيم الســـائد

ـــًا فقـــط، القتصـــاديةا ـــيس عقابي ـــابي تصـــحيحيًا ول ـــة ، أن يكـــون النظـــام الرق ـــولى الرقاب أن يت
 (.أن يقترح النظام الرقابي الحلول والبدائل، عناصر أمينة واعية

تحديــد ، وضـع معـايير األداء أو المعــايير الرقابيـة، تحديـد األهــدافمـن عناصـر الرقابــة: ) .ب
مقارنة النتائج المتحققة مع المقاييس الموضـوعة مـع ، ياس األداء الفعليق، مقاييس األداء

 (.اتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر، تحليل االنحرافات
، النظـــام االنتخـــابي، المشـــاركة السياســـية، التعدديـــة السياســـيةمـــن أســـس الحكـــم الرشـــيد: ) .ج

 (.العقالنية في اتخاذ القرارات
المسـاواة ، التوافـق، االسـتجابة، الشـفافية، سـيادة القـانون  ،المشـاركة)معايير الحكم الرشـيد:  .د

 (االستراتيجية ة، المساءلة، الرؤيالفاعلية والكفاءة، والعدالة
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 المبحث الثاني:
 

 الرقابة الداخلية والخارجية 
 بوزارة الداخلية واألمن الوطني

 
 .واألمن الوطني الرقابة الداخلية بوزارة الداخلية المطلب األول:

 الفرع األول: مؤسسات الرقابة الداخلية بوزارة الداخلية واألمن الوطني.
 هداف الرقابة الداخلية.أ الفرع الثاني: أهمية و 

 الفرع الثالا: أدوات ووسائل الرقابة الداخلية.
 .المطلب الثاني: الرقابة الخارجية على وزارة الداخلية واألمن الوطني

 وم الرقابة الخارجية ومؤسساتها.الفرع األول: مفه
الفرع الثاني: دور المجلس التشـريعي فـي الرقابـة علـى وزارة الداخليـة واألمـن 

 الوطني.
الفـــرع الثالــــا: دور ديــــوان الرقابـــة اإلداريــــة والماليــــة فـــي الرقابــــة علــــى وزارة 

 الداخلية واألمن الوطني.
ة الداخليـــــة واألمـــــن الفـــــرع الرابـــــع: دور وزارة الماليـــــة فـــــي الرقابـــــة علـــــى وزار 

 الوطني.
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 .ة بوزارة الداخلية واألمن الوطنيالمطلب األول: الرقابة الداخلي
 

 تمهيد:
والتـي  ،علـى أوجـه النشـاطات والعمليـات التـي تؤديهـا ،الرقابة الداخلية تمارسها كل منظمـة بنفسـها

حيـا  ،أو الرقابـة التسلسـليةويطلـق عليهـا الرقابـة الرئاسـية  ،تمتد خالل مستويات التنظيم المختلفـة
 ،الرقابـــة علـــى أعمـــال مرؤوســـيهاإلداري وحتـــى المســـتويات الـــدنيا  يمـــارس الـــرئيس فـــي قمـــة الهـــرم

 بهدف توجيه وضمان حسن سير العمل.
وهي القيام بممارسة الدور الرقابي من الجهة األعلى إلى الجهة األدنى، وهي التأكد من أن األداء 

وعة ســلفًا، وهنــا تجــدر اإلشــارة ن الخطــة المقــرة أو األهــداف الموضــضــم ،يــتم بالمســتوى المطلــوب
 أنه كلما ازدادت األهداف تحديدًا كلما أصبح من السهل الرقابة عليها. ىإل

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

ــًا للخطــط الموضــوعة ،وتعــرف بأنهــا مراجعــة اإلنجــاز كمــا تعــرف بأنهــا عمليــة قيــاس النتــائج  ،وفق
ومعرفــــة أســــباب االنحرافــــات بــــين النتــــائج  ،ومقارنتهــــا بالمعــــايير أو الخطــــط الموضــــوعة ،الفعليــــة

يــة قيــاس اإلنجــاز المتحقــق كمــا تعــرف أيضــًا علــى أنهــا عمل تحقيقهــا،المتحققــة والنتــائج المطلــوب 
 (.217: 7111ومقارنة ما حصل فعاًل مع ما كان متوقعًا حدوثه )النمر,  ،ل هداف المرسومة

 
 :الفرع األول: مؤسسات الرقابة الداخلية بوزارة الداخلية واألمن الوطني

 أولا: مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية واألمن الوطني:
 :لعام بوزارة الداخلية واألمن الوطنيتعريف عن مكتب المراقب ا .1

مكتب المراقب العام بـوزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء فـي جلسـته  أنشأُ 
وهــو جهــة تتمتــع بالعمــل  ،م2111 / أ.م( لســنة27/37/77رقــم ) 3/72/2111المنعقــدة بتــاري  

 لية واألمن الوطني.الرقابي على كافة األعمال واألداء العام في وزارة الداخ
ويهدف إلى التحقق والتأكد من أن جميع اإلجراءات اإلدارية والمالية والقانونية بـاألجهزة واإلدارات 

داخليـة والهيئات بالوزارة تنفذ حسب القوانين واألنظمة واألسس والتعليمات وأن نظام إدارة الرقابـة ال
تــب المراقــب العــام لــوزارة الداخليــة واألمــن ومــن أهــم اإلدارات فــي مك ،يســير وفــق متطلبــات الــوزارة

الوطني إدارة الشؤون المالية واإلدارية, وتسعى للتحقـق مـن أن جميـع األمـور اإلداريـة والماليـة فـي 
األجهــــزة األمنيــــة واألمــــن الــــوطني واإلدارات المركزيــــة العســــكرية تنفــــذ حســــب القــــوانين واألنظمــــة 

وفقـًا للخطـط  ،قيق األهـداف بدرجـة عاليـة مـن الكفـاءةوالتأكد من تح ،واألسس والتعليمات الصادرة
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مــن خــالل إجــراء التفتــيش علــى اإليــرادات والنفقــات, والمشــتريات والمخــازن, والبــدالت  ،الموضــوعة
والعالوات فيما يتعلق باإلجراءات المالية, والتفتيش على اإلجراءات اإلداريـة واالنضـباط العسـكري 

 .(2171المراقب العام,  مكتب) فيما يخص الرقابة اإلدارية
 

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

ـــة الشـــاملة: .أ ـــتم مـــن خـــالل  الرقاب ـــامج الرقابـــةإ وهـــي ت شـــاماًل البرنـــامج الزمنـــي  ،عـــداد برن
وتشــمل  ،ر بالعمليـة الرقابيــة حســب الخطـة التشــغيلية الســنويةواإلجـراءات التفصــيلية والســي

 قسام ودوائر وزارة الداخلية.أالتفتيش اإلداري والمالي على كل 
قســام أوهــي تــتم مــن خــالل المتابعــة والتفتــيش بشــكل جزئــي علــى دوائــر و  الرقابــة الجزئيــة: .ب

 .ةأو اداري ةمالي رقابة وتكون  ،أحد األجهزة
 

 :ة لمكتب المراقب العام بوزارة الداخلية واألمن الوطنيداريآلية الرقابة اإل .3
)مكتـب  فيمـا يلـي: دارية لمكتب المراقب العام لـوزارة الداخليـة واألمـن الـوطنيآلية الرقابة اإلتتمثل 

 .(2171المراقب العام, 
وتباشـــر عملهـــا علـــى أجهـــزة وإدارات وزارة الداخليـــة  ،تشـــكيل فريـــق يضـــم الرقابـــة اإلداريـــة .أ

 لوطني.واألمن ا
 متابعة الجوالت التفتيشية اإلدارية الشاملة السابقة. .ب
والتأكـد مـن أنهـا تقـوم باألعمـال  ،التحقق من سـالمة القـرار اإلداري فـي األجهـزة واإلدارات .ج

 المناط بها ضمن القرارات الصادرة إليها والتقيد باألنظمة والقوانين.
 ي التفتيش اإلداري.وتحديد الجهة المستهدفة ف ،تتم عبر كل إدارة لوحدها .د
 دارية حسب الخطة. التحضير لعملية الرقابة اإل .ه
 تحديد موضوع الرقابة في الجهة المستهدفة. .و
وطلـب تقـديم التسـهيالت الالزمـة لعمـل فريـق  ،إبالا مدير الجهة المستهدفة بموعد الزيـارة .ز

 الرقابة اإلداري.
 مقر مكتب المراقب العام.يقوم فريق العمل بمباشرة أعماله في مقر الجهة المستهدفة و  .ح
 عداد مسودة التقرير الرقابي.إ  .ط
مــدير إدارة الشـــؤون و مـــن خــالل فريــق العمـــل،  ،مراجعــة المســودة وإعـــداد التقريــر الرقــابي .ي

 المراقب العام لوزارة الداخلية واألمن الوطني.و الرقابية اإلدارية، 
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 ألمن الوطني:وزارة الداخلية وابآلية الرقابة المالية لمكتب المراقب العام  .4
)مكتـب  فيمـا يلـي: وزارة الداخليـة واألمـن الـوطنيبـآلية الرقابة الماليـة لمكتـب المراقـب العـام تتمثل 

 .(2171المراقب العام, 
وتباشـــر عملهـــا علـــى أجهـــزة وادارات وزارة الداخليـــة  ،تـــتم مـــن خـــالل فريـــق الرقابـــة الماليـــة .أ

 واألمن الوطني.
 ت المالية السابقة.متابعة الجوالت التفتيشية والقرارا .ب
والتأكد من أنها تقوم  ،التحقق من سالمة اإليرادات والصرف المالي في األجهزة واإلدارات .ج

الماليـــة الصـــادرة إليهـــا اإلداريـــة الخاصـــة بالشـــئون باألعمـــال المنـــاط بهـــا ضـــمن القـــرارات 
 والتقيد باألنظمة والقوانين.

 تتم عملية الرقابة المالية عبر كل إدارة لوحدها. .د
 متابعة وتأكد من أصول المعامالت المالية.  .ه
تنفيذ برنامج خطة الرقابة المالية شاماًل البرنـامج الزمنـي واإلجـراءات التفصـيلية فـي خطـة  .و

 رقابية شاملة وجزئية حسب الخطة السنوية.
وطلـب تقـديم التسـهيالت الالزمـة لعمـل فريـق  ،ةإبالا مدير الجهة المستهدفة بموعد الزيـار  .ز

 الية ومتابعة األمور المالية في اإلدارة من مصروفات وإيرادات.الرقابة الم
 يقوم فريق العمل بمباشرة أعماله في مقر الجهة المستهدفة ومقر مكتب المراقب العام. .ح
 إعداد التقرير الرقابي المالي من خالل فريق العمل، ومدير وحدة الرقابة المالية. .ط
 

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

وأحد األعمدة الرئيسية في منظومة وزارة  ،تعتبر اإلدارة المالية المركزية من أهم اإلدارات المركزية
ووزارة الداخليــة واألمــن الـــوطني، الداخليــة واألمــن الــوطني، فهــي حلقــة الوصـــل بــين وزارة الماليــة 

وتقوم على رسم السياسات المالية واإلشراف على تنفيذها وذلك لكافة إدارات وأجهـزة الـوزارة بشـكل 
 المعمــول بهــا فــي وزارة الماليــة اللــوائح والقــارارات، حســب النظــام المــالي والقــوانين و ومهنــي   علمــي  

 .(2171المالية المركزية, )
 

 دارة المالية المركزية:الوظيفة العامة لإل .2
 :، مثــلشــراف علــى كــل مــا يتعلــق بالجانــب المــالي فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطنيإلا -أ

عــداد الرواتــب، خــدمات ماليــة لمنتســبي إ اإليــرادات، جبايــة والنفقــات،  عتمــادات)صــرف اال
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ا فـي األجهزة واإلدارات المركزية(، حسب النظـام المـالي والقـوانين والسياسـات المعمـول بهـ
 وزارة المالية.

 الريادة في جودة الخدمات المالية المقدمة إلدارات وأجهزة وزارة الداخلية واألمن الوطني. -ب
 

 رسالة اإلدارة العامة للمالية المركزية: .3
تســعى اإلدارة الماليــة المركزيــة بــوزارة الداخليــة واألمــن الــوطني لتقــديم خــدمات ماليــة مميــزة تلبــي 

الـوزارة والعـاملين فيهـا، مـن خـالل تطـوير السياسـات الماليـة، وفقـًا للنظـام طموحات إدارات وأجهـزة 
 المالي والقوانين المعمول بها.

 
 آلية عمل وإجراءات المتابعة لإلدارة المالية المركزية: .4
اعتمادهـا  الموازنة التقديرية السنوية لوزارة الداخلية واألمـن الـوطني، ومتابعـة مشروع إعداد .أ

 المختصة. الجهات هائية معن بصورة وإقرارها
فــي  الســلف والنفقــات لــإلدارات الماليــةو  عتمــاداتتنظــيم وتنفيــذ جميــع عمليــات صــرف اال .ب

وزارة الداخلية واألمن الوطني، وذلك بعد مراجعة وتدقيق كافة المستندات والوثائق، للتأكـد 
ول بهـا فـي من صحة وسالمة ما جـاء فيهـا، وموافقتهـا للتشـريعات الماليـة والقـرارات المعمـ

 وزارة المالية.
البنك، وتقديم التقريـر  تطبيق النظم والقوانين واللوائح واإلجراءات المنظمة لحركة الخزينة/ .ج

 البنك. اليومي عن رصيد الصندوق/
، السـلف، النفقـات( الخاصـة بجميـع االدارات عتمـاداتتدقيق جميع المعامالت المالية )اال .د

دارة الماليـــة المركزيـــة، رة، والتــي تصـــرف عـــن طريـــق اإلالماليــة باألفـــرع الماليـــةب فـــي الـــوزا
عـــن  مباشـــرةً / ة والرأســـمالية التـــي تصـــرف مركزيـــا وكـــذلك تـــدقيق جميـــع النفقـــات التشـــغيلي

 طريق وزارة المالية، وذلك حسب النظام المالي المعمول به في وزارة المالية.
ــــع المعــــامالت الما .ه ــــات المحاســــبية لجمي ــــع العملي ــــة )الموازنــــات، تســــجيل ومراجعــــة جمي لي

جـــراء مطابقـــة دوريـــة إدارات الماليـــة فـــي الـــوزارة، و الســـلف، النفقـــات( الخاصـــة بجميـــع اإل
 ألرصدة الحسابات مع وزارة المالية والبنك.

جــــراء تطــــوير دوري علــــى برنــــامج الــــدورة إحوســــبة النظــــام المــــالي والمحاســــبي الموحــــد، و  .و
 دارات المالية.ة واإلالمحاسبية الموحد الخاص باإلدارة المالية المركزي

 في الوزارة. المالي لجميع االدارات المالية تطوير األداء .ز
يــداع جميــع ايــرادات الــوزارة، وكــذلك القيــام بتــدقيق جميــع مســتندات )وصــوالت إتحصــيل و  .ح

 رسالها للرقابة المالية العسكرية في وزارة المالية.إالقبض( الخاصة بليرادات الوزارة، و 
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زارة الداخليـة واألمـن الـوطني، واعتمادهـا فـي وزارة الماليـة، حسـب عـداد رواتـب مـوإلفين و إ  .ط
 جراءات المعمول بها.النظام واإل

 تقديم الخدمات المالية لجميع موإلفين وزارة الداخلية واألمن الوطني. .ي
 اإلشراف والمتابعة على عمليات الجرد ولجان المشتريات العامة والخاصة. .ك
داري والمـــالي لـــإلدارة يـــر الدوريـــة لتطـــوير األداء اإلة وغإعـــداد الخطـــط والدراســـات الدوريـــ .ل

 المالية المركزية.
بهـــدف  ،إعـــداد التقـــارير الدوريـــة وغيـــر الدوريـــة عـــن أنشـــطة اإلدارة وإنجازاتهـــا ومقترحاتهـــا .م

 .تحسين مستوى األداء
 

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

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

-13: 2171والتـي تعمـل علـى )سـالمة,  ،تعتبر الرقابة من أهم الوإلائف اإلدارية في المنظمات
16:) 
 األداء على الوجه األكمل بفاعلية وكفاءة، لتالفي الوقوع في الخطأ.تحقيق  .أ
هم فــــي ســــرعة م علــــى مســــتوياته المختلفــــة، بمــــا يســــإإلهــــار نقــــاط االنحــــراف فــــي التنظــــي .ب

 تصحيحها.
 ،فـي المنظمـة تـأثيرًا ايجابيـاً  فـرادعملية الرقابة لها األثر الفعـال فـي التـأثير علـى سـلوك األ .ج

ـــق األهـــداف الم ـــه متحمـــل للمســـؤولية،  ،رجـــوةمـــن أجـــل تحقي ـــار أن اإلنســـان بطبيعت باعتب
 ولكن رغبة في العمل. ،ويعمل دونما خوف من العقاب

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

 تعمــل علــى فحــص وتقيــيم عناصــر الكفــاءة والفاعليــة لمختلــف األنشــطة التــي تمــارس فــي .ه
 (. 731: 7115قسام )اللوزي, اإلدارات واأل
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باإلضــافة إلــى وظــائر اإلدارة األخــرا،  ،طــطكمــا يمكــن مــن خــالل الرقابــة تحقيــق األهــداف والخ
 وهي: ،من خالل خمسة تحديات ،لمساعدة المدراء

 :التغلب على المشكالت والمصاعب في حالت عدم التأكد .أ
ألن  ،ف المؤسســة التــي ســيتم تنفيــذها وتحقيقهــا مســتقبالً إن األشــياء قــد ال تتماشــي عــادة مــع أهــدا

هنــاك الكثيــر مــن العوامــل البيئيــة التــي قــد تحــدا تغيــرات مســتمرة، ومــن هنــا نشــأت حــاالت عــدم 
 (.732: 2174التأكد )عبد ربه, 

 كشر األشياء غير المنتظمة: .ب
في القطاع  وخاصةً  ،تتمثل أهمية الرقابة في كشف األشياء غير المنتظمة في القطاعات المختلفة

عاديـــة فـــي الغالـــب قـــد يـــوفر الوقـــت والمـــال الغيـــر بـــذلك فـــلن الكشـــف المبكـــر ل شـــياء األمنـــي، و 
والتـي تصـبح أكثـر تعقيـدًا الحقـًا )عبـد ربـه,  ،ويحد من المشكالت أو المصـاعب الصـغيرة ،والجهد
2174 :732-731.) 
 تحديد الفرص: .ج

غيــر العمليــات التــي تــؤدي بصــورة  ة إلــى المواقــف أوتتمثــل أهميــة الرقابــة فــي التركيــز أو اإلشــار 
: 2174والتــي مـن شــأنها أن تنبـه وتوجــه اإلدارة إلـى فــرص مسـتقبلية محتملــة )عبـد ربــه,  ،متوقعـة
731.) 
 إدارة المواقف الصعبة: .د

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

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

وجــود نظــام رقــابي جيــد يعــزز ويشــجع المــدراء علــى اتخــاذ قــرارات بتفــويض الســلطات للمســتويات 
دارة فــي الكشــف عــن مــدى االســتفادة مــن جميــع اإلداريــة الــدنيا، وهــذا يعنــي أن الرقابــة تســاعد اإل

والموضــوعة تحــت تصــرفها وتوجيههــا نحــو تحقيــق  ،ســواًء كانــت بشــرية أو ماديــة ،المــوارد المتاحــة
 (.214: 2177الهدف المرجو )عباس, 

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

وفقــًا للخطــط  ،وتطــور المؤسســة والحــد مــن مشــكالتها، والمســاعدة فــي تحقيــق األهــداف المرســومة
 الموضوعة.
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 أهداف الرقابة الداخلية: .2

ق أغراضـها، فعـن طريـق الرقابـة تهدف الرقابة الداخلية بالدرجة األولى إلـى خدمـة اإلدارة فـي تحقيـ
الداخلية تتم مراجعة جميع األنشـطة والعمليـات الماليـة واإلداريـة لغـرض مسـاعدة اإلدارة العليـا فـي 

 (. 112-117: 2112حسين وحسن, )من الرضا باألمن واألمان التوصل إلى أقصى كفاية 
 ومن أهداف الرقابة الداخلية ما يلي:

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

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

 ومدي قدرتهم على تحمل المسئولية. فرادتقييم عمل األ .ج
 الخدماتيــة لصـــالح المـــواطن والدولـــة تقيــيم كفـــاءة اســـتخدام المــوارد واألصـــول مـــن الناحيـــة .د

 (.112-117: 2112)حسين وحسن, 
 (.721: 2111لتوضيح السلطات والصالحيات والمسؤوليات )ديري,  ،تنظيم المشروع .ه
حتـــى يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا فـــي رســـم السياســـات  ،والمعلومـــاتالتأكـــد مـــن دقـــة البيانـــات  .و

 والقرارات اإلدارية.
 (.74: 2171)سالمة,  مع تحديات الواقع بما يتناسبرفع مستوى الكفاءة  .ز
 (.76: 2171تشجيع االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية )الخطيب,  .ح
 تقييم مستويات التنفيذ في األقسام المختلفة في المنشأة. .ط
حتــــى يمكــــن االعتمــــاد عليهــــا فــــي رســــم السياســــات واتخــــاذ  ،والمعلومــــاتالثقــــة بالبيانــــات  .ي

 (.4: 2172ني والياور, القرارات اإلدارية )المشهدا
 

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

علــى ســـير  طــالعليقـــوم بنفســه لإل ،هــذه الوســيلة تتطلــب ذهــاب المـــدير مباشــرة إلــى موقــع التنفيــذ
ــــاس,  ــــات بغــــرض تصــــحيحها )عب ــــيم األداء، والكشــــف عــــن االنحراف ــــذ، وتقي ــــائج التنفي العمــــل، ونت

وذلـــك  ،ن المغـــاالة فـــي اســـتخدام هـــذه الطريقـــة قـــد يـــؤدي إلـــى نتـــائج عكســـيةأكمـــا  ،(26: 2172
ممـا يـدفعهم لتفسـيرها علـى  ،بسبب المضايقات التي ربمـا تسـببها المالحظـة الشخصـية للمرؤوسـين

كمـــا أن االعتمـــاد الكامـــل علـــى المالحظـــة  ،فعاليـــة األداءمـــن بالتـــالي  لوتقلـــ، أنهـــا عـــدم ثقـــة بهـــم
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 ،علــى حســاب األعمــال الهامــة األخــرى  لــى إهــدار وقــت المــدير فــي التفاصــيلالشخصــية يــؤدي إ
كليــــًا يحتمـــل أن يفقـــد النظـــرة الشــــاملة  اً تمـــد علــــى المالحظـــة الشخصـــية اعتمـــادوالمـــدير الـــذي يع

كــل وقتـــه  جــراء اهتمامــه بالتفاصــيل الدقيقــة، كمــا أن المـــدير يمكــا فــي مكتبــه واضــعاً  ،ل عمــال
متكاماًل )عبـد  ال يمكن أن يؤدي عماًل رقابياً و قراءة وتحليل األداء،  المخصص ألعمال الرقابة في

   .(723: 2174ربه, 
 الموازنات التقديرية:

وهي خطة رقابية رقمية، توضح النتائج المستوفية لفترة زمنية مستقبلية عادة ما تكـون سـنة، ولكـي 
ا األسـس السـليمة، والمتمثلـة فـي هتعتبر الموازنة أداة من أدوات الرقابة ينبغي أن يراعـى فـي إعـداد

شراك معظم المعنيين بالنشاط، وأن تعبر عن الفتـرات الزمنيـة بدقـة، ويفضـل أن يقسـم إلـى فتـرات إ
زمنية قد تكون نصف أو ربع سنوية، وتعتبر هذه الوسائل من أكثر الوسائل انتشارًا واستخدامًا في 

روطًا لنجـاح نظـام الرقابـة باسـتخدام هنـاك شـو  ،(443: 2177ص )محمـود, القطاعين العام والخـا
 (.62: 2113الموازنات القديرية )كالب, 

 أن تستخدم من قبل المديرين بالمنظمة كأداة رقابة وليس كبديل لإلدارة. .أ
 أن تلقي قبول ودعم ومساندة اإلدارة العليا. .ب
 أن تكون مرنة وبسيطة غير غارقة في التفاصيل. .ج
األداء الفعلي والمخطط إلدارته، لتسمح له بالتعرف أن توفر للمديرين بيانات حاضرة عن  .د

 على سير األمور واتخاذ القرارات التصحيحية في الوقت المناسب.
الموازنــــات التقديريــــة مــــن األدوات الرقابيــــة الفعالــــة والهامــــة، وهــــي أداة تخطيطيــــة رقابيــــة وتعتبــــر 

 وحدات الكمية.مصاغة باألرقام، وتمثل النتائج المتوقعة بالوحدات النقدية أو ال
 التقارير الرقابية: .2

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

ن تلقــوا فيهــا تقــارير شــفهية. المــديرون التقــارير المكتوبــة حتــى بالنســبة للموضــوعات التــي ســبق وأ
أي توضـح مسـار العمـل،  ،ويشترط في التقارير أن يكون دقيقًا وصادقًا، والتقارير قد تكون تنفيذيـة

ومـن أنواعهـا التقـارير الدوريـة بعـد  ،حيـا تسـاعد المـدير علـى اتخـاذ القـرارات ،وقد تكون استشارية
أســـبوعية، شــــهرية، فصـــلية، وتقــــارير وقــــد تكـــون يوميــــة،  ،مراحــــل التنفيـــذانتهـــاء كـــل مرحلــــة مـــن 

 (.721: 2174تقارير قياس كفاءة الموإلفين )عبد ربه, و الفحص، 
فــي المنظمــة كبيــرة الحجــم،  وتمثــل التقــارير الرقابيــة أحــد أكثــر وســائل الرقابــة اســتخدامًا، وخاصــةً 

ـــل الجهـــات اإلشـــرافية فـــي مختلـــ ف وتســـتخدم هـــذه التقـــارير فـــي تقـــويم األعمـــال والعـــاملين مـــن قب
غـرض ، وحتـى تحقـق هـذه التقـارير الدوري   المستويات اإلدارية، وعادة ما ترفع لإلدارة العليـا بشـكل  
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ــ : 2113 ة، يجــب أن يراعــي فــي التقــارير االعتبــارات التاليــة )كــالب,منهــا وتكــون أداة رقابيــة فعال
66): 
 أن تكون منتظمة وبصفة دورية يومية أو أسبوعية أو شهرية. .أ
 خالية من التحيز الشخصي والمحاباة. أن تكون موضوعية و  .ب
 أن تتضمن مقارنة للفترة المختصة مع الفترات السابقة. .ج
 أن تكون مركزة وشاملة. .د
 أن يكون عرضها بسيطًا وسهاًل. .ه
 أن يكون لهذه التقارير مردود إيجابي عن طريق منح حوافز مادية ومعنوية. .و
تشــمل علــى مقترحــات  ال تقتصــر علــى بيــان نــواحي القصــور والضــعف، بــل يجــب أن أن .ز

 لتطوير ومعالجة االنحرافات.
 البيانات اإلحصائية والرسوم البيانية: .3

توضـح  ،يتمثل هذا األسلوب في عرض نشاط المنظمة في شكل رسوم بيانية أو كشوف إحصـائية
مسـتويات التقــدم واالنحــراف التــي تحـدا فــي مســتويات األداء الفعلــي للمنظمـة، وذلــك كلــه لتمكــين 

تمهيــدًا  ،ى وغيــر ذلــك مــن البنــود مــن فتــرة ألخــر  ،حتياجــاتواال األعمــالالمقارنــة بــين  اإلدارة مــن
لوضع السياسات الالزمة لمواجهة ما تراه من ضعف أو إخالل في أي جانب من الجوانب المالية 

وتســتخدم فــي النشــاطات التــي ال يتيســر تســجيل نتائجهــا أو  ،(62: 2113أو التشــغيلية )كــالب, 
أو محاســبيًا مثــل مــا يتعلــق بــالتطور التــاريخي، التنبــؤات، المقارنــات علــى أســاس  توضــيحها ماليــاً 

وإذا عرضـــت تلـــك البيانـــات علـــى هيئـــة أشـــكال أو  ،السالســـل الزمنيـــة، لتســـيير العمليـــات الجاريـــة
خـــرائط أو رســـوم بيانيـــة يمكـــن إجـــراء مقارنـــات بـــين مختلـــف النتـــائج بـــالنظرة الســـريعة )عبـــد ربـــه, 

2174 :721.) 
 رائط الرقابية: الخ .4

التـي ال زال العمـل الرقـابي يسـير  ،الفضـل فـي ابتكـار الخـرائط الرقابيـة (هنري جانتـ )حيا كان ل
خريطـة و سـجل العامـل، و على أساسها في الكثير من النواحي، ومن أهم هذه الخرائط سجل اآللـة، 

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

 فــراداألكفــاء واألعمــال المميــزة مــن ناحيــة، وتوقيــع الجــزاءات علــى األ فــراديعتبــر مــنح الحــوافز ل 
المخــالفين والمهملــين مــن ناحيــة أخــري، أحــد األدوات الرقابيــة غيــر المباشــرة التــي تحقــق األهــداف 

ن يـؤدي المطلوبة، ومن هنا فلن وجود نظام كلء للعقاب والثواب يطبق تطبيقًا سـليمًا مـن شـأنه أ
ويعـد هـذا أحـد األهـداف الرئيسـة للرقابـة  ،والمحافظـة علـى المـال العـام وحمايتـه ،نتباهإلي زيادة اإل

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

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

أن اسـتخدام األدوات الرقابيـة المختلفـة فـي عمليـة الرقابـة يعمـل علـى تعزيـز العمليـة  ويري الباحـث
وتساعد المدراء في إنجاز المهام المحـددة، كمـا  ،ويعطي مردود ونتائج إيجابية ذات قيمة ،الرقابية

 تؤدي إلى متابعة مختلف اإلجراءات داخل المؤسسة.
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 لى وزارة الداخلية واألمن الوطنيالمطلب الثاني: الرقابة الخارجية ع
 

 تمهيد:
هم ـة متابعـة أصبح من الضروري وجود نظام متابعة خارجي متين مبني على أسـاس قـوي يقـوم بم

فــي إلـل اتســاع نطــاق عمـل الــدول والحكومــات وزيـادة حجــم المســؤولي ات  ،أداء وممارسـات الدولــة
 والمهــام الواقعــة علــى عاتقهــا، وتقيــيم مــدى التزامهــا بقواعــد الســلوك التــي تحكمهــا، ومــدى تطبيــق

 إلهـــرت حاجـــة لوجـــود قطـــاع منفصـــل مـــالي وإداري مـــنظمو  ،معـــايير الشـــفافية والوضـــوح وغيرهـــا
تنظيمــًا جي ــدًا بتشــريعات جي ــدة وعصــري ة، ووجــود أجســام رقابي ــة منظ مــة بتلــك التشــريعات والقــوانين 
بدرجة عالية من االستقاللي ة والقدرة على الرقابة وضبط الحكومات، وضمان االلتزام بتلك القواعـد 

تطـــوير األداء فـــي تحســـين و  كبيـــر   لحـــد   لـــذلك فـــلن الرقابـــة الخارجيـــة مهمـــةً  ،والتشـــريعات المقـــررة
 اإلداري والمالي.

 
 :الفرع األول: مفهوم الرقابة الخارجية ومؤسساتها

 :مفهوم الرقابة الخارجية .1
الرقابــة الخارجيــة بأنهــا تلــك الرقابــة التــي يشــرف عليهــا جهــاز حكــومي يتمتــع باالســتقاللية تعــرف 

ختلـف فـروع الجهـاز التامة عن بقية وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية، ويختص بالرقابـة علـى م
 (.72: 2114الحكومي )حرب, 

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

وفاعليــــة األداء المــــالي واإلداري للمنظمــــات  بهــــدف التأكــــد مــــن كفــــاءة ،خــــارج التنظــــيم المعــــين
 (.27: 2111)الغماري, 

وهي المسؤولة عن تقييم وتقويم عمل جميـع المؤسسـات الحكوميـة، وتحقيـق حالـة مـن التـوازن فـي 
وهي الجهة التي تستند بصـفة عام ـة علـى  ،المال العام قدر اإلمكان االستهالك، وترشيد استنزاف
سات العام ة ، وذلك عن طريـق اإلشـراف مـن قبـل البرلمـان واألجسـام الرقابيـة العامـة، مراقبة المؤس 

وفي إلل وجود منهجي ـة واضـحة للعمـل المـالي واإلداري مـن ناحيـة اإلفصـاح والمكاشـفة والشـفافية 
وتقييم األداء، وصواًل في النهاية إلى اإلشراف على كافة أعمال الجهات الحكومي ـة، ومتابعـة رسـم 

 (.27: 2111لي ة )الغماري, السياسات المستقب
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أن الرقابة الخارجية يعهد بها إلى مكافحة الفسـاد المـالي واإلداري وحمايـة ممتلكـات  ويري الباحث
الدولة والمال العام، لما تمتلكه من قوانين واستقاللية، واإلمكانيـات الكافيـة إلتمـام مهامهـا بالشـكل 

 سات العامة.الصحيح في الرقابة على الدوائر الحكومية والمؤس
 

 مؤسسات الرقابة الخارجية: .2
أنشــأت الســلطة الفلســطينية منــذ قــدومها إلــى األراضــي الفلســطينية بعــد اتفاقيــات أوســلو العديــد مــن 

 ومنها: ،أجهزة الرقابة المالية واإلدارية بموجب القانون الفلسطيني
 .المجلس التشريعي .أ
 .ديوان الرقابة اإلدارية والمالية .ب
 .وزارة المالية .ج
 
ـــة واألمـــن ا ـــى وزارة الداخل ـــة عل ـــي الرقاب ـــس التشـــريعي ف ـــاني: دور المجل ـــرع الث لف

  :الوطني
 تمهيد:

ن بالمجلـس التشـريعي هـو لفـ فـي فلسـطين المعـدل ( مـن القـانون األساسـي31وفقاا ألحكـام المـادة )
الوجـــه المبـــين فـــي نظامـــه  ويتـــولى مهامـــه التشـــريعية والرقابيـــة علـــى ،الســـلطة التشـــريعية المنتخبـــة

 الداخليب.
ويتمثــل الـــدور الرقـــابي للمجلـــس التشـــريعي بالرقابـــة علــى السياســـات الحكوميـــة العامـــة فـــي جميـــع 
المجـــاالت، وشـــتى الحقـــول السياســـية واالجتماعيــــة واالقتصـــادية والثقافيـــة واألمنيـــة، والتأكـــد مــــن 

الســـلطة التزامهــا بالسياســـات العامــة، ويباشـــر المجلـــس التشــريعي الفلســـطيني رقابتـــه علــى أعمـــال 
 :(11: 2113من أهمها )كالب, و  ،التنفيذية بصور وأشكال متعددة

إصــــدار القــــوانين والتشــــريعات المنظمــــة ل عمــــال الماليــــة واإلداريــــة لــــوزارات ومؤسســــات  .أ
 السلطة.

 مناقشة واعتماد الموازنة العامة والحسابات الختامية للسلطة. .ب
ب أو المناقشــة للــوزراء حــول أي مســاءلة الــوزراء، مــن خــالل توجيــه األســئلة أو االســتجوا .ج

 قضية تتعلق بأداء وزاتهم، أو أي قضية تهم المواطن لها عالقة بهذه الوزارة.
لجان التحقيق وتقصي الحقائق، وهي تشكل لمعالجة موضوع معين تكون فيه المعلومات  .د

 المتوفرة غير كافية أو غير موثوق بها.
 مختص بمراقبته.اللجان الدائمة بالمجلس كل في مجال النشاط ال .ه
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فـي المجلـس التشـريعي علـى وزارة الداخليـة واألمـن  واألمـن آلية الرقابة للجنـة الداخليـة .1
 الوطني:

تخضع عملية الرقابة في المجلس التشريعي على وزارة الداخلية كونها وإليفة أساسية للبرلمان إلى 
ـــس التشـــريعي ـــداخلي للمجل ـــة  ،القـــانون األساســـي والنظـــام ال ـــتم مراقب ـــة حيـــا ي أعمـــال وزارة الداخلي

ومــن خــالل  ،والنظــام الــداخلي للمجلــس التشــريعي ،القــانون األساســي علــى واألمــن الــوطني  بنــاءً 
هناك عالقة تشريعية من وضع القوانين المؤسسة والضابطة للعمـل  ،قانون الخدمة في قوي األمن

ديـوان الرقابـة ية مـن خـالل داخل أجهزة وزارة الداخلية واألمن الوطني وعالقة داخل السلطة التنفيذ
الـدور كأساس ناإلم وقانوني للعالقة مع وزارة الداخلية فـي العمـل الرقـابي والقيـام ب اإلدارية والمالية

والرقابة البرلمانية متمثلة في لجنة الداخلية واألمن والـوطني علـى   ،الوإليفي بين مؤسسات النظام
 :ت وهيللعديد من اإلجراءاأعمال وزارة الداخلية كجهة رقابية خارجية تخضع 

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

 ،هنـــاك إجـــراءات إداريـــة يـــتم مـــن خاللهـــا عمليـــة التواصـــل مـــن أجـــل إتمـــام عمليـــة الرقابـــة .ب
ــــه والرســــا ــــواب أو لجان ــــة للن ــــوزارة أو كالزيــــارات الميداني ــــتم ارســــالها لل ــــي ي  ،داراتهــــاإئل الت

 لالستفسار حول مواضيع معينه. 
والتصــويت عليهــا حــول  ،مــن خــالل التقــارير الرقابيــة التــي تقــدمها لجنــة الداخليــة للبرلمــان .ج

و إدارية أو خلـل فـي كانت مالية أ سواءً  ،مخالفةالمسائل التي يتم التوصل إليها حول أي 
 أداء وإلائف الدوائر لوزارة الداخلية واألمن الوطني.

 
فــي المجلــس التشــريعي فــي الرقابــة واألمــن والحكــم المحلــي آليــة عمــل لجنــة الداخليــة  .2

 المالية على وزارة الداخلية واألمن الوطني:
الماليـة علـى وزارة  فـي المجلـس التشـريعي فـي الرقابـةواألمـن والحكـم المحلـي الداخليـة تعتمد لجنـة 

 آليات العمل التالية: الداخلية واألمن الوطني
 ووفقًا للهياكل. ،وفقًا للقانون  ،فرادالموازنة العامة في تعيين األ .أ
 ويتم المحاسبة عليها من خالل الحساب الختامي. ،إقرار موازنة وزارة الداخلية .ب
الماليــــة لعمــــل وزارة لجــــان التحقيــــق وتقصــــي الحقــــائق التــــي تــــأتي مــــن خــــالل التجــــاوزات  .ج

 الداخلية إلى البرلمان.
الزيارات الميدانية ألعضاء المجلس التشـريعي للـدوائر الماليـة واإلداريـة فـي وزارة الداخليـة  .د

 واألمن الوطني.
 اللقاءات وجلسات االستماع لإلدارات ودوائر وزارة الداخلية واألمن الوطني. .ه
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ويــتم عرضــها علــى البرلمــان أو  ،إلــى الحكومــةالتقــارير التــي تقــدمها وزارة الداخليــة نفســها  .و
 لجنة الداخلية والحكم المحلي.

 وفقًا للنظام الداخلي. ،الشكاوى المقدمة من الجمهور .ز
 

آلية عمل لجنة الداخلية في المجلس التشريعي في الرقابة اإلداريـة علـى وزارة الداخليـة  .3
 واألمن الوطني:

علـى وزارة  اإلداريـةفـي المجلـس التشـريعي فـي الرقابـة  واألمن والحكم المحليالداخلية تعتمد لجنة 
 آليات العمل التالية: الداخلية واألمن الوطني

ـــة لعمـــل وزارة  .أ ـــائق التـــي تـــأتي مـــن خـــالل التجـــاوزات اإلداري لجـــان التحقيـــق وتقصـــي الحق
 الداخلية إلى البرلمان.

زارة الداخليــــة الزيــــارات الميدانيــــة ألعضــــاء المجلــــس التشــــريعي لــــإلدارات واألجهــــزة فــــي و  .ب
 واألمن الوطني.

 اللقاءات وجلسات االستماع لإلدارات ودوائر وزارة الداخلية واألمن الوطني. .ج
ويــتم عرضــها علــى البرلمــان أو  ،التقــارير التــي تقــدمها وزارة الداخليــة نفســها إلــى الحكومــة .د

 لجنة الداخلية والحكم المحلي في البرلمان.
 للنظام الداخلي. الشكاوى المقدمة من الجمهور وفقاً   .ه
 .ديوان الرقابة اإلدارية والماليةتقارير  .و
تقدم تقاريرها بصورة رسمية  ، حياتقارير الهيئة المستقلة لحقوق االنسان )ديوان المظالم( .ز

ويــتم  ،وتحيــل إلــى لجنــة الداخليــة مباشــرة جميــع األمــور المتعلقــة فيهــا ،للمجلــس التشــريعي
 التحقيق بها.

ولــيس لهــا صــفه  ،المــدني وهــي جهــات توجيهيــة ليســت رســميةتقــارير مؤسســات المجتمــع  .ح
 ولكن يتم متابعتها. ،اإللزامية

 
نتــائج المقابلــة الشخصــية لــدور المجلــس التشــريعي فــي الرقابــة علــى وزارة الداخليــة  .4

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

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

                                                             
 م92/3/9102، تشريعيالمجلس ال، مقرر اداري لجنة الداخلية واألمنمدير دائرة و ، نبيل كامل الخالدي 1
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مــن منطلــق  ،مــن الــوطنيدورًا رقابيــًا علــى وزارة الداخليــة واأليمــارس المجلــس التشــريعي  .أ
وبحســب مــا يطــرأ مــن  ،بشــكل دوري ، وذلــك فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــةته مســئولي

 .الدوريةالرقابية من خالل جلسات االستماع والزيارات الميدانية والتقارير  ،حدااأ
ـــام عـــن التعـــاون المتبـــادل ايوجـــد رضـــ .ب ـــين المجلـــس التشـــريعي و  ت مـــن وزارة الداخليـــة واألب

 .الوطني
ـــوطني .ج ـــة واألمـــن ال ـــة للعمـــل الرقـــابي فـــي وزارة الداخلي  مـــارسوي ،ال يوجـــد تقصـــير أو إعاق

 .وممتاز   طبيعي   الدور الرقابي بشكل   المجلس التشريعي
 .لتأكد منهاول ،لمقارنة التقارير الرقابية بالواقع ،يوجد زيارات ميدانية .د
وال يوجـــد ، تتقبــل لجـــان الرقابــة الداخليـــة فــي وزارة الداخليـــة عمــل الرقابـــة الخارجيــة عليهـــا .ه

 .عمالر من األإلنجاز الكثي ،مباشر   يتم التواصل بشكل  ، و عائق لذلك
 أوفـــي بعـــض األحيـــان يلجـــ ،كبيـــر   تعمـــل الرقابـــة الخارجيـــة علـــى تحفيـــز المـــوإلفين بشـــكل   .و

 ، والمساعدة في حلها.كالتهملعرض مشن و الموإلف
 ،كــاف   تقـوم وزارة الداخليـة واألمـن الــوطني بتقـديم التقـارير الرقابيـة الماليــة واإلداريـة بشـكل   .ز

 .سبوعيًا وشهريًا وسنوياً أ
ة المخالفات المكتشفة بوزارة الداخلية واألمن الوطني واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة تتم معالج .ح

 .بشأنها بسرعة وفور اكتشافها
تعمـل علـى  ،لية التنفيذ بجـداول زمنيـةآيتم تحديد و  ،يوجد خطة استراتيجية واضحة للرقابة .ط

 .تطوير األداء اإلداري والمالي
 .كبير   من الوطني بشكل  خلية واألتعزز الرقابة مبدأ المساءلة في وزارة الدا .ي
ويــتم متابعتهــا  ،ويــتم المصــادقة عليهــا مــن المجلــس التشــريعي ،يــتم وضــع الموازنــة العامــة .ك

 .من خالل التقارير المتابعة المستمرة
خـــالل التقـــارير  تم تحديـــد نقـــاط القـــوة والضـــعف والفـــرص والتهديـــدات فـــي وزارة الداخليـــةيـــ .ل

 .تماع للمعنيينوالزيارات الميدانية وجلسات االس
 .من الوطنيتعزز معايير وقوانين الرقابة الحكم الرشيد في وزارة الداخلية واأل .م
ألنهـــا  ،مـــن الــوطني بــدون الرقابــة الخارجيــةســتحدا مشــكلة كبيــرة فــي وزارة الداخليــة واأل .ن

ألنهـا تحـدد و  ،القـوانين المقـرة مـن المجلـس التشـريعي وفـق هـاعملعلى تحتاج دائمًا للرقابة 
 .على القوانين التشريعية بناءً  ،من الوطنيالعمل في وزارة الداخلية واأل مالمح

بـــين  وهنـــاك تعـــاون  ،مطلـــوبالشـــكل التـــؤدي الرقابـــة الداخليـــة عملهـــا فـــي وزارة الداخليـــة ب .س
 .من الوطنيوزارة الداخلية واألالمجلس التشريعي و 
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ة علـى وزارة الداخليـة الفرع الثالـث: دور ديـوان الرقابـة اإلداريـة والماليـة فـي المراقبـ
  :واألمن الوطني

 
 تمهيد:

ـــة والماليـــة هـــي مـــن اختصـــاص الســـلطة قـــوم بهـــا ياألصـــل أن المهـــام التـــي  ـــوان الرقابـــة اإلداري دي
وهما الشـرطان اللـذان  ،التشريعية, ولكن نظرًا لما تقتاضيه هذه المهمة من تفرا وانتظام في العمل

ة, وبمـــا أنـــه مـــن المســـتحيل إناطـــة هـــذه المهمـــة يصـــعب توفرهمـــا لـــدى أعضـــاء الســـلطة التشـــريعي
بالسـلطة التنفيذيــة التـي هــي محـل الرقابــة, لـذلك فقــد كـان البــديل هـو تــوفير ديـوان أو جهــاز رقــابي 

ويرفـــع فـــي النهايـــة توصـــياته علـــى شـــكل تقـــارير تقـــدم إلـــى  ،متخصـــص ومتفـــرا يقـــوم بهـــذا العمـــل
: 2114 ت الســلطة الفلســطينية )حــرب,ويــتم فيهــا توضــيح الوضــع فــي مؤسســا ،الســلطة التشــريعية

75.) 
هيئــة  محــل   , حيــا حــل  2113( لســنة 75ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة وفقــًا للقــانون رقــم ) أوأنشــ

وفقـــاا  ،الرقابـــة العامـــة للقيـــام باألعمـــال واألنشـــطة الرقابيـــة علـــى الجهـــات الخاضـــعة لرقابـــة الـــديوان
 ،ار المـالي واإلداري فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينيةبهدف ضمان سالمة العمل واالسـتقر  ،للقانون 

 ،وكشــف أوجــه االنحــراف المــالي واإلداري كافــةً  ،بســلطاتها الــثالا التنفيذيــة والتشــريعية والقضــائية
بمــا فيهــا اســتغالل الوإليفــة العامــة, والتأكــد مــن أن األداء العــام يتفــق مــع أحكــام القــانون واألنظمــة 

 مات النافذة في حدودها, وأنه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية.واللوائح والقرارات والتعلي
( مــن قــانون الرقابــة الماليــة واإلداريــة تخضــع لرقابــة 47( مــن المــادة رقــم )1( و )6ووفقــًا للبنــود )

والهيئــات والمؤسســات العامــة واألهليــة والنقابــات  ،الــديوان كافــة األجهــزة األمنيــة بجميــع أنشــطتها
 )ديوان الرقابة اإلدارية والمالية, .أنواعها ومستوياتها وما في حكمهات بجميع والجمعيات واالتحادا

2171.) 
 

 على وزارة الداخلية: اإلدارية والمالية الرقابة ديوان األهداف العامة المرجو تحقيقها في .1
ــ  اليــة,)ديــوان الرقابــة اإلداريــة والم مــا يلــي: دائرة الرقابــة علــى وزارة الداخليــةمــن األهــداف العامــة ل

2171.) 
وحسن استخدام المال العـام فـي األغـراض التـي خصصـت  ،ضمان سالمة النشاط المالي .أ

 من أجلها.
 والكشف عن االنحراف أينما وجد. ،وحسن استخدام السلطة ،ضمان كفاءة األداء .ب
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التحقـــق مـــن مـــدى انســـجام ومطابقـــة النشـــاط المـــالي واإلداري للقـــوانين واألنظمـــة واللـــوائح  .ج
 نافذة.والقرارات ال

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

 
 األهداف الخاصة: .2

 ما يلي: على وزارة الداخليةاإلدارية والمالية الرقابة  لديوان من األهداف الخاصة
هـــزة األمـــن العـــام الفلســـطينية علـــى تطـــوير أنظمتهـــا الماليـــة واإلداريـــة مســـاعدة قـــوات وأج .أ

 لضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في األداء العام.
تعزيــز مبــدأ المصــداقية والثقــة بالسياســات الماليــة واإلداريــة واالقتصــادية، وتزويــدها بــأجود  .ب

 خدمة رقابية. 
 المعمول بها. الكشف عن أي مخالفات للقوانين واللوائح واألنظمة .ج
ترويج ثقافة النزاهة والوضوح والمساءلة ومكافحة الفساد وتكريس القيم والمفاهيم والعـادات  .د

 اإليجابية.
 الوصول إلى رؤية واضحة للمؤسسات الحكومية، واستراتيجية تنموية شاملة. .ه
ت وفقــًا الحتياجــاو وااللتــزام بالعمــل وفــق األهــداف المعتمــدة،  ،مــن العمــل العشــوائي الحــد   .و

 مجتمعنا الفلسطيني.
 والحيادية في التعامل مع التوجهات السياسية. ،تقديم الخدمة للمواطنين دون تمييز .ز
 وتقديم حساباتها السنوية. ،االلتزام بالشفافية المطلقة في عملها .ح
 تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في وزارة الداخلية وقوى األمن والمنظمات غير الحكومية. .ط
 السنوية. موازنةلختامية والفحص الحسابات ا .ي

 
 

 آلية المراقبة على الشئون المالية: .3
 ما يلي: آلية المراقبة على الشئون الماليةمن 
 تدقيق الحسابات الختامية والمراكز المالية للجهات الخاضعة للرقابة. .أ
 فحص جودة النظام المحاسبي المطبق لدي الجهات الخاضعة للرقابة. .ب
 طبقًا ل نظمة والتعليمات المالية. ،ن مشروعيتهاوالتحقق م ،تدقيق النفقات .ج
 بما يتفق والقوانين المعمول بها والرسوم المقررة. ،التحقق من صحة تحصيل اإليرادات .د
 تدقيق الملف والتحقق من صرفها وإقفالها وفقًا للقانون. .ه
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ها والتأكد من شفافية طرح العطاءات وترسـيتها وتنفيـذ ،فحص إجراءات الشراء والتعاقدات .و
 وفقًا للقانون.

التحقـــق مـــن كافـــة أوجـــه النشـــاطات الماليـــة الخاضـــعة للرقابـــة والمتعلقـــة بصـــحة وســـالمة  .ز
التصـــرفات الماليــــة وإجــــراءات قيــــدها بالســــجالت الماليــــة، والتحقــــق مــــن أنهــــا تمــــت وفــــق 

 األصول المحاسبية والمالية المتعارف عليها.
 ،لتعـــرف علـــى االنحرافـــات وأســـبابهاوا ،فحـــص بنـــود الموازنـــة ومقارنتهـــا باإلنجـــاز الفعلـــي .ح

 لتالفيها ومعالجتها. ،واقتراح الحلول
التحقق من سالمة تطبيق القواعد المحاسبية وتوجيـه العمليـات الماليـة بمـا يتفـق واألصـول  .ط

 المحاسبية.
الفحـــص والتأكـــد مـــن الصـــحة المحاســـبية والماليـــة لكافـــة المعـــامالت والمســـتندات الماليـــة  .ي

والمتعلقــة بالنفقــات ومــن  ،والمتعلقــة بــاإليرادات وإجــراءات ضــبطها ،والوثــائق المعــززة لهــا
 صحة التوجيه المالي لها حسب القوانين واألنظمة المعمول بها.

 التأكد من حسن استخدام وحفظ السجالت المالية والوثائق والمستندات المالية. .ك
ـــة البيانـــات الماليـــة للجهـــات الخاضـــعة مـــن واقـــع ال .ل تصـــرفات التحقـــق مـــن فحـــص ومطابق

 والسجالت.
مراجعــة المــنح والهبــات المقدمــة وشــروطها وطــرق صــرفها ومراجعــة العقــود والمناقصــات  .م

 واالتفاقيات.
 مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين من تعيينات ومرتبات وأجور. .ن
إجراء الجرد الدوري والمفاجئ للصناديق والمخازن والتحقق من مطابقـة األرصـدة الدفتريـة  .س

 صدة الفعلية.مع األر 
وفقًا لتعليمات وزارة الماليـة، والتأكـد مـن توريـدها أواًل  ،التحقق من االستقطاعات الضريبية .ع

 بأول لوزارة المالية.
 

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

 على النحو التالي:وذلك غير الحكومية، والمؤسسات 
وفقـــًا للقـــوانين واألنظمـــة  ،التحقـــق مـــن اعتمـــاد هياكـــل تنظيميـــة للجهـــات الخاضـــعة للرقابـــة .أ

 والتعليمات.
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فيمـــــا يتعلـــــق  ،مراجعـــــة القـــــرارات الخاصـــــة بشـــــئون العـــــاملين ومنتســـــبي األجهـــــزة األمنيـــــة .ب
ور واالنصـــراف وأي بـــدالت بالتعيينـــات والمرتبـــات واألجـــور والترقيـــات واإلجـــازات والحضـــ

 أخري، والتحقق من مدى مطابقتها للقوانين األنظمة المعمول بها.
 فحص إجراءات النقل واالنتداب. .ج
التحقــق مــن إعــداد تقــارير إداريــة مكتوبــة تتميــز بالدقــة والموضــوعية وتســاعد فــي تطــوير  .د

 أساليب العمل وتحسينها.
واللـــوائح واألنظمـــة الســـارية وافيـــة لتحقيـــق  متابعـــة تنفيـــذ القـــوانين والتأكـــد مـــن أن القـــرارات .ه

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

 اإلدارية.
 دراسة طبيعة ونشاط المركز ومجال الخدمة التي يقدمها. .ز
ودراســة  ،اتالتحقــق مــن قيــام المنظمــات غيــر الحكوميــة بتطبيــق القــوانين واألنظمــة والقــرار  .ح

 األنظمة األساسية لتلك المنظمات وعدم مخالفتها للقوانين.
 التأكد من ضمان سير عمل المنظمات غير الحكومية وفقًا ألهدافها وسياستها المعتمدة. .ط
متابعـة تنفيـذ الخطــة ومـدى نجاحهـا فــي تحقيـق األهـداف المحــددة، وبحـا وتحـري أســباب  .ي

والتــي تعرقــل  ،يــوب الــنظم اإلداريــة والماليــةوالكشــف عــن ع ،القصــور فــي العمــل واإلنتــاج
 واقتراح وسائل لتالفيها. ،سير العمل

 ضمان اتخاذ القرارات بعيدًا عن النزعة الحزبية والفردية والتسلط. .ك
والتحقـق مـن قيـام وحـدات الرقابـة الداخليـة بممارسـة  ،فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخليـة .ل

لفـات اإلداريـة والماليـة التـي تقـع علـى العـاملين مهامها بصورة سليمة، والكشـف عـن المخا
 أثناء مباشرتهم بواجباتهم أو بسببها.

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

ومـــدى تحمـــل  دراســـة مـــدى مشـــاركة المـــوإلفين فـــي صـــنع القـــرارات والسياســـات البرامجيـــة .ن
 المسئولية إزاء تنفيذها.

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

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

 ومدى مالءمته مع احتياجات المركز ونشاطه. ،دراسة الهيكل التنظيمي .ص
ريع والــرامج، والتحقــق مــن مــدى القيــد ببرنــامج العمــل بمواعيــد إنهــاء متابعــة وتنفيــذ المشــا .ق

 المشاريع والمهام.
 وذلك لتطوير وتحسين مستوى أدائهم. ،التعرف على مواطن الضعف والقوة عند العاملين .ر
ومــدى مســاهمتها فــي  ،مــن حيــا نــوع الخدمــة المقدمــة ،تقيــيم الخــدمات المقدمــة للمجتمــع .ش

 ومدى حاجة المجتمع لها. ،كلفة تلك الخدمةوت ،تنمية المجتمع المحلى
وتقـــــديم التوصـــــيات والحلـــــول واإلجـــــراءات التصـــــحيحية  ،قائمـــــة كالتتشـــــخيص أيـــــة مشـــــ .ت

 واالقتراحات.
 

فــي الرقابــة علــى وزارة ديــوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة نتــائج المقابلــة الشخصــية لــدور  .5
 الداخلية واألمن الوطني:
فـي مـن مـدير عـام الـديوان ومـدير عـام الرقابـة علـى الداخليـة واأل، 2حيا تم إجراء مقابلة شخصـية

فـي الرقابـة علـى ديوان الرقابة اإلداريـة والماليـة ، وتم سؤاله عن دور اإلدارية والمالية ديوان الرقابة
 :: مقابلة(2171)أبو سلمية،  وزارة الداخلية واألمن الوطني، وكانت إجاباته على النحو التالي

 بشكل   من الوطنيدورًا رقابيًا على وزارة الداخلية واألاإلدارية والمالية  لرقابةمارس ديوان اي .أ
 .على الخطة المعدة مسبقاً  وبناءً  ،دوري  

مـع ، بـاقي الـوزارات مثـلمـن الـوطني األدوات الرقابية على وزارة الداخلية واأليتم استخدام  .ب
 .من الوطنيخصوصية عمل وزارة الداخلية واأل

ووزارة الداخليـة اإلدارية والماليـة  مستوى التعاون بين ديوان الرقابةعن  متوسط ايوجد رض .ج
 .من الوطني على مستوى الرقابةواأل

 .للعمل الرقابي في وزارة الداخلية واألمن الوطني يوجد بعض العقبات .د
إعـداد  باإلضـافة إلـى ،بـالتفتيش الميـداني اإلدارية والمالية ديوان الرقابة فييقوم المفتشون  .ه

 .تقارير الرقابيةال
 ،جيــد   بشــكل   تتقبـل لجــان الرقابــة الداخليــة فــي وزارة الداخليــة عمــل الرقابــة الخارجيــة عليهــا .و

 .وهناك تعاون مع المراقب العام لوزارة الداخلية واألمن الوطني
 .تعمل الرقابة الخارجية على تحفيز الموإلفين إلبداء الرأي وتقديم المقترحات .ز

                                                             
 م31/3/9102، ديوان الرقابة، عام الرقابة على الداخلية واألمنمدير عام الديوان ومدير ، يوسف محمد أبو سلمية 2
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 .كاف   ألمن الوطني بتقديم التقارير الرقابية المالية واإلدارية بشكل  تقوم وزارة الداخلية وا .ح
تتم معالجة المخالفات المكتشفة بوزارة الداخلية واألمن الوطني واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة  .ط

 .جيد   خذ توصيات الديوان بشكل  أيتم ، و بشأنها بسرعة وفور اكتشافها
تعمــل علــى تطــوير األداء اإلداري والمــالي  ،يوجــد لــديكم خطــة اســتراتيجية واضــحة للرقابــة .ي

 .من الوطنيفي وزارة الداخلية واأل
 .كبير   بشكل   من الوطنيتعزز الرقابة مبدأ المساءلة في وزارة الداخلية واأل .ك
تم مــن خــالل دراســة التقــارير تــو  ،رقابــة الحقــة اإلداريــة والماليــة ديــوان الرقابــة فــيالرقابــة  .ل

 .قارنتها مع الموازنة المقدرةوم ،المالية الشهرية والسنوية
ــ .م  مــن الــوطنيتم تحديــد نقــاط القــوة والضــعف والفــرص والتهديــدات فــي وزارة الداخليــة واألي

 .متوسط   بشكل  
 .من الوطنيتعزز معايير وقوانين الرقابة الحكم الرشيد في وزارة الداخلية واأل .ن
 إلــىبحاجــة هــا نأ حيــا ،صــعبة مــن الــوطني بــدون رقابــة خارجيــةوزارة الداخليــة واألحالــة  .س

 .وفعال   قوي   رقابة خارجية بشكل  
وهنـاك  ،مطلـوبالشـكل المـن الـوطني بتؤدي الرقابة الداخلية عملها في وزارة الداخليـة واأل .ع

 .من الوطنيوزارة الداخلية واألاإلدارية والمالية و  تعاون بين ديوان الرقابة
 

  :الداخلية الفرع الرابع: دور وزارة المالية في الرقابة على وزارة
 تمهيد:

بالرقابـــة والتـــدقيق علـــى نفقـــات وإيـــرادات ورواتـــب الشـــق العســـكري فـــي الســـلطة  الماليـــة ةوزار قـــوم ت
هـــي دائـــرة  ،وزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوطني، وهـــي تنقســم إلـــى أربعـــة دوائـــر رئيســـةفـــي  الفلســطينية

ـــة الرقابـــة علـــى النفقـــات، دائـــرة الرقابـــة علـــى اإليـــرادات، دائـــرة الرقابـــة ع لـــى الرواتـــب، دائـــرة الرقاب
 (.2171)وزارة المالية,  والتفتيش الخارجي
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 :قسم النفقات التشغيلية/  آلية المراقبة في اإلدارة المالية العسكرية في وزارة المالية .1
 (.2171)ورزاة المالية:  المستندات الالزمة إلتمام اإلجراءات:

 المشتغل المرخص ورقم تسلسلي.الفواتير الضريبية األصلية تحمل اسم ورقم  .أ
 إيصال القبض مسلسل بالمبل  لكل فاتورة ضريبية. .ب
 ،($ 451) عروض أسعار وخصم ضريبة الدخل مرفق مع الفواتير التي تزيد قيمتها عـن .ج

 .لكل جهاز في وزارة الداخلية واألمن الوطني أو ما يعادلها بالشيكل
 اعتماد سند الصرف من المفوض باإلنفاق. .د
واألختـام الحكوميـة  ،إلدارة العامة للرقابـة العسـكرية فـي حالـة المطبوعـات الرسـميةموافقة ا .ه

 الرسمية على أن تتم طباعة االختام وفقًا للنظام المنصوص عليه في النظام المالي.
 االلتزام بالمناقصة الحكومية بالنسبة للمحروقات والتأمين. .و
 صرف.لعدم تجاوز السقف المحدد ل .ز
 .االحتياجات غطيوجود عقود صيانة ت .ح
 وجود عقود توريد المستلزمات أو عقود القيام بأعمال التنظيف. .ط
 (.2171)وزراة المالية:  تتم متابعة ومراقبة اإلجراءات السابقة كما يلي:و 

تقــوم الــدائرة الماليـــة بلحضــار مســتند صـــرف النفقــات الخــاص بالمعاملـــة للمراقــب المـــالي  .أ
 المختص.

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

 المعمول بها.
وختمهــا بخــتم  ،اعتمــاد المعاملــة إذا كانــت مســتوفية الشــروط وتوقيتهــا مــن المراقــب المــالي .د

 شك بقيمتها وتسليمها للمستفيد. لعمل ،المدقق وإرسالها للدائرة المالية
 

 :قسم رقابة اإليرادات/ اإلجراءات الرقابية المالية العسكرية  .2
 :المستندات الالزمة إلتمام الجراء

 تقرير وزارة الداخلية بالخصوص. .أ
 .لوزارة الداخلية جهازكل  بيان تدقيق إيرادات .ب
 أجهزة وزارة الداخلية.بيان إيرادات  .ج
 .حساب إيرادات وزارة الداخلية( –البنك  سند الدفع )قسيمة إيداع .د
 .تقارير تخص إيرادات الشرطة )مخالفات السير( .ه
 .نسخة من سندات قبض )اإليصاالت المالية( .و
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 .كشف إيرادات مديرية الخدمات الطبية .ز
 .مقسمة حسب المناطق ،كشوفات تفصيلية بليرادات األمن .ح
 .صورة عن التقارير الممنوحة .ط
 .كشف حساب البنك .ي
 ابعة اإلجراءات السابقة كما يلي:وتتم مت
والتأكـــد مـــن اســـتكمال  ،مراجعـــة وتـــدقيق وزارة الداخلـــة والتأكـــد مـــن تـــاري  ومبلـــ  المعاملـــة .أ

 ختام والالزمة عليها.التوقيع واأل
مـــع كشـــوفات بيـــان تـــدقيق اإليـــرادات ومـــع تقريـــر وزارة  ،تـــدقيق ومراجعـــة إيـــرادات الجهـــاز .ب

 الداخلية.
يان تدقيق إيرادات الشرطة ومراجعة وتدقيق ذلك مـع قسـيمة مع ب ،مراجعة سندات القبض .ج

 اإليداع وتقرير اإليراد الخاص به.
مــع  ،ومـن ثــم مراجعتهــا ،مـع صــورة التصــاريح الممنوحــة ،مراجعـة وتــدقيق ســندات القــبض .د

 الكشف التفصيلي إليرادات الدفاع المدني.
 مع كشف البنك. ،تدقيق ومراجعة قسائم اإليداع .ه
 

ــ .3 ــائج المقابل ــةنت ــدور وزارة المالي فــي الرقابــة علــى وزارة الداخليــة واألمــن  ة الشخصــية ل
 الوطني:

، وتـم سـؤاله وزارة الماليـةفـي مـدير عـام الرقابـة الماليـة العسـكرية ، 3حيا تم إجراء مقابلة شخصـية
في الرقابـة علـى وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني، وكانـت إجاباتـه علـى النحـو المالية زارة و عن دور 

 : مقابلة(:2171تالي )بكرون، ال
مـن منطلـق مسـؤولية ، مـن الـوطنيدورًا رقابيًا علـى وزارة الداخليـة واأل تمارس وزارة المالية .أ

 .ومتواصل   دوري   بشكل  ، وذلك المحافظة على المال العام
نفــس ، وهــي مــن الــوطنيمعــايير خاصــة للرقابــة علــى وزارة الداخليــة واأل لــدى وزارة الماليــة .ب

 .مع بعض الخصوصية لوزارة الداخلية ،لمتبعة على جميع الوزاراتالمعايير ا
مـن الـوطني ووزارة الداخليـة واأل وزارة الماليـةمسـتوى التعـاون بـين متوسـط عـن  يوجد رضا .ج

 .على مستوى الرقابة
 .للعمل الرقابي في وزارة الداخلية واألمن الوطني يوجد بعض التقصير والعقبات .د

                                                             
 م9/4/9102، وزارة المالية، ير عام الرقابة المالية العسكريةمداألستاذ إياد سالمة بكرون،  3
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، التقـارير الرقابيـةإعـداد  باإلضـافة إلـىبـالتفتيش الميـداني  ماليـةفـي وزارة اليقـوم المفتشـون  .ه
وهـــي رقابـــة ســـابقة لعمليـــات الصـــرف  ،بعمليـــة الرقابـــة الميدانيـــة وزارة الماليـــةقـــوم حيـــا ت

 .عداد التقارير بهاإ والتحصيل ويتم 
 .د  جي بشكل   تتقبل لجان الرقابة الداخلية في وزارة الداخلية عمل الرقابة الخارجية عليها .و
 .تعمل الرقابة الخارجية على تحفيز الموإلفين إلبداء الرأي وتقديم المقترحات .ز
، كــاف   تقـوم وزارة الداخليـة واألمـن الــوطني بتقـديم التقـارير الرقابيـة الماليــة واإلداريـة بشـكل   .ح

 .التقاريرإعداد لى بعض التقدم والسرعة في إولكن تحتاج 
لداخلية واألمن الوطني واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة تتم معالجة المخالفات المكتشفة بوزارة ا .ط

 .و حسب المخالفةأ ،بالسرعة المطلوبة بشأنها
تعمــــل علــــى تطــــوير األداء  ،خطــــة اســــتراتيجية واضــــحة للرقابــــة لــــدى وزارة الماليــــةيوجــــد  .ي

 .من الوطنياإلداري والمالي في وزارة الداخلية واأل
 .من الوطنية واألتعزز الرقابة مبدأ المساءلة في وزارة الداخلي .ك
وفـق إجـراءات  تتم عملية المراقبة والمتابعة على سير الموازنة العامـة خـالل السـنة الماليـة .ل

 .الصرف وقانون الموازنة
مـن خـالل المتابعـة  تتم تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديـدات فـي وزارة الداخليـة .م

 .الميدانية والتقارير الرقابية
 .جيد   بشكل   من الوطنيلرقابة الحكم الرشيد في وزارة الداخلية واألتعزز معايير وقوانين ا .ن
ن تكــون أوال يمكــن  ،جــداً  ةمــن الــوطني بــدون رقابــة خارجيــة صــعبوزارة الداخليــة واألحالـة  .س

 .بدون رقابة خارجية
وزارة  وهناك تعـاون بـين ،مطلوبالشكل التؤدي الرقابة الداخلية عملها في وزارة الداخلية ب .ع

 وزارة الداخلية واألمن الوطني.المالية و 
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 :المبحثخالصة 

 يتبين من خالل هذا المبحا مايلي:
مــن مؤسســات الرقابــة الداخليــة فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني: )مكتــب المراقــب العــام  .أ

بـــوزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوطني، اإلدارة العامـــة للماليـــة المركزيـــة بـــوزارة الداخليـــة واألمـــن 
 ني(.الوط

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

التقـارير ، الموازنـات التقديريـة، المالحظـة الشخصـيةمن أدوات ووسـائل الرقابـة الداخليـة: ) .ج
النظم ، الحوافز والجزاءات، الخرائط الرقابية، البيانات اإلحصائية والرسوم البيانية، بيةالرقا

 (.والتعليمات واللوائح
من مؤسسات الرقابة الخارجيـة علـى وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني: )المجلـس التشـريعي،  .د

 (.، وزارة الماليةديوان الرقابة اإلدارية والمالية
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 :لثالثالفصل ا
 

 الدراسات السابقة
 

 .أولا: الدراسات المحلية
 .ثانياا: الدراسات العربية
 .ثالثاا: الدراسات األجنبية

 رابعاا: التعقيب على الدراسات السابقة.
 .والدراسة الحالية الدراسات السابقة الفجوة البحثية بين: خامساا 
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث
 

 تمهيد:
هذا الفصل إلى اسـتعراض الدراسـات السـابقة التـي تناولـت موضـوع الرقابـة والدراسـات التـي يهدف 

موضــحًا فيــه الهــدف والمنهجيــة  ،تناولــت موضــوع الحكــم الرشــيد، ووضــع ملخــص لتلــك الدراســات
وكـــذلك األداة التـــي اســـتخدمتها الدراســـات الســـابقة، وتحديـــد أهـــم النتـــائج  ،ومجتمـــع وعينـــة الدراســـة

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

وهـــذا وقـــد تـــم ترتيـــب الدراســـات الســـابقة مـــن الحـــديا إلـــى (، (3(، ودراســـات أجنبيـــة وعـــددها )6)
 يم.القد
 

 أولا: الدراسات المحلية:
 :(2116 دراسة )قويدر, .1

 دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية.
ية فـي تحقيـق معـايير الحكـم دار هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي دور ديوان الرقابة المالية واإل

 ة من جميع مـوإلفي الفئـة العليـا وكيـل وزارة وكيـل مسـاعد مـدير عـامالرشيد، وتكون مجتمع الدراس
 . واستخدم الباحا المنهج الوصفي التحليلي
 :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

( 15.117بـوزن نسـبي ) تدارية بقطاع غزة جاءدرجة استقاللية ديوان الرقابة المالية واإل .أ
 .وهي درجة )كبيرة(

 الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطـاع غـزة جـاء بـوزن نسـبيمستوي تحقيق معايير  .ب
 .( وهو بدرجة )متوسطة(66.714)

 :أهم التوصيات
 العمل على تطبيق القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المـوإلفين والمـواطنين علـى حـد   .أ

 سواء.
 في المؤسسات الحكومية. ةشرافياإل لوإلائف الجنسين بالتقدم لالسماح لكال .ب
 نشر ثقافة المساءلة بين الموإلفين في مختلف الوزارات. .ج
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 (:  2116 دراسة )المالحي, .2
 دور الرقابة اإلدارية في تحسين مستوا األداء اإلداري في جهاز الشرطة الفلسطينية.

هـــــدفت الدراســـــة إلـــــى استكشـــــاف واقـــــع نظـــــام الرقابـــــة اإلداريـــــة فـــــي جهـــــاز الشـــــرطة الفلســـــطينية 
جريـــت الدراســـة بطريقـــة الحصـــر الشـــامل، حيـــا طبقـــت علـــى الضـــباط بالمحافظـــات الجنوبيـــة، وأ

، وتـم اً ( ضـابط741والبـال  عـددهم ) ،العاملين في الجهات الرقابية فـي جهـاز الشـرطة الفلسـطينية
ستبانة والمقابلة الشخصية، واستخدم الباحا المنهج الوصفي التحليلـي االجمع البيانات من خالل 

 إلجراء الدراسة.
 التي توصلت لها الدراسة: أهم النتائج

ــــة وتحســــين مســــتوى األداء  .أ ــــة اإلداري ــــين دور الرقاب ــــة إحصــــائية ب ــــة ذات دالل وجــــود عالق
 اإلداري في جهاز الشرطة الفلسطينية، وهي عالقة إيجابية )طردية(.

العينــة حـــول دور  أفــرادعــدم وجــود فــروق ذات داللـــة إحصــائية بــين متوســطات اســـتجابة  .ب
ن مســــتوى األداء اإلداري فــــي جهــــاز الشــــرطة الفلســــطينية تعــــزى الرقابـــة اإلداريــــة وتحســــي

عـــدد ســـنوات للمتغيـــرات الشخصـــية التاليـــة: )العمـــر، الرتبـــة العســـكرية، المؤهـــل العلمـــي، 
 .(الخدمة
 :  أهم التوصيات

ـــوإليفي الخاصـــة باألعمـــال التـــي  .أ ضـــرورة مشـــاركة العملـــين فـــي إعـــداد بطاقـــة الوصـــف ال
 في زيادة فاعلية أدائهم. إيجابي   أثر   يؤدونها بدرجة أكبر، لما لها من

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

 الشرطة.
 (:2115 دراسة )وهبة, .3

 مة الفلسطينية بقطاع غزة ودورة في تحقيق الحكم الرشيد.واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكو 
 ،زةالتعــرف علــى واقــع تأهــل القيــادات فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــ إلــىهــدفت هــذه الدراســة 

واسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي وتـم اختيـار عينـة  ،ودورها في تحقيـق الحكـم الرشـيد
 ولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة كعينة للدراسة.( من قيادات الد742عشوائية عددها )

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين واقـع تأهيـل قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية  .أ

 بقطاع غزة ومستوي تحقيق الحكم الرشيد.
يدة، وهذا يدل على اهتمام قيادات تقوم قيادات الدولة بعقد الندوات والمحاضرات بدرجة ج .ب

 الدولة باالتصال والتواصل بين العاملين في الحكومة.
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توجــد أهميــة كبيــرة للمــواد التدريبيــة بدرجــة جيــدة، وهــذا يــدل علــى أن الحكومــة الفلســطينية  .ج
للمواد التدريبية التـي تتناولهـا الـدورات التـي تحصـل عليهـا قيـادات  كبيراً  بغزة تولي اهتماماً 

 ة.الدول
 أهم التوصيات:

 لتدريب قيادات الدولة. ،أن تقوم الحكومة الفلسطينية باستضافة مدربين من الخارج .أ
 أن تشارك قيادات الدولة في البعثات الخارجية. .ب
أن يوجـد توافـق بــين المسـتويات اإلداريــة والمختلفـة )العليــا، الوسـطي، والــدنيا( علـى قواعــد  .ج

 التنافس.
 (:  2113 دراسة )مطير, .4
 داء الداري للوزارات الفلسطينية.طبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتها باألواقع ت

اء االداري واقـــع تطبيـــق معـــايير الحكـــم الرشـــيد وعالقتهـــا بـــاألدهـــدفت هـــذه الدراســـة للتعـــرف علـــى 
 ،متخــذا االســتبانة أداة للدراســة ،الباحــا المــنهج الوصــفي التحليلــي وقــد اتبــع ،للــوزارات الفلســطينية

 ( من مجتمع الدراسة األصلي.416يق الدراسة على عينة مكونة من )وقد تم تطب
 أهم النتائج التي وصلت لها الدراسة:

 .(61.23يتم تطبيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة ) .أ
داء االداري فــــي وجــــود عالقــــة ارتباطيــــة موجبــــة بــــين تطبيــــق معــــايير الحكــــم الرشــــيد واأل .ب

فكلمــا زاد تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد زادت جــودة  ،فلســطينية فــي قطــاع غــزةات الالــوزار 
 .والعكس صحيح ،ارات الفلسطينيةاألداء االداري في الوز 

كانــــت نســــب تطبيــــق هــــذه المعــــايير فــــي الــــوزارات الفلســــطينية فــــي قطــــاع غــــزة كالتــــالي:  .ج
التوافـق  - %62.26الكفـاءة والفاعليـة  - %11.37المسـاءلة  - %17.11 )االستجابة
 .(%64.25المشاركة  - %63.17سيادة القانون  - 62.14%
 أهم التوصيات:

هم فـي بنـاء منظومـة يسـ مؤسسـياا  لتصـبح نهجـاا  ،ضرورة تبني ونشـر معـايير الحكـم الرشـيد .أ
وفي مقدمتها الشـفافية والمسـاءلة والعدالـة والمسـاواة  ،تطبيق هذه المعايير إلىقيمية تدعو 
  .يات وفئات المجتمعفة مستو كا علىواالنفتاح 

كذلك ضرورة تكاثف وتضافر وتكامـل كافـة الجهـود الحكوميـة واألهليـة والقطـاع الخـاص،  .ب
 لخلق ثقافة تنظيمية تعزز تطبيق معايير الحكم الرشيد في المجتمع.
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 (:  2111 دراسة )موسي, .5
 صالح الداري في الوزارات الفلسطينية ودوره في تعزيز الحكم الرشيد.اإل

لـى دور اإلصـالح اإلداري فـي تعزيـز مفـاهيم الحكـم الرشـيد فـي علتعـرف الـى االدراسة  هذه هدفت
وجمـــع المعلومـــات والبيانـــات  ،اســـتخدم الباحـــا المـــنهج الوصـــفي التحليلـــيو الـــوزارات الفلســـطينية، 
 باستخدام االستبانة.

 ليها الدراسة:إأهم النتائج التي توصلت 
باإلصــالح اإلداري والحكــم الرشــيد فــي الــوزارات الفلســطينية تطبيــق العمليــات المتعلقــة يــتم  .أ

 بدرجة متوسطة.
 هناك اهتمام بدرجة متوسطة بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد. .ب
ي من وجهة نظـر المبحـوثين وجود فروق دالة إحصائية في واقع عمليات اإلصالح اإلدار  .ج

 .عدد سنوات الخدمةالدرجة الوإليفية و  :متغيري  ىلإتعزى 
 :صياتهم التو أ

 داري.لتنفيذ ومتابعة برامج االصالح اإل ،قطاب الكفاءات والمهارات الالزمةضرورة است .أ
 وتعزيز دور الرقابة الخارجية والداخلية. ،ضرورة االهتمام بالعنصر البشري  .ب
 الدفع باتجاه تعزيز االيمان بأهلية تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وثقافته. .ج
   :(2111 دراسة )الحلبية, .6

يــق معــايير الحكــم الرشــيد فــي وزارة الماليــة الفلســطينية وعالقتــه بفاعليــة الداء مــن واقــع تطب
 وجهة نظر الموظفين.

عرف على واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في وزارة المالية الفلسطينية تهدفت هذه الدراسة إلى ال
 .صفي التحليليواستخدم الباحا المنهج الو  الموإلفين،وعالقته بفاعلية األداء من وجهة نظر 

 الدراسة: إليهاأهم النتائج التي توصلت 
 متوسطة. بدرجة كم الرشيد وعالقته بالفاعلية كانأن تطبيق مبادئ الح .أ
 يتم تطبيق مبدأ الشفافية بشكل نسبي في الوزارة. .ب
 تدني تطبيق مبدأ المساواة بين الموإلفين. .ج

 :أهم التوصيات
 ضرورة تطوير وزارة المالية لطريقة أدائها.  .أ
 .بينهم وتحقيق العدالة ،عدم التمييز بين الموإلفين .ب
 وضع مقاييس واضحة لتقييم أداء جميع الموإلفين في الوزارة. .ج
 العمل علي تحسين تطبيق مبادئ الحكم الرشيد. .د
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 :(2111 دراسة )البرغوثي, .7
دور وحدة الرقابـة والتـدقيق اإلداري فـي تعزيـز مبـادك الحكـم الصـالح فـي المؤسسـات الحكوميـة 

 ال فة الغربية من وجهة نظر المدققين اإلداريين وموظفي الشؤون اإلدارية. في
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي دور وحـدة الرقابـة والتـدقيق اإلداري التابعـة لـديوان المـوإلفين 
العام على تعزيز مبادئ الحكم الصالح في الوزارات المعنية، وقد شملت الدراسة الوزارات التـي تـم 

مؤسسة ووزارة وهيئة، ومثل مجتمع الدراسة كافـة المـدققين  (25)وعددها  ،مدقق إداري فيهاتعيين 
 اإلداريين العاملين في وحدة الرقابة والتدقيق اإلداري في الوزارات المعنية.

 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:
عبرهـا التحقـق مـن  داريـة التـي يـتمرية كجزء مـتمم لوإلـائف العمليـة اإلضرورة الرقابة اإلدا .أ

 مطابقة النتائج المتحققة باألهداف المرجوة.
د من وضـع معـايير مسـبقة يقـاس والتأك ،لسالمة قياس األداء كشرط   تعتبر الرقابة ضرورةا  .ب

 عليها العمل.
عملت وحدة الرقابة اإلدارية على نشر مفهوم أوسع مـن االحتـرام نحـو الوإليفـة العموميـة،  .ج

 ر األداء في المؤسسات العامة.كما عملت على توحيد معايي
 أهم التوصيات:

 توحيد اآلليات المتبعة للرقابة على كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. .أ
 تفعيل التواصل بين المدققين اإلداريين ودوائر ديوان الموإلفين العام. .ب
 عبر تنظيم اجتماعات دورية دائمة. ،تفعيل العالقة بين المدققين .ج

 ات العربية:ثانياا: الدراس
 :(2111دراسة )غنيمات وصيام,  .1

 الوزارات األردنية.علية أنظمة الرقابة الداخلية في العوامل المؤثرة في فا
هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة في الوزارات األردنية, والوقوف 

 ،يـة وتطورهــا فـي الـوزارات األردنيــةداخلعلـى أهـم المعوقـات التــي تحـد مـن فاعليــة أنظمـة الرقابـة ال
 .اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في الدراسةوتم 

 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:
أن أكثر العوامل تأثيرًا في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الـوزارات األردنيـة هـو النظـام  -أ

 املين ورقابة األداء.المحاسبي ومكوناته، وأقل العوامل تأثيرًا كفاءة الع
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للعــاملين ونقــص التــدريب وجــود ضــعف فــي تطبيــق سياســات اختيــار وتعيــين موضــوعية  -ب
إلــى ضــعف القيــادات اإلداريــة فــي الــوزارات األردنيــة، ونقــص فــي دور  إضــافةً  ،الجيــد لهــم

 السطلة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية عليه.
 أهم التوصيات:

ظمــــة الرقابــــة الداخليــــة فــــي الــــوزارات األردنيــــة المزيــــد مــــن أن تــــولي الحكومــــة األردنيــــة أن -أ
وذلك مـن خـالل التركيـز علـى المقومـات اإلداريـة والماليـة األساسـية المـؤثرة فـي  ،االهتمام

 فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.
وتطــــوير معــــايير دقيقــــة لقيــــاس وتقيــــيم األداء  ،تفعيــــل أســــس ومعــــايير االختيــــار والتعيــــين -ب

 الحكومي.
 :(2111 ة )الحسين,دراس  .2

 دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.
 .وهي دراسة غير ميدانية، م الفساد والرقابة وأسباب الفسادهدفت الدراسة إلى إبراز مفهو 

 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:
أسـباب الفسـاد فـي العـراق والـوطن العربـي ترجـع إلـى عـدم خضـوع  أن حيا بينت الدراسة .أ

ات السياســية واإلداريــة لقــوانين واضــحة وضــوابط معلنــة تمكــن مــن ممارســة الرقابــة الســلط
ـــة التعبيـــر اســـتخدمت  ،عليهـــا، أو بســـبب جهـــل المـــواطن أو خوفـــه أو بســـبب انعـــدام حري
 .الدراسة التحليلية في الوصول إلى النتائج

وتحقيــق  تـأخير التنميـة ىيعمــل علـهـو ف ،أن الفسـاد لـه تكلفـة اقتصــادية واجتماعيـة باهظـة .ب
 .ويقوض الديمقراطية وإرساء دولة القانون  ،االزدهار للشعوب

ومــا لهــا مــن دور  ،عملــت الدراســة علــى دراســة مســئوليات الســلطات الرســمية فــي الدولــة .ج
ومــا تتمتـع مـن اسـتقاللية فـي ممارسـة دورهــا  ،دسـتوري وقـانوني فـي مقارعـة أشـكال الفسـاد

ـــة ـــى كافـــة مرافـــق الدول وإقـــرار وســـائل مســـاءلة المســـئولين  ،ثالهـــالضـــمان امت ،الرقـــابي عل
 :مثـل ،ويتحقق ذلك كله من خالل إنشاء المؤسسات الرقابية المسـتقلة ،اإلداريين العاملين
 ومكاتب المفتشون العموميون. ،وهيئة النزاهة ،ديوان الرقابة المالية
 أهم التوصيات:

 لفساد.مكافحة الفساد وخضوعة للرقابة وحرية التعبير تحد من انتشار ا .أ
 اخضاع السلطات السياسية واإلدارية لقوانين واضحة وضوابط معلنة. .ب
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 :(2111 دراسة )السبيعي, .3
مـــن الفســـاد اإلداري فـــي القطاعـــات الحكوميـــة  دور الشـــفافية والمســـائلة الحكوميـــة فـــي الحـــد  

 السعودية.
اد مـن الفسـ فـي الحـد  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه الشفافية والمسائلة الحكوميـة 

 ومعرفة المعوقات التي تعيق تطبيق المسائلة والشفافية. ،اإلداري في المؤسسات الحكومية
 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

 مستوي التزام القطاعات الحكومية في المملكة السعودية بتطبيق الشفافية منخفض. -أ
النشــر واإلفصــاح عــن موازناتــه ب ليــة مســتوى التــزام القطاعــات الحكوميــة فــي تطبيــق مبــدأ  -ب

 .اً ضعيف منتظمة
 

 أهم التوصيات:
وضـــــع الخطـــــط الملزمـــــة بتطبيـــــق الشـــــفافية والمســـــاءلة علـــــى مســـــتوى جميـــــع القطاعـــــات  -أ

 الحكومية، ومساءلة القيادات عن تنفيذها.
على ما يتخذ من سياسات  طالعتمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم من اال -ب

 ي القطاعات الحكومية.وتشريعات ف
 
 :(2114 دراسة )الشهوان, .4

 مقومات الحكم الراشد في استدامة التنمية العربية.
هــدفت هــذه الدراســة لتحليــل مقومــات الحكــم الرشــيد وعالقتهــا بالتنميــة المســتدامة فــي العديــد مــن 

 .البلدان العربية
 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

ـــة الب هنـــاك خمـــس .أ ـــؤثر فـــي حيـــاة النـــاسســـمات للتنمي هـــي التمكـــين و  ،شـــرية المســـتدامة ت
والمشــاركة والتعـــاون، وعدالـــة فــرص الـــدخل، والصـــحة والتعلــيم، واألمـــان االجتمـــاعي فـــي 

 المعيشة واإلعالة، واالستدامة وتواصل التنمية مع األجيال.
ة الحاســمة والمطلوبـــة للحكــم الجيـــد مــن أجـــل اســتدامة التنميـــة وبحســـب المقومــات الرئيســـ .ب

)حكم دولـــة القـــانون، ضـــبط الفســـاد، المســـاءلة والتعبيـــر، فاعليـــة الحكومـــة، هـــي:ألهميـــة ا
 نوعية التنظيم والضبط، واالستقرار السياسي(.

ووجهـان لحقيقـة  ،ال تفترقـان ،مقومات الحكم الصالح وركائز التنمية المسـتدامة متالزمتـان .ج
، وأن فقـر مقـاييس جابـاً يأو إ اً ، سـلبتؤكد أن تفاعالتهما تعمل في اتجـاه واحـد دومـاً  ،واحدة

 حكم القانون وضبط الفساد وضعف المساءلة جعل منها منقوضات للتنمية المستدامة.
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 أهم التوصيات:
 تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل مقومات الحكم الصالح. .أ
 تمكين القانون والمساءلة ومحاربة الفساد من اجل استدامة التنمية. .ب
 :(2113دراسة )الغيث,  .5
ي فعالية الدور الرقابي لهيئة الرقابـة والتحقيـق مـن وجهـة نظـر القيـادات التنفيذيـة بـالوزارات مد

 السعودية.
هدفت هذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى مـدي فاعليـة األسـاليب والرقابيـة المسـتخدمة مـن قبـل الهيئـة 

 .في انتظام موإلفي األجهزة الحكومية بالدوام الرسمي
 ها الدراسة:أهم النتائج التي توصلت ل

فلــم يظهــر للهيئــة  ،ء المــوإلفين فــي األجهــزة الحكوميــةضــعف تــأثير هيئــة الرقابــة علــى أدا .أ
 .سوى إبالا الجهة اإلدارية عن مواطن القصور في األداء ،األداء ىتأثير قوي عل

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

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

 أهم التوصيات: 
 كتنمية الرقابة الذاتية لدي الموإلف. ،استخدام األساليب الرقابية الحديثة -أ
 دارية.العمل علي رفع مستوي كفاءة مراقبي الهيئة الفنية واإل -ب
 :(2113 دراسة )النميان, .6

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

 األداء والوإليفي، والتعرف اإلجراءات المتبعة في العملية الرقابية.
 نتائج التي توصلت لها الدراسة:أهم ال
 وجود رقابة دائمة على اجهزة الشرطة. .أ
أبرزهــا العالقــات الشخصــية وضــعف  ،وجــود بعــض المشــاكل التــي تعيــق العمليــة الرقابيــة .ب

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

 أهم التوصيات:
 امج التدريبية حول الرقابة اإلدارية.االهتمام بزيادة البر  -أ
 رية.يتفعيل دور الرقابة الجماه -ب
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 ثالثاا: الدراسات األجنبية:
 (:  huque, 2011دراسة ) .1

 دور المساءلة والحوكمة في تعزيز المزيد من اآلليات البيروقراطية.
 راطية.في تعزيز اآلليات البيروق لى التعرف على دور المساءلة والحوكمةإهدفت هذه الدراسة 

 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: 
 النظام اإلداري يحتكم إلى قواعد وإجراءات معقدة ودعم مؤسساتي ضعيف. .أ
آليـات المسـاءلة الداخليـة فـي المنظمــات اإلداريـة غيـر فعالـة، ويعــود السـبب فـي ذلـك إلــى  .ب

 األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
بعــد أن ســعت األســاليب الحديثــة فــي اإلدارة إلــى تعزيــز  ،اءلةزيــادة أهميــة المطالبــة بالمســ .ج

 لتحقيق األهداف المرجوة. ،تمكن المدراء من إدارة المؤسسات
ــــل دور مؤسســــات المجتمــــع المــــدني .د ــــى تفعي ــــاج إل ــــي المنظمــــات تحت ــــة ف  ،اللــــوائح الداخلي

 ، واألحزاب السياسية، واإلعالم.والبرلمان
 أهم التوصيات:

لضــمان الحكــم الصــالح فــي  ،حــو تعزيــز آليــات المســاءلة الخارجيــةينبغــي العمــل بجديــة ن .أ
 بنغالدش.

 ينبغي العمل على دعم المزيد من اآلليات والوسائل البيروقراطية لتسهيل المساءلة. .ب
ينبغي تعزيز القيم المرتبطة بالديمقراطية مثل: سيادة القانون، وحقوق اإلنسان، وانتخابـات  .ج

 لمساءلة.بهدف تطوير نظام ا ،حرة ونزيهة
 :(Uddin, 2010دراسة ) .2

 تأثير الحكم الرشيد على التنمية في بنجالدش.
ـــة فـــي  ـــة المحلي ـــى التنمي ـــق مبـــادئ الحكـــم الرشـــيد عل ـــأثير تطبي ـــة ت ـــى معرف هـــدفت هـــذه الدراســـة إل

 بنغالدش، حيا إن الحكم الرشيد أهم شروط التنمية.
 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

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

 عملية صنع القرار ليست شفافة. -ب
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 أهم التوصيات:
ضـرورة تطبيـق معـايير الحكـم الرشـيد فـي جميــع الجوانـب فـي بـنغالدش، وبـذل المزيـد مــن  -أ

ي كـل األصـعدة، مـع الحاجـة لثـورة نفسـية لتعزيـز الجهود لفرض معـايير الحكـم الرشـيد علـ
 الحكم الرشيد.

 :(moers & grabner, 2013)دراسة   .3
"Management Control as a System or Package-Conceptual and 
Empirical Issues. 

 .الق ايا المفاهيمية والتجريبية –الرقابة اإلدارية كنظام أو حزمة 
ومناقشـة بعـض القضـايا  ،علـى الرقابـة اإلداريـة كنظـام أو كحزمـة هدفت هذه الدراسـة إلـى التعـرف

( بهولنـدا, وناقشــت ecceالمفاهيميـة والتجريبيـة للرقابـة فـي المركــز األوروبـي للشـركات المشـاركة )
حول ما هو المقصود بحزمة أو نظـام  ارية كنظام, وذكرت أن هناك غموضاً ممارسات الرقابة اإلد

مــــن المنظــــور المفــــاهيمي أو  المتعلقـــة بنظــــام الرقابــــة اإلداريــــة, ســـواءً  معالجــــة المســــائلو الرقابـــة, 
التجريبـــي, وقـــد وضـــعت عـــددًا مـــن االفتراضـــيات الواضـــحة للتصـــدي لممارســـات الرقابـــة اإلداريـــة 

ممـــا يعطـــي  ،والتـــي تعمـــل فـــي وقـــت واحـــد, والدارســـة تتصـــل مباشـــرة بـــالمنهج النظـــري  ،المتعـــددة
 ا عن مفهوم واضح لنظام الرقابة.المنظرين العنصر الضروري في البح
 أهم النتائج التي وصلت لها الدراسة:

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

ة التـي تواجـه اختيار ممارسات الرقابة اإلداريـة التـي تطـابق مجموعـة مـن الحـاالت الطارئـ -ب
 المنظمة، وضمان أن تكون هذه الممارسات متسقة داخليًا.

 أهم التوصيات:
اســـتخدام نظريـــة التكامـــل، فهـــي مناســـبة لتوضـــيح مـــا هـــو المقصـــود بمتســـقة داخليـــًا، ألن  -أ

مــن خـالل تحديــد التغيــرات أو عــدد  ،النظريـة تتنــاول كيــف يحـاول المــديرون تعظــيم األداء
 الخيارات في وقت واحد.

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

 المنهج التجريبي.
 :(smith & jones, 2000)دراسة  .4

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
خصوصـــًا فـــي مجـــال منـــع وكشـــف األخطـــاء والغـــش وســـوء اإلدارة، وقـــد حـــددت الدراســـة القواعـــد 

ـــاء ومراجعـــة مقـــاييس  ـــة فـــي بن ـــة الداخلي ـــا األساســـية للرقاب ومؤشـــرات األداء، ومراجعـــة اإلدارة العلي
لـــ داء التشـــغيلي للوكـــاالت والمســـتويات الوإليفيـــة، واإلدارة الفعالـــة للقـــوي العاملـــة، والرقابـــة علـــى 
معالجـة البيانــات والمعلومـات، والفصــل بــين السـلطات والواجبــات، والتحقــق مـن صــحة المعــامالت 

 ءات الرقابة الداخلية.ودقة السجالت، وتوثيق مالئم للمعامالت وإلجرا
 أهم النتائج التي وصلت لها الدراسة:

ضــعف الرقابــة الداخليــة يترتــب عليــه نتــائج خطيــرة، أهمهــا. الضــياع مــن خــالل اإلهمــال  -أ
وعـــــدم االهتمـــــام، واإلســـــراف النـــــاتج عـــــن قصـــــور اإلجـــــراءات والـــــنظم والقـــــرارات، وســـــوء 

 رة.وسوء اإلدا ،من خالل المبالغة في اإلجراءات ،االستعمال
إن إمكانيـــة الغـــش واالحتيـــال تبقـــي موجـــودة، وأن البرنـــامج الجيـــد للرقابـــة الداخليـــة، علـــى  -ب

 باإلجراءات الرقابية الموضوعة. فرادالورق، ال يضمن التزام األ
 وأهم التوصيات:

ضـــرورة وجـــود مشـــاركة فعليـــة لـــإلدارة وعلـــى كافـــة المســـتويات للوصـــول إلـــى نظـــام رقابـــة  -
 داخلية فعال.

 
 لتعقيب على الدراسات السابقة:رابعاا: ا
 من حيث الموضوع: .1
 ربطت بعض الدراسات السابقة بين موضوعي الرقابة والحكم الرشيد. -
ربطـــت بعـــض الدراســـات الســـابقة بـــين موضـــوع الرقابـــة وموضـــوعات أخـــرى غيـــر الحكـــم  -

اء الرشيد، مثل: )األداء اإلداري، اإلصـالح اإلداري، فاعليـة األداء، اسـتدامة التنميـة، األد
 الوإليفي، اآلليات البيروقراطية(.

ـــر  - ربطـــت بعـــض الدراســـات الســـابقة بـــين موضـــوع الحكـــم الرشـــيد وموضـــوعات أخـــرى غي
 الرقابة، مثل: )تأهيل القيادات، مكافحة الفساد، التنمية(.

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

 ن حيث الزمان:م .2
لـى إم 2111م تطبيقهـا خـالل الفتـرة مـن ، فقـد تـتعتبـر جميـع الدراسـات السـابقة حديثـة نسـبياً  -

 م.2176
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 من حيث المكان: .3
فـي فلسـطين، ومنهـا مـا طبـق  تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة، فمنها ما طبق محليـاً  -

ــــ فــــي الــــدول العربيــــة: ــــة:)األردن، العــــراق، الســــعودية(، ومنهــــا مــــا طب  ق فــــي الــــدول الغربي
 (.، أمريكا، هولنداغالدشبب)
 من حيث المؤسسة المستهدفة: .4
طبقت معظم الدراسات السابقة على الـوزارات والهيئـات الحكوميـة، المدنيـة منهـا، والعسـكرية  -

 .أيضاً 
 من حيث الفئات المستهدفة: .5
ين وإلفمـــالقيـــادات، وبعضـــها ال عـــام   اســـتهدفت بعـــض الدراســـات الســـابقة المـــوإلفين بشـــكل   -

 اإلداريين وموإلفي الشؤون اإلدارية، وبعضها العاملين في الجهات الرقابية.
 

 من حيث المنهج: .6
 اعتمدت جميع الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي. -
 من حيث األدوات: .7
 استخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع البيانات، باستثناء دراسة )المالحي، -

( 2177، أمــا دراســة )الحســين، تـي اســتخدمت االســتبانة والمقابلــة الشخصـية معــاً ( ال2176
 .فقد كانت دراسة غير ميدانية

 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة: .8
 بناء الفكرة العامة للدراسة. -
 عداد اإلطار النظري للدراسة.إ  -
 صياغة مشكلة وفرضيات الدراسة. -
 صياغة أدوات الدراسة. -
 راسة.تفسير نتائج الد -
 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: .9
 الربط بين موضوعي الرقابة والحكم الرشيد. -
 تناول جميع معايير الحكم الرشيد. -
 استخدام االستبانة والمقابلة الشخصية معا. -
 تطبيق الدراسة على وزارة الداخلية واالمن الوطني بقطاع غزة. -
 لداخلية، من رتبة رائد فما فوق.استهداف الرتب السامية في وزارة ا -
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 خامساا: الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
 
 (11جدول رقم )

 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

ربطـــت بعــــض الدراســــات الســــابقة بــــين موضــــوع الرقابــــة 
وموضـــوعات أخـــرى غيـــر الحكـــم الرشـــيد، مثـــل: )األداء 
اإلداري، اإلصــــــــالح اإلداري، فاعليــــــــة األداء، اســــــــتدامة 

 التنمية، األداء الوإليفي، اآلليات البيروقراطية(.
ربطـــت بعـــض الدراســـات الســـابقة بـــين موضـــوع الحكـــم و 

الرشــيد وموضــوعات أخـــرى غيــر الرقابـــة، مثــل: )تأهيـــل 
 التنمية(.القيادات، مكافحة الفساد، 

لـــم تـــربط معظـــم الدراســـات 
بـــــــين موضـــــــوعي  الســـــــابقة

 الرقابة والحكم الرشيد.

 ربطــــــت الدراســـــــة الحاليـــــــة
بـــــــين موضـــــــوعي الرقابـــــــة 

 والحكم الرشيد.

بعـــض الدراســـات الســـابقة علـــى بعـــض معـــايير  اعتمـــدت
مثـــــــــل: )الشـــــــــفافية  ،الحكـــــــــم الرشـــــــــيد، ولـــــــــيس جميعهـــــــــا

 .والمساءلة(

معظــم الدراســات نــاول تتلــم 
جميـــــــــع معـــــــــايير  قةالســـــــــاب

 الحكم الرشيد.

 ت الدراســــــة الحاليــــــةتناولــــــ
جميــــــــــع معــــــــــايير الحكــــــــــم 

 الرشيد.
استخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع 

( التــــــي 2176 البيانــــــات، باســــــتثناء دراســــــة )المالحــــــي،
 استخدمت االستبانة والمقابلة الشخصية معا.

معظم الدراسات  استخدمت
 فقط. االستبانة السابقة

ت الدراسة الحاليـة استخدم
االســـــــــــــــــــتبانة والمقابلـــــــــــــــــــة 

 الشخصية معا.

طبقــت معظــم الدراســات الســابقة علــى الــوزارات والهيئــات 
 .الحكومية، المدنية منها، والعسكرية أيضاً 

 قليل مـن الدراسـات السـابقة
علـــــــــى وزارة تـــــــــم تطبيقهـــــــــا 
ـــــوطني الداخليـــــة واأل مـــــن ال
 بقطاع غزة.

الحاليـــــــة الدراســـــــة  طبقـــــــت
لـــــــــــــــــى وزارة الداخليــــــــــــــــــة ع
ــــــوطني بقطــــــاع واأل مــــــن ال
 غزة.

استهدفت بعض الدراسات السـابقة المـوإلفين بشـكل عـام 
القيادات، وبعضـها المـرفقين اإلداريـين ومـوإلفي الشـؤون 

 اإلدارية، وبعضها العاملين في الجهات الرقابية.

لـــــــــــــم تســـــــــــــتهدف معظـــــــــــــم 
الرتـــــب  الدراســـــات الســـــابقة

 السامية في وزارة الداخلية.

 دفت الدراســة الحاليــةاســته
الرتـــــب الســـــامية فـــــي وزارة 
الداخليــــة، مـــــن رتبــــة رائـــــد 

 فما فوق.
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 :الفصل الرابع
 

 منهجية الدراسة
 

 تمهيد.
 أولا: منهج الدراسة.
 ثانياا: مجتمع الدراسة.
 ثالثاا: عينة الدراسة.

 رابعاا: خطوات بناء الستبانة.
 خامساا: أداة الدراسة.
 الستبانة. سادساا: صدق وثبات

 سابعاا: المعالجة اإلحصائية المستخدمة.
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 منهجية الدراسة: الفصل الرابع
 

 تمهيد:
ـــتم مـــن خاللـــه إنجـــاز الجانـــب التطبيقـــي مـــن  ـــة الدراســـة وإجراءاتهـــا محـــورًا رئيســـيًا ي ـــر منهجي تعتب

للتوصــل  وعــن طريقهــا يــتم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة إلجــراء التحليــل اإلحصــائي الدراسـة،
وبالتـالي تحقـق  الدراسـة،إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضـوء أدبيـات الدراسـة المتعلقـة بموضـوع 

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
وكــــذلك أداة الدراســــة  الدراســــة،للمــــنهج المتبــــع ومجتمــــع وعينــــة  اً حيــــا تنــــاول هــــذا الفصــــل وصــــف

كمــا يتضــمن وصــفًا  ،ومــدى صــدقها وثباتهــا ا،وتطويرهــالمســتخدمة وطريقــة إعــدادها وكيفيــة بنائهــا 
واألدوات التي اسـتخدمتها لجمـع  وتقنينها،لإلجراءات التي قام بها الباحا في تصميم أداة الدراسة 

وينتهـــي الفصـــل بالمعالجـــات اإلحصـــائية التـــي اســـتخدمت فـــي تحليـــل البيانـــات  الدراســـة،بيانـــات 
 ت.وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءا النتائج،واستخالص 

 
 : الدراسةأولا: منهج 

بنــاًء علــى طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا فقــد اســتخدم الباحــا المــنهج الوصــفي 
 ،ويهــتم بوصــفها وصــفًا دقيقــاً  ،التحليلــي، والــذي يعتمــد علــى دراســة الظــاهرة كمــا توجــد فــي الواقــع

نـد جمـع المعلومـات المتعلقـة بالظـاهرة ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا، كما ال يكتفي هذا المـنهج ع
للوصـول  ،من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسـير

 بحيا يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع. ،إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

حيــا اتجــه الباحــا الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة،  لثانويــة:المصــادر ا .1
والــــدوريات والمقـــــاالت والتقــــارير، واألبحـــــاا والدراســــات الســـــابقة التــــي تناولـــــت موضـــــوع 

 ، والبحا والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.الدراسة
ــة: .2 لجــأ الباحــا إلــي جمــع  ســةالدرالمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع  المصــادر األولي

، صــــممت خصيصــــاً لهــــذا للدراســــةالبيانــــات األوليــــة مــــن خــــالل االســــتبانة كــــأداة رئيســــة 
 الغرض.
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 ثانياا: مجتمع الدراسة:
وبلـ  عـدد  ،صحاب الرتب العسكرية من رتبـة )رائـد فمـا فـوق(أيتكون مجتمع الدراسة من الضباط 

 (.2176، واألمن الوطني إلدارة بوزارة الداخلية)هيئة التنظيم وا اً ( ضابط2151مجتمع الدراسة )
 

 ثالثاا: عينة الدراسة:
، وتم تـوزيعهم حسـب الرتبـة العسـكرية، وقـد اً ( موإلف423تم اختيار عينة عشوائية طبقية، عددها )

 (Moore et. al., 2003تم حساب حجم العينة بواسطة المعادلة التالية: )
2

2










m

Z
n 

 حيا:
Zمثاًل: : القي( مة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلومZ=1.96  لمستوى داللة0.05.) 
mمثاًل:  ،: الخطأ الهامشي( ويعبر عنه بالعالمة العشرية0.05.) 

 وتم تصحيح حجم العينة من المعادلة: 

1


nN

nN
n 

 عينة الدراسة حسب الجدول التالي: أفرادويتوزع 
 (12جدول رقم )

 عينة الدراسة أفرادتوزيع 
 عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية مجتمع الدراسة الرتبة العسكرية

 7.6 71 لواء
 1.1 51 عميد
 47.4 711 عقيد
 62.1 342 مقدم
 275.2 7466 رائد
 324 2157 جمالياإل

 
مثلــت عينــة  ( اســتبانة صــالحة للتحليــل،267( اســتبانة، ولكــن تــم اســترداد )423وقــد تــم توزيــع )

 الدراسة.
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 الدراسة: واتاا: أدارابع
 األداة األولى )الستبانة(: .1

مـــن لحكـــم الرشـــيد بـــوزارة الداخليـــة واألدور الرقابـــة فـــي تطبيـــق معـــايير ا لقيـــاس ســـتبانةاتـــم إعـــداد 
 من األقسام التالية:وتتكون استبانة ، الوطني الفلسطيني

، الفئة العمرية، الجنس) :عن المستجيب وهو عبارة عن البيانات الشخصيةالقسم األول:  -
 (.سنوات الخدمةعدد  ،الرتبة العسكريةالمؤهل العلمي، 

 محاور واقع الرقابة.القسم الثاني:  -
 محاور معايير الحكم الرشيد.: الثالثالقسم  -

 ( 3جدول )
 توزيع الفقرات على محاور الستبانة

 الفقرات عدد المجالت

 واقع الرقابة
 1 اداء الرقابة

 1 استقاللية الرقابة
 6 مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية

 22 ور واقع الرقابةامحعدد فقرات إجمالي 

 الرقابة ومعايير الحكم الرشيد

 6 معيار المشاركة
 5 معيار الرؤية االستراتيجية
 5 معيار سيادة القانون 
 5 معيار الشفافية
 5 معيار االستجابة

 5 المساءلة معيار
 6 معيار الكفاءة والفاعلية

 5 معيار التوافق
 5 معيار المساواة والعدالة

 47 ور معايير الحكم الرشيدامحعدد فقرات  إجمالي
حســـب جـــدول رقـــم  االســـتبانة( لقيـــاس اســـتجابات المبحـــوثين لفقـــرات 10-7تـــم اســـتخدام التـــدرج )و 
(3:) 

 (4جدول رقم )
 مقياسالدرجات 

 موافق بدرجة كبيرة جدا  غير موافق بدرجة كبيرة جدا االستجابة
 10 1 2 1 6 5 4 3 2 1 المقياس
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دل علــى الموافقــة  (10)جابــة مــن ( لالســتجابة، وكلمــا اقتربــت اإل10-7اختــار الباحــا التــدرج )و 
 .%10وكل تدرج له وزن نسبي  ،العالية على ما ورد في الفقرة المعنية

 
 وات التالية لبناء اإلستبانة:اتبع الباحث الخطوقد 
واالستفادة  الدراسة،على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  طالعاإل .أ

 منها في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها.
استشــار الباحــا عــددًا مــن أســاتذة الجامعــات الفلســطينية والمشــرفين اإلداريــين فــي تحديــد  .ب

 أبعاد اإلستبانة وفقراتها.
 ديد المجاالت الرئيسية التي شملتها اإلستبانة.تح .ج
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .د
 عرض االستبانة على المشرف للنقاش وإبداء المالحظات. .ه
 وقد تكونت من محورين أساسيين. ،تم تصميم اإلستبانة في صورتها األولية .و
ـــى ) .ز ـــرة فـــي المجـــاال11تـــم عـــرض اإلســـتبانة عل ـــة ( مـــن المحكمـــين ذوي الخب ت األكاديمي

 دارية واإلحصائية في كل من الجامعات والمؤسسات الحكومية.واإل
مــــن حيــــا الحــــذف أو  ،تــــم تعــــديل بعــــض فقــــرات اإلســــتبانة ،فــــي ضــــوء آراء المحكمــــين .ح

 .( فقرة61لتستقر اإلستبانة في صورتها النهائية على ) والتعديل،اإلضافة 
 

 األداة الثانية )المقابلة الشخصية(: .2
( مقابالت شخصية، وهي مع مدراء في مؤسسات رقابة خارجيـة علـى 4باحا بلجراء )قام الحيا 

وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني، وهــي: )المجلــس التشــريعي، ديــوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة، وزارة 
 المالية(.

 
 :أداة الدراسة )الستبانة(اا: صدق خامس

وتـم توزيـع عينـة اسـتطالعية  ما وضـعت لقياسـه،ستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة يقصد بصدق اال
وقد قام الباحا  ستبانة الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات اإلستبانة،ا (43)حجمها 

 ، وهما:ستبانة بطريقتينبالتأكد من صدق اال
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 صدق المحكمين الصدق الظاهري: .1
( متخصصــــين فــــي 77)عــــرض الباحــــا اإلســــتبانة علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــين تألفــــت مــــن 

وقـام  ،المجاالت األكاديمية واإلدارية والمهنيـة واإلحصـائية، وقـد اسـتجاب الباحـا آلراء المحكمـين
فـــي ت االســتبانة بــلجراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعــديل فـــي ضــوء المقترحــات المقدمــة، وبــذلك خرجــ

 صورته النهائية.
 (:Internal Validity)التساق الداخلي صدق  .2

ساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقـرات اإلسـتبانة مـع المجـال الـذي تنتمـي يقصد بصدق االت
وذلــك مــن خــالل حســاب  ،ســتبانةإليــة هــذه الفقــرة، وقــد قــام الباحــا بحســاب االتســاق الــداخلي لال

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 

 :واقع الرقابة لفقرات محاور صدق التساق الداخلي -
ب والدرجــة أداء الرقابــة  ( معامــل االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات مجــال ب5يوضــح جــدول رقــم )

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

 (5جدول رقم )
 والدرجة الكلية للمجال أداء الرقابةمعيار الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معامل 

 أداء الرقابة م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.222 تعمل الرقابة داخل الوزارة وخارجها على ضمان سالمة النشاط المالي واالداري. 7  1.111 
*1.272 استخدام السلطة من قبل العاملين بالوزارةتعمل الرقابة على ضمان حسن  2  1.111 

تعزز الرقابة من كفاءة األداء اإلداري والمالي. لموإلف وزارة الداخلية واالمن  4
 الوطني

1.211*  1.111 

*1.261 تحرص الرقابة على متابعة األمور المتعلقة بالعمل اإلداري والمالي بالوزارة 3  1.111 
*1.111 ى مطابقة النشاط المالي للقوانين واألنظمة النافذة في الوزارة.تحرص الرقابة عل 5  1.111 
*1.224 تسهم الرقابة في رفع كفاءة األداء في الوزارة. 6  0.000 
*1.634 تتسم العالقة بين موإلفي الوزارة ومفتشي الرقابة بالتعاون. 1  0.000 
*1.251 ة أثناء العمل بالوزارةيلتزم مفتشو الرقابة باألنظمة والمعايير الرقابي 2  0.000 
*1.111 إجراءات الرقابة ال تعيق سير األعمال في وزارة الداخلية واالمن الوطني. 1  0.000 

 1.431.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.17* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
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ب والدرجـة اسـتقاللية الرقابـةت مجال ب( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرا6جدول رقم )يوضح 
 ،α≤ 1.15الكليــة للمجــال، والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي معنويــة 

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
 (6جدول رقم )

للمجامعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " استقاللية الرقابة " والدرجة الكلية ل  

 استقاللية الرقابة م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.141 مكانة الرقابة في الوزارة تدعم استقالليتها في تنفيذ أعمالها الرقابية داخل الوزارة. 7  1.111 
*1.221 أعطى القانون االستقالل الكافي للرقابة بوزارة الداخلية واالمن الوطني. 2  1.111 
*1.262 مارس مفتشو بالرقابة في وزارة الداخلية أعمالهم بعيدًا عن التحيز والمحاباة.ي 4  1.111 
*1.232 يتمتع مفتشو الرقابة باالستقاللية والحيادية أثناء تنفيذ المهام. 3  1.111 
*1.114 يتمتع المفتشون بالرقابة بالتفتيش المالي اإلداري في إقرار وتنفيذ اعمال الوزارة. 5  .1111  

6 
على التقارير المالية واإلدارية داخل  طالعتمارس الرقابة أعمالها من خالل اإل

*1.244 الوزارة.  1.111 

*1.333 يقوم المفتشون بالرقابة بتحديد الوقت التي تجري فيه الزيارة إلدارتكم. 1  0.001 
 1.431ية تساوي .قيمة االرتباط الجدولα≤1.17* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 

ــايير إ ( معامــل االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات مجــال ب1جــدول رقــم )يوضــح  ــة للمع دارة الرقاب
والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  الرقابية
1.15 ≥α، .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 

 (7جدول )
 الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ادارة الرقابة للمعايير الرقابية والدرجة الكلية للمجالمعامل 

 دارة الرقابة للمعايير الرقابيةإ م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.257 يمارس مفتشو الرقابة اإلجراءات الرقابية بناء على المعايير الرقابية بوزارة الداخلية. 7  0.000 
*1.212 يوجد فهم واضح لمعايير الرقابة الدولية لدى مفتشي الرقابة في وزارة الداخلية. 2  1.111 

يتم قياس جودة العملية الرقابية بناء على المعايير الرقابية الداخلية في وزارة  4
 الداخلية.

1.111*  1.111 

*1.211 معايير الرقابية.ُتؤسس العالقة بين الرقابة واإلدارات بناء على ال 3  1.111 
*1.272 تؤخذ توصيات الرقابة بشكل جدي وتلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل مسؤولين الوزارة. 5  1.111 
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 دارة الرقابة للمعايير الرقابيةإ م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

الشروط التي يتم التعامل معها عند تعيين المفتشين بالوزارة تتفق مع المعايير  6
 الرقابية.

1.242*  1.111 

 1.431.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.17داللة  * االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي *
 

 :معايير الحكم الرشيدصدق التساق الداخلي لفقرات محاور  -
ب والدرجـة  معيار المشاركة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجـال ب2جدول رقم )يوضح 

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

 (8جدول )
 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار المشاركة والدرجة الكلية للمجال

 معيار المشاركة م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.316 تنظيمي لوزارتكم.يتوفر في الرقابة نظام معلومات حول األداء ال 7  0.003 
*1.212 تعمل الرقابة على تقديم النصح واإلرشاد للعاملين في وزارة الداخلية واالمن الوطني 2  1.111 
*1.251 تحفز الرقابة العاملون بالوزارة على إبداء الرأي وتقديم المقترحات. 4  1.111 
*1.664 وزارتكم.تشارك الرقابة في الندوات واللقاءات التي تعقدها  3  1.111 
*1.212 تشارك الرقابة في تقديم مقترحات لحل المشكالت التي يتم الكشف عنها في وزارتكم. 5  1.111 
*1.224 توفر الرقابة نظام معلومات يقدم تغذية راجعة فورية عن األداء التنظيمي لوزارتكم. 6  0.000 

 1.431قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤1.17* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
 معيار الرؤية الستراتيجية ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ب1جدول رقم )يوضح 

ب والدرجـــة الكليـــة للمجـــال، والـــذي يبـــين أن معـــامالت االرتبـــاط المبينـــة دالـــة عنـــد مســـتوي معنويـــة 
1.15 ≥α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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 (9جدول )
 والدرجة الكلية للمجال معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار الرؤية الستراتيجية

 معيار الرؤية الستراتيجية م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.131 توجد رؤية استراتيجية توحد منظور الرقابة والوزارة للتنمية. 7  0.000 
*1.224 وجد خطة استراتيجية واضحة للرقابة مرتبطة برؤيه ورسالة وزارة الداخلية.ت 2  1.111 

موإلفين الوزارة على األهداف االستراتيجية التي تطمح الوزارة لتحقيقها من  إطالعيتم  4
 خالل متابعة الرقابة.

1.125*  1.111 

3 
الالزمة إلنجاز عملية  تقوم الرقابة بالتخطيط ووضع اإلجراءات والخطوات والوسائل

 الرقابة بناء على الخطة االستراتيجية بالوزارة.
1.231*  1.111 

5 
يتواكب تنفيذ األعمال الرقابية وتطويرها بالوزارة وفقًا للتقدم العلمي وتعديل الخطة 

 االستراتيجية.
1.216*  1.111 

 1.431جدولية تساوي .قيمة االرتباط الα≤1.17* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
 معيـار سـيادة القـانون  ( معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات مجـال ب71جـدول رقـم )يوضح 

 1.15والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة 
≥α، .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 

 ( 11جدول )
 والدرجة الكلية للمجال باط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار سيادة القانون معامل الرت

 معيار سيادة القانون  م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

7 
يتوفر لديكم علم باإلجراءات القانونية التي تتخذها الرقابة تجاه المخالفين في 

*1.212 الوزارة.  1.111 

*1.147 نون الرقابة على الجميع دون استثناء بوزارتكم.يتم تطبيق قا 2  1.111 
*1.116 توفر الرقابة إجراءات قانونية واضحة ومحددة. 4  1.111 
*1.172 توفر قوانين الرقابة في الوزارة الحماية الكاملة لحقوق الموإلفين. 3  1.111 
*1.272 بها بوزارتكم.يمارس مفتشو الرقابة أعمالهم وفقًا ألحكام القانون المعمول  5  1.111 

 1.431.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.17* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
ب  معيـــار الشـــفافية ( معامـــل االرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مجـــال ب77جـــدول رقـــم )يوضـــح 

 1.15عنـد مسـتوي معنويـة والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة 
≥α، .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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 ( 11جدول )
 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار الشفافية والدرجة الكلية للمجال

 معيار الشفافية م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
ن تعقيد داخل الوزارة.تمارس الرقابة أعمالها بشكل واضح دو  1  1.123*  1.111 
ارة.تسعى الرقابة لنشر الوعي لدى الجهات الخاضعة للرقابة في الوز  2  1.211*  1.111 
*1.177 تتبنى الرقابة نمط االنفتاح في تعاملها مع الجهات الخاضعة للرقابة في الوزارة. 3  1.111 
*1.212 خاضعة لرقابة غي الوزارة.تقوم الرقابة بتوفير تقاريرها الرقابية للجهات ال 4  1.111 
*1.162 الموإلفون بالوزارة على دراية بجميع المعلومات المتعلقة بقوانين الرقابة. 5  1.111 

 1.431.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.17* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
ب  معيــار الســتجابة فقــرات مجــال ب( معامــل االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن 72جــدول رقــم )يوضــح 

 1.15والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة 
≥α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 

 ( 12جدول )
 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار الستجابة والدرجة الكلية للمجال

 عيار الستجابةم م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
زارة.تضع الرقابة اإلجراءات الالزمة للكشف عن االنحرافات واألخطاء داخل الو  1  1.214*  1.111 
*1.211 تعمل الرقابة على تطوير أساليب العمل لدى مفتشيها. 2  1.111 
*1.176 بيق القرارات الصادرة عن الوزارة.تسهم الرقابة في المحافظة على سالمة تط 3  1.111 
*1.113 تحرص الرقابة أثناء العمل على حماية الموإلفين العاملين بالوزارة. 4  1.111 

5 
تتم معالجة المخالفات المكتشفة بالوزارة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها بسرعة 

 وفور اكتشافها.
1.133*  1.111 

 1.431.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.17عند مستوي داللة  * االرتباط دال إحصائياً 
ب  معيـــار المســـائلة ( معامـــل االرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مجـــال ب74جـــدول رقـــم )يوضـــح 

 1.15والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة 
≥α،  لما وضع لقياسه.وبذلك يعتبر المجال صادق 
 
 
 



81 
 

 (13جدول )
 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار المسائلة والدرجة الكلية للمجال

 معيار المسائلة م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.224 تساهم الرقابة في تعزيز مبدأ المساءلة في الوزارة. 7  1.111 
*1.172 االلتزام بها تجاه الرقابة. الوزارة بوضوح اإلجراءات الواجبيدرك العاملون في  2  1.111 

4 
تعمل الرقابة على الكشف عن المتورطين في الفساد مهما كانت رتبتهم داخل 

*1.116 الوزارة.  1.111 

*1.131 تعمل الرقابة على مساءلة جميع المخالفين دون استثناء من العاملين بالوزارة. 3  1.111 

5 
على كافة المستندات الضرورية ألداء مهامهم حتى  طالعيستطيع مفتشو الرقابة اإل

 لو أدي األمر إلى محاسبة المسئولين عنها بدون أي معوقات.
1.251*  1.111 

 1.431.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.17* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
معيــــار الكفــــاءة  اط بــــين كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات مجــــال ب( معامــــل االرتبــــ73جــــدول رقــــم )يوضــــح 
ب والدرجــة الكليــة للمجــال، والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي والفاعليــة
 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. ،α≤ 1.15معنوية 

 (14جدول )
 والدرجة الكلية للمجال والفاعليةمعيار الكفاءة  امعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 معيار الكفاءة والفاعلية م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.177 يتمتع مفتشو الرقابة داخل وخارج الوزارة بالكفاءة الالزمة لتأدية أعمالهم. 7  1.111 
*1.172 .يحرص مفتشو الرقابة داخل الوزارة على تأدية أعمالهم بكل فاعلية 2  1.111 
*1.131 يتمتع مفتشو الرقابة داخل وخارج الوزارة باألمانة أثناء تأديتهم أعمالهم. 4  1.111 

تهتم الرقابة الداخلية والخارجية بتطوير أداء مفتشيها بشكل يتناسب مع طبيعة  3
 أعمالهم.

1.153*  1.111 

*1.134 ة في مجال عملهم.يتمتع مفتشو الرقابة الداخلية والخارجية بالخبرة الواسع 5  1.111 
*1.212 يتمتع مفتشو الرقابة الداخلية والخارجية بالقدرة العالية على تأدية أعمالهم. 6  1.111 

 1.431.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.17* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
ب والدرجـة  معيار التوافـق ت مجال ب( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرا75جدول رقم )يوضح 

 ،α≤ 1.15الكليــة للمجــال، والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي معنويــة 
 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 (15جدول )
 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار التوافق والدرجة الكلية للمجال

 وافقمعيار الت م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.263 تساهم االعمال الرقابية في حل النزاعات التي قد تنشأ في بيئة العمل 7  1.111 
*1.212 تدعم الرقابة مبدأ التوافق بين العاملين رغم اختالف مشاربهم الثقافية بوزارتكم. 2  1.111 
*1.111 ئات الرقابية والوزارة يضمن تحقيق األهداف.تطبيق مبدأ التوافق بين الهي 4  1.111 
*1.114 تساعد الرقابة على منع النزاعات التي تنشأ في بيئة العمل بالوزارة. 3  1.111 

5 
تحقق الرقابة مبدأ االجماع حول احدى القضايا رغم االختالف في القيم الشخصية 

*1.266 بين العاملين بالوزارة.  1.111 

 1.431.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.17باط دال إحصائيًا عند مستوي داللة * االرت
ب معيار المساواة والعدالة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ب76جدول رقم )يوضح 

 1.15والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة 
≥α،  بذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.و 

 (16جدول )
 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معيار المساواة والعدالة والدرجة الكلية للمجال

 معيار المساواة والعدالة م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 1.111 *1.212 تمييز أو التحيز بوزارتكم.تحرص الرقابة على القيام بمهامها بعيدًا عن ال 7
 1.111 *1.212 يتم إفساح المجال لكال الجنسين للمشاركة في العملية الرقابية بوزارتكم. 2
 1.111 *1.172 تتعامل الرقابة مع الموإلفين من الجنسين بذات المعايير الرقابية. 4
 1.111 *1.263 نتماء السياسي.الرقابة تحمي حقوق الموإلفين بالوزارة بغض النظر عن اال 3
 1.111 *1.122 تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات الرقابة لكافة الموإلفين بالوزارة. 5

 1.431.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.17* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
 

 (:Structure Validity)الصدق البنائي  .3
اييس صدق األداة الذي يقـيس مـدى تحقـق األهـداف التـي تريـد األداة يعتبر الصدق البنائي أحد مق

الوصــــول إليهــــا، ويبــــين مــــدي ارتبــــاط كــــل مجــــال مــــن مجــــاالت الدراســــة بالدرجــــة الكليــــة لفقــــرات 
 اإلستبانة.
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( أن جميــع معــامالت االرتبــاط فــي جميــع مجــاالت اإلســتبانة دالــة إحصــائيًا 71يبــين جــدول رقــم )
 وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقياسه. ،α≤1.15عند مستوي معنوية 

 (17جدول رقم )
 لللمحور، معام( والدرجة الكلية واقع الرقابةور )امعامل الرتباط بين درجة كل مجال من مح
 ( والدرجة الكلية للمحورمعايير الحكم الرشيدور )االرتباط بين درجة كل مجال من مح

 المجالت
 معامل
 ن بيرسو
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

 واقع الرقابة
 1.111 *1.177 داء الرقابةأ

 1.111 *1.217 استقاللية الرقابة
 1.111 *1.112 مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية

 1.111 *1.975 ور واقع الرقابةامح إجمالي

 معايير الحكم الرشيد

 1.111 *1.516 معيار المشاركة
 1.111 *1.141 معيار الرؤية االستراتيجية
 1.111 *1.111 معيار سيادة القانون 
 1.111 *1.172 معيار الشفافية
 1.111 *1.141 معيار االستجابة
 1.111 *1.211 معيار المساءلة

 1.111 *1.141 معيار الكفاءة والفاعلية
 1.111 *1.157 معيار التوافق

 1.111 *1.137 الةمعيار المساواة والعد
 1.111 *1.975 ور معايير الحكم الرشيدامح إجمالي

 1.431.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.17* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
 

 :)الستبانة( أداة الدراسةثبات سادساا: 
زيع اإلستبانة أكثر مـن يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة تو 

مرة تحت نفـس الظـروف والشـروط، أو بعبـارة أخـرى أن ثبـات اإلسـتبانة يعنـي االسـتقرار فـي نتـائج 
عـدة مـرات خـالل فتـرات  فـراداإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها علـى األ

 زمنية معينة.
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 خالل: ستبانة الدراسة مناالوقد تحقق الباحا من ثبات 
وطريقــة التجزئــة النصــفية وكانــت  Cronbach's Alpha Coefficientمعامــل ألفــا كرونبــاخ  

 (.72النتائج كما هي مبينة في جدول رقم )
 (18جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة

 المجالت
 عدد
 الفقرات

معامل 
 ألفا
 كرونباخ

 التجزئة النصفية

 الرقابة واقع
 *161 *1.134 1 اداء الرقابة

 *1.176 *1.264 1 استقاللية الرقابة
 *1.165 *1.143 6 مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية

 *1.986 *1.961 22 ور واقع الرقابةامح إجمالي

 معايير الحكم الرشيد

 *1.253 *1.262 6 معيار المشاركة
 *1.217 *1.232 5 معيار الرؤية االستراتيجية
 *1.171 *1.123 5 معيار سيادة القانون 
 *1.111 *1.114 5 معيار الشفافية
 *1.145 *1.111 5 معيار االستجابة
 *1.125 *1.137 5 معيار المساءلة

 *1.121 *1.161 6 معيار الكفاءة والفاعلية
 *1.214 *1.171 5 معيار التوافق

 *1.157 *1.142 5 معيار المساواة والعدالة
 *1.972 *1.984 47 ور معايير الحكم الرشيدامح إجمالي

 *1.979 1.988 69 إجمالي محاور الستبانة
( أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لمحــور 72واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول رقــم )

 (واقـع الرقابـة) بينمـا بلغـت لجميـع المجـاالت ،(1.134-1.264حيـا تتـراوح بـين ) واقـع الرقابـة
(1.161  .) 
مــا حســب طريقــة التجزئــة النصــفية فكانــت النتــائج مشــابهة لطريقــة الفــا كرنبــاخ حيــت تتــراوح بــين أ
 (. 1.126بلغت لجميع المجاالت ) بينما( 1.161- 1.176)

حيــا تتــراوح بــين  ،الرقابــة ومعــايير الحكــم الرشــيدأمــا قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لمحــور 
فكانــت النتــائج  ،مــا حســب طريقــة التجزئــة النصــفيةأ(، 1.123( بينمــا بلغــت )1.232-1.161)
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بلغـت لجميـع المجـاالت  بينمـا(، 1.121- 1.253حيت تتراوح بـين ) ،لفا كرنباخأمشابهة لطريقة 
(1.112  .) 

ســتبانة اويكــون الباحــا قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات  ،وبــذلك تكــون اإلســتبانة فــي صــورتها النهائيــة
ممــا يجعلــه علــى ثقــة بصــحة اإلســتبانة وصــالحيتها لتحليــل النتــائج واإلجابــة علــى أســئلة  ،الدراســة

 الدراسة واختبار فرضياتها.
 

 سابعاا: المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 Statistical Package forتـم تفريـ  وتحليـل اإلسـتبانة مـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي

the Social Sciences (SPSS). 
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:وقد 
النســب المئويــة والتكــرارات والمتوســط الحســابي: يســتخدم هــذا األمــر بشــكل أساســي ألغــراض  .7

 ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة.  ،معرفة تكرار فئات متغير ما
 ستبانة.لمعرفة ثبات فقرات اإل :(Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ .2
 لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة. :(split halfاختبار التجزئة النصفية ) .4
 K-S) )  :Kolmogorov-Smirnov Testســمرنوف - اسـتخدام اختبــار كولمجــوروف .3

 يستخدم هذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 ،لقيـاس درجـة االرتبـاط :(Pearson Correlation Coefficientمعامـل ارتبـاط بيرسـون ) .5

وقد تم اسـتخدامه لحسـاب االتسـاق  ،ر على دراسة العالقة بين متغيرينيقوم هذا االختباحيا 
 الداخلي والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

سط لكـل ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتو  :(T-Testفي حالة عينة واحدة ) Tاختبار  .6
 فقرة من فقرات االستبانة.

لمعرفــة مــا إذا كــان  :(Independent Samples T-Testفــي حالــة عينتــين ) Tاختبـار  .1
 هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 

 :(One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبـار تحليــل التبـاين األحــادي  .2
نــاك فروقــات ذات داللــة إحصــائية بــين ثــالا مجموعــات أو أكثــر مــن لمعرفــة مــا إذا كــان ه

 البيانات.
وذلك لقيـاس أثـر المتغيـر المسـتقل علـى  :Multiple Regression اختبار االنحدار المتعدد .1

 .المتغير التابع
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 :(Normality Distribution Test)اختبار التوزيع الطبيعي ثامناا: 
الختبـار  K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testرنوفسـم-اختبـار كولمجـوروف تـم اسـتخدام

، وكانـت النتـائج كمـا هـي مبينـة فـي جـدول ما إذا كانـت البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي مـن عدمـه
 (.71رقم )

 (19جدول رقم )
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 المجالت
 عدد
 الفقرات

 ةقيم.Sig (K-S)سمرنوف-كولمجوروف

 واقع الرقابة
 0.307 0.967 1 قابةاداء الر 

 0.777 0.659 1 استقاللية الرقابة
 0.166 1.115 6 مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية

 0.139 1.155 22 ور واقع الرقابةاإجمالي مح

 معايير الحكم الرشيد

 0.921 0.551 6 معيار المشاركة
 0.533 0.807 5 معيار الرؤية االستراتيجية

 0.761 0.669 5 دة القانون معيار سيا
 0.516 0.817 5 معيار الشفافية
 0.625 0.752 5 معيار االستجابة
 0.412 0.886 5 معيار المساءلة

 0.638 0.743 6 معيار الكفاءة والفاعلية
 0.479 0.841 5 معيار التوافق

 0.816 0.634 5 معيار المساواة والعدالة
 0.706 0.703 47 الرشيدور معايير الحكم اإجمالي مح

 0.342 0.938 69 إجمالي محاور الستبانة

جميـع مجــاالت ل (.Sig)( أن القيمــة االحتماليـة 71واضـح مـن النتـائج الموضــحة فـي جـدول رقـم )
تبــع تن توزيــع البيانــات لهــذه المجــاالت وبــذلك فــل ،1.15مســتوى الداللــة مــن  أكبــرالدراســة كانــت 
 لإلجابة على فرضيات الدراسة.  ،ستخدام االختبارات المعلميةحيا سيتم ا ،التوزيع الطبيعي
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 فرضياتالتحليل البيانات واختبار : الفصل الخامس
 

 تمهيد:
، وذلـك مـن خـالل اإلجابــة تحليـل البيانـات واختبـار فرضـيات الدراسـةيتضـمن هـذا الفصـل عرضـًا ل

والتــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــالل تحليــل  ،واســتعراض أبــرز نتــائج االســتبانة ،عــن أســئلة الدراســة
ـــرات الدراســـة التـــي اشـــتم ـــى )لت فقراتهـــا، والوقـــوف علـــى متغي ، الفئـــة العمريـــة، المؤهـــل الجـــنسعل

للبيانـــات  لــذا تــم إجــراء المعالجــات اإلحصــائية ،(ســنوات الخدمــةعــدد  ،الرتبــة العســكريةالعلمــي، 
المتجمعـــة مـــن اســـتبانة الدراســـة، إذ تـــم اســـتخدام برنـــامج الـــرزم اإلحصـــائية للدراســـات االجتماعيـــة 

(SPSS) وتحليلها في هذا الفصل.  للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها 
 

 أولا: الوصر اإلحصائي لعينة الدراسة:
 وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.

 ،مـن االسـتبانات تـم اسـتكمالها بالتعبئـة مـن المبحـوثين %80.5ن أ( 21يتضح من خالل جدول )
 مفقودة. تم اعتبارها استبانات %19.5بينما 

 (21جدول )
 تبانات المكتملة والمفقودةالس

 المئوية % النسبة التكرار نوع الستبانات
 80.5 261 استبانات مكتملة

 19.5 63 استبانات مفقودة )لم يتم اإلجابة عليها(
 111.1 324 المجموع

 يتضح: (20من خالل جدول )
 هن من اإلناا. %13.4هم من الذكور، بينما  %86.6 أن -

هــم لدراسـة مــن العــاملين فـي وزارة الداخليــة واألمــن الـوطني بقطــاع غــزة عينــة ا أفــرادأي ان معظـم 
 عمـاالً أ  غالبـاً  برة الداخليـة، والتـي تتطلـلـى طبيعـة العمـل فـي وزاإمن الذكور، ويعزو الباحا ذلك 

 صعبة وشاقة.
– 41فــي الفئــة العمريــة مــن  %22.6ســنة،  31– 31ئــاتهم العمريــة تقــع مــن فا  56.4أن  -

 .عام فأكثر 57من  %1.5سنة،  41- 25الفئة العمرية في  %19.5سنة،  51
عينــة الدراســة مــن العــاملين فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني  أفــراد عمــارأ وهــذا يــدل علــى تنــوع 

 .، وويفسر الباحا هذه النتيجة بأن أكثر من نصف العاملين هم من فئة الشباببقطاع غزة
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 .عميد فما فوق  %1.1عقيد،  %5.7، مقدم %12.3رتبتهم العسكرية رائد،  %80.8 أن -
 وهذا ينسجم مع واقع الهياكل التنظيمية الجيدة، حيا يقلل العدد كلما زاد المستوى القيادي.

 ماجســــــتير، %13.8دبلــــــوم فأقــــــل،  %14.2 مــــــؤهلهم العلمــــــي بكــــــالوريوس، %70.1ن أ -
 ة.دكتورا  1.9%

ن فــي وزارة الداخليــة واألمــن عينــة الدراســة مــن العــاملي أفــرادوهــذا يــدل علــى حصــول العديــد مــن 
 الوطني بقطاع غزة على الشهادات العلمية، ومنها شهادات الدراسات العليا.

مـن  %5سنوات،  71-6من  %45.6سنوات،  71سنوات خبرتهم أكثر من  %49.4ن أ -
 .سنوات فأقل 5

الــوطني  عينــة الدراســة مــن العــاملين فــي وزارة الداخليــة واألمــن أفــرادوهــذا يــدل علــى تنــوع خبــرات 
، ويفسر الباحا أن معظـم العـاملين مـن أصـحاب الخبـرة الطويلـة، ألنهـم يحملـون رتـب بقطاع غزة

 .سامية، وهي تتطلب عدد سنوات خدمة طويلة للوصول إليها
 (21جدول )

 عينة الدراسة أفرادتوزيع 
 المئوية % النسبة التكرار البند المتغير

 الجنس
 86.6 226 ذكر
 13.4 35 أنثى

 ئة العمريةالف

 19.5 51 سنة 41-25من 
 56.3 147 سنة 31 – 47من 

 22.6 59 سنة 37-51
 1.5 4 سنة فأكثر 57من 

 المؤهل العلمي

 14.2 37 دبلوم فأقل
 70.1 183 بكالوريوس
 13.8 36 ماجستير
 1.9 5 دكتوراه 

 الرتبة العسكرية

 80.8 211 رائد
 12.3 32 مقدم
 5.7 15 عقيد

 1.1 3 د فما فوق عمي

 عدد سنوات الخدمة
 5.0 13 سنوات فأقل 5
 45.6 119 سنوات 6-71

 49.4 129 سنوات 71أكثر من 
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 :ومحاور الستبانةثانياا: الوزن النسبي لفقرات 
 تحليل فقرات الستبانة:

ذا فــة مــا إلمعر ، لعينــة واحــدة( Tلتحليــل فقــرات االســتبانة تــم اســتخدام االختبــارات المعلميــة )اختبــار
علـى  %61وهـي تمثـل  ،هـي الحيـاد 6حيا اعتبرت الدرجـة  ،كانت متوسطات درجات االستجابة

 مقياس الدراسة.
 

 :فقرات ومحاور واقع الرقابةتحليل  .1
 :نأ( 22من جدول رقم )يتضح 
( وانحـراف 6.66وبمتوسـط بلـ  ) %66.63الوزن النسبي إلجمالي محـور أداء الرقابـة بلـ   -

 .7.32معياري بل  
وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع ويعزو الباحا ذلك بوجود هيئات ولجـان وآليـات متابعـة فـي 

 ، ولكنها ليست بالشكل المطلوب.غزة
بينما كانت الفقرة التاسعة )إجراءات الرقابة ال تعيق سير األعمال في وزارة الداخلية واألمن  -

 .%61.11ولى بوزن نسبي بل  ألالوطني( احتلت المرتبة ا
ن األعمـال تسـير وفـق خطـط اسـتراتيجية وتشـغيلية، ووجـود إجـراءات متبعـة ويعزو الباحـا ذلـك أل

 عمال الرقابة.أ  يسهل متابعةقطاع غزة، وهذا في وزارة الداخلية واألمن الوطني ب
بينمـــا كانـــت الفقـــرة الســـابعة )تتســـم العالقـــة بـــين مـــوإلفي الـــوزارة ومفتشـــي الرقابـــة بالتعـــاون(  -

 .%61.62بة األخيرة بوزن نسبي احتلت المرت
ويفسـر الباحـا ذلــك بوضـوح المهــام والصـالحيات فـي وزارة الداخليــة واألمـن الــوطني بقطـاع غــزة، 
وفهـم كــل مكـون لطبيعــة عملـه، وطبيعــة عمـل المكونــات األخـرى المحيطــة بـه، ومــا يلـزم ذلــك مــن 

 تعاون مشترك، لتحقيق األهداف المشتركة.
 

 (22جدول )
 والوزن النسبي لمجال أداء الرقابة الوسط الحسابي

 أداء الرقابة م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

7 
تعمــــــــــل الرقابــــــــــة داخــــــــــل الـــــــــــوزارة 
ــــــى ضــــــمان ســــــالمة  وخارجهــــــا عل

 النشاط المالي واإلداري.
6.60 1.88 66.02 5.16 0.000 7 



91 
 

 أداء الرقابة م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

2 
رقابــة علــى ضــمان حســـن تعمــل ال

استخدام السلطة من قبـل العـاملين 
 بالوزارة

6.68 1.95 66.78 5.60 0.000 6 

4 
مــــــن كفــــــاءة األداء تعــــــزز الرقابــــــة 

لموإلـــــــــــف وزارة  اإلداري والمـــــــــــالي
 الداخلية واألمن الوطني

6.88 2.04 68.76 6.89 0.000 3 

3 
ــــــــى متابعــــــــة  ــــــــة عل تحــــــــرص الرقاب
ي األمـــــور المتعلقـــــة بالعمـــــل اإلدار 

 والمالي بالوزارة
6.88 1.87 68.80 7.59 0.000 2 

5 
تحـــــــرص الرقابـــــــة علـــــــى مطابقـــــــة 
النشـــاط المـــالي للقـــوانين واألنظمـــة 

 النافذة في الوزارة.
6.75 1.75 67.51 6.87 0.000 5 

6 
تسهم الرقابة في رفـع كفـاءة األداء 

 4 0.000 7.06 68.30 1.89 6.83 في الوزارة.

1 
في الـــوزارة تتســم العالقــة بــين مــوإل
 ومفتشي الرقابة بالتعاون.

6.06 1.96 60.62 0.51 0.613 9 

2 
يلتــــــزم مفتشــــــو الرقابــــــة باألنظمــــــة 
والمعــــــايير الرقابيــــــة أثنــــــاء العمــــــل 

 بالوزارة
6.31 1.88 63.13 2.68 0.008 8 

1 
إجـــــراءات الرقابــــــة ال تعيـــــق ســــــير 
األعمال في وزارة الداخليـة واألمـن 

 الوطني.
6.98 1.75 69.77 8.97 0.000 1 

  0.000 7.53 66.64 1.42 6.66 إجمالي محور اداء الرقابة 
 :نأيتضح ( 24) من خالل جدول

ـــ   - ـــة بل ـــ  ) %64.65الـــوزن النســـبي إلجمـــالي محـــور اســـتقاللية الرقاب ( 6.46وبمتوســـط بل
 .7.33وانحراف معياري بل  

بالرقابـــة، ومنحهـــا  ع غـــزةالداخليـــة واألمـــن الـــوطني بقطـــا ةوزار ويعـــزو الباحـــا ذلـــك بهتمـــام قيـــادة 
 صالحيات واسعة للمتابعة والمراقبة على أعمال الوزارة والعاملين فيها.

بينمـا لفقـرات محـور اسـتقاللية الرقابـة كانـت الفقـرة الثانيـة )أعطـى القـانون االسـتقالل الكـافي  -
 .%61.17ولى بوزن نسبي بل  الوطني( احتلت المرتبة األ للرقابة بوزارة الداخلية واألمن
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الداخليــة واألمــن الــوطني  ةوزار أجهــزة ودوائــر وجــود هيئــات رقابيــة داخــل كــل ويفســر الباحــا ذلــك ب
و المراقـــب أوكــذلك وجــود مكتــب للمفــتش  بقطــاع غــزة، متمثلــة فــي مكتــب المراقــب العـــام للــوزارة،

 خاص في كل جهاز على حدة.
اخلية أعمالهم بعيدًا عن التحيز ة )يمارس مفتشو بالرقابة في وزارة الدلثبينما كانت الفقرة الثا -

 .%61.62والمحاباة( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
والتــي تســود عمليــة التفتــيش والرقابــة داخــل وزارة  ،الشــفافيةو المهنيــة  بضــعف ويفســر الباحــا ذلــك

 الداخلية واألمن الوطني.
 (23جدول )

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال استقاللية الرقابة

 استقاللية الرقابة م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

7 
مكانــة الرقابــة فــي الــوزارة تــدعم 
اســـتقالليتها فــــي تنفيــــذ أعمالهــــا 

 الرقابية داخل الوزارة.
6.56 1.75 65.60 5.14 0.000 3 

2 
أعطــــــــــى القــــــــــانون االســــــــــتقالل 

للرقابـــة بـــوزارة الداخليـــة  الكـــافي
 واألمن الوطني.

6.77 1.86 67.71 6.67 0.000 1 

4 
يمــــــارس مفتشــــــو بالرقابــــــة فــــــي 
ــــــدًا  وزارة الداخليــــــة أعمــــــالهم بعي

 عن التحيز والمحاباة.
6.06 2.04 60.62 0.49 0.626 7 

3 
ـــــــــــــــــة  يتمتـــــــــــــــــع مفتشـــــــــــــــــو الرقاب
ــــــاء  ــــــة أثن باالســــــتقاللية والحيادي

 تنفيذ المهام.
6.11 1.92 61.12 0.94 0.348 6 

5 
ـــــــــــع المفتشـــــــــــون بالرقابـــــــــــة  يتمت
بـــــالتفتيش المـــــالي اإلداري فـــــي 

 إقرار وتنفيذ اعمال الوزارة.
6.24 1.91 62.38 2.00 0.047 4 

6 
تمــــــارس الرقابــــــة أعمالهــــــا مــــــن 

علـــى التقـــارير  طـــالعخـــالل اإل
 المالية واإلدارية داخل الوزارة.

6.59 1.86 65.93 5.12 0.000 2 

1 
ن بالرقابـة بتحديــد يقـوم المفتشــو 

الوقـــت التـــي تجـــري فيـــه الزيـــارة 
 إلدارتكم.

6.17 2.25 61.67 1.19 0.234 5 
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 استقاللية الرقابة م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 
محور استقاللية  إجمالي

 الرقابة
6.36 1.44 63.65 4.08 0.000  

 :يتضح ان( 23) من خالل جدول
وبمتوســط بلــ   %62.44دارة الرقابــة للمعــايير الرقابيــة بلــ  إالـوزن النســبي إلجمــالي محــور  -

 .(7.31( وانحراف معياري بل  )6.24)
ـــوائح وإجـــراءات واضـــحة لمتابعـــة أعمـــال الرقابـــة فـــي  وزارة ويفســـر الباحـــا ذلـــك بوجـــود أنظمـــة ول

، ولكن لـيس بالدرجـة الكافيـة، وقـد يعـود ذلـك لصـعوبة الوضـع الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة
علــى عمــل  انــاً حيأ لتــي قــد تــؤثر ســلباً القــائم فــي قطــاع غــزة، وقلــة اإلمكانيــات الماديــة والماليــة، وا

 الوزارة.
بينما لفقرات محور ادارة الرقابة للمعايير الرقابية كانت الفقرة االولى )يمارس مفتشـو الرقابـة  -

اإلجراءات الرقابية بناء على المعايير الرقابيـة بـوزارة الداخليـة( احتلـت المرتبـة االولـى بـوزن 
 .%66.13نسبي بل  

بوجــود خطــط تشــغيلية فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غــزة، وأنهــا ويفســر الباحــا ذلــك 
 تحتوي على معايير أداء ومؤشرات قياس، وهذا ما يسهل اإلجراءات الرقابية.

، مقابلـة( أنـه يـتم اسـتخدام أدوات رقابيـة، كالزيـارات الميدانيـة وجلسـات 2171وقد أشار الخالـدي )
، مقابلـة( أنـه يــتم 2171، مقابلـة( وبكـرون )2171ين أبـو ســلمية )، وبـاالسـتماع والتقـارير الرقابيـة

استخدام نفس المعايير المتبعة على جميع الوزارات، مع بعض الخصوصية لوزارة الداخلية واألمن 
 الوطني.
بينما كانت الفقرة الثانيـة )يوجـد فهـم واضـح لمعـايير الرقابـة الدوليـة لـدى مفتشـي الرقابـة فـي  -

 .%51.43حتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي وزارة الداخلية( ا
الخبرة والممارسة العملية لدى طواقم الرقابة في وزارة الداخليـة واألمـن ضعف ويعزو الباحا ذلك ب

الــوطني بقطــاع غــزة، ومــا يعكســه واقــع الــوزارات فــي إلــل االزمــات والطــوارئ مــن خبــرة إضــافية، 
، ولكــن تبقــى هنــاك العديــد مــن قابــة الدوليــةتدريبيــة فــي مجــال الر الدورات الــ ضــعف باإلضــافة الــى

الصــعوبات التــي تحــد مــن تطبيــق معــايير الرقابــة، نظــرًا للحالــة االســتثنائية الصــعبة التــي يمــر بهــا 
 بصفة خاصة. الداخلية واألمن الوطنيعامة، ووزارة  زة بصفهقطاع غ
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 ( 24جدول )
 ر الرقابيةدارة الرقابة للمعاييإسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الو 

 ادارة الرقابة للمعايير الرقابية م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

7 
يمــــارس مفتشــــو الرقابــــة اإلجــــراءات 
الرقابية بنـاء علـى المعـايير الرقابيـة 

 بوزارة الداخلية.
6.69 1.87 66.94 5.96 0.000 1 

2 
وجـــد فهـــم واضـــح لمعـــايير الرقابـــة ي

الدوليـــــة لـــــدى مفتشـــــي الرقابـــــة فـــــي 
 وزارة الداخلية.

5.93 1.94 59.34 -0.55 0.585 6 

4 
يــــتم قيــــاس جــــودة العمليــــة الرقابيــــة 
بناء على المعايير الرقابية الداخليـة 

 في وزارة الداخلية.
6.23 1.71 62.27 2.12 0.035 3 

3 
ُتؤســـــــــــس العالقـــــــــــة بـــــــــــين الرقابـــــــــــة 

ارات بنـــــــــــاء علـــــــــــى المعـــــــــــايير واإلد
 الرقابية.

6.22 1.80 62.21 1.98 0.049 4 

5 
تؤخذ توصيات الرقابـة بشـكل جـدي 
وتلقـــــــى اهتمامـــــــًا كبيـــــــرًا مـــــــن قبـــــــل 

 مسؤولين الوزارة.
6.33 1.89 63.29 2.80 0.005 2 

6 
الشـــــروط التـــــي يـــــتم التعامـــــل معهـــــا 
عنــد تعيــين المفتشــين بــالوزارة تتفــق 

 مع المعايير الرقابية.
5.98 1.95 59.77 -0.19 0.848 5 

 
مدا تطبيق ادارة  إجمالي محور

 الرقابة للمعايير الرقابية
6.23 1.49 62.33 2.51 0.013  

 :يتضح ان( 25) من خالل جدول
( وانحــراف 6.32وبمتوسـط بلـ  ) %63.24الـوزن النسـبي إجمـالي محـور واقـع الرقابـة بلـ   -

 .(7.41معياري بل  )
ــــل المرتبــــة األ عــــيبينمــــا المجــــال الفر  - ــــى بــــوزن نســــبي بلــــ  اداء الرقابــــة احت ، %66.63ول

 .(7.32( وانحراف معياري بل  )6.66وبمتوسط بل  )
، %64.65بــوزن نســبي بلــ   الثانيــةالرقابــة احتــل المرتبــة  اســتقالليةبينمــا المجــال الفرعــي  -

 .(7.33( وانحراف معياري بل  )6.46وبمتوسط بل  )
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احتـــل المرتبــة األخيــرة بـــوزن  ارة الرقابـــة للمعــايير الرقابيــةمــدى تطبيــق ادبينمــا كــان مجـــال  -
 .(7.31( وانحراف معياري بل  )6.24وبمتوسط بل  ) %62.44نسبي 

وهــذا يــدل علــى تــوفر واقــع جيــد للرقابــة فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غــزة، مــن حيــا 
 .أداء الرقابة، واستقالليتها ومدى تطبيقها للمعايير الرقابية

لــى فهــم قيــادة الــوزارة للرقابــة، وحرصــهم علــى تطبيقهــا، ألهميتهــا الكبيــرة فــي إويعــزو الباحــا ذلــك 
متابعــة الخطــط، واكتشــاف األخطــاء، والعمــل علــى تصــحيح المســارات الخاطئــة، ومــا يعكــس ذلــك 

ة وزارة ر ، ولكــن يبقــى ذلـــك فــي حــدود مقـــدعلــى مهنيــة وأداء الـــوزارة، وتحقيقهــا ل هــداف المنشـــودة
 .لداخلية، واإلمكانيات المتوفرة لديهاا

ــى أن  (2116 دراســة )قويــدر, اختلفــت هــذه النتيجــة مــعوقــد  درجــة اســتقاللية ديــوان الرقابــة إل
 .( وهي درجة )كبيرة(15.117بوزن نسبي ) تدارية بقطاع غزة جاءالمالية واإل

وجـــود و ،نطقـــةجهـــزة الشـــرطة بالمأوجـــود رقابـــة دائمـــة علـــى  (2113 دراســـة )النميـــان, أظهـــرتو 
 بعض المشاكل التي تعيق العملية الرقابية أبرزها العالقات الشخصية وضعف الرقابة.

 (moers & grabner, 2013)دراسة وبينت 
الحاجة إلى معالجـة البيئـة الكليـة للرقابـة فـي المنظمـة، أي نظـم الرقابـة، وفهـم الممارسـات الرقابيـة 

 المتبعة من أجل حل مشكلة معينة.
ضـعف الرقابـة الداخليـة مـن شـأنه أن يترتـب أن  (smith & jones, 2000)اسـة در ووضـحت 

عليــه نتـــائج خطيــرة، أهمهـــا. الضــياع مـــن خــالل اإلهمـــال وعــدم االهتمـــام، واإلســراف النـــاتج عـــن 
قصــور اإلجــراءات والــنظم والقــرارات، وســوء االســتعمال مــن خــالل المبالغــة فــي اإلجــراءات وســوء 

 اإلدارة.
ضعف تأثير هيئة الرقابة علـى أداء المـوإلفين فـي األجهـزة إلى  (2113غيث, دراسة )الوخلصت 
األداء سوى إبالا الجهة اإلدارية عن مواطن القصور  علىفلم يظهر للهيئة تأثير قوي  الحكومية،
حيـــا لـــم تكـــن تلـــك  ،أن فعاليـــة األســـاليب الرقابيـــة التـــي تســـتخدمها الهيئـــة متوســـطةو  ،فـــي األداء

 الرقابية ذات فعالية عالية. األساليب والوسائل
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 (25جدول )
 واقع الرقابةالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال 

 واقع الرقابة م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 7 0.000 7.53 66.64 1.42 6.66 إجمالي محور اداء الرقابة 7
 2 0.000 4.08 63.65 1.44 6.36 إجمالي محور استقاللية الرقابة 2

4 
مدى تطبيق ادارة  إجمالي محور

 4 0.013 2.51 62.33 1.49 6.23 الرقابة للمعايير الرقابية

  0.000 5.23 64.23 1.30 6.42 محور واقع الرقابة إجمالي 
 

 :معايير الحكم الرشيدتحليل فقرات ومحاور  .2
 :( يتضح ان26) لمن خالل جدو 

ـــ   - ـــوزن النســـبي إلجمـــالي محـــور معيـــار المشـــاركة بل ( 6.72وبمتوســـط بلـــ  ) %67.16ال
 .(7.61وانحراف معياري بل  )

ويفســر الباحــا ذلــك بوجــود مكتــب المراقــب العــام فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غــزة، 
وحــدة الجســم والعمــل فــي الــوزارة، ، باإلضــافة إلــى وإمكانيــة أي عامــل فــي الــوزارة مــن تقــديم شــكواه 

ن أفــراد عينــة الدراســة مــن الرتــب الســامية فــي عــاملين فــي إنجــاز األعمــال، خاصــة مــومشــاركة ال
 الوزارة.
ولـى )يتـوفر فـي الرقابـة نظـام معلومـات بينما لفقرات محور معيـار المشـاركة كانـت الفقـرة األ -

 .%64.25وزن نسبي بل  حول األداء التنظيمي لوزارتكم( احتلت المرتبة االولى ب
بينما كانت الفقرة الثالثة )تحفز الرقابة العاملون بالوزارة على إبداء الرأي وتقديم المقترحات(  -

 .%51.4احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
 ، مقابلـة( إلـى أن الرقابـة الخارجيـة تعمـل علـى تحفيـز المـوإلفين بشـكل  2171وقد أشار الخالدي )

 هم، والمساعدة في حلها.في عرض مشاكل كبير  
 
 
 
 
 
 



96 
 

 (26جدول )
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار المشاركة

 معيار المشاركة م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

7 
يتوفر في الرقابة نظام معلومات حول 

 1 0.001 3.32 63.85 1.86 6.39 كم.األداء التنظيمي لوزارت

2 
ــــــى تقــــــديم النصــــــح  تعمــــــل الرقابــــــة عل
واإلرشـــاد للعــــاملين فــــي وزارة الداخليــــة 

 واألمن الوطني
6.33 2.01 63.33 2.66 0.008 2 

4 
تحفـــز الرقابـــة العـــاملون بـــالوزارة علـــى 

 إبداء الرأي وتقديم المقترحات.
5.93 2.15 59.30 -0.52 0.602 6 

3 
بــة فــي النــدوات واللقــاءات تشــارك الرقا

 3 0.146 1.46 61.88 2.06 6.19 التي تعقدها وزارتكم.

5 
تشــــارك الرقابـــــة فـــــي تقـــــديم مقترحـــــات 
لحـــــل المشـــــكالت التـــــي يـــــتم الكشــــــف 

 عنها في وزارتكم.
6.17 1.89 61.71 1.45 0.149 4 

6 
تـــــوفر الرقابـــــة نظـــــام معلومـــــات يقـــــدم 
تغذيــــــــــة راجعــــــــــة فوريــــــــــة عــــــــــن األداء 

 ارتكم.التنظيمي لوز 
6.05 1.89 60.50 0.43 0.670 5 

  0.078 1.77 61.76 1.60 6.18 إجمالي محور معيار المشاركة 
 :( يتضح ان21) من خالل جدول

وبمتوســـط بلـــ   %61.13الـــوزن النســـبي إلجمـــالي محـــور معيـــار الرؤيـــة االســـتراتيجية بلـــ   -
 .(7.16( وانحراف معياري بل  )6.11)
رؤيـة االسـتراتيجية كانـت الفقـرة الرابعـة )تقـوم الرقابـة بـالتخطيط بينما لفقـرات محـور معيـار ال -

ووضــع اإلجـــراءات والخطـــوات والوســائل الالزمـــة إلنجـــاز عمليـــة الرقابــة بنـــاء علـــى الخطـــة 
 .%67.56ولى بوزن نسبي بل  يجية بالوزارة( احتلت المرتبة األاالسترات

طـــط تشـــغيلية تحتـــوي علـــى وســـائل ن الخطـــط االســـتراتيجية ينبثـــق عنهـــا خويعـــزو الباحـــا ذلـــك أل
 جراء عملية الرقابة بكل سهولة ويسر.إوإجراءات ومعايير أداء ومؤشرات قياس، وهذا يساهم في 

، مقابلـة( أنــه 2171، مقابلـة( وبكـرون )2171، مقابلـة( وأبــو سـلمية )2171وقـد أشـار الخالـدي )
 سهل عملية المراقبة.يوجد لدى مؤسساتهم خطط استراتيجية، وهي تتضمن معايير رقابي، ت
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موإلفين الوزارة على األهداف االستراتيجية التي تطمح  إطالعبينما كانت الفقرة الثالثة )يتم  -
 .%52.24الوزارة لتحقيقها من خالل متابعة الرقابة( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

مؤسسة، ولكن يبـدو ستراتيجية الي هداف اإلالموإلفين على األ إطالعويفسر الباحا ذلك بأهمية 
 مــر غيــر مطبــق كليــا فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غــزة، وقــد يكــون مطبقــاً ن هــذا األأ

 على المستويات اإلدارية العليا في الوزارة فقط.
 (27جدول )

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار الرؤية الستراتيجية

 معيار الرؤية الستراتيجية م
الوسط 

 سابيالح
النحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

7 
توجد رؤية استراتيجية توحد منظور الرقابة 

 والوزارة للتنمية.
6.14 1.94 61.36 1.13 0.261 3 

توجـــــد خطـــــة اســـــتراتيجية واضـــــحة للرقابـــــة  2
 ورسالة وزارة الداخلية. ةمرتبطة برؤي

6.14 1.91 61.41 1.18 0.238 2 

4 
مــوإلفين الــوزارة علــى األهــداف  إطــالعيــتم 

االســـتراتيجية التـــي تطمـــح الـــوزارة لتحقيقهـــا 
 من خالل متابعة الرقابة.

5.88 2.23 58.83 -0.84 0.402 5 

3 

تقــوم الرقابــة بــالتخطيط ووضــع اإلجــراءات 
والخطوات والوسائل الالزمة إلنجاز عمليـة 

الســــــتراتيجية الرقابــــــة بنــــــاء علــــــى الخطــــــة ا
 بالوزارة.

6.16 2.13 61.56 1.18 0.241 1 

5 
يتواكـــب تنفيـــذ األعمـــال الرقابيـــة وتطويرهـــا 
بــالوزارة وفقــًا للتقــدم العلمــي وتعــديل الخطــة 

 االستراتيجية.
6.06 1.96 60.59 0.48 0.632 4 

  0.498 0.68 60.74 1.76 6.07 محور معيار الرؤية الستراتيجية إجمالي 
 :نأ( يتضح 22) دولمن خالل ج

( 5.12وبمتوسـط بلـ  ) %51.21الوزن النسبي إلجمالي محـور معيـار سـيادة القـانون بلـ   -
 .(7.12وانحراف معياري بل  )

)يمـــارس مفتشـــو الرقابـــة  الخامســـةار ســـيادة القـــانون كانـــت الفقـــرة بينمـــا لفقـــرات محـــور معيـــ -
ولـى بـوزن نسـبي بلـ  المرتبـة األ بهـا بـوزارتكم( احتلـت أعمالهم وفقًا ألحكام القانون المعمـول

67.13%. 
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ويفســر الباحــا ذلــك بوجــود دليــل وإجــراءات تــنظم عمــل مفتشــو الرقابــة فــي وزارة الداخليــة واألمــن 
 الوطني بقطاع غزة.

بينمــا كانــت الفقــرة الخامســة )يــتم تطبيــق قــانون الرقابــة علــى الجميــع دون اســتثناء بــوزارتكم(  -
 .%55.25 احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي

 (28جدول )
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار سيادة القانون 

 معيار سيادة القانون  م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

7 
ــــم بــــاإلجراءات  ــــديكم عل يتــــوفر ل
القانونيــــة التــــي تتخــــذها الرقابــــة 

 الفين في الوزارة.تجاه المخ
6.01 2.17 60.08 0.06 0.954 2 

2 
يــتم تطبيــق قــانون الرقابــة علــى 
 الجميع دون استثناء بوزارتكم.

5.59 2.32 55.85 -2.87 0.005 5 

تـــوفر الرقابـــة إجـــراءات قانونيـــة  4
 واضحة ومحددة.

6.01 2.07 60.08 0.06 0.952 3 

3 
تــوفر قــوانين الرقابــة فــي الــوزارة 

كاملــــــــــــــة لحقــــــــــــــوق الحمايــــــــــــــة ال
 الموإلفين.

5.81 2.09 58.06 -1.49 0.138 4 

5 
يمــارس مفتشــو الرقابــة أعمـــالهم 
وفقـــًا ألحكـــام القـــانون المعمــــول 

 بها بوزارتكم.
6.19 1.93 61.94 1.61 0.108 1 

 
إجمالي محور معيار سيادة 

  0.472 0.72- 59.20 1.78 5.92 القانون 

 :( يتضح ان21) من خالل جدول
( 6.11وبمتوســــط بلــــ  ) %61.11بي إلجمــــالي محــــور معيــــار الشــــفافية بلــــ  الــــوزن النســــ -

 .(7.64وانحراف معياري بل  )
ــرا  مســتوي التــزام القطاعــات الحكوميــة فــي المملكــة الســعودية أن  (2111 دراســة )الســبيعي,وت

ــــق الشــــفافية مــــنخفض ــــدأ النشــــر ، وأن بتطبي ــــق مب ــــي تطبي ــــة ف ــــزام القطاعــــات الحكومي مســــتوى الت
 عن موازناته ب لية منتظمة كانت ضعيفة.واإلفصاح 

بينما لفقرات محور معيار الشفافية كانت الفقرة الرابعة )تقوم الرقابـة بتـوفير تقاريرهـا الرقابيـة  -
 .%64.66ولى بوزن نسبي بل  ة األي الوزارة( احتلت المرتبفللجهات الخاضعة لرقابة 
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رية وسـنوية، وأيضــا تقــارير متعلقــة بملفــات ويعـزو الباحــا ذلــك باعــداد اللجـان الرقابيــة لتقــارير شــه
 .موكلة لهم بشكل غير دوري 

، مقابلــة( إلــى وجــود زيــارات ميدانيــة مــن المجلــس التشــريعي، لمقارنــة 2171وقــد أشــار الخالــدي )
، مقابلـة( أن وزارة الماليـة تقـوم بعمليـة 2171د منها، وبـين بكـرون )لنقارير الرقابية بالواقع، والتأكا

 دانية، وهي رقابة سابقة لعمليات الصرف والتحصيل.الرقابة المي
بينما كانت الفقرة الخامسة )الموإلفون بالوزارة على دراية بجميع المعلومات المتعلقة بقوانين  -

 .%55.2الرقابة( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
 (29جدول )

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الستعداد معيار الشفافية

 يار الشفافيةمع م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

7 
تمــارس الرقابــة أعمالهــا بشــكل واضــح 

 دون تعقيد داخل الوزارة.
6.26 1.92 62.60 2.17 0.031 2 

ــــــدى  2 ــــــوعي ل ــــــة لنشــــــر ال تســــــعى الرقاب
 ة.الجهات الخاضعة للرقابة في الوزار 

6.03 1.86 60.35 0.30 0.763 4 

4 
تتبنـــــــى الرقابـــــــة نمـــــــط االنفتـــــــاح فـــــــي 
تعاملهـــــــــا مـــــــــع الجهـــــــــات الخاضـــــــــعة 

 للرقابة في الوزارة.
6.14 1.77 61.36 1.23 0.220 3 

3 
تقــوم الرقابــة بتــوفير تقاريرهــا الرقابيـــة 
 للجهات الخاضعة لرقابة غي الوزارة.

6.37 1.93 63.66 3.04 0.003 1 

5 
بــالوزارة علــى درايــة بجميــع الموإلفــون 

 المعلومات المتعلقة بقوانين الرقابة.
5.58 2.11 55.80 -3.19 0.002 5 

  0.488 0.69 60.70 1.63 6.07 محور معيار الشفافية إجمالي 
 :( يتضح ان41) من خالل جدول

( 6.71وبمتوســـط بلـــ  ) %67.13الـــوزن النســـبي إلجمـــالي محـــور معيـــار االســـتجابة بلـــ   -
 .(7.63معياري بل  )وانحراف 

بينما لفقرات محور معيـار االسـتجابة كانـت الفقـرة الثالثـة )تسـهم الرقابـة فـي المحافظـة علـى  -
ولــــى بــــوزن نســــبي بلــــ  رة عــــن الــــوزارة( احتلــــت المرتبــــة األســــالمة تطبيــــق القــــرارات الصــــاد

64.63%. 
م بتطبيـق القـرارات، ويفسر الباحا ذلـك بـان الرقابـة تهـدف الـى متابعـة تنفيـذ الخطـط ومـدى االلتـزا

 وكذلك تصحيح االنحرافات ان وجدت.
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بينمــا كانــت الفقــرة الثانيــة )تعمــل الرقابــة علــى تطــوير أســاليب العمــل لــدى مفتشــيها( احتلــت  -
 .%67.71المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

وهـــذا يكـــون مـــن خـــالل الخبـــرة والممارســـة، والحـــاالت العمليـــة التـــي يتابعهـــا مفتشـــو وزارة الداخليـــة 
ألمن الوطني بقطاع غزة، وما تضيفه لهم من تجربة، وبعدها يمكن االستفادة من هذه التجارب، وا

 وتطوير أساليب العمل.
 (31جدول )

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الستعداد معيار الستجابة

 معيار الستجابة م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 لمعنويةا
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

7 
تضـــــع الرقابـــــة اإلجـــــراءات الالزمـــــة 
للكشـــف عـــن االنحرافـــات واألخطـــاء 

 داخل الوزارة.
6.20 1.89 61.98 1.68 0.094 2 

2 
تعمــل الرقابــة علــى تطــوير أســـاليب 

 العمل لدى مفتشيها.
6.12 1.89 61.17 0.99 0.321 5 

4 
تســــهم الرقابــــة فــــي المحافظــــة علــــى 

بيــــــق القـــــرارات الصــــــادرة ســـــالمة تط
 عن الوزارة.

6.36 2.01 63.64 2.92 0.004 7 

3 
تحـــرص الرقابــــة أثنـــاء العمــــل علــــى 
 حماية الموإلفين العاملين بالوزارة.

6.15 1.96 61.51 1.24 0.216 4 

5 
تـــــتم معالجـــــة المخالفـــــات المكتشـــــفة 
بـــالوزارة واتخــــاذ اإلجـــراءات الالزمــــة 

 بشأنها بسرعة وفور اكتشافها.
6.13 1.90 61.28 1.08 0.280 3 

  0.059 1.90 61.94 1.64 6.19 محور معيار الستجابة إجمالي 
 :( يتضح ان47) من خالل جدول

( 6.14وبمتوســـط بلــــ  ) %61.47الـــوزن النســـبي إلجمــــالي محـــور معيـــار المســــاءلة بلـــ   -
 .7.22وانحراف معياري بل  

ني بقطــاع غــزة بمتابعــة ومســاءلة العــاملين ويفســر الباحــا ذلــك بقيــام وزارة الداخليــة واألمــن الــوط
، وتوقــع علــيهم عقوبــات حســب حجــم الــذين يرتكبــون أي مخالفــات إداريــة أو انضــباطية أو غيرهــا

 المخالفة التي يرتكبونها.
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النظام اإلداري يحتكم إلى قواعد وإجـراءات معقـدة ودعـم أن  (huque, 2011دراسة ) وقد بينت
ءلة الداخلية في المنظمات اإلدارية غير فعالة، ويعود السـبب آليات المسا، وأن مؤسساتي ضعيف

 في ذلك إلى األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ولــى )تســاهم الرقابــة فــي تعزيــز مبــدأ معيــار المســاءلة فكانــت الفقــرة األ بينمــا لفقــرات مجــال -

 .%64.21المساءلة في الوزارة( احتلت المرتبة االولى بوزن نسبي بل  
ن الرقابــة تكــون بنــاًء علــى معــايير أداء ومؤشــرات قيــاس، ممــا يســاعد فــي أويفســر الباحــا ذلــك بــ

 ن لم يلتزموا بها.إمساءلة العاملين ومحاسبتهم 
بينمــا كانــت الفقــرة السادســة )تعمــل الرقابــة علــى مســاءلة جميــع المخــالفين دون اســتثناء مــن  -

 .%51.22سبي العاملين بالوزارة( احتلت المرتبة األخيرة بوزن ن
 (31جدول )

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معيار المساءلة

 معيار المساءلة م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

تســاهم الرقابــة فــي تعزيــز مبــدأ المســاءلة فــي  7
 الوزارة.

6.33 1.96 63.29 2.71 0.007 1 

2 
يدرك العاملون في الوزارة بوضـوح اإلجـراءات 

 االلتزام بها تجاه الرقابة. الواجب
6.24 1.97 62.36 1.93 0.054 2 

تعمـــل الرقابـــة علـــى الكشـــف عـــن المتـــورطين  4
 في الفساد مهما كانت رتبتهم داخل الوزارة.

5.86 2.30 58.60 -0.97 0.331 4 

3 
مخــالفين تعمــل الرقابــة علــى مســاءلة جميــع ال
 5 0.061 1.88- 57.28 2.32 5.73 دون استثناء من العاملين بالوزارة.

5 

علـــى كافـــة  طـــالعيســـتطيع مفتشـــو الرقابـــة اإل
المسـتندات الضــرورية ألداء مهـامهم حتــى لــو 
ـــــى محاســـــبة المســـــئولين عنهـــــا  أدي األمـــــر إل

 بدون أي معوقات.

6.02 2.34 60.19 0.13 0.894 3 

  0.782 0.28 60.31 1.82 6.03 ساءلةمحور معيار الم إجمالي 
 :( يتضح ان42) من خالل جدول

ـــة بلـــ   - ـــار الكفـــاءة والفاعلي ـــ  ) %64.14الـــوزن النســـبي إلجمـــالي معي ( 6.41وبمتوســـط بل
 .(7.11وانحراف معياري بل  )
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ويفســر الباحــا ذلــك بقيــام وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غــزة، بعمــل تقيــيم ســنوي لجميــع 
ة الماليـة المتـوفرة، ر ن فيهـا، واإلعـالن عـن العـاملين المميـزين لـديها، ومكافـأتهم حسـب المقـدالعاملي

 سواًء كانت مادية أو معنوية.
بينما لفقرات معيار الكفاءة والفاعلية فكانت الفقرة الثالثة )يتمتع مفتشو الرقابة داخـل وخـارج  -

 .%66.16ولى بوزن نسبي بل  األ ديتهم أعمالهم( احتلت المرتبةالوزارة باألمانة أثناء تأ
بينما كانت الفقرة االولـى )يتمتـع مفتشـو الرقابـة داخـل وخـارج الـوزارة بالكفـاءة الالزمـة لتأديـة  -

 .%61.53أعمالهم( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
نــه يـــتم اختيـــار وتعيــين مفتشـــي الرقابـــة فــي وزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوطني أويفســر الباحـــا ذلـــك ب

 طاع غزة بناًء على معايير وكفاءة مهنية.بق
 (32جدول )

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمعيار الكفاءة والفاعلية

الوسط  معيار الكفاءة والفاعلية م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

7 
وزارة يتمتــع مفتشــو الرقابــة داخــل وخــارج الــ

 بالكفاءة الالزمة لتأدية أعمالهم.
6.05 1.90 60.54 0.46 0.647 6 

2 
يحــرص مفتشــو الرقابــة داخــل الــوزارة علــى 

 4 0.099 1.65 61.83 1.77 6.18 تأدية أعمالهم بكل فاعلية.

4 
يتمتــع مفتشــو الرقابــة داخــل وخــارج الــوزارة 

 باألمانة أثناء تأديتهم أعمالهم.
6.70 4.75 66.96 2.35 0.020 1 

3 
تهـــتم الرقابـــة الداخليـــة والخارجيـــة بتطــــوير 
أداء مفتشـــيها بشــــكل يتناســـب مــــع طبيعــــة 

 أعمالهم.
6.55 4.82 65.51 1.83 0.069 2 

يتمتـــع مفتشـــو الرقابـــة الداخليـــة والخارجيـــة  5
 بالخبرة الواسعة في مجال عملهم.

6.11 1.85 61.05 0.91 0.363 5 

6 
والخارجيـــة  يتمتـــع مفتشـــو الرقابـــة الداخليـــة

 3 0.070 1.82 62.03 1.79 6.20 بالقدرة العالية على تأدية أعمالهم.

  0.011 2.56 63.03 1.90 6.30 محور معيار الكفاءة والفاعلية إجمالي 
 :( يتضح ان44) من خالل جدول

ـــ   - ـــار التوافـــق بل ـــ  ) %64.37الـــوزن النســـبي إلجمـــالي معي ( وانحـــراف 6.43وبمتوســـط بل
 .(7.13معياري بل  )
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بينما لفقرات معيار التوافق فكانت الفقرة الخامسة )تطبيق مبدأ التوافق بين الهيئـات الرقابيـة  -
 .%63.17ولى بوزن نسبي بل  تحقيق األهداف( احتلت المرتبة األوالوزارة يضمن 
ن التوافـــق فـــي العمـــل يـــؤدي الـــى تســـهيل أداء المهـــام، وعـــدم حـــدوا أي أويفســـر الباحـــا ذلـــك بـــ

 لى تحقيق األهداف بفاعلية أكثر.إتالف في الصالحيات، وهذا يؤدي اختنازعات و 
، مقابلة( إلى الرضا التام عن التعاون المتبادل بين المجلـس التشـريعي 2171وقد أشار الخالدي )

، 2171، مقابلـــة( وبكــــرون )2171ووزارة الداخليـــة واألمـــن الــــوطني، بينمـــا أوضــــح أبـــو ســــلمية )
العالقة بين ديوان الرقابة اإلداريـة والماليـة ووزارة الماليـة مـن جهـة مقابلة( وجود رضا متوسط عن 

 ووزارة الداخلية واألمن الوطني من جهة أخرى.
بينمــا كانــت الفقـــرة االولــى )تســاعد الرقابـــة علــى منــع النزاعـــات التــي تنشــأ فـــي بيئــة العمـــل  -

 .%64.11بالوزارة( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
هداف الرقابة متابعة العمـل وفـق الخطـط المعـدة المسـبقة، والتـي تبـين أ ن من أ ويعزو الباحا ذلك
 .و وحدة عمل، وعالقات العمل المطلوبةأواجبات كل شخص 

 (33جدول )
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمعيار التوافق

 معيار التوافق م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختبار

 نويةالمع
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

تســاهم األعمــال الرقابيــة فــي حــل النزاعــات  7
 التي قد تنشأ في بيئة العمل

6.31 1.97 63.11 2.53 0.012 4 

2 
تدعم الرقابة مبدأ التوافق بين العاملين رغم 

 3 0.140 1.48 63.31 3.58 6.33 اختالف مشاربهم الثقافية بوزارتكم.

4 
ين الهيئـــات الرقابيـــة تطبيــق مبـــدأ التوافـــق بـــ

 والوزارة يضمن تحقيق األهداف.
6.40 1.89 64.01 3.40 0.001 1 

3 
تســــاعد الرقابــــة علــــى منــــع النزاعــــات التــــي 

 5 0.012 2.53 63.09 1.95 6.31 تنشأ في بيئة العمل بالوزارة.

5 
تحقـــق الرقابـــة مبـــدأ االجمـــاع حـــول احـــدى 
القضايا رغم االختالف في القيم الشخصية 

 لعاملين بالوزارة.بين ا
6.37 1.91 63.67 3.01 0.003 2 

  0.002 3.15 63.41 1.74 6.34 محور معيار التوافق إجمالي 
 :( يتضح ان43) من خالل جدول

ـــة بلـــ   - ـــ  ) %51.21الـــوزن النســـبي إلجمـــالي معيـــار المســـاواة والعدال ( 5.12وبمتوســـط بل
 .(2.17وانحراف معياري بل  )
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ولـــى )تحـــرص الرقابـــة علـــى القيـــام اواة والعدالـــة فكانـــت الفقـــرة األمســـبينمـــا لفقـــرات معيـــار ال -
بمهامهـــا بعيـــدًا عـــن التمييـــز أو التحيـــز بـــوزارتكم( احتلـــت المرتبـــة االولـــى بـــوزن نســـبي بلـــ  

51.51%. 
ويعـــزو الباحـــا ذلـــك بـــان الرقابـــة تكـــون بنـــاء علـــى معـــايير أداء ومؤشـــرات أداء، وتكـــون واضـــحة 

 مح بأي تمييز او تحيز حين متابعتها.ومحددة بشكل دقيق، بما ال يس
بينمــا كانــت الفقــرة الثانيــة )يــتم إفســاح المجــال لكــال الجنســين للمشــاركة فــي العمليــة الرقابيــة  -

 .%54.53بوزارتكم( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
 ن معظم العاملين في مؤسسات الرقابة هم من الذكور.أحيا 

 (34جدول )
 لنسبي معيار المساواة والعدالةالوسط الحسابي والوزن ا

 معيار المساواة والعدالة م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

7 
تحـــــــــرص الرقابـــــــــة علـــــــــى القيــــــــــام 
بمهامهــــــا بعيــــــدًا عــــــن التمييــــــز أو 

 التحيز بوزارتكم.
5.96 2.23 59.57 -0.31 0.759 1 

2 
م إفســاح المجــال لكــال الجنســين يــت

للمشــــــاركة فــــــي العمليــــــة الرقابيـــــــة 
 بوزارتكم.

5.35 2.46 53.54 -4.20 0.000 5 

4 
تتعامــل الرقابــة مــع المــوإلفين مــن 
 الجنسين بذات المعايير الرقابية.

5.84 2.24 58.44 -1.12 0.265 3 

3 
الرقابــــة تحمـــــي حقــــوق المـــــوإلفين 
بالوزارة بغض النظر عـن االنتمـاء 

 ياسي.الس
5.83 2.36 58.33 -1.14 0.256 4 

5 
تتـــــــوافر الموضـــــــوعية فـــــــي تقـــــــديم 
خــــدمات الرقابــــة لكافــــة المــــوإلفين 

 بالوزارة.
5.91 2.29 59.11 -0.63 0.531 2 

 
محور معيار المساواة  إجمالي

 والعدالة
5.78 2.01 57.80 -1.76 0.080  

 :يتضح ان( 45) من خالل جدول
( وانحـراف 6.43وبمتوسط بلـ  ) %67.1بل   الحكم الرشيد معاييرالوزن النسبي إلجمالي  -

 .(7.13معياري بل  )
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 %66.51ولـــى بـــوزن نســـبي بلـــ  احتـــل المرتبـــة األ معيـــار التوافـــقبينمـــا المجـــال الفرعـــي  -
 .(7.11( وانحراف معياري بل  )6.66وبمتوسط بل  )

وبمتوسـط بلـ   %51.2احتل المرتبة األخيرة بوزن نسبي  معيار المساواة والعدالةبينما كان  -
 .(2.17( وانحراف معياري بل  )5.12)

ير الحكــم الرشــيد فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غــزة، مــن يوهــذا يــدل علــى تــوافر معــا
)المشــاركة، الرؤيــة، االســتراتيجية، ســيادة القــانون، الشــفافية، االســتجابة، المســاءلة، الكفــاءة  حيــا:

 ة والعدالة(.والفاعلية، التوافق، المساوا 
مسـتوي تحقيـق معـايير الحكـم الرشـيد فـي أن  (2116 دراسة )قويدر, اتفقت هذه النتيجة معوقد 

 .( وهو بدرجة )متوسطة(66.714) الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي
تطبيق معايير الحكم الرشيد في الـوزارات الفلسـطينية فـي قطـاع  أنه (2113 دراسة )مطير,وترا 
وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة بـــين تطبيـــق معـــايير الحكـــم الرشـــيد ، وكـــذلك (61.23ة بنســـبة )غـــز 
داء االداري فــي الــوزارات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة , فكلمــا زاد تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد واأل

كانــت نســب تطبيــق ، وقــد زادت جــودة األداء االداري فــي الــوزارات الفلســطينية , والعكــس صــحيح
المسـاءلة  - %17.11 معايير في الوزارات الفلسطينية فـي قطـاع غـزة كالتـالي: )االسـتجابةهذه ال
 - %63.17ســيادة القــانون  - %62.14التوافــق  - %62.26الكفــاءة والفاعليــة  - 11.37%
 .(%64.25المشاركة 
ـــاك اهتمامـــأن  (2111 دراســـة )موســـي,وخلصـــت  ـــادئ الحكـــم  اً هن بدرجـــة متوســـطة بتطبيـــق مب
 الرشيد.
مسـتوي التـزام القطاعـات الحكوميـة أن  (2111 دراسة )السـبيعي,اختلفت هذه النتيجة مع وترا 

مســـتوى التـــزام القطاعـــات الحكوميـــة فـــي ، وأن الســـعودية بتطبيـــق الشـــفافية مـــنخفض فـــي المملكـــة
 تطبيق مبدأ النشر واإلفصاح عن موازناته ب لية منتظمة كانت ضعيفة.

المقومـات الرئيسـية الحاسـمة والمطلوبـة للحكـم الجيـد مـن أن  (2114 دراسـة )الشـهوان,وأظهرت 
أجل استدامة التنمية هي وبحسب األهمية )حكـم دولـة القـانون، ضـبط الفسـاد، المسـاءلة والتعبيـر، 

 فاعلية الحكومة، نوعية التنظيم والضبط، واالستقرار السياسي(.
إجــراءات معقــدة ودعــم اعــد و النظــام اإلداري يحــتكم إلــى قو أن  (huque, 2011دراســة ) وبينــت

آليات المساءلة الداخلية في المنظمات اإلدارية غير فعالة، ويعود السـبب ، وأن مؤسساتي ضعيف
 في ذلك إلى األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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 (35جدول )
 لمحاور معايير الحكم الرشيدالوسط الحسابي والوزن النسبي 

 معايير الحكم الرشيد م
سط الو 

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 3 0.078 1.77 61.76 1.60 6.18 معيار المشاركة 7

2 
معيار الرؤية 
 5 0.498 0.68 60.74 1.76 6.07 االستراتيجية

 2 0.472 0.72- 59.20 1.78 5.92 معيار سيادة القانون  4
 6 0.488 0.69 60.70 1.63 6.07 الشفافيةمعيار  3
 4 0.059 1.90 61.94 1.64 6.19 معيار االستجابة 5
 1 0.782 0.28 60.31 1.82 6.03 معيار المساءلة 6
 2 0.011 2.56 63.03 1.90 6.30 معيار الكفاءة والفاعلية 1
 7 0.002 3.15 63.41 1.74 6.34 معيار التوافق 2
 1 0.080 1.76- 57.80 2.01 5.78 عدالةمعيار المساواة وال 1

 
محاور معايير  إجمالي

 الحكم الرشيد
6.10 1.48 61.00 1.09 0.277  

 
 :الدراسة ثالثاا: اختبار فرضيات

 :الفرضية الرئيسة األولىاختبار  .1
 .بين متغيرين من متغيرات الدراسة : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائيةالفرضية الصفرية
 : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.يلةالفرضية البد
فلنـــه ال يمكـــن رفـــض الفرضـــية  α≤1.15أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة  Sig.(P-value)إذا كانـــت 
وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيـرات الدراسـة، أمـا إذا  ،الصفرية
فيـتم رفــض الفرضــية الصــفرية وقبــول  α≤1.15مــن مســتوى الداللــة أقــل  Sig.(P-value)كانـت 

 الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
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 :على ما يلي الفرضية الرئيسية األولىوتنص 
المبحــوثين حــول  بــين متوســط تقــديرات (α≤0.05يوجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى )

واقــع الرقابــة بــوزارة الداخليــة واألمــن الــوطني وبــين متوســط تقــديراتهم حــول مســتوي تحقيــق معــايير 
 الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

( تســاوي .Sig، وأن القيمــة االحتماليــة )1.271( أن معامــل االرتبــاط يســاوي 46يبــين جــدول رقــم )
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصـائية  ،α ≤ 1.15مستوي الداللة  قل منأوهي  0.00

قوية بين متوسط تقديرات المبحوثين حول واقع الرقابة بوزارة الداخلية واألمن الـوطني وبـين متوسـط 
 .تقديراتهم ومستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة

لعالقة الطردية بين الرقابـة ومعـايير الحكـم الرشـيده ألنـه كلمـا تـوفرت الرقابـة كلمـا وهذا يدل على ا
 توفر معايير الحكم الرشيد في وزارة الداخلية واألمن الوطن بقطاع غزة.

وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين دور الرقابــة إلــى  (2116 دراســة )المالحــي,وقــد أشــارت 
إلداري فــــي جهـــاز الشــــرطة الفلســـطينية، وهــــي عالقـــة إيجابيــــة اإلداريـــة وتحســــين مســـتوى األداء ا

 )طردية(.
وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــين تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد  (2113 دراســة )مطيــر,وبينــت 

داري فــي الــوزارات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة , فكلمــا زاد تطبيــق معــايير الحكــم الرشــيد داء اإلواأل
 ., والعكس صحيحفي الوزارات الفلسطينيةاالداري  زادت جودة األداء

، مقابلــة( أن 2171، مقابلــة( وبكــرون )2171، مقابلــة( وأبــو ســلمية )2171وقــد أشــار الخالــدي )
 .وزارة الداخلية واألمن الوطنيالرقابة تعزز المساءلة، وأن قوانين الرقابة تعزز الحكم الرشيد في 

 (36جدول )
بين مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واقع الرقابة و معامل الرتباط بين 

 واألمن الوطني بقطاع غزة.

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 الحتمالية
(Sig.) 

( بين متوسط تقديرات α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تحقيق معايير  المبحوثين حول واقع الرقابة وبين متوسط تقديراتهم حول مستوي 

 الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
1.271* 0.000 

 .α≤1.15االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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 ويتفرع منها الفرضيات اآلتية:
متوســـــط تقـــــديرات  بـــــين (α≤0.05يوجـــــد عالقـــــة ذات داللـــــة احصـــــائية عنـــــد مســـــتوى ) .7

زارة الداخليـة واألمـن الـوطني وبـين متوسـط تقـديراتهم حـول داء الرقابـة بـو أالمبحوثين حـول 
 مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة

( تسـاوي .Sig، وأن القيمـة االحتماليـة )1.611( أن معامـل االرتبـاط يسـاوي 41يبين جدول رقم )
يــدل علــى وجــود عالقــة متوســطة ذات وهــذا  ،α ≤ 1.15قــل مــن مســتوي الداللــة أوهــي  ،0.00

داللة إحصائية بين متوسط تقديرات المبحـوثين حـول اداء الرقابـة وبـين متوسـط تقـديراتهم ومسـتوي 
 .تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة

نـه كلمـا تحقـق أداء وهذا يـدل علـى العالقـة الطرديـة بـين أداء الرقابـة ومعـايير الحكـم الرشـيد، أي أ
 الرقابة توفرت معايير الحكم الرشيد في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

 (37جدول )
اداء الرقابة وبين مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية معامل الرتباط بين 

 واألمن الوطني بقطاع غزة.

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 تماليةالح

(Sig.) 
( بين متوسط تقديرات α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

المبحوثين حول اداء الرقابة وبين متوسط تقديراتهم حول مستوي تحقيق معايير 
 الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

1.611* 0.000 

 .α≤1.15لة االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي دال *
 

متوســـــط تقـــــديرات  بـــــين (α≤0.05يوجـــــد عالقـــــة ذات داللـــــة احصـــــائية عنـــــد مســـــتوى ) .2
المبحــوثين حــول اســتقاللية الرقابــة بــوزارة الداخليــة واألمــن الــوطني وبــين متوســط تقــديراتهم 

 حول مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
( تسـاوي .Sig، وأن القيمـة االحتماليـة )1.111( أن معامـل االرتبـاط يسـاوي 42يبين جدول رقم )

وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة متوســطة ذات  ،α ≤ 1.15قــل مــن مســتوي الداللــة أوهــي ، 0.00
داللــة إحصـــائية بــين متوســـط تقــديرات المبحـــوثين حــول اســـتقاللية الرقابــة وبـــين متوســط تقـــديراتهم 

 لرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.ومستوي تحقيق معايير الحكم ا
وهذا يدل على العالقة الطردية بين اسـتقاللية الرقابـة ومعـايير الحكـم الرشـيد، أي أنـه كلمـا تـوفرت 

 استقاللية الرقابة توفرت معايير الحكم الرشيد في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
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 (38جدول )
تقاللية الرقابة وبين مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية معامل الرتباط بين اس

 واألمن الوطني بقطاع غزة.

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 الحتمالية
(Sig.) 

( بين متوسط تقديرات α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
سط تقديراتهم حول مستوي تحقيق معايير المبحوثين حول استقاللية الرقابة وبين متو 

 الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
1.111* 0.000 

 .α≤1.15االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 

قـــــديرات متوســـــط ت بـــــين (α≤0.05يوجـــــد عالقـــــة ذات داللـــــة احصـــــائية عنـــــد مســـــتوى ) .4
للمعـايير الرقابيـة الرقابـة بـوزارة الداخليـة واألمـن  دارة الرقابـةإالمبحوثين حول مدى تطبيـق 

الوطني وبين متوسط تقـديراتهم حـول مسـتوي تحقيـق معـايير الحكـم الرشـيد بـوزارة الداخليـة 
 واألمن الوطني بقطاع غزة.

( تسـاوي .Sig، وأن القيمـة االحتماليـة )1.217( أن معامـل االرتبـاط يسـاوي 41يبين جدول رقم )
وهــذا يـدل علــى وجـود عالقــة قويـة ذات داللــة  ،α ≤ 1.15مســتوي الداللـة  قــل مـنأوهـي  ،0.00

دارة الرقابــة للمعــايير الرقابيــة وبــين إدى تطبيــق إحصــائية بــين متوســط تقــديرات المبحــوثين حــول مــ
 متوسط تقديراتهم ومستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

عالقة الطرديـة بـين تطبيـق إدارة الرقابـة للمعـايير الرقابيـة ومعـايير الحكـم الرشـيد، وهذا يدل على ال
أي أنــه كلمــا تــم تطبيــق إدارة الرقابــة كلمــا تــوفرت معــايير الحكــم الرشــيد فــي وزارة الداخليــة واألمــن 

 الوطني بقطاع غزة.
داريـة بقطـاع اليـة واإلدرجة استقاللية ديوان الرقابة المإلى أن  (2116 دراسة )قويدر,وقد أشارت 
 .( وهي درجة )كبيرة(15.117بوزن نسبي ) تغزة جاء
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 (39جدول )
وبين مستوي تحقيق معايير مدا تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية معامل الرتباط بين 

 الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

مة القي
 الحتمالية
(Sig.) 

( بين متوسط تقديرات α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
المبحوثين حول مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية وبين متوسط تقديراتهم 
 حول مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

1.217* 0.000 

 .α≤1.15االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 

 الثانية: الرئيسة الفرضيةاختبار  .2
داء الرقابــة، أ)الرقابــة لعناصــر دور  (α≤0.05مســتوى )حصــائية عنــد إال يوجــد أثــر ذات داللــة 

علـى مسـتوي تحقيـق معـايير الحكـم ( استقاللية الرقابـة، مـدى تطبيـق ادارة الرقابـة للمعـايير الرقابيـة
 لرشيد بوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.ا

ـــأثير ـــى مســـتوى ت ـــة، أ) واقـــع الحكـــم الرشـــيد فـــي الســـلطة القضـــائيةعناصـــر  للوقـــوف عل داء الرقاب
تحقيـق معـايير الحكـم ُمجتمعـة علـى  استقاللية الرقابة، مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابيـة(

، اســـتخدم الباحـــا اختبـــار االنحـــدار المتعـــدد ي بقطـــاع غـــزةالرشـــيد بـــوزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوطن
 ويمكن استنتاج ما يلي:  Stepwiseباستخدام طريقة 

تحقيق معايير الحكم الرشيد ن أ Stepwiseيبين نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة  -
 :راتوهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة   جوهرية وذات داللة إحصائية بكـل مـن المتغيـ

 (.داء الرقابةأاستقاللية الرقابة،  ،مدى تطبيق ادارة الرقابة للمعايير الرقابية)
التحديـد المعـدل ، بينما بل  معامـل 1.247ن معامل االرتباط بلغت أأإلهرت نتائج التحليل  -

لـــى تـــأثير إيعـــود معـــايير الحكـــم الرشـــيد مـــن التغيـــر فـــي  %61.7ن أوهـــذا يعنـــي  1.617
اســتقاللية الرقابــة،  ،مــدى تطبيــق ادارة الرقابــة للمعــايير الرقابيــةالتاليــة )المتغيــرات المســتقلة 

معــايير  يعــود لعوامــل أخــرى تــؤثر علــى المتغيــر التــابع فــي %41.1والبــاقي ( اداء الرقابــة
 .الحكم الرشيد
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 (41جدول )
 نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد لتأثير

المتغير 
 التابع

(R) 
 الرتباط

(R²) 
مل معا

 التحديد

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستوا 
 الدللة

ß معامل النحدار 
T 

 المحسوبة

Sig. 
مستوا 
 الدللة

 
 

معايير 
الحكم 
 الرشيد

1.247 1.617 721.66 

 7 االنحدار

1.111 

المقدار 
 311. 1.016 266. الثابت

مدى 
تطبيق 
ادارة 
الرقابة 
للمعايير 
 الرقابية

.539 10.207 .000 

 256 البواقي

استقاللية 
 001. 3.357 192. الرقابة

اداء 
 الرقابة

.188 3.271 .001 

  معادلة التأثير:
دارة الرقابــــة للمعــــايير الرقابيـــــة( + إ)مـــــدى تطبيــــق  1.541+  1.266رشــــيد  معــــايير الحكــــم ال

 .داء الرقابة(أ) 1.722)استقاللية الرقابة( +  1.712
ـــة تثبيـــت ـــةقيمـــة ) فـــي حال ـــادة )داء الرقابـــةأ، اســـتقاللية الرقاب ـــد زي ـــق ( وعن ـــة إمـــدى تطبي دارة الرقاب
( معـــايير الحكـــم الرشـــيد( بمقـــدار وحـــدة واحـــدة يـــودي الــى زيـــادة المتغيـــر التـــابع )للمعــايير الرقابيـــة

 (.1.541بمقدار )
( وعنـــد زيــــادة داء الرقابــــةأ ،دارة الرقابـــة للمعــــايير الرقابيـــةإمـــدى تطبيــــق فـــي حالــــة تثبيـــت قيمــــة )

بمقدار معايير الحكم الرشيد لى زيادة المتغير التابع إ( بمقدار وحدة واحدة يؤدي استقاللية الرقابة)
(1.712.) 

( وعنــد زيــادة اســتقاللية الرقابــة ،دارة الرقابــة للمعــايير الرقابيــةإمــدى تطبيــق فــي حالــة تثبيــت قيمــة )
بمقـدار  البشـرية المـوارد تنميـةة المتغيـر التـابع ( بمقـدار وحـدة واحـدة يـؤدي الـى زيـادداء الرقابـةأ)
(1.722.) 

ى لإيدعو المعنيين ، وهو وهذا يدل على العالقة الطردية بين محاور الرقابة ومعايير الحكم الرشيد
 داء الرقابة(.أر الرقابية، استقاللية الرقابة، دارة الرقابة للمعاييإاالهتمام بالمحاور )مدى تطبيق 
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 :ثالثةالالرئيسة ة الفرضياختبار  .3

لمتوســـطات تقـــديرات المبحـــوثين  (α≤0.05مســـتوا )ال يوجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية عنـــد 
، المؤهـل الفئـة العمريـةحول واقع الرقابة بوزارة الداخلية واألمن الوطني تعزى لمتغيرات: )الجـنس، 

 .(عدد سنوات الخدمةالرتبة العسكرية، العلمي، 
 
ــــة  .1 ــــروق ذات دلل ــــد ل توجــــد ف ــــديرات  (α≤0.05مســــتوا )إحصــــائية عن لمتوســــطات تق

 (.الجنسلمتغير ) حول واقع الرقابة بوزارة الداخلية واألمن الوطني تعزى المبحوثين 
أكبــر  اختبــار )ت( لعينتـين مسـتقلتين نتــائجالمقابلـة الختبـار  (.Sig)تبـين أن القيمـة االحتماليـة 

محــور )واقــع الرقابــة بــوزارة الداخليــة واألمــن ، بالنســبة إلجمــالي الα ≤ 0.05مــن مســتوى الداللــة 
يوضـــح عــدم وجـــود فــروق معنويـــة بـــين  ممـــا ،1.625 حيـــا كانــت قيمـــة المعنويــة ،الــوطني(

 .استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس
عينة الدراسة من الذكور واالناا لـديهم تقـديرات متشـابهة حـول واقـع الرقابـة فـي وزارة  أفرادأي أن 

من الـوطني بقطـاع غـزة، ويفسـر الباحـا ذلـك بمركزيـة وحـدات الرقابـة، ورقابتهـا علـى الداخلية واأل
 جميع الوحدات واألشخاص في الوزارة بنفس اآلليات.
 (41جدول رقم )

 الجنس في محاور الرقابة تعزا لمتغير اختبار )ت( لعينتين مستقلتين نتائج

 
 الجنس

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 قيمة
 Tر الختبا

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

 إجمالي محور اداء الرقابة
 1.32 6.69 ذكر

.7931 .4281 
 1.94 6.48 انثى

 إجمالي محور استقاللية الرقابة
 1.37 6.41 ذكر

1.190 .2351 
 1.81 6.09 انثى

مدى تطبيق ادارة الرقابة  إجمالي محور
 للمعايير الرقابية

 1.42 6.21 ذكر
-.645 .5191 

 1.93 6.39 انثى

 محور واقع الرقابة إجمالي
 1.23 6.44 ذكر

0.489 .6251 
 1.74 6.32 انثى
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ــــد  .2 ــــة إحصــــائية عن ــــروق ذات دلل ــــديرات  (α≤0.05مســــتوا )ل توجــــد ف لمتوســــطات تق
 لمتغير )الفئة العمرية(. حول واقع الرقابة بوزارة الداخلية واألمن الوطني تعزى المبحوثين 

مـن مسـتوى  أكبرالمقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب  (.Sig)لقيمة االحتمالية تبين أن ا
حيـا  ،بالنسبة إلجمالي المجال )واقع الرقابـة بـوزارة الداخليـة واألمـن الـوطني( α ≤ 0.05الداللة 

ممــــا يوضــــح عــــدم وجــــود فــــروق معنويــــة بــــين اســــتجابات  ،1.151كانــــت قيمــــة مســــتوى الداللــــة 
 .يةالعمر الفئة ن تعزى لمتغير المبحوثي

عينــة الدراســة حــول واقــع الرقابــة فــي وزارة الداخليــة  أفــرادوهــذا يــدل علــى عــدم اخــتالف تقــديرات 
واألمن الوطني بقطـاع غـزة، بـاختالف أعمـارهم، ويعـزو الباحـا ذلـك الـى مركزيـة العمـل فـي وزارة 

 الداخلية.
ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة عـدم وجـود فـروق إلـى  (2116 دراسة )المالحي,وتشير 

(α≤0.05 بين متوسطات استجابة )العينة حول دور الرقابة اإلدارية وتحسين مستوى األداء  أفراد
 لمتغير الفئة العمرية. اإلداري في جهاز الشرطة الفلسطينية تعزى 

 (42جدول رقم )
 الفئة العمرية في محاور الرقابة تعزا لمتغيرنتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
25-
31 

31-41 
 سنة

41-51 
 سنة

51 
 فأكثر

 0.159 1.739 7.78 6.84 6.52 6.78 محور اداء الرقابة
 0.078 2.302 7.86 6.59 6.24 6.35 محور استقاللية الرقابة

مدى تطبيق ادارة الرقابة  محور
 0.089 2.198 7.21 6.5 6.05 6.41 الرقابيةللمعايير 

 0.059 2.509 7.62 6.65 6.27 6.51 محور واقع الرقابة
 
ــــد  .3 ــــة إحصــــائية عن ــــروق ذات دلل ــــديرات  (α≤0.05مســــتوا )ل توجــــد ف لمتوســــطات تق

 لمتغير )المؤهل العلمي(. حول واقع الرقابة بوزارة الداخلية واألمن الوطني تعزى المبحوثين 
مـن مسـتوى  أكبرالمقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب  (.Sig)قيمة االحتمالية تبين أن ال
حيـا  ،بالنسبة إلجمالي المجال )واقع الرقابـة بـوزارة الداخليـة واألمـن الـوطني( α ≤ 0.05الداللة 

ممــــا يوضــــح عــــدم وجــــود فــــروق معنويــــة بــــين اســــتجابات  ،1.512كانــــت قيمــــة مســــتوى الداللــــة 
 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي المبحوثين
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عينــة الدراســة حــول واقــع الرقابــة فــي وزارة الداخليــة  أفــرادوهــذا يــدل علــى عــدم اخــتالف تقــديرات 
، ويفسـر الباحـا ذلـك ألن جميـع العـاملين واألمن الوطني بقطاع غزة، باختالف مؤهالتهم العلميـة

 .ة والمالية واإلجراءات المتبعةفي الوزارة يعملون في بيئة متشابهة من حيا األنظمة اإلداري
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  (2116 دراســة )المالحــي,وقــد بينــت 

(α≤0.05 بين متوسطات استجابة )العينة حول دور الرقابة اإلدارية وتحسين مستوى األداء  أفراد
 .المؤهل العلميلمتغير  اإلداري في جهاز الشرطة الفلسطينية تعزى 

 (43جدول رقم )
 المؤهل العلمي في محاور الرقابة تعزا لمتغيرنتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
دبلوم 
 فأقل

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

 0.591 0.639 6.27 6.74 6.61 6.92 محور اداء الرقابة
 0.369 1.055 6.03 6.62 6.28 6.61 لرقابةمحور استقاللية ا

مدى تطبيق ادارة الرقابة  محور
 للمعايير الرقابية

6.54 6.22 6.05 5.7 0.901 0.441 

 0.508 0.776 6 6.47 6.37 6.69 محور واقع الرقابة
 
ــــد  .4 ــــة إحصــــائية عن ــــروق ذات دلل ــــديرات  (α≤0.05مســــتوا )ل توجــــد ف لمتوســــطات تق

 لمتغير )الرتبة العسكرية(. رقابة بوزارة الداخلية واألمن الوطني تعزى حول واقع الالمبحوثين 
مـن مسـتوى  أكبرالمقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

حيـا  ،بالنسبة إلجمالي المجال )واقع الرقابـة بـوزارة الداخليـة واألمـن الـوطني( α ≤ 0.05الداللة 
ممــــا يوضــــح عــــدم وجــــود فــــروق معنويــــة بــــين اســــتجابات  ،1.122يمــــة مســــتوى الداللــــة كانــــت ق

 .المبحوثين تعزى لمتغير الرتبة العسكرية
عينـة الدراسـة مـن كافـة الرتـب العسـكرية حـول واقـع الرقابـة فـي  أفرادوهذا يدل على اتفاق تقديرات 

تشــابه دة العمــل فــي الــوزارة، و ، ويعــزو الباحــا ذلــك بوحـوزارة الداخليـة واألمــن الــوطني بقطــاع غـزة
 .بيئة العمل المحيطة بالعاملين
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 (44جدول رقم )
 الرتبة العسكرية في محاور الرقابة تعزا لمتغيرنتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) عميد فما  عقيد مقدم رائد
 فوق 

 0.077 2.309 7.93 6.7 7.14 6.57 قابةمحور اداء الر 
 0.223 1.470 7.67 6.38 6.67 6.3 محور استقاللية الرقابة

مدى تطبيق ادارة الرقابة  محور
 للمعايير الرقابية

6.17 6.59 6.02 7.78 1.914 0.128 

 0.082 2.260 7.79 6.37 6.8 6.35 محور واقع الرقابة
 
ــــ .5 ــــة إحصــــائية عن ــــروق ذات دلل ــــديرات  (α≤0.05مســــتوا )د ل توجــــد ف لمتوســــطات تق

عـــدد ســـنوات لمتغيــر ) حــول واقـــع الرقابــة بــوزارة الداخليـــة واألمــن الــوطني تعـــزى المبحــوثين 
 (.الخدمة

كبر مـن مسـتوى أر ب الختبار بالتباين األحادي ب المقابلة الختبا (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
حيـا ، )واقع الرقابـة بـوزارة الداخليـة واألمـن الـوطني(بالنسبة إلجمالي المجال  α ≤ 0.05الداللة 

ممــــا يوضــــح عــــدم وجــــود فــــروق معنويــــة بــــين اســــتجابات  ،1.154كانــــت قيمــــة مســــتوى الداللــــة 
، بينمــا وجـد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة عـدد ســنوات الخدمــةالمبحـوثين حــول تعــزى لمتغيــر 

  .سنوات فأقل 5 عدد سنوات الخدمةح احصائية عند المحور اداء الرقابة وكانت الفروق لصال
دارة الرقابـة للمعـايير إمـدى تطبيـق حصـائية عنـد المحـور إوق معنويـة ذات داللـة ووجد الباحا فر 

 .سنوات فأقل 5 عدد سنوات الخدمةوكانت الفروق لصالح  ،الرقابية
الداخليــة  عينــة الدراســة حــول واقــع الرقابــة فــي وزارة أفــرادوهــذا يــدل علــى عــدم اخــتالف تقــديرات 

 واألمن الوطني بقطاع غزة، باختالف عدد سنوات خدمتهم.
عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى إلـى  (2116 دراسـة )المالحـي,وقد خلصـت 

العينة حول دور الرقابة اإلداريـة وتحسـين مسـتوى  أفراد( بين متوسطات استجابة α≤0.05داللة )
 .عدد سنوات الخدمة لمتغير فلسطينية تعزى األداء اإلداري في جهاز الشرطة ال
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 (45جدول رقم )
 عدد سنوات الخدمة في محاور الرقابة تعزا لمتغيرنتائج اختبار "التباين األحادي 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
سنوات  5

 فأقل
6-11 

 سنوات
 11أكثر من 
 سنوات

 0.032 3.494 6.73 6.5 7.54 محور اداء الرقابة
 0.387 0.953 6.41 6.27 6.81 محور استقاللية الرقابة

مدى تطبيق ادارة الرقابة  محور
 للمعايير الرقابية

7.38 6.21 6.13 4.275 0.015 

 0.053 2.968 6.43 6.33 7.25 محور واقع الرقابة
 

 :رابعةال الرئيسة الفرضيةاختبار  .4
لمتوســطات تقــديرات المبحــوثين  (α≤0.05صــائية عنــد مســتوا )حإل يوجــد فــروق ذات دللــة 

ــوطني تعــزا لمتغيــرات:  ــة واألمــن ال حــول مســتوي تحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــوزارة الداخلي
 .(عدد سنوات الخدمةالرتبة العسكرية، ، المؤهل العلمي، يةالعمر الفئة )الجنس، 

لمتوســــطات تقــــديرات  (α≤0.05مســــتوا )أول: ل توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية عنــــد 
 (.الجنسلمتغير ) حول واقع الرقابة بوزارة الداخلية واألمن الوطني تعزى المبحوثين 

قـل مـن أ اختبار )ت( لعينتين مسـتقلتين نتائجالمقابلة الختبـار  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
رشـــيد بـــوزارة الداخليـــة ، بالنســـبة إلجمـــالي المحـــور )معـــايير الحكـــم الα ≤ 0.05مســـتوى الداللـــة 
وجــود فــروق معنويــة بــين عــدم يوضــح  ممــا ،1.75 ةالمعنويــ حيــا كانــت قيمــة ،واألمــن الــوطني(

 .استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس
عينة الدراسة مـن كـال الجنسـين حـول تـوفر معـايير الحكـم  أفرادوهذا يدل على اتفاق وجهات نظر 
 لوطني بقطاع غزة.الرشيد في وزارة الداخلية واألمن ا

 (46جدول رقم )
 الجنس في محاور معايير الحكم الرشيد تعزا لمتغير اختبار )ت( لعينتين مستقلتين نتائج

 الجنس المحور
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 قيمة
 Tالختبار 

 القيمة
 (.Sig) الحتمالية

 معيار المشاركة
 1.55 6.19 ذكر

.381 .703 
 1.95 6.08 نثىأ

 معيار الرؤية اإلستراتيجية
 1.76 6.03 ذكر

-1.032 .303 
 1.78 6.36 نثىأ
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 الجنس المحور
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 قيمة
 Tالختبار 

 القيمة
 (.Sig) الحتمالية

 معيار سيادة القانون 
 1.73 5.84 ذكر

-1.796 .074 
 2.05 6.43 نثىأ

 معيار الشفافية
 1.61 6.03 ذكر

-.997 .320 
 1.75 6.33 نثىأ

 معيار االستجابة
 1.505- 1.63 6.13 ذكر

 
.134 
 1.68 6.59 نثىأ 

 معيار المساءلة
 1.80 5.94 ذكر

-2.051 .041 
 1.87 6.62 نثىأ

 معيار الكفاءة والفاعلية
 1.164- 1.89 6.25 ذكر

 
.246 
 1.98 6.66 نثىأ 

 معيار التوافق
 1.74 6.33 ذكر

-.386 .700 
 1.72 6.45 نثىأ

 معيار المساواة والعدالة
 2.076- 1.98 5.68 ذكر

 
.039 
 2.11 6.44 ثىنأ 

 إجمالي محاور معايير الحكم الرشيد
 1.44 6.05 ذكر

-1.441 .151 
 1.69 6.44 نثىأ

 
ـــد  ـــة إحصـــائية عن ـــروق ذات دلل ـــا: ل توجـــد ف ـــديرات  (α≤0.05مســـتوا )ثاني لمتوســـطات تق

ر لمتغيـ حول مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الـوطني تعـزى المبحوثين 
 )الفئة العمرية(.

قـل مـن مسـتوى أر ب الختبـار بالتبـاين األحـادي ب المقابلة الختبـا (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
ــــة  بالنســــبة إلجمــــالي المجــــال )معــــايير الحكــــم الرشــــيد بــــوزارة الداخليــــة واألمــــن  α ≤ 0.05الدالل
ق معنويــــة بــــين ممــــا يوضــــح وجــــود فــــرو ، 1.171حيــــا كانــــت قيمــــة مســــتوى الداللــــة  ،الــــوطني(

سـنة  57استجابات المبحوثين حول تعزى لمتغير العمر، وكانت الفروق لصالح الفئة العمرية مـن 
 فأكثر.

ســنة فــأكثر(  57مــن )أعمــارهم عينــة الدراســة الــذين  أفــرادوهــذا يــدل علــى ارتفــاع مســتوى تقــديرات 
غــزة، ويفســر الباحــا  حــول تــوفر معــايير الحكــم الرشــيد فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع

 في العمل. وتجربةً  اً إطالعدراك لدى هذه الفئة، وكونها أكثر ذلك بالوعي واإل
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 (47جدول رقم )
 الفئة العمرية تعزا لمتغيرفي محاور معايير الحكم الرشيد نتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
25-
31 

31-41 
 سنة

41-51 
 سنة

51 
 فأكثر

 0.026 3.142 7.9 6.49 5.98 6.25 معيار المشاركة
 0.043 2.748 7.4 6.46 5.84 6.22 معيار الرؤية االستراتيجية
 0.014 3.583 7.65 6.07 5.66 6.37 معيار سيادة القانون 
 0.075 2.332 7.3 6.34 5.87 6.27 معيار الشفافية
 0.115 1.995 7.65 6.41 6.03 6.32 معيار االستجابة
 0.024 3.214 7.95 6.16 5.8 6.42 معيار المساءلة

 0.250 1.379 7.07 6.68 6.13 6.33 معيار الكفاءة والفاعلية
 0.014 3.587 7.65 6.82 6.07 6.5 معيار التوافق

 0.167 1.702 6.55 6.01 5.54 6.15 معيار المساواة والعدالة
 0.019 3.365 7.46 6.39 5.88 6.31 ير الحكم الرشيدمحاور معاي إجمالي
 

ـــد  ـــة إحصـــائية عن ـــروق ذات دلل ـــا: ل توجـــد ف ـــديرات  (α≤0.05مســـتوا )ثالث لمتوســـطات تق
مســتوي تحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــوزارة الداخليــة واألمــن الــوطني تعــزا  المبحــوثين حــول

 لمتغير )المؤهل العلمي(.
المقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب أكبر مـن مسـتوى  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

ــــة  بالنســــبة إلجمــــالي المجــــال )معــــايير الحكــــم الرشــــيد بــــوزارة الداخليــــة واألمــــن  α ≤ 0.05الدالل
ممــا يوضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين  ،1.331حيــا كانــت قيمــة مســتوى الداللــة  ،الــوطني(

 المؤهل علمي.لمتغير استجابات المبحوثين حول تعزى 
عينة الدراسة حول توفر معايير الحكـم الرشـيد فـي  أفرادوهذا يدل على عدم اختالف وجهات نظر 

 وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة باختالف مؤهالتهم العلمية.
 (48جدول رقم )

 المؤهل العلمي تعزا لمتغيرفي محاور معايير الحكم الرشيد نتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
دبلوم 
 فأقل

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

 0.526 0.746 5.17 6.28 6.17 6.26 معيار المشاركة
 0.286 1.267 4.76 6.21 6.04 6.32 معيار الرؤية االستراتيجية
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 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
دبلوم 
 فأقل

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

 0.415 0.954 4.76 5.85 5.92 6.17 معيار سيادة القانون 
 0.823 0.303 5.64 5.96 6.07 6.24 معيار الشفافية
 0.472 0.842 5.16 6.21 6.18 6.39 معيار االستجابة
 0.330 1.148 5.2 5.84 6.01 6.46 معيار المساءلة

 0.815 0.314 5.83 6.18 6.3 6.52 معيار الكفاءة والفاعلية
 0.244 1.398 5.64 6.75 6.23 6.58 معيار التوافق

 0.666 0.525 5.08 5.8 5.73 6.1 معيار المساواة والعدالة
 0.440 0.903 5.25 6.12 6.07 6.34 محاور معايير الحكم الرشيد إجمالي

ـــد  ـــة احصـــائية عن ـــروق ذات دلل ـــا: ل توجـــد ف ـــديرات  (α≤0.05مســـتوا )رابع لمتوســـطات تق
الداخليــة واألمــن الــوطني تعــزا المبحــوثين حــول مســتوي تحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد بــوزارة 

 لمتغير )الرتبة العسكرية(.
المقابلة الختبار ب الختبار بالتباين األحادي ب أكبر مـن مسـتوى  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

ــــة  بالنســــبة إلجمــــالي المجــــال )معــــايير الحكــــم الرشــــيد بــــوزارة الداخليــــة واألمــــن  α ≤ 0.05الدالل
ممــا يوضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين  ،1.152توى الداللــة حيــا كانــت قيمــة مســ ،الــوطني(

اسـتجابات المبحـوثين حــول تعـزى لمتغيـر الرتبــة العسـكرية، بينمـا وجــد الباحـا فـروق معنويــة ذات 
وكانـت الفـروق لصـالح الرتبـة العسـكرية  ،معيـار الرؤيـة السـتراتيجيةداللة احصائية عند المحـور 

 عميد فأعلى.
وكانـــت الفـــروق  معيـــار التوافـــقنويـــة ذات داللـــة احصـــائية عنـــد المحـــور ووجـــد الباحـــا فـــروق مع

 .لصالح الرتبة العسكرية عميد فأعلى
عينة الدراسة حول توفر معايير الحكم الرشيد فـي وزارة  أفرادوهذا يدل على عدم اختالف تقديرات 

تهم حـــول تـــوفر الداخليـــة واألمـــن الـــوطني بقطـــاع غـــزة بـــاختالف رتـــبهم العســـكرية، باســـتثناء تقـــديرا
معــايير المشــاركة والرؤيــة االســتراتيجية، والتــي كانــت لصــالح الــذين رتبــتهم العســكرية )عميــد فمــا 

 فوق(.
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 (49جدول رقم )
 الرتبة العسكرية تعزا لمتغيرفي محاور معايير الحكم الرشيد نتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 تماليةالح
(Sig.) عميد فما  عقيد مقدم رائد

 فوق 
 0.103 2.084 7.78 6.67 6.46 6.08 معيار المشاركة

 0.035 2.915 8.07 6.77 6.44 5.94 معيار الرؤية االستراتيجية
 0.088 2.203 7.93 6.04 6.36 5.82 معيار سيادة القانون 
 0.385 1.018 7.53 6.09 6.26 6.02 معيار الشفافية

 0.166 1.708 7.6 6.4 6.6 6.1 عيار االستجابةم
 0.093 2.160 7.4 6.14 6.65 5.91 معيار المساءلة

 0.505 0.783 7.33 6.46 6.64 6.23 معيار الكفاءة والفاعلية
 0.003 4.695 7.47 6.63 7.29 6.16 معيار التوافق

 0.205 1.537 1.1 5.83 6.38 5.67 معيار المساواة والعدالة
ي محاور معايير الحكم إجمال

 الرشيد
5.99 6.56 6.36 7.57 2.604 0.052 

 
لمتوســطات تقــديرات  (α≤0.05مســتوا )خامســا: ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد 

لمتغيـر  حول مستوي تحقيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخلية واألمن الـوطني تعـزى المبحوثين 
 (.عدد سنوات الخدمة)

المقابلـة الختبـار ب الختبــار بالتبـاين األحـادي ب أكبــر مـن مســتوى  (.Sig)مـة االحتماليــة تبـين أن القي
 ،بالنسبة إلجمالي المجال )معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخليـة واألمـن الـوطني( α ≤ 0.05الداللة 

ــة  ممــا يوضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين اســتجابات  ،1.155حيــا كانــت قيمــة مســتوى الدالل
حصــائية عنــد إحــوثين حــول تعــزى لمتغيــر العمــر، بينمــا وجــد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة المب

  .قلسنوات فأ 5من  عدد سنوات الخدمةالمحور سيادة القانون وكانت الفروق لصالح 
وكانــت الفــروق  ،معيــار المســاءلةحصــائية عنــد المحــور إد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة ووجــ

 .قلفأسنوات  5من  دمةعدد سنوات الخلصالح 
ــةحصــائية عنــد المحــور إد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة ووجــ ــاءة والفاعلي ــار الكف وكانــت  ،معي

 .قلفأسنوات  5من  عدد سنوات الخدمةالفروق لصالح 
ــةحصــائية عنــد المحــور إد الباحــا فــروق معنويــة ذات داللــة ووجــ ــار المســاواة والعدال وكانــت  ،معي

 .قلفأسنوات  5من  ات الخدمةعدد سنو الفروق لصالح 
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عينـة الدراسـة حـول تـوفر معـايير الحكـم الرشـيد فـي  أفـرادوهذا يدل على عـدم اخـتالف وجهـات نظـر 
وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غــزة بــاختالف عــدد ســنوات خــدمتهم، باســتثناء وجهــات نظــرهم 

 5الح الـذين عـدد سـنوات خـدمتهم )حول توفر معـايير المسـاءلة والكفـاءة والفاعليـة، والتـي كانـت لصـ
 سنوات فأكثر(.

 (51جدول رقم )
 عدد سنوات الخدمة تعزا لمتغير معايير الحكم الرشيدفي محاور نتائج اختبار "التباين األحادي 

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 5 سنوات 11أكثر من  سنوات 11-6 سنوات فأقل 

 0.570 0.564 6.27 6.11 5.87 لمشاركةمعيار ا
 0.562 0.578 6.08 6.02 6.57 معيار الرؤية االستراتيجية
 0.015 4.269 5.87 5.83 7.31 معيار سيادة القانون 
 0.312 1.169 5.95 6.14 6.62 معيار الشفافية
 0.055 2.928 6.18 6.09 7.25 معيار االستجابة
 0.002 6.404 5.84 6.06 7.69 معيار المساءلة

 0.046 3.117 6.13 6.36 7.47 معيار الكفاءة والفاعلية
 0.112 2.206 6.42 6.17 7.17 معيار التوافق

 0.001 6.746 5.52 5.87 7.58 معيار المساواة والعدالة
 0.055 2.943 6.03 6.07 7.06 إجمالي محاور معايير الحكم الرشيد
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 ت المقترحةالنتائج والتوصيات والدراسا
 
 

 .نتائج الدراسةأولا: 
 .توصيات الدراسةثانياا: 
 .الدراسات المقترحةثالثاا: 
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 نتائج الدراسةأولا: 
 

 :في وزارة الداخلية واألمن الوطني النتائج المتعلقة بواقع الرقابة .1
 .(%63.2بوزن نسبي )في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة توفر الرقابة ت .أ
 (.%66.6بوزن نسبي ) في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة توفر أداء الرقابةي .ب
ــــة ت .ج بــــوزن نســــبي فــــي وزارة الداخليــــة واألمــــن الــــوطني بقطــــاع غــــزة تــــوفر اســــتقاللية الرقاب

(64.1%.) 
 فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع غـزة دارة الرقابـة للمعـايير الدوليـةإتوفر تطبيق ي .د

 (.%62.4نسبي ) بوزن 
 
 :في وزارة الداخلية واألمن الوطني معايير الحكم الرشيدبالنتائج المتعلقة  .2
بــوزن نســبي  فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غــزة تتــوفر معــايير الحكــم الرشــيد .أ

(67.1%.) 
ــــار المشــــاركة .ب ــــوفر معي ــــوطني بقطــــاع غــــزة يت ــــة واألمــــن ال ــــي وزارة الداخلي ــــوزن نســــبي  ف ب

(67.2%.) 
بـــوزن  فـــي وزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوطني بقطـــاع غـــزة يتـــوفر معيـــار الرؤيـــة االســـتراتيجية .ج

 (.%61.1نسبي )
بــوزن نســبي  فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني بقطــاع غــزة يتــوفر معيــار ســيادة القــانون  .د

(51.2%.) 
بـــــوزن نســـــبي فـــــي وزارة الداخليـــــة واألمـــــن الـــــوطني بقطـــــاع غـــــزة يتـــــوفر معيـــــار الشـــــفافية  .ه

(61.1%.) 
بــــوزن نســــبي  فــــي وزارة الداخليــــة واألمــــن الــــوطني بقطــــاع غــــزة يتــــوفر معيــــار االســــتجابة .و

(67.1%.) 
ــــوفر معيــــار المســــاءلة  .ز ــــوطني بقطــــاع غــــزة يت ــــة واألمــــن ال بــــوزن نســــبي فــــي وزارة الداخلي

(61.4%.) 
بـوزن نسـبي  فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع غـزة يتوفر معيار الكفـاءة والفاعليـة .ح

(64.1%.) 
ـــــوطني بقطـــــاع غـــــزة يتـــــوفر معيـــــار التوافـــــق .ط بـــــوزن نســـــبي  فـــــي وزارة الداخليـــــة واألمـــــن ال

(64.3%.) 



124 
 

بـوزن نسـبي  فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع غـزة يتوفر معيار المسـاواة والعدالـة .ي
(51.2%.) 
 
ـــة ومعـــايير الحكـــم الرشـــيد .3 ـــين الرقاب ـــائج المتعلقـــة بالعالقـــة ب ـــي وزارة  النت ف

 :واألمن الوطنيالداخلية 
فــي وزارة الداخليــة  يوجــد عالقــة إيجابيــة بــين واقــع الرقابــة وتحقيــق معــايير الحكــم الرشــيد .أ

 .واألمن الوطني بقطاع غزة
فـــي وزارة الداخليـــة  داء الرقابـــة وتحقيـــق معـــايير الحكـــم الرشـــيدأيوجـــد عالقـــة إيجابيـــة بـــين  .ب

 .واألمن الوطني بقطاع غزة
فـي وزارة الداخليـة  لية الرقابة وتحقيق معايير الحكم الرشـيديوجد عالقة إيجابية بين استقال .ج

 .واألمن الوطني بقطاع غزة
يوجـــد عالقـــة إيجابيـــة بـــين تطبيـــق إدارة الرقابـــة للمعـــايير الدوليـــة وتحقيـــق معـــايير الحكـــم  .د

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة الرشيد
 
فـي وزارة الداخليـة  حكـم الرشـيدالنتائج المتعلقـة بـأثر الرقابـة علـى معـايير ال .4

 :واألمن الوطني
فـــي وزارة الداخليـــة واألمـــن  يوجــد أثـــر إيجـــابي للرقابـــة علــى تحقيـــق معـــايير الحكـــم الرشــيد -أ

 .الوطني بقطاع غزة
 

 :في وزارة الداخلية واألمن الوطني النتائج المتعلقة بالفروق في واقع الرقابة .5
تعـــزى لداخليــة واألمـــن الـــوطني بقطــاع غـــزة فـــي وزارة اال يوجــد فـــروق حـــول واقــع الرقابـــة  .أ

 لمتغير الجنس.
تعـــزى فـــي وزارة الداخليــة واألمـــن الـــوطني بقطــاع غـــزة ال يوجــد فـــروق حـــول واقــع الرقابـــة  .ب

 لمتغير الفئة العمرية.
تعـــزى فـــي وزارة الداخليــة واألمـــن الـــوطني بقطــاع غـــزة ال يوجــد فـــروق حـــول واقــع الرقابـــة  .ج

 لمتغير المؤهل العلمي.
تعـــزى فـــي وزارة الداخليــة واألمـــن الـــوطني بقطــاع غـــزة فـــروق حـــول واقــع الرقابـــة  ال يوجــد .د

 لمتغير الرتبة العسكرية.
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تعـــزى فـــي وزارة الداخليــة واألمـــن الـــوطني بقطــاع غـــزة ال يوجــد فـــروق حـــول واقــع الرقابـــة  .ه
 .عدد سنوات الخدمةلمتغير 

 
داخليـة واألمـن في وزارة ال النتائج المتعلقة بالفروق في معايير الحكم الرشيد .6

 :الوطني
فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد  .أ

 تعزى لمتغير الجنس.غزة 
فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد  .ب

 سنة فأكثر(. 57) تعزى لمتغير الفئة العمرية، ولصالح الذين أعمارهمغزة 
فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد  .ج

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.غزة 
فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع ال يوجد فروق حول توفر معـايير الحكـم الرشـيد  .د

 تعزى لمتغير الرتبة العسكرية.غزة 
فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بقطـاع ل توفر معـايير الحكـم الرشـيد ال يوجد فروق حو  .ه

 .عدد سنوات الخدمةتعزى لمتغير غزة 
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 توصيات الدراسةثانياا: 
 

 :في وزارة الداخلية واألمن الوطني توصيات متعلقة بواقع الرقابة .1
، مــــن خــــالل بالتعــــاون أن تتســــم العالقــــة بــــين مــــوإلفي الــــوزارة الداخليــــة ومفتشــــي الرقابــــة  .أ

 .األنشطة المشتركة بينهم، وفرق العمل أيضاً 
، والمســاواة بــين عــن التحيــز والمحابــاة الرقابــة فــي الــوزارة أعمــالهم بعيــداً  يمفتشــ ممارســة .ب

 .جميع العاملين في الوزارة
 الفهم الواضح لمعايير الرقابة الدولية لدى مفتشي الرقابة. توفر .ج
، وذلــك مــن خــالل مــة والمعــايير الرقابيــة أثنــاء العمــل بــالوزارةالرقابــة باألنظ يمفتشــ التــزام .د

 .اعتماد وتطبيق نماذج للرقابة في الوزارة
 الرقابة باالستقاللية والحيادية أثناء تنفيذ المهام. يمفتش تمتع .ه
 تعيين مفتشي الرقابة في الوزارة بناًء على المعايير الرقابية. .و

 
 :ي وزارة الداخلية واألمن الوطنيف توصيات متعلقة بمعايير الحكم الرشيد .2
، وذلـــك مـــن خـــالل هيئـــات بـــداء الـــرأي وتقـــديم المقترحـــاتإتحفيـــز العـــاملين بـــالوزارة علـــى  .أ

 .الرقابة وصندوق الشكاوى 
موإلفي الوزارة على األهداف االسـتراتيجية التـي تطمـح الـوزارة لتحقيقهـا مـن خـالل  إطالع .ب

 متابعة الرقابة.
 ع العاملين في الوزارة دون استثناء.تطبيق قانون الرقابة على جمي .ج
 .، وتحديثها أواًل بأولموإلفي الوزارة على المعلومات المتعلقة بقوانين الرقابة إطالع .د
، وذلـك تماشـيًا مـع تطـور العمـل فـي تطوير أساليب العمل لدى مفتشـي الرقابـة فـي الـوزارة .ه

 .الوزارة
 .للعدالةمهم ، وتقديمساءلة المخالفين من موإلفي الوزارة دون استثناء .و
 اختيار وتعيين مفتشي الرقابة بناء على الكفاءة والمهنية. .ز
، وفصـــل أي منازعــات فـــور منــع الرقابــة للنزاعـــات التــي تنشــأ فـــي بيئــة العمـــل فــي الــوزارة .ح

 .وقوعها
 فساح المجال لكال الجنسين للمشاركة في العملية الرقابية في الوزارة.إ .ط
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 (51جدول رقم )
 صيات الدراسةخطة مقترحة لتنفيذ تو 
 

 الوسائل جهة التنفيذ التوصيات

 العالقات العامة أن تتسم العالقة بين موإلفي الوزارة الداخلية ومفتشي الرقابة بالتعاون.
ات وورش لقاء

 عمل
 - مفتشو الرقابة عن التحيز والمحاباة. الرقابة في الوزارة أعمالهم بعيداً  يمفتش ممارسة

 الرقابة الدولية لدى مفتشي الرقابة.الفهم الواضح لمعايير  توفر
مكتب المراقب 

 العام
 دورات تدريبية

 - مفتشو الرقابة الرقابة باألنظمة والمعايير الرقابية أثناء العمل بالوزارة. يمفتش التزام
 - مفتشو الرقابة الرقابة باالستقاللية والحيادية أثناء تنفيذ المهام. يمفتش تمتع

اختبارات  اإلدارة والتنظيم في الوزارة بناًء على المعايير الرقابية.تعيين مفتشي الرقابة 
 ومقابالت

 لقاءات عامة العالقات العامة بداء الرأي وتقديم المقترحات.إتحفيز العاملين بالوزارة على 
مــــوإلفي الــــوزارة علــــى األهــــداف االســــتراتيجية التــــي تطمــــح الــــوزارة  إطــــالع

 بروشورات العالقات العامة ة.لتحقيقها من خالل متابعة الرقاب

 تطبيق قانون الرقابة على جميع العاملين في الوزارة دون استثناء.
مكتب المراقب 

 العام
- 

 بروشورات العالقات العامة إطالع موإلفي الوزارة على المعلومات المتعلقة بقوانين الرقابة.

 تطوير أساليب العمل لدى مفتشي الرقابة في الوزارة.
راقب مكتب الم
 دورات تدريبية العام

 مساءلة المخالفين من موإلفي الوزارة دون استثناء.
مكتب المراقب 

 العام
- 

اختبارات  اإلدارة والتنظيم اختيار وتعيين مفتشي الرقابة بناء على الكفاءة والمهنية.
 ومقابالت

 منع الرقابة للنزاعات التي تنشأ في بيئة العمل في الوزارة.
مكتب المراقب 

 العام
 زيارات ميدانية

مكتب المراقب  فساح المجال لكال الجنسين للمشاركة في العملية الرقابية في الوزارة.إ
 العام

 تعيين مفتشين
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 الدراسات المقترحةثالثاا: 

 
 واقع الرقابة وعالقتها بتحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية. .أ
 رة الداخلية واالمن الوطني بقطاع غزة.آلية تطوير عمل الرقابة في وزا .ب
 سبل تحقيق معايير الحكم الرشيد في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة. .ج
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 .أولا: المصادر
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 لمراجعقائمة المصادر وا
 :أولا: المصادر

 .القرآن الكريم .7
 :ثانياا: المراجع العربية

 الكتب: .أ
، مكتبـة عـين شـمس، المـدير والتجاهـات الداريـة الحديثـة(، 2113براهيم، محمد محمد )إ .7

 القاهرة، مصر.
(، النزاهــــة والشــــفافية 2171) جــــل النزاهــــة والمســــائلةأالئــــتالف مــــن (، 2171أمــــان، ) .2

 .2لفساد، طوالمسائلة في موجهة ا
 ، مكتبة عين شمس، جمهورية مصر العربية.اإلدارة العامة(، 7112بكير، جالل ) .4
مفـاهيم حديثـة فـي الرقابـة الماليـة والداخليـة فـي القطـاع (، 2171الخطيب، خالد راغب ) .3

 مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن. العام والخاص،
ــم الرشــيدمرتكــزات الح(، 2171درويــش، محمــد ) .5 ــديمقراطي وقواعــد الحك دار  ،7ط ،كــم ال

 النهضة العربية، القاهرة، مصر.
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.7ط ،الرقابة اإلدارية(، 2177ديري، زاهد ) .6
، عمـــان: دار المســـيرة 7، طالتطـــوير التنظيمـــي واإلداري (، 2111الســـكارنة، بـــالل خلـــف ) .1

 للنشر والتوزيع.
دار  ،مفـــاهيم حديثـــة فـــي الرقابـــة الداخليـــة والماليـــة(، 2171صـــطفي صـــالح )ســالمة، م .2

 البداية للنشر، عمان، األردن.
كلية دار العلوم،  الدولة السالمية في عصر الخلفاء الراشدين، ،(2114شاهين، حمدي ) .1

 .جامعة القاهرة
ر دا ،اإلدارة الحديثــة مفــاهيم ووظــائر وتطبيقــات(، 2112شــاويش، مصــطفى نجيــب ) .71

 الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
، دار الحامـد للشـر 7، طالرقابة اإلدارية(، 2177توفيق ) ،الطراونة، حسين وعبد الهادي .77

 والتوزيع، عمان، األردن.
، دار وائــل للنشــر، عمــان، اإلدارة واألعمــال(، 2111) ي، طــاهربالغــالو  العــامري، صــالح .72

 األردن.
دار المســيرة  ،إدارة األعمــال وفــق منظــور معاصــر، (2177عبــاس، أنــس عبــد الباســط ) .74

 للنشر، عمان، األردن.
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 ،7ط ،مكتبة الرائـد العلميـة الرقابة اإلدارية على العمال والمال.(، 2117) يعباس، عل .73
 عمان، األردن.

. الجنادريـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، مبـادك إدارة األعمـال(، 2174عبد ربه، رائد محمـد ) .75
 األردن.

، مكتبـــة الجـــالء، 7ط أصـــول المراجعـــة،(، 2117) حيـــى وعبـــد الوهـــاب، إبـــراهيمعبيـــد، ي .76
 المنصورة، مصر.

دار اليازوري للنشر والتوزيـع،  اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم،(، 2112) العالق، بشير .71
 األردن.

 ، مكتبة عين شمس، القاهرة.أصول التنظيم واإلدارة(، 2116) عليش، محمد ماهر .72
، جمعيــة الشــفافية الحكــم الصــالح الطريــق إلــى التنميــة (،2171محمــد )الغزالـي، صــالح  .71

 الكويتية.
، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر الرقابــة اإلداريــة والماليــة(، 7112القبــيالت، حمــدي ســليمان ) .21

 والتوزيع، عمان، األردن.
مفهوم الحكـم الصـالح، ضـمن كتـاف الفسـاد والحكـم الصـالح فـي (، 2113كريم، حسن ) .27

 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.عربيةالبالد ال
، عمـــــان: دار وائـــــل للنشـــــر 7(، التنظـــــيم وإجـــــراءات العمـــــل، ط2172اللـــــوزي، موســـــي ) .22

 والتوزيع.
دار صـفاء للنشـر والتوزيــع،  ،إدارة المنظمــات(، 2177محمـود، عـالء الـدين عبــد الغنـى ) .24

 عمان.
مكتبــة ومطبعــة  ،فــي فلســطين إدارة الحكــم الرشــيد وتطبيقاتهــا(، 2172المــدهون، نافــذ ) .23

 دار المنارة، غزة، فلسطين.
ــة معاصــرة،(، 2115مصــطفى، أحمــد ســيد ) .25 دار النهضــة  إدارة الســلوك التنظيمــي، رؤي

 العربية، القاهرة، مصر.
المكتبـــة المصـــرية،  األصـــول العلميـــة إلدارة األعمـــال،(، 2117) المغربـــي، عبـــد الحميـــد .26

 المنصورة، مصر.
اإلدارة األصـول والعلميـة والتوجهـات المسـتقبلية لمـدير (، 2116)المغربي، عبد الحميـد  .21

 المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر. القرن الحادي والعشرين،
، مجموعــة النيــل العربيــة مبــادك اإلدارة أســس ومفــاهيم(، 7111) منصــور، علــي محمــد .22

 للنشر، القاهرة، مصر.
 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن. دار اإلدارة،(، 2112) النعيمي، صالح .21
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 :الدراسات واألبحاث العلمية .ف
تقــويم وتطــوير الداء الرقــابي لــديوان الرقابــة الماليــة (، 2116أبــو هــداف، ماجــد محمــد ) .7

 ، رسالة ماجستير )غير منشورة(،والدارية، دراسة على المؤسسات الحكومية بقطاع غزة
مدي فاعلية الرقابة الداريـة علـى أعمـال الجمعيـات ، (2112باعلوي، محمد بن سليمان ) .2

 منية.، رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة نايل للعلوم األالخيرية وانعكاساتها المنية
دور وحـــدة الرقابـــة والتـــدقيق اإلداري فـــي تعزيـــز  (،2171البرغـــوثي، محاســـن ســـلميان ) .4

ــادك الحكــم الصــالح فــي المؤسســات الحكوميــة فــي ال ــفة  الغربيــة مــن وجهــة نظــر مب
، رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة(، جامعــة المــدققين اإلداريــين ومــوظفي الشــؤون اإلداريــة

 القدس، فلسطين.
ــيم أداء المؤسســة القتصــادية(، 2112) بلــوم، الســعيد .3 ، أســاليب الرقابــة ودورهــا فــي تقي

 رسالة ماجستير )غير منشورة(،
تحســين إدارة الحكــم فــي (، 2113الجتماعيــة )بنــك المعلومــات حــول التنميــة االقتصــادية وا .5

 المغرب. ،فريقياأالشرق األوسط وشمال 
ـــاءة األداء، دراســـة (، 2114) الحربـــي، أحمـــد بـــن صـــالح .6 ـــة وعالقتهـــا بكف ـــة اإلداري الرقاب

ــد الــدولي ، دراســة ماجســتير تطبيقيــة علــى المــراقبين الجمــركيين بجمــرك مطــار الملــ  خال
 لعلوم األمنية، السعودية.)غير منشورة(، أكاديمية نايل ل

دور الرقابـــة الداخليـــة فـــي حمايـــة أصـــول وأمـــوال (، 2112أحمــد حســـن )و  حســين، نعمـــة .1
، جامعـــة بابـــل، 4مجلـــة جامعـــة بابـــل، العلـــوم اإلنســـانية، عـــدد المنظمـــة. دراســـة تطبيقيـــة،

 العراق.
طينية واقع تطبيـق معـايير الحكـم الرشـيد فـي وزارة الماليـة الفلسـ (،2177) الحلبية، منور .2

تطبيقيـــة علــى وزارة الماليـــة  دراســة ،وعالقتــه بفاعليـــة الداء مـــن وجهــة نظـــر المـــوظفين
 الفلسطينية. رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة القدس، فلسطين.

تقــويم دور ديــوان الرقابــة والتفتــي  اإلداري فــي تحســين األداء (، 2111الـدبيس، فضــل ) .1
ة مقارنـة، رسـالة ماجسـتير )غيـر منشـورة(، الجامعـة دراسـفي الدوائر الحكومية فـي األردن. 

 األردنية، عمان، األردن.
دور الشـفافية والمسـائلة الحكوميـة فـي الحـد مـن  (،2171) السبيعي، فارس بـن علـوش .71

ـــر منشـــورة(،  الفســـاد اإلداري فـــي القطاعـــات الحكوميـــة الســـعودية، رســـالة ماجســـتير )غي
 السعودية.
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ــع (، 2111) شــاهين، ســمر محمــد .77 ــة واق ــة فــي المنظمــات األهلي ــة الداخلي الرقابــة اإلداري
 رسالة ماجستير )غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.بقطاع غزة، 

األنمــاط القياديــة وعالقتهــا بــاألداء الــوظيفي مــن (، 2113) الشـريل، طــالل عبــد الملــك .72
(، جامعـة نــايل دراسـة ماجسـتير )غيـر منشـورة وجهـة نظـر العـاملين برمـارة مكــة المكرمـة،

 العربية للعلوم األمنية، السعودية،
، مركــز مقومــات الحكــم الراشــد فــي اســتدامة التنميــة العربيــة (،2113) الشــهوان، نوفــل .74

 قليمية، جامعة الموصل، العراق.الدراسات اإل
مدا فاعلية الموازنات كـأداة للتخطـيط والرقابـة فـي (، 2111) الشي  عيد، إبراهيم محمد .73

 رسالة ماجستير )غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. غزة،بلديات قطاع 
(، إدارة الحكم والعولمة، مركز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث 2116عالكوم، فريد إبـراهيم ) .75

 االمارات. الستراتيجية.
 لحكــم الرشــيد فــي الجزائــر وإشــكالية التنميــة المحليــة،(، ا2172) عبــد القــادر، حســين .76

تير )غيــر منشــورة(، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة أبــي بكــر بلقايــد، رســالة ماجســ
 تلمسان، الجزائر.

الحكـم الرشـيد وخصوصـية المؤسسـات )إشـارة (، 2116جلطي، غانم )و عزي، االخضر  .71
 العراق. ،مجلة الجندولالى واقع القتصاد والمؤسسة الجزائرية(، 

صــر الرقابــة الداخليــة وجــودة الخــدمات العالقــة بــين عنا(، 2172عــوض، تــامر توفيــق ) .72
رسـالة  المصرفية، دراسة على المصارف العاملة في قطاع غزة مـن وجهـة نظـر العـاملين،

 ماجستير )غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
أثــر الرقابــة الماليــة علــى تمويــل مؤسســات التعلــيم (، 2111الغمــاري، محمــود حمــزة ) .71

 راسة ميدانية على الجامعات العاملة في قطاع غزة.دالعالي في فلسطين، 
مـدي فعاليـة الـدور الرقـابي لهيئـة الرقابـة والتحقيـق (، 2114) الغيا، سعود بن موسـي .21

 ، رسالة ماجستير، جامعة نايل.من وجهة نظر القيادات التنفيذية بالوزارات السعودية
لماليـة واإلداريـة فـي تحقيـق دور ديـوان الرقابـة ا(، 2176قويدر، ابراهيم غـازي ابـراهيم ) .27

كاديميــــة الدارة أرســــالة ماجســـتير،  ،معـــايير الحكـــم الرشــــيد فـــي الــــوزارات الفلســـطينية
 والسياسة، غزة، فلسطين.

واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكـومي، دراسـة علـى (، 2113) كالب، سعيد يوسف .22
ــــر موزارات الســــلطة الفلســــطينية بقطــــاع غــــزة نشــــورة(، الجامعــــة ، رســــالة ماجســــتير )غي

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
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)بحــا منشـور(، مجلــة  الرقابــة الماليــة علــى األجهـزة الحكوميــة(، 2115كنعـان، نـواف ) .24
 .2، عدد2جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية، دولة االمارات العربية، مجلد

، مجلــة وتقيــيممفهــوم  –األداء بــين الكفــاءة والفاعليــة (، 2117مزهــوده، عبــد المليــك ) .23
 (، الجزائر.7العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خضير بسكرة، العدد )

دور الرقابة الداخلية في مكافحة ظاهرة غسيل (، 2172علي اليارو ) المشهداني، بشرى  .25
 ، جامعة بغداد، العراق.14مجلة اإلدارة واالقتصاد، ع األموال. دراسة تطبيقية،

اقع تطبيق معايير الحكـم الرشـيد وعالقتهـا بـاإلداء و (، 2174) مطير، سمير عبد الرازق  .26
ــوزارات الفلســطينية ، رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة(، أكاديميــة اإلدارة والسياســة الداري لل

 للدراسات العليا، غزة، فلسطين.
 .761ص ندوة أجهزة الرقابة المالية واإلداريةمعهد اإلدارة العامة بالرياض،  .21
اإلصالح اإلداري في الوزارات الفلسطينية ودورة (. 2177موسي، أشرف عبد العزيز ) .22

أبو ديس،  -، دراسة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس في تعزيز الحكم الرشيد
 فلسطين.

الرقابة اإلدارية وعالقتهـا بـاألداء الـوظيفي فـي (، 2114) النميان، عبد الله عبد الرحمن .21
ر منشورة(، أكاديميـة نـايل للعلـوم األمنيـة، ماجستير )غي األجهزة األمنية السعودية، رسالة

 السعودية.
مــدي تطبيــق منظمــات القطــاع الخــاص لمعــايير الحكــم الرشــيد (، 2175) هللــو، نهلــه .41

. رسـالة ماجسـتير )غيـر منشـورة(، أكاديميـة اإلدارة والسياسـة ودورها في تعزيـز إدارة الدولـة
 للدراسات العليا، غزة، فلسطين.

واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسـطينية بقطـاع ، (2175وهبة، عبير حسـن ) .47
، رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة(، أكاديميــة اإلدارة غــزة ودورة فــي تحقيــق الحكــم الرشــيد
 والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين.

 
 المجالت والدوريات والمنشورات: .ت
ـــد(، 2115الحـــاج عابـــدين، يـــس ) .7 ـــراءه فـــي مفهـــوم الحكـــم الجي صـــحيفة الـــرأي اليـــوم. ، ق

 السودان.
ــي حمايــة أصــول وأمــوال (، 2112أحمــد، حســن )و  حســين، نعمــة .2 ــة الداخليــة ف دور الرقاب

، 1, 4، عـــدد75. دراســـة تطبيقيـــة، مجلـــة جامعـــة بابـــل. العلـــوم اإلنســـانية، المجلـــدالمنظمـــة
 جامعة بابل. العراق.
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والداخليـة فـي القطـاع مفـاهيم حديثـة فـي الرقابـة الماليـة (، 2171الخطيب، خالد راغب ) .4
 مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن. ،العام والخاص

ورقـة  ،الشراكة المنتجـة الطريـق نحـو التنميـة الوطنيـة المتكاملـة(، 2114السلمي، علـي ) .3
 يناير. 75مقدمة إلى اللقاء الفكري للشراكة المنتجة، الخرطوم. 

، مركـــز كــم الراشــد فـــي اســتدامة التنميـــة العربيــةمقومـــات الح (،2113) الشــهوان، نوفــل .5
 قليمية، جامعة الموصل، العراق.الدراسات اإل

كفــاءة القــرار وفعاليتــه بــين أرجحيــة اســتخدام (، 2174) طـاهر، حســن، والعجمــي، مضــر .6
 مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية. ،النمط العاطفي أو العقالني في اتخاذ القرار

، المضـــمون والشــــكل، مجلــــة (، إدارة المجتمــــع والدولــــة2115) رويـــشالعـــادلي، حســــين د .1
 اإلسالم والديمقراطية، العراق.

أثر الحكم الرشيد علي التنمية القتصـادية المسـتدامة  (،2174العجلوني، محمد محمود ) .2
بحـا مقـدم الـي المـؤتمر العـالمي التاسـع لالقتصـاد والتمويـل االسـالمي في الـدول العربيـة، 

 سالمي، جدة، المملكة العربية السعودية.إوالعدالة واالستقرار من منظور  حول النمو
الحكــم الرشــيد وخصوصــية المؤسســات )إشــارة (، 2116) عــزي، األخضــر، جلطــي، غــانم .1

 مجلة الجندول، العراق. الى واقع القتصاد والمؤسسة الجزائرية(،
لســالم المطروحــة، المؤسســات الهليــة الفلســطينية ومشــاريع ا(، 2115) عطايــا، نظــام .71

 دائر البحا التنموي االغاثة الزراعية.الواقع والتوجيهات، 
ــ(، 2171غنيمــات، عبــد اللــه، وليــد صــيام ) .77 ــي فاعليــة أنظمــة الرقاب ة العوامــل المــؤثرة ف

دراســة تطبيقيـة، المجلــة األردنيــة فــي إدارة االعمــال، مجلــد  ،الداخليــة فــي الــوزارات األردنيــة
 ، األردن.3، عدد 1
ســــاطير الفســــاد، جريــــدة العربــــي، جريــــدة الحــــزف العربــــي أ(، 2116ي، نــــادر )فرجــــان .72

 ، القاهرة، مصر.7117العدد  ،الديمقراطي الناصري 
واقــع الرقابــة اإلداريــة كمــا يراهــا العــاملون (، 7115اللــوزي، ســليمان، تحســين الطراونــة ) .74
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دور الرقابـــة الداخليـــة فـــي مكافحـــة ظـــاهرة (، 2172علـــي اليـــارو )و  المشـــهداني، بشـــرى  .73
، جامعــة بغــداد، بغــداد، 14دراســة تطبيقيــة، مجلــة اإلدارة واالقتصــاد، عــدد غســيل األمــوال.
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 (: خطاف التحكيم1ملحق رقم )

 

 

 المشترك بين برنامج الدراسات العليا
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 وجامعـة األقصـى بغــزة
 ة واإلدارةتخصــص القياد

 
 تحكيم استبانة

 
 ،،،............................ المحترم/ المحترمة.....................:ة/ السيدحضرة 

 .........................................................................الدرجة العلمية:
 .............................................................................التخصص:
 ...........................................................................مكان العمل:

 تحية طيبة وبعد:
 
دور الرقابة في تطبيق معايير الحكـم الرشـيد بـوزارة الداخليـة بلجراء دراسة بعنوان: ب الباحاقوم ي

مــن البرنــامج المشــترك بــين ك للحصــول علــى درجــة الماجســتير ب، وذلــمــن الــوطني الفلســطينيواأل
 .أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة، تخصص القيادة واإلدارة

ونظــــرًا لمــــا تتمتعــــون بــــه مــــن خبــــرة ودرايــــة واســــعة فــــي موضــــوع البحــــا العلمــــي، ومنفعــــة العلــــم 
ضــــلوا علينــــا بجــــزء مــــن وقــــتكم الثمــــين، وتقــــدموا لنــــا والمتعلمــــين، فــــلنني أســــتميحكم عــــذرًا بــــأن تتف

مــا ترونــه مناســبًا، وتوضــيح مــدى   التوجيهــات واإلرشــادات مــن أجــل تعــديل، أو حــذف، أو إضــافة
، لتكـون أداة جيـدة، وتقـيس مـا اللغويـة الصـياغة سـالمة انتماء الفقرة لمحورها، وتحكيمها من حيـا

 وضعت لقياسه.
م المســـاعدة، وتحســـين وتطـــوير البحـــا العلمـــي، وتزويـــد الطلبـــة شـــاكرين لســـيادتكم تفضـــلكم بتقـــدي

بـــالعلم، والكفايـــات الالزمـــة إلعـــداد الكـــوادر البشـــرية بكفـــاءات وشـــهادات عاليـــة، لخدمـــة المجتمـــع 
 وتنميته.

 ،،،وتقبلوا فائق االحترام والتقدير
 الباحا/ جالل مصطفى بدوي 
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 أسماء المحكمين(: 2ملحق رقم )
 

 مكان العمل التخصص علميةالدرجة ال السم م
 سالميةالجامعة اإل إدارة أعمال أستاذ مساعد أكرم إسماعيل حسن سمور 7
 سالميةالجامعة اإل إدارة أعمال أستاذ مشارك يوسف عبد عطية بحر 2
 جامعة األقصى إدارة أعمال أستاذ مساعد عالء الدين خليل السيد 4

 أستاذ مساعد رامز عزمي بدير 3
 إدارة ونظم
 المعلومات

 جامعة األزهر

 علم النفس أستاذ مساعد محمد عبد العزيز الجريسي 5
أكاديمية اإلدارة 

 والسياسة
 ديوان الموإلفين العام إدارة أعمال أستاذ مساعد نبيل اللوح 6
 سالميةالجامعة اإل إدارة أعمال دكتوراه  سامي علي أبو الروس 1
 األزهر جامعة إدارة أعمال دكتوراه  محمد فارس 2
 جامعة األزهر إدارة أعمال دكتوراه  نهاية التلباني 1
 جامعة غزة إدارة أعمال دكتوراه  زياد جالل الدماا 71
 جامعة غزة إدارة أعمال دكتوراه  علي حسن أبو جراد 77
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 (: الستبانة في صورتها النهائية3ملحق رقم )

 
 

 استبانةتعبئة  :الموضوع
 ،،،تحية طيبة وبعد                        ،،              ،األخ الكريم / األخت الكريمة

وزارة الداخليــة ر الحكــم الرشــيد بــ)دور الرقابــة فــي تطبيــق معــايي بعنــوان:بدراســة يقــوم الباحــا 
لـــذا نرجــــو مــــن ســـيادتكم التكــــرم بالمســــاعدة فـــي الحصــــول علــــى مــــن الــــوطني الفلســــطيني(، واأل

، علمــًا بــأن هــذه المعلومــات لــن ةاالســتبيان هانــات المطلــوب اإلجابــة عنهــا فــي هــذالمعلومــات والبي
 تستخدم إال في إطار البحا العلمي فقط.

 ،،،االحتراموتقبلوا فائق  ،،،مشاكرين لكم حسن تعاونك
 جالل مصطفي بدوي                                                    :الباحث

 :)الديمغرافية( البيانات الشخصيةالقسم األول: 
 الجنس: .1

 ذكر                 أثنى                   
 الفئة العمرية: .2

 فأكثر 57من            51إلي  37من              31إلي47ن م           41إلى25من                
 المستوا التعليمي: .3

 دبلوم فأقل               بكالوريوس                 ماجستير          دكتوراه                 
 الرتبة العسكرية: .4
 عقيد                  عميد فما فوق        رائد                     مقدم                                   
 عدد سنوات الخدمة: .5

 سنوات71سنوات                 أكثر من  71إلى  6سنوات فأقل                5               
 
 

 

 بين المشترك العليا الدراسات برنامج
 العليا للدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية

 بغــزة األقصـى وجامعـة
  واإلدارة القيادة تخصــص
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 القسم الثاني: واقع الرقابة:
  .دل على الموافقة المتدنية والعكس ي ،يدل على الموافقة العالية (11إلى 1) كلما اتجهت باتجاه القيمة من

 (11-1الدرجة ) العبارة م
 المحور األول: أداء الرقابة:

  سالمة النشاط المالي واالداري.ضوابط و الرقابة داخل الوزارة وخارجها  تحقق .7

  الرقابة حسن استخدام السلطة من قبل العاملين بالوزارة تضمن .2
  من الوطنياري والمالي لموظف وزارة الداخلية واألتعزز الرقابة من كفاءة األداء اإلد .4
  تحرص الرقابة على متابعة األمور المتعلقة بالعمل اإلداري والمالي بالوزارة .3
  على مطابقة النشاط المالي للقوانين واألنظمة النافذة في الوزارة.تساعد الرقابة ب اللوائح الخاصة .5
  داء في الوزارة.تسهم الرقابة في رفع كفاءة األ .6
  تتسم العالقة بين موإلفي الوزارة ومفتشي الرقابة بالتعاون. .1
  يلتزم مفتشو الرقابة باألنظمة والمعايير الرقابية أثناء العمل بالوزارة .2
  من الوطني.ال تعيق سير األعمال في وزارة الداخلية واأل المطبقة إجراءات الرقابة .1

 :لية الرقابةالمحور الثاني: استقال 
  مكانة الرقابة في الوزارة تدعم استقالليتها في تنفيذ أعمالها الرقابية داخل الوزارة. .7
  أعطى القانون االستقالل الكافي للرقابة بوزارة الداخلية واالمن الوطني. .2
  بالرقابة في وزارة الداخلية أعمالهم بعيدًا عن التحيز والمحاباة. مفتشويمارس  .4
  يتمتع مفتشو الرقابة باالستقاللية والحيادية أثناء تنفيذ المهام. .3
  بالرقابة بالتفتيش المالي اإلداري في إقرار وتنفيذ اعمال الوزارة. مفتشون يتمتع ال .5
  على التقارير المالية واإلدارية داخل الوزارة. طالعتمارس الرقابة أعمالها من خالل اإل .6
  بالرقابة بتحديد الوقت التي تجري فيه الزيارة إلدارتكم. مفتشون يقوم ال .1

 :المحور الثالث: مدا تطبيق إدارة الرقابة للمعايير الرقابية
  يمارس مفتشو الرقابة اإلجراءات الرقابية بناء على المعايير الرقابية بوزارة الداخلية. .7
  رقابة في وزارة الداخلية.يوجد فهم واضح لمعايير الرقابة الدولية لدى مفتشي ال .2
  يتم قياس جودة العملية الرقابية بناء على المعايير الرقابية الداخلية في وزارة الداخلية. .4
  ُتؤسس العالقة بين الرقابة واإلدارات بناء على المعايير الرقابية. .3
  لوزارة.تؤخذ توصيات الرقابة بشكل جدي وتلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل مسؤولي ا .5
  الشروط التي يتم التعامل معها عند تعيين المفتشين بالوزارة تتفق مع المعايير الرقابية. .6
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 القسم الثالث: معايير الحكم الرشيد:
 (11-1الدرجة ) العبارة م

 :المحور األول معيار المشاركة
  يتوفر في الرقابة نظام معلومات حول األداء التنظيمي لوزارتكم. .7
  تعمل الرقابة على تقديم النصح واإلرشاد للعاملين في وزارة الداخلية واالمن الوطني .2
  تحفز الرقابة العاملون بالوزارة على إبداء الرأي وتقديم المقترحات. .4
  تشارك الرقابة في الندوات واللقاءات التي تعقدها وزارتكم. .3
  شكالت التي يتم الكشف عنها في وزارتكم.تشارك الرقابة في تقديم مقترحات لحل الم .5
  توفر الرقابة نظام معلومات يقدم تغذية راجعة فورية عن األداء التنظيمي لوزارتكم. .6

 :المحور الثاني: معيار الرؤية الستراتيجية
  توجد رؤية استراتيجية توحد منظور الرقابة والوزارة للتنمية. .7
  ة للرقابة مرتبطة برؤيه ورسالة وزارة الداخلية.توجد خطة استراتيجية واضح .2

4. 
يتم إطالع موإلفين الوزارة على األهداف االستراتيجية التي تطمح الوزارة لتحقيقها من خالل 

 متابعة الرقابة.
 

3. 
تقوم الرقابة بالتخطيط ووضع اإلجراءات والخطوات والوسائل الالزمة إلنجاز عملية الرقابة بناء 

 االستراتيجية بالوزارة.على الخطة 
 

  يتواكب تنفيذ األعمال الرقابية وتطويرها بالوزارة وفقًا للتقدم العلمي وتعديل الخطة االستراتيجية. .5
 المحور الثالث: معيار سيادة القانون:

  يتوفر لديكم علم باإلجراءات القانونية التي تتخذها الرقابة تجاه المخالفين في الوزارة. .7
  م تطبيق قانون الرقابة على الجميع دون استثناء بوزارتكم.يت .2
  توفر الرقابة إجراءات قانونية واضحة ومحددة. .4
  توفر قوانين الرقابة في الوزارة الحماية الكاملة لحقوق الموإلفين. .3
  يمارس مفتشو الرقابة أعمالهم وفقًا ألحكام القانون المعمول بها بوزارتكم. .5

 الرابع: معيار الشفافية:المحور 
  تمارس الرقابة أعمالها بشكل واضح دون تعقيد داخل الوزارة. .7
  تسعى الرقابة لنشر الوعي لدى الجهات الخاضعة للرقابة في الوزارة. .2
  تتبنى الرقابة نمط االنفتاح في تعاملها مع الجهات الخاضعة للرقابة في الوزارة. .4
  ر تقاريرها الرقابية للجهات الخاضعة لرقابة الوزارة.تقوم الرقابة بتوفي .3
  الموإلفون بالوزارة على دراية بجميع المعلومات المتعلقة بقوانين الرقابة. .5
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 (11-1الدرجة ) العبارة م
 المحور الخامس: معيار الستجابة:

  الوزارة. تضع الرقابة اإلجراءات الالزمة للكشف عن االنحرافات واألخطاء داخل .7
  تعمل الرقابة على تطوير أساليب العمل لدى مفتشيها. .2
  تسهم الرقابة في المحافظة على سالمة تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة. .4
  تحرص الرقابة أثناء العمل على حماية الموإلفين العاملين بالوزارة. .3
  ذ اإلجراءات الالزمة بشأنها بسرعة وفور اكتشافها.تتم معالجة المخالفات المكتشفة بالوزارة واتخا .5

 المحور السادس: معيار المساءلة:
  تساهم الرقابة في تعزيز مبدأ المساءلة في الوزارة. .7
  يدرك العاملون في الوزارة بوضوح اإلجراءات الواجب االلتزام بها تجاه الرقابة. .2
  ي الفساد مهما كانت رتبتهم داخل الوزارة.تعمل الرقابة على الكشف عن المتورطين ف .4
  تعمل الرقابة على مساءلة جميع المخالفين دون استثناء من العاملين بالوزارة. .3

5. 
يستطيع مفتشو الرقابة اإلطالع على كافة المستندات الضرورية ألداء مهامهم حتى لو أدي 

 األمر إلى محاسبة المسئولين عنها بدون أي معوقات.
 

 محور السابع: معيار الكفاءة والفاعلية:ال
  يتمتع مفتشو الرقابة داخل وخارج الوزارة بالكفاءة الالزمة لتأدية أعمالهم. .7
  يحرص مفتشو الرقابة داخل الوزارة على تأدية أعمالهم بكل فاعلية. .2
  يتمتع مفتشو الرقابة داخل وخارج الوزارة باألمانة أثناء تأديتهم أعمالهم. .4
  تهتم الرقابة الداخلية والخارجية بتطوير أداء مفتشيها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالهم. .3
  يتمتع مفتشو الرقابة الداخلية والخارجية بالخبرة الواسعة في مجال عملهم. .5
  يتمتع مفتشو الرقابة الداخلية والخارجية بالقدرة العالية على تأدية أعمالهم. .6

 ن: معيار التوافق:المحور الثام
  عمال الرقابية في حل النزاعات التي قد تنشأ في بيئة العمل  تساهم األ .7
  تدعم الرقابة مبدأ التوافق بين العاملين رغم اختالف مشاربهم الثقافية بوزارتكم. .2
  تطبيق مبدأ التوافق بين الهيئات الرقابية والوزارة يضمن تحقيق األهداف. .4
  الرقابة على منع النزاعات التي تنشأ في بيئة العمل بالوزارة.تساعد  .3
  تحقق الرقابة مبدأ االجماع حول احدى القضايا رغم االختالف في القيم الشخصية بين العاملين بالوزارة. .5

 المحور التاسع: معيار المساواة والعدالة:
  أو التحيز بوزارتكم.تحرص الرقابة على القيام بمهامها بعيدًا عن التمييز  .7
  يتم إفساح المجال لكال الجنسين للمشاركة في العملية الرقابية بوزارتكم. .2
  تتعامل الرقابة مع الموإلفين من الجنسين بذات المعايير الرقابية. .4
  الرقابة تحمي حقوق الموإلفين بالوزارة بغض النظر عن االنتماء السياسي. .3
  ي تقديم خدمات الرقابة لكافة الموإلفين بالوزارة.تتوافر الموضوعية ف .5
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 أسئلة المقابلة الشخصية(: 4ملحق رقم )
 

  العمر  االسم
  المسمى الوإليفي  عدد سنوات الخدمة

  مكان العمل  المؤهل العلمي
  الساعة  تاري  المقابلة

داري لــوزارة هــل يوجــد لــديكم معــايير رقابيــة تعمــل علــى ضــمان ســالمة النشــاط المــالي واإل .7
 الداخلية واألمن الوطني؟

هــل عمليـــة التفتــيش تكـــون علــى وزارة الداخليـــة واألمــن الـــوطني بشــكل دوري أم بنـــاء علـــى  .2
 تقارير الوزارة فقط؟

 هل هناك تقصير أو إعاقة للعمل الرقابي في وزارة الداخلية واألمن الوطني؟ .4
 بالتقارير الرقابية؟المفتشون لديكم يقومون بالتفتيش الميداني ام االكتفاء  .3
 كيف تتقبل لجان الرقابة الداخلية في وزارة الداخلية عمل الرقابة الخارجية عليها؟ .5
هــل يوجــد تعــاون مشــترك بــين الرقابــة الخارجيــة والرقابــة الداخليــة فــي وزارة الداخليــة واألمــن  .6

 الوطني؟
 تقديم المقترحات؟هل تري بأن الرقابة الخارجية تعمل على تحفيز الموإلفين إلبداء الرأي و  .1
 هل تقوم وزارة الداخلية واألمن الوطني بتقديم التقارير الرقابية المالية واإلدارية بشكل كافي؟ .2
 هل تمارسون الرقابة على وزارة الداخلية واألمن الوطني بشكل واضح ودون تعقيد؟ .1
راءات هــل تــتم معالجــة المخالفــات المكتشــفة بــوزارة الداخليــة واألمــن الــوطني واتخــاذ اإلجــ .71

 الالزمة بشأنها بسرعة وفور اكتشافها؟
هــــل يوجــــد لــــديكم خطــــة اســــتراتيجية واضــــحة للرقابــــة تعمــــل علــــى تطــــوير األداء اإلداري  .77

 من الوطني؟والمالي في وزارة الداخلية واأل
 من الوطني؟هل ترى بأن الرقابة تعزز مبدأ المساءلة في وزارة الداخلية واأل .72
 بعة على سير الموازنة العامة خالل السنة المالية؟كيف تتم عملية المراقبة والمتا .74
 كيف تتم تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في وزارة الداخلية؟ .73
 من الوطني؟هل برأيك معايير وقوانين الرقابة تعزز الحكم الرشيد في وزارة الداخلية واأل .75
 من الوطني بدون رقابة خارجية؟كيف تري وزارة الداخلية واأل .76
 هل الرقابة الداخلية تؤدي عملها في وزارة الداخلية بشكل مطلوب وهناك تعاون بينكم؟ .71
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 أسماء من تم مقابلتهم(: 5ملحق رقم )

 
 التاريخ مكان العمل المسمى الوظيفي السم م

نبيل كامل  7
 الخالدي

مدير دائرة ومقرر اداري لجنة الداخلية 
 منواأل

المجلس 
 م21/4/2171 التشريعي

سف محمد أبو يو  2
 سلمية

قابة مدير عام الديوان ومدير عام الر 
 م41/4/2171 ديوان الرقابة منعلى الداخلية واأل

4 
ياد سالمة إ

 م2/3/2171 وزارة المالية مدير عام الرقابة المالية العسكرية بكرون 

 
 
 
 


