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أ

اإلهداء
أهدي هذا البحث:
إىل أرواح الشهداء الذين قضوا دفاع ًا عن ثرى الوطن احلبوب.
إىل الذين أحاطوىا بعطائهم وتضحواهتم والتػوا حولنا فكاىوا لنا ىعم
امليوى وىعم السكن ،والدي العزيز وأمي احلنون.
إىل عائلتي الصغرية ،التي وقػت معي وما زالت يف كل الظروف،
زوجي وأبنائي.
وأيض ًا إىل كل من ساهم يف إىجاز هذا البحث.

ب

شكـر وعرفــان
أتقدم جزيل الشكر وجميل االمتنان والعرفان لكل من ساعدني إلتمام ىذا البحث ،وأخص بالذكر:
الصــرح التعميمــي الشامــخ أكاديميــة اإلدارة والسياســة لمدراســات العميــا ممثم ـةً بعمي ــدىا وطاقــم

العامميــن فييــا ،لمــا قدمــوه مــن تسييــبلت إلتمــام ىــذا البحــث.

األستاذ الدكتور /عمي شاىين ،لتكرمو باإلشراف عمى البحث ،والذي لم يدخر جيداً بتوجيياتو النيرة

كي يرى ىذا البحث النور.

األستـ ــاذ /خميــس الدايــة_ مدي ــر وح ــدة الرقاب ــة الداخمي ــة والشكــاوى_ ،واألست ــاذ /أحمد الجرجــاوي
_مديــر دائ ـرة شــؤون الموظفيــن فــي و ازرة الداخميــة (الشــق المدن ــي) لمــا قدم ــوه لــي مــن بيان ــات

ساىم ــت فــي اتم ــام ىــذا البحــث.

ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية لم ــا قدمــوه من بيانــات ومعمومــات ساىمــت فــي إنجاز ىــذا
البحــث.

ج

ممخـص الدراسـة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تطوير األداء
اإلداري في و ازرة الداخمية (الشق المدني) في قطاع غزة ،وذلك من خبلل دراسة المقومات الضرورية
لمعمل الرقابي (بشري /مادي) ،واالستقبلل الوظيفي ،توفر األدوات والوسائل التقنية البلزمة ،بذل

العناية المينية المطموبة والوقوف عمى المشكبلت والمعوقات التي تواجو ديوان الرقابة المالية واإلدارية
في أدائو لنشاطو الرقابي.
ىذا وقد تم جمع البيانات البلزمة إلتمام موضوع الدراسة من خبلل استطبلع آراء المبحوثين

ٍ
لكل من فئة العاممين بديوان الرقابة المالية واإلدارية (المدققين) والبالغ عددىم ( )27مدققاً ويمثمون

مجتمع وعينة الدراسة ،وفئة العاممين في و ازرة الداخمية -الشق المدني والبالغ عددىم ( )170موظفاً

من أصل ( )840موظفاً ،وتم اختيار عينة منيم بعدد ( )118موظفاً  ،وقد تم استخدام المنيج

الوصفي التحميمي.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وجود بعض أوجو الضعف في أداء ديوان الرقابة
المالية واإلدارية لميامو الرقابية مما يؤثر في تحقيق الميام التي أنشئ من أجميا ،كما ال تتوفر بعض

جوانب االستقبللية بالدرجة الكافية ،فضبلً عن ضعف الكفاءة والميارات الفنية بسبب عدم كفاية
الدورات التدريبية البلزمة لموظفيو ،ومحدودية استخدام الوسائل الرقابية االلكترونية مما ساىم في الحد

من الوصول إلى المستوى المطموب من حيث الكفاءة والفاعمية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الدور الرقابي لمديوان من خبلل تدعيم استقبلليتو
واستقبللية أعضائو ،وتحديث بعض نصوص القانون الذي يدعم ذلك مع العمل عمى توفير دورات

تدريبية تخصصية لموظفي الديوان ،خاصة في مجال العمل والوسائل التقنية الحديثة دعماً لمسيرة

العمل الرقابي والرفع من كفاءتيا وفاعميتيا.

د

Abstract
This study aimed to identify the role of the Financial and Administrative Control Bureau in
the development of the administrative performance in the civil department in the Ministry
of Interior in the Gaza Strip, through the study of the necessary constituents for ; human
and physical auditing, functional independence, availability of the necessary technical
means and tools, to exert the required professional care and to face the problems and
obstacles which face the Financial and Administrative Control Bureau in auditing
performance.
However, the necessary data were collected through studying the views of respondents,
who represented by (27) auditor working at the Financial and Administrative Control
Bureau and (170) employee working at the civil department of Ministry of Interior (where
there is a total of (840) employee working at the ministry), and at the end a number of
(118) of them were elected for the study purpose. Then the descriptive analytical approach
was used.
The results of the study were as follows ; There are some weaknesses in the auditing
performance of the Financial and Administrative Control Bureau, which affect the
achievement of the goals which it was established to achieve. Also there were not enough
autonomy in some aspects, as well as the weakness of technical competence and skills, as a
result of the inadequacy of the necessary training courses to its staff, and there were a
limited use of electronic auditing tools, which led to the reduction of arrival to the desired
efficiency and effectiveness level.
As a result of this study , the following recommendations could be achieved; There is a
need to strengthen the supervisory role of the Bureau by strengthening the independence
and autonomy of its members and to update some provisions of the law that supports that.
Also, its necessary to hold specialized training courses for the staff of the Bureau,
particularly in the field of labor and in the new technical means.This will support auditing
work and increase its efficiency and effectiveness.
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انفصم األول
اإلطـــــار انعـــــاو نهدراســــــة

1

مقدمـــة:

اإلطـــارالعـــام لمدراســـة

اإلحسان في اإلسبلم أعمى مراتب اإليمان واإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه
فانو يراك ،وىي الرقابة عمى النفس التي تعد أسمى أنواع الرقابة؛ لذلك كان النجاح في الدولة

اإلسبلمية في كل المجاالت ،ففي عيد الخميفة عمر بن عبد العزيز "فوجئ الناس أن بركة العيش

عما جميع الناس ،ومالية الدولة قويت ،واطمأن الناس في كل رقعة من رقعة خبلفة
ورغد الحياة قد ً
الدولة األموية الواسعة ،حتى عز وجود من يستحق الزكاة ويقبميا( "...الصبلبي،)340 :2006 ،
وىذا يدل عمى نمو اقتصادي لم تشيده البشرية إال في عيد المسممين.

والرقابة في اإلدارة ىي متابعة الرئيس لمرؤوسيو لضمان قياميم بأعماليم وفقاً لمخطط

المعدة لموصول إلى أىداف المؤسسة بأعمى كفاءة وأقل تكمفة ،وىي الوظيفة الرابعة من وظائف
اإلدارة وبدونيا ال يمكن لممؤسسة الوصول إلى أىدافيا بالشكل المطموب لما قد يشوب العمل من
قصور وتراخي الموظفين أو عدم الفيم الصحيح لما ىو منوط بيم ،لذلك كانت الرقابة والتي من
خبلليا يتم الحصول عمى المعمومات البلزمة لعممية التقييم لتعديل الخطط واليياكل التنظيمية لرفع

كفاءة اإلنتاج وتقميل التكمفة (زيارة.)2009،
وأما في العمل الحكومي فإذا ما تم النظر إلى مصدر السمطة التي تحكم الحكومة بيا

المحكومين فإن الشعب ىو الذي يكون مصدر السمطات والذي تخمي عن الكثير من حقوقو وحرياتو
لصالح الحكومة في مقابل الحفاظ عمي امنو وكرامتو والحفاظ عمي المصالح العامة ليم (نظرية

العقد االجتماعي)؛ لذلك كان واجباً عمى الحكومة كمؤسسة عامة أن تحرص عمى القيام بدورىا
عمى أكمل وجو بحسن اإلدارة والرقابة عمى موظفييا لسبلمة األداء.

ونظ اًر لمدور اليام الذي تقوم بو و ازرة الداخمية في السمطة الفمسطينية لضبط أدائيا اإلداري

والمالي خاصة في ضوء العدد الكبير من العاممين لدييا وتعدد اإلدارات المختمفة المناط بيا العديد

من الميام المتنوعة ،فقد قامت السمطة الوطنية الفمسطينية بإنشاء جياز رقابي يتولى عممية الرقابة
عمى المؤسسات الخاضعة لرقابتو ،لمتأكد من أنيا تقوم بواجباتيا عمى أكمل وجو وكما ىو مطموب

منيا ،وذلك وفق إجراءات رقابية محددة من خبلل قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم ()15

لسنة ،2004حيث ييدف إلى الرقابة عمى النفقات والسعي وراء تقميميا وكذلك مراقبة حركة
اإليرادات ومنافذ توزيعيا وصرفيا( .قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية.)2004 ،
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وقد سار العمل في و ازرة الداخمية -الشق المدني في اآلونة األخيرة عمى وتيرة واحدة،

وبالنظر إلى مكانة و ازرة الداخمية كو ازرة سيادية في المجتمع ،وماليا من دور فعال من خبلل تقديم
خدمات مميزة وضرورية لممواطن ،يعد أم اًر حيوياً لبلرتقاء بخدماتيا إلى جانب تنويع الوسائل
واألساليب المستخدمة لتحقيق غاياتيا.

وعميو فإن ىذه الدراسة تأتي لغرض تقييم دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تطوير
األداء اإلداري في و ازرة الداخمية واألمن الوطني كمؤسسة رسمية من مؤسسات الحكومة التي من
خبلليا تراقب التصرفات اإلدارية والمالية المتعمقة بيا.

مشكمة الدراسة:
يعتبر ديوان الرقابة المالية واإلدارية األداة الرقابية األولى والعميا في الدولة لتقييم األداء

وتطوير عمل المؤسسات الوطنية ،وذلك بغرض ضبط وترشيد اإلنفاق وتنمية اإلدارات و تقديم
خدمات أفضل لممجتمع ،ىذا وبالنظر إلى الدور اليام الذي يقوم بو الديوان في الرقابة عمى األداء

لكافة المؤسسات العاممة في الحكومة الفمسطينية ومن بينيا و ازرة الداخمية الفمسطينية التي تقوم

بخدمة شريحة واسعة جداً من المواطنين في عدة مجاالت والمتعمقة باألحوال المدنية واالجتماعية

واالقامات وغيرىا ،مما يستدعي منيا تطوير وسائل وسبل واجراءات العمل لتقديم خدمة متميزة
لكافة تمك الشرائح بمستوى مقبول من الكفاءة والفاعمية والشفافية ،لذلك يأتي دور الديوان في

المساىمة في تعزيز ىذا الجانب ،وعميو فإن مشكمة الدراسة تتمثل في السؤال التالي:

ما دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تطوير األداء اإلداري في وزارة الداخمية واألمن

الوطني -الشق المدني؟
األسئمة الفرعية:

 .1ما مدى توفر المقومات البشرية والمادية لديوان الرقابة لتطوير األداء اإلداري في و ازرة
الداخمية؟

 .2ما مدى استخدام األدوات والوسائل التقنية في ديوان الرقابة البلزمة لتطوير األداء اإلداري
في و ازرة الداخمية؟

 .3ما مدى توفر مقومات االستقبلل الوظيفي لموظفي الديوان البلزمة لتأدية مياميم لتطوير
األداء اإلداري في و ازرة الداخمية؟

 .4ما مدى بذل العناية المينية الواجبة لدى موظفي الديوان أثناء تأدية مياميم لتطوير األداء
اإلداري في و ازرة الداخمية؟
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 .5ما مدى وجود المشكبلت والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو الرقابية
عمى و ازرة الداخمية؟

 .6ما مدى وجود عبلقة بين آراء العاممين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية و العاممين في
وزرة الداخمية.
و ازرة الداخمية واألمن الوطني (الشق المدني) في تطوير األداء اإلداري في ا

فرضيات الدراسة:

 .1يوجد دور لتوفر المقومات البشرية والمادية البلزمة لديوان الرقابة في تطوير األداء
اإلداري لو ازرة الداخمية.

 .2يوجد دور الستخدام األدوات والوسائل التقنية البلزمة لدى ديوان الرقابة في تطوير األداء
اإلداري لو ازرة الداخمية.

 .3يوجد دور لتوفر مقومات االستقبلل الوظيفي لموظفي الديوان البلزمة في تطوير األداء
اإلداري لو ازرة الداخمية.

 .4يوجد دور لبذل العناية المينية الواجبة من قبل موظفي الديوان أثناء تأديتيم مياميم الرقابية
في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية.

 .5توجد مشكبلت وصعوبات تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو الرقابية عمى و ازرة
الداخمية.

 .6توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين آراء العاممين في ديوان
الرقابة المالية واإلدارية والعاممين في و ازرة الداخمية (الشق المدني) في تطوير األداء

اإلداري في و ازرة الداخمية.

أىداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
 .1تحميل مدى توفر المقومات البشرية والمادية لديوان الرقابة لتطوير األداء اإلداري في و ازرة
الداخمية.

 .2الوقوف عمى مدى توفر مقومات االستقبلل الوظيفي ألعضاء الديوان البلزمة لتأدية
مياميم لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية.

 .3الوقوف عمى مدى قيام أعضاء الديوان ببذل العناية المينية الواجبة أثناء تأدية مياميم
لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية.

 .4الوقوف عمى المشكبلت والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو الرقابية
عمى و ازرة الداخمية
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أىمية البحث:
تنبع أىمية الدراسة في جانبييا العممي والعممي لمتعرف عمى الدور الرقابي الذي يقوم بو

ديوان الرقابة المالية واإلدارية لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية ،حيث تتضح األىمية

العممية من خالل التأكيد عمى أىمية الدور الرقابي عمى المؤسسات الحكومية ،ومدى تطبيق

األدوات والوسائل الرقابية المستخدمة في النشاط الرقابي ،وبالتالي تحميل الدور اليام والركائز
األساسية التي يستند إلييا العمل اإلداري في و ازرة الداخمية األمر الذي يؤدي إلى عرض كافة

المفاىيم العممية التي ينطوي عمييا األداء الرقابي الفعال ومتابعة تطبيقو عممياً بشكل سميم وفاعل.
أما األىمية العممية فتتمثل في تقييم مدى فاعمية دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تطبيق
المعايير الرقابية ،وما إذا كان ىناك معوقات وصعوبات تواجيو أثناء تأديتو لميامو الرقابية عمى
و ازرة الداخمية ،وبالتالي اظيار نقاط القوة والضعف في األداء ،األمر الذي من شأنو االسيام في
تكريس المباديء واألسس العممية لتطوير األداء اإلداري لمعاممين بو ازرة الداخمية.

حدود الدراسة:

 الحدود المكانية :طُبقت ىذه الدراسة عمى ديوان الرقابة المالية واإلدارية في غزة،وكذلك عمى و ازرة الداخمية -الشق المدني -في غزة.

 الحدود البشرية :تمت ىذه الدراسة عمى جميع مفتشي ديوان الرقابة المالية واإلدارية،وكذلك عينة طبقية من الموظفين العاممين في و ازرة الداخمية -الشق المدني.-
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متغيرات الدراسة:
في ضوء االطبلع عمى الدراسات السابقة والرجوع إلى األبحاث والمراجع العممية تم وضع

العديد من المتغيرات المستقمة التي تعتبر األكثر أىمية وشيوعاً في تأثيرىا عمى المتغير التابع،
لذلك تم صياغة المتغيرات المتعمقة بالدراسة عمى النحو التالي:


انمتغيزات انمستقهة

انمتغيز انتابع

مقىمات أداء انعمم انزقابي
استخذاو األدوات وانىسائم
انتقنية انالسمة

تطىيز أداء عمم وسارة
انذاخهية -انشق انمذني

االستقالل انىظيفي

بذل انعناية انمهنية انالسمة
نذي أعضاء انذيىان
انمشكالت وانصعىبات
انتي تىاجه ديىان انزقابة
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أوالً :الدراسات العربية:

الدراســـــات السابقــــة

 -1دراسة(األغا" :)2015،مدى تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا في ديوان

الرقابة المالية واإلدارية بفمسطين".

ىدفت الدراسة لمتعرف إلى مدى تطبيق معايير التدقيق الحكومية في ديوان الرقابة المالية

واإلدارية في فمسطين ،وذلك من خبلل قياس درجة ممارسة ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة

لمعايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا ،وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وتم توزيع

( )40استبيان عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة مفتشي ومدراء الدوائر في ديوان الرقابة المالية
واإلدارية ،وقد خمصت الدراسة إلى بعض النتائج ومن أىميا أن ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع

غزة يطبق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا مع وجود قصور في تطبيق بعض الجوانب مثل:

عدم االىتمام الكافي بعقد الدورات التدريبية لمفتشي الديوان وعدم توفر التوجيو واإلرشاد والتشجيع
الكافي لمفتشي الديوان ،إلى جانب وجود قصور في إيصال تقارير نتائج أعمال الديوان إلى الجيات

المخولة باستبلميا كجيات التمويل الخارجية ) دول مانحة ،مؤسسات دولية ،جمعيات خيرية(
والمسؤولين ذوي السمطات الرقابية ،ووجود بعض المعوقات مثل الظروف السياسية التي قد تقيد إنجاز

بعض الميام وعد اإلدراك الكافي بأىمية االلتزام بتطبيق بعض المعايير.

وكان من أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة ضرورة قيام إدارة الديوان بتعزيز االىتمام
بتطبيق المعايير ,مع االىتمام بعقد الدورات المتخصصة لرفع الكفاءة العممية و المينية لدى مفتشي

الديوان.

 -2دراسة) العرايشي": (2015 ،واقع نظام الرقابة اإلدارية االلكترونية وسبل تطويره في وزارة
الداخمية الفمسطينية الشق المدني_ قطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع نظام الرقابة اإلدارية االلكترونية وسبل تطويره في و ازرة

الداخمية الفمسطينية الشق المدني في قطاع غزة ،وذلك من خبلل التعرف إلى أربع معايير وىي حجم

اإلنجاز ،وصحة المدخبلت ،ودقة العمميات ،وسبلمة ووضوح المخرجات الناتجة عن األنظمة
المحوسبة ،وقد خمصت الدراسة إلى أن نظام الرقابة اإلدارية االلكترونية يتمتع بدرجة متوسطة من

الكفاءة والفاعمية ،كما أن تطبيقو يحتاج إلى الدعم المالي الكافي ،وعدم وجود جية إشرافيو فعالة تكون
المسؤولة عن جودتيا ،وكان من أىم التوصيات ضرورة وضع منيجية وآلية واضحة لتطبيق اإلدارة
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االلكترونية ،وزيادة الدعم المالي لمثل ىذه البرامج واالىتمام بتنمية قدرات الكادر البشري لتصبح أكثر

فاعمية وكفاءة ،مع ضرورة تفعيل جية محددة لمتابعة مثل ىذه البرامج االلكترونية.

 -3دراسة) قشطة" :(2012 ،عالقة تكنولوجيا المعمومات المستخدمة بفاعمية نظام الرقابة
الداخمية في المصارف الوطنية  -قطاع غزة".

ىدفت الدراسة لمتعرف إلى عبلقة تكنولوجيا المعمومات المستخدمة بمدى فاعمية نظام
الرقابة الداخمية في المصارف الوطنية-قطاع غزة ،من خبلل التعرف إلى مدى توفر البيئة التقنية في

المصارف الفمسطينية ومدى االرتكاز عمييا في العمل المصرفي ،وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج
الوصفي التحميمي من خبلل أسموب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والبالغ عددىم ( )183موظفاً،

حيث تم تصميم استبانتين وزعت عمى ( )170موظفاً من و ازرة الداخمية ،و( )13موظفاً يعممون في

اإلدارة العامةمة لمحاسوب في و ازرة الداخمية ،ولقد خمصت الدراسة إلى بعض النتائج منيا وجود عبلقة
واضحة بين توفر مقومات تكنولوجيا المعمومات وفاعمية نظام الرقابة الداخمية في المصارف الوطنية

العاممة بقطاع غزة ،وكان من أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة ضرورة مواكبة التطورات العممية
الحديثة في مجال تكنولوجيا المعمومات ،مع مراعاة االشتراك في المؤتمرات والندوات والدورات

المتخصصة ومتابعة ما يستجد في مجال تكنولوجيا المعمومات ،وتقييم اإلجراءات الرقابية بشكل دوري

من أجل تحديد جوانب الضعف ووضع اإلجراءات المناسبة لمعالجتيا.

 -4دراسة ( أبو كميل" :)2011 ،تطوير أدوات الرقابة الداخمية ليدف حماية البيانات المعدة

الكترونياً -دراسة تطبيقية".

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى طبيعة المخاطر التي تيدد نظم المعمومات االلكترونية

وأسباب حدوثيا وذلك لتطوير أدوات الرقابة الداخمية لحماية سرية المعمومات والبيانات في النظم
اإللكترونية حيث تناولت مشكمة المخاطر التي تيدد أمن المعمومات وكذلك توفر خبرات وكفاءات

ووعي لدى العاممين في تمك المنشآت .واتبعت الدراسة المنيج الوصفي في الدراسة من خبلل استبانة

ُوزعت عمى جميع المصارف العاممة في قطاع غزة والبالغ عددىم ( )12مصرفاً بواقع ( )70استبانة،
وكان من أىم النتائج أن نظام الرقابة الداخمية يحقق إجراءات رقابية عمى أمن المعمومات بممفات

العمل اليومي ،كذلك أن اإلدارة الجيدة تستطيع أن تقمل من المخاطر التي تيدد نظميا االلكترونية،

وكان من أىم توصيات الدراسة ضرورة تشفير وترميز البيانات والمعمومات ،العمل عمى تطوير شبكة
المصارف وربطيا بشبكة االنترنت من أجل تمكين العمبلء من تنفيذ الخدمات المصرفية الخاصة بيم

بسيولة.
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 -5دراسة فروانة (" :)2011تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية في
الرقابة عمى أداء الجامعات الفمسطينية".

ىدفت الدراسة إلى تحديد السبل البلزمة لتقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية

واإلدارية في الرقابة عمى أداء الجامعات الفمسطينية ،من خبلل دراسة آلية تفعيل الدور الرقابي لديوان

الرقابة المالية واإلدارية ،وتقييم المعايير التي يستند إلييا مفتشو الديوان في ممارسة أعماليم الرقابية،
وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميل من خبلل توزيع ( )77استبانة عمى مختمف

الجامعات الفمسطينية المعترف بيا في و ازرة التربية والتعميم العالي في غزة ،وقد خمصت الدراسة إلى
عدة نتائج أىميا حرص الجامعات الفمسطينية عمى تدعيم استقبللية ديوان الرقابة المالية واإلدارية في
الرقابة عمى الجامعات الفمسطينية ،وكذلك استخدام أسموب الرقابة البلحقة من ِقبل ديوان الرقابة في

رقابتو عمى الجامعات الفمسطينية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب وتأىيل مفتشي ديوان الرقابة
المالية واإلدارية بشكل كاف لمقيام بجميع األدوار عند أداء ميامو الرقابة ،وكذلك عدم االقتصار عمى
أسموب رقابي معين دون األساليب األخرى في العممية الرقابية.

 -6دراسة) الخالدي" : (2010 ،أثر تكنولوجيا المعمومات في رفع كفاءة نظام الرقابة الداخمية

في المصارف الفمسطينية العاممة في فمسطين دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في الضفة

الغربية وقطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى توضيح أثر تكنولوجيا المعمومات في رفع كفاءة نظام الرقابة الداخمية في

المصارف الفمسطينية العاممة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،والتعرف إلى مدى توفر مقومات الرقابة
الداخمية في المصارف الفمسطينية.

حيث تناولت معالجة مشكمة أثر تكنولوجيا المعمومات في رفع كفاءة نظام الرقابة الداخمية في

المصارف الفمسطينية العاممة في فمسطين ،وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي من خبلل توزيع
( )80استبانة عمى مجموعة من المراجعين ،وقد خمصت الدراسة إلى بعض النتائج أىميا وجود
اىتمام بالتدريب المستمر والتطوير واستخدام التقنيات الحديثة وااللتزام بالسياسات اإلدارية ،األمر الذي
يساعد عمى تفعيل أنظمة الرقابة الداخمية في المصارف الفمسطينية ،وعمى ضبط العمل ،كما يقمل من

فرص التبلعب وعمى تحقيق األىداف الموضوعة ،كما يؤدي إتباع أساليب الرقابة التنظيمية في
المصارف الفمسطينية إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخمية في ظل استخدام تكنولوجيا المعمومات.

وكان من أىم توصيات الدراسة ضرورة االستفادة من التطور التكنولوجي والمعموماتية من

أجل تطوير الرقابة الداخمية في المصارف اإلسبلمية ،وكذلك ضرورة استخدام الدورات المحاسبية
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وحوكمة المصارف والفصل بين الواجبات وتحديد الصبلحيات بدقة بغرض توثيق معامبلت المصارف

الفمسطينية والتأكد من سبلمتيا واكتمال تسجيميا ،واالىتمام بالتدريب المستمر والتطوير واستخدام
التقنيات الحديثة والموازنات التخطيطية وااللتزام بالسياسات اإلدارية في المصارف الفمسطينية.
 -7دراسة ( الخصاونة" :)2010 ،تقييم إجراءات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة
االلكترونية .دراسة ميدانية_ ديوان المحاسبة في المممكة األردنية الياشمية".

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى فاعمية األداء الرقابي لديوان المحاسبة في المممكة األردنية
الياشمية في ضوء تطبيق الحكومة االلكترونية باعتبارىا الجية الرقابة العميا في المممكة ،وقد

تناولت مشكمة عدم توفر إجراءات تدقيق مبلئمة لدى ديوان المحاسبة في ضوء الحكومة

االلكترونية في المممكة ،وقد تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي من خبلل توزيع استبانة عمى
عينة الدراسة المكونة من ( )151موظفا في ديوان المحاسبة يعممون في الموسسات الحكومية.

وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا ال يتوفر لدى ديوان المحاسبة إجراءات رقابية

مبلئمة تشتمل عمى إجراءات التخطيط لمعممية الرقابية الحكومية ،واجراءات لتنفيذ عممية الرقابة
الحكومية في مجال األنظمة االلكترونية ،وقد خمصت إلى مجموعة من التوصيات كان من أىميا
ضرورة توفر إجراءات رقابية مبلئمة تشتمل عمى إجراءات التخطيط لمعممية الرقابية الحكومية،

واجراءات لتنفيذ عممية الرقابة الحكومية في مجال األنظمة االلكترونية.

 -8دراسة ( شاىين" :)2007 ،واقع الرقابة اإلدارية الداخمية في المنظمات األىمية في قطاع

غزة".

ىدفت الدراسة إلى توضيح الدور اليام الذي تمعبو الرقابة الداخمية في المنظمات األىمية في

القطاع من خبلل األساليب الرقابية المستخدمة في تحقيق الرقابة الداخمية مما يوفر الفاعمية في نظام
الرقابة الداخمية لدى المنظمات األىمية في القطاع ،حيث تناولت معالجة مشكمة ضعف أنظمة الرقابة

الداخمية في المنظمات األىمية ،األمر مما يؤثر عمى مستوى األداء ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي

من خبلل استبانة ُوزعت عمى عينة مكونة من ( )120منظمة أىمية عاممة في قطاع غزة ،وكان من
أىم النتائج أن نظم الرقابة الداخمية المطبقة في المنظمات األىمية في القطاع تحقق أىدافيا واستخدام
العديد من أساليب الرقابة في المنظمات األىمية كالخطط والتقارير والموازنات والمبلحظة واإلشراف

وصندوق الشكاوى .وكان من أىم التوصيات ضرورة أن تولي السمطة الوطنية أىمية خاصة لقطاع

المنظمات األىمية نظ اًر لمدور األساسي الذي تقوم بو في المجتمع وكذلك تشكيل لجنة وطنية تقوم
بمساءلة المنظمات األىمية.
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 -9دراسة (أبو ىداف" :)2006 ،تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية-
دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية في قطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى مقومات األداء الرقابي الجيد وتوافرىا في ديوان الرقابة

والتعرف إلى دور ديوان الرقابة في اكتشاف وتصحيح األخطاء الصادرة من المؤسسات العامة،
وكذلك أىم متطمبات العممية الرقابية ودورىا في تحسين األداء الرقابي ألجيزة الرقابة العميا ،حيث

تناولت معالجة مشكمة إمكانية تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية عمى

المؤسسات الفمسطينية العامة ،واتبعت المنيج الوصفي في الدراسة من خبلل استبانة ُوزعت عمى
مفتشي ديوان الرقابة والبالغ عددىم ( )55مفتشاً وكذلك عينة من المحاسبين العاممين في و ازرات
السمطة الفمسطينية والبالغ عددىم ( )146محاسباً .وكان من أىم نتائجيا وجود ضعف في مستوى

االستقبلل اإلداري والوظيفي لديوان الرقابة وخاصة فيما يتعمق بكفاية الصبلحيات المخولة في
تعيين وترقية المفتشين العاممين بالديوان ،عدم توفير الجيات الخاضعة لمرقابة لمبيانات والمعمومات

التي يحتاجيا العمل الرقابي والعمل عمى حجبيا واخفائيا أحياناً عن المفتشين .وكان من أىم

توصيات الدراسة ضرورة إعطاء ديوان الرقابة الصبلحيات البلزمة ،العمل عمى معالجة المشكبلت
والصعوبات التي تحول دون تطبيق المعايير الرقابية في العمل الرقابي.

 -10دراسة (كالب" :) 2004 ،واقع الرقابة الداخمية في القطاع الحكومي (دراسة ميدانية عمى
و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة )".

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى طبيعة النظام الرقابي في و ازرات السمطة الفمسطينية ومدى
توفر المقومات اإلدارية والمالية األساسية لمرقابة الداخمية لتحسين مستوى األداء اإلداري ورفع

الكفاية اإلنتاجية في المؤسسات الحكومية .حيث تناولت معالجة مشكمة كيفية تحديد واقع ومظاىر

الرقابة الداخمية في المؤسسات الحكومية ،واتبعت المنيج الوصفي في الدراسة من خبلل توزيع

( )130استبانة عمى جميع الموظفين الرقابيين بدوائر الرقابة الداخمية بو ازرات السمطة بقطاع غزة.
وكان من أىم النتائج أنو من خبلل أحكام الرقابة الداخمية يمكن تحقيق متابعة تنفيذ السياسات

اإلدارية وتطويرىا وزيادة فاعميتيا ،وتحقيق اإلصبلح اإلداري والمالي ،واالرتقاء باألداء وزيادة

اإلنتاجية وىو ما ينعكس أثره عمى المجتمع بأسره .وكان من أىم التوصيات تطوير وسائل الرقابة

اإلدارية والمالية المستخدمة في الو ازرات الفمسطينية ،االىتمام بالعنصر البشري باعتباره من أىم

الركائز من حيث تطبيق النظم الرقابية الداخمية.
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 -11دراسة (النميان" :)2003 ،الرقابة اإلدارية وعالقتيا باألداء الوظيفي في األجيزة األمنية "
دراسة مسحية عمى شرطة منطقة الحائل بالسعودية".

ىدفت الدراسة إلى تقصي األصول النظرية في مجال الرقابة اإلدارية عمى األداء الوظيفي والتعرف

إلى الجوانب اإليجابية والسمبية في عممية الرقابة ووضع المقترحات المناسبة لعممية الرقابة من

خبلل المقارنة ما بين النظرية والواقع ،من خبلل معالجة مشكمة تحديد واقع الرقابة اإلدارية في
األجيزة األمنية في منطقة حائل (السعودية) من خبلل طبيعة األساليب الرقابية المستخدمة وطرق

ممارستيا .واتبعت الد ارسة المنيج الوصفي من خبلل استبانة ُوزعت مجتمع الدراسة والمكون من
( )100ضباط و ( )263ضباط صف في منطقة حائل.

وكان من أىم نتائج الدراسة وجود عنصر المحاباة ،والعبلقات الشخصية تحول دون

المساءلة والمحاسبة "و"ضعف الرقابة الذاتية عند أداء العمل "و"عدم وجود نظام رقابي متخصص
وحديث "و"ضعف الوعي بالرقابة الذاتية" ،عدم ممارسة الرقابة في الوقت المناسب" و"قمة الشكاوي

المقدمة من الجميور "و"تعدد الجيات التي تمارس الرقابة .وكان من أىم التوصيات ضرورة وضع
وتصميم نظام رقابي متخصص ،واالىتمام بتقوية الرقابة الجماىيرية عمى األقسام.
 -12دراسة (محمود " :)2002الرقابة الداخمية وأثرىا عمى األداء المصرفي ،بالتطبيق عمى
إدارة االئتمان".

ىدفت الدراسة إلى بيان أىمية وجود نظم إدارية ورقابية وتأثيرىا عمى األداء المصرفي،

بالتطبيق عمى بعض البنوك العاممة في جميورية مصر العربية في فترة السبعينات .حيث تناولت
معالجة مشكمة تطبيق الرقابة الداخمية عمى إدارة االئتمان المصرفي .وقد خمصت الدراسة إلى عدة

نتائج أىميا عدم وجود سياسة محددة لمربط بين حجم الودائع وحجم القروض ووضع سقف
لئلقراض بالنسبة لمودائع في بعض البنوك ،يرجع إلى عدم وجود نظم إدارية ورقابية محددة
وواضحة ،ضعف دور الرقابة الداخمية بالبنك؛ يؤدي إلى عدم وضوح سياسات االستثمار

المستخدمة ،وضعف معدل تحصيل القروض وزيادة المعدوم منيا وزيادة الفوائد اليامشية وىو ما
يؤثر سمباً عمى صافي العائد المتحقق.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الرقابة الداخمية بالبنك وخاصة عمى عمميات

االئتمان والتفتيش والرقابة عمى عممياتو بصفة دورية.
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 -13دراسة (الدبيس" :)2000 ،تقويم دور ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري في تحسين األداء في
الدوائر الحكومية في األردن".

ىدفت الدراسة إلى قياس مدى تحقيق جياز ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري ألىدافو التي

أنشئ من أجميا ،والتي تدور حول تطوير اإلجراءات واألعمال اإلدارية وتحسين مستوى األداء

واإلنتاجية في مؤسسات الدولة ودوائرىا المختمفة ،من خبلل معالجة مشكمة تقويم دور ديوان الرقابة
والتفتيش األردني في تحسين أداء الدوائر الحكومية ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي من

خبلل توزيع استبانة عمى عينة عشوائية عدد( )280موظفاً يعمل في المؤسسات الحكومية في

األردن ،وكان من أىم نتائج الدراسة وجود اىتمام من قبل الديوان في عممو عمى مدى التزام الدوائر

الحكومية بالقوانين واألنظمة والتعميمات المعمول بيا ،والتحقق من تنفيذ الدوائر الحكومية لخططيا
وبرامجيا اإلدارية ،بما يتفق مع األنظمة والقوانين السارية ،أكثر من األسباب التي تؤدي إلى

ضعف األداء ومستوى اإلنتاج في العمل ،مما يتطمب التركيز عمى األسباب التي تؤدي إلى تحقيق

مستوى اإلنتاج المطموب بما ال يتعارض مع القوانين واألنظمة المعمول بيا .وكان من أىم
التوصيات ضرورة االلتزام بالقوانين واألنظمة الرقابية المعمول بيا في الدوائر الحكومية.
 -14دراسة (الذنيبات" :)1999 ،المناخ التنظيمي وأثره عمى أداء العاممين في أجيزة الرقابة
المالية واإلدارية في األردن".

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى أثر األبعاد الرئيسية في المناخ التنظيمي السائد في

أجيزة الرقابة المركزية المالية واإلدارية في األردن عمى أداء العاممين في ىذه األجيزة ،وبالتحديد
عمى مدى أثر كل من الييكل التنظيمي ،والسياسات اإلدارية المتبعة ،والبيئة الخارجية والتكنولوجيا

عمى مستوى األداء في ىذه األجيزة .حيث تناولت معالجة مشكمة تراجع في أداء أجيزة الرقابة رغم
أن العاممين فييا يتمتعون بحوافز مادية ومعنوية عن غيرىم من الموظفين ،وبالرغم من ذلك فقد

انعكس ىذا األداء بشكل أساسي عمى زيادة نسبة التجاوزات لؤلنظمة والقوانين التي تنظم أعمال

جياز اإلدارة العامة ،و قد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث تم اختيار عينة
عشوائية طبقية تناسبية مكونة من ( )306مفردة مقسمة حسب الجنس و المؤىل العممي و المستوى

الوظيفي و سنوات الخبرة.

وقد كان من أىم النتائج وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة ،وأن ألبعاد

المناخ التنظيمي المختمفة األثر الكبير في أداء العاممين في أجيزة الرقابة المالية واإلدارية .وكان
من أىم التوصيات ضرورة االىتمام بالعبلقات الداخمية في أجيزة الرقابة المركزية واعطاء الموظف

مزيداً من الشعور بالمشاركة في رسم السياسات واتخاذ القرار ما أمكن عن طريق المقاءات الدورية
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مع المرؤوسين ،التركيز عمى تدريب العاممين حول ما يستجد من أمور في مجاالت العمل الرقابي،

ال سيما استخدام التكنولوجيا.

ثانياً :الدراسات األجنبية:
 -1دراسة (:)2014 , Ahmaro
"Controlling the Financial Performance of Jordanian
Municipalities by Improving Financial Regulations, An Analytical
Study".
"ضبط األداء المالي لمبمديات األردنية من خالل تحسين النظام المالي ،دراسة تحميمية"

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى أعراض ضعف الرقابة المالية في البمديات األردنية ،ودور

األنظمة والموائح التي تحكم أداء البمديات كأحد أسباب ىذه األعراض.

وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي من خبلل توزيع استبانة عمى  %75من

البمديات األردنية والبالغ عددىم ( )100بمدية ،وقد تم تحميل أعراض ضعف الرقابة المالية التي
ظيرت في التقارير السنوية لديوان الرقابة لؤلعوام ( ،)2012-2009وربط ىذه األعراض بنقاط
الضعف الخاصة باألنظمة والموائح التي تسببت في تمك األعراض ،وكذلك تحميل مواد القانون

والبلئحة المالية لمبمديات.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا عدم وجود التزام بالقوانين واألنظمة المالية،

باإلضافة إلى األوضاع المالية الصعبة لمبمديات ،باإلضافة إلى أن ىناك نقص وغموض في
القانون بالنسبة لممسؤولين العاممين في البمديات.

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منيا ضرورة تعديل قانون البمديات،

والحاجة إلى تطوير البلئحة المالية لقانون البمديات؛ من أجل تطبيق نظام مالي حديث يشمل عمى
ضوابط محاسبية ورقابية ومعايير حديثة تتناسب مع التطورات المحمية والدولية وصوالً ألفضل

أداء ،مع ضرورة إنشاء وحدة رقابية داخمية في البمديات لتفعيل الدور الرقابي البلزم عمييا.
 -2دراسة (:)2005,Sevilla

"Accountability and Control of Public Spending in a Decentralised
and Delegated Environment".
"المساءلة والرقابة عمى اإلنفاق العام في البيئة الالمركزية والتفويض"
ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى قضايا المساءلة والرقابة المختمفة والمتعمقة باإلنفاق العام
في مدريد ،وقد أظيرت الدراسة بأن البيئة البلمركزية تحتاج إلى قدر ٍ
عال من االنضباط المالي
فيما يخص اإلنفاق العام ،والعبلقات المؤسساتية ،والشفافية واليياكل الرقابية.
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وقد توصمت الد ارسة إلى عدة نتائج أىميا وجود تعاون مشترك بين المستويات الحكومية

المختمفة ،أىمية استخدام التقارير الدائمة في النشاط الرقابي ،وعدم توفر وحدات رقابية داخمية في
المؤسسات العامة.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا ضرورة تفعيل الدور الذي تقوم بو المجنة

العميا لتدقيق الحسابات في الرقابة الخارجية والتشريعية ،وكذلك ضرورة إنشاء لجان التدقيق لتعزيز
الرقابة الداخمية ،و أىمية استخدام عقود األداء بين الو ازرات والوكاالت لضمان المساءلة ،واستخدام

معمومات األداء وتقييم البرامج.

 -3دراسة (:)2005،Escher
"Auditing E-Government as a Tool to Empower Citizens and
"Further Socio- Economic and Human Develoment
"المراجعة الحكومية االلكترونية كأداة لتمكين المواطنين إضافة إلى االقتصاد االجتماعي والتنمية

البشرية"

ىدفت الدراسة إلى بيان األىمية اإلستراتيجية لمحكومة االلكترونية عمى نطاق واسع كقوة

دافعة تجاه اإلصبلحات اإلدارية ومدى التحدي الذي تمثمو لؤلجيزة الرقابية العميا لكي تحافظ عمى
استم اررية أدائيا بمياميا الرقابية.

وقد خمصت الدراسة إلى أن التحديات التي تواجو األجيزة الرقابية العميا في عمميا الرقابي

عمى الحكومة االلكترونية تتمثل في غياب اإلطار القانوني ،الذي يعزز اإلطار الرقابي وأسس تنفيذ

العمل الرقابي ،كما تبين ضعف قدرات وميارات المدققين في مجال العمل اإللكتروني ،وآلية
التدقيق عمى المعامبلت االلكترونية.

وكان من أىم توصيات الدراسة ضرورة استخدام(تدقيق تقنيات االتصاالت والمعمومات) في

تدقيق برامج الحكومة االلكترونية.

 -4دراسة (:)2004 ,Holtfreter
"Fraod in US Organisations, an examination of control mechanisms".
"االحتيال في المؤسسات األميركية ،دراسة آليات الرقابة"
ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى جرائم االحتيال التي يقوم بيا الموظفين خبلل ممارستيم

لمياميم الوظيفية في الواليات المتحدة األمريكية.
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وتناولت الدراسة آليات الرقابة التي تتبعيا المؤسسات في أمريكا لمقيام بالنشاط الرقابي

والحد من جرائم االحتيال؛ ومنيا التدقيق الداخمي والخارجي ،خمفيات الموظفين ،التقارير السرية
والتي كانت سبباً ىاماً في تحقيق ىذه الجرائم.

وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا ارتفاع تكمفة االحتيال ،عدم وجود أدوات قياس

واضحة ومحددة لقياس االحتيال وذلك الرتباطيا بالعوامل االجتماعية ،وكذلك وجود ما يسمى
بالتقارير السرية التي يستخدميا الموظفون لئليقاع بزمبلئيم في العمل ،وقد أوصت الدراسة بأىمية

تحديد معايير واضحة إلمكانية قياس االحتيال الوظيفي وصوالً لتخفيض التكمفة التي تتحمميا
المؤسسات نتيجة أنشطة االحتيال والتدليس ،مع ضرورة العمل عمى الحد من استخدام التقارير

السرية بين الموظفين لما ليا من أثر سمبي واضح عمى األداء.
 -5دراسة ()2002 ,Dittenhofer

""Performance Auditing for Government Financial Management
"تدقيق األداء لإلدارة المالية الحكومية"
ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى تدقيق األداء لئلدارة المالية الحكومية في المؤسسات

الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية ،ومدى فعاليتيا في استغبلل الموارد المتاحة ،وقد اتبعت

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي حيث تبين وجود مشكبلت حقيقية في التمويل في ظل ازدياد
الطمب عمى خدمات التمويل الحكومية ،وىذا يعني وجود زيادة في تحمل الحكومة لمسؤولياتيا لحل

ىذه اإلشكالية ،طالما أن أنظمة التدقيق وتقييم األداء المالي قادرة عمى تقديم حمول تساىم في حل
المشكمة االقتصادية القائمة.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أن البرامج المالية المستخدمة حالياً ال تمبي

طمبات السوق ،وال تغطي االحتياجات الحقيقية.

وكان من أىم توصيات الدراسة إعادة النظر في الطرق المستخدمة من قبل الحكومة في

عممية اإلنفاق ،وتحديد البرامج و المشاريع المجدية والميمة وترك تمك البرامج غير المجدية.
 -6دراسة (:)2000،Jones ،Smith

""Strengthening Internal Controls
"تعزيز الرقابة الداخمية"
ىدفت الدراسة إلى تحميل أساسيات الرقابة الداخمية المطبقة في المنظمات وأىميتيا

خصوصاً في مجال منع وكشف األخطاء والغش وسوء اإلدارة .وقد حددت الدارسة القواعد

األساسية لمرقابة الداخمية والمتمثمة في بناء ومراجعة مقاييس ومؤشرات األداء ،مراجعة اإلدارة العميا
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لؤلداء التشغيمي ولممستويات الوظيفية ،ومتابعة أداء اإلدارة الفعالة لمقوى العاممة إلى جانب الرقابة

عمى معالجة البيانات والمعمومات ،والفصل بين السمطات والواجبات ،والتحقق من صحة المعامبلت
ودقة السجبلت ،مع أىمية توفر توثيق مبلئم لممعامبلت وإلجراءات الرقابة الداخمية ،وقد أشارت

الدراسة إلى وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخمية والمخاطر التي قد تترتب عميو وأىميا :وجود
إسراف في النفقات ناتج عن قصور اإلجراءات والنظم والق اررات ،وسوء األداء اإلداري ،وأوصت
الدراسة بضرورة تعزيز الدور الرقابي لمكافحة أعمال االحتيال ،وضرورة تفعيل البرامج الرقابية،

ومشاركة كافة المستويات اإلدارية في إق ارره لضمان زيادة التفاعل معو وتحقيقو لؤلوجو الرقابية
المطموبة.

التعميق عمى الدراسات السابقة:
ركزت معظم الدراسات السابقة عمى تقويم األداء الرقابي لؤلجيزة الرقابية سواء أكانت

داخمية أم خارجية متمثمة في األجيزة الرقابية العميا التابعة لمدولة ومدى تحقيقيا لؤلىداف التي
أُنشئت من أجميا.

وقد تعرض البعض منيا إلى آليات تطوير األداء الرقابي في مؤسسات السمطة الوطنية

بغرض تعزيز دورىا في المتابعة والرقابة عمى المال العام ،كما تناول بعضيا تحميل واقع الرقابة
اإلدارية في الم نشآت الخاضعة لمرقابة من خبلل التعرف عمى طبيعة األساليب الرقابية المطبقة
وطرق ممارستيا؛ بيدف وضع المقترحات البلزمة لتطوير واقع الرقابة في تمك المنشآت.

في حين تطرق بعضيا اآلخر إلى دور الرقابة اإلدارية في التأثير عمى سبلمة األداء

المصرفي لمرقي بمستوياتو إلى أفضل الحدود الممكنة ،ىذا إلى جانب القيام بتقويم الدور الرقابي

لديوان الرقابة في بعض الدول وصوالً إلى تحسين األداء اإلداري وتطويره.

ىذا ونظ اًر إلى طبيعة الدور اليام الذي تضطمع بو و ازرة الداخمية والممثل في خدمة شرائح

عديدة ومتنوعة من المجتمع الفمسطيني في شقو المدني يظير ىنا طبيعة الفجوة البحثية التي
تتصدى ليا ىذه الدراسة والمتمثمة في أىمية إجراء التقييم البلزم لمدور الرقابي لديوان الرقابة المالية
واإلدارية بغرض الوقوف عمى جوانب األداء المطبقة وما قد يعترييا من قصور /سمبيات تؤثر في

خدمة المواطن باعتباره المستيدف في تقديم العديد من الخدمات والمتعمقة بخدمات األحوال
الشخصية واالجتماعية وشؤون االقامات والمغتربين وغيرىا من الشؤون المدنية التي تحتاجيا شرائح

عديدة من المواطنين.

ولذلك فإن ىذه الدراسة تعتبر ميمة ومميزة ألغراض تطوير األداء المنشود لديوان الرقابة

المالية واإلدارية والعمل عمى تحسينو والرفع من فاعميتو في الو ازرة.
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وعميو فإن أىم ما يميز ىذه الدراسة ىو أنيا جاءت لتستكمل الجوانب األخرى البلزمة

لتطوير العممية الرقابية من خبلل استعراض دور األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية في
فمسطين بيدف تطوير األداء اإلداري لمحكومة الفمسطينية وبشكل خاص و ازرة الداخمية واألمن
الوطني_ الشق المدني_ ،وذلك يشكل أكثر شمولية في جوانبو المالية واإلدارية والفنية وبالتالي فإنو

من المتوقع أن تساىم ىذه الدراسة في إثراء مفاىيم التطبيق العممي لآلليات والوسائل البلزمة
لمنيوض بالعمل المؤسساتي مما ينعكس باإليجاب عمى المجتمع وزيادة حدود المساىمة االجتماعية
وتكريس مفيوم المسؤولية الواجبة في ىذا الخصوص ،كما أنيا تعتبر من الدراسات القميمة التي
تناولت األداء في إحدى أكبر الو ازرات التي تتعامل مع المواطن.
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انفصم انثاني

ّ
املقومات األساسية نهعمم انرقابي انفعال
ويشتمــل عمــى:

 المبحث األول :أســــــــــس العمـــــل الرقابـــــي وخصائـــــصيا.

ومقومـــــاتيا.
الفعـــــال ّ
 المبحث الثاني :أدوات العمــــل الرقابـــــي ّ
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الفصل الثاني

مقدمـــة:

الفعال
المقومات األساسية لمعمل الرقابي ّ

تعتبر الرقابة وظيفة ال تكاد تفارق البشر ،ففي اآلية الكريمة ( )27-20من سورة النمل
يتبين أن سيدنا سميمان قد مارس الرقابة عمى اليدىد عندما أتاه بخبر الممكة ،وأراد سميمان (عميو

السبلم) أن يثبت الخبر بالدليل وىو باختصار مفيوم الرقابة.

أن الرقابة وظيفة أساسية من وظائف اإلدارة ،،وال يمكن لمعمل اإلداري أن يكون مكتمبلً إال

بالرقابة ،واال كان كسمسمة تفقد إحدى حمقاتيا.

وعميو فإن ىذا الفصل يعني بتحميل المقومات األساسية والضرورية لمعمل الرقابي ،وفقاً

الفعال.
لممفاىيم التي ينطوي عمييا أىداف الرقابة وأنواعيا وكذلك خصائص العمل الرقابي ً
ويتكون ىذا الفصل من مبحثين ،ىما:
 المبحث األول :أسس العمل الرقابي وخصائصيا.
ومقوماتيا.
 المبحث الثاني :أدوات العمل الرقابي الفعال ّ
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المبحث األول

أسس وخصائص العمل الرقابي
أوالً :مفيوم الرقابة:
لمرقابة تعريفات ومفاىيم متعددة تكاد تكون متقاربة ،فيعرف عالم اإلدارة ( فيول) الرقابة

بأنيا" ىي التحقق بأن ما يحدث يطابق الخطة المقررة ،والتعميمات الصادرة والمبادئ السارية"
(عواد.)235 :2013،

ويرى العالم (تيري) أيضاً الرقابة ىي " التحديد الدقيق لعمميات التنفيذ ومتابعة تقييم األداء

حتى يمكن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند المزوم ،بما يؤدي إلى إتقان األداء الفعمي مع الخطط

واألىداف المحددة مسبقاً" (عواد.)462 :2012،

ومنيم من يعتبر الرقابة بأنيا " تتضمن جميع األنشطة التي يقوم بيا المديرون في

محاوالتيم لمتأكد من أن العمميات الفعمية تطابق أو تماثل العمميات المخططة"(ديري.)35 :2011،
وقد عرفيا "كونتز "بأنيا "قياس وتصحيح أداء المرؤوسين بغرض التأكد من أن األىداف

والخطط التي وضعتيا المنشأة قد تم تحقيقيا".وىي بذلك وظيفة كل مدير ،من الرئيس وحتى

المشرف") 549, 1984،Koontz) .

وعرفيا آخرون بأنيا "مجموعة الوسائل التي تمكن المشرفين عمى المشروع من التحقق من

أن العمل يسير وفقاً لؤلىداف والسياسات والبرامج التي سبق تحديدىا ،عمى أن يعطي ىؤالء سمطة
اتخاذ الق اررات التي تضمن سير العمل ،وأن توفر ليم المقاييس التي تحدد درجة االنحراف عن
األىداف والبرامج الموضوعة ،ثم تحميل أسبابو بمجرد ظيوره ،واتخاذ ما يمزم من اإلجراءات

لمعالجة ىذه االنحرافات"(بدوي.)88 :1982:

وعرف معيد المحاسبين القانونيين في إنجمت ار وويمز ،الرقابة الداخمية بأنيا " :تشمل إضافة
ّ
إلى الضبط الداخمي والتدقيق الداخمي مجموع أنظمة الرقابة أن كانت مالية أوغيرىا والتي تضعيا
اإلدارة من أجل تسيير عمل المؤسسة بشكل منتظم ،ولمحفاظ عمى سبلمة موجوداتيا ،والتأكد قدر
المستطاع من دقة وصحة المعمومات المدونة في سجبلتيا"

))The Institute of Chartered Accountants in England and Wales1976:19

ولقد عرفت أيضاً بأنيا" التثبت من صحة الحسابات ومصادر اإليراد وأوجو اإلنفاق ،وأنيا

صدرت جميعيا بناء عمى اإلعتمادات والتراخيص السميمة تبعاً لقوانين الدولة ولوائحيا،وانو لم
يحدث ىناك عجز أو اختبلس في األموال العامة" (بكير.)99 :1978 ،
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ويرى العطار بأن الرقابة ىي ":وظيفة تقوم بيا السمطة المختصة بقصد التحقق من أن

العمل يسير وفقاً لؤلىداف المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد ليا"( العطار.)179 :1974 ،

كما تم تعريفيا أيضاً بأنيا" الوظيفة التي يمكن من خبلليا التأكد من أن ما تم أو ما يتم

من أعمال يكون مطابقاً لما يراد إتمامو" (غنيم.)296 :2002 ،

من خبلل التعريفات السابقة يمكن القول بأن الرقابة ىي تأكد الرئيس أن عمل المرؤوسين

يتم وفقاً لما ىو مخطط لو ،وفقاً لما يمي:
 تعتمد الرقابة في قياس األداء العام عمى مدى مطابقتو لموائح واألنظمة والتعميمات المتبعة.
 تعتبر الرقابة جزء ال يتج أز عن الوظائف اإلدارية األخرى ،بل تعتبر العممية الرقابية عممية
مبلزمة ألي نشاط قائم عمى الوظائف اإلدارية المعمول بيا في المؤسسة.

 أن اليدف من الرقابة ىو تصحيح األخطاء التي تقع أو الكشف عن أي انحرافات قد تقع
مستقبمياً ،وليس كما ىو متعارف عند بعضيم بأنو أداة بيد الجيات العميا لتصيد أخطاء
الموظفين ،ويعتمد نجاح اليدف عمى االستغبلل الجدي لمموارد المتاحة مع التغيرات

البيئية.

ثانياً :أىمية الرقابة:
تنبع أىمية الرقابة من خبلل دورىا في ربطيا بالخطط الموضوعة والبلزمة لتحقيق

األىداف ،وتعتمد الرقابة في أنشطتيا في البحث عمى األسباب المؤدية لبلنحرافات في مسار ىذه
األنشطة التي يطمق عمييا بالرقابة البناءة ،خبلفاً لمرقابة التي تتجو نحو البحث عمى المشاكل
واالنحرافات بحد ذاتيا( .درويش.)508 :1977 ،

وتتمثل أىمية الرقابة في العمل اإلداري في القيام بـــــ:
 .1التأكد من ما يتم تنفيذه من عمل إداري يكون متوافقاً مع الخطط الموضوعة مسبقاً.
(عقيمي.)2013 ،

 .2تساعد الرقابة في تجاوز ىذه المشكبلت والتنبؤ باألخطاء والعقبات واالنحرافات المحتممة،
والتي قد تظير أثناء تنفيذ الخطة(.عميان.)2010،

المفوض لو
 .3عمى صعيد التنظيم تظير أىمية الرقابة من خبلل عممية التفويض لمتابعة
َ
حول مدى قيامو بالواجبات الموكمة إليو( .عواد.)2013،
 .4تبرز أىمية الرقابة من خبلل التقميل من تكمفة الوقت والجيد المبذول واقتراح أفضل
األساليب العممية إلنجاز العمل( .النعيمي.)2008،
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ثالثاً :أنواع الرقابة:
أن وظيفة الرقابة كغيرىا من الوظائف اإلدارية ،ليا أنواع وتفرعات مختمفة ،وذلك حسب

المعايير المستخدمة في عممية تصنيفيا ،وبذلك تساعد المسؤول في إتمام عممية الرقابة بأفضل

الم ارقَب ،لذلك يمكن تقسيميا حسب عدة عوامل ومعايير،
وسيمة ممكنة وحسب العمل والنشاط ُ
ومنيا:
 .1الرقابة حسب التوقيت /المدى الزمني لمتنفيذ.
 .2الرقابة الداخمية والرقابة الخارجية "من حيث المصدر".
 .3الرقابة المستندية والرقابة الشخصية.
 .4الرقابة الفردية والرقابة الجماعية.
 .5الرقابة الدورية والرقابة المستمرة.

 .6الرقابة الشعبية والرقابة التشريعية والرقابة القضائية.
وفيما يمي تحميالً لتمك األنواع:
 .1الرقابة من حيث التوقيت /المدى الزمني لمتنفيذ:
وتقسم ىذه الرقابة إلى ثبلث مراحل يتم من خبلليا إتمام النشاط ،والمتمثل بــ:
أ -الرقابة السابقة لمتنفيذ (القبمية):
وىناك من يسمييا بالرقابة المتقدمة أو الوقائية؛ وذلك ألنيا تتم قبل تنفيذ أي عمل بيدف

الوقاية من أي خمل أو مشكمة قد تعترض حسن سير العمل المطموب تنفيذه.

ويسعى ال المسؤولون في ىذا النوع من الرقابة لمحصول عمى أكبر قدر من المعمومات

التي قد تساعدىم في التنبؤ بحدوث أي خطأ ،بحيث يتم االىتمام بمدخبلت النشاط بشكل كبير من

حيث الكم والكيف والجودة واإلجراءات والقواعد ،فضبلً عن المساعدة في وضع سياسات المنظمة
والقوانين والموائح التنظيمية( .محمود.)2011،

ب -الرقابة المتزامنة:
وىي الرقابة التي يسمييا البعض بالرقابة الفورية -أثناء التنفيذ -المرحمية ،ويتم ىذا النوع
من الرقابة أثناء تنفيذ العمل في حال حدوث أي خمل أو مشكمة ،والعمل عمى حل ىذه المشاكل
أوالً بأول لمنع استفحاليا وانتشارىا ،وتعتمد عمى اإلشراف المباشر لمنشاط(.النعيمي.)2008،
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ت -الرقابة الالحقة ( العالجية):
ىناك من يسمي ىذه الرقابة بالرقابة بعد التنفيذ /التاريخية ،حيث تتم عممية الرقابة بعد

إتمام النشاط وظيور المخرجات التي قد تنطوي عمى مشكبلت لم يتم مبلحظتيا في النوعين
السابقين ،حيث يتم إتمام العممية العبلجية بعد تنفيذ العمل.

ويعتبر ىذا النوع من أشير األنواع وأكثرىا استخداماً ،حيث تزود المسؤولين بالبيانات

والمعمومات حول النتائج النيائية ومدى مطابقتيا لمخطط المستخدمة( .عباس.)2011،

 .2الرقابة الداخمية والرقابة الخارجية "من حيث المصدر" :ويقسم ىذا النوع من الرقابة إلى
صنفين ،ىما:

أ -الرقابة الداخمية:
 .3يتم التطرق إلى الرقابة الداخمية من مدخمين ،ىما (:شاويش)1993،

 الرقابة الذاتية(الضمير) :وىي مراقبة الفرد لنفسو ومحاسبتيا بل وردعيا في حال سولت لو
نفسو بالقيام بأي عمل مخالف.

 الرقابة من خالل إنشاء وحدة داخمية :وىي تمك الرقابة التي تقوم بيا المنظمة عمى
أعماليا ونشاطاتيا من خبلل وحدة رقابية تابعة لممنظمة إلمكانية اكتشاف المشكبلت

وتفادييا.

ب -الرقابة الخارجية:
وىي قيام أجيزة رقابية خارجية ومستقمة بالرقابة عمى أعمال المنظمة والتأكد من حسن سير
ِ
المنظمة لعمل المؤسسات والمنظمات(الصحن وآخرون.)2000 ،
عمميا وفق القوانين والتشريعات
 .4الرقابة المستندية والرقابة الشخصية:
الرقابة المستندية ىي تمك الرقابة التي تعتمد عمى فحص المستندات واألوراق ،والتأكد من
سبلمتيا ومطابقتيا لئلجراءات المتبعة ،وىي أقرب لمرقابة الدورية ،أما الرقابة الشخصية فيي تعتمد

عمى مدى المبلحظة الشخصية التي يتمتع بيا المسؤول لتصرفات المرؤوسين(عواد.)2013،
 .5الرقابة الفردية والرقابة الجماعية:

الرقابة الفردية ىي الرقابة التي تعتمد عمى قيام فرد واحد وفي الغالب يتمثل بشخص

المسؤول بتقييم أعمال مرؤوسيو ورقابة نشاطاتيم الوظيفية ونتائجيا ،أما الرقابة الجماعية ىي قيام

مجموعة من األفراد بمراقبة أعمال باقي الموظفين في المنظمة وعادة ما تكون بشكل منظم وضمن

وحدة إدارية مستقمة ومحددة تكون تابعة لممنظمة بغرض الرقابة (النعيمي.)2008،
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 .6الرقابة الشعبية والرقابة التشريعية والرقابة القضائية:
الرقابة الشعبية ىي الرقابة التي تتم بواسطة أفراد المجتمع عمى أجيزة ومؤسسات الدولة

وتتم عن طريق النقابات والمؤسسات المجتمعية والتنظيمات السياسية ،أما الرقابة التشريعية فيي
الرقابة التي يقوم بيا المجمس التشريعي أو البرلمان في الدولة عمى المؤسسات ،أما الرقابة القضائية
فيي الرقابة التي تقوم بيا المحاكم والنيابة اإلدارية في الدولة عمى المؤسسات (عواد.)2013،

وعميو نستطيع القول أن الرقابة بأنواعيا المختمفة تيدف لموصول إلى تحديد عوامل النجاح

في العمل اإلداري لوضع خطط لتعزيزىا ،وتحديد نقاط الضعف ومواطن الخمل _ سواء أكان قبل

أو أثناء أو بعد تنفيذ األنشطة ،وذلك حسب حاجة العمل_ وذلك لمحاولة تجنبيا أو عبلجيا
وتحويميا إلى نقاط قوة إذا كنا نتكمم عن عمل إداري ناجح.

الفعال:
رابعاً :خصائص العمل الرقابي ّ

يتميز أي عمل رقابي بخصائص وأسس ضرورية لتفعيمو عمى أرض الواقع ،ويعتبر ذلك

ىو حجر األساس لنجاح الرقابة وحصاد نتائجيا ،وتشير أدبيات العمل الرقابي إلى أن ىناك
الفعال ،وىي (المبلءمة ،البساطة والوضوح،
خصائص عديدة تتعمق بأداء العمل الرقابي
ّ
االقتصادية ،المرونة ،الموضوعية ،يؤدي إلى اإلجراء التصحيحي ،التأكيد عمى االستثناء).
وفيما يمي تحميبلً ليذه الخصائص كاآلتي:
 .1المالءمة:
يجب أن يتفق ويناسب النظام الرقابي طبيعة العمل في المؤسسة وأىدافيا وكذلك ظروف

الحالة الراىنة ،حيث يتوجب عمى النظام الرقابي أن ينسجم مع جميع أنشطة المؤسسة وأن يمتاز
بالتنوع ليمبي احتياجات المنظمة من حيث األىمية والكمية والكيفية وطبيعة العمل.

(وديان ،الحدرب.)2013 ،
 .2البساطة والوضوح:

لكي يتم تطبيق النظام الرقابي بالشكل السميم ال بد من فيم ىذا النظام وكيفية تطبيقو
بالشكل المطموب لموصول إلى األىداف المنشودة ،وأن تكون أدواتو ووسائمو مفيومة وبسيطة بحد

ذاتيا.

ومن ىنا تبرز أىمية االىتمام بعنصر التدريب وكيفية استخدام الوسائل واألساليب الخاصة

بالنظام الرقابي لتسييل عممية الفيم والتطبيق السميم لو ،فالنظام الرقابي ال ُيقاس بعدد وتنوع
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األساليب المستخدمة في النظام ولكن تُقاس بدقة النتائج وكذلك دقة األساليب المستخدمة.
(العتيبي.)2005،
 .3االقتصادية:
يستند ىذا المبدأ إلى انخفاض التكمفة المقررة لتصحيح االنحرافات مقابل النتائج المرجوة،

عمماً بأن عنصر االقتصاد ىو عنصر نسبي وليس بشكل مطمق ،حيث قد تُكمف النظم الرقابية
المؤسسة مبالغ طائمة مقابل الحصول عمى المنفعة في المستقبل( .محمد.)2002،

 .4المرونة:

بما أن المؤسسات تعمل ضمن بيئة ديناميكية دائمة التغيير وغير ثابتة عمى نظام معين

وتتأثر وفق التغيرات المتعددة التي تجري حوليا ،فإن عمى المؤسسات أن تتكيف مع ىذه البيئة

المتغيرة ،وأن تمتاز نظميا الرقابة بالمرونة لمتوافق مع ما قد يفاجئيا من ظروف العمل ،األمر الذي

يستوجب أن يكون لممنظمات نظام رقابي محدد مع مراعاة عنصر المرونة الذي يساعدىا في
التغمب عمى المتغيرات التي تواجو تمك المنظمات(شريف.)2005 ،

 .5الموضوعية:

ومرضية،
أن الرقابة التي تعتمد عمى معايير محددة وواضحة تؤدي إلى نتائج دقيقة ُ

بعكس الرقابة التي تعتمد عمى اآلراء الشخصية بعيداً عن الموضوعية ،مما قد يؤدي إلى نتائج

غير دقيقة ،فالمعايير التي تمتاز بالدقة يجب أن تكون معايير كمية أو رقمية( .عواد.)2012،

 .6يؤدي إلى اإلجراء التصحيحي:

تعتبر الرقابة ىي األداة التي من خبلليا يمكن تصحيح األخطاء واالنحرافات التي تقع في

العمل ،بما يساىم في تطويره نحو األفضل والعمل عمى تحفيز الموظفين ،وبالتالي ليس ىدف
اإلدارة ىو تصيد األخطاء وتوقيع العقوبات عمى الموظفين(ديري.)2011 ،
 .7التأكيد عمى االستثناء:

تعتمد ىذه السمة عمى تخصيص العمل وتوزيع األدوار وفق مستويات اإلدارة ،حيث أن

المدراء يتجيون نح و األعمال اإلستراتيجية وذات األىمية في المؤسسة ،وكذلك األنشطة التي
تحتاج إلى اتخاذ قرار سريع وىام بالنسبة لحياة المنظمة ،األمر الذي يتطمب من المدراء التوجو

نحو اتخاذ القرار بخصوص المشاكل ذات األىمية وترك المشاكل األخرى لممستويات اإلدارية
األخرى والموظفين األقل درجة منيم في المنظمة ،وبالتالي فإن ىذه الخاصية تعتمد عمى التدخل

السريع والموجو لئلدارة في الحاالت ذات األىمية واألكثر إلحاحاً(محمود.)2011 ،
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المبحث الثاني

ومقوماتيا
الفعال ّ
أدوات العمل الرقابي ّ



أوالً :األدوات والوسائل المتبعة لتنفيذ العمل الرقابي:

لكل عمل أدواتو وأساليبو والوسائل المطموبة لمقيام بو ولتحقيق أىداف وغايات العمل

الرقابي ،فإنو من المناسب الوقوف عمى األدوات والوسائل المتبعة لتحقيق ىذا العمل من خبلل
عرض أىم األدوات المستخدمة في ذلك ،وىي (الميزانية التخطيطية ،المراجعة الداخمية ،التقارير

اإلدارية ،المبلحظة والمشاىدة الشخصية ،الشكاوي والتظممات ،الحوافز والجزاءات ،الرسوم البيانية،
تحميل النسب).
وفيما يمي تحميالً ليذه األدوات والوسائل:
 .1الميزانية التخطيطية:
تعتبر الميزانية التقديرية من أكثر األدوات والوسائل المستخدمة ألغراض الرقابة اإلدارية

والمالية ،وىناك من يعتبرىا األداة األساسية إلتمام عممية الرقابة وخصوصاً في المؤسسات

الحكومية ،ويعرف توفيق ( )466 :1978الميزانية التقديرية بأنيا" تكوين الخطط الخاصة بفترة

زمنية مقبمة مع التعبير عنيا باألرقام" ،وتتسم الميزانية التقديرية بتعددىا واختبلفيا باختبلف طبيعة
المنشأة وكذلك نشاطيا الذي تقوم بو ،ولضمان نجاح نظام الرقابة باستخدام الميزانية التقديرية،

فيجب أن تتوفر بعض الشروط فييا ،ومن أىميا( :حريم ،وآخرون)1998،
أ -أن يتم استخداميا من قبل المديرين كأداة رقابية وليس كبديل لئلدارة.
ب -أن يتم مساندتو من قبل اإلدارة العميا.

العامون الممتزمين بالميزانية التقديرية في إعدادىا.
ت -إشراك جميع المدراء ّ
ث -أن تتسم بالمرونة وعدم المغاالة.
ج -توفير بيانات حاضرة عن األداء الفعمي واألداء المقدر طبقاً لمميزانية التقديرية لدى المدراء
العامون.
ّ

 .2المراجعة الداخمية:
تعتبر المراجعة الداخمية أحد أدوات المنظمة التي تستخدميا ألداء المراجعة الشاممة وبناء

الييكل التنظيمي لممنظمة ،وتشتمل عمى مراجعة العمميات المختمفة بما ىو مخطط مسبقاً،
واكتشاف أي انحرافات قد تكون موجودة تمييداً التخاذ أي اإلجراءات الصحيحة ،وىي تشتمل عمى

مفيومين ،األول ىو المنظور التقميدي والذي ينظر لممراجعة الداخمية عمى أنيا أداة لمتحقق من
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سبلمة نظام التقارير المالية لممؤسسة ،والثاني وىو المنظور األوسع والذي تستخدم فيو كاختبار

لمتقارير المالية مضافاً إلييا بعض المجاالت كاختبار األىداف والييكل التنظيمي وجودة اإلدارة،
وقد تتم بواسطة أعضاء داخميين أو مستشارين خارجيين (شيحا)2004،

إال أن وظيفة المراجع الداخمي أشمل من الوظيفة والميمة التي يقوم بيا المراجع الخارجي،

حيث أن الطرفين ييتمون بدقة النظام موضوع التدقيق ،في حين أن كفاءتو تقع عمى عاتق المدقق
الداخمي)227-226 :1991 ،Sherer( .

ومن ىنا فإن معظم المنظمات تفضل االعتماد عمى المدقق الداخمي التساع ميام أعماليم

ومسؤولياتيم في المنظمة والماميم بجميع ظروف العمل المحيطة وبظروف المنظمة شاممة ،فضبلً
عن ذلك فإن تكمفتو أقل مقارنة بالمدقق الخارجي ،وبالرغم من ذلك فإن المنظمات ال يمكنيا

االستغناء عن المدققين الخارجيين كونيم يمثمون الشفافية والمصداقية لمجيات الخارجية،Ricky( .
)1997
 .3التقارير اإلدارية:
تعتبر التقارير اإلدارية أحد أساليب الرقابة وأكثرىا استخداماً لما ينطوي عميو من إظيار

صورة واضحة عن مجريات األمور في المنظمة بالشكل السميم ،وعادة ما ترفع لئلدارة العميا بشكل
دوري ،ىذا ولضمان فاعمية ىذه التقارير يتعين األخذ بعين االعتبار أن تكون التقارير مركزة ،وأـن

تكون دورية ،وتتسم بالموضوعية والمصداقية( .الصباح،ب.ت).
 .4المالحظة والمشاىدة الشخصية:

تعرف ىذه األداة بأنيا "قيام اإلداري أو المشرف بمبلحظة المرؤوسين في العمل وطرق

أداء العمل والنتائج التي توصموا إلييا"(.شيحا)424 ،2004 ،

حيث يقوم الرئيس بمراقبة أداء مرؤوسيو عن قرب ،وتكوين نظرة صحيحة وواضحة عن

سير العمل وصحة إجراءاتو مما قد يساعد عمى تصحيح األخطاء بأسرع وقت وأقل تكمفة

ممكنة(شامي ،نينو)2001،
 .5الشكاوي والتظممات:

تعتبر ىذه األداة من األدوات الشائعة في االستخدام في الو ازرات واإلدارات الحكومية،

والتي تمتاز بالتعامل شبو اليومي مع الجميور الخارجي وىو المواطن ،فمن خبلليا يمكن الوصول

إلى االنحرافات التي قد يمارسيا الموظفون المتعاممون مع الجميور وامكانية تصحيحيا وفق ما

تقدم من شكاوي ،لذا فإنو يجب عدم التقميل من أىمية ىذه األداة الرقابية ،بل النظر إلييا بجدية

كأداة رقابية فاعمة (الصحن ،المصري)1997،

28

 .6الحوافز والجزاءات:

أن استخدام نظام الحوافز والجزاءات بشكل متو ٍ
ازن يؤدي إلى تحقيق الرقابة عمى المنظمة

بشكل غير مباشر ،حيث أن منح الحوافز لمموظفين المتميزين ،وكذلك إيقاع العقوبات الجزائية

المناسبة عمى الموظفين المخالفين يعمل عمى تحقيق األىداف المطموبة من حيث زيادة اإلنتاج

والمحافظة عمى المال العام وحمايتو( .الكفراوي.)1998،
 .7الرسوم البيانية:

يتم استخدام ىذا األسموب بغرض عرض نشاط المؤسسة خبلل فترة محددة وفق رسوم
بيانية متعددة توضح مسار المنشأة من حيث التقدم أو االنحراف ،حيث يتم التعرف عمى نتائج
أعمال المؤسسة بصورة سريعة وسيمة ،والمقارنة بين أعمال ونتائج المنظمة لفترات عديدة ،وكذلك

مقارنة النتائج بما كان متوقعاً (محمد)2002،
 .8تحميل النسب:

تنبع أىميتيا من تفسير العبلقة بين بندين أو متغيرين بشكل يسمح باستخراج النتائج

بشكل أسيل من ناحية ،وقادر عمى إعطاء مقارنة مفيدة بين متغيرين من ناحية أخرى وىو بذلك
يمثل أداة رقابية مفيدة تساعد اإلدارة في التعرف عمى موطن الضعف والقوة.
))Gapenski, 1994:72

Brigham,

ويعتمد ىذا األسموب عمى تفسير العبلقة بين متغيرين؛ بغرض التوصل لمنتائج بشكل

أسيل مما يعتبر أداة رقابية تساعد عمى التعرف عمى مواطن القوة والضعف في أعمال المؤسسة،

وتنقسم النسب المالية إلى خمس مجموعات وفقاً لمنشاط المراد تقييمو ،وىي( :عباس.)2004،
أ -نسب السيولة:
وىي قدرة المؤسسة عمى توفير السيولة النقدية لموفاء بالتزاماتيا ،ومنيا:
 نسبة التداول ،ونسبة التداول السريعة.

ب -نسب النشاط:

وتبين ىذه النسبة مدى فعالية المنظمة في استخدام مصادرىا ،ومنيا:
 معدل دوران الموجودات (األصول).
 معدل دوران المخزون.

 معدل دوران الذمم المدينة.
 معدل دوران رأس المال.
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ت -نسب الربحية:
تعمل نسب الربحية عمى قياس ومعرفة مدى تحقيق المنظمة لؤلرباح ،ومنيا:
 نسبة صافي األرباح.
 نسبة مجمل الربح.

 العائد عمى االستثمار.
 القوة اإليرادية.

ث -نسب المديونية:
وىي تقيس مدى اعتماد المنظمة عمى أموال غيرىا في تمويل عممياتيا ،ومنيا:
 نسب الرافعة المالية

 نسبة االقتراض إلى الممكية.

ج -نسب التغطية:

تشير نسب التغطية إلى قدرة المنشأة عمى دفع ديونيا طويمة األجل في مواعيدىا ،ومنيا:
عدد مرات تغطية األرباح لمفوائد واألقساط.
وعميو يتبين بأن أي نظام رقابي فعال يسعى لتحقيق أىدافو يعتمد عمى تنفيذ مجموعة من األدوات

والوسائل البلزمة ،فمنيا ما يستخدم لقياس أداء المنظمة ككل ،ومنيا ما يقتصر عمى أجزاء معينة

من المنظمة ،كما أنيا ال تتساوى من حيث السيولة والصعوبة ،ك ٌل حسب طبيعة العمل المستخدمة

لقياسو.

ثانياً :مقومات العمل الرقابي الفعال:

ال شك أن الرقابة ال تكون فعالة إال إذا كانت مبنية عمى أسس ومقومات صحيحة ويجب

عمى كل رئيس أو مدير مؤسسة أو منظمة أن يمم بيا وأن تحقق الدور المنوط بو في ىذا

الخصوص والوقوف عمى مدى تنفيذ الخطة المرسومة والسمبيات التي تواجو التطبيق واألخطاء في

األداء.

حيث قام معيد المراجعين الداخميين بإعداد مجموعة من المعايير الخاصة بالمراجعة

الداخمية ،متمثمة بـ)Brink, V.Z. and H. Witt 1982, 21-22( :

 االستقالل :وذلك بأن تكون إدارة المراجعة الداخمية مستقمة ،وأن تتبع السمطة التنفيذية
األعمى.
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 الكفاءة المينية :وىي أن تتوفر في أفراد إدارة المراجعة الداخمية التأىيل العممي والعممي
البلزم.


نطاق العمل :بحيث تتميز بالشمولية لكافة عمميات المنشأة.

 تنفيذ العمل :والتي تعتمد عمى وضع وتنفيذ خطط وبرامج واضحة األىداف والمعالم.
 اإلشراف :وىي تقع عمى عاتق إدارة المراجعة الداخمية.

وبذلك فإن األمر يتطمب الوقوف عمى أىم مقومات العمل الرقابي الفعال من خبلل تحميل

الموضوعات التالية:

 .1استقبللية العمل الرقابي (االستقبلل الوظيفي).
 .2توفر الكفاءة المينية البلزمة.

 .3توفر األدوات والوسائل التقنية البلزمة.
 .4بذل العناية المينية الواجبة.

 .1استقاللية العمل الرقابي:

يعتبر عنصر االستقبللية من أىم العناصر والركائز األساسية لمعمل الرقابي لكي يتم
اعتباره عمبلً رقابياً ناجحاً ،وبما أن الرقابة الخارجية تمتاز عن الرقابة الداخمية بمدى استقبلليتيا،

فبل بد ليا أن تتمتع باالستقبلل الكامل والكافي لضمان نجاح عمميا ،وضمان حسن سير إجراءاتيا.

وقد يكون االستقبلل فكريا ،وذلك بأن تتم عممية التدقيق دون التأثر بأي مؤثرات خارجية

تؤثر عمى المينية العممية لممدقق ،وقد تكون االستقبللية في المظير ،بحيث تتكون شبية لدى

الطرف اآلخر بعدم الموضوعية أو عدم النزاىة لممدقق أو المنظمة القائمة بالتدقيق.
(.)p28 :2011،GAO

ويقصد باستقبللية العمل الرقابي بأنو " استقبللية جياز الرقابة والموظفين الفنيين العاممين
ُ
بو" (شاىين.)34: 1995،
وقد أشار إعبلن (ليما) في ىذا الخصوص إلى ضرورة تمتع ىذه الييئات باالستقبللية

الوظيفية التامة ويبين مدى أىميتيا ،خاصة الرقابة المالية والتي يمكن إسقاطيا عمى الرقابة اإلدارية

بطبيعة الحال ،حيث نصت الفقرة ( )1من القسم ( )5عمى ما يمي ":أن الييئات العميا لمرقابة

المالية يمكنيا أن تقوم باختصاصاتيا بصورة موضوعية وفعالة إذا كانت مستقمة عن الجية
الخاضعة لرقابتيا وكانت تتمتع بالحماية ضد النفوذ الخارج عنيا"( .إعبلن ليما.)1982 ،
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وحسب ميثاق فيينا ( )2004حول استقبللية أجيزة الرقابة العميا فقد تضمن عدة مبادئ

بالخصوص ،منيا( :الرحاحمة)291 :2006 ،

أ -وجود إطار دستوري أو قانوني مبلئم وفعال وأحكام تطبيق واقعية ليذا اإلطار.

ب -استقبللية رؤساء األجيزة الرقابية من حيث التعيين وانياء الخدمة والحصانة القانونية.
ج -صبلحيات تفويض واسعة وحرية التصرف التامة لتنفيذ ميام الجياز.

د -التوصل إلى المعمومات دون قيود أو موانع.

ه -الحرية في اتخاذ الق اررات بشأن مضمون وتوقيت إعداد األجيزة الرقابية لمتقارير وطبعيا
ونشرىا.

و -وجود آليات متابعة فعالة لتوصيات الجياز الرقابي.

ز -االستقبلل المالي واإلداري ووجود الموارد البشرية والمادية والمالية المبلئمة والكافية ألداء
الجياز.

ومما سبق يتضح بأن استقبلل العمل الرقابي ما ىو إال ركيزة أساسية وضرورة واجبة

لتحقيق نجاح العمل الرقابي ،وذلك بأن يقوم المراقب بعممو دون ضغوط أو تأثير من جيات

خارجية أو حتى من جيات عميا.

واالستقبللية تعني "استقبلل المراقب في رأيو تمام االستقبلل عن األشخاص الخاضعين

لرقابتو و دون أن يغير من حكمو شيئاً تبعاً ألىواء المؤسسة الخاضعة لمرقابة ،وبالتالي يكون

المراقب متحر اًر من أىوائو ومصالحو الشخصية وتأثير اآلخرين" (اليمولي)1991:178،
كما أن المجمع العربي لممحاسبين القانونيين قد أشار إلى االستقبللية بأنيا:

" قدرة المراجع عمى العمل بكل نزاىة وموضوعية ،والبعد عن أي تأثير خارجي يؤثر عمى

إبداء الرأي الفني المحايد"( .المجمع العربي.)2001،

ىذا وينظر إلى استقبللية العمل الرقابي الوارد في قانون "ديوان الرقابة المالية واإلدارية" رقم ()15

لسنة  2004في فمسطين من خبلل ثبلث محاور:
 االستقبلل المالي

 االستقبلل اإلداري

 االستقبلل الوظيفي

أ -االستقالل المالي:

تعتبر استقبللية األجيزة الرقابية العميا مالياً مدخبلً ميما لضمان حياديتيا عن الجيات

األخرى وضماناً قوياً الستقبلليتيا بشكل كامل ،وقد نصت المادة ( )2من ذات القانون عمى أن "
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ينشأ بمقتضى أحكام ىذا القانون ديوان عام يسمى ديوان الرقابة المالية واإلدارية يكون لو موازنة

خاصة ضمن الموازنة العامة لمسمطة الوطنية ويتمتع بالشخصية االعتبارية المستقمة ويتمتع باألىمية
القانونية الكاممة لمباشرة كافة األعمال والنشاطات التي تكفل تحقق الميام التي قام من أجميا".

وبتحميل المادة القانونية يتضح أن ديوان الرقابة المالية واإلدارية يحظى بشخصية اعتبارية

مستقمة عن السمطة التنفيذية وليا ذمة مالية مستقمة ،وىذا ما يمنحيا االستقبللية الواجب توافرىا في
أجيزة الرقابة حتى تكون قادرة عمى القيام بالميام والواجبات الممقاة عمى عاتقيا.
ب -االستقالل اإلداري:
ويقصد بذلك أن تكون تبعية الجياز الرقابي ألعمى سمطة تشريعية في الدولة ،حيث
أوصى المؤتمر الثالث لمجموعة العمل لؤلجيزة العميا لمرقابة والمحاسبة في الدول العربية بأن تكون

التبعية لمسمطة التشريعية ،وأن يكون بينيما صمة وثيقة ،عمى أن تُعطى األجيزة الرقابية العميا
الحرية الكاممة في إعداد لوائحيا وأنظمتيا الداخمية دون تدخل من أي جية أخرى.
(مجمة الرقابة المالية.)168 :1991،

ىذا وفي فمسطين فمم ينص قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004

عمى تبعية الديوان ألي سمطة كانت من السمطات الثبلث في الدولة ،وانما كانت ىناك إشارة إلى

تبعية الجياز إلى رئيس السمطة الفمسطينية ،وفي بعض األحيان إلى السمطة التنفيذية أو حتى إلى
السمطة التشريعية في مر ٍ
ات أخرى ،ومن مظاىر ذلك:

وبناء عمى تنسيب من مجمس الوزراء وبعد
يتم تعيين رئيس الديوان من رئيس السمطة الوطنية،
ً
المصادقة عمى تعيينو باألغمبية المطمقة من المجمس التشريعي ،عمى أن يتم تعيين نائب رئيس
الديوان والمدير العام لمديوان بقرار من مجمس الوزراء وبتنسيب من رئيس الديوان ،في حين ُيعين
باقي موظفي الديوان بقرار من رئيس الديوان لتمكينو من القيام بميامو وذلك حسب ما جاء في

المادة رقم ( )4من القانون.

مما سبق يتضح بأن ىناك تدخل من السمطة التنفيذية والمتمثمة بشخص رئيس مجمس

الوزراء في اختيار وتنسيب رئيس الديوان وكذلك في اعتماد نائبو ومدير عام الديوان ،بخبلف
بعض الدول العربية األخرى ،فقد ّبينت الفقرة (ب) من المادة ( )19من القانون ( )39الخاص
بالجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة باليمن عمى أن " يعين رئيس الجياز بقرار من مجمس الرئاسة

بدرجة وزير".
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وكذلك المادة ( )3من نظام ديوان المراقبة المالية بالمممكة العربية السعودية التي نصت

عمى أن " يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ممكي ،وال يجوز عزلو أو إحالتو إلى التقاعد إال بأمر
ممكي".

ومن خبلل عرض ما سبق ترى الباحثة أىمية وجود تشريع قانوني واضح يعالج ىذه

المسألة ،بحيث ال يتم تعيين رئيس الديوان بتوجيو من السمطة التنفيذية ،بل من أعمى سمطة في
الدولة ،بيدف ضمان ممارسة الديوان لنشاطو الرقابي بعيداً عن أية تأثيرات جانبية عمى أدائو.

وتجدر اإلشارة إلى المادة رقم ( )12من القانون فقد نصت عمى أنو" ال يجوز التدخل في

أي عمل من أعمال الديوان وتمتزم جميع الجيات الخاضعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل والتام

فيما يطمبو الديوان منيا"

وحول ىذه المادة فتبين أنيا تحد من تأثير السمطة التنفيذية عمى قرار الديوان ،وبالتالي

فيي ترسخ مفيوم االستقبللية وبيذا يكون حسناً ما فعل المشرع بذلك ،ولكن ال زال النص السابق

ذكره في المادة ( )4من القانون تحد من ىذه االستقبللية ،فبل يجوز بأي حال من األحوال أن
يشارك في اختيار رئيس الديوان من ىم تحت رقابة الديوان ،فمن باب ضمان االستقبللية والشفافية

في العمل الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين أن تكون السمطة التنفيذية في منأى
عن اختيار وتنسيب رئيس الديوان ونائبو وكذلك المدير العام لمديوان.

 المساءلة القانونية لرئيس الديوان:
أوضحت المادة السابقة رقم ( )12من القانون عمى أن يكون الديوان مسؤوالً أمام رئيس

السمطة الوطنية وأمام المجمس التشريعي.
التنفيذية.

ومن ىذه المادة يتبين بأن االستقبللية اإلدارية قد تحققت كاممة دون تدخل من السمطة

 عزل رئيس الديوان:
وفق ما نصت عميو المادة العاشرة من القانون فإنو ال يجوز عزل رئيس الديوان ألي سبب
من األسباب إال باألغمبية المطمقة لممجمس التشريعي ،ويتبين بأن المشرع قد وفق بذلك من حيث

أن ىذه المادة تقف بجانب رئيس الديوان وتحميو من أي تدخبلت خارجية نتيجةً لتقارير األداء التي
يقدميا الديوان.

ج -االستقالل الوظيفي:
وىو االستقبلل الذي يطال موظفو الجياز الرقابي األعمى في الدولة من حيث أدائيم

الوظيفي ،ومن ىنا يمكن تسميتيا باالستقبلل العضوي أيضاً.
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ويقصد باالستقبلل الوظيفي بأنو" إحاطة أعضاء الجياز الرقابي وموظفيو الفنيين

بالضوابط واإلجراءات التي تكفل تحقيق استقبلليم وحمايتو من تأثير الجيات الخاضعة لمرقابة"
(شاىين.)42 :1995،

وبالرجوع إلى إعبلن (ليما) في البنود ( )1،2،3من القسم ( )6فيما يخص استقبللية

أعضاء وموظفي الييئة العميا لمرقابة المالية فإنو قد ورد بأن استقبللية أعضاء وموظفي الييئة
العميا لمرقابة المالية مرتبط ارتباطاً غير قابل لمفصل باستقبللية أعضائيا ،واألعضاء ىم األشخاص

المكمفون بوضع الق اررات لمييئة العميا لمرقابة المالية( .إعبلن ليما.)1982،
ُ
كما ال بد لبلستقبلل الوظيفي أن يتحقق لدى كل من نائب رئيس الجياز والموظفين
العاممين في الجياز ،لذلك ال ينبغي االكتفاء بتقرير الضمانات لجياز الرقابة المالية العميا ولرئيسو
فحسب ،بل ال بد من االىتمام الكافي بنائبو وبكافة الموظفين وخاصة الفنيين منيم الذين يباشرون

ميمة الرقابة ،وبالشكل الذي يتبلءم مع تحقيق األىداف الرئيسية لمرقابة وتوفير الضمانات الكافية
والمبلئمة ضد العزل والتأديب واإلحالة عمى المعاش ،وأي تعسف يعيق أداء الموظف الفني الرقابي

عن أداء عممو بالحرية والكفاءة والموضوعية( .الحسني وخرابشة.)342 :2000 ،

وبالرجوع إلى قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين فيما يتعمق باالستقبلل

الوظيفي لمعاممين فإنو قد ذكر التالي:

أ .يعين رئيس الديوان عدداً كافياً من الموظفين لتمكين الديوان من القيام بميامو ،وذلك حسب
ما جاء في المادة (.)4

ب .يعين رئيس الديوان المديرين التنفيذيين والمفتشين والمستشارين والخبراء الفنيين والموظفين
وفقاً ألحكام ىذا القانون وقانون الخدمة المدنية ،وذلك حسب ما جاء في الماد (.)16

ت .ال يجوز لرئيس الديوان ندب أي من الموظفين في الديوان لمقيام مؤقتاً أو بشكل دائم بعمل
معين في أية جية حكومية أو غير حكومية ،وذلك حسب المادة (.)46

ث .تسري عمى الموظفين في الديوان أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنو نص في
ىذا القانون ،وذلك حسب المادة (.)53

وحول ما سبق فأنو لضمان استقبللية العمل الرقابي في ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،ال بد

من ضمان استقبللية وشفافية عمل موظفو الديوان وذلك من خبلل توفر ضمانات تكفل
أوضاعيم الوظيفية والتي تشمل التعيين والترقية والندب والنقل والعبلوات اإلدارية والعقوبات

التأديبية وانياء الخدمة أو حتى إجراءات العزل أو اإلقصاء الوظيفي.
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ىذا ومن خبلل ما ورد من نصوص في المواد سابقة الذكر يتضح عدم وجود نص قانوني

يعمل عمى تحصين موظفي الديوان ويخصيم بحقوق وامتيازات خاصة تتبلءم مع طبيعة أعماليم
ومسؤولياتيم ،حيث يسري عمييم قانون الخدمة المدنية الذي يسري عمى باقي موظفي الخدمة

المدنية دون االلتفات إلى طبيعة النشاط وأىميتو.

وفي نفس الوقت يجب أن يتمتع المراقب بصفات تؤىمو لتولي ىذه الميام حيث يجب أن

بناء عمى عبلقات شخصية.
يتمتع باألمانة الذىنية وعدم االنحياز لمجية الخاضعة لمرقابة ً
فقد ذكر قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم ( )15لسنة  2004منو والمتعمقة
بالشروط الواجب مراعاتيا عند تعيين الموظفين ،بوجوب أن يكون ىؤالء من ذوي الكفاءة
واالختصاص والمشيود ليم بالنزاىة وحسن السمعة ،وأال يكون قد تعرض إلدانة من محكمة

مختصة في أية جناية أو في جنحة مخمة بالشرف أو األمانة أو جريمة من جرائم األموال.

ومما ال شك فيو أن توفر ىذه الصفات بالرجل المراقب يحقق ما يعرف باالستقبلل

الظاىري فيذا االستقبلل يتمثل في " قناعة اآلخرين حول عمل المراقب الذي يقوم بعممية الرقابة،
وأن ال يكون ىناك بعض األمور التي تضعف ىذه القناعة" (جربوع.)105 :2002،

وقد أكد قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية عمى ىذا النوع من االستقبلل "الظاىري" في

نص المادة رقم ( )17بالقول "ال يجوز لرئيس الديوان ونائبو والمدير العام أثناء تولي المنصب

أن:

أ .يتولى أي وظيفة أخرى.
ب .يشتري أو يستأجر ماالً من أموال السمطة الوطنية أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة

ولو بطريقة غير مباشرة أو بطرقة المزاد العمني وال أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئاً من أموالو أو

يقاضييا عميو.

ت .يشارك في التزامات تعقدىا السمطة الوطنية أو المؤسسات أو الييئات العامة.

ث .يجمع بين الوظيفة في الديوان وعضوية مجمس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو ىيئة حكومية
أو غير حكومية.

مما سبق يتبين بأن ىذه المادة قد خصت رئيس الديوان ونائبو والمدير العام ولم تتعرض

إلى باقي الموظفين في الديوان ،سوى ما أتت عميو مادة رقم ( )46بعدم جواز ندب أي من
الموظفين في الديوان لمقيام مؤقتاً أو بشكل دائم بعمل معين في أية جية حكومية أو غير حكومية.
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وعميو فإن مظاىر االستقبلل المطموبة لم تكن كافية في نصوص مواد قانون ديوان الرقابة

المالية واإلدارية لضمان استقبللية العمل والنشاط الرقابي وبما يضمن منح موظفي الديوان الحقوق
واالمتيازات التي تضمن حياديتيم في العمل الرقابي.
 .2توفر الكفاءة المينية الالزمة:
أن نجاح أي مؤسسة أو منظمة في تحقيق أىدافيا ووصوليا إلى ما ىو منشود يعتمد

عمى توفير كادر بشري متميز ومتطور بشكل دوري في طريقة حصولو عمى المعرفة والخبرة الكافية
لمجال عممو وكذلك االستم اررية في طريقة التدريب اليادف.

وان كانت ىذه الميزات مطموبة في موظفي المؤسسات بشكل عام ،فإنيا حاجة ضرورية

وممحة في األجيزة الرقابية وخاصة العميا منيا والتي تتبع الدولة وتكون أحد أذرعيا الميمة لمرقابة

عمى المؤسسات العامة األخرى فييا.

أن األجيزة الرقابية العميا تحتاج إلى تطوير أداء وخبرات موظفييا لمسايرة التطورات

المستمرة في محيط األعمال ،حيث أنيا تمتاز باألعمال واألنشطة غير الروتينية والتي تحتاج إلى
تجدد مستمر.

كما أن إخضاع موظفي األجيزة الرقابة العميا لمتدريب المستمر ولمدورات التدريبية التي

تكسبيم خبرات متقدمة تؤىميم ألداء أعماليم الرقابة بكفاءة ومينية عالية وبأسموب تقني سوف
يساىم في مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث لؤلساليب الرقابية والمستجدات في ىذا المجال.

ومما سبق يتبين بأنو لكي يتم تحقيق ىذا اليدف من تطور األداء الرقابي لموظفي األجيزة

الرقابية العميا ،فإنو ال بد من االىتمام بحسن ودقة اختيار الموظفين من البداية ،ومن ثم يتم الشروع
بعممية تطوير األداء الرقابي.

ىذا وقد اىتمت كثي اًر من الدول بعممية اختيار موظفي الرقابة ألجيزتيا الرقابية العميا،

حيث جاء في مؤتمر لممنظمة الدولية لؤلجيزة العميا لمرقابة (أنتوساي) والذي ُعقد في نوفمبر
 ،1988وثيقة (أخبلقيات اإلنتوساي لمينة مدقق القطاع العام) ،والتي نصت عمى:
(مجمة الرقابة)2005 ،

دائما وأن يطبق معايير مينية عالية في أدائو لعممو بما
 عمى المدقق أن يكون سموكو ً
مينيا ً
يسيم في تنفيذ مسؤولياتو بكفاءة وتجرد.
 عمى المدقق أن ال يقوم بعمل ىو ليس مؤىبلً لمقيام بو.

ممما بالمعايير الرقابية المناسبة وبالسياسات واإلجراءات والممارسات
 عمى المدقق أن يكون ً
وكذلك باألساليب والقواعد المحاسبية وباإلدارة المالية ،كذلك ينبغي أن يفيم المدقق بصورة
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جيدة المبادئ والمعايير الدستورية والقانونية والمؤسسية التي تخضع ليا عمميات الجية

الخاضعة لمرقابة.

 عمى المدقق أن يمارس العناية البلزمة عند تنفيذ العمميات الرقابية واإلشراف عمييا وعند
إعداد التقارير المتعمقة بيا.

 عمى المدقق أن يستخدم الطرق والممارسات األعمى جودة انطبلقًا في تنفيذ عممياتو
الرقابية ،وأن يمتزم عند تنفيذ العمميات الرقابية وتقديم التقارير بالمبادئ األساسية وبالمعايير
عموما.
الرقابية المتفق عمييا
ً

دائما عن تعيين وتحسين الميارات البلزمة لمقيام بواجباتو المينية.
 المدقق المسؤول ً
ىذا وقد سبق أن جاء في المؤتمر السابع لممنظمة الدولية لؤلجيزة العميا لمرقابة (أنتوساي)

والذي ُعقد في كندا عام  1971بعض اإلجراءات المتعمقة بأسموب اختيار العاممين الفنيين في
األجيزة الرقابية وىي:
أ .يتم اختيار العاممين الجدد الذين يعينون في أدنى المستويات الوظيفية من حيث التخرج من
الجامعات والمعاىد المتخصصة في فروع المحاسبة أو االقتصاد أو القانون أو أي
تخصصات أخرى تتطمبيا حاجة العمل الرقابي.

ب .يتم تدريب العاممين الجدد لفترات كافية كل حسب مجال تخصصو الذي يعمل فيو قبل
قيامو بمباشرة أعمال الرقابة الفعمية.

ت .يراعى في اختيار األعضاء الفنيين لشغل الوظائف العميا ،أن يكونوا من ذوي الخبرة
الطويمة ومن كبار موظفي الدولة أو القطاع الخاص ويشترط أال تقل سنيم عن سن معينة،
وتكون ليم إجراءات خاصة من حيث التعيين كما يجب أن يكونوا من ذوي الكفاءة المينية

واألمانة واإلخبلص والقدرة عمى القيادة.

كما جاء أيضاً في إعبلن (ليما) حول ما يخص تطوير وتنمية الكادر البشري لدى األجيزة
الرقابة العميا ،والتي تضمنت(إعبلن ليما:)1982،
أ .يجب أن يكون أعضاء وموظفي جياز الرقابة من ذوي المؤىبلت واالستقامة السموكية
المطموبة لمقيام بأداء أعماليم عمى الوجو األكمل.
ب .يراعى في اختيار موظفي جياز الرقابة الخبرة المينية المناسبة والمستوى والقدرة العالية.
ت .يجب توفير التنمية المينية من الناحيتين النظرية والعممية لجمع أعضاء وموظفي الجياز
مع مراعاة تدعيم تمك التنمية لتتجاوز حدود المعرفة التقميدية.
ث .العمل عمى تكثيف الجيود وتبادل المعرفة واألفكار والخبرات من خبلل المؤتمرات والحمقات
الدراسية التدريبية ومن خبلل إصدار مجمة عممية مينية.
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وىذا وبمراجعة ما ورد في مؤتمري (أنتوساي) و (ليما) ،ومطابقتو مع قانون ديوان الرقابة
المالية واإلدارية رقم ( )15لسنة  2004في فمسطين ،فإن نص المادة رقم ( )6ونص المادة رقم
( )45قد اشترطتا عند التعيين أن يكون الموظف من ذوي الكفاءة واالختصاص ،ويكون ذو سمعة
حسنة ،وأال يقل عمر رئيس الديوان أو نائبو عن أربعين عاماً.
كما ذكرت المادة ( )21في نفس القانون بأنو " ال يجوز أن يعين أي شخص في وظيفة

مفتش في الديوان أو ينتدب لمقيام بأعمالو إال إذا كان حاصبلً عمى الشيادة الجامعية األولى عمى

األقل حسب االختصاص".

كما ذكر القانون أيضاً في مادتو رقم ( )23عن متابعتو ومحاولتو لمكشف عن المخالفات

المالية واإلدارية والقانونية التي قد يرتكبيا موظفيو أثناء ممارستيم لواجباتيم الرقابية ،كما اىتم
بالشكاوى المقدمة من المواطنين عن المخالفات التي تقع من موظفو أو حتى من إىماليم ألدائيم

الوظيفي ،حيث يحاول الديوان معالجتيا والوقوف عمى مسبباتيا.

وحول ما سبق فإن األمر يتطمب توفير العديد من المتطمبات الضرورية لتحقيق الكفاءة

المينية والتطوير الفعال لموظفي الديوان.

المتطمبات الضرورية لتحقيق التطور الفعال لمعاممين:
يمكن توضيح أىم المتطمبات والمستمزمات الضرورية الواجب إتباعيا لموصول إلى تطوير

وفعال لمموظفين ،وخصوصاً في األجيزة الرقابية العميا كما يمي( :الطعاني)2002،
كفؤ ّ
أ -توفير ميزانية مناسبة لعممية التدريب:

أن أي عممية تدريبية ترتبط بالتكمفة والتي تزداد طردياً بزيادة جودة أنواع األساليب التدريبية

المتبعة ،وأحياناً تزداد التكمفة في حال كان التدريب خارج مكان العمل ،حيث يشمل األجور
والمدرب والمتدرب والنقل واعداد األوراق المرجعية لمتدريب والمواد التدريبية والبرمجيات التدريبية

الحاسوبية.

عمماً بأنو يمك ن تقميل ىذه التكاليف المبلزمة لمعممية التدريبية بقبول المنح والمساعدات

الخارجية إلتمام النشاط التدريبي من أجل تحقيق أىدافو.

ب -االختيار الجيد لعامل الوقت:

يعتبر العامل الزمني من أىم المقومات األساسية الضرورية لنجاح النشاط التدريبي

والحصول عمى النتائج المرجوة من عممية التدريب ،حيث أنو من األجدر تحديد الوقت وفق حدود
زمنية معينة يمكن من خبلليا لممتدرب أن يتوقف عن القيام بأعمالو لغرض التدريب ،وأن يكون
بأقل وقت ممكن ،ومن ىنا يجب التحمي بالواقعية قدر اإلمكان في حال تحديد ىذه األوقات.
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إال أن ىناك من يرى بأنو يجب األخذ بعين االعتبار وجود خطة سنوية لمتدريب تراعي

األولويات حسب حاجة الجياز ،وبذلك يكون التدريب عممية مبلزمة لمموظف طوال فترة خدمتو في
الجياز (الحسني والخرابشة.)2000 ،

ج -االختيار الجيد لممدربين:

يعتبر االختيار الجيد لممدرب من الركائز األساسية لنجاح العممية التدريبية والوصول إلى

األىداف التي أنشأت من أجميا ،ومن الممكن االعتماد عمى عدة خيارات عند اختيار المدرب
المناسب ومنيا:

 مدربين من داخل المنظمة.
 مستشارين تدريبيين من خارج المنظمة.
 أساتذة جامعات.

 ىيئات متخصصة لمتدريب.
 المديرون ورؤساء األقسام.

 الزمبلء المتميزون في العمل.

د -االختيار المناسب لمكان التدريب:

أن لمكان التدريب تأثير كبير عمى المتدربين أثناء العممية التدريبية من حيث الفيم

واالستيعاب ،وكذلك المشاركة واجراء التمارين المطموبة منيم بأريحية ،لذلك يتوجب عمى مصممي

النشاط التدريبي أن يأخذوا بعين االعتبار تصميم غرفة التدريب وتوفير المستمزمات واألساليب
التدريبية الكافية بالشكل الذي يساعد عمى نجاح العممية التدريبية.

ه -االختيار المناسب لممتدربين:

يعتمد اختيار الموظفين لمنشاط التدريبي عمى التخصص ومجال العمل وكذلك الميام

المناط إليو ،وكذلك الحال في األجيزة الرقابية ،فإن النشاط التدريبي لمموظف الفني يختمف كمياً عن

النشاط التدريبي لمموظف اإلداري في نفس الجياز ،حيث أن االختيار يعتمد عمى األىداف المراد

تحقيقيا والتي ىي بطبيعة الحال تترجم االحتياجات التدريبية لممتدربين.
و -ربط نظام الترقية والترفيع وشغل المناصب العميا واالبتعاث:

يرعى أن يتم ربط نظام الترفيع والترقية باجتياز دورات تدريبية متخصصة بنجاح ،أو حتى

إعداد أوراق عمل أو أبحاث عممية متخصصة في مجال الرقابة ،كما يجب اعتبارىا شرطاً أساسياً

لشغل المناصب العميا واالبتعاث ( الحسني ،الخرابشة.)2000 ،
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 .3توفر األدوات والوسائل التقنية الالزمة:
أن بيئة العمل في تطور وتنوع مستمر دون توقف ،وكذلك الحال في األدوات والوسائل

المستخدمة في العمل الرقابي ،والتي ابتدأت بالوسائل اليدوية (الدفترية) والتي تعتمد عمى حفظ
المستندات واألوراق الرسمية إلى أن وصمت تدريجياً إلى حفظ المستندات بشكل إلكتروني عن

طريق األرشفة اإللكترونية ،وكذلك القيام باألعمال الوظيفية مباشرة عمى األجيزة الحاسوبية.

مما يستمزم قيام األجيزة الرقابية بتطوير كادرىا وأسموبيا لمجاراة الواقع الجديد والتعرف

عمى وسائل جديدة لمعمل الرقابي ،ولكن بطريقة إلكترونية.

وتعتبر المعمومات في عالم األعمال عنص اًر ىاماً من عناصر االنتاج ،لذلك اتجيت ىذه

المؤسسات إلى أتمتة نظميا؛ من أجل التحكم بيذا الكم اليائل من المعمومات ومن جية أخرى
لضمان وصول ىذه المعمومات لممستخدمين الداخميين والخارجيين بشكل صحيح ودقيق الستخداميا

في اتخاذ القرار.

ومن جانب آخر يجب أن ينصب االىتمام أيضاً من قبل مبرمجي الحاسوب من حيث

إعداد برامج إدارية ومحاسبية لمعالجة الرقابة اإلدارية والمحاسبية ،األمر الذي يفرض تطوير
الوسائل الرقابية من خبلل نظم الحاسوب ،ويرى بعض الباحثين بأن الرقابة من خبلل نظم

الحاسوب تتم وفق المحاور التالية( :التميمي)139 :2004،
 الرقابة عمى المدخبلت.
 الرقابة عمى التشغيل.

 الرقابة عمى المخرجات.
 الرقابة عمى الممفات.

ووفق ىذه المحاور ،فإن الرقابة عمييا توفر معمومات أكيدة وصحيحة وفق تقارير معدة

بشكل جيد وبعناية فائقة كما يتبين مما يمي:
 الرقابة عمى المدخالت:

أن من يقوم بإدخال البيانات والمعمومات إلى الحاسوب ىو الشخص المختص بالموضوع

والمخول من شخص مسؤول ،وبالتالي يتم استخدام طرق رقابية عديدة بالمجال ،ومنيا:
أ .مطابقة مجموع الحركات التي تم إدخاليا مع اإلجمالي.

ب .الفحص المنطقي وذلك من خبلل مقارنة المدخبلت مع المعمومات المعروفة األخرى.
ت .مراجعة التسمسل.

ث .مراجعة ما تم إدخالو عمى الحاسوب من شخص أخر كعممية تدقيق.
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وفي حال اكتشاف مدخالت مرفوضة ( خاطئة) فيتم عمل اإلجراءات اإلدارية التالية:
أ .التعرف إلى جميع المدخبلت المرفوضة.

ب .مراجعة أسباب رفض ىذه المدخبلت.

ت .تصحيح األخطاء من قبل شخص مخول ،ومن األفضل أن يكون شخص آخر غير مدخل
ىذه البيانات.

ث .إعادة إدخال المعمومات الصحيحة.
ج .وجود سجل خاص بالمعمومات التي تم رفضيا ثم تصحيحيا لدى موظفي الرقابة.

 الرقابة عمى التشغيل:

تعتمد الرقابة عمى التشغيل اعتماداً كمياً عمى التصنيع الفني لمبرامج المستخدمة في الرقابة،

وكذلك عمى المدخبلت التي تم إدخاليا في الحاسوب.

ويمكن الحد من أخطاء المدخبلت بالطرق سابقة الذكر ،أما التصنيع الفني فذلك يعود إلى

الشركات المصنعة لمثل ىذه البرامج الحاسوبية.
 الرقابة عمى المخرجات:

تمثل المخرجات الناتج المعموماتي الذي يعتمد عميو المسؤولين وصناع القرار التخاذ

الق اررات اليامة تجاه أمور معينة ،لذلك يجب الحفاظ عمى سريتيا وعدم توزيعيا إال لممسؤولين

المخولين باستبلميا.

وتعتمد دقة المخرجات عمى مدى دقة المدخبلت وصحتيا وحسن تشغيميا ،ويمكن اكتشاف

األخطاء التي قد تحدث لممخرجات باستخدام إحدى األساليب التالية:

أ .عدد المستندات :وذلك بمقارنة عدد المستندات المخرجة الكترونياً مع عدد المستندات
المثبتة بكشف ضبط المستندات المرسمة لمتشغيل.

ب .مراجعة قيم المستندات.

ت .اختبار التسمسل المنطقي.

 الرقابة عمى الممفات:

تتم ىذه العممية بوضع عبلمات معينة توضح بأن ىذه الممفات قد تمت بطريقة
صحيحة ومن أشخاص مخولين بذلك من رؤسائيم وذلك من خبلل:
أ .اسم الممف.

ب .تاريخ ووقت إنشائو.
ت .اسم العممية (النشاط).
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و يضمن ذلك عدم تعديل أي ممف إال بقرار رسمي أو عدم حذف ىذه الممفات.

وحول ذلك فإن عممية توحيد جميع األنشطة والبرامج الحاسوبية لدى جميع الو ازرات

والييئات العامة من خبلل برنامج موحد يقره ديوان الرقابة المالية واإلدارية يكون مفيداً؛ لضمان

حسن سير العممية الرقابية وضمان معرفة جميع مدققي الديوان بيذا البرنامج وخفاياه.
خصائص التكنولوجيا لممعمومات الرقابية والمالية:

من المعموم أن أنظمة الحاسوب توفر مزايا وخصائص معينة تفوق العمل الرقابي اليدوي
لتقديم معمومة صحيحة ،ومنيا( :جمعة)2000 ،

أ .السرعة الفائقة في أداء العمميات الحسابية والمنطقية.

ب .الدقة العالية في أداء العمميات الحسابية والمنطقية ،إال ما قد يرتكبو مدخل ىذه البيانات
من أخطاء.

ت .الموثوقية :حيث يعمل الحاسوب لساعات طويمة بعكس الجيد البشري الذي يحتاج إلى
الراحة.
ث .التوافق :وذلك من خبلل إجراء الحاسوب عدة اختبارات لمتأكد من صحة الشروط.
ج .التخزين :القدرة عمى تخزين كم ىائل من البيانات بصورة مؤقتة أو دائمة ال تحتاج إلى
توفير أماكن لتخزينيا ،بعكس العمل اليدوي الذي يحتاج إلى أماكن معدة مسبقة لتخزين
األوراق والمستندات.
ىذا ولتحقيق أداء جيد لدى إجراء التدقيق اإللكتروني فإن ىناك ثبلث مداخل في ىذا
الخصوص ،أىميا( :الذنيبات)2006،
 التدقيق حول الحاسوب:
ىذا المدخل ييتم بالتدقيق فقط عمى المدخبلت والمخرجات متجاىبلً عممية التشغيل والتي
تتوسطيما والتي تتمركز في طريقة التشغيل الداخمية لمحاسوب وطريقة عمل العمميات المنطقية في
الحاسوب ،وتعتبر من أبسط الطرق وأقميا تكمفة وكذلك أقميا فاعمية.
 التدقيق خالل الحاسوب:
ييتم ىذا المدخل بالتدقيق عمى المدخبلت والمخرجات باإلضافة إلى عممية التشغيل والتي
ىي أكثر فاعمية من سابقتيا.
 التدقيق باستخدام الحاسوب:

ىي أكثر الطرق فاعمية وأعبلىا تكمفة ،حيث يحتاج المدقق إلى استخدام بعض البرامج

المساعدة في عممية التدقيق والرقابة ،وكذلك إلى ميارة فائقة في عممية استخداميا ،ومن ىذه
الطرق:
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أ -منيج المحاكاة المتوازية:
بيذه الطريقة يقوم المراقب باستخدام برامج تدقيق حاسوبية مشابية لتمك البرامج التي

الم ار َقب عمييا ويقوم باختيار عينة من البيانات الخاصة بالمؤسسة ويجري
تستخدميا المؤسسات ُ
االختبار عمييا ويطابق نتائجو بنتائج المؤسسة.
ب -البيانات اإلختبارية:
وتيتم ىذه الطريقة بعممية التشغيل الداخمية لبرامج المؤسسات الواقع عمييا النشاط الرقابي،

حيث يقوم المراقب بافتراض بيانات وىمية معدة مسبقاً ويقوم بإدخاليا عمى برنامج المؤسسة وبذلك

يتأكد من صحة اإلجراءات البرمجية التي تسير عمييا برامج وأنظمة المؤسسة.
ج -برامج التدقيق:

وىي برامج خاصة بعمميات التدقيق عمى المؤسسات والتي يقوم بإعدادىا خبراء

متخصصين في مجال الرقابة والتدقيق ،تساعد المراقب في عممية الرقابة في عممو وقد تكون برامج
خاصة تتوافق مع برامج المؤسسات في عممية التدقيق ،وقد تكون برامج عامة يتم تطبيقيا عمى

عدد كبير من المؤسسات والبرامج األخرى.

ومن المبلحظ بأن ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين لم ِ
يأت بذكر استخدام

التكنولوجيا الحديثة في عممية الرقابة صراحة ،ولكنو جعل الباب مفتوحاً أمام المراقب إلتمام عممو
الرقابي والتأكد من صحة البيانات والمعمومات المقدمة لو بالطريقة التي يراىا مناسبة.

 .4بذل العناية المينية الواجبة:
أن بذل العناية المينية المطموبة تعتبر من أىم العوامل المساعدة في إنجاح النشاط

الرقابي ،والشخص المراقب كموظف حكومي عميو القيام بأداء ميامو بعناية وميارة فيو غير
معصوم من الخطأ فيو معرض لمخطأ أو النسيان وبذلك يكون مسؤوالً أمام الجية الرقابية وكذلك

الجية الخاضعة لمرقابة.

كم أن عمى المراقب أن يحصل أثناء تأديتو ألعمالو وواجباتو عمى القرائن واألدلة التي

تثبت صحة ما توصل إليو من نتائج ويكون أداءه ناجعاً إلقناع اآلخرين بيا (جربوع.)2001،

وىناك من يرى أن تقييم وتقدير كل الجيات التي تستخدم التقارير المنشورة لمراقب

الحسابات تتوقف عمى قدرتو عمى تحمل مسؤولياتو ،وكمما كان المراقب قاد اًر عمى تحمل مسؤوليتو

زاد احترام ىذه الجيات لو.
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فالقدرة عمى تحمل المسؤولية عنص اًر ميما بالنسبة لمراقب الحسابات ،نظ اًر ألن قيامو

بمسؤوليتو يساعد عمى خدمة جيات عديدة تعتمد عمى نتائج أعمالو (الحسيني.)2011 ،

ويرى (شاىين و جربوع )2011،بأن مراجع الحسابات يعتبر غير مسؤول عن األخطاء

والغش المذان يصدران عن المؤسسة الخاضعة لمرقابة ،ولكن عميو بذل العناية المينية البلزمة

لتحديد اإلجراءات واالختبارات البلزمة ،وكذلك دراسة نظام الرقابة الداخمية لممؤسسة وعمل برنامج
شامل يتضمن إجراءات إضافية إذا توقع وجود خمل أو تغيير مادي في الدفاتر والسجبلت.

ومما سبق فإنو وحسب المعايير الدولية المينية لممارسة التدقيق الداخمي ( )IIAعمى

المدققين بذل مستوى العناية والميارة المتوقع أن يكون عميو أي مدقق يتحمى بمستوى معقول من

التبصر واالقتدار ،غير أن بذل العناية المينية البلزمة ال يعني العصمة من الخطأ ،وعميو فإن
عمى المدقق أن يبذل العناية المينية البلزمة في أعمالو مع مراعاة اآلتي( :جمعية المدققين

الداخميين)8 :2010،
أ .مدى العمل البلزم لتحقيق أىداف الميمة.
ب .درجة تعقيد أو جسامة أو أىمية المسائل التي تطبق عمييا إجراءات التأكيد.
ت .مدى كفاية وفاعمية عمميات الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة.

ث .احتمال حدوث حاالت جسيمة من األخطاء أو االحتيال أو حاالت عدم التقيد.
ج .تكمفة أعمال التأكيد مقارنة بالمنافع المحتممة.
ىذا وبالرجوع إلى قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم ( )15لسنة  2004في فمسطين
يبلحظ أنو لم يتطرق بشكل واضح إلى موضوع بذل العناية المينية سوى ما يخص العقوبات التي

قد تقع عمى من يثبت عميو اإلىمال في أداء عممو ،غير أنو قد ورد في الئحتو باسم " معايير

التدقيق الحكومية الفمسطينية" :بموجب أحكام المادة ( )48من القانون المذكور والصادرة في عام
 ،2010حيث جاءت عمى ذكر العناية المبلئمة في العمل الرقابي وىي كاآلتي:

" ينبغي ممارسة العناية المبلئمة من أجل تحديد وجمع وتقييم األدلة ورفع التقارير بالنتائج

واالستنتاجات والتوصيات ،وبالتالي فإن ممارسة العناية البلزمة تعني المجوء إلى أحكام سميمة في

تحديد مدى التدقيق واختيار الوسائل والطرق وانتقاء اختبارات واجراءات التدقيق ،وينطبق ذات
الحكم السميم عند أداء االختبارات واإلجراءات وعند تقييم نتائج التدقيق ورفع التقارير البلزمة.

وعميو فإن متطمبات المنيجية التي ينبغي استخداميا ومدى االختبارات التي ينبغي تطبيقيا

تحتاج إلى تحديد ما يمي( :معايير التدقيق الحكومية الفمسطينية)2010 ،
أ .ما ىو الضروري لتحقيق أىداف التدقيق.
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ب .المادية أو األىمية النسبية أو المسائل الميمة التي تنطبق عمييا االختبارات واإلجراءات
المنيجية.

ت .فعالية أو كفاءة أدوات الرقابة الداخمية.

ث .الكمفة في مقابل فوائد التدقيق ،ومدى العمل الجاري تنفيذه مع مراعاة أنو قد تحدث أوضاع
حيث يكون مطموباً من الجياز الرقابي إجراء تدقيق رغم أن كمفة التدقيق تتجاوز فوائده).

ج .رفع تقارير عن األطر الزمنية التي يجب االلتزام بيا.

وعميو يتبين بأن ىذا الممحق قد أتى عمى كل ما يخص موضوع بذل العناية المينية التي
لم يتطرق ليا القانون ذاتو ،وكأنو الئحة تفصيمية لما جاء بشكل مجمل ،وبذلك تكون ىذه البلئحة

قد رسمت الطريق أمام المدققين ليتمكنوا من أداء واجباتيم الرقابية في ضوء أساسيات معتمدة

ومتفق عمييا.
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انفصم انثانث
أساسيات انعمم انتنظيمي بوزارة انداخهية يف فهسطني

ويشتمــل عمــى:

 المبحث األول :ميام وزارة الداخمية واألمن الوطني –الشق المدني -واختصاصاتيا.
 المبحث الثاني :إطار عمل وحدة الرقابة الداخمية في وزارة الداخمية.
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الفصل الثالث

أساسيات العمل التنظيمي بوزارة الداخمية في فمسطين
مقدمة:
أنشئت و ازرة الداخمية منذ اليوم األول لقيام السمطة الوطنية الفمسطينية سنة  ،1994وقد
حظيت الو ازرة باىتمام ورعاية القيادة السياسية باعتبارىا واحدة من أىم الو ازرات السيادية لدورىا في

توفير األمن لممواطن الفمسطيني ،في زمن االحتبلل كانت تقدم الخدمات من خبلل مكتب اإلدارة
المدنية اإلسرائيمية ومن بعض المجالس القروية والبمدية.

تعتبر و ازرة الداخمية إحدى الو ازرات األكثر أىمية في الحكومة الفمسطينية ،والتي تحمل

عمى عاتقيا الحفاظ عمى األمن والسمم االجتماعي وكذلك تنظيم الحياة المدنية لممجتمع.

ىذا وتتكون و ازرة الداخمية من الشقين العسكري و المدني ،حيث يشتمل الشق المدني عمى

كافة اإلدارات التي تعني باألحوال المدنية لممواطن كاإلدارة العامة لؤلحوال المدنية والجوازات و
اإلقامات و شئون األجانب و اإلدارة العامة لمشئون العامة والتي من خبلليا يتم تسجيل مؤسسات
المجتمع المدني من جمعيات خيرية و ىيئات أىمية باإلضافة إلى اإلدارات العامة اإلدارية والمالية

والشئون القانونية ،ووحدات مكتب الوزير التي تقدم المشورة في عدة مجاالت.

وعميو فإن ىذا الفصل يعني بتحميل ومناقشة سياسات العمل التنظيمي بو ازرة الداخمية –

الشق المدني -في قطاع غزة من خبلل مبحثين ،ىما:

 المبحث األول :ميام وزارة الداخمية واألمن الوطني –الشق المدني -واختصاصاتيا.
 المبحث الثاني :إطار عمل وحدة الرقابة الداخمية في وزارة الداخمية.
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المبحث األول

ميام وزارة الداخمية واألمن الوطني واختصاصاتيا
تمييد:
تعمل و ازرة الداخمية -الشق المدني -ضمن نظام معين تحكمو عدة قوانين وتشريعات

منظمة لعمميا وصادر من الييئات التشريعية إلضفاء الطابع القانوني عميو ،ومن أىم ىذه القوانين
قانون الخدمة المدنية وتعديبلتو لسنة  ،2005قانون األحوال المدنية رقم ( )1لسنة  ،1999قانون

الجمعيات والييئات األىمية رقم ( )1لسنة  ،2000وقانون الخدمة العسكرية في قوى األمن
الفمسطينية رقم ( )8سنة .2005

طبيعة وماىية األداء في وزارة الداخمية:
وتتشكل رؤية ورسالة و ازرة الداخمية (الشق المدني) من المرتكزات التالية( :و ازرة الداخمية.)2004 ،

الرؤية:
تحقيق أعمى مستوى رضا لمجميور من خبلل الريادة والتميز في تقديم الخدمة.
الرسالة:
تسعى و ازرة الداخمية -الشق المدني -إلى تقديم الخدمات المدنية لممجتمع بما يحقق رضا متمقي
الخدمة من خبلل تطبيق مبدأ الحكم الرشيد في إطار شراكة حقيقية مع جيات ذات العبلقة.
القيم:
تؤمن الو ازرة بمجموعة من القيم ومن أىميا الشفافية والنزاىة ،المساءلة وسيادة القانون االنضباط
وااللتزام والتي تستمد من مبادئ وتشريعات الدين اإلسبلمي.
الغايات:
تتمثل غايات و ازرة الداخمية واألمن الوطني فيما يمي:
 .1رفع مستوى التحول اإللكتروني في كافة مجاالت العمل ،وذلك بتطوير البنية التحتية
لشبكة الحاسوب ،ورفع مستوى التحول اإللكتروني لمعمل اإلداري مع تجويد وتحسين
الخدمات االلكترونية واألنظمة المعموماتية.
 .2االرتقاء بالتنمية اإلدارية والبشرية ،والتي تشتمل عمى تفعيل ممف التطوير والتخطيط
االستراتيجي ،مع االىتمام بتطوير بيئة العمل بمواصفات مناسبة وتعزيزىا بإجراءات
49

األمن والسبلمة وكذلك تحقيق الرضا الوظيفي من خبلل تطوير الكوادر البشرية إلمكانية

إدارة األزمات التي قد تواجو الو ازرة.

 .3تعزيز الشراكة والتواصل مع الجميور والمؤسسات المحمية والدولية وذلك من خالل
تعزيز التغطية اإلعبلمية لئلنجازات والمشاريع و تفعيل ممف العبلقات العامة بيدف
تعزيز الشراكة مع المؤسسات المحمية والدولية.

 .4االرتقاء بالبناء المؤسسي وتدعيمو ،وتشتمل عمى تطوير الييكمية وما يترتب عمييا
من تطوير أركان العمل المؤسسي.
 .5رفع مستوى رضا الجميور عن الخدمات من خالل تطوير بيئة تقديم الخدمة لمجميور
وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجميور.

الييكمية العامة لوزارة الداخمية واألمن الوطني:

لكي تتمكن و ازرة الداخمية من النيوض بمسؤولياتيا وتنفيذ خططيا وأىدافيا ،بشكل يمبي

احتياجات المواطنين بأقصى درجات الفعالية والكفاءة والمرونة في ظل العراقيل والمشكبلت المزمنة

التي يعاني منيا المواطن الفمسطيني جراء السياسات التعسفية اإلسرائيمية ،شرعت الو ازرة في وضع

ىيكمية عامة بما يمكن كافة إداراتيا من تفعيل خدماتيا في ظل الظروف الراىنة.

يتكون الشق المدني من عدة قطاعات يرأس كل قطاع وكيل مساعد يتبع وكيل و ازرة

الداخمية وىو أعمى سمطة تنفيذية في الو ازرة ،ويكون مسؤوالً أمام الوزير في إدارة كافة اإلدارات
العامة في الو ازرة التي تتبعو ويتولى اإلشراف ومتابعة سير العمل اليومي في الو ازرة ،وعن تنفيذ

السياسة العامة والخطة السنوية ،وتحضير التقارير الشيرية والربعية التفصيمية عن نشاطات الو ازرة

كاممة ،إصدار التعميمات التنفيذية لمرؤوسيو ،تنسيب التعيينات والتنقبلت في الو ازرة ،واإلشراف

عمى عمل الوكبلء المساعدين ك ُل في قطاعو.
وينقس ـ ــم الييك ـ ــل التنظيمـي لـو ازرة الداخميـة (الشـق المدنـي) إلــى ثبلث ـ ـ أقس ـ ــام رئيسي ـ ــة

وى ـ ــي( :وزارة الداخمية)2007،

أوالً /القطاعات :وما تتضمنو من مجموعة من اإلدارات التي تعمل في نفس المجال لكل قطاع،
عمماً بأنو قد تم دمج مديريات المحافظات ضمن أحد القطاعات.

ثانياً /اإلدارات :وىي اإلدارات التي ترجع إلى وكيل الو ازرة مباشرة ،وذلك الختصاص كل إدارة
بميام وظيفية محددة.

ثالثاً /الوحدات :وتعتبر وحدات مساندة لعمل اإلدارات المركزية ،وتتبع مباشرة إلى وزير الداخمية.
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وفيما يمي توضيحاً لمقطاعات والميام التي تتوالىا اإلدا ارت العامة( :وزارة الداخمية:)2011،
أوالً :القطاعات:
 .1قطاع الشئون العامة والسياسية ويشمل:
أ .اإلدارة العامة لمشئون العامة :وىي تعنى بتسجيل ومتابعة الجمعيات الخيرية والييئات
األىمية ،إصدار شيادات حسن السير والسموك لممواطنين حسب الحاجة ،تطوير العبلقة

بين الو ازرة ومؤسسات المجتمع المدني ورسم سياسات قواعد العمل وتوجيو الجمعيات نحو

الحاجة الفعمية لممجتمع.

ب .اإلدارة العامة لمشئون السياسية :وىي تعنى بمتابعة كل ما لو عبلقة بالشأن الفمسطيني
محمياً /إقميمياً /دولياً ،إنجاز الدراسات واألبحاث المتعمقة بالصراع الفمسطيني االسرائيمي.

ىذه اإلدارة غير مفعمة من عام  ،2014حيث تم تفريغيا من الموظفين العاممين فييا.
 .2قطاع الشئون اإلدارية والمالية والمحافظات :ويشمل:
أ .اإلدارة العامة لمشئون المالية :وىي تعنى بتمبية جميع االحتياجات التشغيمية والموجستية عمى
مستوى الو ازرة ،وفقاً لما تقرره األنظمة والقوانين المالية ،العمل عمى تطوير النظام المالي المنفذ
من خبلل منظومة الشؤون المالية ،والتي تعمل عمى االنتقال من النظام الورقي إلى النظام

اإللكتروني ،إعداد الموازنة العامة ومتابعة تنفيذىا بعد إقرارىا ،والعمل عمى إجراء المناقبلت
لممخصصات بين البنود بما يحقق مبدأ الشفافية ،متابعة جميع معامبلت الو ازرة مع الجيات

المعنية (شركة جوال – شركة االتصاالت – شركة الكيرباء – البمديات – مصمحة المياه)،

العمل عمى ضبط األرصدة في المخازن ،متابعة صرف واقفال األوامر المالية مع و ازرة المالية
بصورة مستمرة ،مع توفير السيولة البلزمة لمو ازرة.

ب .اإلدارة العامة لمشئون اإلدارية :وىي تعنى باستقطاب الكوادر البشرية المميزة ،تطوير المباني
واإلنشاءات الخاصة بالو ازرة ،متابعة كل ما يخص الموظفين من الناحية اإلدارية والمالية اعتبا اًر
من تاريخ تعيينيم وحتى إنياء خدماتيم ،المحافظة عمى المظير العام لجميع مباني الو ازرة من

ناحية النظافة وتوفير االحتياجات من المحروقات الخاصة بالسيارات ومولدات الكيرباء ،وادارة

األزمة بالخصوص ،العمل عمى االنتقال بالعمل اإلداري من النظام الورقي إلى اإللكتروني،
وذلك من خبلل (تطوير منظومة الشؤون اإلدارية ومنظومة متابعة الميام والمكاتبات ،وغير

ذلك من الميام.
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ت .مديريــات المحافظــات :تعتبر المديريات ىي الواجية المباشرة لمتواصل مع الجميور حيث تُعنى
بتنفيذ جميع المعامبلت الرسمية الخاصة بالمواطن ـي ـ ــن منـ ـ ــذ الوالدة وحتى الممات ،والتي تكون
من خبلل دوائر تابعة من الناحية الفنية إلى لبعض اإلدارات المركزية بغرض تسييل الخدمات

المقدمة لممواطن ك ٌل حسب مكان سكنو ،وتشمـ ــل ىـ ـ ــذه المعام ـ ــبلت (األحوال المدنية –

الجوازات –اإلقامات) ،وتتمثـ ـ ـ ـ ــل بخم ـ ــس مديري ـ ــات عمـ ــى مستـ ــوى قطـ ــاع غ ـ ـ ـ ـزة (الشمال ،غزة،

الوسطى ،خانيونس ،رفح).

 .3قطاع األحوال المدنية والجوازات وشؤون االقامات :ويشمل:
أ .اإلدارة العامة لمجوازات :وىي تعنى بإصدار وتجديد جوازات السفر العادية /الدبموماسية،
إضافة األبناء دون سن  13عاماً عمى جواز السفر ألحد الوالدين ،التظيير عمى الجواز.

ب .اإلدارة العامة لألحوال المدنية :وىي اإلدارة المسؤولة عن التسجيل الحيوي لممواطنين
واصدار الشيادات الخاصة لكل منيا.

ت .اإلدارة العامة لإلقامات وشئون األجانب والمغتربين :وىي اإلدارة المسؤولة عن إصدار
اإلقامات لؤلجانب والدبموماسيين ومتابعة تجديدىا ،تنظيم إقامة األجانب لشروط اإلقامة،
صياغة واعداد بطاقات اإلقامة لغير المواطنين والتأكد من توزيعيا.

 .5قطاع المعموماتية والتخطيط والتطوير ،وتشمل:

أ .اإلدارة العامة لمحاسوب ونظم المعمومات :وىي اإلدارة المسؤولة عن تطوير وتحديث
أجيزة الحاسب اآللي في الو ازرة وضع نظام خاص بالمعمومات المتعمقة بأنشطة الو ازرة
وما تحتاجو من األنظمة والبرامج ،تدريب العاممين في الو ازرة عمى استخدامات الحاسوب

اآللي.

ب .وحدة التخطيط والتطوير :وىي مسؤولة عن إعداد كافة خطط الو ازرة قصيرة
ومتوسطة وطويمة المدى بالتعاون مع مختمف إدارات ودوائر ومديريات الو ازرة ،تقديم
المشورة والدعم الفني لمختمف إدارات ومديريات الو ازرة فيما يتعمق بتطوير الخطط

والمشاريع ،إجراء دراسات منتظمة لمييكل الوظيفي والييكمية العامة لمو ازرة بالتنسيق
مع إدارات ومديريات الو ازرة وتقديم االقتراحات التطويرية البلزمة.
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ثانياً :اإلدارات المركزية:

 .1اإلدارة العامة لمعالقات العامة واإلعالم :وىي اإلدارة المسؤولة عن اإلشراف عمى عبلقة
الو ازرة بأجيزتيا واداراتيا المختمفة ،تطوير عبلقة الو ازرة بالمؤسسات الرسمية وغير
الرسمية ،توطيد العبلقة بين الو ازرة والعاممين فييا ،إجراء البحث واالستطبلعات لمتعرف

عمى اتجاىات الجميور وآرائو نحو الو ازرة وأدائيا ،إصدار النشرات والمطبوعات المختمفة،
واعداد التقارير اإلخبارية التي تحمل أىم وآخر التطورات والنشاطات داخل الو ازرة ،وذلك
بالمغتين العربية واإلنجميزية.

 .2اإلدارة العامة لمشئون القانونية :وىي اإلدارة المسؤولة عن إعداد الدراسات واالتفاقيات
والسجبلت القانونية المتعمقة بالو ازرة وتنظيميا بالشكل الذي يسيل الرجوع إليو عند الحاجة،

اإلشراف عمى أعمال القانونيين العاممين في الو ازرة ،وتمثيل الو ازرة أما القضاء ،تقديم

المشورة القانونية لمو ازرة ،البت في الشكاوي والتظممات في مختمف القضايا التي تحال
إلييا.

 .3اإلدارة العامة لشؤون العشائر واإلصالح :وىي تعنى بالعمل عمى ترسيخ مبادئ الوحدة
الوطنية ،مساعدة رجال األمن والشرطة عمى فرض النظام والقانون ،التنسيق مع و ازرة

العدل والقضاء والشرطة في حل الخبلفات ،تشكيل واعتماد لجان اإلصبلح وتسييل
ميمتيا ،التأكد من صحة اإلجراءات المتخذة من قبل لجان اإلصبلح وعدم مخالفتيا

لمبادئ النظام العام أو إحكام الشريعة اإلسبلمية.

 .4ديوان الوزارة :وميامو متمثمة بأرشفة كل ما يصدر عن و ازرة الداخمية واألمن الوطني وكل
ما يرد إلييا ،توثيق ق اررات وتعميمات معالي وزير الداخمية واألمن الوطني ووكيل الو ازرة،
توزيع البريد اليومي الخاص بالمديريات في محافظات قطاع غزة ،واإلدارات العامة.
ثالثاً :الوحدات العاممة في الوزارة:
 .1وحدة حقوق اإلنسان :ومياميا متمثمة بالتأكد من مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان من خبلل
إعمال مبدأ سيادة القانون ،استقبال ومتابعة شكاوى المواطنين بحق و ازرة الداخمية واألمن
الوطني.

 .2يوجد مجموعة من الوحدات غير المفعمة في الو ازرة كوحدة شؤون القدس ،وحدة
المرأة...الخ.

 .3وحدة الرقابة الداخمية والشكاوى :وسيتم عرض جميع مياميا ومسؤولياتيا بالتفصيل في
المبحث الثاني من نفس الفصل.
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وحول ما سبق يتبين ما يمي:
 توجد ىيكمية معتمدة لو ازرة الداخمية واألمن الوطني –الشق المدني من قبل مجمس الوزراء
تعود لعام  ،2007تم استحداث بعض الدوائر في الو ازرة بغرض تطوير األداء اإلداري
وسير العمل تخدم الو ازرة من الجانب التطويري ،مثل دائرة الدراسات واألبحاث التابعة
لمشؤون العامة وذلك لتطوير إجراءات العمل عمى مستوى اإلدارة والمديريات ،دائرة الدعم
الفني والتابعة لئلدارة العامة لمحاسوب والتي أُنشئت بغرض تقديم الدعم والمساندة التقنية

متابعة لمختمف اإلدارات والمديريات.

 يوجد دليل إج ارءات واضح ومعتمد لكل إدارة في الو ازرة يعود لعام .2011
 يوجد وصف وظيفي محدد ومعتمد لكل وظيفة في الو ازرة والذي تم اعتماده في عام
.2014

 من خبلل عرض النقاط السابقة يتضح بأن الو ازرة لم تكن تعمل وفق ضوابط قواعد
تنظيمية محددة مما يؤثر بالسمب عمى حسن سير العمل وتطور األداء في الو ازرة بخبلف

وجود ىذه الضوابط التي تحكم المسيرة المينية واألداء اإلداري فييا.

 يوجد خطة تشغيمية معتمدة وبصورة سنوية ،وكان آخرىا الخطة التشغيمية الخاصة بالو ازرة
تعود لعام .2016

 من خبلل استعراض ميام اإلدارات المختمفة يتبين لنا بأن الو ازرة خدماتية وتتعامل مع
المواطنين ،مما يستدعي متابعة أعماليا وأنشطتيا المختمفة من قبل ىيئات رقابية داخمية

وخارجية لضمان حسن سير عمميا دون أي معوقات تذكر.

 جاءت الغايات لتدعيم األىداف وتعزيزىا باتجاىين ،األول تدعيم الو ازرة داخمياً وتطوير
كوادرىا وسياساتيا ،والثاني تطوير خدماتيا المقدمة لممجتمع ،حيث يعتمد االتجاه الثاني

عمى مدى تحقيق االتجاه األول.

 خبلل إعداد الييكمية التنظيمية لمو ازرة تم مراعاة التواصل بين اإلدارات /المديريات/
الوحدات المختمفة عمى مستوى الو ازرة في كبل االتجاىين األفقي والرأسي.

 تنقسم و ازرة الداخمية -الشق المدني -إلى ثبلث قطاعات تندرج منيا مجموعة من
اإلدارات /المديريات المختمفة حسب األنشطة.

 يتمركز عمل اإلدارات المركزية في الو ازرة بتوظيف كامل الطاقات واإلمكانيات البلزمة
لضمان سير عمل المديريات الخمسة في الو ازرة ،والتي تختص بتقديم الخدمة لممواطن

وىذا ما يتفق مع رؤية ورسالة الو ازرة.
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 تعتبر المديريات وحدات مصغرة حيث أنيا تتشكل من مجموعة من الدوائر التي تمثل
اإلدارات المركزية في الو ازرة لتسييل الميام المقدمة لممواطن.

 تتبع المديريات كما ىو موجود في الييكمية ،وكيل الو ازرة مباشرة ،إال أنيا عمى أرض الواقع
تتبع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون اإلدارية والمالية مما يعني وجود تعارض وازدواجية في

الصبلحيات والمسؤوليات ما بين اإلدارات المركزية التي تتبع ليا ىذه الدوائر وما بين
مكتب الوكيل المساعد لقطاع الشؤون اإلدارية والمالية والمحافظات وذلك حتى شير

إبريل 2016/حيث تم إصدار قرار رقم } {65بسحب صبلحيات المحافظات من الوكيل
المساعد لقطاع الشؤون اإلدارية والمالية لتصبح تبعيتيا لوكيل الو ازرة مباشرة ،وبذلك يتم

معالجة االزدواجية بصورة ذاتية من قيادة الو ازرة.

 يوجد تعارض آخر بين ما ىو موجود في الييكمية وما ىو معمول بو عمى أرض الواقع
ويتضح ذلك من خبلل تبعية وحدة التخطيط والتطوير إلى مكتب الوكيل المساعد لمحاسوب
ونظم المعمومات مما ينشأ عنو صعوبة في نشاط إدارة مركزية مع نشاط وحدة تعتبر

مساندة.

 تقوم اإلدارات المركزية بنشاط رقابي داخمي عمى أنشطتيا ومياميا المختمفة ،األمر الذي
يعمل عمى تطوير األداء اإلداري بشكل مستمر.
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المبحث الثاني

إطار عمل وحدة الرقابة الداخمية في وزارة الداخمية

تعتبر وحدة الرقابة الداخمية والشكاوى إحدى الوحدات المساندة التي تتبع وزير الداخمية
واألمن الوطني بشكل مباشر ،ىدفيا المساعدة في رفع مستوى األداء في الو ازرة ،وذلك بكشف
االنحرافات والعمل عمى تصويبيا وتقديم تقارير عن األداء لموزير لتصحيح المسيرة.

أوالً :ميام وحدة الرقابة الداخمية في الوزارة وصالحياتيا:

تتولى وحدة الرقابة الداخمية العديد من الميام األساسية ،والمتمثمة بتوحيد آليات العمل

ومتابعتيا من خبلل تدقيق القيود والسجبلت المالية واإلدارية ،وتنظيم التقارير الدورية إلنجاز أعمال
الو ازرة ،ومشاركتيا في جميع المجان المشكمة في الو ازرة لمقيام باألعمال المنوطة بيا ،والتنسيق مع

الجيات الرقابية العامة بخصوص التقارير الصادرة عن الو ازرة واعداد الردود المناسبة بيذا
الخصوص(و ازرة الداخمية)2011 ،

الدوائر التابعة لوحدة الرقابة الداخمية:
أ -دائرة الرقابة والتفتيش.
ب -دائرة المتابعة.

ت -دائرة الشكاوى.

فيما يمي الوصف الوظيفي لكل دائرة من ىذه الدوائر وفقاً لمييكمية المعتمدة في الو ازرة لعام :2007
أ -دائرة الرقابة والتفتيش:

تتولى دائرة الرقابة والتفتيش مجموعة من الميام والمتمثمة بالمساىمة في توحيد آليات العمل
بين إدارات الو ازرة المختمفة ،وذلك من خبلل متابعة أداء العمل في اإلدارات والمديريات ،والقيام
بجوالت تفتيشية ميدانية ودورية عمييا ،واعداد التقارير الخاصة بزياراتيا ورفعيا لئلدارة العميا.

ب -دائرة المتابعة:

وتتولى دائرة المتابعة مجموعة من الميام والمتمثمة بتدقيق القيود والسجبلت المالية لمو ازرة،
والمساىمة في إعداد وتنظيم الموازنة العامة ،ومتابعة أعمال المجان المختمفة ،ومدى التزام اإلدارات
بالق اررات والتعميمات والموائح الصادرة عن الو ازرة أو أي جية حكومية أخرى ذات عبلقة.

ج -دائرة الشكاوى:

وتتولى دائرة الشكاوى مجموعة من الميام متمثمة باستقبال الشكاوى المقدمة إلييا والتأكد

من صحتيا ،مع التأكيد عمى مبدأ المسؤولية القانونية في الشكاوى المقدمة ،ومتابعة تنفيذىا،
وقياميا بالتنسيق مع دائرة الشكاوى في مجمس الوزراء بالخصوص.
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ثانياً :األساليب واإلجراءات الرقابية المتبعة في وزارة الداخمية لتطوير األداء اإلداري
تسعى كل المنظمات والمؤسسات الناجحة إلى تعزيز دور وحدة الرقابة الداخمية والتفتيش

لدييا ،لمقيام بدورىا عمى أكمل وجو ،لما ليا من أىمية في الوقوف عمى إيجابيات تنفيذ الخطط
لتعزيزىا ،والوقوف عمى السمبيات لتداركيا ،و فيما يمي بيان باألساليب واإلجراءات المتبعة من ِقبل
وحدة الرقابة الداخمية في الو ازرة ما يمي( :و ازرة الداخمية.)2011،
 .1دائرة الرقابة والتفتيش:
تعتمد دائرة الرقابة والتفتيش عمى مجموعة من األدوات والوسائل لمقيام بالميام المنوطة
بيا ،والمتمثمة بالقيام بالزيارات الميدانية الدورية والمفاجئة عمى اإلدارات المختمفة لمو ازرة ،وتقديميا

لمتقارير اإلدارية التي تشتمل عمى مدى صحة وسبلمة تطبيق األنظمة المعمول بيا ،والخمل الذي
يتم اكتشافو خبلل الزيارة ،ومتابعة العمل مع اإلدارات وفق الخطة التشغيمية لمو ازرة خبلل العام من

خبلل تدقيق التقارير الشيرية لكل إدارة.
 .2دائرة المتابعة:
تعتمد دائرة المتابعة في عمميا عمى مدى التزام اإلدارات بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير
التفتيش الرقابي من خبلل الزيارات الميدانية الدورية ،والتأكد من قيام جميع اإلدارات بوضع خططيا

التشغيمية في الوقت المحدد ليا.
 .3دائرة الشكاوى:

تعتمد الدائرة في تنفيذ مياميا عمى أداة استقبال الشكاوى والتظممات الواردة إلييا ،وذلك
من خبلل صندوق الشكاوى أو عبر الموقع اإللكتروني التابع لمو ازرة أو من خبلل الرقم المجاني
المخصص لذلك ،وكذلك تتجو نحو تقصي آراء الجميور ومدى رضاىم عن الخدمات المقدمة ليم

من الو ازرة.

مما سبق يتضح ما يمي:
 توجد ىيكمية معتمدة لوحدة الرقابة الداخمية من قبل مجمس الوزراء وذلك حسب ىيكمية
الو ازرة  ،2007وتتبع وزير الداخمية مباشرة.

 يوجد دليل إجراءات واضح ومعتمد لوحدة الرقابة.

 يوجد وصف وظيفي محدد ومعتمد لموحدة ولمموظفين العاممين فييا ك ٌل حسب الميام
الموكمة إليو.
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 يوجد خطة تشغيمية معتمدة وبصورة سنوية ،وكان آخرىا الخطة التشغيمية الخاصة بوحدة
الرقابة الداخمية لعام .2016

 يتم القيام بزيارات تفتيشية نصف سنوية عمى اإلدارات المختمفة وبمواعيد محددة مع
اإلدارات لمتابعة نشاطاتيا وامتثاليا لمقوانين والموائح المعمول بيا ولمسياسات العامة الو ازرة.

 يتم رفع التقارير لموزير بعد مناقشتو مع اإلدارة المعنية.

 يتم متابعة نتائج التقرير مع اإلدارة لضمان تنفيذىا لمتوصيات المقدمة.

 يتم االىتمام بمدى رضا المجتمع ،من خبلل وحدة الشكاوى التي تضمن التوازن بين
المتطمبات الداخمية والخارجية في العمل.

 تتبع الوحدات العاممة في الو ازرة إلى الوزير مباشرة ،وبذلك يكون نطاق عمميا عمى مستوى
الو ازرة بشقييا المدني /العسكري ،في حين يقتصر مجال عمل وحدة الرقابة عمى الشق

المدني ،ويتولى مكتب المراقب العام الرقابة عمى الشق العسكري.

 يوجد جيات خارجية تقوم بالرقابة عمى بعض اإلدارات في الو ازرة حسب الحاجة كمراقب
و ازرة المالية التي يمارس النشاط الرقابي المالي عمى اإلدارة العامة لمشؤون المالية.
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انفصم انرابع
اإلطــــار انعمهــــي نهدراســــة
ويشتمــل عمــى:

 المبحث األول :منيجية الدراسة وفق البيانات العامة.

 المبحث الثاني :تحميل فقرات االستبانتين واختبار فرضيات الدراسة.
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المبحث األول

منيجية الدراسة وفق البيانات العامة
تمييد:
يتناول ىذا الفصل وصفاً لمنيج الدراسة وأفراد مجتمع الدراسة وعينتيا ،وكذلك األداة

المستخدمة وطرق إعدادىا وصدقيا وثباتيا ،كما يتضمن وصفاً لئلجراءات التي تم القيام بيا لتقنين

أدوات الدراسة وتطبيقيا ،وأخي اًر المعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عمييا في تحميل ىذه

الدراسة.

منيج الدراسة:
تــم استخ ـ ـدام المنيـ ـ ـج الوصفـ ـي التحميمــي فــي ىــذه الد ارســة ،وذلــك ألن المــنيج المتبــع ييــدف
إلــى دراس ـ ـ ـة الظاىـ ـ ـ ـرة كم ـ ـ ـا توجــد فــي الواقــع وييــتم بوصــفيا وصــفاً دقيق ـاً ويعبــر عنيــا تعبي ـ اًر كيفي ـاً
وكمياً ،ويعمل عمى جمع الحقائق والمعمومات عنيا ومن ثم تحميميا لموصول إلى النتائج والتوصيات

(أبو حطب وصادق.)2005،

مصادر المعمومات:

تم الحصول عمى البيانات عن طريق المصادر الثانوية ومصادر البيانات األولية كما يمي:
 .1مصادر البيانات الثانوية:
تم الحصول عمى البيانات عن طريق المصادر الثانوية المتمثمة في الكتب والمراجع العربية
واألجنبية ،والدوريات والمقاالت ،والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة والمجبلت العممية

والمينية المتخصصة ،وبعض المواقع ذات الصمة عمى شبكة االنترنت.
 .2مصادر البيانات األولية:

تم الحصول عمى المصادر األولية من خبلل تصميم استبانة كأداة رئيسة لمبحث ،ومن ثم
تفريغيا وتحميميا من خبلل برنامج  SPSSاإلحصائي.
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مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من فئتين مختمفتين ،ىما:

الفئة األولى :وتتمثل في جميع أعضاء ديوان الرقابة المالية واإلدارية الذين يؤدون األعمال الرقابية
عمى مؤسسات السمطة الوطنية في قطاع غزة وعددىم ( )27مفتشاً ،1ولصغر حجم أفراد المجتمع،

فقد تم اختيار عينة الدراسة لتشمل جميع مفردات المجتمع .وقد تم توزيع عدد ( )27استبانـ ـ ـ ـة وت ـ ـ ـم

استـ ـ ـ ـرداد ع ـ ـ ــدد ( )20استبان ـ ـ ـ ـ ـ ـة مني ـ ـ ـ ـ ـا بنسبـ ـ ـ ـ ـ ـة ( ،%)74.07أمـ ـ ـا الفئـــة الثانيـــة فتتمث ـ ـ ـ ــل فـ ــي

موظف ـ ـ ـ ـ ــي و ازرة الداخمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـن الوطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي – الش ـ ـ ـ ـ ـق المدنـ ـ ـ ـ ـي -والبال ـ ـ ـ ـ ـغ عددىـ ـ ـ ـ ـ ـم ()840
موظفاً ،تم اختيار ( )170موظف ـ ـ ـ ـ ـاً كمجتمع لمدراسة(و ازرة الداخميـ ـ ـة ،)2016،ونظ ـ ـ ـ ـ اًر لكبـ ـ ـ ـ ـر

حجـ ـ ـم مجتمـ ـ ـع الدراس ـ ـة تـ ـم اختيار عينة عشوائيـ ـ ـ ـ ـة بعـ ـ ـدد ( )118موظف ـ ـ ـاً مـ ـ ـن خـ ـ ـ ـ ـبلل استخ ـ ـدام
معادل ـ ـة ريتشارد جيجر ،حيث تم توزيع االستبانات عمى العدد المذكور واسترد منيا عدد ()109
استبانة بنسبة ( ،%)92.4وفق المعادلة التالية :
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(القاضي وآخرون.)2005 ،
عمماً بأن:

 Nحجم المجتمع

 Zالدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة  0.95وتساوي 1.96

 Dنسبة الخطا وتساوي 0.05


أداة الدراسة:
لتحقيق ىدف الدراسة المتمثل في التعرف إلى دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في
تطوير األداء اإلداري دراسة تطبيقية عمى و ازرة الداخمية-الشق المدني في الحكومة الفمسطينية ،تم
بناء وتصميم استبانتين لمدراسة باالستفادة من األدبيات السابقة لمموضوع واستشارة ذوي الخبرة

واالختصاص في ىذا المجال في الحقل الميني .وقد اشتممت االستبانتين عمى جزأين:

1

مقابمة شخصية مع األخ /يوسف أبو سممية – مدير عام اإلدارة العامة لمرقابة عمى األمن والداخمية والجمعيات-

(بيانات غير منشورة).

61

 .1الجزء األول :وىو عن المعمومات الشخصية والوظيفية عن المبحوثين كالجنس ،المؤىل العممي،
سنوات الخدمة ،مكان العمل وىي بيانات تفيد في التعرف إلى خصائص مجتمع الدراسة.

 .2الجزء الثاني :وىو عبارة عن مقياس ييدف إلى التعرف عمى دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية

في تطوير األداء اإلداري دراسة تطبيقية عمى و ازرة الداخمية-الشق المدني في الحكومة الفمسطينية.
وقد احتوى ىذا الجزء عمى مجموعة من الفقرات بمغ عددىا ( )63فقرة ،،موزعة عمى استبانتين

موزعة عمى موظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية وموظفي وزارة الداخمية (الشق المدني)

وتشمل:

 المجال األول :مقومات أداء العمل الرقابي (بشري /مادي).
 المجال الثاني :األدوات والوسائل التقنية البلزمة.
 المجال الثالث :االستقبلل الوظيفي.

 المجال ال اربع :بذل العناية المينية البلزمة.

 المجال الخامس :المشكبلت والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتيا لمياميا في
و ازرة الداخمية الشق المدني.
وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي المكون من خمس درجات لتحديد أىمية كل فقرة من فقرات

االستبانة لكبل الفئتين.


وفيما يمي توضيحاً لطبيعة الفئتين المبحوثتين:

جدول()1

يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الفئة الثانية

الفئة األولى
الجنس

التكرار

النسبة المئوية %

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر

17

85

88

80.7

انثى

3

15

21

19.3

المجموع

20

100

109

100

من خبلل الجدول السابق يتضح أن  %85من أفراد العينة األولى ذكور ،و  %15إناث،

كما أن  %80.7من أفراد الفئة الثانية ذكور %19.3 ،إناث ،ويعود ذلك إلى أن طبيعة العمل في
ديوان الرقابة وو ازرة الداخمية -الشق المدني -يتطمب الزيارات الميدانية والمكتبية ،والتي تستمزم في

أغمب الحاالت أن يكون من جنس الذكور.
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جدول()2

يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
الفئة الثانية

الفئة األولى
المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية %

التكرار

النسبة المئوية %

دبموم

1

5

16

14.7

بكالوريوس

12

60

76

69.7

دراسات عميا

7

35

17

15.6

المجموع

20

100

109

100

من خبلل الجدول السابق يتضح أن  %60من أفراد العينة األولى حاصمين عمى مؤىل

عممي بكالوريوس ،و  %35دراسات عميا ،و  %5دبموم ،وأن  %69.7من أفراد العينة الثانية
حاصمين عمى مؤىل عممي بكالوريوس ،و %15.6دراسات عميا ،و %14.7دبموم ،وتعتبر ىذه

النسب داللة جيدة عمى أن األفراد المبحوثين من حممة الشيادات الجامعية التي تؤىميم لئلجابة
عمى فقرات االستبانة ،وبمستوى ٍ
عال من اإلدراك والوعي بطبيعة تمك الفقرات.
جدول()3

يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة
الفئة الثانية

الفئة األولى
سنوات الخدمة

التكرار

النسبة المئوية %

التكرار

النسبة المئوية %

أقل من  5سنوات

6

30

22

20.2

 10-5سنوات

11

55

73

67.0

 10سنوات فاكثر

3

15

14

12.8

المجموع

20

100

109

100

من خبلل الجدول السابق يتضح أن  %55من أفراد العينة األولى تتراوح سنوات الخدمة

لدييم ما بين  5سنوات إلى  10سنوات ،و  %30متوسط سنوات الخدمة لدييم أقل من  5سنوات
و  %15متوسط سنوات الخدمة أكثر من  10سنوات ،و  %67من أفراد العينة الثانية تتراوح
سنوات الخدمة لدييم ما بين  5سنوات الى  10سنوات ،و  %20.2متوسط سنوات الخدمة لدييم

أقل من  5سنوات و  %12.8متوسط سنوات الخدمة أكثر من  10سنوات ،وتعتبر تمك النسب
جيدة حيث أن النسبة األكبر من المبحوثين لدييم خبرات عالية تتجاوز  5سنوات فأكثر.
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خطوات بناء االستبانة:
تم إعداد االستبانة عمى النحو التالي:
 .1االطبلع عمى الدراسات السابقة واالستفادة منيا من أجل بناء االستبانتين.

 .2استطبلع رأي عدد من المتخصصين في مجال الدراسة من أجل تحديد المجاالت الرئيسية
لبلستبانتين والفقرات الخاصة بكل مجال.

 .3إعداد االستبانتين بصورة أولية من أجل استخداميا في جمع البيانات والمعمومات.
 .4عرض االستبانتين عمى المشرف من أجل اختبار مدى مبلءمتيما لجمع البيانات.
 .5تعديل االستبانتين بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.

 .6تم عرض االستبانتين عمى مجموعة من المحكمين ،والذين قاموا بدورىم بتقديم النصح
واإلرشاد ،واجراء التعديبلت البلزمة.

 .7تم الحصول عمى موافقة و ازرة الداخمية الشق المدني لتطبيق الدراسة عمى مجتمعيا.
 .8إجراء دراسة استطبلعية ميدانية أولية لبلستبانتين لفحص صدق األداة وثباتيا ،وتكونت

العينة االستطبلعية من ( )30فرداً من موظفي و ازرة الداخمية الشق المدني وديوان الرقابة "
موضع الدراسة.

توزيع االستبانتين عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة ،ثم جمعيا واجراء

التحميل اإلحصائي.

صدق االستباننتين:

يقصد بصدق االستبانة " أن تقيس أسئمة االستبيان ما وضعت لقياسو" (الجرجاوي،2010 ،

ص ،)105وتم استخدام طريقتين لمتأكد من صدق اإلستبيان:
 .1صدق المحتوى:

تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين تألفت من ( )8متخصصين في اإلدارة
والمحاسبة ،وذلك لبلسترشاد بآرائيم في مدى مناسبة فقرات االستبانة لميدف منيا ،وكذلك لمتأكد من

صحة الصياغة المغوية ووضوحيا ،وقد تمت االستجابة آلراء المحكمين من إضافة أو حذف أو

تعديل لبعض الفقرات ،وبذلك خرجت االستبانة في صورتيا النيائية.

 .2صدق المقياس:
كالتالي:

وذلك بأن يكون المقياس قاد اًر عمى قياس الجانب الذي أعد من أجل قياسو وأنواعو
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أ .االتساق الداخمي:
وىو قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات االستبيان ،والدرجة الكمية لممجال الرئيسي

الذي تنتمي إليو ،أي يقيس مدى صدق فقرات المقياس لقياس األىداف ،وتم حساب االتساق

الداخمي لفقرات االستبانة من خبلل حساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لممجال
التابعة لو كما يمي:

 نتائج االتساق الداخمي لالستبانة األولى (ديوان الرقابة المالية واإلدارية):

المجال األول :مقومات أداء العمل الرقابي (بشري  /مادي):
جدول ()4

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المجال األول
م

الفقـــــــــرة

 1يتمتع موظفو ديوان الرقابة بكفاءة عالية خبلل تأديتيم لمياميم
 2يتمتع موظفو ديوان الرقابة بالشخصية المناسبة ألداء دورىم الرقابي
 3يتمتع موظفو ديوان الرقابة بنزاىة عالية في أدائيم الوظيفي

 4يحرص ديوان الرقابة عمى استيعاب أصحاب الشيادات االكاديمية
التي تؤىل لمعمل الرقابي الفعال
 5يتمتع موظفو ديوان الرقابة بالمعارف والخبرات الكافية والتي تؤىميم
لمقيام بالدور الرقابي الفعال
 6يتمتع موظفو ديوان الرقابة بالقدرة عمى صياغة التقارير المطموبة
منيم بمينية وحرفية عالية
 7يحظى ديوان الرقابة بمصادر مالية مستقمة تعينو عمى العمل

 8يتوفر لدى ديوان الرقابة وسائل نقل تمكنو من الوصول إلى كافة
المؤسسات الحكومية المستيدفة لمعمل الرقابي في الزمان والمكان
المناسبين
 9يحظى موظفو ديوان الرقابة بحوافز مادية تدفع باتجاه نزاىتيم
وسبلمة أدائيم.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
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معامل
بيرسون
لالرتباط

Sig

0.742

*0.02

0.880

**0.00

0.879

**0.00

0.733

*0.02

0.693

*0.04

0.872

**0.00

0.827

**0.00

0.807

**0.00

0.886

القيمة
االحتمالية
**0.00

يتضح من الجدول السابق أن المجال األول " مقومات أداء العمل الرقابي (بشري  /مادي)"

إحصائيا عند مستوى معنوية
طرديا مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
مرتبط ارتباطاً
ً
ً
( ،)α≥ 0.05وتدل عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المجال األول ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع

المجال الذي تقيسو.

المجال الثاني :األدوات والوسائل التقنية الالزمة:

جدول ()5

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
الفقـــــــــرة

م

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط
 1يستخدم موظفو ديوان الرقابة التقنيات الحديثة في أداء أعماليم الرقابية.
 2ىناك ربط إلكتروني بين إدارات ودوائر ديوان الرقابة مع بعضيم تؤدى
الى سرعو إنجاز العمل.

 3يتوفر أجيزة الحاسوب الشخصي (البلب توب) لدى موظفي ديوان الرقابة
بشكل كاف والتي تؤدي لسرعو األداء في العمل.

 4ىناك ربط إلكتروني لؤلنظمة بين ديوان الرقابة والمؤسسات الحكومية
ذات الصمة.

 5يستخدم موظفو ديوان الرقابة الوسائل الحديثة في تدعيم أدلة االثبات
التي يحصمون عمييا.

 6يتوفر لدى ديوان الرقابة نظام األرشيف اإللكترونية لمتقارير الرقابية والتي
تسيل في عممية الرجوع إلييا.

 7يتمقى موظفو ديوان الرقابة دورات تدريبية متخصصة في استخدام
الوسائل اإللكترونية الحديثة والمتعمقة بالعمل الرقابي وبشكل دوري

Sig

0.975

**0.00

0.815

**0.00

0.861

**0.00

0.873

**0.00

0.794

**0.00

0.881

**0.00

0.899

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يتضح من الجدول السابق أن المجال الثاني " األدوات والوسائل التقنية الالزمة " مرتبط

إحصائيا عند مستوى معنوية (0.05
طرديا مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ارتباطاً
ً
ً
≥ ،)αوتدل عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المجال األول ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المجال

الذي تقيسو.
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المجال الثالث :االستقالل الوظيفي:

جدول ()6

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال الثالث
م
1
2
3
4
5
6

الفقـــــــرة
يتمتع ديوان الرقابة بموازنة مستقمة بعيداً عن تأثير السمطة التنفيذية

تحقيقاً لبلستقبللية

يتمتع ديوان الرقابة بممارسة ميام الرقابة دون تأثير خارجي

(أشخاص  /مؤسسات)
يتمتع ديوان الرقابة باستقبللية إدارية عالية من حيث تعيين وترقية
وتنقبلت موظفيو دون تأثير من جيات خارجية
يتعامل ديوان الرقابة مع التقارير الرقابية (اإليجابية  /السمبية) بكل

جدية

يقوم موظفو ديوان الرقابة بكتابة تقاريرىم الرقابية دون ضغوط أو

تأثيرات خارجية

يقوم مفتشو الديوان بإظيار وكتابة المخالفات واالنحرافات التي
نتجت عن عممية الرقابة بكل حرية

 7يقوم ديوان الرقابة بتحديد توقيت الرقابة بدون معوقات من الو ازرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.812

**0.00

0.910

**0.00

0.893

**0.00

0.812

**0.00

0.675

*0.046

0.735

*0.735

0.959

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

طرديا
يتضح من الجدول السابق أن المجال الثالث " االستقالل الوظيفي " مرتبط ارتباطاً
ً

إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α≥ 0.05وتدل عمى
مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ً
ارتباط الفقرات التي تقيس المجال الثالث ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المجال الذي تقيسو

باستثناء الفقرة السادسة ،ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أن ىناك تأثيرات تحد من توجيات مفتشي

الديوان عند كتابة واعداد تقاريرىم بخصوص المخالفات اإلدارية.
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المجال الرابع :بذل العناية المينية الالزمة:

جدول ()7

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال الرابع
م

معامل

الفقـــــــرة

االرتباط

مستوى
الداللة

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بمعرفة كافية بأحكام وقوانين العمل

 1الخاصة بالمؤسسات المستيدفة بالعمل الرقابي وأصول العمل
بيا

2
3
4

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بمسؤولية مينية عالية أثناء تأديتيم

لمياميم الوظيفية

يخضع موظفو ديوان الرقابة برقابة داخمية عمى أدائيم بشكل

دوري

أقر قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية نصوص ومواد لحماية
موظفيو أثناء تأديتيم لمياميم

أقر ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنصوص مواد عقابية في

 5حال ثبت إىمال أو تقصير أو اخبلل بالنزاىة والحيادية
لموظفيو

6

تتسم العبلقات بين مفتشي ديوان الرقابة والعاممين في و ازرة

الداخمي-الشق المدني بالتعاون وروح المسؤولية

 7إجراءات ديوان الرقابة ال تعيق سير األعمال في الو ازرة

0.951

**0.00

0.940

**0.00

0.772

*0.015

0.880

**0.00

0.832

**0.00

0.913

**0.00

0.948

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يتضح من الجدول السابق أن المجال الرابع " بذل العناية المينية الالزمة " مرتبط ارتباطاً

إحصائيا عند مستوى معنوية (،)α≥ 0.05
طرديا مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ً
ً
وتدل عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المجال الرابع ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المجال الذي
تقيسو.
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المجال الخامس :المشكالت والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو في وزارة

الداخمية الشق المدني:

جدول ()8

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال الخامس
م
1
2
3

معامل

الفقـــــــرة
ىناك تعاون من موظفي و ازرة الداخمية مع المدققين مندوبي
ديوان الرقابة المالية واإلدارية أثناء تأديتيم لمياميم الرقابية
وضوح اإلجراءات والخطوات واألساليب البلزمة لتطبيق
معايير التدقيق الحكومية
يوجد الوعي الكافي لدى ديوان الرقابة المالية واإلدارية بأىمية
االلتزام بتطبيق المعايير المحددة لمتدقيق الحكومي

مستوى

االرتباط

الداللة

0.915

**0.00

0.898

**0.00

0.957

**0.00

يتم التعامل مع التقارير الرقابية المقدمة من ديوان الرقابة

 4المالية واإلدارية بإيجابية من قبل قيادة و ازرة الداخمية واألمن
الوطني الشق المدني

5

تشكل الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع غزة

عائقا امام تطبيق معايير التدقيق الحكومية

0.819

**0.00

0.901

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يتضح من الجدول السابق أن المجال الخامس " المشكالت والصعوبات التي تواجو ديوان

طرديا مع جميع
الرقابة أثناء تأديتو لميامو في وزارة الداخمية الشق المدني " مرتبط ارتباطاً
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α≥ 0.05وتدل عمى ارتباط
الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ً
الفقرات التي تقيس المجال الخامس ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المجال الذي تقيسو.
الصدق البنائي:

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد

األداة الوصول إلييا ،ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
االستبانة .ويوضح الجدول التالي رقم ( )9مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة  ،وعبلقتيا
القوية باليدف العام لمدراسة ،وبذلك يكون المقياس يتسم بدرجة عالية من الصدق.
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جدول ()9
معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل مجال من المجاالت
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

المجال األول

.864

**0.00

2

المجال الثاني

.826

**0.00

3

المجال الثالث

0.842

**0.00

4

المجال الرابع

0.906

**0.00

5

المجال الخامس

0.941

**0.00

المجــــــــــــــــــــــــــال

الرقم

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
ثبات االستبانة:
لمتأكد من ثبات المقياس تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة من ( )10موظفاً
من موظفي ،ديوان الرقابة المالية واإلدارية ومن ثم استخدمت طريقة الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ
التالية:
تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات كل مجال من مجاالت المقياس عمى حدة،
باإلضافة إلى حساب ثبات المقياس ككل ،حيث بمغ معدل الثبات ( )0.951وىو معامل ثبات ٍ
عال
يشير إلى صبلحية المقياس .وتتراوح قيمة معامل ألفا بين ( ،)1-0وكمما اقتربت من الواحد دلت
عمى وجود ثبات عالي ،وكمما اقتربت من الصفر دلت عمى عدم وجود ثبات ،ويبين الجدول ()10
معامبلت الثبات لمجاالت مقياس الدراسة:
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جدول ()10

معامالت الثبات لمجاالت القياس
الرقم

عدد

المجـــــــــــــــــــــــال

الفقرات

جميع المجاالت

قيمة

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

الذاتي *

35

0.905

0.951

1

المجال األول

9

0.892

0.944

2

المجال الثاني

7

0.898

0.948

3

المجال الثالث

7

0.907

0.952

4

المجال الرابع

7

0.911

0.954

5

المجال الخامس

5

0.934

0.966

*الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ
تشير النتائج المبينة في الجدول ( )10إلى أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لجميع
فقرات اإلستبانة ( ،)0.905كما كانت قيمة معامل الصدق الذاتي مرتفعة لجميع فقرات اإلستبانة

( .)0.951وبالتالي يمكن القول بأن المقاييس المستخدمة تتمتع بالثبات الداخمي ،وبذلك فإن
االستبانة صالحة لمتطبيق في صورتيا النيائية.
 نتائج االتساق الداخمي لالستبانة الثانية (موظفة وزارة الداخمية):
المجال األول :مقومات أداء العمل الرقابي (بشري  /مادي):
جدول ()11

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المجال األول
الرقم
1
2
3

معامل

بيرسون

الفقـــــــــرة
يقوم مفتشو الرقابة بأداء مياميم بكفاءة عالية
يتوفر لدى مفتشي الرقابة الشخصية المناسبة والمستقمة ألداء
دورىم الرقابي
يتمتع مفتشو ديوان الرقابة بنزاىة عالية في أدائيم الوظيفي
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القيمة

االحتمالية

لالرتباط

sig

0.947

**0.00

0.887

**0.00

0.965

**0.00

4
5
6

يتوفر لدى مفتشي الرقابة المعارف والخبرات الكافية التي تؤىميم
لمقيام بالدور الرقابي الفعال
يتمتع مفتشو الرقابة بالقدرة عمى صياغة التقارير المطموبة منيم
بمينية وحرفية عالية
يؤدي مفتشو الديوان دورىم الرقابي ويتمتعون بحسن المعاممة
أثناء مباشرتيم لمياميم الرقابية في الو ازرة

0.945

**0.00

0.933

**0.00

0.921

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يتضح من الجدول السابق أن المجال األول " مقومات أداء العمل الرقابي (بشري  /مادي)"
إحصائيا عند مستوى معنوية
طرديا مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
مرتبط ارتباطاً
ً
ً
( ،)α≥ 0.05وتدل عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المجال األول ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع
المجال الذي تقيسو.
المجال الثاني :األدوات والوسائل التقنية الالزمة التي يستخدميا مفتشو ديوان الرقابة:
جدول ()12

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
الرقم

1
2
3
4
5

معامل

بيرسون

الفقـــــــــرة
يستخدم موظفو ديوان الرقابة التقنيات الحديثة في أداء أعماليم
الرقابية
ىناك ربط إلكتروني لؤلنظمة بين ديوان الرقابة وو ازرة الداخمية
الشق المدني تؤدي إلى سرعة إنجاز العمل
يتمتع مفتشو الديوان بمعرفة كافية بالبرامج واألنظمة االلكترونية
المستخدمة في الو ازرة
يرجع مفتشو الديوان إلى أرشيف الو ازرة اإللكتروني في بعض
المسائل المتعمقة بمياميم الرقابية
يفضل مفتشو الديوان الرقابة االلكترونية عن الرقابة المستندية
في عمميم الرقابي عمى الو ازرة

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
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القيمة

االحتمالية

لالرتباط

sig

0.744

**0.00

0.784

**0.00

0.912

**0.00

0.857

**0.00

0.851

**0.00

يتضح من الجدول السابق أن المجال الثاني " األدوات والوسائل التقنية الالزمة " مرتبط
إحصائيا عند مستوى معنوية (0.05
طرديا مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ارتباطاً
ً
ً
≥ ،)αوتدل عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المجال األول ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المجال

الذي تقيسو.

المجال الثالث :االستقالل الوظيفي:
جدول ()13
معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال الثالث
الرقم
1
2
3
4
5

الفقـــــــرة
يتمتع مفتشو الرقابة باالستقبللية والحيادية أثناء تأديتيم
ألعماليم الرقابية في الو ازرة
تقدم الو ازرة كافة المعمومات والبيانات التي يطمبيا مفتشو
الرقابة خبلل أدائيم لمياميم الرقابية
مكانة ديوان الرقابة بين المؤسسات تدعم استقبلليتو في
تنفيذ أعمالو الرقابية
يقوم ديوان الرقابة بتزويد أصحاب القرار في و ازرة الداخمية
الشق المدني بنتائج التقارير الرقابية بصورة دورية
تسمح و ازرة الداخمية لمفتشي الرقابة بمباشرة مياميم
الرقابية في أي وقت دون قيود

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.888

**0.00

0.870

**0.00

0.867

**0.00

0.870

**0.00

0.828

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
طرديا
يتضح من الجدول السابق أن المجال الثالث " االستقالل الوظيفي " مرتبط ارتباطاً
ً

إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α≥ 0.05وتدل عمى
مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ً

ارتباط الفقرات التي تقيس المجال األول ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المجال الذي تقيسو.
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المجال الرابع :بذل العناية المينية الالزمة:

جدول ()14

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال الرابع
الرقم

1

معامل

الفقـــــــرة

االرتباط

3

4
5
6

الداللة

يتمتع مفتشو الرقابة بمعرفة كافية بأحكام وقوانين العمل
الخاصة بالمؤسسات المستيدفة بالعمل الرقابي وأصول

العمل بيا
2

مستوى

يتمتع مفتشو الرقابة بمسؤولية مينية عالية أثناء تأديتيم

لمياميم الوظيفية

يقوم الديوان بعمميات الرقابة المسبقة (قبل التنفيذ) عمى

الجيات الخاضعة لمرقابة لتفادي وقوع االنحرافات

يقوم الديوان بالرقابة أثناء التنفيذ عمى الجيات الخاضعة

لمرقابة لمتقميل من وقوع االنحرافات وتصحيحيا في الوقت

المناسب

يعمل مفتشو الرقابة عمى تصيد األخطاء بغرض اظيار
جيودىم بعيدا عن المينية

يوجد تعاون بين ديوان الرقابة ووحدة الرقابة الداخمية في

الو ازرة

0.746

**0.00

0.892

**0.00

0.789

**0.00

0.872

**0.00

0.685

**0.00

0.781

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يتضح من الجدول السابق أن المجال الرابع " بذل العناية المينية الالزمة " مرتبط ارتباطاً

إحصائيا عند مستوى معنوية (،)α≥ 0.05
طرديا مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ً
ً
وتدل عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المجال األول ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المجال الذي
تقيسو.
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المجال الخامس :المشكالت والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو في وزارة

الداخمية الشق المدني:

جدول ()15

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال الخامس
الرقم

1

معامل

الفقـــــــرة

االرتباط

3

4

5
6

الداللة

ال يوجد تعاون كاف من موظفي و ازرة الداخمية مع المدققين
مندوبي ديوان الرقابة المالية واإلدارية أثناء تأديتيم لمياميم

الرقابية
2

مستوى

تعتبر اإلجراءات والخطوات واألساليب التي يتبعيا ديوان

الرقابة غير واضحة لتطبيق معايير التدقيق الحكومية

ال يتعامل موظفو الو ازرة بذوق المعاممة مع مفتشي الديوان

أثناء أدائيم لنشاطيم الرقابي

ال يتم التعامل مع التقارير الرقابية المقدمة من ديوان الرقابة

المالية واإلدارية بإيجابية من قبل قيادة و ازرة الداخمية واألمن
الوطني الشق المدني

ضعف الصبلحيات الممنوحة ألعضاء الديوان في مراقبة

ومتابعة الوحدات الخاضعة لمرقابة

عدم وجود اىتمام كاف من قبل الوحدات الخاضعة لمرقابة

عمى مبلحظات الديوان

0.782

**0.00

0.774

**0.00

0.806

**0.00

0.706

**0.00

0.820

**0.00

0.873

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يتضح من الجدول السابق أن المجال الخامس " المشكالت والصعوبات التي تواجو ديوان

طرديا مع جميع
الرقابة أثناء تأديتو لميامو في وزارة الداخمية الشق المدني " مرتبط ارتباطاً
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α≥ 0.05وتدل عمى ارتباط
الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ً
الفقرات التي تقيس المجال األول ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المجال الذي تقيسو.
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الصدق البنائي:
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد

األداة الوصول إلييا ،ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
االستبانة .ويوضح الجدول التالي رقم ( )16مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة

الكمية لفقرات االستبانة ،وعبلقتيا القوية باليدف العام لمدراسة ،وبذلك يكون المقياس يتسم بدرجة
عالية من الصدق.

جدول ()16

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل مجال من المجاالت
المجــــــــــــــــــــــــــال

الرقم

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

المجال األول

0.920

**0.00

2

المجال الثاني

0.804

**0.00

3

المجال الثالث

0.927

**0.00

4

المجال الرابع

0.825

**0.00

5

المجال الخامس

0.897

**0.00

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
ثبات االستبانة:
لمتأكد من ثبات المقياس تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة من ( )20موظفاً

من موظفي ،و ازرة الداخمية واألمن الوطني (الشق المدني) ،ومن ثم استخدمت طريقة الثبات بطريقة

ألفا – كرونباخ التالية:

تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات كل مجال من مجاالت المقياس عمى حدة،
باإلضافة إلى حساب ثبات المقياس ككل ،حيث بمغ معدل الثبات ( )0.965وىو معامل ثبات ٍ
عال

يشير إلى صبلحية المقياس .وتتراوح قيمة معامل ألفا بين ( ،)1-0وكمما اقتربت من الواحد دلت

عمى وجود ثبات عالي ،وكمما اقتربت من الصفر دلت عمى عدم وجود ثبات ،ويبين جدول ()17

معامبلت الثبات لمجاالت مقياس الدراسة:
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جدول ()17

معامالت الثبات لمجاالت القياس
الرقم

عدد

المجـــــــــــــــــــــــال

الفقرات

جميع المجاالت

قيمة

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

الذاتي *

28

0.932

0.965

1

المجال األول

6

0.970

0.985

2

المجال الثاني

5

0.887

0.942

3

المجال الثالث

5

0.916

0.957

4

المجال الرابع

6

0.756

0.869

5

المجال الخامس

6

0.883

0.939

*الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ
تشير النتائج المبينة في الجدول ( )17إلى أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لجميع
فقرات اإلستبانة ( .)0.932كما كانت قيمة الصدق الذاتي مرتفعة أيضاً لجميع فقرات اإلستبانة

حيث بمغت( .)0.965وبالتالي يمكن القول بأن المقاييس المستخدمة تتمتع بالثبات
الداخمي.وبصورتيا النيائية.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تم تفريغ وتحميل اإلستبيان من خبلل برنامج التحميل اإلحصائي (SPSS) Package
 ،for the Social Sciencesوتم استخدام االختبارات اإلحصائية المعممية؛ وذلك ألن مقياس

ليكرت ىو مقياس ترتيبي وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .1النسب المئوية والتك اررات واإلنحرافات المعيارية والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي:
يستخدم ىذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ،مما يفيد في وصف

عينة الدراسة.

 .2اختبار ألفا كرونباخ ) (Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبيان.
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 .3معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط،
ويستخدم ىذا االختبار لدراسة العبلقة بين متغيرات المستقمة لمدراسة والمتغير التابع وذلك لكل

فئة عمى حداً ،وقد تم استخدامو لحساب االتساق الداخمي والصدق البنائي لبلستبانة.

 .4اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد

وصمت إلى الدرجة المتوسطة وىي  3أم زادت أو قمت عن ذلك .ولقد تم استخدامو لمتأكد من

داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 .5اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان ىناك
فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة.
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المبحث الثاني

تحميل فقرات االستبانتين واختبار فرضيات الدراسة
قبل إجراء التحميل االحصائي الستبانتي فئتي الدراسة ،تم تطبيق اختبار كولمجروف-

سمرنوف ) )1-Sample Kolmogorov-Smirnovلمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع

الطبيعي أم ال وىو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات؛ ألن معظم االختبارات المعممية

تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياً .ويوضح الجدول ( )18نتائج االختبار حيث أن القيمة

االحتمالية لكل محور أكبر من  ) sig.  0.05 ( 0.05ويدل ذلك عمى أن البيانات تتبع
التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعممية.

جدول ()18

اختبار التوزيع الطبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
المحور
األول
الثاني

الثالث

عدد

عنوان المحور

الفقرات

توفر المقومات البشرية والمادية لديوان الرقابة لتطوير
األداء اإلداري في و ازرة الداخمية
استخدام األدوات والوسائل التقنية في ديوان الرقابة
البلزمة لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية
توفر مقومات االستقبلل الوظيفي ألعضاء الديوان

البلزمة لتأدية مياميم لتطوير األداء اإلداري في و ازرة

قيمة Z

القيمة

االحتمالية

6

0.993

0.216

5

0.875

0.331

5

1.009

0.201

الداخمية
الرابع
الخامس

بذل العناية المينية الواجبة لدى أعضاء الديوان أثناء
تأدية مياميم لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية
المشكبلت والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء
تأديتو لميامو الرقابية عمى و ازرة الداخمية
جميع المحاور
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5

0.991

0.216

6

0.887

0.331

27

0.810

0.334

أوالً :تحميل بيانات استبانتي فئتي الدراسة:
لتحميل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار  Tلعينة واحدة لمعرفة ما إذا كان متوس ـ ـ ـط

درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسط ـ ـة وىي  3أم ال ،ف ـ ـإذا كانـ ـ ـت Sig<0.05
( Sigأكبر من  )0.05فإن متوسط آراء األفراد حول موضوع الدراسة ال يختمف جوىرياً عن موافق

بدرجة متوسطة وىي  ،3أما إذا كانت  Sig( Sig>0.05أقل من  )0.05فإن متوسط آراء األفراد

يختمف جوىرياً عن درجة الموافقة المتوسطة ،وفي ىذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط
اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عن درجة الموافقة المتوسطة ،وذلك من خبلل قيمة

االختبار  Tفإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لئلجابة يزيد عن درجة
الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.

 .1تحميل بيانات المحور األول :توفر المقومات البشرية والمادية لدى ديوان الرقابة المالية
واإلدارية.
ولتحميل بيانات ىذا المحور تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،وكانت
النتائج كما يمي:
أ -فئة المبحوثين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
جدول ()19

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
م
1
2
3
4
5
6

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بكفاءة عالية خبلل تأديتيم
لمياميم
يتمتع موظفو ديوان الرقابة بالشخصية المناسبة ألداء
دورىم الرقابي
يتمتع موظفو ديوان الرقابة بنزاىة عالية في أدائيم

الوظيفي

يحرص ديوان الرقابة عمى استيعاب أصحاب الشيادات
االكاديمية التي تؤىل لمعمل الرقابي الفعال
يتمتع موظفو ديوان الرقابة بالمعارف والخبرات الكافية
والتي تؤىميم لمقيام بالدور الرقابي الفعال
يتمتع موظفو ديوان الرقابة بالقدرة عمى صياغة التقارير
المطموبة منيم بمينية وحرفية عالية
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اختبار""T

مستوى
الداللة

الترتيب

1.372 3.750

75

**.001 4.08

2

1.293 3.750

75

.000** 4.32

2

1.348 3.850

77

.000** 4.48

1

1.504 3.550

71

.006** 3.12

5

1.070 3.750

75

.000** 5.22

2

1.317 3.550

71

.002** 3.57

5

م
7

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

يحظى ديوان الرقابة بمصادر مالية مستقمة تعينو عمى

1.026 2.000

العمل
يتوفر لدى ديوان الرقابة وسائل نقل تمكنو من الوصول

 8إلى كافة المؤسسات الحكومية المستيدفة لمعمل الرقابي في 1.338 3.000

40

اختبار""T

مستوى
الداللة

الترتيب

.042* -2.18

1.67

60

.111//

8

7

الزمان والمكان المناسبين

9

يحظى موظفو ديوان الرقابة بحوافز مادية تدفع باتجاه

0.923 1.700

نزاىتيم وسبلمة أدائيم.

34

.001** -3.87

2.27 64.22 1.243 3.211

المتوسط العام

9

*0.02

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
من خالل الجدول السابق يتضح أن أعمى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )3يتمتع موظفو ديوان الرقابة
بنزاىة عالية في أدائيم الوظيفي " احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي  ،%77ومتوسط حسابي

 3.850وقيمة االختبار  4.084وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك تعتبر ىذه الفقرة
دالة إحصائياً عند مستوى داللة  α≥0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناك موافقة من أفراد العينة عمى ىذه

الفقرة.
أما أدنى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )9يحظى موظفو ديوان الرقابة بحوافز مادية تدفع باتجاه
نزاىتيم وسبلمة أدائيم " احتمت المرتبة التاسعة بوزن نسبي  ،%34ومتوسط حسابي 1.700
وقيمة االختبار  3.87-وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.001لذلك يمكن القول بأن

موظفي الديوان ال يحظون بحوافز مادية تدفع باتجاه النزاىة وسبلمة األداء.
 الفقرة رقم ( " )8يتوفر لدى ديوان الرقابة وسائل نقل تمكنو من الوصول إلى كافة
المؤسسات الحكومية المستيدفة لمعمل الرقابي في الزمان والمكان المناسبين " احتمت

المرتبة السابعة بوزن نسبي  ،%60ومتوسط حسابي  3.000وقيمة االختبار  1.67وأن

القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.111لذلك يمكن القول بأنو يوجد اىتمام محدود من ديوان
الرقابة في توفير وسائل نقل مناسبة تساعد في الوصول إلى كافة المؤسسات المستيدفة.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول (مدى توفر
المقومات البشرية والمادية لديوان الرقابة لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية) تساوي ،3.211
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واالنحراف المعياري يساوي  1.243والوزن النسبي يساوي  %64.22وىي أكبر من الوزن النسبي
المحايد "  " %60و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل إلى توفر
المقومات البشرية والمادية لديوان الرقابة لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية لدى موظفي
ديوان الرقابة المالية واإلدارية عند مستوى داللة  ، α≥ 0.05ولكن ىذه المعدالت غير كافية مما
يستدعي العمل نحو بذل المزيد من الجيود لتطوير الموارد البشرية والمادية لدى ديوان الرقابة
المالية واإلدارية بغرض زيادة وتعزيز قدراتيم الفنية في مجال أعماليم.
ب -فئة المبحوثين في وزارة الداخمية واألمن الوطني -الشق المدني.-
جدول ()20
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
الفقرة

م

المتوسط االنحراف الوزن

الحسابي المعياري النسبي

قيمة

اختبار
""T

مستوى
الداللة

الترتيب

 1يقوم مفتشو الرقابة بأداء مياميم بكفاءة عالية 0.830 3.587

.000** 11.51 72

2

0.918 3.459

.000** 10.40 69

6

0.878 3.486

.000** 7.94

5

2
3

يتوفر لدى مفتشي الرقابة الشخصية المناسبة

والمستقمة ألداء دورىم الرقابي

يتمتع مفتشو ديوان الرقابة بنزاىة عالية في

أدائيم الوظيفي
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يتوفر لدى مفتشي الرقابة المعارف والخبرات

 4الكافية التي تؤىميم لمقيام بالدور الرقابي 0.974 3.587
الفعال

5

يتمتع مفتشو الرقابة بالقدرة عمى صياغة

التقارير المطموبة منيم بمينية وحرفية عالية

0.969 3.633

يؤدي مفتشو الديوان دورىم الرقابي ويتمتعون

 6بحسن المعاممة أثناء مباشرتيم لمياميم 0.984 3.578

.000** 9.68

2

72

.000** 13.04 73

1

.000** 12.37 72

الرقابية في الو ازرة
المتوسط العام

0.000** 10.82 71.10 0.925 3.555

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
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2

من خالل الجدول السابق يتضح أن أعمى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )5يتمتع مفتشو الرقابة بالقدرة
عمى صياغة التقارير المطموبة منيم بمينية وحرفية عالية " احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي

 ،%73ومتوسط حسابي  3.633وقيمة االختبار  13.04وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي

 0.000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  α≥0.05مما يدل عمى أن
متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن

ىناك موافقة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

أما أدنى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )3يتمتع مفتشو ديوان الرقابة بنزاىة عالية في أدائيم الوظيفي "
احتمت المرتبة الخامسة بوزن نسبي  ،%70ومتوسط حسابي  3.486وقيمة االختبار 7.94
وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى

داللة  α≥0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة
المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناك موافقة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول (مدى توفر

المقومات البشرية والمادية لديوان الرقابة لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية) تساوي ،3.555
واالنحراف المعياري يساوي  0.925والوزن النسبي يساوي  %71.10وىي أكبر من الوزن النسبي
المحايد "  " %60والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل إلى توفر
المقومات البشرية والمادية لديوان الرقابة لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية لدى موظفي و ازرة
الداخمية واألمن الوطني عند مستوى داللة  ، α≥ 0.05ويبلحظ حول ما سبق أن ىذه المعدالت
غير كافية مما يعزز ما سبق ذكره من ضرورة تطوير الكوادر البشرية والمادية لدعم التطوير الذي
يستيدفو الديوان.
 .2تحميل بيانات المحور الثاني :استخدام األدوات والوسائل التقنية في ديوان الرقابة الالزمة
لتطوير األداء اإلداري في وزارة الداخمية.
ولتحميل بيانات ىذا المحور تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،وكانت
النتائج كما يمي:
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أ -فئة المبحوثين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
جدول ()21

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
م

1
2

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

يستخدم موظفو ديوان الرقابة التقنيات الحديثة في

أداء أعماليم الرقابية.

ىناك ربط إلكتروني بين إدارات ودوائر ديوان
الرقابة مع بعضيم تؤدى الى سرعة إنجاز العمل

قيمة
اختبار
""T

مستوى
الداللة

الترتيب

1.214 3.000

60

.000** 6.68

2

1.196 2.200

44

.000** 6.71

5

يتوفر أجيزة الحاسوب الشخصي (البلب توب)
 3لدى موظفي ديوان الرقابة بشكل كاف والتي 1.050 2.450

49

.000** 5.03

4

تؤدي لسرعة األداء في العمل

4
5

ىناك

ربط

إلكتروني

بين

ديوان

الرقابة

والمؤسسات الحكومية ذات الصمة
يستخدم موظفو ديوان الرقابة الوسائل الحديثة في

تدعيم أدلة االثبات التي يحصمون عمييا

0.968 1.900

38

.000** 5.87

7

0.946 2.500

50

.000** 5.51

3

يتوفر لدى ديوان الرقابة نظام األرشفة اإللكترونية
 6لمتقارير الرقابية والتي تسيل في عممية الرجوع 1.353 3.400
إلييا

يتمقى موظفو ديوان الرقابة دورات تدريبية

 7متخصصة في استخدام الوسائل اإللكترونية

0.951 2.200

68

44

.000** 6.30

0.00** 4.52

الحديثة والمتعمقة بالعمل الرقابي وبشكل دوري

المتوسط العام

0.00** 6.02 50.43 1.097 2.521

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
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1

5

من خالل الجدول السابق يتضح أن أعمى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )6يتوفر لدى ديوان الرقابة
نظام األرشفة االلكترونية لمتقارير الرقابية والتي تسيل في عممية الرجوع إلييا " احتمت المرتبة

األولى بوزن نسبي  ،%68ومتوسط حسابي  3.400وقيمة االختبار  6.30وأن القيمة
االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة
 α≥0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة

المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناك موافقة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
أما أدنى فقرة ىي

الفقرة رقم ( " )4ىناك ربط إلكتروني بين ديوان الرقابة والمؤسسات الحكومية

ذات الصمة " احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%38ومتوسط حسابي  1.900وقيمة االختبار

 5.87وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك ال يوجد ربط الكتروني بين ديوان الرقابة
والمؤسسات الحكومية ذات الصمة.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني (مدى استخدام األدوات

والوسائل التقنية في ديوان الرقابة البلزمة لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية) تساوي

 ،2.521واالنحراف المعياري يساوي  1.097والوزن النسبي يساوي  %50.43وىي أصغر

من الوزن النسبي المحايد "  " %60و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من 0.05
مما يدل إلى استخدام األدوات والوسائل التقنية في ديوان الرقابة البلزمة لمتطوير السمبي ألداء

زرة الداخمية لدى موظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية عند مستوى داللة 0.05
اإلداري في و ا

≥ ، αوتشير تمك النتيجة أيضاً إلى أن استخدام األدوات والوسائل التقنية من ِقبل الديوان لم
تكن بالدرجة الكافية ،األمر الذي يتطمب إعادة تفعيل الدور الرقابي بشكل أفضل من الواقع

الموجود حالياً.
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ب .فئة المبحوثين في وزارة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني
جدول ()22

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
م

1

الفقرة
يستخدم موظفو ديوان الرقابة التقنيات الحديثة

في أداء أعماليم الرقابية

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي
0.966 3.220

64

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

.000** 10.55

الترتيب

3

ىناك ربط إلكتروني لؤلنظمة بين ديوان الرقابة
 2وو ازرة الداخمية الشق المدني تؤدي إلى سرعة 0.963 2.872

57

.000** 11.83

5

0.872 3.284

66

.000** 18.26

2

إنجاز العمل

3

يتمتع مفتشو الديوان بمعرفة كافية بالبرامج
واألنظمة االلكترونية المستخدمة في الو ازرة
يرجع مفتشو الديوان إلى أرشيف الو ازرة

 4اإللكتروني في بعض المسائل المتعمقة بمياميم 0.917 3.440

69

2.19

*.031

1

0.967 3.138

63

.000** 25.43

4

الرقابية

5

يفضل مفتشو الديوان الرقابة االلكترونية عن
الرقابة المستندية في عمميم الرقابي عمى الو ازرة
المتوسط العام

0.005** 15.61 63.82 0.937 3.191

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أن أعمى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )4يرجع مفتشو الديوان إلى
أرشيف الو ازرة اإللكتروني في بعض المسائل المتعمقة بمياميم الرقابية " احتمت المرتبة األولى بوزن
نسبي  ،%69ومتوسط حسابي  3.440وقيمة االختبار  2.19وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي
 0.031لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  α≥0.05مما يدل عمى أن متوسط
درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناك موافقة

من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
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أما أدنى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )2ىناك ربط إلكتروني بين ديوان الرقابة وو ازرة الداخمية الشق
المدني تؤدي إلى سرعة إنجاز العمل " احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%57ومتوسط
حسابي  2.872وقيمة االختبار 11.83وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك ال
يوجد اىتمام ٍ
كاف من قبل ديوان الرقابة بخصوص ربط األنظمة بو ازرة الداخمية الكترونيا بيدف
تسييل العمل وسرعة انجاز العمل.
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني (مدى استخدام
األدوات والوسائل التقنية في ديوان الرقابة البلزمة لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية) تساوي
 ،3.191واالنحراف المعياري يساوي  0.937والوزن النسبي يساوي  %63.82وىي أكبر من
الوزن النسبي المحايد "  " %60و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل
إلى استخدام األدوات والوسائل التقنية في ديوان الرقابة البلزمة لمتطوير اإليجابي ألداء اإلداري في
و ازرة الداخمية لدى موظفي و ازرة الداخمية واألمن الوطني عند مستوى داللة  ، α≥ 0.05وتشير تمك
النتيجة أيضاً إلى أن مستوى استخدام األدوات والوسائل التقنية في العمل الرقابي لم تكن بالمستوى
الذي يستيدفو الديوان.
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 .3تحميل بيانات المحور الثالث :توفر مقومات االستقالل الوظيفي ألعضاء الديوان الالزمة
وتطوير األداء اإلداري في وزارة الداخمية.
ولتحميل بيانات ىذا المحور تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،وكانت النتائج
كما يمي:
أ -فئة المبحوثين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

جدول ()23

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
م

1
2

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

يتمتع ديوان الرقابة بموازنة مستقمة بعيداً عن تأثير
السمطة التنفيذية تحقيقاً لبلستقبللية

يتمتع ديوان الرقابة بممارسة ميام الرقابة دون تأثير

خارجي(أشخاص  /مؤسسات)

قيمة

اختبار
"" T

مستوى
الداللة

الترتيب

0.988 1.650

33

.000** 19.67

7

1.218 2.700

54

.000** 10.31

5

يتمتع ديوان الرقابة باستقبللية إدارية عالية من حيث
 3تعيين وترقية وتنقبلت موظفيو دون تأثير من جيات 1.089 2.350

47

.000** 5.87

6

خارجية

4
5
6
7

يتعامل ديوان الرقابة مع التقارير الرقابية (اإليجابية /
السمبية) بكل جدية
يقوم موظفو ديوان الرقابة بكتابة تقاريرىم الرقابية دون

ضغوط أو تأثيرات خارجية

يقوم مفتشو الديوان بإظيار وكتابة المخالفات
واالنحرافات التي نتجت عن عممية الرقابة بكل حرية
يقوم ديوان الرقابة بتحديد توقيت الرقابة بدون معوقات
من الو ازرة
المتوسط العام

1.293 3.250

65

.000** 8.07

3

1.317 3.450

69

.000** 13.29

2

1.137 3.650

73

.000** 13.96

1

1.395 2.950

59

.000** 12.97

4

0.00** 11.66 57.14 1.205 2.857

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
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من خالل الجدول السابق يتضح أن أعمى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )6يقوم مفتشو الديوان بإظيار
وكتابة المخالفات واالنحرافات التي نتجت عن عممية الرقابة بكل حرية " احتمت المرتبة األولى

بوزن نسبي  ،%73ومتوسط حسابي  3.650وقيمة االختبار  13.96وأن القيمة االحتمالية Sig
تساوي  0.000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  α≥0.05مما يدل عمى أن
متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناك

موافقة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

أما أدنى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )1يتمتع ديوان الرقابة بموازنة مستقمة بعيداً عن تأثير السمطة
التنفيذية تحقيقاً لبلستقبللية " احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%33ومتوسط حسابي 1.650
وقيمة االختبار  19.67وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000ال يتمتع ديوان الرقابة بموازنة

مستقمة بعيداً عن تأثير السمطة التنفيذية.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث (مدى توفر مقومات

االستقبلل الوظيفي ألعضاء الديوان البلزمة لتأدية مياميم لتطوير األداء اإلداري في و ازرة
الداخمية) تساوي  ،2.857واالنحراف المعياري يساوي  1.205والوزن النسبي يساوي %57.14
وىي أصغر من الوزن النسبي المحايد "  " %60و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من

 0.05مما يدل عمى توفر مقومات االستقبلل الوظيفي ألعضاء الديوان البلزمة لتأدية مياميم
لمتطوير السمبي األداء اإلداري في و ازرة الداخمية لدى موظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية عند

مستوى داللة  ، α≥ 0.05وتشير تمك النتيجة أيضاً إلى أن مقومات االستقبلل الوظيفي ألعضاء

الديوان والبلزمة تأدية مياميم الرقابية لم تكن بالدرجة المطموبة ،األمر الذي يتطمب إعادة تفعيل

الدور الرقابي بشكل أفضل وفق ما تتطمبو المصمحة الحالية.
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ب .فئة المبحوثين في وزارة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني
جدول ()24

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
م

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

يتمتع

مفتشو

الرقابة

الحسابي المعياري النسبي

قيمة

اختبار
""T

مستوى
الداللة

الترتيب

باالستقبللية

 1والحيادية أثناء تأديتيم ألعماليم الرقابية 0.968 3.468
في الو ازرة

تقدم الو ازرة كافة المعمومات والبيانات

.000** 34.39 69

5

 2التي يطمبيا مفتشو الرقابة خبلل أدائيم 0.956 3.706

.000** 20.44 74

2

1.006 3.486

.000** 16.71 70

4

لمياميم الرقابية

3

مكانة ديوان الرقابة بين المؤسسات تدعم

استقبلليتو في تنفيذ أعمالو الرقابية

يقوم ديوان الرقابة بتزويد أصحاب القرار

 4في و ازرة الداخمية الشق المدني بنتائج 1.021 3.578

.000** 19.22 72

3

التقارير الرقابية بصورة دورية
تسمح و ازرة الداخمية لمفتشي الرقابة

 5بمباشرة مياميم الرقابية في أي وقت 0.930 3.688
دون قيود

المتوسط العام

.000** 24.39 74

1

0.000** 19.43 71.71 0.976 3.585

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
من خالل الجدول السابق يتضح أن أعمى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )2تقدم الو ازرة كافة المعمومات
والبيانات التي يطمبيا مفتشو الرقابة خبلل أدائيم لمياميم الرقابية " احتمت المرتبة األولى بوزن
نسبي  ،%74ومتوسط حسابي  3.706وقيمة االختبار 20.44وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي
 0.000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  α≥0.05مما يدل عمى أن متوسط
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درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناك موافقة

من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

أما أدنى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )1يتمتع مفتشو الرقابة باالستقبللية والحيادية أثناء تأديتيم
ألعماليم الرقابية في الو ازرة " احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%69ومتوسط حسابي
 3.468وقيمة االختبار  34.39وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك تعتبر ىذه
الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  α≥0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة
ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناك موافقة من أف ارد
العينة عمى ىذه الفقرة.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث (مدى توفر مقومات
االستقبلل الوظيفي ألعضاء الديوان البلزمة لتأدية مياميم لتطوير األداء اإلداري في و ازرة
الداخمية) تساوي  ،3.585واالنحراف المعياري يساوي  0.976والوزن النسبي يساوي %71.71
وىي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %60و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من
 0.05مما يدل عمى توفر مقومات االستقبلل الوظيفي ألعضاء الديوان البلزمة لتأدية مياميم
لمتطوير اإليجابي األداء اإلداري في و ازرة الداخمية لدى موظفي و ازرة الداخمية واألمن الوطني عند
مستوى داللة  ، α≥ 0.05ولكن ىذه المعدالت غير كافية مما يستدعي العمل نحو بذل المزيد من
الجيود لتوفير مقومات االستقبلل الوظيفي لموظفي الديوان ،بغرض ضمان االستقبللية التامة
والحيادية في أداء أعماليم.
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 .4تحميل بيانات المحور الرابع :بذل العناية المينية الواجبة من قبل أعضاء الديوان أثناء
تأديتيم مياميم الرقابية وتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية.

ولتحميل بيانات ىذا المحور تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،وكانت
النتائج كما يمي:
أ -فئة المبحوثين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
جدول ()25

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
الفقرة

م

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بمعرفة كافية بأحكام

 1وقوانين العمل الخاصة بالمؤسسات المستيدفة 1.314 3.600

72

قيمة
اختبار
""T

مستوى
الداللة

.000** 11.51

الترتيب

3

بالعمل الرقابي وأصول العمل بيا

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بمسؤولية مينية

1.268 3.650

73

.000** 10.91

2

1.209 2.750

55

.000** 9.36

7

قر قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية
أّ
 4نصوص ومواد لحماية موظفيو أثناء تأديتيم 1.192 3.500

70

2
3

عالية أثناء تأديتيم لمياميم الوظيفية
يخضع موظفو ديوان الرقابة لرقابة داخمية عمى
أدائيم بشكل دوري

لمياميم

.000** 10.09

4

اقر ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنصوص
 5مواد عقابية في حال ثبت إىمال تقصير/اخبلل 1.147 3.500
بالنزاىة والحيادية لموظفيو

70

.000** 10.33

4

تتسم العبلقات بين مفتشي ديوان الرقابة
 6والعاممين في و ازرة الداخمية-الشق المدني 0.910 3.250

65

.000** 6.75

6

0.910 3.750

75

.000** 8.64

1

بالتعاون وروح المسؤولية

7

إجراءات ديوان الرقابة ال تعيق سير األعمال

في الو ازرة

المتوسط العام

0.000** 9.86 68.57 1.136 3.429

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
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من خالل الجدول السابق يتضح أن أعمى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )7إجراءات ديوان الرقابة ال
تعيق سير االعمال في الو ازرة " احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي  ،%75ومتوسط حسابي

 3.750وقيمة االختبار  8.64وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك تعتبر ىذه الفقرة
دالة إحصائياً عند مستوى داللة  α≥0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناك موافقة من أفراد العينة عمى ىذه

الفقرة.
أما أدنى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )3يخضع موظفو ديوان الرقابة لرقابة داخمية عمى أدائيم بشكل
دوري " احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%55ومتوسط حسابي  2.750وقيمة االختبار
 9.36وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك يوجد اىتمام محدود لدى الديوان
بخصوص اخضاع موظفيو لمرقابة الداخمية عمى أدائيم بشكل دوري.
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع (مدى بذل العناية

المينية الواجبة لدى أعضاء الديوان أثناء تأدية مياميم لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية)
تساوي  ،3.429واالنحراف المعياري يساوي  1.136والوزن النسبي يساوي  %68.57وىي أكبر

من الوزن النسبي المحايد "  " %60و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما
يدل عمى أن بذل العناية المينية الواجبة لدى أعضاء الديوان أثناء تأدية مياميم لمتطوير اإليجابي

زرة الداخمية لدى موظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية عند مستوى داللة 0.05
األداء اإلداري في و ا

≥ ، αوتشير تمك النتائج إلى أن ىذه المعدالت غير كافية مما يستدعي العمل عمى توضيح أىمية
بذل العناية المينية لموظفي الديوان أثناء تأديتيم لمياميم الرقابية.
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ب -فئة المبحوثين في وزارة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني.
جدول ()26

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
الفقرة

م

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

قيمة

اختبار
""T

مستوى
الداللة

الترتيب

يتمتع مفتشو الرقابة بمعرفة كافية بأحكام وقوانين
1

2

العمل الخاصة بالمؤسسات المستيدفة بالعمل 3.569

0.956

71

14.11

**.000

1

الرقابي وأصول العمل بيا
يتمتع مفتشو الرقابة بمسؤولية مينية عالية أثناء

تأديتيم لمياميم الوظيفية

3.550

0.957

71

7.44

**.000

2

يقوم الديوان بعمميات الرقابة المسبقة (قبل
3

التنفيذ) عمى الجيات الخاضعة لمرقابة لتفادي 3.119

0.930

62

11.12

**.000

5

وقوع االنحرافات
يقوم الديوان بالرقابة أثناء التنفيذ عمى الجيات

4

5
6

الخاضعة لمرقابة لمتقميل من وقوع االنحرافات 3.211

0.883

64

4.86

**.000

3

3.009

1.014

60

.693-

//44.0

6

3.156

1.124

63

3.31

**.001

4

3.269

6.525 65.38 0.977

*0.016

وتصحيحيا في الوقت المناسب

يعمل مفتشو الرقابة عمى تصيد األخطاء
بغرض اظيار جيودىم بعيدا عن المينية
يوجد تعاون بين ديوان الرقابة ووحدة الرقابة
الداخمية في الو ازرة
المتوسط العام

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
من خالل الجدول السابق يتضح أن أعمى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )1يتمتع مفتشو الرقابة بمعرفة
كافية بأحكام وقوانين العمل الخاصة بالمؤسسات المستيدفة بالعمل الرقابي وأصول العمل بيا "
احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي  ،%71ومتوسط حسابي  3.369وقيمة االختبار  14.11وأن

القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

 α≥0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة

وىي  3وىذا يعني أن ىناك موافقة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
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أما أدنى فقرة ىي
 الفقرة رقم ( " )5يعمل مفتشو الرقابة عمى تصيد األخطاء بغرض إظيار جيودىم بعيداً
عن المينية " احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%60ومتوسط حسابي  3.009وقيمة

االختبار  0.693-وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  44.0لذلك يمكن القول بأن مفتشي

الرقابة يعممون عمى تصيد األخطاء بغرض إظيار جيودىم بعيداً عن المينية ولكن ليس
بالشكل الكبير.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع (مدى بذل العناية

المينية الواجبة لدى أعضاء الديوان أثناء تأدية مياميم لتطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية)
تساوي  ،3.269واالنحراف المعياري يساوي  0.977والوزن النسبي يساوي  %65.38وىي أكبر

من الوزن النسبي المحايد "  " %60و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما
يدل عمى بذل العناية المينية الواجبة لدى أعضاء الديوان أثناء تأدية مياميم لمتطوير االيجابي في

زرة الداخمية واألمن الوطني عند مستوى داللة 0.05
األداء اإلداري في و ازرة الداخمية لدى موظفي و ا

≥ ، αويبلحظ مما سبق أن ىذه المعدالت غير كافية مما يعزز ما سبق ذكره من ضرورة االىتمام
ببذل العناية المينية البلزمة من قبل موظفي الديوان لدعم التطوير الذي يستيدفو الديوان.
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 .5تحميل بيانات المحور الخامس :المشكالت والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو
لميامو الرقابية عمى وزارة الداخمية.

ولتحميل بيانات ىذا المحور تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،وكانت

النتائج كما يمي:

أ -فئة المبحوثين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

جدول ()27

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
الفقرة

م

المتوسط االنحراف الوزن

الحسابي المعياري النسبي

يوجد تعاون من موظفي و ازرة الداخمية مع

 1المدققين مندوبي ديوان الرقابة المالية 1.099 3.050

قيمة

اختبار
""T

مستوى
الداللة

.000** 12.08 61

الترتيب

3

واإلدارية أثناء تأديتيم لمياميم الرقابية
2

وضوح اإلجراءات والخطوات واألساليب
البلزمة لتطبيق معايير التدقيق الحكومية

1.081 3.300

.000** 13.52 66

2

يوجد الوعي الكافي لدى ديوان الرقابة

 3المالية واإلدارية بأىمية االلتزام بتطبيق 1.348 3.350
المعايير المحددة لمتدقيق الحكومي

67

.000** 6.86

1

يتم التعامل مع التقارير الرقابية المقدمة من

4

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بإيجابية من
قبل قيادة و ازرة الداخمية واألمن الوطني

1.050 3.050

61

.000** 8.64

3

الشق المدني-تشكل الظروف السياسية واالقتصادية

 5السائدة في قطاع غزة عائقاً أمام تطبيق 1.234 2.450
معايير التدقيق الحكومية

المتوسط العام

.000** 11.30 49

0.000** 10.17 60.80 1.163 3.040

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
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5

من خالل الجدول السابق يتضح أن أعمى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )3يوجد الوعي الكافي لدى
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بأىمية االلتزام بتطبيق المعايير المحددة لمتدقيق الحكومي " احتمت

المرتبة األولى بوزن نسبي  ،%67ومتوسط حسابي  3.350وقيمة االختبار  6.86وأن القيمة
االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة α≥0.05
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي 3

وىذا يعني أن ىناك موافقة من أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

أما أدنى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )5تشكل الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع غزة
عائقاً أمام تطبيق معايير التدقيق الحكومية " احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%49ومتوسط
حسابي  2.450وقيمة االختبار  11.30وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك فإن
الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع غزة ال تشكل عائقاً أمام تطبيق معايير التدقيق
الحكومية.
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس (لممشكبلت
والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو الرقابية عمى و ازرة الداخمية) تساوي
 ،3.040واالنحراف المعياري يساوي  ،1.163والوزن النسبي يساوي  ،%60.80وىي أكبر من
الوزن النسبي المحايد "  " %60و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل
عمى أن ىناك مشكبلت وصعوبات تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو الرقابية عمى و ازرة
الداخمية لدى موظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية عند مستوى داللة  ، α≥ 0.05وتشير تمك
النتيجة إلى وجود مجموعة من العقبات التي تواجو ديوان الرقابة خبلل تأديتو لميامو ،األمر الذي
يستدعي ضرورة دراسة األمر بشكل جدي ومتعمق ،ووضع اآلليات المناسبة والعاجمة لحميا.
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ب -فئة المبحوثين في وزارة الداخمية واألمن الوطني -الشق المدني-
جدول ()28

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
الفقرة

م

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

قيمة
اختبار
""T

مستوى
الداللة

الترتيب

ال يوجد تعاون كاف من موظفي و ازرة

1

الداخمية مع المدققين مندوبي ديوان الرقابة
المالية واإلدارية أثناء تأديتيم لمياميم

0.933 3.606

72

9.64

**.000

3

الرقابية

تعتبر اإلجراءات والخطوات واألساليب
 2التي يتبعيا ديوان الرقابة غير واضحة 0.766 3.312
لتطبيق معايير التدقيق الحكومية

66

17.09

**.000

5

ال يتعامل موظفو الو ازرة بذوق في
 3المعاممة مع مفتشي الديوان أثناء أدائيم 0.898 3.697
لنشاطيم الرقابي

74

6.13

**.000

1

ال يتم التعامل مع التقارير الرقابية المقدمة
من ديوان الرقابة المالية واإلدارية بإيجابية

 4من قبل قيادة و ازرة الداخمية واألمن 0.845 3.642

73

21.03

**.000

2

الوطني

-الشق المدني-

ضعف الصبلحيات الممنوحة ألعضاء
 5الديوان في مراقبة الوحدات الخاضعة 1.021 3.294

66

15.42

**.000

6

1.035 3.321

66

16.66

**.000

4

لمرقابة ومتابعتيا

6

عدم وجود اىتمام كاف من قبل الوحدات
الخاضعة لمرقابة عمى مبلحظات الديوان
المتوسط العام

0.000** 10.485 69.57 0.916 3.479

**دالة عند * 0.01دالة عند // 0.05غير دالة عند 0.05
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من خالل الجدول السابق يتضح أن أعمى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )3ال يتعامل موظفو الو ازرة بذوق
في المعاممة مع مفتشي الديوان أثناء أدائيم لنشاطيم الرقابي " احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي

،%74ومتوسط حسابي  3.697وقيمة االختبار  6.13وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي 0.000
لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  α≥0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة
االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناك موافقة من

أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

أما أدنى فقرة ىي الفقرة رقم ( " )5ضعف الصبلحيات الممنوحة ألعضاء الديوان في مراقبة
الوحدات الخاضعة لمرقابة ومتابعتيا " احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%66ومتوسط

حسابي  3.294وقيمة االختبار 15.42وأن القيمة االحتمالية  Sigتساوي  0.000لذلك تعتبر

ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  α≥0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة

ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناك موافقة من أفراد

العينة عمى ىذه الفقرة.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس (المشكبلت

والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو الرقابية عمى و ازرة الداخمية) تساوي

 ،3.269واالنحراف المعياري يساوي  ، 0.977والوزن النسبي يساوي  ، %69.57وىي أكبر من
الوزن النسبي المحايد "  " %60و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل

عمى أن ىناك مشكبلت وصعوبات تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو الرقابية عمى و ازرة
الداخمية لدى موظفي و ازرة الداخمية واألمن الوطني عند مستوى داللة  ، α≥ 0.05ويبلحظ مما سبق

أن ىذه المعدالت غير كافية مما يعزز ما سبق ذكره من ضرورة تحديد المشكبلت والتي تواجو
الديوان إلمكانية حميا وتجاوزىا بالشكل المطموب والذي يضمن التطوير اإلداري الذي يستيدفو

الديوان في نشاطو الرقابي.
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ثانياً :اختبار فرضيات الدراسة:
 .1اختبار الفرضية األولى :تنص الفرضية األولى عمى أنو " يوجد دور لتوفر المقومات البشرية
والمادية البلزمة لديوان الرقابة في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية".

والختبار الفرضية تم تطبيق اختبار معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العبلقة بين المتغير

المستقل (توفر المقومات البشرية والمادية) والمتغير التابع(تطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية)

لكل فئة من فئتي الدراسة ،وكانت النتائج كما يمي:

جدول ()29

يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة
الفئة

العدد

قيمة معامل االرتباط
() R

مستوى الداللة

ديوان الرقابة المالية واإلدارية

20

0.894

**0.000

و ازرة الداخمية واألمن الوطني -الشق المدني-

109

0.875

**0.000

قيمة  rالجدولية عند درجة حرية ( )2-20عند مستوى داللة  0.561 = 0.01وعند 0.444 = 0.05
قيمة  rالجدولية عند درجة حرية ( )2-109عند مستوى داللة  0.254 = 0.01وعند 0.195 = 0.05

من خبلل بيانات الجدول السابق يتضح أن قيمة  rالمحسوبة كانت أكبر من قيمة r

الجدولية من وجية نظر المبحوثين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية و يعني قبول الفرضية أي
يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين توفير المقومات البشرية والمادية البلزمة

لديوان الرقابة في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية .حيث كانت قيمة معامل االرتباط 0.894
أي أنو كمما زاد توفر المقومات البشرية والمادية البلزمة لديوان الرقابة كمما زاد تطوير األداء

اإلداري.

ىذا و يتضح أيضاً أن قيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية من وجية نظر

المبحوثين في و ازرة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني وىذا يعني قبول الفرضية أي يوجد دور

ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين توفير المقومات البشرية والمادية البلزمة لديوان
الرقابة في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط  0.875أي أنو

كمما زاد توفر المقومات البشرية والمادية البلزمة لديوان الرقابة كمما زاد تطوير األداء اإلداري في
و ازرة الداخمية.
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وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة (أبو ىداف )2006 ،ودراسة (فروانة )2011 ،ودراسة
(كبلب ،)2004،والتي أشارت إلى عدم كفاية المقومات البشرية والمادية ،المناسبة ،ويعزى ذلك
االتفاق إلى التشابو في األدوات المستخدمة ،والتقارب بين الحدود المكانية والزمانية فيما بين
الدراسات السابقة المذكورة والدراسة الحالية.
 .2اختبار الفرضية الثانية :تنص الفرضية الثانية عمى أنو " :يوجد دور الستخدام األدوات
والوسائل التقنية البلزمة لدى ديوان الرقابة في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية".
والختبار الفرضية تم تطبيق اختبار معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العبلقة بين المتغير
المستقل (استخدام األدوات والوسائل التقنية البلزمة) والمتغير التابع(تطوير األداء اإلداري في و ازرة
الداخمية) لكل فئة من فئتي الدراسة  ،وكانت النتائج كما يمي:
جدول ()30
يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة
الفئة
ديوان الرقابة المالية واإلدارية

و ازرة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني

العدد

قيمة معامل االرتباط
() R

109

0.770

20

0.729

مستوى الداللة
**0.000
**0.000

قيمة  rالجدولية عند درجة حرية ( )2-20عند مستوى داللة  0.561 = 0.01وعند 0.444 = 0.05
قيمة  rالجدولية عند درجة حرية ( )2-109عند مستوى داللة  0.254 = 0.01وعند 0.195 = 0.05

من خبلل بيانات الجدول السابق يتضح أن قيمة  rالمحسوبة كانت أكبر من قيمة r
الجدولية من وجية نظر المبحوثين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية و يعني ذلك قبول الفرضية
أي أنو يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين استخدام األدوات والوسائل
التقنية البلزمة لدى ديوان الرقابة في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية ،حيث كانت قيمة معامل
االرتباط  0.729أي أنو كمما زاد استخدام االدوات والوسائل التقنية البلزمة لدى ديوان الرقابة كمما
زاد تطوير األداء اإلداري.
ىذا و يتضح أيضاً أن قيمة  rالمحسوبة كانت أكبر من قيمة  rالجدولية حسب وجية نظر
المبحوثين في و ازرة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني ويعني ذلك قبول الفرضية أي أنو يوجد
دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين استخدام األدوات والوسائل التقنية البلزمة
لدى ديوان الرقابة في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط
 0.770أي أنو كمما زاد استخدام األدوات والوسائل التقنية البلزمة لدى ديوان الرقابة كمما زاد
تطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية.
وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة (أبو ىداف ،)2006 ،دراسة (قشطة )2012،ودراسة
الخالدي ( )2010ودراسة (الخصاونة )2010 ،ودراسة ( )2005،Escherوالتي أشارت إلى
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محدودية استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية في العمل الرقابي ،ويعزى ذلك االتفاق إلى أن جميع
الدراسات المذكورة مع الدراسة الحالية قد أكدت بعدم وصول األدوات والوسائل التكنولوجية
المستخدمة في النشاط الرقابي لممستوى المطموب ،وعدم مجاراتيا لمتقدم التكنولوجي الذي تستخدمو
الجيات الخاضعة لمرقابة.
 .3اختبار الفرضية الثالثة :تنص الفرضية الثالثة عمى أنو " يود دور لتوفر مقومات االستقبلل
الوظيفي ألعضاء الديوان البلزمة في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية".

والختبار الفرضية تم تطبيق اختبار معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العبلقة بين المتغير

المستقل (توفر مقومات االستقبلل الوظيفي ألعضاء الديوان) والمتغير التابع(تطوير األداء اإلداري

في و ازرة الداخمية) لكل فئة من فئتي الدراسة  ،وكانت النتائج كما يمي:
جدول ()31

يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة
الفئة
ديوان الرقابة المالية واإلدارية

العدد قيمة معامل االرتباط ( ) Rمستوى الداللة
20

0.781

**0.000

و ازرة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني 109

0.897

**0.000

قيمة  rالجدولية عند درجة حرية ( )2-20عند مستوى داللة  0.561 = 0.01وعند 0.444 = 0.05
قيمة  rالجدولية عند درجة حرية ( )2-109عند مستوى داللة  0.254 = 0.01وعند 0.195 = 0.05

من خبلل بيانات الجدول السابق يتضح أن قيمة  rالمحسوبة كانت أكبر من قيمة r

الجدولية من وجية نظر المبحوثين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،ويعني ذلك قبول الفرضية
أي أنو يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين توفر مقومات االستقبلل

الوظيفي ألعضاء الديوان البلزمة في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية ،حيث كانت قيمة معامل

االرتباط  0.781و يعني ذلك انو كمما زاد توفر مقومات االستقبلل الوظيفي ألعضاء الديوان

البلزمة كمما زاد تطوير األداء اإلداري.

ىذا و يتضح أيضاً أن قيمة  rالمحسوبة كانت أكبر من قيمة  rالجدولية من وجية نظر

المبحوثين في و ازرة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني و يعني ذلك قبول الفرضية أي أنو يوجد

دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين توفر مقومات االستقبلل الوظيفي ألعضاء

الديوان البلزمة في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط 0.897
ويعني ذلك أنو كمما زاد توفر مقومات االستقبلل الوظيفي ألعضاء الديوان البلزمة كمما زاد تطوير

األداء اإلداري في و ازرة الداخمية.
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وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة (أبو ىداف ،)2006 ،والتي أشارت إلى وجود ضعف في

منح ديوان الرقابة الصبلحيات الكاممة خبلل تأديتو لميامو الرقابية ،ويعزى ذلك االتفاق إلى اختيار
الدراستين لنفس العينة وىي مدققي ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،وكذلك قيام الجيات المعنية
بإعادة النظر في مواد ونصوص قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية  2004منذ تاريخ دراسة أبو

ىداف وحتى تاريخو.

 .4اختبار الفرضية الرابعة :تنص الفرضية الرابعة عمى أنو " يوجد دور لبذل العناية المينية
الواجبة من قبل أعضاء الديوان أثناء تأديتيم مياميم الرقابية في تطوير األداء اإلداري لو ازرة

الداخمية".

والختبار الفرضية تم تطبيق اختبار معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العبلقة بين المتغير

المستقل (بذل العناية المينية الواجبة) والمتغير التابع(تطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية) لكل

فئة من فئتي الدراسة  ،وكانت النتائج كما يمي:

جدول ()32

يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة
الفئة

العدد قيمة معامل االرتباط ( ) Rمستوى الداللة

ديوان الرقابة المالية واإلدارية

20

0.852

**0.000

و ازرة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني

109

0.820

**0.000

قيمة  rالجدولية عند درجة حرية ( )2-20عند مستوى داللة  0.561 = 0.01وعند 0.444 = 0.05
قيمة  rالجدولية عند درجة حرية ( )2-109عند مستوى داللة  0.254 = 0.01وعند 0.195 = 0.05

من خبلل بيانات الجدول السابق يتضح أن قيمة  rالمحسوبة كانت أكبر من قيمة r

الجدولية من وجية نظر المبحوثين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،ويعني ذلك قبول الفرضية
أي أنو يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين بذل العناية المينية الواجبة من
قبل أعضاء الديوان أثناء تأديتيم مياميم الرقابية في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية ،حيث
كانت قيمة معامل االرتباط  ،0.852ويعني ذلك انو كمما زاد بذل العناية المينية الواجبة من قبل

اعضاء الديوان أثناء تأديتيم مياميم الرقابية كمما زاد تطوير األداء اإلداري.

ىذا و يتضح أيضاً أن قيمة  rالمحسوبة كانت أكبر من قيمة  rالجدولية من وجية نظر

المبحوثين في و ازرة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني و يعني ذلك قبول الفرضية أي انو يوجد
دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين بذل العناية المينية الواجبة من قبل أعضاء

الديوان أثناء تأديتيم مياميم الرقابية في تطوير األداء اإلداري لو ازرة الداخمية ،حيث كانت قيمة
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معامل االرتباط  0.820و يعني ذلك أنو كمما زاد بذل العناية المينية الواجبة من قبل أعضاء

الديوان أثناء تأديتيم مياميم الرقابية كمما زاد تطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية.

وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة (أبو ىداف )2006،و دراسة ( النميان )1424 ،ودراسة

(فروانة )2011 ،والتي أشارت إلى عدك كفاية العناية المينية المبذولة من قبل موظفي الديوان
وذلك من خبلل التنويع في استخدام األساليب الرقابية المتبعة ،والمثول لممعايير الرقابية المنصوص
عمييا في القوانين والموائح واألنظمة المعمول بيا ،ويعزى ذلك إلى التقارب في الحدود الزمانية

والمكانية بين الدراسات ،والتشابو في العينات التي جرت عمييا الدراسات ،وتشابو األدوات
واألساليب الرقابية المستخدمة في المنظمات.

 .5اختبار بالفرضية الخامسة :وتنص الفرضية الخامسة عمى أنو" توجد مشكبلت وصعوبات
تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو الرقابية عمى و ازرة الداخمية".

والختبار الفرضية تم تطبيق اختبار معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العبلقة بين المتغير

المستقل (المشكبلت والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة) والمتغير التابع(تطوير األداء اإلداري

في و ازرة الداخمية) لكل فئة من فئتي الدراسة  ،وكانت النتائج كما يمي:
جدول ()33

يوضح العدد وقيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة
العدد

قيمة معامل االرتباط ()R

مستوى الداللة

الفئة
ديوان الرقابة المالية واإلدارية

20

0.880

**0.000

و ازرة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني

109

0.253

**0.008

قيمة  rالجدولية عند درجة حرية ( )2-20عند مستوى داللة  0.561 = 0.01وعند 0.444 = 0.05
قيمة  rالجدولية عند درجة حرية ( )2-109عند مستوى داللة  0.254 = 0.01وعند 0.195 = 0.05

من خبلل بيانات الجدول السابق يتضح أن قيمة  rالمحسوبة كانت أكبر من قيمة r
الجدولية من وجية نظر المبحوثين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،ويعني ذلك قبول الفرضية
أي أنو يوجد مشكبلت وصعوبات تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو الرقابية عمى و ازرة
الداخمية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط .0.880
ىذا ويتضح أيضاً أن قيمة  rالمحسوبة كانت أكبر من قيمة  rالجدولية من وجية نظر
المبحوثين في و ازرة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني ،ويعني ذلك قبول الفرضية أي أنو يوجد
مشكبلت وصعوبات تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو الرقابية عمى و ازرة الداخمية ،حيث
كانت قيمة معامل االرتباط .0.256
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وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة (أبو ىداف )2006،ودراسة (الخالدي )2010،ودراسة

( )2002,Dittenhoferوالتي أشارت إلى وجود بعض الصعوبات والمشكبلت التي تواجو النظم
الرقابية في عمميا ،ويعزى ذلك إلى التشابو الكبير بين المشكبلت التي تواجو األنظمة الرقابية

المختمفة.

 .6تحميل الفرضية السادسة :وتنص الفرضية السادسة إلى أنو ":توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين آراء العاممين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية و العاممين
في و ازرة الداخمية (الشق المدني) في تطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية.

لمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار "ت"  Indpednedent sample t testلمعرفة

الفروق بين المتغيرين.

الفئة
ديوان الرقابة المالية
المحور األول

واإلدارية

و ازرة الداخمية
المحور
الثاني
المحور
الثالث

ديوان الرقابة المالية
واإلدارية
و ازرة الداخمية
ديوان الرقابة المالية
واإلدارية
و ازرة الداخمية
ديوان الرقابة المالية

المحور الرابع

واإلدارية

و ازرة الداخمية
المحور
الخامس
اجمالي
المحاور

ديوان الرقابة المالية
واإلدارية
و ازرة الداخمية
ديوان الرقابة المالية
واإلدارية
و ازرة الداخمية

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

20

28.900

8.347

109

21.330

4.939

20

17.650

4.923

109

15.954

3.586

20

20.000

6.689

109

17.927

4.180

20

24.000

6.617

109

19.615

3.724

20

15.200

3.205

109

20.872

4.230

20

105.750

24.728

109

95.697

14.958

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ( )2 - 129عند مستوى داللة 2.626 = 0.01
قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ( )2 - 129عند مستوى داللة 1.984 = 0.05
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قيمة اختبار
""T

3.931

1.471

1.339

2.881

5.697-

1.760

مستوى
الداللة

0.001

0.155

0.194

0.009

0.000

0.093

من خبلل بيانات الجدول السابق يتضح أن قيمة  Tالمحسوبة لكل من (المحور الثاني،

المحور الثالث) كانت أقل من قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة  0.05وىذا يعني عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين آراء فئتي المبحوثين حول دور ديوان

الرقابة المالية واإلدارية في تطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية.

كما يتضح أن قيمة  Tالمحسوبة لكل من (المحور األول ،المحور الرابع ،المحور الخامس)

كانت أكبر من قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة  0.05وىذا يعني وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين آراء فئتي المبحوثين حول دور ديوان الرقابة المالية
واإلدارية في تطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية.

ىذا ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن موظفي ديوان الرقابة أكثر اطبلعاً ومعر ٍ
فة بوضعيم

الوظيفي الحالي وأدائيم الفني واإلداري وما يتطمبو ذلك من ضرورة بذل االىتمام البلزم لتنفيذ

الميام المنوطة بيم عمى أكمل وجو.

أما بالنسبة إلجمالي المحاور فقد تبين أن قيمة  Tالمحسوبة أقل من قيمة  Tالجدولية،

وبالتالي يتمكن القول بصفة عامة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05حول

آراء العاممين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية والعاممين في و ازرة الداخمية (الشق المدني) في
تطوير األداء اإلداري عمى و ازرة الداخمية.
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انفصم اخلامس
اننتائج وانتوصيات

 أوالً :نتائج الدراسة.

 ثانياً :توصيات الدراسة.

 ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة.
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أوالً :نتائج الدراسة:
في ضوء التحميبلت العممية والعممية لمدراسة ،مما يمي أىم النتائج التي أشارت إلييا:
 .1يتوفر لدى أعضاء ديوان الرقابة المالية واإلدارية بعض المقومات البشرية والمادية البلزمة

ألداء الميام الرقابية ومن ثم تطوير األداء اإلداري بو ازرة الداخمية واألمن الوطني –الشق

المدني -ولكن ليست بدرجة كافية خاصة فيما يتعمق بضعف الحوافز المادية التي يجب
أن يتمتع بيا موظفو الديوان.

ِ
بناء
 .2ال يتوفر االىتمام الكافي من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية لدى اختيار موظفيو ً
عمى الخبرة والكفاءة أو الشيادات األكاديمية العميا التي تؤىميم لمقيام بأعماليم الرقابية عمى
أكمل وجو.

 .3ال يتمتع ديوان الرقابة المالية واإلدارية باالستقبلل المالي البلزم في إقرار وتنفيذ الموازنة
األمر الذي يؤثر سمباً عمى أدائو الرقابي عمى الوحدات الخاضعة لرقابتو.

 .4محدودية استخدام الديوان لموسائل التكنولوجية الحديثة والمبلئمة لمواكبة التقدم التقني
بالشكل المطموب ألغراض تطوير وتحسين األداء الرقابي عمى الوحدات الخاضعة لرقابتو،
وتدعيم نتائج أعمالو بأدلة اإلثبات البلزمة في ىذا الخصوص.

 .5محدودية االىتمام بالبرامج التدريبية البلزمة في مجال استخدامات الوسائل التكنولوجية
الحديثة والمتعمقة بالعمل الرقابي ،مما يترتب عميو مواجية الكثير من الصعوبات والعقبات

عند أدائيم ألعماليم الرقابية.

 .6ضعف مستوى الربط اإللكتروني بين إدارات ودوائر ديوان الرقابة المالية و اإلدارية وعدم
استخدام األرشفة االلكترونية البلزمة لتسيل الرجوع إلى الق اررات واألنظمة والتعميمات

الضرورية لتسييل العمل ،مما يترتب عميو ضعف في توفير المعمومات المناسبة وقت

الحاجة.

 .7ضعف مستوى االستقبلل اإلداري والوظيفي لديوان الرقابة المالية واإلدارية ،وخاصة فيما

يتعمق بكفاية الصبلحيات المخولة في تعيين وترقية المفتشين العاممين بالديوان وتوفير

المزايا الخاصة بالقائمين عمى تأدية العمل الرقابي.

 .8ال يتم بذل العناية المينية البلزمة من قبل أعضاء ديوان الرقابة و التي يتعين مراعاتيا
عند قيام األعضاء بمياميم الوظيفية في التفتيش عمى أداء الوحدات الخاضعة لمرقابة.
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 .9يستخدم ديوان الرقابة المالية واإلدارية الرقابة البلحقة كأسموب في تنفيذ رقابتو عمى
الوحدات اإلدارية الخاضعة لو دون المجوء إلى أسموب الرقابة المسبقة )قبل التنفيذ( والرقابة

أثناء التنفيذ ،مما يؤخر اكتشاف األخطاء واالنحرافات ويجعل تصحيحيا أم اًر صعباً.

 .10عدم كفاية اإلجراءات واألساليب البلزمة لتطبيق معايير التدقيق الحكومي عمى الوحدات
الخاضعة لمرقابة ،بسبب بعض الصعوبات السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع غزة
مما يؤثر عمى مستوى األداء الذي يستيدفو الديوان أثناء رقابتو عمى تمك الوحدات.

ثانياً :توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة ،مما يمي أىم التوصيات البلزمة بشأنيا:
 .1ضرورة بذل المزيد من االىتمام من ِقبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية الستقطاب الموارد
البشرية ذات الكفاءة والمينية العالية من خبلل اختبارات عممية وعممية ،والتي تساعد في

تنمية وتطوير الكادر البشري لدييا.

 .2وجوب منح واعطاء ديوان الرقابة الصبلحيات الكافية والمتعمقة بمجاالت التعيين وقبول

الموظفين الفنيين دون الحاجة إلى إخضاعيم لموافقة ديوان الموظفين العام أو و ازرة المالية،
وذلك لطبيعة وضعيم الوظيفي ودراية الديوان بالكفاءات والخبرات التي يحتاجيا إلنجاح

دوره الرقابي عمى كافة المؤسسات الخاضعة لرقابتو.

 .3منح ديوان الرقابة المالية واإلدارية الصبلحيات البلزمة والكافية نحو إقرار وتنفيذ موازنتو
المالية ،عمى أن يكون المجمس التشريعي ىو الجية الوحيدة التي يحق ليا اعتماد ىذه
الموازنة والموافقة عمييا بصورة نيائية.

 .4إقرار نظام الحوافز المالية التي تشمل العبلوات االستثنائية ،ترقيات الموظفين ،وتحسين
ظروف العمل المختمفة الخاصة بالعاممين في الديوان بما يعمل عمى استقطاب االعضاء
الذين يتوفر فييم الميارات والمؤىبلت المطموبة لتأدية األعمال الرقابية المناطة بو.

 .5ضرورة استخدام ديوان الرقابة المالية واإلدارية األساليب التكنولوجيا الحديثة البلزمة لتحقيق

أىدافو و ميامو الرقابية ،مع ضرورة زيادة معرفة أعضائو بالبرامج االلكترونية المستخدمة
من خبلل تكثيف البرامج التدريبية البلزمة ليم.

 .6العمل عمى تحقيق الربط اإللكتروني بين إدارات ودوائر ديوان الرقابة ،والجيات الخاضعة
لرقابتو بغرض تسييل عممية الحصول عمى المعمومات في أي وقت ،مع العمل عمى
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تطوير اإلجراءات واألساليب البلزمة لتطبيق معايير التدقيق الحكومي البلزمة ألنشطة

الوحدات الخاضعة لمرقابة بصورة أكثر فاعمية.

 .7العمل عمى توفير مكتبة إلكترونية )أرشيف إلكتروني) بديوان الرقابة لتسييل عممية رجوع

المفتشين لمتقارير السابقة ومساعدتيم في مطالعة القوانين واألنظمة والتعميمات التي تسيل
من تأدية األعمال المناطة بيم.

 .8العمل عمى تعديل نصوص قانون ديوان الرقابة حول تعيين رئيس الديوان ونائبو لتصبح

من خبلل أعمى سمطة في الدولة والمجمس التشريعي بعيداً عن مجمس الوزراء ،وذلك
لضمان االستقبللية التامة لديوان الرقابة بعيداً عن السمطة التنفيذية وىي الجية الخاضعة

لمرقابة.

 .9ضرورة العمل عمى إنشاء نظام رقابي داخمي في ديوان الرقابة المالية واإلدارية لضمان
سير عمل موظفيو وفق القوانين واألنظمة والموائح المعمول بيا و توسيع نطاق العمل

الرقابي لتشمل الرقابة الوقائية ،وأثناء التنفيذ إلى جانب أنشطة الرقابة البلحقة "العبلجية"

التي يقوم بيا.

 .10وجوب العمل نحو تذليل الصعوبات والمعوقات التي تحد من تطبيق معايير التدقيق
الحكومي بالمستوى البلزم بغرض رفع الكفاءة والفاعمية لؤلداء اإلداري.

ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة:
 .1الرقابة الداخمية وأثرىا في تطوير أداء ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

 .2أثر استخدام ديوان الرقابة المالية واإلدارية لمرقابة االلكترونية في الضبط اإلداري والمالي
في المؤسسات الحكومية.
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قائمة املصادر واملراجع
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أوالً :المراجع العربية:
القــرآن الكــريم.
 .1أبو حطب ،فؤاد وآمال ،صادق( :)2005مناىج لبحث وطرق التحميل االحصائي في العموم

النفسية والتربوية واالجتماعية ،مكتبة األنجمو المصرية لمنشر ،القاىرة ،جميورية مصر

العربية.
 .2أبو كميل ،سعد(" :)2011تطوير أدوات الرقابة الداخمية ليدف حماية البيانات المعدة
الكترونياً -دراسة تطبيقية" ،رسالة ماجستير ،جامعة القاىرة.

 .3أبو ىداف ،ماجد(" :)2006تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية –
دراسة تطبيقية -عمى المؤسسات الحكومية" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .4إعبلن ليما بشأن المبادئ األساسية لمرقابة المالية ،تونس ،ترجمة– طارق الساطي ،السنة
األولى ،العدد األول.

 .5األغا ،نعمان(" :)2015مدى تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا في ديوان
الرقابة المالية واإلدارية بفمسطين" ،رسالة ماجيستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .6بدوي ،عبد السبلم :)1982( ،الرقابة عمى المؤسسات العامة" ،دراسة تحميمية لوسائل
تحقيق الرقابة عمى القطاع العام ووحدتو اإلنتاجية ،مكتبة اإلنجمو المصرية لمنشر ،القاىرة،

جميورية مصر العربية.

 .7بكير ،جبلل(" :)1978اإلدارة المالية :مكتبة عين شمس ،جميورية مصر العربية.
 .8تقرير صادر عن و ازرة الداخمية واألمن الوطني  -الشق المدني عام .2016
 .9التميمي ،ىادي )  :(2004مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعممية" ،دار وائل لمنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان ،األردن.

 .10توفيق ،جميل( :)،)1978إدارة االعمال ،دار النيضة العربية ،بيروت ،لبنان.

 .11جربوع ،يوسف محمود ( :)2001أساسيات اإلطار النظري في مراجعة الحسابات ،بدون دار
نشر ،غزة ،فمسطين.

 .12جربوع ،يوسف محمود( :)2002مراجعة الحسابات المتقدمة ،بدون دار نشر ،غزة،
فمسطين.
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 .13جربوع ،يوسف و شاىين ،عمي(" :)2011العوامل المؤثرة عمى فشل عممية المراجعة،

وسبل عالج ىذا الفشل-دراسة تحميمية من وجية نظر مراجعي الحسابات الخارجيين في

قطاع غزة" ،الجامعة اإلسبلمية غزة.

 .14الجرجاوي ،زياد) :(2010القواعد المنيجية لبناء االستبيان ،الطبعة الثانية ,مطبعة أبناء
الجراح ،فمسطين.

 .15جمعة ،أحمد( :)2000المدخل الحديث لتدقيق الحسابات ،دار الصفاء لمنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.

 .16جمعية المدققين الداخميين ( ،)2010( )IIAالمعايير الدولية المينية لممارسة التدقيق
الداخمي ،نسخة الكترونية

 .17الجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة في الجميورية اليمنية( :)2005مجمة الرقابة ،أخبلقيات
اإلنتوساي لمينة مدقق القطاع العام .نسخة الكترونية.

 .18حريم ،حسين وآخرون( :)1998أساسيات اإلدارة ،دار الحامد ،عمان ،األردن.

 .19الحسني ،صادق وخرابشة ،عبد" :)2000(،متطمبات أجيزة الرقابة المالية العميا لمقيام
برقابة األداء"( ،بحث منشور) ،مجمة دراسات الجامعة األردنية ،عمان ،األردن ،العدد الثاني،

المجمد السابع والعشرون.

 .20الحسيني ،ىدى( ،)2011مسؤولية مراقب الحسابات ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية
الجامعة ،عدد.28
 .21الخالدي ،ناىض(" :)2010أثر تكنولوجيا المعمومات في رفع كفاءة نظام الرقابة الداخمية

في المصارف الفمسطينية العاممة في فمسطين دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في

الضفة الغربية وقطاع غزة" ،رسالة منشورة ،الجامعة اإلسبلمية،غزة.

 .22الخصاونة ،ريم(" :)2010تقييم إجراءات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة
االلكترونية" رسالة ماجستير منشورة (نسخة الكترونية) ،جامعة البمقاء التطبيقية ،األردن.

https://journals.najah.edu
 .23الخطة االستراتيجية لو ازرة الداخمية واألمن الوطني -الشق المدني.2014 -
 .24الدبيس ،فضل (" :)2000تقويم دور ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري في تحسين األداء في
الدوائر الحكومية في األردن – دراسة مقارنة–" (رسالة ماجستير عير منشورة ( الجامعة
األردنية ،عمان ،األردن.
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 .25درويش ،عبد الكريم وتكبل ،ليمى :)1977(،أصول اإلدارة العامة ،مكتبة االنجمو المصرية،
القاىرة ،جميورية مصر العربية.
 .26دليل إجراءات و ازرة الداخمية واألمن الوطني -الشق المدني.2011 -
 .27ديري ،زاىد) :)2011الرقابة اإلدارية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
 .28الذنيبات ،عمي عبد القادر)  : ( 2006تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية
واألنظمة والقوانين المحمية،الجامعة األردنية ،عمان،األردن.

 .29الذنيبات ،محمد (" :)1999المناخ التنظيمي وأثره عمى أداء العاممين في أجيزة الرقابة

المالية واإلدارية في األردن"( ،بحث منشور) ،مجمة دراسات "العموم اإلدارية" ،المجمد السادس
والعشرين ،العدد األول ،عمان ،األردن.

 .30الرحاحمة ،محمد( )2006دور قانون ديوان المحاسبة في المحافظة عمى األموال العامة في

المممكة األردنية الياشمية في ظل المتغيرات المعاصرة ،المجمة األردنية في إدارة األعمال،

المجمد الثاني ،العدد الثاني ،عمان ،األردن.

 .31زيارة ،فريد( :)2009وظائف اإلدارة ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .32شامي ،لبنان ونينو ،ماركو( :)2001اإلدارة المبادئ األساسية ،المركز القومي لمنشر،
األردن.
 .33شاىين ،سمر(" :)2007واقع الرقابة اإلدارية الداخمية في المنظمات األىمية في قطاع
غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .34شاىين ،عمي (" :)1995تخطيط وتقويم أداء العمل الرقابي بالمجنة الشعبية العامة لمرقابة

والمتابعة الشعبية ،دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية" )،رسالة ماجستير غير منشورة)،

معيد الدراسات العميا لمعموم االقتصادية والسياسية ،الجماىيرية العربية الميبية الشعبية
االشتراكية العظمى.

 .35شاويش ،مصطفى( :)1993اإلدارة الحديثة مفاىيم وظائف وتطبيقات ،دار الفرقان ،عمان
األردن.

 .36شريف ،عمي( :)2005اإلدارة المعاصرة ،الدار الجامعية لمنشر ،االسكندرية ،مصر.
 .37شيحا ،إبراىيم( :)2004أصول اإلدارة العامة ،دار المعارف ،االسكندرية ،مصر.

 .38الصباح ،عبد الرحمن (ب.ت) :مبادئ الرقابة اإلدارية -المعايير -التقييم -التصحيح،
دار زىران لمنشر والتوزيع ،عمان.
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 .39الصحن ،محمد وآخرون( :)2000مبادئ اإلدارة ،الدار الجامعية ،مصر.

 .40الصحن ،محمد والمصري ،سعيد( :)1997إدارة األعمال ،الدار الجامعية لمنشر والتوزيع،
مصر.

 .41الصبلبي ،عمي( :)2006عمر بن عبد العزيز "معالم التجديد واإلصالح الراشدي عمى
منياج النبوة ،دار التوزيع النشر واإلسبلمية ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.

 .42الطعاني ،حسن( :)2002التدريب :مفيومو ،فعالياتو ،بناء البرامج التدريبية وتقويميا،
دار الشروق.

 .43عباس ،أنس( :)2011إدارة األعمال وفق منظور معاصر ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.

 .44عباس ،عمي( :)2004أساسيات عمم اإلدارة ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .45العتيبي ،صبحي( :)2005تطور الفكر واألساليب في اإلدارة ،مكتبة الحامد ،عمان ،األردن.
 .46العرايشي ،حسن(" :)2015واقع نظام الرقابة اإلدارية االلكترونية وسبل تطويره في وزارة
الداخمية الفمسطينية الشق المدني_ قطاع غزة" ،رسالة ماجيستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة،

غزة.
 .47العطار ،فؤاد ( :)1974مبادئ اإلدارة العامة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،جميورية مصر
العربية.

 .48عقيمي ،عمر( :)2013اإلدارة المعاصرة ،دار زىران لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .49عميان ،ربحي( :)2010العمميات اإلدارية ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .50عواد ،فتحي(  :)2013إدارة األعمال الحديثة(بين النظرية والتطبيق) ،دار صفاء لمنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .51عواد ،فتحي( :)2012إدارة األعمال ووظائف المدير في المؤسسات المعاصرة ،دار صفاء
لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .52غنيم ،أحمد( :)2002إدارة األعمال ،بدون دار نشر ،المنصورة ،جميورية مصر العربية.
 .53فروانة ،رامي(" :)2011تقويم وتطوير دور الرقابة المالية واإلدارية في الرقابة عمى أداء
الجامعات الفمسطينية" ،رسالة ماجيستير ،جامعة األزىر ،غزة.

 .54القاضي ،دالل وأخرون( ،)2005اإلحصاء لإلداريين واالقتصاديين ،دار الحامد لمنشر
والتوزيع ،األردن ،عمان.
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 .55قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم "  " 15لمعام  2004م الوقائع الفمسطينية ،العدد
الثالث والخمسين ،فبراير  2005م.

 .56قشطة ،عصام(" :)2012عالقة تكنولوجيا المعمومات المستخدمة بفاعمية نظام الرقابة
الداخمية في المصارف الوطنية  -قطاع غزة" ،رسالة ماجيستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .57الكفراوي ،عوف ( :)1998الرقابة المالية بين النظرية والتطبيق ،مطبعة االنتصار لطباعة
األوفست.
 .58كبلب ،سعيد(" :)2004واقع الرقابة الداخمية في القطاع الحكومي -دراسة ميدانية -عمى
و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.
 .59المجمع العربي لممحاسبين القانونيين ( :)2001المبادئ األساسية لمتدقيق ،مطابع الشمس،
عمان ،األردن.

 .60المجموعة العربية لؤلجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبية( :)1982مجمة الرقابة المالية،

 .61محمد ،موفق( :)2002إدارة األعمال الحكومية ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.

 .62محمود ،أسامة )": (2002الرقابة الداخمية وأثرىا عمى األداء المصرفي ،بالتطبيق عمى
إدارة االئتمان" ،رسالة ماجستير في العموم اإلدارية ،أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية.

 .63محمود ،عبلء الدين( :)2011إدارة المنظمات ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .64معايير التدقيق الحكومي الفمسطينية( ،)2010صدر بموجب قانون ديوان الرقابة المالية
واإلدارية رقم " :15لمعام 2004

 .65المغربي ،كامل( :)1974المدخل إلدارة األعمال األسس والوظائف ،مكتبة عمان ،عمان،
األردن.

 .66المنظمة اآلسيوية لؤلجيزة العميا لمرقابة المالية (األسوساي) ( :)1991مجمة الرقابة المالية،
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ممحق رقم }{1
استبانة مقدمة لديوان الرقابة اإلدارية والمالية
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
البرنامـج المشتـرك بيـن جامعة األقصى
وأكاديــميـــة اإلدارة والسيــاســـة
لمــدراســات العــميــا – غــــزة
برنــامــج القيــــادة واإلدارة
استبانة مقدمة لديوان الرقابة اإلدارية والمالية
استقصاء لبيان

دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تطوير األداء اإلداري في وزارة الداخمية الفمسطينية
األخ/ت الكريم/ة
تيدف ىذه االستبانة إلى دراسة التعرف إلى مدى الدور الذي يقوم بو ديوان الرقابة المالية

واإلدارية في تطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية واألمن الوطني _ الشق المدني_ وذلك الستكمال

متطمبات الحصول عمى شيادة الماجستير في القيادة واإلدارة من أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات

العميا.
لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالمساعدة في الحصول عمى المعمومات والبيانات الواردة
باالستبانة ،مع العمم بأن المعمومات التي سيتم الحصول عمييا ستُعامل بسرية كاممة ولن تستخدم إال
في أغراض البحث العممي.
نأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة عمى جميع األسئمة ما أمكن وتوخي الموضوعية بما
يساعد البحث العممي لتعم الفائدة.
ولكم جزيل الشكر
الباحثة
إسالم الظاظا
i

أوالً :معمومات شخصية:
 .1الجنس :ذكر

أنثى

 .2المؤىل العممي :دبموم

بكالوريوس

 .3سنوات الخدمة :أقل من ( )5سنوات

 .4مكان العمل:



دراسات عميا



من ( )10( -)5سنوات

ديوان الرقابة المالية واإلدارية

من( )10سنوات فأكثر



و ازرة الداخمية واألمن الوطني (الشق المدني)

ثانياً :موضوع االستبانة:
الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

موافق

ال

غير

غير

أدري

موافق

موافق
بشدة

أوالً :مقومات أداء العمل الرقابي (بشري /مادي).
.1

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بكفاءة عالية خبلل تأديتيم

.2

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بالشخصية المناسبة ألداء

.3

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بنزاىة عالية في أدائيم

لمياميم.

دورىم الرقابي.
الوظيفي.

.4

يحرص ديوان الرقابة عمى استيعاب أصحاب الشيادات
األكاديمية التي تؤىل لمعمل الرقابي الفعال.

.5

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بالمعارف والخبرات الكافية
والتي تؤىميم لمقيام بالدور الرقابي الفعال.

.6

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بالقدرة عمى صياغة التقارير
المطموبة منيم بمينية وحرفية عالية.

.7

يحظى ديوان الرقابة بمصادر مالية مستقمة تعينو عمى
العمل.

.8

يتوفر لدى ديوان الرقابة وسائل نقل تمكنو من الوصول
إلى كافة المؤسسات الحكومية المستيدفة لمعمل الرقابي في

الزمان والمكان المناسبين.

ii

الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

موافق

ال

غير

غير

أدري

موافق

موافق
بشدة

.9

يحظى موظفو ديوان الرقابة بحوافز مادية تدفع باتجاه

نزاىتيم وسبلمة أدائيم.

ثانياً :األدوات والوسائل التقنية الالزمة.
.1

يستخدم موظفو ديوان الرقابة التقنيات الحديثة في أداء
أعماليم الرقابية.

.2

ىناك ربط إلكتروني لؤلنظمة بين إدارات ودوائر ديوان
الرقابة مع بعضيم تؤدي إلى سرعة إنجاز العمل.

.3

يتوفر أجيزة الحاسوب الشخصي (البلب توب) لدى موظفي
ٍ
كاف والتي تؤدي لسرعة األداء في
ديوان الرقابة بشكل
العمل.

.4

ىناك ربط إلكتروني بين ديوان الرقابة والمؤسسات الحكومية
ذات الصمة.

.5

يستخدم موظفو ديوان الرقابة الوسائل الحديثة في تدعيم أدلة
اإلثبات التي يحصمون عمييا.

.6

يتوفر لدى ديوان الرقابة نظام األرشفة االلكترونية لمتقارير
الرقابية والتي تسيل في عممية الرجوع إلييا.

.7

يتمقى موظفو ديوان الرقابة دورات تدريبية متخصصة في

استخدام الوسائل االلكترونية الحديثة والمتعمقة بالعمل
الرقابي وبشكل دوري.

ثالثاً :االستقالل الوظيفي.
.1

يتمتع ديوان الرقابة بموازنة مستقمة بعيداً عن تأثير السمطة

.2

يتمتع ديوان الرقابة بممارسة ميام الرقابة دون تأثير خارجي

التنفيذية تحقيقا لبلستقبللية.
( أشخاص /مؤسسات).

iii

الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

موافق

ال

غير

غير

أدري

موافق

موافق
بشدة

.3

يتمتع ديوان الرقابة باستقبللية إدارية عالية من حيث تعيين

.4

يتعامل ديوان الرقابة مع التقارير الرقابية ( اإليجابية/

وترقية وتنقبلت موظفيو دون تأثير من جيات خارجية.

السمبية) بكل جدية.
.5

يقوم موظفو ديوان الرقابة بكتابة تقاريرىم الرقابية دون
ضغوط أو تاثيرات خارجية.

.6

يقوم مفتشو الديوان بإظيار وكتابة المخالفات واالنحرافات
التي نتجت عن عممية الرقابة بكل حرية.

.7

يقوم ديوان الرقابة بتحديد توقيت الرقابة بدون معوقات من
الو ازرة.

رابعاً :بذل العناية المينية الالزمة.
.1

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بمعرفة كافية بأحكام وقوانين

العمل الخاصة بالمؤسسات المستيدفة بالعمل الرقابي
وأصول العمل بيا.

.2

يتمتع موظفو ديوان الرقابة بمسؤولية مينية عالية أثناء

.3

يخضع موظفو ديوان الرقابة لرقابة داخمية عمى أدائيم بشكل

.4

أقر قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية نصوص ومواد

تأديتيم لمياميم الوظيفية.
دوري.

لحماية موظفيو أثناء تأديتيم لمياميم.
.5

أقر ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنصوص مواد عقابية في
حال ثبت إىمال تقصير /اخبلل بالنزاىة والحيادية لموظفيو.

.6

تتسم العبلقات بين مفتشي ديوان الرقابة والعاممين في و ازرة
الداخمي – الشق المدني -بالتعاون وروح المسؤولية.

.7

إجراءات ديوان الرقابة ال تعيق سير األعمال في الو ازرة.

iv

الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

موافق

ال

غير

غير

أدري

موافق

موافق
بشدة

خامساً :المشالت وصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتيا لمياميا في وزارة الداخمية -الشق المدني-
.1

ىناك تعاون من موظفي و ازرة الداخمية مع المدققين مندوبي
ديوان الرقابة المالية واإلدارية أثناء تأديتيم لمياميم الرقابية.

.2

وضوح اإلجراءات والخطوات واألساليب البلزمة لتطبيق
معايير التدقيق الحكومية.

.3

يوجد الوعي الكافي لدى ديوان الرقابة المالية واإلدارية
بأىمية االلتزام بتطبيق المعايير المحددة لمتدقيق الحكومي.

.4

يتم التعامل مع التقارير الرقابية المقدمة من ديوان الرقابة

المالية واإلدارية بإيجابية من قبل قيادة و ازرة الداخمية واألمن
الوطني -الشق المدني.-

.5

تشكل الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع
غزة ،عائقاً أمام تطبيق معايير التدقيق الحكومية.

v
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استبانة مقدمة لوزارة الداخمية –الشق المدني-
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
البرنامـج المشتـرك بيـن جامعة األقصى
وأكاديــميـــة اإلدارة والسيــاســـة
لمــدراســات العــميــا – غــــزة
برنــامــج القيــــادة واإلدارة
استبانة مقدمة لوزارة الداخمية –الشق المدني-
استقصاء لبيان

دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تطوير األداء اإلداري في وزارة الداخمية الفمسطينية
األخ/ت الكريم/ة
تيدف ىذه االستبانة إلى دراسة مدى الدور الذي يقوم بو ديوان الرقابة المالية واإلدارية في
تطوير األداء اإلداري في و ازرة الداخمية واألمن الوطني _ الشق المدني_ وذلك الستكمال متطمبات
الحصول عمى شيادة الماجستير في القيادة واإلدارة من أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.

لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالمساعدة في الحصول عمى المعمومات والبيانات الواردة

باالستبانة ،مع العمم بأن المعمومات التي سيتم الحصول عمييا ستُعامل بسرية كاممة ولن تستخدم إال
في أغراض البحث العممي.
نأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة عمى جميع األسئمة ما أمكن وتوخي الموضوعية بما يساعد

البحث العممي لتعم الفائدة.

ولكم جزيل الشكر
الباحثة
إسالم الظاظا
vi

أوالً :معمومات شخصية:
أنثى

 .1الجنس :ذكر
 .2المؤىل العممي :دبموم

بكالوريوس

 .3سنوات الخدمة :أقل من ( )5سنوات
 .4مكان العمل:



دراسات عميا



من ( )10( -)5سنوات

ديوان الرقابة المالية واإلدارية

من( )10سنوات فأكثر



و ازرة الداخمية واألمن الوطني (الشق المدني)

ثانياً :موضوع االستبانة:
الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

موافق

ال

غير

غير

أدري

موافق

موافق
بشدة

أوالً :مقومات أداء العمل الرقابي (بشري /مادي) ،لدى موظفي ديوان الرقابة.
.1

يقوم مفتشو الرقابة بأداء مياميم بكفاءة عالية.

.2

يتوفر لدى مفتشي الرقابة الشخصية المناسبة والمستقمة
ألداء دورىم الرقابي.

.3

يتمتع مفتشو ديوان الرقابة بنزاىة عالية في أدائيم
الوظيفي.

.4

يتوفر لدى مفتشي الرقابة المعارف والخبرات الكافية

.5

يتمتع مفتشو الرقابة بالقدرة عمى صياغة التقارير

.6

يؤدي مفتشو الديوان دورىم الرقابي ويتمتعون بحسن

الفعال.
التي تؤىميم لمقيام بالدور الرقابي ّ
المطموبة منيم بمينية وحرفية عالية.

المعاممة أثناء مباشرتيم لمياميم الرقابية في الو ازرة..

ثانياً :األدوات والوسائل التقنية الالزمة التي يستخدميا مفتشو ديوان الرقابة.
.1

يستخدم موظفو ديوان الرقابة التقنيات الحديثة في أداء
أعماليم الرقابية.

.2

ىناك ربط إلكتروني لؤلنظمة بين ديوان الرقابة وو ازرة
الداخمية –الشق المدني -تؤدي إلى سرعة إنجاز

vii

الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

موافق

ال

غير

غير

أدري

موافق

موافق
بشدة

العمل.
.3

يتمتع مفتشو الديوان بمعرفة كافية بالبرامج واألنظمة
االلكترونية المستخدمة في الو ازرة.

.4

يرجع مفتشو الديوان إلى أرشيف الو ازرة اإللكتروني في

.5

يفضل مفتشو الديوان الرقابة االلكترونية عن الرقابة

بعض المسائل المتعمقة بمياميم الرقابية.

المستندية في عمميم الرقابي عمى الو ازرة.

ثالثاً :االستقالل الوظيفي.
.1

يتمتع مفتشو الرقابة باالستقبللية والحيادية أثناء تأديتيم

.2

تقدم الو ازرة كافة المعمومات والبيانات التي يطمبيا

.3

مكانة ديوان الرقابة بين المؤسسات تدعم استقبلليتو في

ألعماليم الرقابية في الو ازرة.

مفتشو الرقابة خبلل أدائيم لمياميم الرقابية.
تنفيذ أعمالو الرقابية.

.4

يقوم ديوان الرقابة بتزويد أصحاب القرار في و ازرة
الداخمية -الشق المدني -بنتائج التقارير الرقابية بصورة
دورية.

.5

تسمح و ازرة الداخمية لمفتشي الرقابة بمباشرة مياميم
الرقابية في أي وقت دون قيود.

رابعاً :بذل العناية المينية الالزمة.
.1

يتمتع مفتشو الرقابة بمعرفة كافية بأحكام وقوانين العمل
الخاصة بالمؤسسات المستيدفة بالعمل الرقابي وأصول
العمل بيا.

.2

يتمتع مفتشو الرقابة بمسؤولية مينية عالية أثناء تأديتيم
لمياميم الوظيفية.

viii

الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

موافق

ال

غير

غير

أدري

موافق

موافق
بشدة

.3

يقوم الديوان بعمميات الرقابة المسبقة (قبل التنفيذ)عمى

.4

يقوم الديوان بالرقابة أثناء التنفيذ عمى الجيات

الجيات الخاضعة لمرقابة لتفادي وقوع االنحرافات.

الخاضعة لمرقابة لمتقميل من وقوع االنحرافات
وتصحيحيا في الوقت المناسب.

.5

يعمل مفتشو الرقابة عمى تصيد األخطاء بغرض إظيار

.6

يوجد تعاون بين ديوان الرقابة ووحدة الرقابة الداخمية في

جيودىم بعيداً عن المينية.

الو ازرة.

خامساً :المشكالت والصعوبات التي تواجو ديوان الرقابة أثناء تأديتو لميامو في وزارة الداخمية -الشق المدني-
.1

ٍ
كاف من موظفي و ازرة الداخمية مع
ال يوجد تعاون
المدققين مندوبي ديوان الرقابة المالية واإلدارية أثناء

تأديتيم لمياميم الرقابية.
.2

تعتبر اإلجراءات والخطوات واألساليب التي يتبعيا
ديوان الرقابة غير واضحة لتطبيق معايير التدقيق

الحكومية.
.3

ال يتعامل موظفو الو ازرة بذوق المعاممة مع مفتشي

.4

ال يتم التعامل مع التقارير الرقابية المقدمة من ديوان

الديوان أثناء أدائيم لنشاطيم الرقابي.

الرقابة المالية واإلدارية بإيجابية من قبل قيادة و ازرة

الداخمية واألمن الوطني -الشق المدني.-
.5

ضعف الصبلحيات الممنوحة ألعضاء الديوان في

.6

ٍ
كاف من قبل الوحدات الخاضعة
عدم وجود اىتمام

مراقبة ومتابعة الوحدات الخاضعة لمرقابة.

لمرقابة عمى مبلحظات الديوان.

ix
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أسماء محكمي االستبيان

م

االسم

التخصص

مكان العمل

.1

أ.د .ماىر درغام

قسم المحاسبة

الجامعة اإلسبلمية

.2

أ.د .سالم حمس

قسم المحاسبة

الجامعة اإلسبلمية

.3

د .ناىض الخالدي

قسم المحاسبة

الجامعة اإلسبلمية

.4

د .سامي أبو الروس

قسم إدارة األعمال

الجامعة اإلسبلمية

.5

د .أكرم سمور

قسم إدارة األعمال

الجامعة اإلسبلمية

.6

د .خالد دىميز

قسم إدارة األعمال

الجامعة اإلسبلمية

.7

د .رمضان العمري

قسم المحاسبة

الجامعة اإلسبلمية

.8

د .نافذ بركات

أستاذ اإلحصاء وتحميل البيانات

الجامعة اإلسبلمية

x

