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ممخص الدراسة
ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تحقيق ال ُحكم الرشيد من وجية نظر
العاممين فيو

مالية ّواإلدارّّية ّفيّ
ىدفت ّالدراسة ّإلى ّالتعرؼ ّعمى ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

تكوف ّمجتمع ّالدراسة ّمف ّ(ّ)123
ّوجية ّنظر ّالعامميف ّفيوّّ ّ ،
فمسطيف ّفي ّتحقيؽ ّال ُحكـ ّالرشيد ّمف ّ
تـ ّاختيار ّالعينة ّبالطريقة ّالعشوائية ّالبسيطةّ
ماليةّواإلدارّّيةّ ،حيث ّ ّّ
موظّفّاً ّ ّوموظّفةّفيّديوافّالرقابةّال ّّ
والمكونة ّمف ّ(ّ )60مفردةّ ،وقد ّاتبعت ّالمنيج ّالوصفي ّالتحميميّ ،واستخدمت ّاالستبانة ّكأداة ّلجمعّ

المعموماتّ ّ.
ف ّمستوىّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّ
وتوصمت ّالدراسة ّإلى ّعدة ّنتائج ّكاف ّأ ّّىمياّ ،أ ّّ

مالية ّواإلدارّّية ّمرتفعّاً ّبشكؿ ّعاـّ ،بينما ّكانت ّالنتائج ّفي ّمستوى ّال ُمعيقات ّاإلدارّّية ّوالتشريعيةّ
ال ّّ
كماّأشارّإلىّأفّمستوىّتحقيؽّمفيوـّ
ّّ
متوسطّاًّ،
والمحاسبيةّوالكفاءةّالمينيةّ،والتكنولوجيةّوالفنيةّكافّ ّ

ال ُحكـ ّالرشيد ّكافّمرتفعّاًّ،وكافّمستوىّتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيدّفيّمستوى ّال ّشفافيةّ،والمساءلةّ
متوسطّاًّ .
والرقابةّاإلدارّّيةّ،ومستوىّااللتزاـّالقانونيّكافّمرتفعّاًّ،بينماّمستوىّالمشاركةّكافّ ّ

ّ

ّّوأظيرت ّالنتائج ّأنو ّال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّبيف ّال ُمعيقات ّاإلدارّّية ّ(التنظيمّّيةّ/

التخطيطية)ّ ،وال ُمعيقات ّالتشريعيةّ ،وال ُمعيقات ّالمحاسبيةّ ،وال ُمعيقات ّالمتعمّقة ّبالكفاءة ّالمينيةّ،
مالية ّواإلدارّّيةّ ،وتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـّ
وال ُمعيقات ّالتكنولوجية ّوالفنية ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

الرشيدّ .

ماليةّ
ّأف ّيقوـ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ىمياّ ،ضرورة ّّ
بعدد ّمف ّالتوصياتّ ،كاف ّأ ّّ
وخرجت ّالدراسة ّ ٍّ

مؤسساتّالعامةّ،وتضميفّلوائحّتمنعّتجاوزّ
واإلدارّّيةّبمراجعةّالتشريعاتّوالموائحّالداخميةّالمتعمّقةّبال ّ
اإلداراتّالعمياّوالتنفيذيةّألنظمة ّالرقابةّوالمراجعةّالداخميةّ ّ ،وتحفيزّالمراجعيفّالداخمييفّوحمايتيـّمفّ

األخطارّالتيّقدّيتعرضوفّلياّعندّاكتشافيـّ ّ ،وتبميغيـّعفّوجودّقصورّأوّتجاوزّإلجراءاتّأنظمةّ
ّّ
الرقابةّالداخمية.

ماليةّواإلدارّّيةّ،ال ُحكـّالرشيدّ .
الكممات المفتاحيةّ:ال ُمعيقاتّ،ديوافّالرقابةّال ّّ
ّ
ّ

ي

ّ
Abstract
Obstacles Facing the State Audit and Administrative Control Bureau in
Achieving Good Governance from the Point of View of Its Personnel
The present study aimed to investigate the obstacles facing the state
audit administrative control bureau in Palestaine (SAACB) in achieving
good governance from the point of view of its personnel. The study
population consisted of 123 male and female employees in the SAACB and a
sample of 60 people selected using a simple random method. The study
adopted the descriptive analytical approach and used the questionnaire as an
instrument for data collection.
The most important results of the study are the following: the SAACB
faces a high level of obstacles in general, but a medium level of obstacles in
the aspects of administration, legislation, accounting, as well as in
professional, technological and technical competencies, and a high level of
competence in achieving the concept of good governance, particularly in the
areas of transparency, accountability, administrative control and legal
commitment, while the level of participation was medium.
The results showed that there is no statistically significant relationship
between administrative, organizational, planning, legislative and accounting
obstacles, professional competence-related obstacles, technological and
technical obstacles, and achieving the concept of good governance-related
obstacles faced by the SAACB.
The study concluded with a number of recommendations, mainly: the need
for the SAACB to review the legislation and internal regulations related to
public institutions in order to include regulations that prevent senior and
executive administrations from crossing the line, and to motivate the internal
auditors and protect them from the dangers they may be exposed to in the
event that they disclose and report any irregularities or abuses of the SAACB
procedures.
Keywords: Obstacles, SAACB, Good Governance
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 1.1المقدمة
يرتبطّمصطمحّ(ال ُحكـ ّالرشيد) ّمفّاسموّارتباطاً ّمباش اًر ّبمفيوـّالعدالةّوالمساواةّواالستقامةّوالرشيدّ

ؿّ
صفة ّلم ُحكـّ ،ومعناه ّال ُحكـ ّالذي ّيسير ّفي ّطريؽ ّاالستقامة ّومنيا ّإحقاؽ ّحقوؽ ّاإلنساف ّفي ّك ّ

فيّأي ّدولةّ،حيثّنستطيعّأفّنتممسوّمفّخالؿّإثباتوّ
ّّ
الرشيدّأداةً ّفاعم ّةً ّ
ّ
ويعتبرّال ُحكـ ّ
مؤسساتُّ ّ،
ال ّ
منظماتّالخاصةّبالمجتمعّالمدنيّ ،وفيّأدبياتّ
ؿ ّأنشطةّال ّّ
مؤسساتّالدولةّ ،وفيّك ّ
وتحقيقوّفيّكؿّ ّ

عتَبر ّالبداية ّلظيوره ّوتداولو ّفي ّأوؿّ
ّتُ ّ
التنميةّ ،وىنا ّبرز ّىذا ّالمصطمح ّبشكؿ ّواضحّ ،في ّحيف ّ
اضحا ّعمى ّنجاحّ
اسيا ّو ًّ
ّومؤشر ّدر ًّ
ًّا
التسعينيات ّمف ّالقرف ّالماضيّ ،فقد ّأصبح ّال ُحكـ ّالرشيد ّعالمة

ّويسيـ ّفيّ
مجتمع ّتيمو ّالمشاركةّ ،وتعنيو ّالمساءلةّ ،وييتـ ّبال ّشفافية ّوالمصداقية ُّ
ٍّ
الحياة ّالعامة ّفي ّ
اسعّّوبأسموبّ ّفاعؿّ،كماّأنوّ
ٍ
التنميةّاإلنسانيةّ،فاستخدمتوّكافةّاألطراؼّالعاممةّفيّالدولةّبشكؿّو

ّالتحديات ّالتي ّتواجو ّالدولة ّومجتمعاتيا ّفي ّظؿ ّأنظمة ّال ُحكـ ّالمتعددة ّالتيّ
ّّ
وسيمة ّفعالة ّلمواجية
إف ّال ُحكـ ّالرشيدّيحاوؿّأفّيوّفّرّبيئةّمالئمةّوسميمةّعفّ
أثبتتّكؿّالنتائجّأنياّأنظمة ّفاشمةّ،حيثّ ّّ

اجبّأفّتسودّفيّأي ّدولةّمثؿّسيادةّالقانوفّوال ّشفافيةّوالمساءلةّ
ّّ
يؽّعدةّآلياتّأوّمفاىيـ ّمفّالو
َّ
طر

القانونيةّوغيرىاّ،وذلؾّحتىّتتكيؼّمعّجديدّالعالـّوماّسادهّمفّمصطمحاتّواسعةّالمعانيّ ،متعددةّ

اسية ّوالثقافيةّ
سي ّّ
المرامي ّكالعولمة ّبك ّ
ؿ ّما ّتركت ّخمفيا ّمف ّآثار ّعمى ّكؿ ّاألصعدة ّاالقتصادية ّوال ّ

ّوساىر ّعمى ّراحةّ
ًّا
خادما ّلمصالح ّالمجتمع
واالجتماعية ّوغيرىا ّبشكؿ ّواضحّ ،فيأتي ّال ُحكـ ّالرشيد ّ ً

ّأف ّكالً ّمف ّموظّفي ّالسمطة ّوالقيادة ّىـّ
عتبر ّّ
األفراد ّعمى ّّ
ّحد ّسواءّ ،حيث ّ ّإنوّ ،أي ّال ُحكـ ّالرشيد َ
ّي ُ

موظّفوفّلمخدمةّالعامةّعمىّرأسياّخدمةّالمواطفّوتحقيؽّحقوؽّالمواطفّبالعدالةّوالمساواةّ،وماّىذهّ
الوظائؽّإالّمنصاتّلتحقيؽّقدرةّالموظّؼّفيياّإلثباتّالكفاءةّوالمقدرةّعمىّإيصاؿّمتطمباتّالشعبّ،
واشباعّحاجاتوّاألساسيةّكاممةّ،باتباعّسياسةّالعدؿّوالمساواة(ّ..النجارّ )2019ّ،
ؿ ّمنظوم ّةً ّشامم ّةً ّقادرّةً ّعمىّتخفيؼّ
وقدّأصبحتّالرقابةّمسأل ّةً ّممح ّةً ّفيّعصرناّالحاليّ،ألنيا ّتشك ُّ

الصراعّ،وتزيدّمفّاالندماج ّوالتفاعؿّبيفّمختمؼّاألطراؼّ،وذلؾّبزيادةّفاعميةّاإلفصاح ّوالمساءلةّ
والرقابة ّوالتحفيزّ ،وتعمؿ ّعمى ّتعظيـ ّقيمة ّالدولة ّودعـ ّقدراتيا ّالتنافسيةّ ،بما ّيساعدىا ّفي ّتحقيؽّ
احتياجات ّالشعوب ّومتطمباتياّ ،ويجب ّأف ّتكوف ّالرقابة ّمف ّاألىداؼ ّاالستراتيجية ّلمدولةّ .وال ُحكـّ
الرشيد ّىو ّعنصر ّقوة ّلمدولةّ ،فيو ّيوفر ّبيئة ّمف ّالمميزات ّالحسنةّ ،تحقؽ ّالشرعية ّوتوفر ّالحريةّ
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ؿ ّالمشاركةّاإليجابية ّفيّالحياةّالعامةّ ،وتدعـّ
فع ُّ
تقيّبالمجتمعّوتُ ّّ
ّ
منظماتّالمجتمعّالمدنيّ،تر
إلنشاء ّ ّّ

ّوتعتمد ّال ّشفافية ّوالنزاىةّ
ُّ
حرية ّالتعبيرّ ،وتضمف ّوجود ّىياكؿ ّونظـ ّقانونية ّوتشريعية ّثابتة ّوعادلة،
منظماتّ
ّو ُحكـ ّالقانوف ّفي ّعمؿ ّكؿ ّاإلداراتّ ،وتحقؽ ّالتعاوف ّالمثمر ّبيف ّالحكومة ّ ّو ّّ
والمساءلة ّ

المجتمعّالمدني(ّ.بدويّ ّ)2ّ،2017ّ،

اعّرقعة ّالفسادّ
الّش ّ
ؾ ّفيّأفّضعؼّالنظـّالمحاسبيةّونظـّالرقابةّالداخميةُّيفضي ّبالضرورةّإلىّ ّ
اتس ٌ

مؤسساتّالتيّيكوفّفيياّنظاـّالرقابةّالداخميةّضعيؼّأوّ
بأنواعوّالمختمفةّ،بماّفيياّالفسادّال ّّ
ماليّ،فال ّ
مؤسسات ّمفّ
غير ّمالئـ ّتكوف ّأكثرّعرضة ّلتفشي ّالفسادّوظيورّأعراضوّ ،وبالتالي ّستعانيّىذه ّال ّ

آثار ّذلؾ ّعمى ّالمدى ّالقريب ّوالبعيدّ ،ولذلؾ ّاعتبرت ّأنظمة ّالرقابة ّالداخمية ّأحد ّأىـ ّاالركاف ّالتيّ
ّتُستخدـّلحمايةّالمواردّوالممتمكاتّمفّالفسادّ،فيوّالنظاـّالذيُّيم ّكف ّاالدارةّالعمياّمفّتنفيذ ّالخططّ
لتحقيؽّاالىداؼّالموضوعةّوتقييـّاالنحرافاتّعفّاالىداؼّافّوجدت(ّ.فرجّوامحمدّ )219ّ،2020ّ،

جد ّفي ّاألصؿ ّوجد ّلخدمة ّاإلنساف ّوتحقيؽ ّحقوقوّ ،وقد ّاتخذّسمة ّتقييـ ّال ُحكـّ،
إف ّال ُحكـ ّالرشيد ّ ُو َّ

ئيسياّ
مؤسساتّعمىّنطاؽّواسعّ،بؿّ ّوباتّشرطاً ّر ًّ
ولذلؾّاستخدمتوّالجياتّالحكوميةّوال ّّ
منظماتّوال ّ

أساسياّلنيضةّالتنميةّبكؿّأشكالياّاقتصادياً ّواجتماعياً ّوفكرياًّ،باإلضافةّإلىّكونوّأداةّفعالةّلتواجوّ
و ًّ
التحدياتّالتيّتعترضّطريؽّازدىارّالدولةّوالمجتمعّعمىّضوءّماّثبتّعفّأنظمةّال ُحكـّبأنياّفاشمةّ
إف ّال ُحكـ ّالرشيدّوباستخداـّمجموعةّمفّاآللياتّيوفرّالمساحةّّالكافيةّ
وىذاّماّأثبتتوّالنتائجّ،حيثّ َّ

لتحقيؽ ّسيادة ّالقانوف ّوال ّشفافية ّوالمساءلة ّوالمشاركة ّإلى ّغير ّذلؾ ّلتحقيؽ ّتمؾ ّالنتائج ّعمى ّأرضّ
الواقعّ،كماّأنوّعمميةّقادرةّعمىّالتكيؼّمعّالوسائؿّواألساليبّالمتجددةّلمتعاطيّمعّالعولمةّوآثارىاّ
لدوليّمفّتوفيرىاّلمدوؿّ،ومفّىناّكافّال ُحكـ ّالرشيدّبمعاييرهّالمتعددةّأداةّفعالةّ
التيّيمكفّالمجتمعّا ّّ
اسيةّ،ال ّشفافيةّوسيادةّالقانوفّوالنزاىةّوالمشاركةّوالفاعميةّلتحقيؽّالعدالةّ
سي ّّ
لمتقييـّ،ومفّىذهّاآللياتّال ّ
اسيةّ
سي ّّ
والمساواةّ ،واألصؿ ّأف ّتحتؿ ّىذه ّالمعايير ّمكانة ّرفيعة ّداخؿ ّأجيزة ّالدولة ّبكافة ّ ّّ
منظماتيا ّ ّ

أنماطوّالمتنوعة ّجاءّفيّ
ةّإلىّأف ّال ُحكـ ّالرشيدّبآلياتو ّالمختمفةّو
ّّ
كانتّأـّاقتصاديةّ،والّبدّمفّاإلشار
ّ

اسيةّواالجتماعيةّوغيرىا(ّ.أبوّحسيفّ )2018ّ،
سي ّّ
قمةّأولوياتّالدوؿّالعربيةّاالقتصاديةّوال ّ
ّ
ّ
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 2.1مشكمة الدراسة وأسئمتيا
ؿّالتطوراتّالحاليةّعمىّكؿّاألصعدةّ،شيدّالعالـّأجمعّتغيراتّانعكستّعمىّساحةّالعالقاتّ
وفيّظ ّ

ات ّسريع ّةً ّوجذري ّةًّ،وىذاّماّجعؿّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّيصبحّمحالًّ
الدوليةّ ،فشيدتّىيّاألخرىّتغير ٍّ
لمطموحّواالشتغاؿّبوّعمىّالمستوىّاإلنسانيّالدوليّوالعالميّ،والذيّييدؼّإلىّالعمؿ ّعمىّتوسيعّ

منظماتّالحكوميةّوغيرّالحكوميةّ،
منظماتّالمجتمعّالمدنيّوال ّّ
عّالسبؿّبالتعاوفّمعّ ّّ
اإلمكاناتّوتنو َّّ
وألفّال ُحكـ ّالرشيدّاحتؿّىذهّالمكانةّاليامةّفيّمختمؼّالدوؿّظيرتّالمبادراتّبكثرةّتمؾّالتيّتدعوّ

مؤسساتّالمجتمعّالمدنيّوتضـّمعياّجميعّ
مؤسسةّمفّ ّ
إلىّاإلصالحّوارساءّال ُحكـ ّالرشيدّفيّكؿّ ّ
ماليةّواإلدارّّيةّكذلؾ(ّ.النجارّ )2019ّ،
أجيزةّالدولةّوكافةّىيئاتّالمجتمعّالمدنيّوديوافّالرقابةّال ّّ

ّمفّخالؿّماّيسمىّبديوافّ
ًّ
فمسطينية ّ ّإال
ّّ
منظماتّالدولة ّال
وبالتأكيدّالّيمكفّإحالؿّال ُحكـ ّالرشيدّفيّ ّّ

ماليةّواإلدارّّيةّالذيّييدؼّباألساسّإلىّتحقيؽّرقابةّفعالةّعمىّالماؿّالعاـّ،حيثّتخضعّ
الرقابةّال ّّ
عفّطريقو ّالجيات ّالمعنية ّبالمتابعة ّإلى ّرقابتو ّمف ّخالؿ ّتقييـ ّأداء ّالموظّفيفّ ،والتأكد ّمف ّالكفاءةّ

والنزاىة ّاالقتصادية ّ ّفي ّإدارتيا ّوتوجيييا ّنحو ّتحسيف ّاألداء ّوزيادة ّكفاءتياّ ،ومف ّثـ ّالكشؼ ّعفّ
االنحرافات ّوتحديد ّأوجو ّالن قص ّومواطف ّالقصور ّفي ّتطبيؽ ّالقوانيف ّوتطبيؽ ّبنود ّالموائح ّواألنظمةّ
منظمات ّفيّ
منظمات ّالدولةّ ،كما ّيعمؿ ّديواف ّالرقابة ّبعد ّكؿ ّذلؾ ّعمى ّمساعدة ّتمؾ ّال ّّ
العامة ّفي ّ ّّ
ىاّوتالفيّأيّانحرافاتّوأخطاءّ،لموصوؿّإلىّال ُحكـّالرشيد(ّ.فرجّوامحمدّ )2020ّ،
ّّ
تصحيحّمسار

ومف ّخالؿ ّاالطالع ّعمى ّالدراسات ّالسابقة ّالتي ّتناولت ّبعض ّعناصر ّال ُحكـ ّالرشيد ّوركائزه ّفيّ

فمسطينيّ،وخاصةّالجياتّاإلدارّّيةّوالرقابيةّ،
ّّ
ياّالقُصورّبماّيخدـّالمجتمعّال
فمسطيفّ،يتضحّ ّّأنياّينتاب ّ
لذلؾّفافّىذهّالدراسةّتسعىّإلىّالوقوؼّعمىّمسبباتّىذهّالمشكمةّمفّخالؿّمعرفةّنوعّال ُمعيقاتّ

مؤسسات ّالعامة ّال ّتعمؿّ
التي ّأدت ّإلى ّوجود ّىذا ّالقصورّ ،وجعمت ّأنظمة ّالرقابة ّالداخمية ّفي ّال ّ

ماليّ ،وسوء ّاالستخداـّ ،فجاءت ّىذه ّالدراسةّ
بالشكؿ ّالمطموب ّفي ّحماية ّالماؿ ّالعاـ ّمف ّالفساد ّال ّّ

اليةّواإلدارّّيةّ
لمتعرؼّعمىّواقعّتطبيؽّمعاييرّال ُحكـّالرشيدّوآلياتّتطبيقياّمفّخالؿّديوافّالرقابةّالم ّّ

والتعرؼ ّعمى ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّالديواف ّفي ّتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيدّ ،وبالتالي ّفإف ّمشكمةّ

الدراسةّتحاوؿّاإلجابةّعف ّالتساؤؿّالرئيسّاآلتيّ،ما ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية
واإلدارية في فمسطين في تحقيق ال ُحكم الرشيد؟
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ّويتفرعّعنوّاألسئمةّاآلتيةّ :
مالية ّواإلدارّّية ّفيّ
 .1ما ّال ُمعيقات ّاإلدارّّية ّ(التنظيمّّيةّ /التخطيطية) ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
فمسطيفّفيّتحقيؽّال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّال ُحكـّ
 .2ماّال ُمعيقات ّالتشريعيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
الرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ ّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّال ُحكـّ
 .3ماّال ُمعيقات ّالمحاسبيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
الرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ ّ

ةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّفيّ
مالي ّ
 .4ماّال ُمعيقات ّالمتعمّقةّبالكفاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
تحقيؽّال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ ّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّ
 .5ماّال ُمعيقاتّالتكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ

 3.1أىمية الدراسة

ىميةّالدراسةّفيماّيميّ :
تكمفّأ ّّ
أوالً :األىمية النظرية
مالية ّواإلدارّّية ّفيّ
تكمف ّأىمية ّالدراسة ّفي ّالوقوؼ ّعمى ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
افّتُسيـّفيّ
فمسطيفّفيّتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّ،مفّأجؿّتقديـّمعموماتّإلىّالمسؤوليفّفيّالديو ّ
تحقيؽّمعاييرّال ُحكـ ّالرشيدّ،مماّينعكسّإيجاباّفيّتطويرّاالعماؿّوالخدماتّالتيّيقدمياّالديوافّ،

أفّموضوعّالرقابةّوال ُحكـّالرشيدّ
كماّتنبعّأىميةّالدراسةّالعمميةّمفّأىميةّالموضوعّالذيّتتناولوّ،إذّ ّّ
اسيةّ
سي ّّ
مؤسسات ّال ّ
يحظى ّباىتماـ ّواسع ّمف ّقبؿ ّالمسؤوليف ّعمى ّاختالؼ ّمستوياتيـّ ،وحاجة ّال ّ

واالجتماعية ّواالقتصادية ّّوغيرىا ّلتطوير ّاألداء ّوالتمتع ّبالنزاىة ّوال ّشفافية ّوالتميزّ ،كما ّتنبع ّاىميةّ
الدراسةّمفّكونياّتبحثّفيّأحدّأىـّالموضوعاتّالتيّاصبحتّمحطّاىتماـّالكثيرّمفّالباحثيفّ
مالي ّىو ّظاىرة ّمتجددةّ
ؿ ّدوؿ ّالعالـ ّتقريباّ ،فالفساد ّال ّّ
واالكاديمييف ّوالميتميف ّوصناع ّالقرار ّفي ّك ّ

ال ّمتقدمةّأـّناميةّ،إالّأفّاالختالؼّبينياّيكمفّفيّ
تعانيّمنياّكؿّالدوؿّبغضّالنظرّعفّكونياّدوًّ
مؤسساتّىيّأىـّالوسائؿّالمستخدمةّ
درجةّانتشارّالفسادّال ّّ
ماليّ،كماّأفّأنظمة ّالرقابةّالداخميةّبال ّ
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مالي ّفيّجميعّالقطاعاتّ،لذلؾّفانوّمفّبالغّاالىميةّدراسةّال ُمعيقات ّالتيّتحدّ
فيّمكافحةّالفسادّال ّّ

مفّتحقيؽّىذاّاليدؼّوالسعيّإلىّتقديـّنتائجّواضحةّوغيرّمتحيزةّعفّنوعّال ُمعيقات ّالتيّتواجيياّ

قابةّالداخميةّوتقديـّالتوصياتّالمقترحةّالالزمةّالتيّتسيـّفيّالحد ّمفّتأثيرىاّعمىّدورّ
ّّ
أنظمة ّالر
ماليةّواإلدارّّيةّ،وندرةّالدراساتّالمتعمّقةّبموضوعّالبحثّ .
أنظمةّالرقابةّال ّّ
ثانياً :األىمية العممية:

فمسطيني ّبصفةّخاصةّوالعربيّبصفةّعامةّإلىّتطبيؽّمعاييرّال ُحكـ ّالرشيدّالذيّ
ّّ
حاجةّ ّالمجتمعّال
ي ّلالرتقاءّفيّكؿّالقطاعاتّالحكوميةّواالىميةّ،ومفّ
يقودّبدورهّإلىّرفعّفعاليةّوكفاءةّاالداءّاإلدار ّّ

ثـ ّتقديـ ّخدمة ّذات ّجودة ّعالية ّتنعكس ّبدورىا ّعمى ّالمجتمع ّبصورة ّايجابية ّفتزيد ّمف ّتقدموّ
ّّ
ورفاىيتوّ،وندرةّالدراساتّالمتعمّقةّبموضوعّالبحثّ،والحاجةّإلىّتوفيرّمعموماتّدقيقةّتساعدّديوافّ

ّ،والحاجةّإلىّتعديالتّجوىريةّ
وتطويرىا ّ
ّ
ماليةّواإلدارّّيةّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّتقييـّآليةّالرقابةّال ّّ
الرقابةّال ّّ
سةّفيّتطويرّالقدرتّالبحثيةّلمباحثّوتجعموّ
ّا
سيـّالدر
ّا
ماليةّواإلدارّّيةّ،كماّت
فيّآلياتّعمؿّالرقابةّال ّّ

فمسطينيةّ
ّّ
منظمات ّال
قاد ار ّعمى ّتصور ّال ُمعيقات ّالتي ّتحد ّمف ّتحقيؽ ّمعايير ّال ُحكـ ّالرشيد ّلدى ّال ّّ

ّوغير ّالحكوميةّ ،وتأىيمو ّلالستمرار ّفي ّتطوير ّعممية ّالبناء ّاألكاديمي ّوالبحثيّ ،وتوسيعّ
الحكومية ّ
فمسطينيةّخاصةّ،ومساعدةّالباحثيفّ
ّّ
مداركوّالعمميةّوالمعرفيةّ،واثراءّالمكتبةّالعربيةّعامةّوالمكتباتّال
فيّاالطالعّعمىّنتائجّالدراسةّوتوصياتياّ،وامكانيةّتطبيؽّدراساتّمشابيةّعمىّعيناتّاخرىّأوّ

ّواقع ّتطبيؽ ّمعايير ّال ُحكـ ّالرشيد ّفي ّديوافّ
في ّمجاالت ّأخرىّ ،و ّتقدـ ّالدراسة ّصورة ّحقيقة ّعف ّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّواالصالحاتّاإلدارّّيةّالالزمةّليذهّالسياساتّواألنظمةّ،خصوصاّ
الرقابةّال ّّ
ّ

أنياّتشكؿّجزءاّمفّاىتماـّالجياتّالرقابيةّوالتشريعية.

 4.1أىداف الدراسة
تيدؼّالدراسةّإلىّتحقيؽّاآلتيّ :
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّال ُحكـّالرشيدّ .
 .1معرفةّال ُمعيقاتّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّ
 .2معرفةّال ُمعيقاتّاإلدارّّيةّ(التنظيمّّيةّّ/التخطيطية)ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
فمسطيفّفيّتحقيؽّال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيوّ ّ.
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مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّفي ّتحقيؽّ
 .3معرفة ّال ُمعيقات ّالتشريعية ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيوّ ّ.

مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّفي ّتحقيؽّ
 .4معرفة ّال ُمعيقات ّالمحاسبية ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيوّ ّ.

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّ
 .5معرفة ّال ُمعيقات ّالمتعمّقةّبالكفاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
فيّتحقيؽّال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيوّ ّ.

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّفيّ
 .6معرفة ّال ُمعيقات ّالتكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
تحقيؽّال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيوّ.

 .7الوصوؿّإلىّنتائجّوتوصياتّجديدةّحوؿّموضوعّالدراسة.
ّ

 5.1فرضيات لدراسة
الفرضية الرئيسية األولىّ ،الّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α≤0.05بيفّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّ ّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
ال ُمعيقاتّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ويتفرع عن الفرضية الرئيسية األولى الفرضيات اآلتية:

 .1ال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α≤0.05بيف ّ(ال ُمعيقات اإلدارية

مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـّ
التنظيمية /التخطيطية) ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

ال ُحكـّالرشيد.

 .2ال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α≤0.05بيف ّ(ال ُمعيقات التشريعية) ّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
التيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

 .3ال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α≤0.05بيف ّ(ال ُمعيقاتّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
المحاسبية)التيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

 .4ال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α≤0.05بيف ّ(ال ُمعيقات ّالمتعمقةّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّ
بالكفاءة المينية)ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

الرشيد.

7

 .5ال ّتوجدّعالقة ّذاتّداللة ّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ )α≤0.05بيف ّ(ال ُمعيقات التكنولوجية
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
والفنية)ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

الفرضية الرئيسية الثانيةّ:الّتوجدّعالقةّّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α ≤ 0.05بيفّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّتُعزىّ
ال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
إلى ّالمتغيرات ّالديمغرافية ّ(الجنسّ ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيفيّ ،سنوات الخبرة ،الدورات
التدريبية في مجال اإلدارةّ،الدائرة التي يعمل بيا).
ويتفرع عن الفرضية الرئيسية األولى الفرضيات التالية،
 .1الفرضية الرئيسية الثانيةّ :ال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ( ≤ α
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّ
ّ)0.05بيفّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ال ُحكـّالرشيدّتُعزىّإلىّالمتغيراتّالديمغرافيةّ(الجنس).

 .2الفرضية الرئيسية الثانيةّ :ال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ( ≤ α
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّ
ّ)0.05بيفّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ال ُحكـّالرشيدّتُعزىّإلىّالمتغيراتّالديمغرافيةّ(المؤىل العممي).

 .3الفرضية الرئيسية الثانيةّ :ال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ( ≤ α
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّ
ّ)0.05بيفّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ال ُحكـّالرشيدّتُعزىّإلىّالمتغيراتّالديمغرافيةّ(المسمى الوظيفي).

 .4الفرضية الرئيسية الثانية :ال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ( ≤ α
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّ
ّ)0.05بيفّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ال ُحكـّالرشيدّتُعزىّإلىّالمتغيراتّالديمغرافيةّ(سنوات الخبرة).

 .5الفرضية الرئيسية الثانيةّ:الّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α≤0.05
ماليةّواإلدارّّيةّفي ّفمسطيفّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـّ
بيف ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديوافّالرقابة ّال ّّ

الرشيدّتُعزىّإلىّالمتغيراتّالديمغرافيةّ(الدورات التدريبية في مجال اإلدارة).

 .6الفرضية الرئيسية الثانيةّ:الّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α≤0.05
ماليةّواإلدارّّيةّفي ّفمسطيفّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـّ
بيف ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديوافّالرقابة ّال ّّ

الرشيدّتُعزىّإلىّالمتغيراتّالديمغرافيةّ(الدائرة التي يعمل بيا).
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 6.1منيجية الدراسة
فإف ّالمنيجّ
إف ّاليدؼّمفّالدراسةّىوّوصؼّواقعّمعيفّوتحميموّمفّأجؿّتحسينوّوتطويرهّ،وبالتاليّ ّّ
ّّ
المناسبّلمثؿّىذهّالدراساتّىوّالمنيجّالوصفيّالتحميميّ،باعتبارهّمفّالمناىجّاليامةّالذيّيعبرّكماّ

ونوعا ّعف ّمعطيات ّالدراسة ّوباعتباره ّالمنيج ّاألنسب ّلموضوع ّالدراسة ّوغرضياّ ،وذلؾ ّلوصؼّ
اتّ
الظاىرةّالمدروسةّوتحميميياّوتفسيرىاّوصوالّالىّالنتائجّالمطموبةّ،ويعتمدّىذاّالمنيجّعمىّخطو ٍّ
ومتسمسمةّمفّشأنياّأفّتقودّإلىّنتائجّميمةّوواقعيةّوغيرّمتحيزةّ .
ٍّ
منطقيةّ
ٍّ

 7.1حدود الدراسة ومحدداتيا
تـ ّتنفيذ ّىذه ّالدراسة ّضمف ّمجموعة ّمف ّالحدود ّ(وىي ّالحدود ّالمكانية ّوالحدود ّالزمانية ّوالحدودّ
ّّ
البشريةّوالحدودّالموضوعية)ّ،وفيماّيأتيّتوضيحّليذهّالحدودّ :

ماليةّواإلدارّّيةّفيّراـّاهللّفيّفمسطيفّ .
الحد المكانيّ:ديوافّالرقابةّال ّّ
الحد الزماني :أجريتّالدراسةّفيّسنةّ(ّ )2021ّ-ّ2020
ماليةّواإلدارّّيةّ .
الحد البشريّّ:موظّفوّديوافّالرقابةّال ّّ
واجيتّالباحثّبعضّالصعوباتّوكافّمفّأىمياّعدـ ّااللماـّبالطرؽّوالوسائؿّاإلحصائيةّومعرفتياّ
تـ ّخالؿ ّفترة ّكوّروناّ ،فكاف ّذلؾ ّعائقًاّ
بالشكؿ ّالمناسب ّلتحميؿ ّاالستبانةّ ،وكذلؾ ّتوزيع ّاالستبانة ّ ّّ

ئيسيا ّفي ّاثناء ّالدراسةّ ،باإلضافة ّالى ّعدـ ّالتمكف ّمف ّاجراء ّمقابالت ّمع ّموظّفي ّديواف ّالرقابةّ
ر ً
واعضائوّلإللماـّبواقعّال ُمعيقاتّالتيّيواجيياّالديوافّفيّتطبيؽّمعاييرّال ُحكـّالرشيدّ .

ماليةّواإلدارّّيةّفيّتحقيؽّ
ومفّىذهّالعوائؽّ:قمةّالدراساتّالسابقةّالتيّتحدثتّعفّدورّديوافّالرقابةّال ّّ

مالية ّواإلدارّّية ّفي ّتحقيؽّ
معايير ّال ُحكـ ّالرشيدّ ،باستثناء ّدراسة ّقويدر ّبعنواف ّ"دور ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

طُبقتّ
طُبقتّفيّغزةّ،ودراسةّالباحثّ ّ
فمسطينية"ّولكفّىذهّالدراسةّ ّ
ّّ
معاييرّال ُحكـّالرشيدّفيّالو ازراتّال
فيّالضفةّالغربيةّ،لذلؾّلـّيتـّاالستفادةّمنياّبشكؿّكبيرّ .
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 8.1مصطمحات الدراسة
ماليّ
مؤسسة ّتيدؼ ّإلى ّضماف ّسالمة ّالعمؿ ّواالستقرار ّال ّّ
ديوان الرقابة المالية واإلداريةّ :ىو ّ ّ

ي ّفيّدولةّفمسطيفّبسمطاتياّالثالثّالتنفيذيةّوالتشريعيةّوالقضائيةّوكشؼّأوجوّكافةّأشكاؿّ
واإلدار ّّ

ي ّبما ّفييا ّحاالتّاستغالؿ ّالوظيفةّالعامةّوييدؼّأيضاّالى ّالتأكد ّمف ّأفّ
مالي ّواإلدار ّّ
االنحراؼ ّال ّّ

األداء ّالعاـ ّفي ّفمسطيف ّيتفؽ ّمع ّأحكاـ ّالقوانيف ّواألنظمة ّوالموائح ّوالق اررات ّوالتعميمات ّالنافذة ّوفيّ
ماليةّواإلدارّّيةّ .)2021ّ،
حدودىاّوانوّيمارسّباقتصادّوكفاءةّوفاعمية(ّ.موقعّديوافّالرقابةّال ّّ
فمسطينيّ
ّّ
نشئتّتنفيذاّألحكاـّالقانوفّاألساسيّال
مؤسسةّدستوريةّّأُ ِّ
ديوان الرقابة المالية واإلداريةّ:ىوّ ّ

إعماالّالحكاـّالمادة ّ(ّ)96منوّ،وينظـّأعمالوّالقانوفّالخاصّبوّرقـ ّ(ّ )15لسنة ّّ،2004تأسيساّ
عمى ّعمؿ ّىيئة ّالرقابة ّالعامة ّالتي ّأنشئت ّعاـ ّّ ،1994ولو ّموازنة ّخاصة ّضمف ّالموازنة ّالعامةّ
ةّ،ويتمتّعّبالشخصيةّاالعتباريةّالمستقمةّواالىميةّالقانونيةّالكاممةّلممارسةّ
ّ
ّّ
فمسطيني
لمسمطةّالوطنيةّال

ويعتبرّالجيازّاالعمىّلمرقابةّفيّفمسطيف(ّ.محمدّ
االعماؿّالتيّ ُّكمؼّبياّوالمن ّوطّبوّحسبّالقانوفُّ ّ ،
بدويّ )8ّ،2017ّ،

ّوينفّذ ّطبقا ّلمخطط ّالمرسومةّ
ّأف ّك ّ
الرقابةّ :ىي ّالعممية ّالتي ّيتـ ّبموجبيا ّالتأكد ّمف ّّ
ؿ ّشيء ّيسير ُ
والتعميماتّالصادرةّ،وىي ّاإلجراءات ّواألساليب ّالتيّتتبعياّالجياتّالرقابيةّلمتابعةّسيرّالعمؿّوفؽّ

الموائح ّوالقوانيف ّالتي ّت ُحكـ ّالعمؿّ ،وتمكف ّالقائميف ّفييا ّعمى ّاتخاذ ّاإلجراءات ّالتصحيحية ّالالزمةّ

لمعالجةّاألخطاءّوالتجاوزات(ّ.جالؿّبدويّ )7ّ،2017ّ،
الرقابة المالية واإلدارية

الرقابة اإلداريةّ :ىي ّعممية ّيتـ ّبموجبيا ّالتحقؽ ّمف ّمدى ّتحقؽ ّاالىداؼ ّالمبتغاة ّوالكشؼ ّعفّ
المعوقاتّالتيّتعيؽّتحقيقياّ،والعمؿّعمىّتذليؿّىذهّالمعوقاتّفيّاقصرّوقتّممكفّ(عميّ،2016ّ،
ّ )11
االندماجّبيفّالمفاىيـّالقانونيةّواالقتصاديةّ
ّ
الرقابة الماليةّ :ىيّمنيجّعمميّشامؿّيتطمبّالتكامؿّو
احدّ ،بيدؼّ
ّوقت ّو ٍّ
ّتُمارس ّفي ٍّ
مالية ّوالمحاسبية ّواإلدارّّيةّ ،فيي ّحزمة ّمف ّالرقابات ّالمتعددة ّالتي ّ
وال ّّ
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ماليةّوسالمتيا ّمفّكافةّالنواحيّبغية ّالمحافظةّعمىّاألمواؿّالعامةّ،
التأكدّمفّصحةّالتصرفاتّال ّّ
ورفعّكفاءةّاستخدامياّوتحقيؽّأعمىّدرجةّمفّالفاعميةّفيّالنتائجّ(عبابنةّ )7ّ،2017ّ،

ال ُحكم الرشيد :يعزز ّرفاىية ّاإلنساف ّويدعمو ّويصونوّ ،ويقوـ ّعمى ّتوسيع ّقدارت ّالبشرّ ،وخياراتيـّ
ادّالمجتمعّتيميشاّوفقرا(ّ.أبوّ
ّ
وفرصيـّوحرياتيـّاالقتصاديةّواالجتماعية ّوالّسيما ّبالنسبةّألكثر ّأفر

حسيفّ )11ّ،2018ّ،
اسية ّواإلدارّّية ّإلدارة ّشؤوف ّالدولة ّعمى ّكافةّ
سي ّّ
ال ُحكم الرشيد :ىو ّممارسة ّالسمطة ّاالقتصادية ّوال ّ
مؤسساتّالتيّمفّخالليا ّيعبرّالمواطنوفّوالمجموعاتّعفّ
المستوياتّ،ويشمؿّااللياتّوالعممياتّوال ّ
مصالحيـّويمارسوفّحقوقيـّالقانونيةّويوفوفّبالتزاماتيـّويقبموفّالوساطة ّلحؿّخالفاتيـّ،وىوّطريقةّ

العمؿ ّواالسموب ّالصحيح ّل ُحكـ ّالدولة ّوالمجتمعاتّوادارتيا ّبكافةّالمستوياتّالعميا ّوالوسطى ّوالدنياّ
اسيةّواالجتماعيةّواالقتصاديةّواإلدارّّية(ّ.الكرديّ )7ّ،2017ّ،
سي ّّ
وعمىّجميعّالقطاعاتّال ّ

اّسميماّ،وتربطّبينياّشبكةّ
ةّعفّالناسّتعبير ًّ
ًّ
مؤسساتّالمجتمعيةّالمعبر
ال ُحكم الرشيد :ىوّنسؽّمفّال ّ
مؤسسات ّوفي ّالنياية ّبواسطة ّالناسّ ،وبيذا ّفال ُحكـّ
متينة ّمف ّعالقات ّالضبط ّوالمساءلة ّبواسطة ّال ّ

الصالح ّليس ّعممية ّأحادية ّبؿ ّىو ّمنظومة ّمف ّالمبادئ ّوالسمات ّوالخصائص ّوالمعايير ّالتي ّتمتدّ

لتشمؿّأبعاداًّمتعددةّفيّحياةّالمجتمع(ّ.حناّ،2014ّ،ج) ّ
ماّيعيؽّأوّيعرقؿّتحقيؽّىدؼّمعيفّوباعثّنزعوّالتحديّ،ويتطمبّاجتيازىاّ
ؿ ّ ّّ
ال ُمعيقاتّ :تعنيّك ّ
مزيداّمفّالجيودّالعقميةّوالفكرية(ّ.سممافّ )706ّ،2017ّ،
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 1.2اإلطار النظري
ي ّالتي ّيتحدث ّعف ّمحتوى ّالدراسةّ ،وىي ّال ُمعيقات ّالتيّ
تطرؽ ّالفصؿ ّالثاني ّالى ّاإلطار ّالنظر ّّ
ّّ
مالية ّواإلدارّّية ّالتي ّتتمثؿ ّفي ّال ُمعيقات ّ(اإلدارّّيةّ ،التشريعيةّ ،المحاسبيةّ،
يواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

ّيتحدث ّعف ّالمحور ّالثاني ّلمدراسةّ ،وىو ّمفيوـ ّال ُحكـّ
ّّ
الكفاءة ّالمينيةّ ،والتكنولوجية ّوالفنية)ّ ،كما

ّالقانوني)ّ،
ّّ
الرشيد ّومبادئو ّالتي ّتشمؿ ّ(ال ّشفافيةّ ،المساءلة ّوالرقابة ّاإلدارّّيةّ ،المشاركةّ ،وااللتزاـ
باإلضافةّإلىّالدراساتّالسابقةّالتيّتطرقتّالىّمحوريّالدراسةّوالتعقيبّعمييماّ.

فيّالوقتّالذيّجاءتّفيوّاألدبياتّالمعاصرةّزاخرّةًّبمجموعةّمفّالمفاىيـّالحديثةّالتيّعكستّ-فيّ

مجممياّ -ما ّيشيده ّالعالـ ّمف ّتحوالت ّوتغيرات ّكونية ّشممت ّمعظـ ّالمجاالتّ ،منيا ّاالقتصاديّ
اسي ّوغيرىاّ،ومفّىذهّالمفاىيـّالحديثةّنجدّال ُحكـ ّالراشدّأوّالرشيدّأوّالصالحّأوّ
سي ّّ
ّّ
و
االجتماعي ّوال ّ

أيّمصطمحاتّلغويةّمضافةّإلىّ"ال ُحكـ"ّوتأتيّبمعنىّ(الرشدّوالصالح)ّ،فقدّاحتؿّبمضمونوّحي اًزّ

ّ،وذلؾّنظراّلماّيتضمنوّمفّدعوةّإلىّتقميصّدورّالدولةّعفّطريؽّتوزيعّاألدوارّوتقسيمياّفيماّ
ًّ
كبي اًر

مؤسسات ّالقطاع ّالخاصّ ،وذلؾ ّلتوزيع ّالمسؤولياتّ.
مؤسسات ّالمجتمع ّالمدنيّ ،وكذلؾ ّ ّ
بينيا ّوبيف ّ ّ

(وحشيةّوفتيحةّ )2015ّ،

عّذوّأىمية ّكبي ٍرّة ّوفيّالسنواتّالقميمةّالماضيةّاكتسبّالمزيدّمفّىذهّ
ٍّ
الّشؾّأف ّإدارةّال ُحكـ ّموضو
ّّ

األىميةّ ،وتنوعت ّالمبادرات ّالداعية ّلإلصالح ّوارساء ّمبادئ ّال ُحكـ ّالرشيد ّبؿ ّوكثرت ّحيث ّأطمقتّ
اسي ّشامؿّفيّمنطقةّالشرؽّاألوسطّ
سي ّّ
الوالياتّالمتحدةّمجموعةّمفّالمبادراتّبقصدّإحداثّتغييرّ ّ

مفّجيةّ،تالىاّاالتحادّاألوروبيّوعمىّالنيجّنفسو ّمفّالمبادراتّالتيّاندرجتّضمفّإطارّالشراكةّ

متوسط يةّمفّجيةّأخرىّ،وذلؾّبغيةّتكيؼّالشعوبّفيّدوؿّالشرؽّاألوسطّمعّالضغوطّالخارجيةّ
ال ّ
مؤسساتّ
والتيّتمثمتّبالكبتّواليأسّوكثرةّالقيودّعمىّالحرياتّ ،وغيابّاالنتخاباتّالنزييةّ ،وقمةّال ّ

المستقمةّالتيّتتمتّعّبال ّشفافيةّوالنزاىةّ،عندّذلؾّبرزّعمىّالسطحّىذاّالمصطمحّ،فال ُحكـ ّالرشيدّالّ
ّ
شؾّأنوّيقضيّعمىّالفسادّفو اًرّبعدّمحاصرتوّفيّحدودهّالضيؽّمعّبدايةّنشأتو(ّ.الكرديّ )2017ّ،

فمسطينيةّعاـّ1994ـّزماـّال ُحكـّفيياّ،كانتّفيّالبدايةّتفتقرّ
ّّ
وفيّفمسطيفّ،عندماّأمسكتّالسمطةّال

إلىّالكادرّالبشري ّالمؤىؿّوذّوي ّالخبػرة ّفػي ّصياغة ّاإلدارةّالعامة ّوتنفيذ ّبنودىاّ .ومف ّالطبيعي ّأفّ
يكوف ّالفتقار ّىذا ّالكادر ّأثر ّعمى ّالقدرة ّعمى ّتوفير ّالخدمات ّالفعالةّ ،وبالتالي ّتوفير ّبيئ ٍّػة ّقانوني ٍّػةّ
13

حكـ ّالصالح ّوبروزّ
ّمتمكناّ ،كذلؾ ّكاف ّلو ّأثر ّفي ّحدوث ّال ُّ
ًّ
ّحر
مجتمعا ًّا
ًّ
فمسطيني ّ
ّّ
ليكوف ّالمجتمع ّال
فمسطينيةّ،
ّّ
عناصرهّ .ىذا ّالوضع ّالمتأزـ ّدعا ّالػدوؿ ّالمانحة ّإلى ّالسعي ّإلى ّلتطوير ّاإلدارة ّالعامة ّال

ماليػةّ،والقوانيفّالتيّت ُحكـ ّبياّوغيرىاّمفّتنظػيـّاقتصاديّ ،والقدرةّعمىّ
وكوادرىاّالبشػريةّ،واداراتياّال ّّ

التخطيطّالمستقبميّوماّإلىّذلؾ(ّ.حناّ )2014ّ،

 1.1.2ديوان الرقابة المالية واإلدارية
 1.1.1.2تعريف الرقابة وأىميتيا
مؤسساتيا ّىيّواحدةّمفّاآللياتّالتيّ
ؿ ّ ّّ
ماليةّفيّك ّ
ف ّالرقابةّال ّّ
إ ّّ
منظماتّالدولةّالحكوميةّوالخاصةّ ّو ّ

ّتُستخدـ ّإلحالؿ ّال ُحكـ ّالرشيدّ ،ومف ّالناحية ّالمغوية ّتعني ّالرقابة ّالمحافظة ّواالنتظارّ ،فيي ّمصدرّ
ّفاع َؿ ّأيّ
ب)ّ ،ومف ّمشتقات ّىذا ّالفعؿ ًّ
ّأيضا ّالفعؿ ّ(راقب) ّوىو ّفع ٌؿ ّعمى ّوزف َ
ّ(رقَ َ
لمفعؿ ّالثالثي َ
انتظر ّوحافظّ ،والمراقب ّأو ّالرقيب ّيعني ّالحافظ ّأو ّالمنتظرّ ،وىي ّمينة ّأو ّوظيفة ّيقوـ ّصاحبياّ

بالمحافظة ّعمى ّالشيء ّأو ّمتابعتو ّبدقةّ ،أما ّمف ّالناحية ّاالصطالحيةّ ،فالتعريفات ّالتي ّاقترحياّ
ماليةّ،
أحدّأشكالياّماّيعرؼّبالرقابةّال ّّ
الباحثوفّلمفيوـّالرقابةّتعددتّبشكؿّعاـّحسبّشكؿّالرقابةّ،و
ُ

ماليّحيثّ
ويعودّالسببّفيّتسميتياّبيذاّاالسـّإلىّالوظيفةّالتيّيقوـّبياّصاحبياّوالمسمىّالرقيبّال ّّ

مالية ّالتي ّتخص ّالمصمحة ّالعامةّ ،أو ّالماؿ ّالعاـ ّومراقبةّ
أف ّوظيفتو ّتنحصر ّفي ّمتابعة ّاألمور ّال ّّ
ّّ

ذلؾ ّ،واليدؼّجميّمفّإحداثّتمؾّالوظيفةّ،والّبدّمفّتحقيقياّعفّطريؽّأجيزةّمتخصصةّفيّذلؾّ
يفّممفّييتموفّبتمؾّالوظيفةّلتحقيؽّأىدافياّ،كماّأفّىناؾّمفّييتـّ
ّّ
تقوـّبياّ،والّشؾّأفّىناؾّالكثير
مفّييتـّبأجيزةّالرقابة(ّ.العكاـّ ّ)2018ّ،
ّّ
بإجراءاتّعمميةّالرقابةّذاتياّ،وىناؾّ

وّعمىّالرغـّمفّىذاّاالختالؼّإالّأنناّنالحظّأفّالباحثيفّأجمعواّعمىّالمبادئّالعامةّلمرقابةّ،والّبدّ
مفّاإلشارةّإلىّأفّىناؾّتعريفاتّعديدةّلمرقابةّكافّاالتفاؽّفيّمعظمياّعمىّأفّ(الرقابة)ّىيّواحدةّ
مف ّاألدوات ّاإلدارّّية ّالتي ّبموجبيا ّتضمف ّسير ّاألعماؿ ّالتي ّيقوـ ّبيا ّموظّفو ّالدولة ّفي ّالطريؽّ

فّ
يةّالتيّتُستخدـّبطريقةّتم ّك ُّ
ّ
الصحيحّ،وتتضمفّأيضاً ّتوفيرّاإلمكاناتّالماديةّوتأميفّالمواردّالبشر

اإلدارةّمفّالوصوؿّإلىّأىدافياّالتيّرسمتياّبكفاءةّوفاعميةّ،كماّأفّمفّمعانيّالرقابةّأيضاً ّالتأكدّ

فّماّتـّتحقيقوّمفّأىداؼّيتطابؽّمعّماّىوّ
ةّلالىداؼّالمرسومةّ،وأ ّّ
ّ
مفّمدىّتحقيؽّاألنشطةّاإلدارّّي
طّةّالموضوعةّالمسبقة(ّ.عميّ )2016ّ،
مرسوـّفيّالخ ّ
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منظمةّبصورةّكفؤةّ
وتعرؼّ(الرقابة) ّبأّّنيا"ّ :عممياتّالسيطرةّالتنظيمّّيةّالمستمرةّعمىّتطبيؽّخططّال ّّ
ّّ
ماليةّوالبشريةّ،وىيّوسيمةّ
وفعالةّوبماّيضمفّتحقيؽّاىدافياّدوفّىدرّفيّالمواردّوالقدراتّالماديةّوال ّّ

لتحديدّمناطؽّومجاالتّاالخفاقاتّووضعّالمعالجاتّالالزمةّلتصحيحيا"(ّ.أبوّعنزةّ )26ّ،2016ّ،

ويعرؼّالباحثّالرقابةّبأنياّمتابعةّتنفيذّاألعماؿّوالخططّباستمرارّومحاولةّاكتشاؼّاالنحرافاتّعفّ
الخطط ّواألىداؼّالموضوعةّ،والعمؿّعمىّتحديدّأسباب ّاالنحرافاتّ،فييّإماّأفّتكوفّفيّالخطةّ
الموضوعة ّنفسياّ ،أو ّقد ّكتوف ّفي ّعممية ّالتنفيذ ّليذه ّالخطة ّوالعمؿ ّعمى ّإصالح ّاالعوجاجّ
واالنحرافاتّباتخاذّاإلجراءاتّالتصحيحّوفيّالوقتّالمناسبّ ّ.
مالية ّعمىّأنيا ّتمؾ ّالعممية ّالتيّمفّ
ّضّْوء ّماّمضىّ ،يمكف ّإعطاءّممخصّلوظيفةّالرقابة ّال ّّ
وعمى َّ
خالليا ّيكشؼ ّالموظّؼ ّالمسؤوؿ ّعف ّأي ّخمؿ ّأو ّسوء ّتصرؼ ّبالماؿ ّالعاـ ّالذي ّيصدر ّعف ّأحدّ

الموظّفيفّ،أوّالكشؼّعفّأيّانحراؼّفيماّىوّواجبّالقياـّبوّ،وبالتاليّالعمؿّعمىّتصحيحّالمسارّ،
ّأيضا ّىيّ
باإلشارة ّإلى ّالخمؿ ّوتصويبو ّبأسموب ّمالئـ ّحتى ّتستقيـ ّعمى ّالطريؽ ّالصحيحّ ،والرقابة ًّ

ةّتقوـّبعممياّعمىّخيرّماّيراـّوبالصورةّ
ُّ
وسيمةّمفّالوسائؿّالتيّيتـّعفّطريقياّالتأكدّمفّأفّاإلدار

أف ّاألجيزة ّاإلدارّّية ّتعمؿ ّما ّىو ّمطموب ّمنيا ّبطريقة ّصحيحة ّال ّيشوبياّ
التي ّيجب ّأف ّتكوفّ ،و ّّ
ّأي ّانحراؼ ّأو ّخمؿّ ،أو ّالقياـّ
ي ّخطوة ّبخطوة ّلمكشؼ ّعف ّّ
شكوؾ ّمف ّخالؿ ّمتابعة ّالنشاط ّاإلدار ّّ

بسموكياتّخاطئةّتكشؼّعفّفسادّ(عبدّالمجيدّ )2018ّ،

قابةّدورّغايةّفيّاألىميةّ،فييّأداةّقياسّلألداءّمفّجيةّ،وتصويبوّمفّجيةّأخرىّ،وىذاّبالتأكيدّ
ّّ
لمر
ماليةّتحديداًّ
فّالتالعبّ،وتعد ّالرقابةّال ّّ
مؤسساتّالمخاطرّالمحتممةّنتيجةّالفسادّالحاصؿّم
ّ
يجنبّال ّ
منظمةّأفّتستغنيّعنياّصغيرةّكانتّأـّكبيرةّ،فييّتؤكدّأفّالعمؿّ
يةّالّيمكفّألي ّ ّّ
ّّ
عمميةّضرور
يسيرّبطريؽّالصوابّحسبماّتـّالتخطيطّلياّفيّوقتّسابؽّ،وكذلؾّتمنعّحدوثّاألخطاءّأوّعمىّ

تقمؿّمفّحدوثياّ،يضاؼّإلىّدورّالرقابةّالياـّفيّتصويبّالمسارّ،دورّآخرّالّيقؿّأىميةّ
ُّ
األقؿ ّ
اسيةّواالجتماعيةّ،وكذلؾّالتطويرّ
سي ّّ
عنوّوىوّإسيامياّفيّتحقيؽّالتنميةّبك ّ
ؿّمجاالتياّاالقتصاديةّوال ّ
مؤسساتّالدولةّبشكؿّخاصّبحيثّتنعكسّ
والتقدـّخاصةّأنياّتقمؿّمفّحدوثّالكوارثّاالقتصاديةّل ّ

نتائجياّاإليجابيةّعمىّالدولةّ(اسماعيؿّ .)2017ّ،
ّ
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 2.1.1.2الرقابة اإلدارية
ي ّلمدولةّ،
ّالتنفيذي ّواإلدار ّّ
ّّ
والرقابة ّىي ّتمؾ ّالعممية ّالتي ّتصدر ّعف ّالجيات ّاإلدارّّية ّفي ّالجياز
وبمعنى ّآخر ّىي ّالسمطة ّالتنفيذية ّالتي ّميمتيا ّتنفيذ ّاألنشطة ّالحكومية ّالداخميةّ ،وتشمؿ ّالرقابةّ

اإلدارّّية ّّ -بيذا ّالمفيوـّ -جميع ّالمرافؽ ّالعامة ّالمركزية ّفي ّالدولةّوالالمركزية ّأيضاًّ ،بقصد ّالتأكيدّ
والتشديدّعمىّاحتراـّالقانوفّوتنفيذّبنودهّلحمايةّالمصمحةّالعامةّ،وىيّكذلؾّ ،أيّالرقابةّتمؾّالعمميةّ

طّةّالموضوعةّ،وتبعاًّلمتعميماتّالصادرةّ،
التيّبموجبياّيتـّالتحقؽّفيماّإذاّكانتّاألمورّتسيرّوفقاًّلمخ ّ
وبصورةّأخرىّتعنيّكذلؾّأفّيكوفّالمديرّقاد اًرّعمىّتغييرّسموؾّاألفرادّالمنحرفيفّّفيّتنظيـّمعيفّ
مؤسسةّماّ،بحيثّيكوفّىذاّالتغييرّبمجمموّيؤديّإلىّتحقيؽّالنتائجّالمطموبة(ّ.عميّ )2016ّ،
أوّ ّ
تنظيميةّ
ّّ
طّة ّال
سمى ّالرقابة ّوتشمميا ّالرقابة ّاإلدارّّية ّمثؿّ ،الخ ّ
ّم ّّ
كثيرة ّىي ّالعمميات ّالتي ّتندرج ّتحت ُّ

ةّ،كماّأف ّلياّإجراءاتياّالخاصةّكالموازناتّالتخطيطيةّوالرسوماتّ
ّّ
وتشجيعّااللتزاـّبالسياساتّاإلدارّّي
البيانية ّوالخرائط ّوالبيانات ّالتحميمية ّونظاـ ّالتكاليؼ ّالمعيارّّيةّ ،واإلحصائيات ّودراسة ّالوقت ّوالحركةّ

منظمةّ،التيّفيّختامياّيتـ ّّإصدارّالتقاريرّالدوريةّواعداد ّبرامجّتدريبيةّلمعامميفّفيّمجاؿّ
داخؿّال ّّ
أعماليـّ(المجدوبّ ّ)2020ّ،

ومفّىناّفميمةّالرقابةّاإلدارّّيةّتكمفّفيّسمسمةّمفّالعممياتّواإلجراءاتّمنياّجمعّالبياناتّوتحميمياّ

تحميالً ّدقيقاً ّلموصوؿ ّإلى ّنتائج ّمعينةّ ،بقصد ّالتأكد ّمف ّتطبيؽ ّالموائح ّوالتعميماتّ ،والسير ّعمىّ

القوانيفّحسبّاألصوؿّ،وبالتاليّتحقيؽّاألىداؼّالموضوعةّبمنتيىّالكفاءةّمعّضرورةّوجودّسمطةّ
التوجيوّالخاصةّبيذاّالشأفّ ،حيثّميمتياّاتخاذّالق ارراتّالمناسبةّفيّالوقتّالمناسبّلمحيمولةّدوفّ
ّْ

حدوثّأيّانحراؼّأوّمخالفاتّ،والّبدّمفّالتأكيدّعمىّأفّدورّالرقابةّينتييّىناّبالضبطّ،أيّعندّ

كشؼّالستارّعفّاألخطاءّوتعريةّالمخالفاتّوالتنبيوّإليياّأوّإحالتياّّعمىّالجياتّالمسؤولةّعفّذلؾّ
منظمةّإلعطاءّ
فيّالسمطةّلمبتّبشأنياّ،وىناّنستطيعّالقوؿّأف ّىذهّالرقابةّتقوـّعفّطريؽّإجراءاتّ ّّ
ّّ
الفرصةّإلىّالمسؤوليفّبتوزيعّاألنشطةّ ،وتكميؼّاآلخريفّببعضّالمياـّبشكؿّيحقؽّالكفاءة ّ(االغاّ،

ّ )2015
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عرؼ ّالباحث ّ(الرقابة ّاإلدارّّية) ّبأنيا ّ"مجموعة ّمف ّاإلجراءات ّوالتطبيقات ّالمستخدمة ّمف ّأجؿّ
وي ّّ
ُّ
ؿ ّالتكاليؼ ّوبأفضؿّ
مؤسسة ّووظائفيا ّبأق ّ
الوصوؿّإلى ّالكفاءةّاإلدارّّية ّالتي ّتضمفّتحقيؽ ّأىداؼ ّال ّ

مؤسسة".
جودةّممكنةّمعّالمحافظةّعمىّمواردّال ّ

وتتمث ُل اىمية الرقابة اإلدارية في اآلتي( ،عبد المجيد)2018 ،
إفّ أىميةّالرقابةّتكمفّفيّأنياّتضمفّتنفيذّبنودّالموازنةّبدقةّعمىّاعتبارّأنياّتمثؿّبرنامجّعمؿّ
ّّ .1
صدرّعفّالديوافّأوّأقرهّالبرلمافّأوّوضعتوّالجيةّالمعنيةّبإقرارّالموازنةّ،والذيّّعادةّماّتعكؼّ

أف ّىذاّيتطمبّإلزاماً ّأفّيكوفّىناؾّرقابةّ
الحكومةّعمىّتحقيقوّخالؿّعاـّمقبؿّ،ومفّالطبيعي ّ ّّ
ّّ

ضع ّمفّ
ّو َّ
ّالشأفّ ،وتجبر ّاألجيزة ّالمقصودة ّعمى ّتنفيذ ّخطة ّالموازنة ّتبعاً ّلما ُّ
ّْ
فعالة ّتتابع ّىذا
ّأي ّمحاولة ّإلساءة ّاستغالؿ ّالسمطة ّفي ّشأف ّشخصي ّأوّ
ّيسعى ّإلى ّتحقيقياّ ،مف ّغير ّّ
أىداؼ ُ
لتحقيؽّمآربّخاصةّ،يترتبّعميياّىدرّالماؿّالعاـ.

 .2تتكفؿّالرقابةّباكتشاؼّالخمؿّوالنبشّعفّاألخطاءّالتيّقدّتحدثّأوالً ّبأوؿّ،ومفّثـّعميياّالتنبيوّ
إلى ّتمؾ ّاألخطاء ّمف ّأجؿ ّتصحيحيا ّفي ّالوقت ّالمالئـ ّخشي ّةَ ّتطورىا ّلموصوؿ ّبيا ّإلى ّمرحمةّ
الخطرّ.
اؼّوتجنبّىدرهّ
ّّ
 .3التحقؽّمف ّحسفّالتصرؼّبالماؿّالعاـّوتوظيفوّبطريقةّسميمةّبعيدةّعفّاإلسر
ألغراضّليستّضروريةّأوّفيّغيرّمحمياّ،أوّصرؼّالماؿّالعاـّفيّأنشطةّالّجدوىّمنياّ،وىناّ
تكوفّالرقابةّحاضرة ّلمكشؼ ّعفّكؿ ّىذا ّكما ّالسيؼ ّالمسمط ّعمىّرقابّالجياتّالمسؤولةّعفّ
مالية ّواّنفاؽ ّالماؿ ّالعاـّ ،ما ّيجعؿ ّتمؾ ّالجية ّتراعي ّاألصوؿ ّفي ّإنفاؽ ّالماؿ ّالعاـّ
الشؤوف ّال ّّ

وتحافظ ّعميو ّمف ّاإلتالؼ ّكما ّلو ّأنو ّماؿ ّخاصّ ،مع ّمراعاة ّمبدأ ّترشيد ّاإلنفاؽ ّالعاـ ّبشكؿّ

ّعفّأيّخمؿّيحدثّخالؿّعمميةّاإلنفاؽّوالصرؼّ.
ّّ
ماليّفو اًر
مستمرّومحاسبةّالمسؤوؿّال ّّ

ّأيضا ّفي ّأثره ّعمى ّنفسية ّالموظّؼ ّالجيد ّوالذي ّينضبط ّفي ّعمموّ
 .4يتحدد ّدور ّالرقابة ّاإلدارّّية ًّ
ماليةّالعامةّويتضحّذلؾّبتصديوّ
ويراعيّالقانوفّخالؿّعمميةّاإلنفاؽّعمىّاألنشطةّمفّالمواردّال ّّ

لمموظّؼ ّالعابثّفيّالماؿّالعاـّوايقاعّالعقوبةّعمىّالموظّؼ ّالمخالؼّأوّصاحبّاألداءّالمتدنيّ
إف ّالموظّؼ ّجيدّ
أكثرّمفّأفّتّسمىّعقوبةّ،حيثّ ّّ
ّ
السموؾّالسّّيئّ،والتيّتعتبرّتحفي اًز ّلمموظّؼ ّ
ّّ
و

السموؾّيعمؿّعمىّأفّيكوفّكذلؾّباستمرارّوألنوّمقتنعّأساساًّبأفّالرقابةّليستّعقاباًّبقدرّماّىيّ
مرشدا ّلتصحيح ّالمسارّ ،وىذا ّكّمّو ّيضمف ّاستم اررية ّالعمؿ ّالجيد ّوالسميـ ّالخالي ّمف ّاألخطاءّ
ًّ
17

ظّؼ ّالجيدّوالذيّعادةّالّينتظرّمكافأةّعمىّإخالصوّبقدرّشعورهّبعدالةّالعمؿّالذيّتؤديوّ
لممو ّ
الرقابةّ.
 .5ومفّالجديرّبالتذكيرّأفّالرقابةّتعتبرّوسيمةّمفّوسائؿّقياسّاألداءّوتقييـّالسموؾّوتصحيحوّفيّ
مؤسسةّفيّمنأىّعفّالمخاطرّوالضررّ،وعمىّاعتبارىاّ
حاؿّماؿّعفّطريؽّالصوابّ،ماّيجعؿّال ّ

كذلؾّفإنياّتؤديّدو اًرّحساساًّفيّىذاّالمجاؿّ،

منظمةّصغيرّةًّكانتّأـّكبيرّةًّ،بغيةّ
يةّالّيمكفّاالستغناءّعنياّفيّأيّ ّّ
ّّ
 .6كماّأنياّتعتبرّعمميةّضرور
التأكدّمفّأفّالعمؿّيسيرّبصورةّصحيحةّحسبماّتـّالتخطيطّلوّ،
ّّ

ّ .7تُحقؽّالرقابةّّ -عمىّالمدىّالبعيدّّ -التنميةّوالتطورّبالمساعدةّعمىّتطبيؽّالخططّالموضوعةّ
بشكؿ ّدقيؽّ ،محاولة ّالتقميؿ ّمف ّىدر ّالماؿ ّبال ّمبررّ ،وخفض ّالتكاليؼ ّالزائدة ّوالبطالة ّالمقنعةّ
وغيرّذلؾّمفّاألمورّالميمةّواإلجراءاتّالممكنةّالتيّتساعدّفيّالحفاظّعمىّالماؿّالعاـ.
 .8تعمؿ ّالرقابة ّعمى ّالدفع ّبعجمة ّاإلدارة ّإلى ّالنجاح ّعف ّطريؽ ّمكافأة ّالمجديف ّالمخمصيف ّفيّ
عمميـّ،وبالتاليّتقمؿّمفّحدوثّاألخطاءّ،وبخاصةّاألخطاءّالمكمفةّجداًّ،ذلؾّأفّشعورّالموظّؼّ
الذيّكوفئّبالرضاّيجعموّأكثرّإخالصاًّفيّعمموّتبعاًّإلحساسوّبأفّاإلدارةّتقدرّالمجيودّ،إضافةّ
ّأي ّكوارث ّاقتصادية ّخاصة ّعمى ّمستوى ّالدولة ّوعمى ّمستوىّ
إلى ّذلؾ ّفإنيا ّتمنع ّحدوث ّّ

ّ،فإفّ
مؤسسات ّّ
مؤسساتّوال ّّ
منظماتّاإلنتاجيةّالكبيرةّداخؿّالدولةّ،والتيّإذاّماّأفمستّتمؾّىذهّال ّ
ال ّ
انييارىاّوافالسياّيضربّاالقتصادّبرمتوّ.

ومعّالتطورّالعمميّاليائؿّالذيّشمؿّكافةّمناحيّالحياةّ،منياّوسائؿّاالتصاؿّوالتواصؿّبرزّعمىّ
الساحةّمصطمحّجديدّوىوّماّيعرؼّبالرقابةّاإلدارّّيةّاإللكترونيةّوالّيختمؼّمعناىاّكثي اًرّعفّالرقابةّ

العاديةّالتقميديةّّ،وتعنيّالرقابةّاإلدارّّيةّاإللكترونيةّتمؾّالعمميةّالتيّتختصّبميمةّالرقابةّالشاممةّ

مؤسساتّ
ّّ
عف ّطريؽ ّاستخداـ ّالحاسوب ّوبشكؿ
ّمستمرّ ،ويكوف ّالغرض ّمنيا ّىو ّمتابعة ّأنشطة ّال ّ

إلكترونياًّوالتحقؽّمفّدقةّالعممياتّالمخططةّوالجاريةّحسبّمعاييرّمحددةّلإلنجازّ،كؿّذلؾّبطريقةّ
فإف ّالرقابة ّاإللكترونية ّىي ّتمؾ ّالرقابةّ
التحميؿ ّوالتصميـ ّلنظـ ّمعمومات ّإلكترونيةّ ،وبصورة ّأخرى ّ ّّ

المبرمجةّ ،وذلؾّبتطبيؽّالمعاييرّوالقواعدّواإلجراءاتّوالضوابطّالمرصودةّفيّنظاـّالرقابةّ،مفّأجؿّ
منظم اتّبشكؿّعاـّممتزمةّباعتمادّتمؾّالضوابطّوتطبيقياّوتنفيذىاّعمىّأرضّالواقعّ
التأكدّمفّأفّال ّّ
بشكؿّصحيحّلموصوؿّإلىّاألىداؼّاالستراتيجيةّ(العرايشيّ )2015ّ،
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ولعؿّاالختالؼّبيفّالرقابةّاإللكترونيةّوالرقابةّالتقميديةّبسيطّ،يكمفّفيّأدواتّاالستخداـّففيّالرقابةّ
فإفّاستخداـّاألنظمةّوالبرامجّاإللكترونيةّيساعدّجيةّالرقابةّعمىّّاالستفادةّمفّالحاسوبّ
اإللكترونيةّ ّ
أف ّالرقابة ّفي ّظؿ ّالمعالجة ّلممعمومات ّمف ّالضروري ّأفّ
في ّتأدية ّمعظـ ّميامو ّالرقابية ّبيسرّ ،إذ ّ ّّ
تشتمؿّعمىّجميعّمكوناتّنظاـّالمعموماتّالمحاسبيّمثؿّالعامميفّوالبرمجياتّوقواعدّالبياناتّالتيّ
تخدـ ّىذا ّالجانبّ ،وقد ّقاـ ّ"االنتوساي" ّفي ّىذا ّالمجاؿ ّبتشكيؿ ّفريؽ ّعمؿ ّيختص ّبالرقابة ّعمىّ
الحكومةّاإللكترونيةّفكانتّميمةّىذاّالفريؽّىوّاإلسياـّفيّإعدادّالكثيرّمفّالتوجيياتّواألدلةّ،كماّ
تركز ّعممو ّعمى ّتجميع ّتجارب ّالدوؿ ّفي ّىذا ّالشأف ّوذلؾ ّمف ّأجؿ ّاإلفادة ّمنيا ّوذلؾ ّعف ّطريؽّ
ّتعد ّمرجعاً ّغاية ّفي ّاألىميةّتستفيد ّمنياّ
تعميمياّونشرىاّعمى ّصفحات ّاإلنترنتّ ،وىذه ّالمنشورات ّ
أجيزةّالرقابةّالعربيةّّفباالطالعّعميياّتكتسبّالعديدّمفّالمعارؼّالمستنبطةّمفّتجاربّالدوؿّالتيّ
سبقتياّ(عبدّالمجيدّ )2018ّ،

 3.1.1.2الرقابة المالية
مالية)ّعمىّأنياّمجموعةّمفّاإلجراءاتّالتيّمفّخاللياّتتـّالرقابةّعمىّالماؿّ
يمكفّتعريؼّ(الرقابةّال ّّ

ّالمتابعّ ،وكذلؾ ّالتأكد ّمفّ
العاـ ّكاإلشراؼ ّوالفحص ّوالمراجعة ّلفيـ ّطريقة ّسير ّالعمؿ ّداخؿ ّالقسـ
َ
حسفّإنفاؽّاألمواؿّالعامةّفيّاألغراضّالمخصصةّلياّووضعياّفيّاألماكفّالصحيحةّ،والتأكدّمفّ

ّنصت ّعميو ّالقوانيف ّوالموائح ّالمعموؿ ّبيا ّوالتعميماتّ
مالية ّيتـ ّالحصوؿ ّعمييا ّحسبما ّّ
أف ّالموارد ّال ّّ

المنصوص ّعميياّ ،وكذلؾ ّلمتأكد ّمف ّمدى ّتحقيؽ ّالمشروع ّلألىداؼ ّالموضوعة ّبكفاية ّلغرضّ

المحافظةّعمىّاألمواؿّالعامةّ،باإلضافةّإلىّتحسيفّمستوىّاألداءّوالتنقيبّعفّاألخطاءّ ،والكشؼّ
عف ّاالنحرافاتّ ،والبحث ّعف ّأسباب ّحدوثياّ ،ومف ّثـ ّوضع ّمقترحات ّوتحديد ّطرؽ ّالعالج ّلتمؾّ
االنحرافاتّمفّأجؿّتجنبّّتكرارىاّفيّالمستقبؿّ(االغاّ )2015ّ،
بأنيا ّرقابة ّوواضحة ّودقيقة ّكما ّأنيا ّتعمؿ ّعمى ّقياس ّفعاليةّ
مالية) ّ ّّ
ويعرؼ ّالباحث ّ(الرقابة ّال ّّ
ّ،كماّأف ّىدفياّ
ّّ
اإلجراءاتّالمتبعةّمفّخالؿّمقارنةّالنتائجّال ّّ
ماليةّالمتحققةّباألىداؼّالمحددةّمسبقاً

ليسّفقطّالحفاظّعمىّالماؿّ،إنماّتيدؼّإلىّترشيدّاستيالكوّبماّيحقؽّالكفاءةّوالتنميةّ،وكذلؾّتراقبّ
ومستمرّ .
ّّ
يّ
ماليةّ،فييّنشاطّدور ّّ
النشاطاتّواألعماؿّوالق ارراتّالمتخذةّبحؽّالعممياتّال ّّ
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اىمية الرقابة المالية (أبو عنزة)2016 ،
يّالحديثّوالفعاؿّ،وابرازّمرتكزّمفّمرتكزاتّ
ماليةّأحدّالمبادئّاألساسيةّلمتدبيرّاإلدار ّّ
ّتُشكؿّالرقابةّال ّّ
ماليةّأىميةّكبيرةّفيّالعمميةّاإلدارّّيةّ،وتعدّمفّأبرزّأسسّىذهّالعمميةّ،
الحكامةّالجيدةّإذّتحتمؿّال ّّ

يّ
ي ّ تنظيـ ّعممية ّالرقابة ّبشكؿ ّيجعؿ ّمنو ّأداة ّفعالة ّفي ّتطوير ّالنشاط ّاإلدار ّّ
لذلؾ ّمف ّالضرور ّّ
مالية من خالل النقاط اآلتيةّ :
وتوجييوّبكياناتوّالمختمفةّ،وتتمثؿّأىميةّالرقابةّال ّّ

ّاالنحرافات ّواالنتباه ّإلى ّالتجاوزات ّوتحديدّ
ّ
مالية ّبأساليبيا ّووسائميا ّكشؼ
 .1تستطيع ّالرقابة ّال ّّ

مالي ّأليّنظاـّقائـّ،
نقاطّالضعؼّفيّكافةّالجوانبّالمختمفةّلمنشاطاتّالمتعمّقةّبالجانبّال ّّ

مفّخالؿّتعييفّكادرّمتخصصّفيّىذاّالمجاؿّومدربّفيياّعمىّتمؾّالمياـ.

ّوسبالًّلعالجّالمشاكؿّواالنحرافاتّالتيّيتـّاالطالعّوالكشؼّعنيا.
ماليةّحموالً ُّ
 .2تقدـّالرقابةّال ّّ

ماليةّوتفرضّالتزاماً ّعمىّالجياتّالخاضعةّلياّلكيّتمتزـّباألنظمة ّوالقوانيفّ
 .3تشجعّالرقابةّال ّّ
والتشريعاتّالنافذة.

ماليةّكافةّالنظـّالقائمةّمفّأفّتتبعّأفضؿّالممارساتّوالسياساتّالمحاسبيةّ
 .4تم ّكفّالرقابةّال ّّ
والمقبولةّقبوالًّعاماًّخاصةّأنياّبشكؿّمستمرّ،وتقؼّعمىّكؿّماّىوّجديدّفيّىذاّالمجاؿ.

ةّأيضاّعمىّالكشؼّعفّمدىّاالستغالؿّالسميـّواألمثؿّلممواردّواإلمكاناتّ
ًّ
 .5تعمؿّالرقابةّال ّّ
مالي
الماديةّالمتاحةّلتمؾّالجياتّالتيّتخضعّلرقابتياّوتساعدّتمؾّالجياتّعمىّتعريفياّبطرؽّ

استغالؿّأمثؿّلممواردّالتيّتممكيا.
ماليةّفيّتمؾّالمقترحاتّالتيّتقدمياّإلىّالجيات ّالخاضعةّلرقابتياّ
 .6كماّتكمفّأىميةّالرقابةّال ّّ
ماليةّبماّيم ّكفّتمؾّالجياتّمفّاالرتقاءّبمستوىّ
فيّكؿّماّىوّجديدّفيّمجاؿّالحساباتّال ّّ

أدائياّلمتقدـ.

مؤسسة.
.7تعكسّالرقابةّال ّّ
ماليةّصورةّنتائجّاألنشطةّواألعماؿّالنيائيةّلم ّ
ماليةّبوظيفةّالتخطيط.
ارتباطّالرقابةّال ّّ
ّ .8

مالية ّتتطمب ّوجود ّىيكؿ ّتنظيمي ّمتكامؿ ّواضح ّبيف ّدرجات ّالمسؤوليةّ
.9تحقيؽ ّالرقابة ّال ّّ
لمعناصرّاإلدارّّيةّفيّالتنظيـ.

مؤسسة.
 .10تأثرّالرقابةّال ّّ
ماليةّبمدىّوجودّتوجيوّسميـّلمعامميفّبال ّ
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 4.1.1.2نشأة ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين
فيّفمسطيفّعرؼّفيياّكغيرىاّمفّالدوؿّ،وتـّالعمؿّبوّواالىتماـّبشأنوّعندماّبدأتّ
قابيّ
إفّالعمؿّالر ّّ
ّّ
ُ

ّبالتشكؿ ّعمى ّأرض ّالوطفّ ،بالتزامف ّمع ّبداية ّتأسيس ّمختمؼ ّأجيزةّ
َّّ
فمسطينية
ّّ
السمطة ّالوطنية ّال

مؤسساتّالسمطةّالوطنيةّالمتنوعةّ،حيثّتـّإصدارّالقرارّالرئاسيّرقـّ(ّ)22عاـّ1994ـّّبإنشاءّ
ّو ّ
ىيئة ّالرقابة ّالعامة ّثـ ّأعقبو ّصدور ّمرسوـ ّرئاسي ّآخر ّبقوة ّالقانوف ّيحمؿ ّرقـ ّ(ّ )17عاـ ّّ1995

ّوتـ ّتأسيس ّىيئة ّالرقابةّ
والخاص ّبالقوانيف ّالتي ّتتعمؽ ّبييئة ّالرقابة ّالعامةّ ،ثـ ّبدئ ّالعمؿ ّبموجبو ّ

العامةّفيّكؿّمفّمدينةّراـّاهللّوغزةّىاشـّكذلؾّ،وباشرت ّالييئةّأعمالياّبالتزامفّمعّتشكيؿّالكادرّ

وتطويرهّ ،وبدأت ّالممارسة ّالفعمية ّلمياميا ّواختصاصاتيا ّموزعة ّعمى ّكافةّ
ّ
الوظيفي ّالخاص ّبيا ّ
مؤسس اتّالعامةّفيّكؿّنواحيّفمسطيفّ،واستمرتّتمؾّالييئةّفيّأعمالياّإلىّأفّصدرّقانوفّديوافّ
ال ّ
فمسطيني ّلعاـّ
ّّ
ّاألساسي ّال
ّّ
مالية ّواإلدارّّية ّرقـ ّ(ّ )15عاـ ّ2004ـ ّوالذي ّيستند ّإلى ّالقانوف
الرقابة ّال ّّ

ماليةّواإلدارّّية.)2021ّ،
ّ(ّ.2003موقعّديوافّالرقابةّال ّّ

مالية ّواإلدارّّيةّ ،والذي ّيقوـ ّبمياـ ّالرقابةّ
قابي ّفي ّفمسطيف ّىو ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
إف ّأعمى ّجياز ّر ّّ
ّّ
الخارجيةّعمىّالنفقاتّالعامةّوالتطويريةّومواضعّالتصرؼّفيياّّ،كماّيقوـّيعمؿّىذا ّالجيازّعمىّ

ّالصرؼ ّومعامالتّالقبض ّعمى ّحدّسواءّ ،ويتـّ
مالية ّالمختمفة ّكمعامالت ّّ
فحصّكافة ّالمعامالت ّال ّّ

ذلؾّعفّطريؽّفحصّأوراؽّالمحاسبةّاإللكترونيةّأوّالورقيةّ ،وجميعّالوثائؽّوالمستنداتّوالموازـّفيّ
طّالعّعمىّكافةّالتقاريرّوالتعميماتّوالمعموماتّ
ضاّالحؽّفيّاال ّ
أي ّدائرةّحكوميةّ،ولديوافّالرقابةّأي ًّ
ّّ

طّالع ّومراجعة ّتقارير ّالتحقيقات ّالتيّ
أف ّلو ّالحؽ ّباال ّ
والبيانات ّالواردة ّمف ّالموظّفيفّ ،يضاؼ ّإلى ّ ّّ

ماليةّواإلدارّّيةّ،ولديوافّالرقابةّ
تمتّعمىّالمخالفاتّ– ّإفّوجدتّ -والتيّلياّعالقةّمباشرةّباألمورّال ّّ

ؿّماّيريدّاالطالعّعميوّومعرفتوّمفّمعموماتّتخصّ
مؤسسةّأفّتزودهّبك ّ
أيضّاًّّأفّيطمبّمفّإدارةّال ّ

ؿّماّلوّعالقةّبأعمالياّ،وبالمقابؿّعمىّإداراتّالدوائرّ
ماليةّمفّجميعّالدوائرّالحكوميةّ،وبك ّ
النواحيّال ّّ
نشئّ
ماليةّواإلدارّّيةّأُّ ِّ
الحكوميةّااللتزاـّبتمبيةّتمؾّالطمباتّ،والّبدّمفّاإلشارةّإلىّأفّديوافّالرقابةّال ّّ

فمسطينيّ ،ويتمتع ّبشخصيتو ّالمستقمة ّاالعتبارية ّواألىمية ّالقانونيةّ
ّّ
تنفيذاً ّألحكاـ ّالقانوف ّاألساسي ّال

ؿّحري ّةّ(ّ.اسماعيؿّ )2017ّ،
الكاممةّبأفّيمارسّماّمنحوّالقانوفّمفّسمطاتّبك ّ
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ّبديال ّعف ّىيئة ّالرقابة ّالعامةّ ،ذلؾ ّألف ّعمؿ ّتمؾ ّالييأة ّاتسـّ
مالية ّواإلدارّّية ًّ
يعتبر ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

مؤسسةّ
بالمحدوديةّالشديدةّ،ولذلؾّاستُحدثّىذاّالديوافّوالمسمىّديوافّالرقابةّال ّّ
ماليةّواإلدارّّيةّوىوّ ّ

دستوريةّويعتبرّأعمىّجيازّرقابيّفيّفمسطيفّ،إضافةّإلىّأنوّسمطةّمستقمةّتابعةّلرئاسةّالدولةّمفّ

الناحية ّاإلدارّّية ّويتبع ّالمجمس ّالتشريعي ّمف ّالناحية ّالفنيةّ ،كما ّّأُعطيت ّصالحية ّتنسيب ّالديوافّ
ؿ ّماّأسندّإليوّمفّأعماؿّبكؿّحريةّومينيةّ
لمجمسّالوزراءّ،وتـّمنحوّالحصانةّالخاصةّلممارسةّك ّ

ّأي ّسمطة ّكانت ّعمى ّممارسة ّأعمالو ّأو ّالتدخؿ ّفييا ّشأنو ّفي ّذلؾ ّشأفّ
ّأي ّتأثير ّمف ّّ
مف ّغير ّّ

مؤسساتّسواءّ
السمطتيفّالقضائيةّوالتشريعيةّ،ىذهّالسمطةّالممنوحةّلديوافّالرقابةّأخضعتّلوّكافةّال ّ
أكانت ّالو ازرية ّأو ّغير ّالو ازرية ّوكذلؾ ّالنقابات ّوالجمعياتّ ،وعمماً ّبأف ّىذه ّالصالحية ّقد ّال ّتتوفرّ

لمعديد ّمف ّأجيزة ّالرقابة ّالمشابية ّلو ّعمى ّمستوى ّالعالـّ ،لما ّحظي ّبو ّىذا ّالديواف ّمف ّصالحياتّ
مؤسسةّودائرةّحكوميةّوغيرّحكوميةّ ،وذلؾّلـّيكفّ
رقابيةّواسعةّوحرةّتغطيّكافةّاألنشطةّفيّكؿّ ّ

سوىّلخدمةّالمواطفّوصانعّالقرارّفيّالدولةّوالحفاظّعمىّالماؿّالعاـّمفّالتسيبّواليدر(ّ..الزروّ،

ّ )2019
فمسطيني ّوّفَّْوَّر ّإقرارّقانوفّديوافّالرقابة ّعاـّ2005ـّواعماالّألحكاـّالمادةّ
ّّ
فيّالقانوفّاألساسي ّال
ّّ
ّو

مالية ّواإلدارّّيةّ ،ومنذ ّذلؾ ّالحيف ّّاُعتبر ّبذلؾ ّقانونياًّ
رقـ ّ(ّ )96منوّ ،وعندما ّتأسس ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
مؤسسةّدستوريةّينظـّعمموّالقانوفّالخاصّبوّ،
الجيازّاألعمىّلمرقابةّفيّفمسطيفّ،مفّوأصبحّبذلؾّ ّ
فيوّيتمتّ ّعُّ
ّ
وخصصتّلوّموازنةّخاصةّضمفّالموازنةّالعامةّلدولةّفمسطيفّ،إضافةّإلىّكؿّذلؾّ ،
بالشخصية ّاالعتبارية ّالمستقمة ّواألىمية ّالقانونية ّوالكاممة ّلممارسة ّجميع ّميامو ّوالعمؿ ّضمفّ

االختصاصاتّالواردةّفيّقانونوّالخاصّ،والواردةّكذلؾّفيّالقوانيفّواألنظمةّذاتّالعالقةّ(المجدوبّ،
ّ )2020
ماليةّواإلدارّّيةّكماّأسمفناّىوّالجيازّاألعمىّلمرقابةّفيّفمسطيفّ،
وحسبّالقانوفّيعتبرّديوافّالرقابةّال ّّ
منظمةّالتيّتضـّتحتّلوائياّكافةّ
منظمةّاالربوسايّ،تمؾّال ّّ
والّبدّمفّاإلضافةّإلىّأنوّعضوّفيّ ّّ
األجيزةّالعمياّلمرقابةّفيّالدوؿّالعربيةّ،ولذلؾّفيوّيمتمؾّعالقاتّعربيةّودوليةّعمىّنطاؽّواسعّّمعّ

إفّ
يدّمفّخبراتوّفيّىذاّالمجاؿّ،بقيّأفّنقوؿّ ّّ
ّ
الكثيرّمفّأجيزةّالرقابةّّفيّدوؿّالعالـّ،وىذاّماّيز

ديوافّالرقابةّيستندّفيّكؿّأعمالوّعمىّّمرتكزاتّوأرضيةّصمبةّكفمياّلوّالقانوف(ّ.النعيزيّ )2017ّ،
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مالية ّواإلدارّّية ّحريص ّعمى ّتعزيز ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّأو ّالوصوؿّ
ّأف ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ال ّشؾ ّفي ّّ
حيثّأف ّىذاّىوّىدؼّمفّصمبّأىدافوّ،وذلؾّمفّخالؿّتطويرّعالقتوّمعّمختمؼّ
ّّ
بالدولةّإليوّ ،

الجياتّاإلدارّّية ّكي ّتمتاز ّبالمينيةّوال ّشفافية ّوالوضوح ّّلبناء ّالثقةّبالمحيطّبما ّيخدـ ّاألداءّالعاـّ،
ومف ّخالؿ ّتطوير ّجودة ّمنتجات ّالمنشآت ّالتي ّيتابعيا ّالديواف ّمف ّخالؿ ّالتقارير ّالرقابية ّبغرضّ

مؤسساتّوصوالً ّبياّإلىّرفعّمستوىّأداءّجميعّالجياتّالمسؤوؿّعنياّالديوافّنحوّوجودّ
األخذّبال ّ
مؤسساتّالعامةّوالخاصةّفيّ
قيمةّإضافيةّفيّأعمالياّ،وبماّيؤكدّالمساءلةّوال ُحكـ ّالرشيدّفيّكافةّال ّ

فمسطيفّعمىّحدّسواءّ(عالونةّ )2016ّ،

 5.1.1.4أىداف ديوان الرقابة المالية واإلدارية
مؤسسةّكانتّإلىّمساعدتياّفيّتحقيؽّاىدافياّالموضوعةّ،ويتحقؽّىذاّ
ييدؼّنظاـّالرقابةّفيّأيّ ّ

مؤسسةّ ،والتأكد ّمف ّااللتزاـّ
اليدؼ ّمف ّخالؿ ّاإلسياـ ّفي ّرفع ّمستوى ّالكفاءة ّوالفعالية ّلعمميات ّال ّ
مؤسسةّ،
باألنظمة ّوالقوانيف ّوالموائح ّالداخمية ّوالخارجيةّ ،وامكانية ّاالعتماد ّعمى ّالتقارير ّال ّّ
مالية ّلم ّ
مؤسسة ّمف ّخالؿ ّتحديد ّالسمطات ّوالواجبات ّوالمسؤوليات ّلكؿ ّوظيفة ّعمى ّحدةّ ،وحمايةّ
وتنظيـ ّال ّ

مؤسسةّومواردىاّمفّاليدرّواالختالس(ّ.فرجّوامحمدّ )2020ّ،
اصوؿّال ّ

وييدف ديوان الرقابة المالية واإلدارية إلى تحقيق اآلتي( :االغا)2015 ،
اضّالتيّخصصّ
ّّ
ي ّوحسفّاستعماؿّالماؿّالعاـّفيّاألغر
مالي ّواإلدار ّّ
 .1ضمافّسالمةّالنشاطّال ّّ
لياّ،وضمافّالحدودّالمعقولةّمفّغيرّإسراؼ.

ي ّلالطمئناف ّعمى ّكفاءة ّاألداء ّومستواهّ ،ومعرفة ّمدى ّحسف ّاستخداـ ّالسمطةّ
 .2التفتيش ّاإلدار ّّ
الممنوحةّلإلدارّّييفّوغيرىـّ،والكشؼّعفّاألخطاءّواالنحرافات.

ماليةّواإلدارّّيةّلمقوانيفّواألنظمةّالنافذةّ.
مؤسسةّفيّأنشطتياّال ّّ
 .3التأكدّمفّمدىّتطبيؽّال ّ

 .4ضمافّتحقيؽّال ّشفافيةّوالنزاىةّوالوضوحّفيّاألداءّالعاـّ،تمؾّالمصطمحاتّالتيّيسعىّالديوافّ
ماليةّواإلدارّّيةّ
مؤسساتّومفّثـّتعزيز ّالمصداقيةّوزرعّالثقةّبالسياساتّال ّّ
إلىّغرسياّفيّك ّ
ؿ ّال ّ
فمسطينية.
ّّ
االقتصاديةّلمسمطةّالوطنيةّال
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وحسب القانون ،يختص ديوان الرقابة المالية واإلدارية بما يمي (إسماعيل:)2017 ،
ّخاصة ّباألعماؿ ّالتي ّيؤدييا ّالديوافّ ،وكذلؾ ّاعدادّ
ّّ
ّتنظيمية ّوولوائح ّوسياسات
ّّ
 .1وضع ّمقترحات

الخططّالمستقبميةّلمتطويرّوالبرامجّالمتنوعةّليذاّالغرض.

 .2التأكدّمفّقياـّأجيزةّالرقابةّوالتفتيشّوالرقابةّالداخميةّالتابعةّلوّداخؿّالجياتّالخاضعةّلرقابتوّ
مفّأنياّتمارسّميامياّبطريقةّسميمةّوفعالة.
 .3مراقبةّماّتنفقوّالسمطةّ،واحصاءّاإليراداتّالتيّتصمياّوالقروضّوالسمؼّالتيّتقترضياّمفّالبنوؾّ
مؤسساتّالنقدّومتابعةّالمخازفّعمىّالوجوّالمبيفّفيّالقانوف.
ّو ّ

 .4تنفيذّكافةّالسياساتّالتيّتختصّبالرقابةّوالتفتيشّبماّيعززّال ّشفافيةّفيّالعمؿّوالمصداقيةّفيّ

األداء.
 .5البحثّوالتحريّعفّأسباب ّالقصورّوالتراجعّّفيّالعمؿّوخفضّاإلنتاجّإضافةّإلىّالكشؼّعفّ
مؤسساتّالتابعةّلمدولة.
عيوبّاألنظمةّال ّّ
ماليةّواإلدارّّيةّوالفنيةّفيّال ّ

ّ .6ترصدّاألخطاءّلمكشؼّعفّالمخالفاتّالتيّتقعّمفّالموظّفيفّومفّاإلدارّّييفّالتيّتمسّّسالمةّ
فمسطينية.
ّّ
أداءّالسمطةّالوطنيةّال

اسةّأيّقضيةّأوّحالةّتُرفعّإلىّالديوافّمفّجياتّاالختصاصّ،فيياّتقصيرّأوّقصورّأوّفسادّ
ّّ
 .7در

أوّماّشابوّذلؾ.

ماليةّمنيا:
ىّالباحثّأنوّمفّالممكفّإضافةّاختصاصاتّأخرىّإلىّديوافّالرقابةّال ّّ
ّّ
وير

 .1بعدّدراسةّالحاالتّالتيّفيياّانحرافاتّأوّأخطاءّفإفّميمةّالديوافّبعدّذلؾ ّتكمفّفي ّإصدارّ
القرارّالالزـّوالمناسبّبشأفّالقضيةّومفّثـّتحديدّالجياتّالمختصةّلتنفيذّق ارراتّديوافّالرقابةّ
ماليةّواإلدارّّيةّ .
ال ّّ

 .2تحديدّالجيةّالمسؤولةّعفّرفعّالتوصياتّإلىّالسمطةّالتنفيذيةّفيّحاؿّالكشؼّعفّانحراؼّماّ
ماليّعندّأيّمفّالموظّفيفّواإلدارّّييفّ .
مؤسساتّالعامةّ،أوّفسادّ ّّ
أوّقصورّفيّعمؿّإحدىّال ّ

 .3تحديدّالجيةّالرقابيةّالمختصةّالتيّتقوـّبعدّكشؼّالخطأّومتابعتوّوصدورّقرارّفيوّلمتأكدّمفّ
معالجةّىذاّاالنحراؼّمفّقبؿّالجيةّالخاضعةّلياّوتطبيؽّذلؾّعمىّأرضّالواقعّ.
ّ
ّ
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 6.1.1.2منيجية عمل ديوان الرقابة في فمسطين وبعض الدول العربية
نجازهّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّاتبع ّمنيجية ّمستحدثة ّإلعداد ّالتقرير ّالرقابي ّوا ّ
إف ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ّّ
ّومرور ّبمراحؿ ّترتبط ّبالناحيتيف ّالمينية ّوالزمنية ّتعمؿ ّعمى ّإجراءات ّرقابيةّ
ًّا
بدءا ّبتجييز ّالتقرير
ًّ
يشتغؿّبموجبوّالديوافّ،وىيّكاآلتي(ّ:المجدوبّ :)2020ّ،

 .1كتاب ّالتكميؼ ّأو ّاالتفاؽ ّعمى ّشروط ّالمياـ ّالرقابيةّ ،وىو ّالمرجعية ّلشرّوط ّالميمة ّالرقابيةّ،
ماليةّالتيّسيتـّاجراءّالرقابةّوالتدقيؽّ
وييدؼّإلىّتحديدّالميمةّالرقابيةّوبدايتياّوتحديدّالسنةّال ّّ
عميياّ،وتحديدّىدؼّالميمةّالرقابيةّوالقوانيفّوالتعميمياتّواألنظمة ّالتيّيستندّإليياّالديوافّفيّ

الرقابة.
ّ .2بعدّإعدادّكتابّالتكميؼّبشروطوّ،يتـّتنفيذّمياـّالرقابةّوالتدقيؽّفيّالمكافّوالموعدّالمحدديفّ
في ّالكتابّ ،وذلؾ ّال ّيتـ ّإال ّبعد ّالتخطيط ّلمميمة ّالرقابية ّتخطيطاً ّدقيقاً ّوالتنفيذ ّالميداني ّمفّ
قابي.
خالؿّمتابعةّالخطةّالموضوعةّوتنفيذىاّ،وآخرّالمياـّإعدادّالتقريرّالر ّّ

 .3لمتقريرّالرقابيّشكؿّخاصّيميزهّعفّغيرهّ ّ،ويشمؿّرسالةّاإلدارةّأوّالتقريرّاألوليّالذيّيتضمفّ
مالحظاتّالديوافّاعتماداً ّعمىّالتقريرّالمقدـّمفّالرقيبّ ،وكذاّاآلثارّالمترتبةّعميياّ،ثـّتأتيّ
التوصيةّلمعالجةّىذهّالمالحظاتّواألخطاءّ،كماّيشمؿّالمنتجّالرقابيّالنيائيّوىو ّباعتبارهّردّاّ
عمىّالتقريرّاألولي.
ّ .4باإلضافةّإلىّالتقاريرّالخاصةّبكؿّحالةّوردتّإلىّالديوافّلمتابعتياّوعالجياّ،يصدر ّالديوافّ
ّسنويةّمع ّنيايةّكؿ ّعاـّ ،باإلضافة ّإلى ّالتقاريرّالخاصةّ
ّّ
بموجب ّالقانوفّتقارير ّربعيةّوتقارير

يرّيزودّبياّالسيدّرئيسّدولةّفمسطيفّ
التيّتـّإصدارىاّ،والّبدّمفّاإلشارةّإلىّأفّكؿّتمؾّالتقار ُ
ؿّمفّىؤالءّ
يعيّوالىّمجمسّالوزراءّعمىّحدّسواءّ،ك ّ
وكذلؾّترسؿّنسخةّمنوّإلىّالمجمسّالتشر ّ

يتـّت ّزّويدهّبالتقريرّالرقابيّوفقاًّلماّينسجـّمعّالقانوف.
يّفيّفمسطيفّ،نقظةّأخرىّوىيّالتأكدّ
ماليّواإلدار ّّ
ويضيؼّالباحثّإلىّمنيجيةّعمؿّديوافّالرقابةّال ّّ

مفّأفّتقاريرّالمراقبيفّموضوعيةّوشفافةّ،إذ ّالّبدّلياّأفّتكوفّكذلؾّ،كيؼّال؟!ّوالديوافّبحدّذاتوّ
يدعو ّإلى ّال ّشفافية ّوالمصداقيةّ ،ويتـ ّذلؾ ّمف ّخالؿ ّإعادة ّالرقابة ّبعد ّفترة ّمناسبة ّلمتحقؽ ّمف ّأفّ
أفّالتجاوزاتّقدّتوقفتّ،وأفّاألخطاءّقدّتالشتّ،والتأكدّمفّصحةّالتقاريرّ
افاتّقدّتـّ،و ّّ
عالجّاالنحر
ّ
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ّووصفواّبالنزاىةّ
ّأيضاّ،وبالطبعّيتـّذلؾ ّمف ّخالؿ ّمراقبييف ّآخريف ّعرؼّعنيـ ّالمصداقية ُّ
السابقة ًّ
وال ّشفافية.

مؤسسةّالتدقيؽّ
ةّاالتحادي ّفيّالعراؽ ّ ًّ
ّّ
وفيّدولةّعربيةّغيرّفمسطيفّيعتبر ّديوافّالرقابةّال ّّ
مالي
مثال ّ ّ

ي ّولوّالشخصيةّالمعنويةّتساعدهّعمىّتعزيزّاالقتصادّ
مالي ّواإلدار ّّ
العمياّويتمتعّكذلؾّباالستقالؿّال ّّ
ػـّخاص ُّّيدعىّقسـّالتخطػيطّ
ّّ
وكذلؾّيسعىّإلىّالحفاظّعمىّالماؿّالعاـّ،وىذاّأحدّأىدافوّ،وفيوّّقس
والمتابعػة ّفي ّالديواف ّميمتو ّتنظػيـ ّالعمػؿ ّالرقػابي ّومتابعػة ّاألداء ّمػف ّخػالؿ ّالمياـ ّالمطموبة ّمنوّ

حسبماّحددىاّلوّالنظاـّالداخميّ،وىذهّالمياـّىيّ(فضالةّ :)2017ّ،
 .1العمؿ ّعمى ّتوحيدّخططّالعمؿ ّالسنوية ّوالفصميةّلجميع ّالدوائر ّالتابعة ّلمديواف ّوالتنسيؽ ّبينياّ،
ماليةّلدراستياّواصدارّقرارّبشأنياّومفّثـّمتابعةّتنفيذىا.
ومفّثـّعرضياّعمىّمجمسّالرقابةّال ّّ

 .2كذلؾ ّتوحيد ّبرامج ّالزيارات ّالميدانية ّوالتفتيشية ّلدوائر ّالديواف ّوفروعو ّوىيئاتوّ ،والتنسيؽ ّفيماّ
بينياّ،ومفّثـّمتابعةّتنفيذىا.
 .3جمعّالبياناتّاإلحصائيةّالمختمفةّوتبويبيا ّوتمثيميا ّوتحميمياّ ،ورصدّكافةّاألعدادّواألرقاـّالتيّ
يرّخاص ّفيياّ،مفّأجؿّإعدادّالتقاريرّالدّوريةّ،
ّّ
تتعمؽّبحاالتّالمخالفاتّودراستياّ ،والخروجّبتقر
سواءّالشيريةّأوّالسنويةّوالتيّتتعمؽّبنشاطاتّالديوافّوتأميفّجميعّالبياناتّالتيّقدّتطمبّمفّ

أيّجيةّذاتّالعالقة.
ّّ

 .4التنسيؽّبيفّالخططّوالمناىجّّالخاصةّبعمؿّالفروع ّالتيّتعدىاّتمؾّالفروعّمفّجيةّ ،ومفّجيةّ
أخرىّالتنسيؽّفيماّبينياّوبيفّخططّتشكيالتّالديوافّومناىجيا ّاألخرىّ،وىذاّماّيضمفّعمؿّ
الديوافّبشكؿّعاـ.
 .5المساعدةّوالمشاركةّفيّإعدادّالتقريرّالسنوي.
 .6تنفيذّّجميعّالمياـّالمطموبةّّوالواجباتّالتيّيكمؼّبياّالقسـ.
قابي ّاألعمى ّفيياّ
هذا فً العراق ،أما في ّدولة ّعربية ّأخرى ّكاإلمارات ّالعربية ّالمتحدةّ ،فالجياز ّالر ّّ

ماليةّ
ُّيسمىّبديوافّالمحاسبةّ،وىدفوّحمايةّالصالحّالعاـّوالحفاظّعمىّالماؿّالعاـّمفّخالؿّالرقابةّال ّّ
وىيّنوعّمفّأنواعّالرقاباتّالتيّتقوـّبياّالدوؿّعادةّلممحافظةّعمىّالماؿّالعاـّفيّالدولةّ،ويمارسّ

الديوافّفيّاإلماراتّرقابتوّعمىّالماؿّالعاـّبالطريقةّالتيّيراىاّمناسبةّمفّغيرّأفّيخضعّفيّذلؾّ
ّأي ّجيةّ ،ويشمؿ ّالعمؿ ّالرقابي ّالمتابعة ّوالتفتيش ّوالمراقبة ّوالمراجعةّ
لتمقي ّتقرير ّاالنحراؼ ّمف ّّ
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والتدقيؽ ّواكتشاؼ ّالمخالفات ّوتعريتياّ ،ثـ ّتترجـ ّكؿ ّىذه ّاألعماؿ ّوتكتب ّعمى ّ ّتقرير ّصادر ّعفّ
ّيوضع ّنسخة ّمف ّالتقرير ّبيف ّيدي ّرئيس ّالدولة ّوكذلؾ ّالسمطة ّالتشريعيةّ
الجياز ّالرقابيّ ،وبالطبع ُّ
زوُّدّالسمطةّالقضائيةّبنسخةّمفّالتقريرّ(عبدّالمجيدّ )2018ّ،
التنفيذيةّ،وفيّبعضّاألحيافّتُ ّّ
ّ
و

 6.1.1.2أنواع الرقابة التي يمارسيا الديوان
ماليػة ّواإلدارّّيػة ّالرقابػة ّالشػاممة ّعمػى ّجميػع ّالجيػات ّالخاضػعة ّلرقابتػوّ ّ ،وذلؾّ
يمارس ّديواف ّالرقابػة ّال ّّ

عمىّالنحوّاآلتيّ :

 .1الرقابة المالية:
مالية ّوالماديةّ ،والرقابة ّعمى ّتمؾ ّالناحية ّتعني ّالتأكػد ّمػف ّأفّ
ّتختص ّبالشؤوف ّال ّّ
ّّ
وىي ّالرقابة ّالتي

احيياّتسيرّباالتجاهّالصحيحّوىيّسميمةّمعافاةّمفّالخمؿّفيّالصرؼّ
ّّ
ماليػةّمػفّكؿّنػو
التصػرفاتّال ّّ
ضمفّالحدودّعمىّاألغراضّالمخصصةّ،وذلؾّمػفّأجػؿّالمحافظػةّعمػىّأمػواؿّالجياتّالخاضعةّ،

ومفّثـ ّرفػعّكفػاءةّاسػتخداـّتمؾّاألمواؿّ،وبالتاليّتحقيػؽّأعمػىّمستوىّمفّالنتػائجّالمرجػوةّمفّإنفاؽّ
ّّ
الماؿّ،وفيّىذاّالجانبّمفّالرقابةّيقوـّالديوافّبماّيمي(ّ:مصمح:)2013ّ،

ماليػةّومراجعتياّ،لتمؾّالجيػاتّالخاضػعةّ
ػةّوالميزانيػاتّوالم اركػزّال ّّ
 .1الوقوؼّعمىّالحسػاباتّالختامي ّ
لرقابة ّالديوافّ ،مػع ّإعطاء ّالمالحظات ّحوؿ ّاألخطاء ّالمكتشفةّ ،وكذلؾ ّالتنبيو ّلممخالفات ّوبيافّ
القصور ّفي ّتطبيؽ ّأحكاـ ّالقػوانيف ّوالمػوائح ّوالقػ اررات ّوتحديد ّصوابياّ ،والتحقؽ ّمػف ّسػالمة ّتطبيػؽّ
القواعػد ّالخاصة ّبالحسابات ّوأصوؿ ّالمحاسػبية ّوتوجيػو ّاألنشطة ّالمختمفػة ّبمػا ّيتفؽ ّواألصوؿّ
ماليةّالسميمة.
المحاسبيةّلموصوؿّإلىّالنتائجّال ّّ

ماليةّعندّالجيػػاتّالخاضػػعةّوالتيّتتعمؽّ
 .2التأكدّمػػفّأفّجميعّأوجػوّالنشػاطاتّالمتعمّقةّبالحالةّال ّّ
ومفّأنياّتمتّتبعاّ
ًّ
فيّسجالتّخاصةّ ،بحيثّتكوفّوافيةّ،
ّّ
بصػحةّالتصرفاتّودقتياّورصدّكؿّذلؾ ّ

ماليةّالمتبعةّوالنافذة.
لألصوؿّال ّّ

مؤسسة ّوالتي ّتـ ّاستخدامياّ ،أنيا ّصرفت ّ ّفي ّمواعيدىاّ
 .3التحقؽ ّمف ّأف ّكافة ّالموارد ّال ّّ
مالية ّلم ّ
وألغراضّمعقولةّوبالكـّّالمعقوؿّ،وكذلؾّالتأكدّمفّأنوّتـّتوثيقياّفيّالسجالتّالخاصةّبذلؾّمعّ

التأكدّمفّحسفّصرفياّبشكؿّصحيحّ.
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ماليػػةّمعّالتأكدّمفّأنياّكانتّسميمةّمفّناحيةّصرفياّ
 .4ضرورةّمراقبػػةّكافػػةّأوجػػوّالنشػػاطاتّال ّّ
ماليّالسميـ.
والتصرؼّبياّمعّالتحقؽّمفّدقػػةّالبياناتّوالرصدّال ّّ

 .5متابعةّالمػنحّوالتبرعاتّواليبػاتّالتيّتقدمياّجياتّداعمةّإلىّالجيػاتّالخاضػعةّلمراقبة ّػديوافّ
الرقابةّوالحرصّعمىّتوافقياّمعّالقوانيفّ،يضاؼّإلىّذلؾّمتابعةّالسمؼّوالقروضّوكافةّالتسييالتّ
االئتمانية ّوالعقود ّوالمناقصات ّواالتفاقيات ّالمعقودة ّمع ّالجيات ّالخاضعة ّلرقابة ّالديواف ّمع ّجياتّ
أخرىّ.
جالتّالخاصة ّبمحتويات ّالمخازف ّوتطابقياّ
 .6مالحظةّح ػػاؿ ّالمخ ػػازف ّبدقةّ ّ ،وفح ػػص ّالقيود ّوالسػّػّ ّّ

معّالواقعّّوفق ػاًّلقػػانوفّالم ػوازـّالعام ػػة.

 .7التأكدّمفّإجراءّجردّالمستمزماتّوماّتحتويوّمخازفّالجيةّالخاضعةّواختبارّذلؾّبأسموبّفجائيّ
السجالتّ،أيّالتحقؽّمفّمطابقػةّ
ّّ
والتأكدّمفّمطابقةّماّفيّالمخازفّمعّماّىوّمدوفّفيّدفاترّالقيدّو
األرصػدةّالدفتريػةّمعّاألرصدةّالفعمية.
مؤسسات ّالدولة ّقدّ
ّأف ّكافة ّالنشاطات ّال ّّ
مالية ّعمييا ّالتأكد ّمف ّّ
ّأف ّالرقابة ّال ّّ
ويرى ّالباحث ّّ
مالية ّفي ّ ّ

يعّالتنمويةّالتيّتُغّذيياّالدوؿّالمانحةّ .
ّ
مؤسسةّكالمشار
شممتياّموازنةّتمؾّال ّ
 .2الرقابة اإلدارية وتقييم األداء:

ماليةّلدىّالجيةّالخاضعةّ
والرقابةّاإلدارّّيةّىناّتعنيّالتحّقّؽّمفّأشياءّوأمورّالّعالقةّلياّبالحالةّال ّّ

لرقابةّالديوافّ،وانماّتعنىّبالرقابةّاإلدارّّيةّوىيّالبندّالثانيّمفّبنودّديوافّالرقابةّ،وتعنيّالتحقؽّمفّ

مؤسسة ّمف ّاسػتخداـ ّالمػوارد ّوالممتمكػات ّاالستخداـ ّاألمثػؿ ّوبكفاءة ّعاليةّ ،والتأكد ّمػف ّمػدىّ
مقدرة ّال ّ
مؤسسةّبالسياسػاتّالمتبعةّوالقػوانيفّوالمػوائحّالداخميػةّ
التػزاـّالعػامميفّوالموظّفيفّ،وكذلؾّاإلدراييفّفيّال ّ

ػاييرىاّ
أيضاّ ،وذلػؾ ّضػمف ّأسػس ّاالقتصاد ّوالكفاءة ّوالفاعمية ّومع ّ
مؤسسة ّوكذلؾ ّالموائح ّالخارجيػة ّ ً
لم ّ
لموصوؿّإلىّأعمىّمستوىّممكفّمفّاألداءّالفاعؿّ،حيثّيقوـّالديوافّبماّيمي(ّ:مصمح:)2013ّ،

 .1التأكػػد ّمػػف ّأف ّالق ػ اررات ّوالم ػوائح ّواألنظمة ّالسػػارية ّكافية ّوافيػػة ّلتحقيػػؽ ّالغرض ّمنياّ ،معّ
متابعةّتنفيذّىذهّالقوانيف.
 .2متابعػػة ّتنفيػػذ ّالخطػػط ّالمرسومة ّمسبقاً ّواختبار ّمػػدى ّنجاحيػػا ّفػػي ّتحقيػػؽ ّاألىػػداؼ ّالتيّ
وضعتّالخططّمفّأجمياّ،معّمتابعػػةّالعامميفّجميعاً ّوتقػػويـّأدائيـ ّلدىّالجياتّالخاضعةّ
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لرقابة ّالديوافّ ،ووضع ّتقييـ ّلنتائج ّالحياد ّعػف ّمسػتوى ّاألداء ّواالنحراؼ ّعنو ّتبعاً ّلمخطػطّ
والسياساتّالمرسومة.
القُصػور ّفػػي ّالعمػػؿ ّالمؤدي ّإلى ّخفض ّاإلنتػػاج ّوالكشػػؼ ّعػػفّ
 .3البحث ّوالتنقيب ّعف ّأسباب ّ ّ
ماليةّواإلدارّّيةّوالتيّعمىّاألغمبّىيّالتيّتعرقؿّسيرّالعمؿّ،
العيػػوبّوالترىؿّفيّالػػنظـّال ّّ
ووضعّاقتراحاتّووسائؿّلتالفييا.

مؤسسةّ ،والتحقؽ ّمف ّأنيا ّتمارس ّمياميا ّعمى ّالوجوّ
 .4متابعة ّأجيزة ّالرقابة ّالداخمية ّفي ّال ّ
األكمؿ.

ماليةّأوّإدارّّيةّتصدرّعفّالعػامميفّخالؿّأداءّأعماليـ.
اكتشاؼّأيّمخالفةّ ّّ
ّّ
.5

 .6التأكد ّمف ّصحة ّتنفيذ ّالمشروعات ّاالستثمارية ّومتابعتيا ّوالتحقيؽ ّمف ّمطابقة ّتكاليفيا ّمعّ
الموجودّعمىّأرضّالواقعّ،معّالتأكيدّعمىّإنجازىاّفيّالوقتّالمحددّليا.
 .7متابعةّإجراءاتّالتعييفّوترقياتّالموظّفيفّواجازاتيـّ،وقياسّمدىّتناسبّالمؤىؿّالعممػيّمػعّ
الموقعّالوظيفيّ ،ومالحظةّمدىّقياـّالموظّفيفّبالمياـّواألعماؿّالموكمةّإلييـّ،معّمراجعةّ
نحتّفييا.
الحالةّالتيّم ّْ
ُّ
الحوافزّومدىّتوافقياّمعّالواقعةّو

مؤسسات ّمف ّبعد ّتشػخيص ّالحالة ّودراستياّ
 .8عالج ّالمشكالت ّالتي ّتعترض ّالعامميف ّفي ّال ّ
ووضع ّالحموؿ ّوتطبيقيا ّووضع ّالتوصيات ّالمناسبة ّلتالفي ّذلؾ ّمستقبالًّ ،ومحاولة ّتعميمياّ

مؤسساتّأخرىّ.
لالستفادةّمنياّفيّ ّ

ّأي ّموضوعات ّمتعمقة ّبأداء ّالموظّفيف ّوالعامميف ّوكذلؾ ّاإلدارّّييفّ
 .9طرح ّاآلراء ّوابداؤىا ّفي ّّ
كآراءّح ّوؿّالرقابػةّوالفحػصّوالتقيػيـّوأساليبوّوصػوالًّإلىّرفعّمسػتوىّاألداء.

تقبؿ ّالشػػكاوى ّالمقدمة ّمف ّالمواطنػيف ّواستقباليا ّوالبحث ّفيياّ ،تمؾ ّالشكاوى ّالتي ّتتعّمّؽّ
ّ .10
بالمخالفػػاتّأو ّتكشؼ ّاإلىمػػاؿ ّفػػيّأداء ّالواجبػػات ّالوظيفيػػة ّعندّأحد ّالموظّفيفّومتابعة ّماّ

ػات ّصػػحفيةّ ،وعدـّإىمالياّنظ اًر ّألنياّ
ػكاوى ّأوّتحقيقػ ٍّ
تنش ػرهّ ّوسػػائؿّاإلع ػالـّالمختمفػػةّمػػفّشػ ّ
تتناوؿّنواحيّاإلىماؿّأوّاالستيتار ّأوّالتسيبّعندّبعضّالموظّفيفّوبخاصةّالحكومي ّوفّأوّ
ماليّوماّإلىّذلؾّ.
سوءّاإلدارةّأوّقضاياّاستغالؿّورشوةّوفسادّ ّّ
 .3الجيات الخاضعة لرقابة الديوان:
ماليةّواإلدارّّيةّالجياتّاآلتية(ّ:محمدّبدويّ )55-54ّ،2017ّ،
تشمؿّرقابةّديوافّالرقابةّال ّّ
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.1

مؤسساتّالتابعةّليا.
رئاسةّالسمطةّالوطنيةّوال ّ

.2
.3

رئيسّمجمسّالوزراءّوأعضاؤهّومفّفيّ ُحكميـ.
المجمسّالتشريعيّبماّفيّذلؾّىيئاتوّواداراتو.

.4

السمطةّالقضائيةّوالنيابةّالعامةّوأعضاؤىاّ ّوموظّفوىا.

.5

أجيزتيا.
و ازراتّالسمطةّالوطنيةّو ّ

.6

قواتّاألمفّوالشرطةّوكافةّاألجيزةّاألمنيةّوالعسكرية.

.7

مؤسسػاتّاألىميػةّوالنقابػاتّوالجمعيػاتّواالتحػاداتّبجميػعّأنواعيػاّومػفّفػيّ ُحكميا.
الييئػاتّوال ّ

.8

مؤسساتّوالشركاتّالتيّتممكياّالسمطةّالوطنيةّأوّتسػيـّفييػاّأوّتتمقػىّمسػاعدةّمنيػاّأوّمفّ
ال ّ

.9

خصّلياّباستغالؿّمرفؽّعاـ.
ركاتّالتيّر ّّ
ُّ
مؤسساتّوال ّ
ش
ال ّ

الجياتّالمانحةّلمسمطةّالوطنية.

الييئاتّالمحميةّومفّفيّ ُحكميا.
ّّ
.10

 2.1.2ال ُحكم الرشيد
 1.2.1.2مفيوم ال ُحكم الرشيد وأسباب ظيوره
ّ،وال ُحكـ ّاصطالحاًّ
ال ُحكـ ّالرشيدّ،جممةّمفّكممتيفّ ،أوليماّال ُحكـ ّوثانييماّصفةّلم ُحكـ ّوىيّ(الرشيد) ّ

اسيةّوادارة ّشؤوف ّالمجتمعّبكافة ّجوانبيا ّاالقتصاديةّواالجتماعيةّبما ّفيّ
سي ّّ
يعنيّممارسة ّالسمطة ّال ّ
ماليةّ،وبذلؾ ّيعني ّمفيوماً ّغاية ّفي ّاالتساع ّأكبرّمف ّمفيوـّ
ذلؾّإدارة ّالموارد ّالطبيعيةّوالبشرية ّوال ّّ

وغيرّالرسمي ّوالحكوميّ
ّّ
الرسمي ّ
ّّ
الحكومةّ،نظ ّاًر ّألّّنوّيشتمؿّعمىّعمؿّجميعّأجيزةّالدولةّبشقيياّ :

مؤسساتّالقطاعّالخاصّ،والّشؾّ
الخاصّ،أيّتتضمفّفيّطيياّجميعّ ّّ
ّّ
و
منظماتّالمجتمعّالمدنيّ ّو ّ

ّبدءا ّمف ّممارسة ّالسمطات ّبأشكاليا ّالمختمفة ّوعمى ّكؿّ
في ّأف ّمعالـ ّىذا ّالمفيوـ ّتبدأ ّباالتضاح ًّ
مؤسساتّبشكؿّ
األصعدةّ،عمىّالمستوىّالمركزيّوالالمركزيّوصوالً ّإلىّاآللياتّالتيّتشارؾّبياّال ّ
مباشرّأوّغيرّمباشرّفيّصناعةّالق اررات(ّ.الزبوفّ )2017ّ،

أما ّوصؼ ّ(الرشيد) ّفيو ّالصفة ّالمصيقة ّبال ُحكـّ ،وتعني ّالمستقيـ ّأو ّالصالح ّأو ّالحوكمة ّالنظيفةّ،

ّلتصبح ّمعايير ّتتبناىا ّالقياداتّ
َّ
وكّمّيا ّباألصؿّجممةّمف ّالمفاىيـ ّالتي ّتطورت ّمع ّاألياـ ّوالممارسة

اسيةّوالكوادرّاإلدارّّيةّالمعنيةّبااللتزاـّوالسيرّفيّطريؽّالصوابّ،والتيّترغبّفيّتطويرّمواردّ
سي ّّ
ال ّ
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منظماتّبيدؼّتحسيفّمستوىّالمعيشةّّلممواطنيفّ،ولم ُحكـّالرشيدّتعريؼّآخرّ
المجتمعّومحصالتّال ّّ
مؤسساتّ ،حيثّ ّّإنوّمفّخاللياّتمارسّالسمطةّفيّالدوؿّ
عمىّأنوّ"تقاليدّجرتّعمىّالسيرّعميياّال ّ
أنشطتيا ّوأعماليا ّمف ّأجؿ ّالصالح ّالعاـ ّمف ّأجؿ ّالمواطنيف ّبالدرجة ّاألولى"ّ ،أو ّىو ّالعممية ّالتيّ

مؤسساتّكافةّاألعماؿ ّعمى ّالمستوىّالعاـّوالخاصّ،
تديرىا ّالدولة ّأوّالسمطاتّالعميا ّعفّطريؽ ّال ّ

ٍ
يصاؿّالحقوؽّإلىّأىمياّ،وكؿّذلؾّيتحقؽّبأسموبّنظيؼّخاؿ ّمفّالفسادّ
لتحقيؽّحقوؽّاإلنسافّ،وا
والتسمطّتحتّظؿّالقانوفّالذيّينطبؽّعمىّالجميعّدونماّاستثناءّ(النجارّ )2019ّ،
بينماّيرىّبعضّالميتميفّأفّال ُحكـّالرشيدّىوّالحاكميةّ،وىيّكممةّمنسوبةّإلىّالحاكـّوثمةّمفّيرىّ

مؤسساتّوكافةّاألعماؿّالعامةّوالخاصةّبصورةّ
ب ّّأنوّاألسموبّأوّالعمميةّالتيّعفّطريقياّيتـّإدارةّال ّ
خاليةّمفّالغشّوااللتفاؼّوالفسادّمميئةّبالنزاىةّوال ّشفافيةّ،كؿّذلؾّتحتّالقانوفّ،أوّىوّاآللياتّالتيّ
تطرحيا ّالجيات ّوالسمطات ّالحاكمة ّالتي ّمف ّخالليا ّيتمكف ّالمواطنوف ّمف ّالتعبير ّعف ّإرادتيـّ
أوّعناءّ،سواءّأكافّفرداًّأوّجماعةّ،كماّتم ّكنيـّمفّممارسةّحقوقيـّ
ٍّ
وتحصيؿّحقوقيـّمفّغيرّمشقةّ
ٍّ
القانونيةّواإليفاءّبماّعمييـّمفّالتزاماتّتجاهّوطنيـّ،وبطريقةّأخرىّيمكفّتعريؼّال ُحكـ ّالرشيدّعمىّ

أنوّجممةّالقواعدّالطموحةّوالموجية ّالعانةّاألفراد ّالفاعميف ّلمعمؿ ّوالوصوؿّإلىّال ُحكـ ّومساعدتيـّ

بطريقةّفيياّ ّشفافيةّوتعاوف(ّ.جالؿّبدويّ )2017ّ،

وفي ّتعريؼ ّآخر ّلم ُحكـ ّالرشيد ّقيؿ ّ ّّأنو ّال ُحكـ ّالذي ّمف ّأىـ ّسماتو ّالمشاركة ّفي ّصناعة ّالقرارّ

الً ّومنصفاًّ
وال ّشفافية ّفي ّالعمؿ ّالذي ّيكوف ّلمعموـ ّوالمساءلة ّعف ّتمؾ ّاألعماؿّ ،شرط ّأف ّيكوف ّفعا ّ

اسيّ
سي ّّ
ومتصفاً
ّبالعدالةّويعززّسيادةّالقانوفّ،كماّيكفؿّسف ّالقوانيفّوترسيخّالسياساتّفيّالمجاؿّال ّ
ّ

س َّم ّعُّ
احدّ،تُ ّْ
واالجتماعيّواالقتصاديّعمىّأساسّتوافؽّاآلراءّوتقاربياّعمىّنطاؽّواسعّفيّالمجتمعّالو ّ
ّفيّصنع ّالق اررات ّذاتّ
ُّ
وتُمبىّطمباتيـّوالسماح ّليـ ّبالمشاركة
فيوّأصوات ّالفئاتّالفقيرة ّوالضعيفةّ ّ ،
العالقةّبتوزيعّمواردّالرزؽّومجاالتّالتنمية(ّ.حناّ )2014ّ،

إف ّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّيعودّإلىّنيايةّالثمانينياتّمفّالقرفّالماضيّوقدّشيدّتوسعاًّوانتشا اًرّكبيريفّ
ّّ
مؤسسات ّالدولية ّالمانحة ّكالبنؾ ّ َّ
الدولي ّوصندوؽ ّالنقد ّالدوليّ
عمى ّمستوى ّالعالـّ ،حيث ّاعتمدتو ّال ّ

منظماتّالدوليةّ،وماّجاءّىذاّال ُحكـّالذيّاتصؼّبالرشدّواالستقامةّإالّبيدؼّ
وغيرىماّمفّالييئاتّوال ّّ
تحسيف ّأوضاع ّالمواطنيف ّفي ّالدوؿ ّالتي ّعقدت ّالعزـ ّعمى ّالسير ّفي ّطريؽ ّالنمو ّوالتوجو ّنحوّ
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التطورّ ،نتيجة ّلمصعوبات ّوالعقبات ّوال ُمعيقات ّالتي ّحالت ّبينيا ّفي ّتمؾ ّالدوؿ ّوبيف ّتطبيؽ ّبرامجّ
التصحيحّالييكميّ،بسببّغروبّمبادئّكثيرةّأىمياّال ّشفافيةّوالمصداقيةّالمساءلةّفيّتسييرّشؤوفّ

الدولة(ّ.الزبوفّ )2017ّ،
كثيرّمفّالمفكريف ّيعمموفّظيور ّال ُحكـ ّالرشيدّأو ّال ُحكـ ّالصالح ّبفشؿّمعظـ ّالدوؿّ ،وبخاصة ّتمؾّ

أسموباّأساسًّػياّومعتمدّفػيّإدارةّالدولػةّ،مستشػيديفّعمىّتعميميـّ
التيّتتبنىّالتخطػيطّالمركػزيّباعتبارهّ ًّ

بانييػار ّاالتحػاد ّالسػوفيتي ّالسػابؽ ّودوؿ ّأوربػػا ّالش ػرقيةّ ،والسبب ّفي ّانييارىـ ّىو ّاعتمادىـ ّعمػػىّ

أسػػموبّالمرك ػزيةّفيّال ُحكـّ،ويروفّأيضاًّأفّمفّأسباب ّظيورّال ُحكـ ّالرشيدّوالميؿّنحوهّبشكؿّكبيرّ

عّحتّىّأصبحتّتشكؿّظاىرةّ
مؤسساتّالمجتمعّالمدنيّوكثرتياّومفّثـّتناميياّبشكؿّمتسار ّ
ىوّنشوءّ ّ

ضخمة ّليا ّتأثيرىا ّوبالتالي ّال ّيمكف ّأف ّتتجاىؿ ّالدولةُ ّدورىػا ّأو ّالتقميؿ ّمف ّتػػأثيرىا ّعمػػى ّسػػمطةّ
ػةّ،باإلضافةّإلىّأفّتتابعّّالتعرضّلألزم ػاتّوعمىّفتراتّمتفاوتةّألقتّبظاللياّعمىّنمطيةّإدارةّ
ّّ
الدولػ
الحكومة ّلمسياسات ّالعامة ّلمدولةّ ،ولذلؾ ّفإف ّظيػور ّال ُحكـ ّالصالح ّأو ّالرشيد ّليس ّسوى ّانعكاسّ
مؤسساتيا ّالعامةّ
تمقائي ّوأثر ّطبيعي ّلما ّيحدثّ ،وبالتالي ّلمعمؿ ّعمى ّتبديؿ ّممارسات ّالحكومة ّ ّو ّ

وتغييرّنمطّإدارتياّلمدولة(ّ.بخيتّ )2014ّ،

اسيةّواالجتماعيةّفيّإدارةّشؤوفّ
سي ّّ
ويعرؼّالباحثّ(ال ُحكـّالرشيد)ّبأنوّممارسةّالسمطةّاالقتصاديةّوال ّ
الدولةّ ،بيدؼ ّتوفير ّحياةّكريمة ّلكافة ّأفراد ّالمجتمعّ ،وتوسيع ّقدراتيـّ ،وخياراتيـ ّمف ّخالؿ ّتأىيميـّ

وتمكينيـّفيّالمجتمعّعمىّمستوىّالحياةّالحاليةّوالمستقبميةّ .
وثمة ّمجموعة ّمف ّاألسباب ّالتي ّادت ّإلى ّظيور ّال ُحكـ ّالرشيد ّمف ّاىميا ّما ّيمي(ّ ،أبو ّحسيفّ،
ّ
ّ ،)22-21ّ،2018

 .1األسباب السياسيةّ،مثؿّعولمةّالقيـّالديمقراطيةّوحقوؽّاالنسافّمعّالتأكيدّعمىّالمساواةّبيفّ
الوطنيّ ّ ،وتضخـّ
ّّ
ّالدولي ّّو
ّّ
منظمات ّغير ّالحكوميةّ ،عمى ّالمستوييف
الجنسيفّ ّ ،وتزايد ّدور ّال ّّ

الجياز ّالبيروقراطيّ ،وعدـ ّمحاولة ّىذه ّاألجيزة ّالحكومية ّالتكيؼ ّمع ّالمتطمبات ّالمتغيرةّ
والمتسارعة ّلممجتمعات ّوذلؾ ّباستخداـ ّالتقنيات ّالحديثة ّوتكنولوجيا ّالمعمومات ّواالتصاؿّ،
اسيةّوالحياةّالعامة.
سي ّّ
ّوضعؼّمشاركةّالمرأةّفيّالحياةّال ّ
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مالية التي ّواجيت ّالدولةّ ،وعجزىا ّعف ّتمبية ّاحتياجاتّ
 .2األسباب االقتصاديةّ ،مثؿ ّاالزمة ّال ّّ
المواطنيفّ ،وىذا ّما ّأدى ّإلى ّضرورة ّإشراؾ ّالقطاع ّالخاصّ ،والمجتمع ّالمدني ّفي ّعممياتّ

ّوارتفاعّ
التنمية ّلمقضاء ّعمى ّالفقر ّواألمراض ّونقص ّالتعميـّ ،وخاصة ّفي ّالدوؿ ّالناميةّ ،
ماليةّلمدوؿّالناميةّ،زيادةّعمىّ
المديونيةّالخارجيةّالتيّمفّشأنياّأفّتنعكسّعمىّاالزماتّال ّّ

ذلؾّارتفاعّمستوياتّالفقر.

 .3األسباب االجتماعيةّ ،مثؿّضعؼّمستوىّالتنميةّالبشريةّ،نتيجةّزيادةّمظاىرّالفقرّوتسارعّ
وتيرة ّالتفقيرّ ،وسوء ّالتغذية ّواالنتشار ّالواسع ّلألمراض ّالوبائية ّفي ّأثناء ّفترات ّاالحتالؿّ،
ّوالبطالة ّالتي ّتخيـ ّعمى ّكاىؿ ّالمجتمعات ّالناميةّ ،دوف ّإيجاد ّسبؿ ّلمتخفيؼ ّمف ّحدتياّ،
ميةّالتيّضربتّأطنابياّفيّالوسطّالنسويّ،وىذاّمقارنةّبالرجاؿ.
شيّظاىرةّاأل ّّ
ّواستمرارّتف ّ

 2.2.1.2مستويات تطبيق ال ُحكم الرشيد
التفت ّصانعو ّالق اررات ّوالميتموف ّفي ّشؤوف ّالمواطنيف ّإلى ّأىمية ّت ّوصيؼ ّ ُحكـ ّالد ّولة ّبالصالحّ

واالستقامةّ،مفّىناّكافّال ُحكـ ّالرشيدّمفّأولوياتّصانعيّالقرارّفيّكافةّأرجاءّالعالـّ،والذيّيعنىّ

ّويولي ّعنايتو ّبكيفية ّإدارةّ
ّالعالميُّ ،
ّّ
مالية ّواإلدارّّية ّعمى ّالمستوى
بكيفية ّإدارة ّالشؤوف ّاالقتصادية ّوال ّّ

مؤسساتّالتابعة ّلمدولة ّوتحسيفّسموؾّإدارتياّ،
الموارد ّالوطنيةّوحسفّتوزيعياّ،كذلؾ ّييتـّبتنظيـ ّال ّ

ّ:إف ّال ُحكـ ّالرشيدّيتضمفّفيّمفيوموّثالثةّمستوياتّ ،وىيّ،عمىّمستوىّالدولةّ
كماّنستطيعّالقوؿ ّّ

مؤسساتوّوجمعياتوّوّالمستوىّالثالثّ
مؤسساتياّالحكوميةّوالعامةّوعمىّمستوىّالقطاعّالخاصّبكؿّ ّ
ّو ّ
ىوّالمجتمعّالمدنيّ(قويدرّ )2016ّ،
ّّ

ولديمومةّالتنميةّالبشريةّواستم ارريتيا ّفيّكؿّمجاالتياّ،الّبدّأفّتكوفّالعالقةّبيفّالمستوياتّالثالثةّ
اسية ّوقانونيةّ
سي ّّ
عالقة ّوطيدة ّبيف ّىذه ّالعناصرّ ،وتسعى ّالدولة ّمف ّجيتيا ّجاىدة ّإلى ّخمؽ ّبيئة ّ ّ

مقبولة ّعند ّالمواطفّ ،تتالءـ ّمع ّحاجاتو ّوتحقؽ ّرغباتوّ ،خاصة ّأف ّالقطاع ّالخاص ّفي ّكثير ّمفّ
العاطميفّعفّالعمؿّ،أماّالمجتمعّالمدنيّ
ّّ
أحيانوّيساعدّعمىّخمؽّفرصّعمؿّلكثيرّمفّاىؿّالعمـّّو

اسية ّواالجتماعية ّمف ّخالؿ ّالتعبئةّ
سي ّّ
فإنو ّيسيـ ّفي ّتسييؿ ّالتقاطع ّالفعمي ّالحاصؿ ّبيف ّاألفعاؿ ّال ّ

اسيةّواالجتماعية(ّ.مطيرّ )2013ّ،
سي ّّ
الجماعيةّلتعزيزّمشاركتياّفيّاألنشطةّال ّ
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ولعؿ ّالمستويات ّالثالثة ّالسابقة ّالذكر ّلم ُحكـ ّالرشيد ّوىي ّالدولة ّوالقطاع ّالخاص ّوالمجتمع ّالمدنيّ

ّيبنى ّعمييا ّالحرية ّّوالمساواةّ
وكأنيا ّمكونات ّلم ُحكـ ّالرشيدّ ،أو ّ
ّتُعتبر ّبمثابة ّاألركاف ّاألساسية ّالتي ُ
واالستقرارّماّيؤديّإلىّانتشارّالرفاىيةّواعماـ ّالطمأنينةّبيفّجميعّأفرادّالمجتمعّ،كماّأفّمعّال ُحكـّ

عبر ّعف ّإرادتوّ،
ّي ّّ
الرشيد ّيتولد ّالشعور ّباألماف ّوتوفير ّالحرية ّالكافية ّلممواطف ّوالتي ّفي ّحدودىا ُّ
وتشجيعّالمواطنيفّعمىّالعطاءّواإلبداعّوحفظّكينونتيـّواتساعّرقعةّالديمقراطيةّ،والقدرةّعمىّتطبيؽّ

القوانيف ّالداخميةّ ،حيث ّال ّيكوف ّال ُحكـ ّرشيداً ّإذا ّافتقرت ّالدولة ّإلى ّواحد ّمف ّىذه ّاألركاف ّالثالثةّ

اسية ّواالجتماعيةّ
سي ّّ
الميمةّ ،التي ّبتآزرىا ُّ
ّمعا ّتسيـ ّفي ّدفع ّعجمة ّالعممية ّالتنموية ّاالقتصادية ّوال ّ
وغيرىاّنحوّالتقدـّواالزدىار(ّ.أبوّحسيفّ )2018ّ،

 3.2.1.2اىمية ال ُحكم الرشيد
توسعت ّرقعة ّاالىتماـ ّبال ُحكـ ّالرشيد ّنظ اًر ّألىمية ّتطبيقو ّواإليماف ّبوّ ،وكثرت ّالجيات ّالتي ّتناديّ
منظمات ّالدولية ّترفع ّصوتياّ
بتطبيقوّ ،حيث ّلـ ّيقتصر ّاألمر ّعمى ّالميتميف ّبؿ ّأصبحت ّمعظـ ّال ّّ

حكـّ
منظماتّالشعبيةّذلؾّألنياّوجدتّأفّىناؾّإمكانيةّلتطبيؽّمعاييرّال ُّ
مطالبةّبتطبيقوّ،وكذلؾّال ّّ
اسيّ ،وتحقؽ ّاألمف ّباالقناع ّبالحجةّ ،ال ّبطريؽّ
سي ّّ
الرشيدّ ،ذلؾ ّألنيا ّتسيـ ّفي ّتعزيز ّاالستقرار ّال ّ

العنؼّوالقوةّ،وىذاّبتمقائيةّوىدوءّيميدّالسبيؿّأماـّال ّشفافيةّ،وتطبيؽّالمساءلةّ،ومفّثـّإنشاءّمنظومةّ
مؤسسات ّالتابعة ّليا ّحسب ّمنيج ّمنظّّـ ّيساعدىا ّعمى ّالتكيؼ ّمعّ
شاممة ّبيف ّالدولة ّ ّو ّّ
منظماتيا ّوال ّ

الصراعاتّ ّ ،وترتفع ّنسبةّ
ؿ ّ ّّ
القوانيف ّالجديدة ّالمسنونة ّتبعاً ّلمتغيرات ّالبيئة ّالخارجيةّ ،وبالتالي ّتق ّ

االندماجّمعّأصحابّالمصالحّبماّيخمؽّفرصاً ّلممشاركةّبالميزةّالتنافسيةّوتحقيياّ،كماّيخفؼّمفّ
منظمة ّذاتياّ ،ويرفع ّمف ّحاالت ّاالندماج ّوالتفاعؿ ّبيفّ
منظمة ّداخؿ ّال ّّ
حاالت ّالصراع ّبيف ّأفراد ّال ّّ

إف ّاألجواءّالتنافسيةّمريحةّب ُحكـ ّانتتشارّال ُحكـ ّالرشيدّ،لذلؾّفإفّالدفعّباتجاهّ
أصحابّالمصالحّ،إذ ّ ّّ
اإليمافّّبفاعميةّاإلفصاحّوالمساءلةّوالرقابةّوالتحفيز(ّ.النجارّ )2019ّ،

ح ّعميو ّبال ُحكـ ّالرشيدّ ،يعمؿ ّعمى ّتأميفّ
طُّمِ َّ
ؿ ّذلؾّ ،فإف ّال ُحكـ ّالصالح ّأو ّكما ّاص ّ
باإلضافة ّإلى ّك ّ

بعيداّ
النقاشّالعػاـّلسياسػاتّالحكومػةّ،ويكوفّبمقدورّالميتميفّفيّذلؾّممارسةّىذاّالنقاشّبحريةًّ ّ ،
عف ّالخوؼّ ،ىذا ّيسػاعد ّعمػى ّالتقميػؿ ّمػف ّالسياسػات ّالمنحرفػة ّواألفاعيؿ ّالخاطئػةّ ،وذلؾ ّعند ّتنفيذّ

اسييفّوالموظّفيفّالمائميفّنحوّالباطؿّ،يصاؼّإلىّذلؾّفإفّلم ُحكـ ّالرشيدّ
سي ّّ
المسػاءلةّالعامػةّبحؽّال ّ
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انعكاساتّّطيبةّوايجابيةّعمىّأفرادّالمجتمعّ،كالوالءّواالنتمػاءّ،واإلبػداعّ،والرقابػةّالذاتيػةّ،والمرون ػػةّ
ونشرّالمحبةّوانتشارّالخمؽّالحسفّ،كماّأنوّيضمفّتمييػعّالمسػافاتّبيفّدرجاتّالناسّ،كماّيقمؿّمفّ
اسيةّ،وىوّ
سي ّّ
اليُػ ّػوةّالتيّتفصؿّبيفّميػاديفّالعمػػؿّبكؿّنواحيوّفيّالجوانبّاالقتصػاديةّواالجتمػاعيةّوال ّ
شرطّأساسيّوفاعؿّبقوةّالستدامةّعمميةّالنموّالتنمويّوالبشريّومحاربةّالفقػرّ،بيدّأفّال ُحكـ ّغيػرّ

وىوّيشكؿّعامال ّأساسًّػياّفػيّإعاقػةّالجيػودّالراميةّإلػىّتحقيػؽّأىػداؼّ
ًّ
النظيؼّيفعؿّالعكسّتماماّ ،
ًّ
التنمية ّالوطنيػةّ ،ويعمؽ ّالواسطة ّوالتمايز ّبيف ّفئات ّالمجتمعّ ،وىذا ّكمو ّيخمؽ ّعدـ ّاالستقرار ّفيّ

المجتمعّمفّالناحيةّاالجتماعيةّواالقتصادية(ّ.جالؿّبدويّ )2017ّ،
طنيفّفيّأي ّدولةّ،وال ُحكـ ّالرشيدّيضمفّىذاّ
ّّ
ي ّىوّمفّأىـّاحتياجاتّالموا
ؿ ّالشعورّباألمفّالبشر ّّ
لع ّ
االحتياجّوكذلؾّيؤمفّالحمايةّلكافةّأفرادّالمجتمعّمفّالتيميشّوالفقرّ،وذلؾّبتوفيرّجميعّاحتياجاتيـّ

ياديّجانبّمفّجوانبّاألمفّبشكؿّعاـّ،
األمفّالس ّّ
ّّ
الحياتيةّفيّالدولةّوىذاّمفّمسؤولياتّالحكومةّ،و
ؿ ّمسؤوليفّ
واألمفّالسياديّيعنيّأفّالكؿ ّتحتّسيادةّالقانوفّوالّأحدّفوؽّالقانوفّ،فيوّيحاسبّالك ّ

ؽّمفّخالؿّالمحافظةّعمىّالدولةّمفّأيّتيديداتّخارجيةّ،
ّّ
ّّ
ادا
كانواّأـّأفرًّ
ّ،أماّاألمفّالخارجيّ،فيتحّقّ
عسكريةّكانتّأـّاقتصاديةّوىذاّيحفظّّكيافّالدولة(ّ.أبوّحسيفّ )2018ّ،

فمسطينية ّفالمالحظ ّأف ّغياب ّمعايير ّال ُحكـ ّالرشيد ّوأسسو ّفيياّ ،دفعت ّبشكؿّ
ّّ
وفيما ّيتعمؽ ّبالحالة ّال
كبيرّباتجاهّخمؽّّبيئةّمالئمةّلحدوثّاالنقساـّواستم ارريتوّبؿّفيّوصولوّإلىّحدّالتجذرّ،باإلضافةّ

إلىّأف ّعدـّتوفرّمعاييرّال ُحكـ ّالرشيدّفيّفمسطيفّبالشكؿّالصحيحّتركتّاألثرّالعميؽّفيّرفاىيةّ
ّّ
اتوّوقممتّّمفّالفُرصّوضغطتّعمىّحريتوّفيّمجاؿّالسياسةّ
ّ
سطيني ّوأضعفتّمفّقدر
ّّ
اإلنسافّالفم

وغض ّالنظرّعفّالخبراتّ
واالقتصادّوكذاّالحياةّاالجتماعيةّ،كماّرفعّمفّحاالتّتيميشّالكفاءاتّّ ّ ،
وعدـّتقديرىـّوّتقميؿّالطاقاتّالبشريةّ،وبذؾّتأخرتّفيّالسيرّفيّمواكبّالتنميةّعمىّكؿّاألصعدةّ

وفيّكؿّمجاالتّالتنمية(ّ..الكرديّ )2017ّ،
ّيعزز ّمف ّضعؼ ّالمستوى ّالمعيشيّ
ّأف ّوضع ّال ُحكـ ّالمائؿ ّعف ّالرشد ّوالصالح ُّ
ؾ ّفيو ّّ
ومما ّال ّش ّ
ّّ

لممواطفّوبالتاليّكثرةّحاالتّالفقرّوانتشارّالبطالةّالتيّتؤديّإلىّانتشارّالجريمةّوتكثرّاالنحرافاتّ

األخالقيةّ ،وتتفاقـ ّالمشاكؿ ّالحياتية ّوىذا ّيزيد ّمف ّعمؽ ّالحرماف ّوالتمييز ّواالقصاء ّبيف ّفئاتّ
المجتمعّ،فتراكـّكؿّماّسبؽّقدّيؤديّفيّالنيايةّإلىّتوليدّحالةّمفّاالحتقافّالذيّيؤديّإلىّالخروجّ
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أف ّغيابوّ ،وباإلضافةّ
عمىّال ُحكـّ،إفّغيابّال ُحكـ ّالرشيدّيفعؿّالكثيرّالكثيرّبطرؽّإليرّمباشرةّإذ ّ ّّ

إلىّكؿّماّسبؽّفقدافّالقدرةّعمىّالتوصؿّإلىّرؤيةّاستراتيجيةّتوافقيةّحوؿّكافةّالقضاياّالمجتمعيةّ
والوطنيةّ ،ولذلؾ ّكموّ ،ال ّبد ّأف ّيطبؽ ّال ُحكـ ّالرشيد ّبكؿ ّما ّفيو ّمف ّأجؿ ّحماية ّالنظاـ ّوالحكومةّ

تعـ ّالبمد ّفي ّالمستقبؿّ ،لتوفيرّ
س ّوكوارث ّقد ّ ّّ
ّأي ّمآ ٍّ
ّويجنب ّالوطف ّمف ّالوقوع ّفي ّّ
ّّ
والمجتمع ّككؿ،

اسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّوأسسيا ّوبجميعّالنواحيّاألخرىّ،فيّمجتمعّمتعددّ
سي ّّ
مقوماتّالحياةّال ّ
األفكار ّواآلراءّ ،وكذلؾّمف ّأجؿ ّتوفير ّمقومات ّالصمودّودعائـّالتحديّومقومات ّالبقاءّ،ولمتصديّ

(الكرديّ )2017ّ،
فمسطينيةّوانيائياّكاممةّ ّ.
ّّ
لجميعّالمخططاتّوالبرامجّاليادفةّإلىّحؿّالقضيةّال

 4.2.1.2معايير تحقيق ال ُحكم الرشيد
ّ،تُسمىّ(معاييرّال ُحكـّالرشيد)ّ،اظيرتياّالعديدّمفّالدراساتّ،ومراكزّ
ثمةّعناصرّيستندّعميياّال ُحكـ ّ

البحث ّالعممي ّالتي ّتناولت ّموضوع ّال ُحكـ ّالرشيد ّوجعمتو ّفي ّصمب ّاىتماماتيا ّفي ّسياؽ ّالمؤثراتّ

نظماتّ،وفيماّيميّتوضيحّىذهّالمعاييرّ :
التيّلياّعالقةّبواقعّاداءّالم ّّ
 .1النزاىة والشفافية

النزاىةّىيّدائرةّقيميةّواسعةّينحصرّفيياّجممةّمفّالقيـّالنبيمةّكالصدؽّفيّالقوؿّوالفعؿّواألمانةّ
ّتجنب ّتضاربّ
في ّالتعامؿ ّواإلخالص ّفي ّالعمؿّ ،وكذا ّااللتزاـ ّبالسموؾ ّالمستقيـ ّوالتخمؽ ّبمبدأ ّّ

الحرصّعمىّاآلخرّ،ذلؾّأفّ
ّّ
التيّتتأتّىّمفّاإليثارّو
ّ
المصالحّ،والرغبة ّفيّخدمةّالمصمحةّالعامةّ،و
حرصّالذيفّيتوّلّوفّمناصبّعامةّوعمياّفيّالدولةّعمىّاإلعالفّعفّأيّنوعّمفّتضاربّالمصالحّ

خصيةّوالتيّتقعّفيّإطارّمناصبيـّ،كأفّيجمعّالموظّؼ ّبيفّوظيفتيفّإحداىماّحكوميةّ
ش ّّ
العامةّوال ّ
وأخرىّتحقؽّمصمحتوّالشخصيةّفيّالقطاعّالخاصّ(االئتالؼّمفّأجؿّالنزاىةّوالمساءلةّ .)2016ّ،

بيئيّ،تكوفّفيوّالمعموماتّذاتّالعالقةّ
مقي ّ ّّ
ياّمبدأّخ ّّ
ُّ
وقدّتـّتعريؼّال ّشفافيةّبأسموبّآخرّ،فقيؿّإّّن

األعماؿّالحاليةّمتاحةّومفيومةّوبشكؿّأكثرّتحديداّ،وتعنيّالوضوحّالتاـّعندّ
ًّ
بالظروؼّوالق ارراتّو
اتخاذّالق ارراتّفيّالوقتّالمناسبّ،ورسـّالخططّالمستقبميةّ،وعرضياّعمىّالجياتّالمعنيةّبمراقبةّ

اسية ّواإلدارّّية ّلممراقبة ّالحثيثةّ
سي ّّ
أداء ّالحكومة ّبالنيابة ّعف ّالشعبّ ،ومف ّّ
ّثـ ّإخضاع ّاألنشطة ّال ّ

ماليةّواإلدارّّية(ّ.النعيزيّ )2015ّ،
المستمرةّوالمحاسبةّعمىّاالنحرافاتّال ّّ
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كذلؾ ّتشير ّال ّشفافية ّإلى ّتبادؿ ّالمعممومات ّوتقاسميا ّمع ّاآلخر ّوالتصرؼ ّبطريقة ّمكشوفة ّلخدمةّ
المحيطّ،فييّتتيحّالفرصةّألولئؾّالذيفّليـّمصمحةّمعينةّفيّأمرّماّمثؿّجمعّمعموماتّحوؿّىذاّ
األمر ّبيسر ّتنفيذاً ّلمبدأ ّالتعاوف ّفي ّالعمؿ ّمف ّأجؿ ّالمصمحة ّالعامةّ ،وىذه ّالحالة ّيكوف ّليا ّالدورّ
لحمايةّالمصالحّ،ومماّالّ
ّّ
يفّالبعيدةّعفّالخمؽّالجيدّفيّالعمؿ ّ
ُّ
الكبيرّفيّالكشؼّعفّمساوئّاآلخر
ةّإليوّأف ّاألنظمة ّالتيّتتمتعّبخمؽّال ّشفافيةّتتصرؼّضمفّإجراءاتّغاي ّةٌ ّفيّالوضوحّفيّ
ّّ
بد ّاإلشار
ّّ
كيفيةّصنعّالقرارّعمىّالصعيدّالعاـّ،كماّتمتمؾّقنواتّاتصاؿ ّمفتوحةّوحرةّبيفّأصحابّالمصمحةّ
وبيف ّالمسؤوليف ّوتضع ّكمية ّكبيرة ّمف ّالمعمومات ّبيف ّأيدي ّالجميور ّبحيث ّتكوف ّسيمة ّالتناوؿّ..
(مطيرّ .)2013ّ،
ويعرؼّالباحثّ(ال ّشفافية)ّبأنياّضرورةّوضوحّإدارةّالدولةّمفّقبؿّالقائميفّعميياّبمختمؼّمستوياتيـّ
ومعاييرىاّ
ّ
فيما ّيخص ّإجراءات ّتقديـّالخدماتّ ،واإلفصاح ّعف ّشروط ّالحصوؿ ّعمى ّىذه ّالخدمات ّ
وآلياتياّبشكؿّعمنيّومتساوّلممواطنيفّجميعيـّ،وكذلؾّالق ارراتّالحكوميةّالمتعمّقةّبإدارةّأيّجانبّمفّ
الجوانبّالعامةّ .
ثمة ّمجموعةّمفّال ُمعيقات ّوالمشكالت ّالتيّتواجوّتطبيؽّال ّشفافيةّ ،منياّماّيمي(ّ ،النجارّ،2019ّ،
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ادّتحقيقياّ،وبالتاليّفإف ّكثرةّاألىداؼّوتداخمياّيجعؿّ
ّّ
 .1صعوبةّتحقيؽّأولوياتّاألىداؼّالمر
مفّالصعبّوضعّأولوياتّلمتنفيذّ،األمرّالذيّيسببّإعاقةّلم ّشفافيةّاإلدارّّية.

 .2االستمرارّفيّتطبيؽّاألنظمةّالقديمةّوالروتيفّالممؿّوالتعقيدّفيّاإلجراءات.

ّيؤدي ّإلى ّبعثرة ّالجيود ّوضياعّ
 .3االزدواجية ّوالفوضى ّفي ّعمميات ّالتحديث ّوالتطويرّ ،ما ّّ
التنسيؽّبيفّأجيزةّاالدارة.
 .2المساءلة
المساءلةّلغوياًّىيّمصدرّالفعؿّ(ّساءؿ)ّوىيّعمميةّيتوجوّبياّالرقيبّأوّالديوافّالمسؤوؿّعنوّإلىّ
منظماتّالمجتمعّالمدنيّ،
صّّناعّالقرارّفيّالحكومةّ ،أوّإلىّموظّفيّالقطاعّالخاصّ ،أوّإلىّإداراتّ ّّ
ُّ
فعموه؟ّوليذا ّيطمؽ ّعمييـّمسؤول ّوفّأماـّالجميورّأوّأصحابّ
ّعـ ّ ّ
ويعني ّوضعيـ ّفي ّموقع ّالسؤاؿ ّّ

منظمة ّوتبعاًّ
مؤسساتّ ،والمساءلة ّبنت ّالمسؤولية ّوىي ّتختمؼ ّتبعاً ّلم ّّ
المصمحة ّال ّّ
منظم ّوف ّضمف ّ ّ
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لنوعية ّتمؾ ّالق اررات ّإف ّكانت ّداخمية ّأو ّخارجيةّ ،ويمكف ّتعريؼ ّالمساءلة ّبأنيا ّ"القدرة ّعمى ّتحمؿّ
اتّالتيّيتخذىاّصناعّالقرارّفيّالدولةّ،والحقيقةّأنوّالّ
ّّ
المسؤوليةّعفّكافةّاألفعاؿّوالسياساتّوالق ارر
معنىّلممساءلةّوالّتبدوّأىميتياّأوّالّتحقؽّأىدافياّإذاّلـّيكفّىناؾّنظاـّمحاسبةّفاعؿّوسائدّبؿّ

سؤوؿّعفّاألعباءّالتيّح ّممياّ،وليقؼّالجميعّ
ومفروضّعمىّالجميعّ،وذلؾّمفّأجؿّتحميؿّكؿّم
ُ

عندّمسؤولياتوّوالقياـّبياّبكفاءةّوفاعميةّالزمتيفّالنجازّأعماليـ(ّ.أبوّحسيفّ )2018ّ،

أوالًّ :المساءلةّالعامة ّ ّوىذا ّالنوعّمف ّالمساءلة ّيشترط ّعمىّأفّكؿ ّموظّؼ ّيعمؿ ّتحتّظؿ ّسمطةّ
الدولةّ،الّبدّوأفّيفصحّعفّاعمالوّويعرضياّبالتفصيؿّأماـّالشعبّ،أيّأفّيكوفّماّيقوـّبوّمفّ
اضحّومفيوـّالّغمغمةّفيوّ،وفيّحاؿّتبيفّأف ّأعمالوّتتنافىّمعّالمصمحةّالعامةّعميوّأفّ
ّّ
عمؿّو
يخضع ّلممساءلة ّالقانونيةّ ،واذا ّثبت ّبحقو ّمخالفةّ ،عميو ّأف ّيخضع ّكغيره ّلمعقوبات ّالقضائية ّأوّ

اإلدارّّيةّأوّاالنتخابية.

ثانياًّ :تختمؼ ّالمساءلة ّالعامة ّعف ّالمساءلة ّالخارجية ّبحيث ّيتقدـ ّالمواطف ّإلى ّالمسؤوليف ّبتساؤؿّ
موجوّإلىّالمسؤوليفّالرسمييفّ،ويتـّذلؾّعفّطريؽّالتصويتّأوّحمالتّالدفاعّعفّحقوؽّالشعبّ

مؤسساتّالعامةّ .
أوّالمراقبةّالمباشرةّلم ّ

مؤسسةّعامةّأخرىّ،وعمىّ
مؤسسةّعامةّبتسا ّؤؿّموجوّإلىّ ّ
ثالثاًّ:وتعنيّالمساءلةّالداخميةّأفّتقوـّ ّ
ّضدّ
سبيؿ ّالمثاؿ ّحينما ّتدقؽ ّالمحاكـ ّفي ّمدى ّمراعاة ّالقوانيف ّلمدستورّ ،أو ّأف ّيصوت ّالبرلماف ّّ

مالية ّلحكومة ّسابقةّ.
مالي ّفي ّالتوريدات ّال ّّ
مؤسسات ّالتدقيؽ ّال ّّ
السمطة ّالتنفيذيةّ ،أو ّحينما ّتحّقّؽ ّ ّ
(وحشيةّوفتيحةّ )2015ّ،

يعرؼّالباحثّ(المساءلة) ّ بأنياّقدرةّالمستخدـّعمىّتنفيذّالميماتّالمحددةّوقدرتوّعمىّشرحّمستوىّ
وتفسيرىاّوتوضيحياّ،وىيّالتيّحقّقّياّبطريقةّتبنيّثقةّالمراقبّلعمـّالمستخدـّ .
ّ
المكتسباتّ
 .3االستجابة
االستجابةّتعنيّالردّ بالموافقةّعمىّطمبّماّ،ىذاّماّتعنيوّاالستجابةّبشكؿّعاـّ،وىناّتعنيّأفّتك ّوفّ
ّّ
و
منظمات ّتسعي ّإلى ّتمبية ّاحتياجات ّأصحاب ّالمصمحةّ
مؤسسات ّوال ّّ
كؿ ّالعمميات ّالتي ّتقوـ ّبيا ّال ّ

منظمات ّالخدمةّ
وخدمتيـ ّوبعضيـ ّيطمؽ ّعمييا ّمسمى ّ(الخدماتية)ّ ،وىي ّسمة ّمف ّسمات ّمعظـ ّ ّّ
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منظمة ّالعامةّ ،وذلؾ ّلكي ّتتمكفّ
العامةّ ،كما ّتعتبر ّواحدة ّمف ّالخصائص ّالميمة ّفي ّحاكمية ّال ّّ

مؤسساتّواآللياتّالمستخدمةّفيياّمفّخدمةّالجميعّبالّاستثناء(ّ.جالؿّبدويّ )2017ّ،
ال ّّ

مؤسسة ّمف ّخاللو ّخدماتيا ّوتمارسّ
ّّ
ي ّأف ّيكوف ّىناؾ ّإطار
ومف ّالضرور ّّ
ّزمني ّمناسبّ ،تقدـ ّال ّ
ّلزوما ّوجود ّدرجة ّعالية ّمف ّالتفاعؿ ّبيف ّما ّيرد ّبو ّالمجتمعّ
ًّ
نشاطاتيا ّوتقوـ ّبعممياتياّ ،وىذا ّيعني

ووجياتّ نظرّأفرادهّتجاهّالق ارراتّوالعممياتّ،وسرعةّتفاعمياّمعّتسارعّالمجتمعّمعّالتغذيةّالراجعةّ،
يميوّالتعديؿّخالؿّعممياتّالتنفيذّأوّّأُطرّالق ارراتّاعتماداًّعمىّذلؾ(ّ.النجارّ .)2019ّ،
ياّالسموؾّالذيّيأتيوّإنسافّكرد ّفعؿّلمثيرّماّ،وقدّتكوفّاالستجابةّ
ّّ
ويعرؼّالباحثّ(االستجابة) ّ ّّ
بأن

مجردّتغييراتّجسمانيةّ،مثؿّاالنفعاؿّ،وقدّيكوفّسموكاً ّبسيطاً ّكحركةّالجسـّأوّسموكاً ّمعقداً ّمثؿّ
إعادةّترتيبّالبيئةّالمحيطةّباإلنساف.
 .4المساواة والعدالة
ّالحاكمية ّالرشيدةّ ،فيـّ
ّّ
ويعني ّذلؾ ّأف ّيخضع ّجميع ّأفراد ّالمجتمع ّلممساواة ّوعدـ ّالتمييز ّفي ّإطار

متساووف ّبالحقوؽ ّوالحريات ّوالكرامةّ ،والمقصود ّىنا ّالعدؿ ّاالجتماعي ّبحيث ّيكوف ّلجميع ّأفرادّ
ّوشيوخا ّالفرصة ّلتحسيف ّأوضاعيـ ّاالجتماعية ّوالتطمع ّدائما ّلتحسيفّ
ًّ
ًّ
ّورجاال
ّنساء ّو ًّ
اطفاال
ًّ
المجتمع
اوضاع ّالفئات ّالمحرومة ّوالميمشة ّوضماف ّامنيـ ّاالجتماعي ّوالعمؿ ّعمى ّتوفير ّاحتياجاتيـّ

األساسّّية(ّ.الكرديّ )24ّ،2017ّ،
االجتماعيّ
ّّ
تعني ّالمساواة ّتوفير ّالفرص ّلمجميع ّلتحسيف ّرفاىيتيـ ّوحمايتيـّ ،مما ّيتطمب ّتوفر ّالعدؿ ّ

لجميع ّالمواطنيف ّلتكوف ّلدييـ ّالفرص ّالحياتية ّلتحسيف ّأوضاعيـّ ،مع ّوضع ّسياسات ّذات ّأولويةّ
الستيداؼ ّتحسيف ّأوضاع ّالفئات ّالمحرومة ّمف ّأجؿ ّضماف ّإشباع ّحاجاتيـ ّاألساسية ّوضماف ّأمنيـّ
المجتمعيّ .والعدالة ّاالجتماعية ّىي ّتوزيع ّالموارد ّوالقدرات ّاالنتاجية ّبشكؿ ّيمبي ّالحاجات ّاالساسيةّ
لكافة ّأفراد ّالمجتمعّ ،ويضمف ّحقوقيـ ّفي ّاستخداـ ّاالرض ّورأس ّالماؿ ّالكافي ّوالمساعدة ّالتقنيةّ
أفّ
صنع ّالقرارّ ،في ّالحقؿ ّوالمجتمعّ ،إذ ّ ّّ
وفرص ّالتسويؽ ّويتـ ّإفساح ّالمجاؿ ّلمجميع ّلممشاركة ّفي ّ ُّ

االجتماعيّقادرّعمىّتيديدّالنظاـّاالجتماعيّبأكممو(ّ.مطيرّ )26-24ّ،2013ّ،
ّّ
االضطرابّ
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بأنيا ّإخضاع ّجميع ّاألفراد ّفي ّالدولة ّلممساواةّ ،وعدـ ّالتمييز ّفي ّإطارّ
ّويعرؼ ّالباحث ّ(المساواة) ّ ّّ

الحكومةّالرشيدةّ .

 .5سيادة القانون
أفّاحتراـّالمبادئّالقانونيةّيساعدّعمىّإرساءّأسسّالعدالةّوأركانياّوتثبيتياّ،وىذاّماّ
ؾّفيوّ ّّ
مماّالّش ّ
ؿ ّالنزاعاتّوتحريكياّباألساليبّّالقانونيةّوالىّمساواةّالجميعّأماـّالقانوفّ،
يقودّإلىّتفعيؿّآلياتّح ّ
فّتُستأنؼّ
وذلؾّباتأكيدّلفّيحدثّسوىّعفّطريؽّالعمؿّعمىّأفّيكوفّالجيازّالقضائيّمستقالً ّّوأ ّ
وتستمرّالرقابةّعمىّمختمؼّاإلنجازاتّعمىّكافةّالمستويات(ّ.الزبوفّ )2017ّ،
ّّ
الّبدّلمقانوفّأفّيسودّ،وىذاّماّيسمىّبسيادةّالقانوفّومعناهّأفّتطبؽّبنودّالقانوفّبحذافيرىاّعمىّكؿّ
المواطنيف ّمف ّغير ّاستثناءّ ،بحيث ّال ّيفمت ّأحد ّمف ّالعقاب ّإذا ّاستحقو ّميما ّكانت ّأصمو ّومركزهّ
ؿ ّالمواطنيفّ ،الى ّجانب ّىذا ّينبغي ّبناء ّصيغة ّ ُحكـّ
الوظيفيّ ،حيث ّأف ّالقانوف ّيشكؿ ّالمرجعية ّلك ّ
اسيّ
سي ّّ
ّّ
مستقرة ّوثابتة ّلكنيا ّقابمة ّلمتطوير ّإف ّاحتاج ّاألمرّ ،وىذا
ّيؤدي ّإلى ّالشعور ّباالستقرار ّال ّ
مؤسساتّالديمقراطية(ّ.حناّ )2014ّ،
والعيشّبثقةّفيّق ارراتّالدولةّوقوانيياّمفّخالؿّبناءّال ّ

 .6المشاركة
والديمقراطيةّمصطمحّحديثّالنشأةّومقصودهّإتاحةّالفرصةّلمعامميفّبأفّيعبرواّعفّآرائيـّوأفكارىـّ
أفّيدّلُواّباقتراحاتيـّذاتّالعالقةّفيماّيقوموفّفيوّمفّأعماؿّ،
بحريةّمفّغيرّكبتّأوّتكميـ ّأفواهّ،و ُ

وأف ّيتحدثوا ّبما ّيجوؿ ّفي ّخّواطرىـ ّتحديداً ّفي ّالجوانب ّالتي ّتمس ّمصمحتيـ ّبشكؿ ّمباشرّ ،كذلؾّ

تعنيّإعطاءىـّالفسحةّمفّالحرّّيةّلممشاركةّفيماّتتخذّاإلدارةّمفّق ارراتّالتيّيمكفّأفّتؤثرّفييـّ،
وتمتصؽّبأعماليـ(ّ.قويدرّ )2016ّ،

ئيسية ّعمىّمدى ّفعاليتوّ
تعتبرّاحد ّالمبادئّاالساسيةّفي ّبناء ّال ُحكـ ّالرشيدّ ،فيي ّمف ّالمؤشرات ّالر ّّ

مفّخالؿّوجودّالمجتمعّالمدنيّودوريةّاالنتخاباتّووجودّ
ّّ
الّّ
وكفاءتوّ،والّيمكفّأفّتتحقؽّالمشاركةّإ ّ

تشريعاتّناظمةّيستندّعميياّ،ناىيؾّعفّحسفّاالدارةّالمحّمّية(ّ.الزبوفّ )48ّ،2017ّ،

واذاّماّطبقتّالديمقراطيةّتطبيقاً ّصحيحاً ّفإنياّبذلؾّتضمفّلجميعّأفرادّالمجتمعّمفّغير ّتحّّيزّأوّ
استثناءّالمشاركةّالفعالةّفيّاتخاذّالقرارّوصنعوّّ،وكذلؾّتضمفّحريةّالرأيّوالفكرّوالتعبيرّمتناسبةّ
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ّاألساسية ّلحقوؽ ّاإلنسافّ ،وىناؾ ّارتباط ّالفت ّبيف ّمبدأ ّالمشاركة ّوما ّتعنيوّ
ّّ
بذلؾ ّمع ّالمعايير

ال ّشفافيةّ ،فال ّيفي ّبالغرض ّأف ّيعرؼ ّالناس ّما ّتوفره ّالحكومات ّليـ ّمف ّمعموماتّ ،ألف ّمعرفةّ
المعموماتّوحدىاّالّيفيّبالغرضّ،بؿّمفّالضروريّأفّتتوافر ّاآللياتّالمناسبةّليكوفّالشعبّقاد اًرّ
ارّأوّتعديموّأوّتبديموّ،ومفّحؽّالشعبّأيضاّأفّيضعّالمسؤوليفّ
ًّ
عمىّممارستياّلمتأثيرّفيّصنعّالقر

تحتّطائمةّالمسؤوليةّوالمحاسبةّلكؿّماّيقوموفّبوّمفّأعماؿّترتبطّبمصالحيـ(ّ.وحشيةّوفتيحةّ،

ّ )2015
 .7التوافق
إفّالوصوؿّإلىّتوافؽّعاـّحوؿّأىـّمصالحّجماعةّالعمؿّمعّالسياساتّ ،ومعّآلياتّالتطبيؽّقدرّ
ثمة ّالعديدّمفّالجياتّذاتّ
ؿ ّ ّّ
المستطاعّ،ىوّماّتعنيو ّتسويةّالمصالحّالمختمفةّ،وعادةّفيّك ّ
منظمةّ ّ

المصالح ّالمتضاربةّ ،أي ّتتعارض ّبعضيا ّمع ّبعضّ ،والمألوؼ ّأف ّاإلدارة ّالعميا ّوأصحاب ّرؤوسّ

األمواؿّيسعوفّباستمرارّإلىّتحقيؽّأفضؿّالعوائدّالماديةّوالمعنويةّ،وتحقيؽّاالستعماؿّاألمثؿّلممواردّ
ّبحوزتيـّ ،وفي ّالمقابؿ ّيسعى ّالموظّفوف ّإلى ّتحقيؽ ّأفضؿ ّاألجور ّوالرواتب ّوالحصوؿ ّعمىّ
ّ
التي
الحوافزّويطمعوفّدوماً ّبتحسيفّظروؼّالعمؿّوأفّتكوفّشروطّعمميـّمالئمةّ،وىناّتختمؼّوجياتّ
التيّتحقؽّمصالحيـّ،لذلؾّفإف ّتطبيؽّال ُحكـ ّالرشيدّيتطمبّالكثيرّمفّالعمؿّ
ّّ
النظرّالتيّترضييـّو
مفّأجؿّالتوفيؽّبيفّوجياتّالنظرّالمختمفةّوالتيّقدّتكوفّمتباعدةّ،ومحاولةّالتقريبّبيفّوجياتّ

نظرىـّوتقصيرّالمسافةّبينيـّلموصوؿّإلىّتوافؽّمريحّيحقؽّمصمحةّجميعّاألطراؼ ّ(جالؿّبدويّ،
ّ )2017
ّفإف ّال ُحكـ ّالرشيد ّيتطمب ّالتوفيؽ ّبيف ّوجيات ّالنظر ّالمختمفة ّوالكثيرة ّ ّومف ّلو ّمصمحة ّفيّ
لذلؾ ّّ

المجتمعّمفّأجؿّالوصوؿّإلىّحالةّمفّاالستقرارّفيّالقرارّالمتخذّ،والذيّيحقؽّالمصمحةّالعامةّ،

ومف ّىناّيتطمبّال ُحكـ ّ الرشيدّأفّيتـّىذاّالتوفيؽّ،كماّيتطمبّوجودّمنظورّواسعّالنطاؽّ،وطويؿّ
األجؿّليتالءـّمعّماّىوّمطموبّلتحقيؽّالتنميةّالمستدامةّ،وكيفيةّتحقيؽّأىدافيا(ّ.النجارّ )2019ّ،
ّ
ّ
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 .8الرؤية االستراتيجية
نظمة ّأو ّتمؾّ ،بحيث ّتوفرّ
تعد ّاالستجابة ّخريطة ّطريؽ ّيستوضح ّاآلخروف ّمنيا ّمسار ّىذه ّالم ّّ
ؿ ّىذهّاألمورّ
معموماتّكافيةّومحددةّعفّالتقنيةّوالتركيزّوالعمالءّواألسواؽّالجغرافيةّواإلنتاجيةّ،وك ّ

منظمة ّإلى ّتطويرىا ّوكذلؾ ّالصورة ّالمستقبميةّ
منظمةّ ،وكذلؾ ّاإلمكانات ّالتي ّتسعى ّال ّّ
التي ّتتبعيا ّال ّّ

منظمةّالتيّترغبّاإلدارةّفيّالوصوؿّإلييا(ّ.قويدرّ )2016ّ،
لم ّّ

مؤسساتّالقطاعّالخاصّمفّ
ّّ
مؤسسات ّالدولة ّوبيف ّ ّ
إف ّالرؤية ّتتحدد ّبمفيوـ ّالتنميةّبالمشاركة ّبيف ّ ّ
خالؿّرسـّالخططّبعيدةّالمدىّلتحقيؽّذلؾّلتطويرّالعمؿّالمجتمعيّمفّجيةّوأفرادهّمفّجيةّأخرىّ

والعمؿّعمىّالتنميةّالبشريةّ،ىذاّحسبّمفيوـّالحاكميةّالرشيدةّ،وحتىّيتـّتحقيؽّالنتائجّاإليجابيةّ
المرضيةّفيّرسـّالخططّضمفّإطارّالحاكميةّالرشيدةّ،يجبّأفّيؤخذّبعيفّاالعتبارّكافةّالمتغيراتّ
الداخميةّوالخارجيةّالتيّقدّتؤثرّعمىّالسيرّحسبّالخططّ،وكذلؾّدراسةّالمخاطرّالتيّمفّالممكفّ
أفّتواجوّاإلدارةّخالؿّالتنفيذّومحاولةّوضعّالحموؿ(ّ.الكرديّ )2017ّ،
اىفّ،وىذاّماّيسمىّ
ُّ
ّمستقبميةّعمىّضّْوءّماّيحدثّفيّالوقتّالر
َّ
مؤسساتّالناجحةّعادةّخططاً
تُ ّ
عد ّال ّ
بالتخطيطّاالستراتيجيّحيثّأنوّأداةّلتنظيـّالوقتّالحاضرّعمىّأساسّالتوقعاتّفيّالمستقبؿّ،أماّ

منظمةّوتقودىاّ
اتيجيةّفيذاّيعنيّأنوّترسـّطريؽّالمستقبؿّفتأخذّال ّّ
ّ
منظمةّخطةّاستر
صمـّال ّّ
عندماّتُ ّّ
ّ
مف ّالمحظة ّالحالية ّإلى ّحيث ّترغب ّأف ّتكوف ّبعد ّعدة ّسنواتّ ّ ،وقد ّتكوف ّخمساً ّأو ّعش اًرّ ،ومفّ

ي ّأف ّتتضمف ّالخطة ّاالستراتيجية ّما ّيسمى ّبالخطة ّالتشغيمية ّشرط ّأف ّتكوف ّمقسمة ّعمىّ
الضرور ّّ
مدارّسنواتّإعدادّالخطةّالشاممة(ّ.مطيرّ)2013ّ،
 .9الكفاءة والفاعمية
أماّالفاعميةّفتعرؼّعمىّأنياّصفةّتعنيّالنتاجّأوّالمقدرةّعمىّالوصوؿّإلىّالنتيجةّالمطموبةّ،وتعبرّ
ّّ
ّتُدعى ّبالمدخالت ّلمحصوؿ ّعمى ّالنتائجّ
الفاعمية ّعف ّمدى ّصالحية ّالعناصر ّالمستخدمة ّالتي ّ
المطموبةّالتيّتسمىّبالمخرجاتّ،أماّالكفاءةّّفييّأداءّاألعماؿّبالشكؿّالمناسبّوبطريقةّصحيحةّ،
كما ّتشير ّالكفاءة ّإلى ّالعالقة ّالتي ّتربط ّبيف ّالموارد ّوالنتائجّ .وتعني ّتحقيؽ ّأعػػمى ّإفادة ّمقابؿ ّأقؿّ
منظمةّذاتّكفاءةّيعنيّأفّتتحصؿّالمنافعّبأقؿّماّيمكفّ،وأفّتصؿّإلىّ
التكاليؼّ،والّبدّأفّتكوفّال ّّ
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اليدؼ ّالمنشود ّبأسرع ّما ّيمكفّ ،ىذا ّويتضح ّمف ّالفائت ّمف ّتعريفات ّالكفاءة ّوالفاعمية ّأنيما ّأداءّ
األعماؿّالجيدةّبطريقةّصحيحةّبيدّأفّالفاعميةّمرتبطةّبالقيادةّ،أماّالكفاءةّفترتبطّباإلدارةّ،فنقوؿّّ:
تمؾّقيادةّفاعمةّوتمؾّإدارةّكفؤةّ،وىذاّيعنيّأفّالفاعميةّتتحّقّؽّعندماّيكوفّتـّالرسـّلرؤية ّواضحةّ
ووضعّأىداؼّمحددةّورسـّاستراتيجياتّمستقبميةّناجحةّ،باإلضافةّإلىّوجودّالمبادئّوالقيـّوالسعيّ
إلى ّالتنمية ّوالتطويرّ ،أما ّالكفاءة ّفتتحقؽ ّعندما ّيكوف ّىناؾ ّتخطيط ّوتنظيـ ّوادارة ّلموقت ّورقابةّ
ي(ّ.أبوّحسيفّ )2018ّ،
ؿّماّيتعمؽّبالعمؿّاإلدار ّّ
ومتابعةّ،وبك ّ
والحقيقةّأف ّالكفاءة ّوالفاعمية ّىماّمفردتاف ّمتالزمتافّحينماّيتعمؽّاألمرّبقياس ّاإلنجازاتّ ،وىذاّماّ
ّ،ولذلؾّتـ ّتعريؼّاألداءّعمىّأنوّ
ّّ
يعكسّالتوجوّالذيّيعطيّتعريفاً ّلألداءّانطالقاّمفّالمفردتيفّمعاً
تمؾ ّالعالقة ّبيف ّالنتيجة ّوالمجيودّ ،النتيجة ّالتي ّتعتمد ّعمى ّاإلدارة ّوالمجيود ّالذي ّيقدمو ّالعماؿّ

والموظّفوفّ ،واألداء ّمعمومة ّكمية ّفي ّغالب ّأحيانو ّيتبيف ّمف ّخاللو ّحالة ّبموغ ّالغايات ّاو ّدرجتياّ
منظمة(ّ.جالؿّبدويّ،
وتحقيؽّاألىداؼّبالمعاييرّالمرصودةّوالخططّالموضوعةّوالتيّأعدتياّإدارةّال ّّ

ّ )2017

ةّعمىّالتحرؾّفيّمحيطّمينيّ،وتتمثؿّفيّالمقاربةّبيف ّالمياراتّ
ّّ
ّويعرؼّالباحثّ(الكفاءة)ّبأنياّالقدر

المت ُحكـّفيياّقدراتّفرديةّكامنةّوتنظيـّالعمؿّالذيّيمنحّشرعيةّممارسةّمعرفيةّمعينةّ،وىيّخاصيةّ
مرتبطةّبالفردّأكثرّمفّارتباطياّبتنظيـّالعمؿّ .

مؤسسة ّعمى ّتأميف ّالموارد ّالمتاحة ّواستخداميا ّبكفاءة ّلتحقيؽ ّأىداؼّ
وعرؼ ّ(الفاعمية) ّبأنيا ّقدرة ّال ّ

محددةّ .

 3.1.2ال ُمعيقات التي تواجو االجيزة الرقابية في تحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
 .1ال ُمعيقات اإلدارية (التنظيمية)
أي ّأمرّمستجدّفي ّعدةّ
منظمة ّفي ّ ّّ
أي ّ ّّ
يمكفّحصرّالمعوقاتّاإلدارّّيةّوتحديدىاّ،وىي ّالتيّتواجوّ ّّ

نقاطّ ،والناتجةّعفّالنقصّفيّالوعيّعندّالقياداتّاإلدارّّيةّوالموظّفيفّإضافةّإلىّخوفيـّمفّفقدىـّ

أيّأمرّجديدّأوّتقنيةّجديدةّوىيّكاآلتي(ّ،عموافّ )43ّ،2017ّ،
ىـّالوظيفيةّفيّحاؿّتـّتطبيؽّ ّّ
ّّ
مراكز
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 .1ضعؼّالتخطيطّوالتنسيؽّعمىّمستوىّاالدارةّالعمياّ
 .2عدـّوضوحّالدورّوغموضّالمياـّالمطموبّتنفيذىاّوسببّذلؾّيرجعّإلىّعدـّوجودّاالىتماـّ
الكافيّمفّقبؿّاالدارةّالعميا.
ةّوالتنظيمّّيةّواعتمادىاّعمىّأساليبّتقميديةّومحاولةّالتمسؾّبياّمماّيقمؿّ
 .3المستوياتّاإلدارّّي ّ
أيّأمرّمستحدث.
مفّاستفادتياّمفّ ّّ

مؤسساتّالحكوميةّمفّطرؼّالعامميفّالتيّتبرزّضدّتطبيؽّ
 .4مقاومةّالتغييرّفيّال ّّ
منظماتّوال ّ
التقنياتّالحديثةّخوفاًّعمىّمناصبيـّ ّومستقبميـّالوظيفي.

 .5غياب ّالرؤية ّاالستراتيجية ّالواضحة ّبشأف ّاستخداـ ّتكنولوجيا ّالمعمومات ّواالتصاالت ّبماّ
منظماتّالمستقبؿّااللكترونية.
يخدـّالتحوؿّنحوّ ّّ

ويضيؼّالباحثّمعيقًاّأخرّلمرقابةّاإلدارّّيةّفيّتحقيؽّال ُحكـّالرشيدّفيّفمسطيفّويتمثّؿّفيّإىماؿّ
ّ

وثيقًا ّبرقابة ّالفرد ّعمىّ
ّلمفرد ّالعامؿّ ،وتيميش ّاحتياجتو ّالنفسية ّوالمرتبة ّارتباطًّا ّ ّ
العامؿ ّالنفسي ّ
ذاتو،وتقعّضمفّمسؤولياتّالرقابةّالسابقةّأوّالوقائيةّويمكفّتوضيحّىذاّالمعيؽّباختصارّأفّيتـّ
نساناّوليسّْالةّ .
التعامؿّمعّالموظّؼّباعتبارهّإ ًّ
ّوبصورة ّعامة ّىنالػؾ ّالعديػد ّمػف ّالمعوقػات ّوالعوامػؿ ّالتػي ّتحػد ّمػف ّتطبيػؽ ّمفيػوـ ّال ُحكـ ّالصػالحّ
اسيّبيفّاألحزابّالحاكمةّ،وكذلؾّالتنسيؽّمػاّبيفّ
سي ّّ
وتعمؿّعمىّتقويضوّمفّبينياّضعؼّالتنسيؽّال ّ

ػداخؿّالصػػالحياتّوالمسػػؤولياتّ،وكػػذلؾّغيػػابّالديمقراطيػػةّ
ّّ
مؤسسػػاتّالدولػػةّالمختمفػػةّمػػفّخػػالؿّتػ
ّ
اسي ّوبيئةّفكريةّمناسبةّلياّّ،وعدـّاحتراـّالحرياتّالفرديةّوالجماعيػةّ،
سي ّّ
الحقيقيةّ،وعدـّوجودّمناخّ ّ
وعدـّتمكيفّالمرأةّواخذّدورىاّفيّالمجتمػعّنتيجػةّعػاداتّالمجتمػعّوتقاليػدهّ،وضػعؼّاكتسػابّالمعرفػةّ

وتوظيفيػاّفػيّخدمػةّالمجتمػعّبالشػكؿّالػذيّيطػورّالقػدراتّالبشػريةّ ّ،وتػدىورّالوضػعّاألمنػيّ،وىنالػؾّ
مالي(ّ.بخيتّ،2014ّ،
يّوال ّّ
بعضّالعوامؿّتقؼّبالضدّمفّتطبيؽّمفيوـّال ُحكـّالصالحّكالفسادّاإلدار ّّ
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ؿّماّمضىّمفّمصطمحاتّيندرجّضمفّإطارّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّوتعتبرّمفّمقوماتوّ،والحقيقةّ
إفّك ّ
ّ
أفّمقوماتّال ُحكـّالصالحّومبادئوّليستّمتوفرةّفيّثقافتناّبالقدرّالكافيّالذيّيسمحّبناءهّعمىّأسسّ

فمسطيني ّت ُحكموّالسمطويةّحيناً ّواالتكاليةّحيناً ّآخرّ ،والمجتمعّالعشائريّ
ّّ
إف ّمجتمعناّال
متينةّ ،حيثّ ّّ

اسيةّ
سي ّّ
اسيةّغائبةّمغيبةّالّصوتّلياّ،عمماً ّّ
سي ّّ
ّّ
ّبأفّاألحزابّال ّ
فيّغالبّأحيانوّ،لذلؾّفإفّاألحزابّال ّ
44

تعتبرّمفّالقواعدّاألساسيةّالتيّيتكئّعميياّبناءّال ُحكـ ّالرشيدّ،وغيابياّيعنيّسيطرةّالنظاـّوال ُحكـّ

السمبيّاستبدادّالسمطة(ّ.حناّ )2014ّ،
ّّ
العشائريّالذيّيبرزّقدّيوازفّمفّحيثّتأثيرهّاإليجابيّو

يّومنياّ
كثيرةّىيّالمشكالتّاإلدارّّيةّالتيّتقؼّفيّوجوّتطبيؽّال ُحكـّالرشيدّوالمرتبطةّبالجيازّاإلدار ّّ

ماّيمي(ّ:أبوّحسيفّ )2018ّ،

 .2سطوةّّالمركزيةّالشديدةّوتغمبياّوضعؼّالالمركزيةّعمىّمستوىّاإلدارة.
شامؿّواالفتقارّإليوّ،والذيّيتسببّفيّالتقميؿّمفّاالستعماؿّاألمثؿّلمطاقاتّ
 .3غيابّالتخطيطّال ّ
التنظيمّّية.

يّاليائؿّ
يّ،وأحيانّاًّاستحالتياّبسببّحجـّالجيازّاإلدار ّّ
 .4صعوبةّتفعيؿّالرقابةّواإلشراؼّاإلدار ّّ
وكثرة ّنشاطاتو ّمف ّجيةّ ،وتعددىا ّمف ّجية ّأخرىّ ،يضاؼ ّإلى ّذلؾ ّوجود ّعمالة ّزائدة ّماّ

يجعؿّعمميةّتطبيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّصعباً.

 .5التقاليدّالتنظيمّّيةّ،حيثّمفّالصعبّجداً ّتغييرّنمطّاإلدارةّالتقميديّبأنماطّاإلدارةّالحديثةّ،
منظمة ّسببو ّتخوؼ ّالمديريف ّفي ّاإلدارة ّالعميا ّمفّ
ّوبيذا ّتقؼ ّعائقاً ّبطريؽ ّالمشاركة ّفي ّال ّّ
الفشؿّأوّفقدافّالسيطرةّعمىّالوضعّّواتخاذّالق اررات.

 .6الصفاتّالتيّيتمسؾّبياّبعضّالمدراءّكاالستبداديةّوالتسمطّوالديكتاتوريةّوانفرادىـّبكؿّماّ
مؤسسة.
ّ
مؤسس
ةّوعدـّالسماحّألحدّبمشاركتيـّفيّإدارةّال ّ
تتطمبوّال ّ

افرىاّ ،كؿ ّذلؾ ّيحوؿ ّدوفّ
 .7قمة ّالخبرة ّوشح ّالمعرفة ّوتبايف ّالتخصصات ّالمينية ّأو ّعدـ ّتو ّ
مشاركةّالعامميفّفيّأمورّالّيفقيونيا.
 .8ال ُمعيقات التشريعية
أخي اًرّ ..وبعد ّأف ّأسمفنا ّالحديث ّعف ّشيء ّمف ّاألسباب ّالتي ّتحوؿ ّدوف ّتطبيؽ ّال ُحكـ ّالرشيد ّفيّ
يعيّبسببّاالقتتاؿّ
ؿّغيابّالمجمسّالتشر ّّ
فمسطيفّ،يضاؼّإلىّذلؾّ ُمعيقاتّأخرىّ،حيثّ ّّإنوّوفيّظ ّ
فمسطينيّمنذّعاـّ 2007ـّّ،وىناّيمكفّالقوؿّالشيءّالكثيرّعفّحالةّغريبةّونادرةّ،وىيّ
ّّ
واالنقساـّال
ماليةّواإلدارّّيةّ
غياب ّالحاضنة ّلمعمميةّالرقابية ّوىو ّالمجمسّالتشريعيّ ،ولذلؾ ّيبقىّ ّديوافّالرقابة ّال ّّ

كجسدّمبتورّالذراعّالّقدرةّلوّعمىّالقياـّبمياموّكماّيجبّأفّيكوفّبمعزؿّعفّباقيّأجيزةّالجسدّ
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الحيويةّاألخرىّالتيّتساندّالديوافّ،وبديييّجداً ّأفّيكوفّليذاّالنقصّفيّجسدّالديوافّتأثيرّسمبيّ
ويضعؼّالكفاءةّعندّديوافّالرقابةّفيّأداءّميامةّالموكمةّإليوّبالشكؿّالصحيحّ.
بالغّيزعزعّالفاعميةُّ ّ،

(الزروّ )2019ّ،

يضاؼّإلىّال ُمعيقات ّالتيّتواجوّديوافّالرقابةّأيضاً ّتحدياتّيواجيياّديوافّالرقابةّفيّتنفيذّمياموّ

ّوىي(ّ:الزروّ )2019ّ،

 .1اختفاء ّاإلحصائي ات ّالتي ّتتسـ ّبالوضوح ّوالثقة ّالتي ّمف ّالممكف ّأف ّيستند ّعمييا ّديواف ّالرقابةّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّأداءّعممو.
ال ّّ

إفّ
فمسطينيةّإلىّمناطؽّ(أّّ،بّّ،ج)ّحيثّ ّّ
ّّ
 .2التحديّالكبيرّىوّتقسيـّمناطؽّالسمطةّالوطنيةّال
مناطؽ ّ(ج) ّتحديداً ّتخضع ّبكامميا ّإلى ّسيطرة ّاالحتالؿ ّاالسرائيمي ّمف ّالناحيتيف ّاإلدارّّيةّ
واألمنيةّ،وىذاّماّيفوتّعمىّالديوافّالحصوؿّعمىّّمعموماتّكافية ّعفّتمؾّالمنطقةّ،وبالتاليّ

يصعبّعميوّأفّيمارسّأعمالوّبحريةّفيّىذهّالمناطؽّألنيا ّخارجةّعفّنطاؽّسيطرةّالسمطةّ
فمسطينية.
ّّ
الوطنيةّال

فمسطينيّالعميؽّوالقاصـّالذيّيييمفّعمىّفمسطيفّمفّعاـّّ2007ـّوىذاّيجعؿّمفّ
ّّ
 .3االنقساـّال
الصعوبةّالتواصؿّأوّالعمؿّفيّمنطقةّقطاعّغزةّ.

فمسطيني ّمفّعاـّ2007ـ ّأيضاً ّعف ّالعمؿّ ،وعدـ ّممارستو ّلمياموّ
ّّ
 .4توقؼ ّالمجمس ّالتشريعي ّال
طّموّألسبابّ
الرقابيةّوالتشريعيةّعمىّحدّسواءّمماّيضعؼّمكانتوّويقمؿّمفّفاعميةّالديوافّوتع ّ
منياّاالعتقاالتّاإلسرائيميةّلبعضّأعضائوّ،عمماًّبأفّالمجمسّالتشريعيّيعدّحاضنةّلمديواف.
ماليةّالمخصصةّلمديوافّمفّالموازنةّّقميمةّومحدودةّنسبياًّ،فيّالوقتّالذيّتبمغّموازنةّ
 .5المواردّال ّّ
الديواف ّالسنوية ّ(ّ )5.3مميوف ّدوالر ّفقطّوىذا ّالرقـ ّغير ٍ
ّكاؼ ّمقارنة ّبما ّىو ّمطموب ّمنو ّمفّ

مالي ّال ّيم ّكف ّالديوافّ
مياـّوأعماؿّتحتاجّعدداً ّكبي اًرّمفّالموظّفيفّإلىّغيرّذلؾّ،وىذا ّالموردّال ّّ
مالية ّلمخبراء ّوالمختصيف ّفي ّمجاالت ّعديدة ّتفرضيا ّطبيعة ّعمؿّ
مف ّاعتماد ّمخصصات ّ ّّ

الديواف.

ومماّالّشؾّفيوّأف ّفمسطيفّتحتّنيرّاالحتالؿّاإلسرائيميّوىذاّيعتبرّمفّأىـّالتحدياتّالتيّ
ّّ
.6
تقؼّتحوؿّدوفّأفّيقوـّالديوافّبأعمالوّومياموّ،وتمنعوّمفّممارسةّميامةّبفاعميةّواقتدارّّ.
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فمسطينية ّحالة ّخاصة ّذات ّخصوصيةّ،استثنائيةّومختمفةّعف ّأيّ
ّّ
 .7وبشكؿّعاـّ ،تعتبر ّالحالة ّال
دولةّأخرىّمفّدوؿّالعالـّ،كونياّدولةّمحتمةّمحبوسةّالحرياتّفإفّىذاّبالتأكيدّالّيعيؽّعمؿّ

الديوافّفحسبّ،إنماّيعيؽّالتنميةّويجفؼّالتخطػيطّ،ويؤخرّعممياتّالبناءّويوقؼّالتقدـّ،ومفّ
ىذهّالخصوصياتّنذكرّماّيمي(ّ،حنا)2014ّ،
فمسطينيةّالّتممؾّالسيادةّالكاممةّعمىّاألرضّومواردىا.
ّّ
 السمطةّالمؤسساتيّداخؿّدولةّفمسطيف.
 -عدـّوضوحّالبناءّال ّ

 تشتت ّفمسطيف ّمف ّخالؿ ّالتقسيمات ّالواسعةّ ،فيي ّمقطعة ّاألوصاؿّ ،تقسـ ّإلى ّالضفة ّالغربيةّ،القدسّ ،قطاع ّغزةّ ،الشتاتّ ،والقسـ ّالذي ّيقع ّداخؿ ّالخط ّاألخضرّ ،إضافة ّإلى ّتقسيماتّ
التقسيمات ّوالتي ّتعتبر ّتقسيمات ّداخمية ّلألرض ّكالمدف ّوالقرى ّوالمخيمات ّوتقسيمات ّلممواردّ
البشريةّ،فيناؾّمواطنوفّوالجئوفّونازحوف ّومقيموفّومشردوفّومنفيوفّوأسرىّألىّغيرّذلؾّمفّ
المسمياتّالدالةّعمىّالتقطيعّوالشرذمة.
منظمة ّالتحرير ّوالمجمسّ
 كثرة ّمسميات ّالسمطات ّوبالتالي ّتعدد ّالمسؤولياتّ ،كالسمطة ّالوطنية ّ ّو ّّالوطنيّوالمجمسّالتشريعيّ،وىناؾّبمدياتّومجالسّبمديةّّومحافظاتّوماّإلىّذلؾ.

-

اسيةّوالمشكمةّاألمنيةّعمىّكثيرّمفّالقضاياّالمدنيةّوالحرياتّ
سي ّّ
أحياناًّيتـّتغميبّقضيةّالحالةّال ّ

الشخصيةّوالتنميةّوغيرىاّمفّاألمورّالتيّتعطؿّسيرّال ُحكـّالرشيد.

مالية ّذاتية ّأو ّمحمية ّواعتماد ّالدولة ّاعتماداً ّشبو ّكامؿّعمى ّالتمويؿ ّالخارجيّ
 عدـّوجودّموارد ّ ّّلدعـّموازنتيا.



 .9ال ُمعيقات المحاسبية
إف ّضعؼّالقوانيفّوعدـّالمقدرةّعمىّتطبيؽّالموائحّبدقةّنتيجةّلنظـّالقضاءّالضعيفةّ،وعدـّمحاسبةّ
ّّ
أف ّتداخؿ ّالمصالح ّالعامة ّوتعارضيا ّمع ّالمصالحّ
ؾ ّ ّّ
الفاسديف ّالكبار ّبشكؿ ّخاصّ ،كذلؾ ّال ّش ّ

الشخصيةّ،واستيالءّأصحابّالنفوذّوىيمنتيـّعمىّتوجيوّالمواردّالعامةّبالطرؽّالتيّتخدـّمصالحيـّ،

مؤسساتّالرقابيةّمثؿّىيئةّمكافحةّالفسادّوىيئةّالرقابةّوالمحاسبةّغيرّقادرةّعمىّالقياـّ
يجعؿّمفّال ّ
سستّمفّأجموّ،ولعؿّىذهّالنقاطّىيّمفّأىـّال ُمعيقات ّالمحاسبيةّالتيّتعترضّطريؽّ
بعممياّالذيّّأُ ّّ

ديوافّالرقابةّمفّالعمؿّبشكؿّجيد(ّ.الكرديّ )2017ّ،
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 .10ال ُمعيقات المتعمقة بالكفاءة المينية
الكفاءة ّالمينية ّىي ّمجموعة ّالمعارؼ ّوالمفاىيـ ّوالميارات ّواالتجاىات ّالتي ّيحتاجيا ّالعامؿ ّالداءّ
ّيفترض ّأف ّيكتسبيا ّاثناء ّاعدادهّ
عمموّ ،وتسمح ّلو ّبممارسة ّمينتو ّبسيولة ّويسر ّدوف ّعناءّ ،والتي ُّ

وتدريبوّلمعمؿ(ّ.الفايزّ )475ّ،2019ّ،

مالية ّواإلدارّّيةّ ،ىي(ّ ،فرجّ
ومف ّاىـ ّال ُمعيقات ّالمرتبطة ّبالكفاءة ّالمينية ّالتي ّتواجو ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

وامحمدّ )235ّ،2020ّ،

 .1عدـّتوّفّرّدرجةّعاليةّمفّالكفاءةّوالتدريبّوالخبرةّلدىّموظّفيّالرقابةّوالمراجعةّ،فالّتتالءـّ
درجةّكفاءتيـّوتدريبيـّمعّاحتياجاتّالوظيفةّالتيّيشغمونيا.
ماليةّواإلدارّّيةّمفّقبؿّرؤسائيـّ
 .2عدـّتوّفّرّاليةّلتقييـّكفاءاتّالموظّفيفّالعامميفّفيّاالقساـّال ّّ
باستمرار.

 .3عدـّوجودّبرنامجّالجراءّتقييـّدوريّلمستوىّالكفاءةّوالمعرفةّالمينيةّالتيّيتمتعّبياّموظّفوّ
الديواف.
مالي.
 .4عدـّوجودّبرامجّمتخصصةّلتطويرّمياراتّالموظّفيفّلمواجيةّاثارّالفسادّال ّّ
مؤسساتّبمالحظاتّالديوافّلمسنواتّالسابقة.
 .5عدـّاىتماـّاالداراتّالعمياّفيّال ّ

مالية ّفيّ
 .6محدودية ّالمعرفة ّلدى ّموظّفي ّالديواف ّباالجراءات ّالسميمة ّفي ّتقييد ّالعمميات ّال ّّ
مالية.
الدفاترّوالسجالتّالمحاسبيةّواعدادّالقوائـّال ّّ

 .11ال ُمعيقات التكنولوجية
ماليةّواإلدارّّيةّماّيمي(ّ،عبدّالجابرّ،2013ّ،
أىـّال ُمعيقاتّالتكنولوجيةّالتيّتواجوّديوافّالرقابةّال ّّ
مفّ ّّ
ّ ،)71

مستمرة ّحوؿ ّأساليب ّاالحتياؿ ّاإللكترونيّ ،وقد ّيكوف ّذلؾ ّبسببّ
 .1عدـ ّتوّفّر ّدورات ّتدريبية ّ ّ
الكمفةّالمرتفعةّلمثؿّىذاّالنوعّمفّالدورات.
 .2عدـّوعيّمستخدميّالنظاـّبأىميةّالرقابةّعمىّتكنولوجياّالمعمومات.
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 .3عدـّالتزاـّمستخدميّالنظاـّبالسياساتّالمتعمّقةّبأمفّالمعموماتّالمتبعةّداخؿّالديواف.
 .4التطورّالمتسارعّالساليبّاالحتياؿّاإللكتروني.
 .5عدـّاىتماـّاإلدارةّالعمياّودعمياّالنشطةّالرقابةّالداخميةّالمتعمّقةّبأمفّالمعمومات.
 .6ارتفاعّكمفةّتنفيذّإجراءاتّالرقابةّالداخميةّعمىّأمفّالمعمومات.
ي ّفيّ
مالي ّواإلدار ّّ
اخر ّلمتكن ّولوجيا ّالتي ّتواجو ّعمؿ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ّمعيقًا ّ ًّا
ّ
ويضيؼ ّالباحث

وىوّأفّفئةّكبارّالسفّفيّالديوافّيعانوفّمفّقمةّالخبراتّالتكن ّولوجيةّالحديثةّوالمتطورةّ
ّّ
فمسطيفّ،
نظ ار ّلمتطورات ّال يائمة ّفي ّالشبكة ّالعنكبوتية ّالمستحدثة ّوادواتيا ّ،حيت ّاف ّىذه ّالفئة ّلـ ّتواكبّ

التطوراتّالتكنموجيةّفيّبدايةّتوظيفيـّوعمميـ.
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 2.2الدراسات السابقة
 1.2.2الدراسات العربية
 .1دراسة (فرج وامحمد ،)2020 ،بعنوان "المعوقات التي تواجييا أنظمة الرقابة الداخمية
بالمؤسسات العامة والمؤثرة عمى دورىا في الحد من الفساد المالي من وجية نظر أعضاء
وموظفي ديوان المحاسبة الميبي"
مؤسسات ّالعامةّ
ىدفت ّىذه ّالدراسة ّإلى ّمعرفة ّالمعوقات ّالتي ّتواجييا ّأنظمة ّالرقابة ّالداخمية ّبال ّ
مالي ّمف ّوجية ّنظر ّاعضاء ّ ّوموظّفي ّديواف ّالمحاسبةّ
والمؤثرة ّعمى ّدورىا ّفي ّالحد ّمف ّالفساد ّال ّّ

الميبيّ ،ولتحقيؽ ّىذا ّاليدؼ ّاعتمدت ّالدراسة ّعمى ّالمنيج ّالوصفي ّالتحميمي ّباعتباره ّالمنيج ّالذيّ
يصؼّالظاىرةّويحممياّبعيداّعفّاراءّالباحثيفّ،واستخدمتّاالستبانةّكأداةّأوليةّلجمعّالبياناتّمفّ
مالييف ّباالدارة ّالعامة ّبديواف ّالمحاسبة ّالميبي ّبمدينةّ
مجتمع ّالدراسة ّالذي ّتمثؿ ّفي ّكافة ّالعامميف ّال ّّ

مالييفّباالدارةّ
طرابمسّ،وتكونتّعينةّالدراسةّمفّ(ّ )61مفردةّتمّثّؿّاالعضاءّوالموظّفيفّالفنييفّوال ّّ

العامةّلمديوافّ .

ىـ ّالنتائجّالتيّتوصمتّاليياّالدراسةّوجودّمعوقاتّإدارّّيةّوتشريعيةّومحاسبيةّومتعمقةّبالكفاءةّ
مفّأ ّّ
مؤسساتّالعامةّتؤثرّعمىّدورىاّفيّالحدّمفّ
المينيةّوالتكنولوجيةّتواجيياّأنظمة ّالرقابةّالداخميةّبال ّ

ماليّ .
الفسادّال ّّ

 .2دراسة (النجار ،)2019 ،بعنوان " مدى ممارسة األ نماط القيادية الحديثة ودورىا في تحقيق
معايير ال ُحكم الرشيد"
ىدفت ّىذه ّالدراسة ّإلى ّالكشؼ ّعف ّمدى ّممارسة ّاألنماط ّالقيادية ّودورىا ّفي ّتحقيؽ ّمعايير ّال ُحكـّ

منظماتّغيرّالحكوميةّفيّقطاعّغزةّ،معّتسميطّالضوءّعمىّاالنماطّالقياديةّالحديثةّ
الرشيد ّلدىّال ّّ
والتيّنالتّاىتماـّالباحثّ،وىيّ ،القيادةّاالستراتيجيةّ،والقيادةّالتبادليةّ،باالضافةّعفّكشؼّمستوىّ

العالقةّبيفّاالنماطّالقياديةّالحديثةّومعاييرّال ُحكـ ّالرشيدّ،كماّتسعىّالدراسةّإلىّتحديدّأىـّالفروؽّ
اسةّتعزىّإلىّالمتغيراتّالديمغرافيةّ.وقدّتـّ
ّ
متوسطاتّاستجاباتّالمبحوثيفّحوؿّموضوعاتّالدر
بيفّ ّ
استخداـ ّالمنيج ّالوصفي ّالتحميميّ ،كما ّأستخدمت ّاالستبانة ّكأداة ّرئيسة ّلجمع ّالبياناتّ ،والتي ّتـّ
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تحميمياّباستخداـّالبرنامجّاإلحصائي ّ( ّ )SPSSحيثّطبقتّىذهّالدراسةّعمىّعينةّطبقيةّعشوائيةّ
منظمات ّالتي ّيبمغ ّعدد ّموظّفييا ّ(ّ)25
منظمةّغيرّحكوميةّمف ّال ّّ
مفّمجتمع ّالدراسة ّالبالغ ّ(ّّ ّ )53

موظّؼّفأكثرّ،وتزيدّميزانيتياّعفّمميوفّشيكؿّفيّعاـّ2018ـّ،كماّبمغّحجـّالعينةّ(ّ)357موظّفاّ
منظماتّ .
ّوموظّفةّمفّالعامميفّبتمؾّال ّّ
متوسطةّمفّقبؿّأفرادّالعينةّ
توصمتّالدراسةّإلىّمجموعة ّمفّالنتائجّ،أىمياّ ،وجودّموافقةّبدرجةّ ّ

منظماتّغيرّالحكوميةّفيّقطاعّغزةّ،كذلؾّوجودّموافقةّبدرجةّ
عمىّممارسةّالقيادةّالتبادليةّلدىّال ّّ
منظماتّغيرّالحكوميةّفيّقطاعّ
كبيرةّمفّقبؿّأفرادّالعينةّعمىّممارسةّالقيادةّاالستراتيجيةّلدىّال ّّ

منظماتّغيرّالحكوميةّبتطبيؽّمعاييرّال ُحكـّالرشيدّ.
غزةّباإلضافةّإلىّاىتماـّال ّّ

 .3دراسة (أبو حسين ،)2018 ،بعنوان "معايير ال ُحكم الرشيد ودورىا في تنمية الموارد
البشرية بوازرة الداخمية الفمسطينية"

ىدفت ّىذه ّالدراسة ّإلى ّالتعرؼ ّإلى ّمعايير ّال ُحكـ ّالرشيد ّودورىا ّفي ّتنمية ّالموارد ّالبشرية ّبو ازرةّ

ؽّالمدنيّ،وقدّتناوؿّالباحثّىذاّالموضوعّفيّضوءّاالىميةّالكبيرةّالتيّ
ّّ
فمسطينيةّ– ّال ّ
ش
ّّ
الداخميةّال
تحظى ّبيا ّمعايير ّال ُحكـ ّالرشيد ّفي ّتنمية ّالعنصر ّالبشريّ ،واستخدـ ّالباحث ّالمنيج ّالوصفيّ
التحميميّ،وتوزيعّاستبانةّعمىّأصحابّالوظائؼّاالشرافيةّفيّالمستوياتّاإلدارّّية(العمياّ،الوسطى)ّ،

التيّتتمثؿّفيّ(وكيؿّمساعدّ،مديرّعاـّ،مديرّدائرةّ،رئيسّقسـّ،رئيسّشعبة)ّفيّقطاعّغزةّ،البالغّ
عددىـّ(ّ)251موظّفاًّ ّوموظّفةّ،حيثّاستخدـّالباحثّطريقةّالمسحّالشامؿّ .
توصمتّالدراسةّإلىّجممةّمفّالنتائجّ،أىمياّ ،يتـّتطبيؽّمعاييرّال ُحكـ ّالرشيد ّ(ل ّشفافيةّ،المساءلةّ،
ّّ
المشاركةّ،سيادةّالقانوفّ،االستجابةّ،التوافؽّ،المساواةّوالعدالةّ،الفاعميةّوالكفاءةّ،الرؤيةّاإلستراتيجية)ّ

فيّو ازرةّالداخميةّفيّمحافظةّغزةّ .
 .4دراسة (إبراىيم )2018 ،بعنوان " واقع تطبيق معايير ال ُحكم الرشيد في النيابة العامة بفمسطين
وسبل تعزيزىا
ُ

ىدفتّىذهّالدراسةّإلىّالتعرؼّإلىّ"واقعّتطبيؽّمعاييرّال ُحكـّالرشيدّفيّالنيابةّالعامةّبفمسطيفّوسبؿّ
تعزيزىا ّفي ّفمسطيف" ّولتحقيؽ ّأىداؼ ّالدراسة ّقاـ ّالباحث ّباستخداـ ّالمنيج ّالوصفي ّالتحميميّ،
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وباالستبانة ّلمحصوؿ ّعمى ّالمعمومات ّالالزمة ّلذلؾّ ،كما ّعمد ّالباحث ّإلى ّتطبيؽ ّأسموب ّالمسحّ
الشامؿ ّلجميع ّالعامميف ّفي ّالنيابة ّالعامة ّفي ّقطاع ّغزةّ ،سواء ّمف ّيشغؿ ّوظيفة ّنائب ّعاـّ ،أوّ
مساعديوّ ،أو ّرؤساء ّالنيابةّ ،أو ّوكالء ّالنيابةّ ،أو ّمعاونيف ّالنيابة ّالعامةّ ،إضافة ّإلى ّالموظّفيفّ
اإلدارّّييفّ،وبمغّعددّمجتمعّالدراسةّ(ّ)ّ180فردّ،وتـّاسترجاعّ(ّ)138استبانةّبنسبةّ(ّ .)%ّ66.76
وتوصمتّالدراسةّإلىّنتائجّعديدةّ،أىمياّ،يتـّتطبيؽّمعاييرّال ُحكـّالرشيدّفيّالنيابةّالعامةّفيّقطاعّ
ّّ
غزةّبنسبةّ(ّ % 76.98بصفةّعامةّ،كذلؾّوجودّصعوباتّتواجوّالنيابةّالعامةّفيّتطبيؽّمعاييرّ

ال ُحكـّالرشيدّبنسبةّّ .%71.78
 .5دراسة (جال ل بدوي ،)2017 ،بعنوان " الرقابة ودورىا في تطبيق معايير ال ُحكم الرشيد بوزارة
الداخمية واألمن الوطني الفمسطيني"

ىدفت ّىذه ّالدراسة ّالى ّالتعرؼ ّعمى ّواقع ّالرقابة ّوعالقتيا ّبتحقيػؽ ّمعػايير ّال ُحكـ ّالرشػيد ّفػي ّو ازرةّ

ّواعتمػػدت ّالد ارسػػة ّالمػػنيج ّالوصػػفي ّالتحميمػػيّ ،واسػػتخدمتّ
الداخمية ّواألمف ّالوطني ّبقطاع ّغزةّ ،
الد ارسػػةّاالسػػتبانةّوالمقابمػػةّالشخصػػيةّكػأدواتّلجمػعّالبيانػاتّ،وتكونػتّعينػةّالد ارسػةّمػفّ(ّ)261مػفّ

العػامميفّفػيّو ازرةّالداخميػةّواالمفّالوطنيّبقطاعّغزةّ،وتـّإجراءّّ4مقابمةّشخصيةّمعّجياتّرقابيةّ .
وكافّمفّأىـّنتائجّالدراسةّ ،يوجػػدّعالقػةّإيجابيػػةّبػػيفّواقػػعّالرقابػػةّوتحقيػػؽّمعػػاييرّال ُحكـ ّالرشػػيدّ
فػػيّو ازرةّالداخميػػةّواالمفّالوطنيّبقطاعّغزةّ ّ،ويوجػػدّأثػػرّإيجػػابيّلمرقابػػةّعمػػىّتحقيػػؽّمعػػاييرّال ُحكـّ

الرشػػيدّفػػيّو ازرةّالداخميػػةّواالمػػفّالوطنيّبقطاعّغزةّ .

 .6دراسة (الزبون ،)2017 ،بعنوان " ال ُحكم الرشيد في الفكر السياسي العربي االسالمي–
المقومات والمعايير"

االسالمي ّوتحميؿّ
ّّ
بي ّ
ي ّلمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّفي ّالفكر ّالعر ّّ
ىدفت ّىذه ّالدراسة ّإلى ّالتأصيؿ ّالنظر ّّ

أساسياتو ّومرتكزاتوّ ،وقد ّاستخدـ ّالباحث ّالمنيج ّالوصفي ّالتحميمي ّباالضافة ّإلى ّالمنيج ّالمقارفّ
ومنيجّدراسةّالحالةّومنيجّتحميؿّالمضموفّ .
ف ّالفرؽّبيفّال ُحكـ ّالرشيدّفيّالدولةّاالسالميةّ
توصمتّالدراسةّإلىّالعديدّمفّالنتائجّمفّأىمياّ ،أ ّّ
ّّ
والفكرّالدوليّأنيماّيقومافّعمىّمعاييرّمتشابيةّ .
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 .7دراسة (قويدر ،)2016 ،بعنوان " دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تحقيق معايير ال ُحكم
الرشيد في الو ازرات الفمسطينية"

مالية ّواإلدارّّية ّفي ّتحقيؽ ّمعايير ّال ُحكـّ
ىدفت ّىذه ّالدراسة ّإلى ّالتعرؼ ّعمى ّ"دور ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

فمسطينيةّوالمتمثمةّ
ّّ
فمسطينيةّبقطاعّغزة"ّمفّوجيةّنظرّالفئةّالعمياّفيّالحكومةّال
ّّ
الرشيدّفيّالو ازراتّال

المدرء ّالعاموف)ّ ،ولتحقيؽ ّىذا ّالغرض ّقاـ ّالباحث ّباستخداـّ
في ّ)الوكالءّ ،والوكالء ّالمساعدوفّ ،و ّا
المنيجّالوصفيّالتحميميّ،وتصميـّاستبانةّتتناسبّمعّموضوعّالدراسةّواىدافياّ،وقدّتـّتوزيعياّعمىّ
كبارّالموظّفيفّفيّالو ازراتّالحكوميةّ(وكيؿّو ازرةّ،وّكيؿّمساعدّ،مديرّعاـ)ّ،والبالغّعددىـّ(ّ155
موظّفا)ّّ،وقدّتـّاستردادّّّ117استبانةّبنسبةّّ%ّ75.54مفّمجتمعّالدراسةّ ّ.
مالية ّواإلدارّّيةّ
وقد ّتوصمت ّالدراسة ّإلى ّمجموعة ّمف ّالنتائجّ ،أىمياّ ،مستوى ّأداء ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
فمسطينيةّبقطاعّ
ّّ
بقطاعّغزةّجاءّبدرجةّكبيرةّ،كذلؾّمستوىّتحقيؽّمعاييرّال ُحكـّالرشيدّفيّالو ازراتّال

ماليةّواإلدارّّيةّ
متوسطة ،ووجودّعالقةّطرديةّموجبةّبيفّمستوىّأداءّديوافّالرقابةّال ّّ
غزةّجاءّبدرجةّ ّ
فمسطينيةّبقطاعّغزةّ.
ّّ
بقطاعّغزةّوبيفّمستوىّتحقيؽّمعاييرّال ُحكـّالرشيدّفيّالو ازراتّال

 .8دراسة (وىبة )2015 ،بعنوان "واقع تأىيل قيادات الدولة في الحكومة الفمسطينية بقطاع
غزة ودورة في تحقيق ال ُحكم الرشيد"
فمسطينية ّبقطػاع ّغػزةّ،
ّّ
ىػدفت ّىػذه ّالد ارسػة ّإلػى ّالتعػرؼ ّعمػى ّواقػع ّتأىػؿ ّالقيػادات ّفػي ّالحكومػة ّال

ودورىا ّفي ّتحقيػؽ ّال ُحكـ ّالرشػيدّ ،واسػتخدمت ّالباحثػة ّالمػنيج ّالوصػفي ّالتحميمػي ّوتػـ ّاختيػار ّعينػةّ

فمسطينيةّبقطاعّغزةّكعينةّلمدراسةّ .
ّّ
عشوائيةّعددىاّ(ّ)ّ849مفّقياداتّالدولةّفيّالحكومةّال

أىـّالنتائجّالتيّتوصمتّإليياّالدراسة ،أّ.وجودّعالقةّذاتّداللة ّإحصائيةّبيفّواقػعّتأىيػؿّقيػاداتّ
ةّومستوىّتحقيؽّال ُحكـّالرشيد .بّ.تقوـّقياداتّالدولةّبعقدّ
ّ
فمسطينيةّبقطاعّغز
ّّ
الدولػةّفػيّالحكومػةّال
الندوات ّوالمحاضرات ّبدرجة ّجيدةّ ،وىذا ّيدؿ ّعمى ّاىتماـ ّقيػادات ّالدولة ّباالتصاؿ ّوالتواصؿ ّبيفّ

ّأىميػة ّكبيػرة ّلممػواد ّالتدريبيػة ّبدرجػة ّجيػدةّ ،وىػذا ّيػدؿ ّعمػى ّأفّ
العامميف ّفي ّالحكومة .جّ .توجػد ّّ

فمسطينيةّبغزةّتوليّاىتماماّكبي ارّلمموادّالتدريبيػةّالتػيّتتناوليػاّالػدوراتّ،أىـّالتوصيات ،أّ.
ّّ
الحكومػةّال
فمسطينية ّباستضافة ّمدربيف ّمف ّالخارجّ ،لتدريب ّقيادات ّالدولة .بّ .أف ّتشارؾّ
ّّ
أف ّتقوـ ّالحكومة ّال
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قياداتّالدولةّفيّالبعثاتّالخارجية .جّ.أفّيوجػدّتوافػؽّبػيفّالمسػتوياتّاإلدارّّية ّوالمختمفػةّ(العميػاّ،

الوسػطيّ،والػدنيا)ّعمػىّقواعػدّالتنافسّ .

 2.2.2الدراسات االجنبية
1. (Stojanovic, 2016) Influence of Good Governance on Sustainable
Development at Different Stages of Development
تأثير ال ُحكم الرشيد عمى التنمية المستدامة في مراحل مختمفة من التنمية.
ييدؼّىذاّالبحثّإلىّتحميؿّتأثيرّوآثارّنموذجّال ُحكـ ّالرشيدّعمىّمؤشراتّمعينةّلمتنميةّالمستدامةّ،
ّجمعت ّالبياناتّ
وقد ّحددنا ّاألبعاد ّاألساسية ّلم ُحكـ ّالصالح ّوالمؤشرات ّالمالئمة ّلمتنمية ّالمستدامةُّ .

العالميّ .وركزّ
ّّ
التجريبية ّمف ّقواعد ّالبيانات ّاإلحصائية ّذات ّالصمةّ ،بما ّفي ّذلؾ ّمؤشرات ّال ُحكـ ّ
البحثّعمىّدراسةّآثارّالنموذجّالتجميعيّواالبعادّالفرديةّلم ُحكـّالصالحّعمىّمؤشراتّمختارةّلمتنميةّ

المستدامةّ .وقد ّمكنت ّبحوثنا ّالتجريبية ّمف ّإجراء ّتحميؿ ّشامؿ ّلمروابط ّالبينية ّبيف ّالحوكمة ّالرشيدةّ

ومؤشراتّالتنميةّالمستدامةّضمفّفرادىّفئاتّالبمدافّ،وأظيرّالبحثّأفّالداللة ّاإلحصائيةّواالتجاهّ
وكثافةّآثارّبعضّأبعادّال ُحكـّالرشيدّتختمؼّفيماّيتعمؽّبمؤشرّمختارّلمتنميةّالمستدامةّواالنتماءّإلىّ
فئة ّمعينة ّمف ّالبمدافّ ،وفي ّبعض ّالحاالت ّلـ ّنجد ّآثا ار ّىامة ّلبعض ّأبعاد ّال ُحكـ ّالرشيد ّعمىّ

المؤشراتّالفرديةّلمتنميةّالمستدامةّ،فيّحيفّالحظناّفيّبعضّالحاالتّآثاراّسمبيةّكبيرةّ.وتشيرّىذهّ
النتائجّبوضوحّإلىّأنوّالّيوجدّنموذجّواحدّيناسبّالجميعّ .
Strengthening

Governance

and

Accountability

)2010

2. (Uddin,

Extrabureaucratic Mechanisms.
تأثيرّال ُحكـّالرشيدّعمىّالتنميةّفيّبنغالدشّ ّ
ىدفتّىذهّالدراسةّإلىّمعرفةّتأثيرّتطبيؽّمبادئّال ُحكـ ّالرشيدّعمىّالتنميةّالمحميةّفيّبنغالدشّ،

حيثّإفّال ُحكـّالرشيدّأحدّأىـّشروطّالتنميةّ،وكانتّأىـّالنتائجّ،أفّتطبيؽّمعاييرّال ُحكـّالرشيدّفيّ
ّّ

بنغالديشّأمرّنادرّالحدوثّفيّالواقعّالعمميّ،ويشكؿّالفسادّعقبةّكبيرةّأماـّتطبيؽّال ُحكـّالرشيدّفيّ
بنغالديشّ،كماّأفّعمميةّصفّالقرارّليستّشفافةّ،أماّأىـّالتوصياتّ ،ضرورةّتطبيؽّمعاييرّال ُحكـّ
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الرشيدّفيّجميّالجوانبّفيّبنغالديشّ،وبذؿّالمزيدّمفّالجيودّلفرضّمعاييرّال ُحكـّالرشيدّعمىّكؿّ

األصعدةّ،ـّالحاجةّلثورةّنفسيةّلتعزيزّال ُحكـّالرشيدّ .
Good
in

for

Programs

Participation

People’s

Development

Rural

2010),
of

Study

3. (Waheduzzaman,
A

Governance،
Bangladesh

المشاركة المجتمعية من أجل ال ُحكم الرشيد ،دراسة برامج التنمية الريفية في بنغالديش.
ىدفت ّىذه ّالدراسةّإلىّالتحقؽّفيّظروؼّمحددةّعمىّالمستوىّالمحميّ،والعوائؽّالتيّتحوؿّدوفّ
المحميّ.يسعىّالبحثّأيضاّإليجادّالسبؿّالممكنةّلزيادةّ
ّّ
عمميةّالمشاركةّالمجتمعيةّفيّىيئاتّال ُحكـ ّ
المشاركة ّالمجتمعية ّفي ّبرامج ّالتنمية ّالتي ّيمكف ّأف ّتسيـ ّفي ّال ُحكـ ّالرشيدّ .ىدفت ّالدراسة ّايضاّ

ؿ ّمفّذاتيةّ(موقؼّالحكومةّوالمسؤوليفّالحكومييفّالمحمييفّالمنتخبيفّوالسكافّالمحّمّييف)ّ،
تعقبّك ّ
والعوامؿّالموضوعيةّ(ّالنظـّاإلدارّّيةّوالقانونيةّلمشاركةّالشعب)ّ،التيّتسببّالحواجزّأماـّالمشاركةّ

استُخدمتّ
وقدّاعتمدتّىذهّالدراسةّعمىّالمنيجّالنوعيّلمحصوؿّعمىّإجاباتّعمىّجميعّاألسئمةّّ.و ّ
المقابمةّكأداةّلمدراسةّالىّجانبّاالستبيافّ .
أفّ ًّأياّمفّ
وقدّكشفتّالنتائجّأفّىناؾّمشاكؿّمتعددةّتسيـّفيّعدـّفعاليةّالمشاركةّالمجتمعيةّ.وىيّّ ّ،
ّّ

الجياتّالفاعمةّ-مثؿّالمسؤوليفّالحكومييفّ،والممثميفّالمنتخبيفّأوّالسكافّالمحمييفّالّيدركوفّقيمةّ
المشاركة ّالمجتمعيةّ .آليات ّالمشاركة ّالمجتمعية ّالمباشرة ّمف ّخالؿ ّالمجاف ّاإلدارّّية ّالمختمفة ّكانتّ
خاطئةّ .ال ّيوجد ّنظاـ ّقانوني ّمتيف ّلضماف ّالمشاركة ّالمجتمعية ّكشرعية ّعمى ّالمستوى ّالريفيّ.

الالمركزيةّاإلدارّّي ةّغيرّمكتممةّ،وىذاّمكفّالمسؤوليفّالحكومييفّمفّالسيطرةّعمىّالممثميفّالمنتخبيفّ

ماليةّ.
فيماّيتعّمّؽّباألمورّال ّّ

4. (Nikolic, 2008). Participants Manual on Good Governance
الرشيدّ،وييدؼّىذاّالدليؿّإلىّأفّيكوفّمرجعاّ
ًّ
ىذهّالد ارسةّىيّعبارةّعفّدليؿّالمشاركةّفيّال ُحكـ ّ

لموكاالت ّالشريكة  CORADوالمجموعاتّالمستيدفةّ(المجتمعية) ّالذيفّيريدوفّتبنيّممارساتّال ُحكـّ

الغذائيّ.واىتمتّ
ّّ
الرشيدّ ّ.ومساعدتيـّفيّجعؿّعمميـّواجراءاتيـّأكثرّ ّشفافيةّومساءلةّ،لتحقيؽّاألمفّ
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اتّالمجتمعّالمدنيّفيّسيّارليوفّ(فيّأفريقيا)ّفيّ
ّّ
منظمةّمفّ ّّ
منظم
الدراسةّلتعزيزّقدراتّ(ّّ ّ)ّ1000

التعاوف ّمع ّالحكومة ّمف ّأجؿ ّتحقيؽ ّالجيود ّال ارمية ّإلى ّمنع ّالفساد ّوتعزيز ّالديمق ارطيةّ ،وحقوؽّ

اإلنسافّ،وال ّشفافيةّ،والمساءلةّ،وبالتاليّتحقيؽّاالمف ّالغذائيّ،وأوضحّالدليؿّأفّمبادئّال ُحكـ ّالرشيدّ
ىيّ(المشاركةّ،سيادةّالقانوفّ،ال ّشفافيةّ،المساءلةّ،االستجابةّ،اإلجماعّ،العدؿّ،الفاعميةّوالكفاءة(ّ .

5. (Mardiasmo ،2007 ), Implementation of Good Governance and
International Harmonization، The Case of Regional Governments in
Indonesia
تنفيذ ال ُحكم الرشيد والمواءمة الدولية ،حالة من الحكومات االقميمية في اندونيسيا.
ّمستوى ّال ُحكـ ّفي ّحكومة ّاقميمية ّفي ّاندونيسيا ّواالمور ّالتي ّتحوؿّ
ّ
ىدفت ّىذه ّالدراسة ّالي ّتحميؿ
وتعيؽ ّمف ّتنفيذ ّال ُحكـ ّالرشيد ّفييا ّوتقييـ ّمدي ّعالمية ّىذه ّالتجربة ّمقارنو ّبالمعايير ّالدولية ّلم ُحكـّ
الرشيدّوىؿّتتماشى ّمعّالمعاييرّالمثاليةّفيّاإلدارةّوال ُحكـّ.واىتمتّالدراسةّببيافّمدى ّفعاليةّتنفيذّ

االقميميّ .
ّّ
اسيّ
سي ّّ
ّ
ال ُحكـّالجيدّعمىّاستقالليةّ
النظاـّاالقتصاديّالذيّينعكسّايجاباّعمىّالقرارّال ّ

ّالمنيجي ّلتسمسؿ ّالخطوات ّالتي ّأوصمتّ
ّّ
ّتخصصيا ّفي ّاستخداـ ّاألسموب
ّّ
اظيرت ّالد ارسة ّعمقاً

الحكومة ّالرشيدة ّفي ّإندونيسيا ّلمعالمية ّمف ّخالؿ ّبسط ّالمساواة ّوالعدؿ ّوسيادة ّالقانوفّ .ونتج ّعفّ
الدراسةّتعميؽّاستراتيجيةّال ُحكـّالرشيدّوالموائمةّالدوليةّ ّ.

 3.2.2التعقيب عمى الدراسات السابقة
أوجو ّالتشابوّ :التشابو ّبيف ّالدراسة ّالحالية ّوالدراسات ّالسابقة ّيكمف ّفي ّمنيجية ّالدراسة ّباستخداـّ
االستبانةّأداةّلجمعّالبياناتّاألوليةّمفّمجتمعّالدراسةّ .
أوجوّاإلختالؼّ:اختمفتّالدراساتّالسابقةّعفّالحاليةّفيّ ّّأنياّاشتممتّعمىّمحوريفّمختمفييفّولـّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّ
تتطرؽّأيّمفّالدراساتّالسابقةّإلييماّ،وىماّال ُمعيقاتّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

ؽّعميوّ .
فمسطيفّفيّتحقيؽّال ُحكـّالرشيدّ،واالختالؼّأيضاّفيّمجتمعّالدراسةّالذيّطُبِ َّ
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مدىّاالستفادةّ:استفادتّالدراسةّمفّالدراساتّالسابقةّباالعتمادّعميياّفي ّبناءّأداةّالدراسةّالحاليةّ
ماليةّواإلدارّّيةّ .
وىيّاالستبانةّ،وكذلؾّمعرفةّال ُمعيقاتّالتيّيعانيّمنياّديوافّالرقابةّال ّّ
ؿّظروؼّصعبةّتنتابّدولةّفمسطيفّ،
وماّيميزّىذهّالدراسةّعفّالدراساتّالسابقةّ:أنياّّأُجريتّفيّظ ّ
ائيمي ّمفّحواجزّوقيودّعمىّعمؿّاألجيزةّالعامةّ
اسيةّوممارساتّاالحتالؿّاالسر ّّ
سي ّّ
منياّالظروؼّال ّ
وصعوبةّالتنقؿّبيفّالمحافظاتّ ّوتوقؼّالمجمسّالتشريعيّ ّوضعؼّالرقابةّفيّالمناطؽّالتيّتخضعّ

أمنياّوكذلؾ ّمناطؽّ(ب) ّالتيّتحتاجّالىّتنسيؽّّ،وفيّأغمبّاألحيافّيتـّ
لسمطاتّاالحتالؿّإداريّاّو ًّ
فضّالتنسيؽّمفّقبؿّاالحتالؿّ .
ِّ
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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الفصل الثالث
اإلطار المنيجي لمدراسة
 1.3مقدمة
يتطرؽ ّىذا ّالفصؿ ّإلى ّالتعريؼ ّبطريقة ّالدراسة ّواجراءاتياّ ،مف ّحيث ّتصميـ ّالدراسة ّومنيجيتياّ
واجراءاتيا ّوأدواتياّ ،ومتغيرات ّالدراسة ّومجتمع ّالدراسة ّوعينتياّ ،كذلؾ ّالمعالجات ّاإلحصائيةّ
المستخدمةّفيّالدراسةّ .

 2.3منيجية الدراسة
لتحقيؽّأىداؼّالد ارسةّاستخدـ ّالباحثّالمنيجّالوصفي ّالتحميميّ ،الذيّيعتبرّطريقةّلوصؼّالظاىرةّ
ّمعمومات ّ ٍ
مقننةّ ّعف ّالمشكمة ّوتصنيفيا ّوتحميمياّ،
ٍّ
ّكمًّيا ّعف ّطريؽ ّجمع
المدروسة ّوتصويرىا ّّ

واخضاعياّلمدراسةّالدقيقةّ،وىوّطريقةّمنتظمةّلدراسةّحقائؽّراىنةّمتعمقةّبظاىرةّأوّموقؼّأوّأفرادّ،

أوّأحداثّأوّأوضاعّمعينةّ،بيدؼّاكتشاؼّحقائؽّجديدةّأوّالتحقؽّمفّصحةّحقائؽّقديمةّ،وآثارىاّ
أف ّىذه ّالطريقة ّىيّ
والعالقات ّالتي ّتتصؿ ّبياّ ،وكشؼ ّالجوانب ّالتي ّت ُحكمياّ ،وقد ّوجد ّالباحث ّ ّّ

مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّفي ّتحقيؽ ّال ُحكـّ
األنسب ّلدراسة ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
الرشيدّوذلؾّمفّوجيةّنظرالعامميفّفيوّ،وىذاّاألسموبّيناسبّأغراضّالدراسةّ .

 3.3أداة الدراسة
استوّعمىّاالستبانةّبشكؿّأساسيّ،وقدّتـّتطويرّاالستبانةّكماّىوّموضحّفيّ
ّّ
اعتمدّالباحثّفيّدر

الممحؽّرقـّ(ّ،)1حيثّانقسمتّإلىّقسميفّ ّ،

 العوامل الشخصية والوظيفيةّ ،وىيّبياناتّعامةّعفّالمبحوثيفّتشمؿّفقرات(ّ ،الجنسّ،المؤىؿّ
ىّالوظيفيّ،سنواتّالخبرةّ،الدوراتّالتدريبيةّفيّمجاؿّاإلدارةّ،الدائرة).
ّّ
ّّ
ّ،المسم
ّّ
العممي

 محاور الدراسة ،تتكوف ّالدراسة ّمف ّ(ّ )80فقرة ّمف ّالفقرات ّالمغمقة ّلدراسة ّمحاور ّالدراسةّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّفي ّتحقيؽ ّال ُحكـّ
المتعمّقة ّبال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
الرشيدّوذلؾّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو.
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 المحور األولّ ،ويتكوف ّمف ّ(ّ )58فقرة ّلقياس ّمجاالت ّمحور ّالدراسة ّالمتعمّؽ ّبال ُمعيقات ّالتيّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّالمتمّثّمةّفي:
يواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

 oالمجاؿّاألوؿّ،ال ُمعيقاتّاإلدارّّيةّ(التنظيمّّيةّ/التخطيطية)ّ،وتتكوفّمفّ(ّ)9فقرات
 oالمجاؿّالثانيّ،ال ُمعيقاتّالتشريعيةّّ،وتتكوفّمفّ(ّ)16فقرة
 oالمجاؿّالثالثّ،ال ُمعيقاتّالمحاسبيةّ،وتتكوفّمفّ(ّ)12فقرة

 oالمجاؿّالرابعّ،ال ُمعيقاتّالمتعمّقةّبالكفائةّالمينيةّ،وتتكوفّمفّ(ّ)11فقرة
 oالمجاؿّالخامسّ،ال ُمعيقاتّالتكنولوجيةّوالفنيةّ،وتتكوفّمفّ(ّ)10فقرات

 المحور الثانيّ،ويتكوفّمفّ(ّ)22فقرةّلقياسّمجاالتّمحورّالدراسةّالمتعمّؽّتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّ
الرشيدّوّالمتمثمةّفي،

 oالمجاؿّاألوؿّ،ال ّشفافيةّوتتكوفّمفّ(ّ)6فقرات
 oالمجاؿّالثانيّ،المساءلةّوالرقابةّاإلدارّّيةّوتتكوفّمفّ(ّ)6فقرات
 oالمجاؿّالثالثّ،المشاركةّوتتكوفّمفّ(ّ)6فقرات

 oالمجاؿّالرابعّ،االلتزاـّالقانونيّوتتكوفّمفّ(ّ)4فقرات
والجدوؿّ(ّ :)3.1توزيعّفقراتّاالستبانةّوفقاًّلممحاور ّيبيفّتوزيعّفقراتّاالستبانةّعمىّمحاورّالدراسةّ
كماّيميّ ّ،
جدول ( :)3.1توزيع فقرات االستبانة وفقاً لممحاور
الرقم

المحور

.1

ّ
العوامل الشخصية والوظيفية ّ

عدد األسئمة
الجزء األول
6
الجزء الثاني

مجاالت الدراسة

80

ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية
 ّ .1ال ُمعيقاتّاإلدارّّيةّ(التنظيمّّيةّ/التخطيطية) ّ

58
ّ9
ّ 16

 ّ .2ال ُمعيقاتّالتشريعيةّّ ّ

ّ 12

 ّ .3ال ُمعيقاتّالمحاسبية ّ

ّ 11

 ّ .4ال ُمعيقاتّالمتعمّقةّبالكفاءةّالمينية ّ

ّ 10

 ّ .5ال ُمعيقاتّالتكنولوجيةّوالفنية ّ
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المحور

عدد األسئمة

الرقم

تطبيق مفيوم ال ُحكم الرشيد

22
ّ6

 ّ .1ال ّشفافية ّ

ّ6

 ّ .2المساءلةّوالرقابةّاإلدارّّية ّ

ّ6

 ّ .3المشاركة ّ

ّ4

 ّ .4االلتزاـّالقانوني ّ

87

المجموع الكمي لفقرات االستبانة

 4.3صدق األداة،
استخدـّالباحث ّالصدؽّالمنطقيّلألداةّوذلؾّبعرضّاالستبانةّعمى ّم ُحكميفّمفّذويّاالختصاصّ،
عّّدتّمفّأجموّ،وسالمةّ
والمرفقةّأسماؤىـّفيّالممحؽّرقـّ(ّ،)2بيدؼّالتأكدّمفّمناسبةّاالستبانةّلماّّأُ ِّ
صياغة ّالفقرات ّوانتماء ّكؿ ّمنيا ّإلى ّالمجاؿ ّالذي ّوضعت ّفيوّ ،وقد ّتـ ّاألخذ ّبالتعديالت ّالتي ّتـّ
التوصيةّبياّمفّقبؿّالم ُحكميفّ .

إضافة ّإلى ّذلؾ ّفقد ّقاـ ّالباحث ّبحساب ّالتحميؿ ّالعاممي ّ(ّ )Factor Analysisلفقرات ّاألداةّ

مالية ّواإلدارّّية)ّ ،وذلؾ ّكما ّىو ّواضح ّفي ّالجداوؿ ّاآلتيةّ
(ال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

(ّ ّ)3.2

جدول ( :)3.2التحميل العاممي ( )Factor Analysisلفقرات األداة (ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة
المالية واإلدارية).

نسية

الرقم

العبارات

ّ .1

البرامجّالتدريبيةّالالزمةّلتأىيؿّوتطويرّقدراتّالمواردّالبشريةّفيّالديوافّينعكسّعمىّمستوىّتطبيؽّ

المجاؿّاالوؿّ،ال ُمعيقاتّاإلدارّّية ّ

التشبع
ال ُحكـّالرشيد.

ّ .2

انخفاض ّدخؿ ّالعامميف ّوقمة ّالمكافآت ّوالحوافز ّيفسح ّالمجاؿ ّلظاىرة ّالفساد ّواالبتعاد ّعف ّال ُحكـّ

ّ .3

مالية ّواإلدارّّية ّالالزمة ّلتطبيؽّ
يوجد ّضعؼ ّفي ّاالجراءات ّاإلدارّّية ّلتنفيذ ّالرقابة ّفي ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

ّ .4

ماليةّواإلدارّّيةّيعيؽّتطبيؽّ
التغييرّالدائـّوبشكؿّغيرّطبيعيّفيّاإلجراءاتّالرقابيةّفيّديوافّالرقابةّال ّّ
ّّ

الرشيدّ .

ال ُحكـّالرشيد.
ال ُحكـّالرشيد.
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ّ 0.875
ّ 0.795
ّ 0.824
ّ 0.795

نسية

الرقم

العبارات

ّ .5

ضعؼّالتوصيؼّالدقيؽّلموظائؼّوالواجباتّوالمسؤولياتّالمتعمّقةّبمياـّكؿّوظيفة.

ّ 0.829

ّ .6

الرواتبّوالمكافآتّغيرّالمناسبةّلمموظّفيف.

ّ 0.810

ّ .7
ّ .8

قمةّالصالحياتّالممنوحةّلموظّفيّأقساـّالديوافّيؤثرّفيّتطبيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.

ّ 0.855

ماليةّواإلدارّّيةّغيرّمناسبةّ .
التقاريرّالدوريةّالصادرةّعفّديوافّالرقابةّال ّّ

ّ .9
ّ .10

عددّالكادرّالبشريّالقميؿّفيّالديوافّينعكسّعمىّمستوىّتطبيؽّال ُحكـّالرشيدّ .
التشريعاتّوالموائحّّالداخميةّغيرّمالئمةّ.

ّ .11

األنظمةّاإلدارّّيةّوالتأديبيةّبحاجةّإلىّتحديثّ .

ّ 0.854

ّ .12

عدـّااللتزاـّبتطبيؽّالتعميماتّوالتوجيياتّالصادرةّمفّالسمطاتّالمركزية.

ّ 0.855

ّ .13

األنظمةّالقانونيةّالحاليةّغيرّممزمةّعمىّسرعةّالتنسيؽّبيفّأجيزةّالدولةّفيّمجاؿّالرقابةّوالتحقيؽّ 0.811 ّ ّ.

ّ .14
ّ .15

قمةّااللتزاـّبمخالفةّاألنظمةّوالتشريعاتّيحدّمفّتطبيؽّال ُحكـّالرشيدّ .

ّ 0.829

تشريعاتّتمنعّتعييفّذويّالقربىّفيّوظائؼّمدراءّاالقساـّالما ّّليةّفيّالديواف.

ّ 0.758

ّ .16

ضعؼّالتشريعاتّالموائحّالداخميةّفيّتقييـّّفعاليةّنظاـّالرقابةّودورهّفيّتطبيؽّال ُحكـّالرشيدّ .

ّ 0.831

المجاؿّالثانيّ،ال ُمعيقاتّالتشريعية ّ

التشبع

المجاؿّالثالثّ،

ّ 0.829
ّ 0.767

ّ .17

ماليةّ
ضعؼ ّالتشريعات ّالرقابية ّلبعض ّالييئات ّالحكومية ّالتي ّالى ّاآلف ّال ّتخضع ّألجيزة ّالرقابة ّال ّّ

ّ .18

الصالحياتّالنظاميةّالممنوحةّلديوافّالرقابةّأقؿّمفّالمطموبّ .

0.837

ّ .19

ماليةّواإلدارّّية.
وضوحّالصالحياتّوسمطاتّالتصرؼّال ّّ

ّ 0.780

ّ .20

ضعؼّالموائحّالتفسيريةّوالتنفيذيةّ ّ.

ّ 0.844

ّ .21

مالي ّورقابي ّيمارسوّ
ضعؼ ّالموائح ّوالتشريعات ّالتنظيمّّية ّالتي ّتوضح ّعقوبة ّمخالؼ ّأي ّاجراء ّ ّّ

ّ 0.748

ّ .22

غيابّالمساءلةّوفرضّالعقوباتّالرادعةّعمىّالمخالفيفّلألنظمةّوالقوانيف.

ّ 0.725

ّ .23

ضعؼّالقسـّالقانونيّالذيّيمكفّالموظّفيفّوالمراجعيفّمفّاستيضاحّبعضّاالستفساراتّالقانونية.

ّ 0.834

ّ .24

ظفيّالديوافّفيّمجاؿّعمميـّ .
نقصّالتعاوفّبيفّالجياتّاإلدارّّيةّ ّومو ّ

ّ 0.822

ّ .25

ماليةّوالمساءلةّعنياّّ .
غيابّالمجمسّالتشريعيّوغيابّدورهّالرقابيّلمتابعةّاالمورّالرقابيةّوال ّّ

ّ 0.774

ّ .26

ماليةّواإلدارّّيةّ .
ماليةّالكاممةّبسببّالييكمةّغيرّالسميمةّلديوافّالرقابةّال ّّ
ضعؼّتحقيؽّالرقابةّال ّّ

ّ 0.876

ّ .27

االجراءاتّالتيّتتخذىاّالحكومةّاوّالجيازّالرقابيّفيّالمحافظةّعمىّالماؿّالعاـّغيرّفعالة.

ّ 0.811

ّ .28

ماليةّ .
قمةّتعاوفّبعضّالوحداتّوالدوائرّالحكوميةّمعّأجيزةّالرقابةّال ّّ

ّ 0.829

ّ .29

صعوبةّتخفيضّوترشيدّاالنفاؽّالحكوميّعمىّالبرامجّواالنشطةّالعامةّ .

ّ 0.834

عمىّالرغـّمفّأفّأموالياّتدخؿّفيّنطاؽّالعامةّ .

ماليةّواإلدارّّية.
الموظّؼّفيّديوافّالرقابةّال ّّ

ال ُمعيقاتّالمحاسبية ّ

ّ 0.792
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ّ 0.656

نسية

الرقم

العبارات

ّ .30

اىدار ّالماؿ ّالعاـ ّعف ّطريؽ ّانعداـ ّاالىتماـ ّبالصيانة ّالمبالغ ّفييا ّوغير ّالواقعية ّلألجيزة ّوالتالعبّ

التشبع
بياّ .
ّ .31

اىدارّالماؿّالعاـّإلصالحّاالجيزةّالمبالغّفيياّوغيرّالواقعيةّلألجيزةّوالتالعبّبياّ .

ّ .32

منظـ ّ ّالذي ّيمثؿ ّتاريخا ّمتكامال ّلكافة ّالعمميات ّبحيث ّيمكف ّالرجوع ّاليو ّلتنفيذّ
ضعؼ ّاالرشيؼ ّال ّّ

ّ .33

ماليةّواإلدارّّيةّالواجبّتنفيذىاّلكؿّميمةّ
قمةّوجودّدليؿّموثؽّإلجراءاتّالرقابةّداخؿّديوافّالرقابةّال ّّ

ّ .34

قمةّالرقابةّالمسبقةّ(قبؿّالتنفيذ)ّعمىّالجياتّالخاضعةّلمرقابةّلتفاديّوقوعّاالنحرافاتّ .

ّ 0.847

ّ .35

ضعؼّالمعاييرالمتبعةّلتصحيحّاألخطاءّومعالجتياّوتحديدّالمسؤوؿّعنيا.

ّ 0.762

ّ .36
ّ .37

مالي.
قصورّاجراءاتّالرقابةّالداخميةّيترتبّعميوّحدوثّعممياتّفسادّ ّّ

ّ 0.801

ضعؼّالتدخؿّالفعميّمفّقبؿّجياتّاالختصاصّفيّمتابعةّالمشاكؿّالمطروحةّمفّقبؿّالديوافّ .

ّ .38

تتوافرّلدىّموظّفيّالديوافّدرجةّعاليةّمفّالكفاءةّوالتدريبّوالخبرةّتتالءـّمعّاحتياجاتّالوظيفةّالتيّ

برامجّالرقابةّالالزمةّلتطبيؽّال ُحكـّالرشيد.

وىوّماّيسببّضعفًاّفيّتطبيؽّال ُحكـّالرشيد.
ّ
رقابيةّعمىّحدةّ،

يشغمونيا.

المجاؿّالرابعّ،ال ُمعيقاتّالمتعمّقةّبالكفائةّالمينية ّ

ّ 0.827

ّ .39

توجدّاليةّلتقييـّكفاءةّالموظّفيفّالعامميفّفيّاالقساـّالداخميةّلمديوافّمفّقبؿّرؤسائيـّباستمرار.

ّ .40

ظفيفّفيّالديوافّبناءّعمىّمؤىالتّومتطمبات ّمينيةّتضمفّتوافرّالتخصصّوالخبرةّ
يتـّتعييفّالمو ّ
المناسبةّلطبيعةّالمياـّالمنوطةّبيـ.

ّ 0.843
ّ 0.800
ّ 0.813

ّ 0.770
ّ 0.864
ّ 0.837
ّ 0.847

ّ .41

ظفوّالديواف.
يوجدّبرنامجّإلجراءّتقييـّدوريّلمستوىّالكفاءةّوالمعرفةّالمينيةّالتيّيتمتعّبياّمو ّ

ّ 0.846

ّ .42
ّ .43

ماليةّوالرقابيةّداخؿّالديواف.
امجّمتخصصةّلتطويرّمياراتّالموظّفيفّباألقساـّال ّّ
ّّ
توجدّبر

ّ 0.771

يفّالمؤىميفّلمعمؿّبأقساـّالديواف.
ّ
توّفّرّالعددّالكافيّمفّالموظّف

ّ .44

ظفيفّدوفّاالعتبارّلطبيعةّتخصصيـّومؤىميـّالعممي.
اسنادّمياـّرقابيةّداخميةّإلىّالمو ّ

ّ .45

عدـ ّاىتماـ ّاالدارات ّالعميا ّبمالحظات ّالديواف ّلمسنوات ّالسابقة ّعف ّتدني ّمستوى ّالكفاءة ّأو ّكفايةّ
الموظّفيف.

ّ 0.791
ّ 0.811
ّ 0.814

ّ .46

مالية ّفي ّالدفاترّ
ّباإلجراءات ّالسميمة ّفي ّتقييد ّالعمميات ّال ّّ
ّ
محدودية ّالمعرفة ّلدى ّموظّفي ّالديواف

ّ .47

ظفيفّبااللتحاؽّبدوراتّتخصصيةّبسببّضغطّالعمؿّ .
قياـّبعضّالمدراءّبالحدّمفّترشيحّالمو ّ

ّ 0.794

ّ .48

ظفيفّاألمرّالذيّينعكس ّسمبا ّعمىّق ارراتيـّ
مالي ّواإلدار ّّ
نقصّالوعيّال ّّ
ي ّبشكؿّعاـّلدىّبعضّالمو ّ

ّ 0.723

مالية.
والسجالتّالمحاسبيةّواعدادّالقوائـّال ّّ

وتصرفاتيـ.
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ّ 0.825

نسية

الرقم

العبارات

ّ .49

ض ْوء ّاستخداـ ّاألنظمةّ
يوجد ّإطار ّكامؿ ّمف ّالمعايير ّوالقوانيف ّالتي ّتنظـ ّإجراءات ّالرقابة ّفي ّ َ

ّ .50

ضعؼ ّالبنية ّاألساسية ّالتكنولوجية ّالحالية ّعمى ّالتعامؿ ّمع ّالمنظومة ّالتكنولوجيةّ ،وتطبيقيا ّدوفّ

التشبع
اإللكترونيةّوشبكاتّاالتصاؿّ .
حسابّلممشاكؿّالتقنية.
المجاؿّالخامسّ،ال ُمعيقاتّالتكنولوجيةّوالفنية ّ

ّ .51

فقر ّالموارد ّالبشرية ّالحالية ّعمى ّالتعامؿ ّمع ّالمنظومة ّالتكنولوجيةّ ،وتطبيقيا ّدوف ّحساب ّلممشاكؿّ
التقنيةّ .

ّ .52

سوء ّالبنية ّاألساسية ّالتكنولوجية ّوضعؼ ّالموارد ّالبشرية ّالحالية ّعمى ّالتعامؿ ّمع ّالمنظومةّ
التكنولوجيةّ،وتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّالمحاسبيةّ .

ّ .53

ظفيّالديواف.
عقدّالدوراتّالتدريبيةّالكافيةّفيّاستخداـّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديثةّلمو ّ

ّ .54

مالية ّألداءالمياـ ّالرقابية ّالموكمةّ
نقص ّالتأىيؿ ّالعممي ّوالعممي ّلموظّفي ّالديواف ّفي ّأجيزة ّالرقابة ّال ّّ

ّ .55

ماليةّواإلدارّّيةّلتكنولوجياّالمعموماتّواالتصاالتّفيّ
صعوبةّتفيـّمدىّتأثيرّاستخداـّديوافّالرقابةّال ّّ

ّ .56

ظفيوّلمواكبةّالتقدـّفيّالوحداتّالخاضعةّلرقابتو.
يوفرّالديوافّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديثةّلمو ّ

ّ .57

يحرصّالديوافّعمىّتوفيرّموازنةّلمحصوؿّعمىّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديثةّالتيّتساعدّفيّإنجازّ

ؿّالتدخؿّالتكنولوجي.
إلييـّفيّظ ّ

ماليةّفيّنظـّالرقابةّالداخميةّوالمخاطرّالمصاحبة.
المعالجةّبالمعموماتّال ّّ

المياـّالرقابية.
ّ .58

قمةّاالمكاناتّالماديةّوالبشريةّ .

ّ 0.855
ّ 0.811
ّ 0.853
ّ 0.902
ّ 0.781
ّ 0.850
ّ 0.863
ّ 0.899
ّ 0.824
ّ 0.780

جميعّنتائجّالتحميؿّالعامميّلفقراتّأداةّالدراسةّ
ّّ
يتضحّأفّ
ّّ
ومفّالنتائجّالسابقةّفيّّالجدوؿّرقـّ(ّ)3.2

المتعمّقةّكانتّدالةّإحصائياًّحيثّافّجميعّالفقراتّاألخرىّتتمتعّبدرجةّعاليةّمفّالتشبعّتراوحتّماّ
بيفّ(ّ،)0.656ّ–ّ0.902وبذلؾّلـّيتـّاستثناءّأيّفقرةّمفّالتحميؿّاإلحصائيّلعينةّالدراسةّ،وكانتّ
ضعتّألجموّ ّ.
اّفيّقياسّماّو ِّ
ُّ
ًّ
ياّتشترؾّمع
جميعياّأعمىّمفّ(ّ،)%60وبالتاليّفإنوّيمكفّالقوؿّ ّّإن
ّ
ّ
ّ
ّ
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إضافةّإلىّذلؾّفقدّقاـّالباحثّبحسابّالتحميؿّالعامميّ(ّ)Factor Analysisلفقراتّاألداةّالخاصةّ
بتحقيؽّال ُحكـّالرشيدّ،وذلؾّكماّىوّواضحّفيّالجداوؿّاآلتيةّ(ّ )3.3
جدول ( :)3.3التحميل العاممي ( )Factor Analysisلفقرات األداة الخاصة بتحقيق ال ُحكم الرشيد
الرقم

المجال االول ،الشفافية
المجال الثالث ،المشاركة
القانوني

المجال الرابع ،االلتزام

العبارات

التشبع

.1

ماليةّواإلدارّّيةّباتباعّافضؿّمعاييرّال ُحكـ ّعمىّصعيدّمفّال ّشفافيةّفيّاتخاذّ
ّيمتزـّديوافّالرقابةّال ّّ

.2

ّيوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمفّحيثّايراداتو ّ

ّ 0.734

.3

ّيوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمفّحيثّنفقاتو ّ

ّ 0.846

.4

ّيتخذّالمسؤوؿّق اررتوّيوضوحّ ّو ّشفافية

ّ 0.774

.5
.6

ماليةّلمديواف
ّتوجدّنزاىةّفيّعرضّالقوائـّال ّّ

ّ 0.669

ّيتبنىّالديوافّنمطّاالنفتاحّوالوضوحّفيّتعاممةّمعّالموظّفيف

ّ 0.680

.7
.8

أيّخطأ
ُّيسائؿّالديوافّجميعّالموظّفيفّياختالؼّمسمياتيـّعندّارتكابّ ّّ

ّ 0.794

ظفيفّالمعنييفّعفّمدىّمطابقةّاالجراءاتّالمتبعةّمعّاألنظمةّالمعتمدة ّ
ّتجريّمساءلةّالمو ّ

ّ 0.789

.9

ّيدرؾّالموظّفوفّفيّالديوافّبوضوحّالقواعدّالمطموبّاإللتزاـّبياّوعواقبّمخالفتيا

ّ 0.814

.10

ّيمتزـّجميعّموظّفيّالديوافّبتطبيؽّالقانوف

ّ 0.770

.11
.12

ماليةّواإلدارّّية
ّيستخدـّالديوافّالمستنداتّالكافيةّلتحقيؽّمياـّالرقابةّال ّّ

ّ 0.776

ّيمتّزـّالديوافّبتطبيؽّاألنظمةّالمتعمّقةّبالترقياتّدوفّايّتجاوزات

.13

ظفيفّلتبنيّاألىداؼّالمشتركة
ّيشجعّالديوافّالمو ّ

ّ 0.836

.14

ّيشارؾّموظّفواّالديوافّجميعيـّفيّبناءّخطةّالديوافّكؿّحسبّاختصاصو ّ

ّ 0.796

.15

ّيتعاوفّموظّفوّالديوافّفيّتنفيذّالمياـّالمطموبةّبشكؿّواضحّ

ّ 0.801

.16

ظفيفّ
ّيوجدّفيّالديوافّتفويضّلصالحياتّالمو ّ

ّ 0.836

.17

ّيتوفرّفيّالديوافّقياديةّديناميكيةّقادرةّعمىّالتفاؼّالموظّفيفّحوؿّرؤيةّمشتركة

ّ 0.818

.18

ظفيفّويستثمرىاّجيدا
ّ ّّ
يتبنىّالديوافّابداعاتّالمو ّ

ّ 0.830

.19

ّيعمؿّالديوافّعمىّاحتراـّالنصوصّالتشريعيةّالمنصوصّعمييا

ّ 0.877

.20
.21

اجبا ّ
ّيعدّاحتراـّالقانوفّالموجوّلسيرّأعماؿّالديوافّو ًّ

ّ 0.866

ظفيفّوفؽّالقانوف
ّيعمؿّمجمسّاإلدارةّفيّالديوافّعمىّحمايةّحقوؽّالمو ّ

.22

ّتجري ّالعالقات ّفي ّالديواف ّومختمؼ ّالمصالح ّاإلدارّّية ّالخارجية ّوفقاً ّلمقواعد ّالقانونية ّوطبقاًّ

القرارّالمناسب

اإلدارية

المجال الثاني ،المساءلة والرقابة

نسية

لمتوجيياتّالرسمية
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0.785

ّ 0.757

ّ 0.807
ّ 0.823

جميعّنتائجّالتحميؿّالعامميّلفقراتّأداةّالدراسةّ
ّّ
يتضحّأفّ
ّّ
ومفّالنتائجّالسابقةّفيّالجدوؿّرقـّ(ّّ)3.3

ىّتتمتّعّبدرجةّعاليةّمفّالتشبعّتراوحتّماّ
ّ
إفّجميعّالفقراتّاألخر
المتعمّقةّكانتّدالةّإحصائيّاًّ،حيثّ ّّ

بيف ّ(ّ ،ّ ،)0.669ّ –ّ 0.877وبذلؾ ّلـ ّيتـ ّاستثناء ّأي ّفقرة ّمف ّالتحميؿ ّاإلحصائي ّلعينة ّالدراسةّ،
ضعتّ
اّفيّقياسّماّو ِّ
ُّ
ًّ
ياّتشترؾّمع
وكانتّجميعياّأعمىّمفّ(ّ،)%60وبالتاليّفإنوّيمكفّالقوؿّ ّّإن

ألجموّ .

 5.3ثبات األداة
ّالداخمي ّكرونباخ ّالفاّ
ّّ
لغرض ّالتحّقّؽ ّمف ّثبات ّأداة ّالدراسة ّاحتسب ّالباحث ّمعامؿ ّاالتساؽ
)ّ(Cronbach Alphaلفقراتّمحاورّاالستبانةّ،والجدوؿّ(ّ)3.4اآلتيّيبيفّنتائجّذلؾّ :
جدول ( :)3.4معامل كرونباخ ألفا لثبات محاور الدراسة
عدد الفقرات

قيمة Alpha

البيان

العينة

ّ9

ّ 0.806

ّ 16

0.876

ّ 12

ّ 0.858

ّ 11

ّ 0.784

ّ 10

ّ 0.827

58

0.902

ّ6

ّ 0.892

المساءلةّوالرقابةّاإلدارّّية ّ

ّ6

ّ 0.900

المشاركة ّ

ّ6

0.940

اـّالقانوني ّ
ّّ
االلتز

ّ4

ّ 0.872

22

ّ 0.956

ال ُمعيقاتّاإلدارّّيةّ(التنظيمّّيةّ/التخطيطية) ّ
ال ُمعيقاتّالتشريعيةّّ ّ
ال ُمعيقاتّالمحاسبية ّ

ال ُمعيقاتّالمتعمّقةّبالكفاءةّالمينية ّ
ال ُمعيقاتّالتكنولوجيةّوالفنية ّ

الثبات الكمي لم ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة

ال ّشفافية ّ

ّ 60

الثبات الكمي لتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد

80

الثبات الكمي ألداة الدراسة

0.893

ّ
الكمية ّألداة ّالدراسة ّبكافة ّمحاورىا ّكانت ّ(ّ،)0.893
ّفإف ّقيمة ّالثبات ّ ّّ
ووفقاً ّلمجدوؿ ّرقـ ّ(ّّ ،)3.4

وبالتاليّفإفّاالستبانةّتتمتعّبدرجةّعاليةّمفّالثباتّ،وىذاّيعنيّالثقةّبنتائجياّبمقدارّقيمةّالثباتّلياّ ّ.
ّّ
ّ
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 6.3مجتمع الدراسة
يتكوفّمجتمعّالدراسةّمفّجميعّالعامميفّفيّديوافّالرقابةّوالبالغّعددىـّّ123موظّؼّ ّوموظّفةّ .

 7.3خصائص عينة الدراسة
اختارّالباحثّعينةّقصديةّاحتسبتّمفرداتياّوفقاًّلمعادلةّستيففّثامبسوفّ،حيثّبمغّحجـّالعينةّليذاّ
أفّبعضّ
المجتمعّ(ّ)60مفردةّوقدّكافّالعددّ(ّ)60مفردةّبسببّتوزيعّاالستبانةّخالؿّفترةّكوروناّ،و ّّ
ّ،حيثّتـ ّاحتسابّعددّالعامميفّفيّ
ّّ
الموظّفيفّغيرّموجوديفّ ،والّيعمموفّباستمرارّبمكاتبّالديواف)
مالية ّواإلدارّّية ّواستخراج ّنسبيـ ّالمئويةّمفّمجتمع ّالدراسةّ ،وتطبيؽ ّذلؾ ّعمى ّحجـّ
ديوافّالرقابة ّال ّّ

وتـ ّاسترجاع ّما ّعدده ّ(ّ )60استبانة ّقابمةّ
العينةّ ،وقد ّبمغت ّالنسبة ّ(ّ )%48مف ّمجتمع ّالدراسةّّ ّ ،
حصائيّ،وفيماّيميّخصائصّعينةّالدراسةّ :
ّّ
لمتحميؿّاإل

جدول ( :)3.5خصائص عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي
المتغير

القيم

النوع االجتماعي

العدد

النسبة المئوية

ذكر ّ

46

% 76.7

أنثى ّ

14

% 23.3

60

%100

المجموع

أفّنسبةّالذكورّمفّعينةّالدراسةّىيّاألعمىّ،حيثّكافّعددىـّ
بينتّالنتائجّوفقاًّلمجدوؿّرقـّ(ّّ ّ)3.5

(ّ)46ويشكموفّماّنسبتوّ(ّ)%76.7مفّعينةّالدراسةّ،فيماّكانتّنسبةّاإلناثّ(ّ .)%23.3
جدول ( :)3.6خصائص عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي
المتغير

القيم

المؤىل العممي ّ

دبموـ ّ

2

بكالوريوس ّ

49

ّ %ّ81.7

دراساتّعميا ّ

9

ّ %ّ15

60

%100

المجموع
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العدد

النسبة المئوية
ّ %ّ3.3

يوضح ّالجدوؿ ّرقـ ّ(ّ )3.6ؽ ّأف ّغالبية ّالعامميف ّمف ّحممة ّشيادة ّالبكالوريوس ّبنسبة ّ(ّ)%ّ 81.7
ّ
أف ّأقؿّ
يميياّفئةّالحاصميفّعمىّشيادةّالماجستيرّوالدراساتّالعمياّالعامةّبنسبةّ(ّ )%ّ 15كماّتبيفّ ّ

فئةّبالعينةّكانتّفئةّالدبموـّبنسبةّ(ّ .)%3.3

جدول ( :)3.7خصائص عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
المتغير

القيم

المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية

مدير ّ

18

%ّ30

موظّؼ ّ

42

%ّ70

60

%100

المجموع

أف ّغالبيةّأفرادّالعينةّمفّفئةّالموظّفيفّبنسبةّّ%70تميياّفئةّالمديريفّ
يتبيفّلنا ّمفّالجدوؿ ّرقـّ(ّّ ّ )3.7

يّأوّفئةّنائبّالمديرّ .
أيّفردّمفّأفرادّالعينةّمفّّفئةّالمديرّالإلدار ّّ
بنسبةّ(ّ)%30بينماّلـّيكفّىناؾّ ّّ
جدول ( :)3.8خصائص عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

المتغير
سنوات الخبرة

العدد

القيم

النسبة المئوية

ؿّمفّّ5سنوات ّ
أق ّ

13

ّ%13.3

مفّّ5إلىّّ10سنوات ّ

17

ّ%10

أكثرّمفّّ10سنوات ّ

29

%76.7

60

%100

المجموع

فرادّالعينةّتزيدّمدةّخبرتيـّعمىّ
أعالهّأف ّغالبيةّالعامميفّمفّأ ّ
ّّ
يتضحّلناّمفّالجدوؿ ّرقـّ(ّ ّ )3.8

ماليّةّ
ماليةّ(ّ،)%76.7تالىاّفئةّمفّتقؿّخبرتيـّعفّخمسّسنواتّبنسبةّإج ّ
عشرّسنواتّبنسبةّإج ّّ

ومفّثـّوبفارؽّبسيطّفئةّذويّالخبرةّماّبيفّ(ّ)5الىّعشرّسنواتّبنسبةّ(ّ .)%10
ّّ
(ّ)%13.3
جدول ( :)3.9خصائص عينة الدراسة حسب متغير الدورات التدريبية في مجال اإلدارة
المتغير
الدوراتّالتدريبية
المجموع

القيم

العدد

النسبة المئوية

والّدورة ّ

11

%18.7

مفّّ1الىّّ3دورات ّ

7

%11.9

أكثرّمفّّ3دورات ّ

41

%69.5

59

%100
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القيمة المفقودة

ّ1

أعالهّأف ّفئةّالموظّفيفّالمشاركيفّبأكثرّمفّثالثّدوراتّىيّ
ّّ
بينتّالنتائجّوفقاً ّلمجدوؿ ّرقـّ(ّ ّ )3.9

األعمى ّبنسبة ّ(ّ ،)% 69.5تالىا ّفئة ّالعامميف ّالمذيف ّلـ ّيشاركوا ّبأي ّدورة ّتدريبية ّفي ّمجاؿ ّاإلدارةّ
بنسبةّ(ّ،)%18.7ثـّفئةّالمشاركيفّبدورةّإلىّثالثّدوراتّبنسبةّ(ّ .)%11.9
جدول ( :)3.10خصائص عينة الدراسة حسب متغير الدائرة التي يعمل بيا
المتغير

الدائرة

القيم

النسبة المئوية

العدد

الدائرة اإلدارّّية

1

%ّ1.7

مالية
الدائرة ال ّّ

1

%ّ1.7

التخطيطّوالتطوير ّ

4

%ّ6.7

العالقاتّالعامةّواالعالـ ّ

3

%5.0

الرقابةّعمىّاالداء ّ

5

%ّ8.3

المحميّ
الرقابة عمى ال ُحكـ
ّ
الرقابة عمى البنية التحتية

3

%ّ5.0

6

%ّ10.0

الرقابة عمى االقتصاد

11

%ّ18.3

الرقابة عمى الخدمات االجتماعية

6

%ّ10.0

منظماتّغيرّالربحيةّ ّ
الرقابة عمى ال ّّ

4

%ّ6.7

5

%ّ8.3

الرقابة الداخمية

3

%ّ5.0

الشؤوف القانونية

4

%6.7

تكنولوجيا المعمومات

3

%ّ5.0

االرشيؼ

1

ّ %ّ1.7

50

%100

ال ُحكـ واالمف

المجموع

ف ّأعمىّنسبةّمفّافرادّالعينةّلفئةّالموظّفيفّالعامميةّبدائرةّالرقابةّعمىّ
يوضح ّالجدوؿ ّرقـّ(ّ )3.10أ ّّ
ّ
ؿ ّمفّدائرةّالرقابة عمى البنية التحتيةّّودائرةّ
االقتصادّبنسبةّ(ّ،)%18.3تالىاّفئاتّالعامميفّفيّك ّ

ؿ ّمف ّدائرة ّال ُحكـ ّواألمفّ
الرقابة عمى الخدمات االجتماعية ّبنسبة ّ(ّ ،)%10ثـ ّفئة ّالعامميف ّفي ّك ّ
منظماتّغيرّالربحية ّودائرةّالشؤوفّ
ودائرةّالرقابةّعمىّاألداءّبنسبةّ(ّ،)%8.3ثـّفئةّالرقابة عمى ال ّّ

القانونيوّوّدائرةّالتخطيطّوالتطويرّبنسبةّ(ّ،)%6.7تالىاّفئاتّدائرةّالعالقاتّالعامةّواإلعالـّودائرةّ
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ةّالرقابةّالداخميةّودائرةّّتكنولوجيا المعموماتّبنسبةّ(ّ،)%5وأخي اًرّ
المحمي ّودائر ّ
ّّ
الرقابةّعمىّال ُحكـ ّ

ماليةّواالرشيؼّبنسبةّ(ّ ّ.)%1.7
فئاتّالدائرةّاإلدارّّيةّوالدائرةّال ّّ

 8.3الطُرق الكمية (االستبانة)

لتحقيؽّاىداؼّالدراسةّوتحميؿّالبياناتّبالشكؿّالسميـّراجع ّالباحثّالبياناتّالتيّ ُجمعت ّمفّخالؿّ

تـ ّتحويؿّ
ّتمييدا ّإلدخاليا ّإلى ّالحاسوبّ ،وبعد ّذلؾ ّأدخميا ّإلى ّالحاسوبّ ،حيث ّ ّّ
ًّ
أداة ّاالستبانة

االجابات ّالمفظية ّالى ّرقمية ّمف ّخالؿ ّإعطاء ّإجابة ّبشكؿ ّكبير ّجدا ّّ 5درجات ّو ّبشكؿ ّكبير ّّ4

متوسطّّ3درجاتّّوّبشكؿّقميؿّدرجتافّّ،ودرجةّالىّبشكؿّقميؿّجداًّ .
درجاتّبشكؿّ ّ

وقدّتمتّالمعالجةّاإلحصائيةّالالزمةّلمبياناتّواالجابةّعف ّأسئمةّالدراسةّباستخراجّاألعدادّوالنسبّ

متوسطات ّالحسابية ّواالنحرافات ّالمعيارّّيةّ ،وقد ّتـ ّاستخداـ ّمعادلة ّالثبات ّكرونباخ ّالفاّ
المئوية ّوال ّ

ميّ
لفحص ّثبات ّأداة ّالدراسةّ ،و ّاختبار ّالتحميؿ ّالعاممي ّلفحص ّصدؽ ّاداة ّالدراسة ّوالتناسؽ ّالداخ ّّ

الكميةّ ،وذلؾّباستخداـّبرنامجّالتحميؿّاإلحصائي ّّ SPSSمفّخالؿّاالختباراتّ
لمفقراتّمعّالدرجةّ ّّ

التيّيوّفّرىاّىذاّالبرنامجّ،والتيّتمثمتّفيّاختباراتّ :
اختبارّالتحميؿّالعامميّ.Factor Analysis
ّّ

 اختبارّكرونباخّألفاّ.Cronbach Alpha

يّ Standardized Regression
 اختبارّمعامؿّاالنحدارّالمعيار ّّ

 استخداـّاختبارّ(ت)ّلمعيناتّالمستقمةّIndependent Sample T-Test
 اختبارّتحميؿّالتبايفّاألحاديّ.One Way Analysis of Variance

 9.3مفتاح التصحيح لأل وساط الحسابية
)ّ،تـ ّحسابّفرؽّأدنىّ
قاماّتمثؿّأوزاناّالتجاىاتيـّمفّ(ّّ 5ّ -ّ 1
بعدّإعطاءّاتجاىاتّأفرادّالعينةّأر ًّ

تـ ّقسمةّقيمةّالمدىّعمىّعددّ
ىّالمدىّ،ثـ ّ ّّ
ّّ
ّّ
وىوّماّيسم
قيمةّوىيّّ 1مفّأعمىّقيمةّوىيّّ 4ّ=ّ 5
ّ،وبالتاليّنستمر ّفيّ
ّّ
المجاالتّالمطموبةّفيّال ُحكـ ّعمىّالنتائجّوىوّّ 5ليصبحّالناتجّ=ّ0.8ّ=ّ 5/4

ّابتداء ّمف ّأدنى ّقيمةّ ،وذلؾ ّإلعطاء ّالفترات ّالخاصة ّبتحديد ّالحالة ّأو ّاالتجاهّ
ًّ
زيادة ّىذه ّالقيمة
يوضحّذلؾّ ،
ّّ
باالعتمادّعمىّالوسطّالحسابيّ،والجدوؿّرقـّ(ّ ّ)3.11
ّ
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جدول ( :)3.11مفتاح التصحيح لأل وساط الحسابية
الوسط الحسابي

المستوى

مفّّ-1إلىّ1.8

منخفضةّجدا ّ
ًّ

ؿّمفّ2.6
مفّّ-ّ1.81أق ّ

منخفضة ّ

ؿّمفّ3.4
مفّّ-ّ2.61أق ّ
ؿّمفّ4.2
مفّّ-ّ3.41أق ّ

متوسطة ّ
ّ
مرتفعة ّ

مفّ5–ّ4.21

تفعةّجدا ّ
ًّ
مر

ّ

71

الفصل الرابع
تحميل بيانات الدراسة
ّ

72

 1.4تمييد
بعدّأفّتناوؿّالباحثّمنيجيةّالدراسةّفيّالفصؿّالسابؽّ،قاـّالباحثّبعرضّالنتائج ّوتحميمياّ،وذلؾّ
فرضيات ّالتي ّتـ ّتحديدىا ّفي ّبداية ّالفصؿ ّاألوؿّ ،وبعد ّذلؾ ّيتـ ّعرض ّنتائجّ
في ّإطار ّاألسئمة ّوال ّّ

اسةّودالالتياّفيّضّْوءّاألىداؼّالموضوعةّلياّ .
َّ
الدر

 2.4أسئمة الدراسة

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّ
ىـّال ُمعيقاتّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
جاءتّىذهّالدراسةّلمتعرؼّعمىّأ ّّ

وتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.

ئيسيّالمتمثؿّفيماّيميّ :
وذلؾّمفّخالؿّاالجابةّعفّسؤاؿّالدراسةّالر ّّ

ما ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين في تحقيق ال ُحكم الرشيد؟
ويتفرعّعنوّاألسئمةّالفرعيةّاآلتيةّ ّ:

مالية ّواإلدارّّية ّفيّ
 .1ما ّال ُمعيقات ّاإلدارّّية ّ(التنظيمّّيةّ /التخطيطية) ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
فمسطيفّفيّتحقيؽّال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ ّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّال ُحكـّ
 .2ماّال ُمعيقات ّالتشريعيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
الرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ ّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّال ُحكـّ
 .3ماّال ُمعيقات ّالمحاسبيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
الرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ ّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّفيّ
 .4ماّال ُمعيقات ّالمتعمّقةّبالكفاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
تحقيؽّال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ ّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّ
 .5ماّال ُمعيقاتّالتكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ال ُحكـّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ ّ
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اسةّتناوؿّالقسـّاألوؿّوالمتعمّؽ ّبمجاالتّالدراسةّّ(ال ُمعيقات ّالتيّتواجوّ
ّ
 .6ولإلجابةّعف ّأسئمةّالدر
ديوافّالرقابة)ّوالمقسمةّعمىّخمسةّمجاالتّعمىّالنحوّاآلتي:

المجال األ ول ،ال ُمعيقات اإلدارية (التنظيمية /التخطيطية)

متوسطات ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّ
الجدوؿّ(ّ )4.1يبيفّال ّ
عفّفقراتّاالستبانةّالمتعمّقةّبمجاؿّال ُمعيقاتّاإلدارّّيةّ(التنظيمّّيةّ/التخطيطية)ّّ ،

الجدول ( :)4.1يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة
بمجال ال ُمعيقات اإلدارية (التنظيمية /التخطيطية)
ّ

ّ#
ّ .1
ّ .2
ّ .3
ّ .4
ّ .5

وتطويرىاّفيّالديوافّينعكسّ
ّ
البرامجّالتدريبيةّالالزمةّلتأىيؿّقدراتّالمواردّالبشريةّ
عمىّمستوىّتطبيؽّال ُحكـّالرشيدّ

انخفاض ّدخؿ ّالعامميف ّوقمة ّالمكافآت ّوالحوافز ّيفسح ّالمجاؿ ّلظاىرة ّالفسادّ

واالبتعادّعفّال ُحكـّالرشيد ّ

ماليةّواإلدارّّيةّ
يوجدّضعؼّفيّاالجراءاتّاإلدارّّيةّلتنفيذّالرقابةّفيّديوافّالرقابةّال ّّ
الالزمةّلتطبيؽّال ُحكـّالرشيد

ماليةّ
التغييرّالدائـّوبشكؿّغيرّطبيعيّفيّاإلجراءاتّالرقابيةّفيّديوافّالرقابةّال ّّ

واإلدارّّيةّيعيؽّتطبيؽّال ُحكـّالرشيد

ّكؿّ
ضعؼ ّالتوصيؼ ّالدقيؽ ّلموظائؼ ّوالواجبات ّوالمسؤوليات ّالمتعمّقة ّبمياـ ّّ

وظيفة

ظفيف
 ّ .6الرواتبّوالمكافآتّغيرّمناسبةّلممو ّ

 ّ .7قمةّالصالحياتّالممنوحةّلموظّفيّاقساـّالديوافّ

ماليةّواإلدارّّيةّغيرّمناسبة ّ
 ّ .8التقاريرّالدوريةّالصادرةّعفّديوافّالرقابةّال ّّ
 ّ .9عددّالكادرّالبشريّالقميؿّفيّالديوافّ ّ
ّ الدرجة الكمية

الوسطّ

االنحراؼّ

الحسابي ّ

يّ
المعيار ّّ

المستوى ّ

3.40

متوسطة
0.827
ّ

3.48

 1.186مرتفعة

2.78

متوسطة
1.106
ّ

2.73

متوسطة
1.087
ّ

2.75

متوسطة
1.159
ّ

4.37

تفعةّجدا
ًّ
 .823مر

2.40

 .924منخفضة

3.28

متوسطة
1.043
ّ

3.65

 1.147مرتفعةّ

3.205

 0.652متوسطة

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّ
ّ
يوضحّالجدوؿّ(ّ)4.1ال ّ

كميةّالواردةّفيّ
أداةّالدراسةّالمتعمّقةّبمحورّال ُمعيقاتّاإلدارّّيةّ(التنظيمّّيةّ/التخطيطية)ّوتشيرّالدرجةّال ّّ

الكميةّ
متوسط ّالحسابي ّلمدرجة ّ ّّ
متوسطة ّحيث ّبمغ ّال ّ
الجدوؿ ّإلى ّأف ّاتجاىات ّالمبحوثيف ّكانت ّ ّ

الكميّمقدارهّ(ّ )0.652
يّ ّّ
(ّ)3.205واالنحراؼّالمعيار ّّ
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متوسطات ّالحسابيةّ ،وقد ّجاء ّفي ّمقدمة ّىذهّ
ُّ
ورتبت ّفقرات ّاألداة ّترتيبا ّتنازليا ّحسب ّدرجات ّال ّ

متوسط ّحسابيّمقدارهّ(ّ)4.37وانحراؼّ
الفقراتّ ،الفقرةّ(الرواتبّوالمكافآتّغيرّالمناسبةّلمموظّفيف)ّب ّ
متوسط ّحسابيّمقدارهّ
معيار ّّ
ي ّمقدارهّ(ّ،)0.823يميياّالفقرةّ(عددّالكادرّالبشريّالقميؿّفيّالديواف)ّب ّ

يّمقدارهّ(ّ،)1.147ثـّالفقرةّ(انخفاضّدخؿّالعامميفّوقمةّالمكافآتّوالحوافزّ
(ّ)3.65وانحراؼّمعيار ّّ

حسابي ّمقداره ّ(ّ )3.48وانحراؼّ
متوسط ّ
يفسح ّالمجاؿ ّلظاىرة ّالفساد ّواالبتعاد ّعف ّال ُحكـ ّالرشيد) ّب ّ
ّ

وتطويرىاّفيّ
ّ
ي ّمقدارهّ(ّ)1.186والفقرةّ(البرامجّالتدريبيةّالالزمةّلتأىيؿّقدراتّالمواردّالبشريةّ
معيار ّّ
يّ
متوسط ّحسابيّمقدارهّ(ّ)3.40وانحراؼّمعيار ّّ
الديوافّينعكسّعمىّمستوىّتطبيؽّال ُحكـ ّالرشيد)ّب ّ

مقدارهّ(ّ .)0.827

ماليةّواإلدارّّيةّغيرّ
فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّّ،الفقرةّ(التقاريرّالدوريةّالصادرةّعفّديوافّالرقابةّال ّّ

ي ّمقداره ّ(ّ ،)0.924والفقرة ّ(التغيير ّالدائـّ
حسابي ّمقداره ّ(ّ )2.40وانحراؼ ّمعيار ّّ
متوسط ّ
مناسبة) ّب ّ
ّ
مالية ّواإلدارّّية ّيعيؽ ّتطبيؽ ّال ُحكـّ
وبشكؿ ّغير ّطبيعي ّفي ّاالجراءات ّالرقابية ّفي ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

ي ّمقداره ّ(ّ ،)1.087تمييا ّالفقرة ّ(ضعؼّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )2.73وانحراؼ ّمعيار ّّ
الرشيد) ّب ّ
متوسط ّحسابيّمقدارهّ
التوصيؼّالدقيؽّلموظائؼّوالواجباتّوالمسؤولياتّالمتعمّقةّبمياـّك ّ
ؿ ّوظيفة)ّب ّ

يّمقدارهّ(ّ .)1.159
)ّوانحراؼّمعيار ّّ
(ّ 2.75
ّ

المجال الثاني ،ال ُمعيقات التشريعيةّّ

متوسطات ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّ
الجدوؿّ(ّ )4.2يبيفّال ّ
عفّفقراتّاالستبانةّالمتعمّقةّبمجاؿّال ُمعيقاتّالتشريعيةّ .

الجدول ( :)4.2يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة
بمجال ال ُمعيقات التشريعية .
الوسط

#

الحسابي

االنحراف

المعياري

المستوى

 ّ .1التشريعاتّوالموائحّّالداخميةّغيرّمالئمةّ.

3.35

 ّ .2األنظمةّاإلدارّّيةّوالتأديبيةّبحاجةّإلىّتحديثّ .

3.27

متوسطة
1.087
ّ

 ّ .3قمةّااللتزاـّبتطبيؽّالتعميماتّوالتوجيياتّالصادرةّمفّالسمطاتّالمركزية.

2.73

متوسطة
1.071
ّ

 ّ .4ضعؼ ّالوصؼ ّالدقيؽ ّلموظائؼ ّوالواجبات ّوالمسؤوليات ّالمتعمّقة ّبمياـ ّكؿّ

3.60

متوسطة
1.023
ّ
 1.012مرتفعة
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#

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المستوى

وظيفة ّ
 ّ .5قمةّااللتزاـّبمخالفةّاألنظمةّوالتشريعاتّيحدّمفّتطبيؽّال ُحكـّالرشيدّ .
ّ .6
ّ .7
ّ .8

مالية ّفيّ
تشريعات ّتمنع ّتعييف ّذوي ّالقربى ّفي ّوظائؼ ّمديري ّاالقساـ ّال ّّ

الديواف.

ضعؼ ّالتشريعات ّالموائح ّالداخمية ّفي ّتقييـ ّ ّفعالية ّنظاـ ّالرقابة ّودوره ّفيّ

تطبيؽّال ُحكـّالرشيدّ .

ضعؼّالتشريعاتّالرقابيةّلبعضّالييئاتّالحكوميةّالتيّالىّاآلفّالّتخضعّ

ماليةّعمىّالرغـّمفّأفّأموالياّتدخؿّفيّنطاؽّالعامةّ .
ألجيزةّالرقابةّال ّّ

ؿّمفّالمطموبّ .
 ّ .9الصالحياتّالنظاميةّالممنوحةّلديوافّالرقابةّأق ّ
ماليةّواإلدارّّية.
 ّ .10وضوحّالصالحياتّوسمطاتّالتصرؼّال ّّ
 ّ .11ضعؼّالموائحّالتفسيريةّوالتنفيذيةّ ّ.
ّ .12

ّأي ّإجراءّ
ضعؼ ّالموائح ّوالتشريعات ّالتنظيمّّية ّالتي ّتوضح ّعقوبة ّمخالؼ ّّ

ماليةّواإلدارّّية.
ماليّورقابيّيمارسوّالموظّؼّفيّديوافّالرقابةّال ّّ
ّّ

 ّ .13غيابّالمساءلةّوفرضّالعقوباتّالرادعةّعمىّالمخالفيفّلألنظمةّوالقوانيفّ .
ّ .14

ظفيفّوالمراجعيفّمفّاستيضاحّبعضّ
ضعؼّالجانب ّالقانونيّالذي ّيمكفّالمو ّ
االستفساراتّالقانونية.

ظفيّالديوافّفيّمجاؿّعمميـّ .
 ّ .15نقصّالتعاوفّبيفّالجياتّاإلدارّّيةّ ّومو ّ
ّ .16

ماليةّ
غياب ّالمجمس ّالتشريعي ّوغياب ّدوره ّالرقابي ّلمتابعة ّاالمور ّالرقابيةّوال ّّ

والمساءلةّعنياّ .

الكمية ّ
ّ الدرجةّ ّّ

3.27

متوسطة
.918
ّ

3.23

متوسطة
.981
ّ

3.02

متوسطة
.930
ّ

3.23

متوسطة
1.155
ّ

3.58

 1.062مرتفعة

3.35
3.27

متوسطة
1.087
ّ
متوسطة
1.071
ّ

3.05

متوسطة
1.096
ّ

3.23

متوسطة
1.095
ّ

2.93

متوسطة
1.056
ّ

3.18

متوسطة
.930
ّ

4.18
3.280

 1.049مرتفعة
 0.6153متوسطة

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّ
ّ
يوضحّالجدوؿّ(ّ)4.2ال ّ

الكمية ّالواردة ّفي ّالجدوؿ ّإلى ّأفّ
أداة ّالدراسة ّالمتعمّقة ّبمحور ّال ُمعيقات ّالتشريعيةّ ،وتشير ّالدرجة ّ ّّ
الكمية ّ(ّ )3.28واالنحراؼّ
متوسط ّالحسابي ّلمدرجة ّ ّّ
متوسطةّ ،حيث ّبمغ ّال ّ
اتجاىات ّالمبحوثيف ّكانت ّ ّ

الكميّمقدارهّ(ّ .)0.615
يّ ّّ
المعيار ّّ

متوسطات ّالحسابيةّ ،وقد ّجاء ّفي ّمقدمة ّىذهّ
ورتبت ّفقرات ّاألداة ّترتيبا ّتنازليا ّحسب ّدرجات ّال ّ

ماليةّوالمساءلةّ
الفقراتّ،الفقرةّ(غيابّالمجمسّالتشريعيّوغيابّدورهّالرقابيّلمتابعةّاالمورّالرقابيةّوال ّّ
ي ّمقداره ّ(ّ ،)1.049يمييا ّالفقرة ّ(ضعؼّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )4.18وانحراؼ ّمعيار ّّ
عنيا) ّب ّ

متوسط ّحسابيّمقدارهّ
التوصيؼّالدقيؽ ّلموظائؼّوالواجباتّوالمسؤولياتّالمتعمّقةّبمياـّكؿّوظيفة)ّب ّ

ي ّمقداره ّ(ّ ،)1.012ثـ ّالفقرتاف ّ(الصالحيات ّالنظامية ّالممنوحة ّلديوافّ
(ّ )3.60وانحراؼ ّمعيار ّّ
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ي ّمقداره ّ(ّ،)1.062
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )3.58و ّبانحراؼ ّمعيار ّّ
الرقابة ّأقؿ ّمف ّالمطموب) ّب ّ

ماليةّ
والفقرتافّ(التشريعاتّوالموائحّّالداخميةّغيرّمالئمةّ).و(وضوحّالصالحياتّوسمطاتّالتصرؼّال ّّ

متوسطّحسابيّمقدارهّ(ّ)1.087لمفقرتيفّ ّ.
واإلدارّّية)ّبانحراؼّمعيار ّّ
يّمقدارهّ(ّ)3.35ب ّ

فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّّ ،الفقرةّ(قمةّااللتزاـّبمخالفةّاألنظمة ّوالتشريعاتّيحدّمفّتطبيؽّال ُحكـّ

ي ّمقدارهّ(ّ،)0.981والفقرةّ(ضعؼّالجانبّ
حسابي ّمقدارهّ(ّ)2.73وانحراؼّمعيار ّّ
متوسط ّ
الرشيدّ).ب ّ
ّ

متوسطّحسابيّ
القانونيّالذيّيمكفّالموظّفيفّوالمراجعيفّمفّاستيضاحّبعضّاالستفساراتّالقانونية)ّب ّ
ي ّمقدارهّ(ّ،)1.056تالىاّالفقرةّ(ضعؼّالتشريعاتّّوالموائحّالداخميةّ
مقدارهّ(ّ)2.93وانحراؼّمعيار ّّ

)ّوانحراؼّ
حسابيّمقدارهّ(ّ 3.02
ّّ
متوسطّ
فيّتقييـّفعاليةّنظاـّالرقابةّودورهّفيّتطبيؽّال ُحكـّالرشيد)ّب ّ

يّمقدارهّ(ّ .)0.930
معيار ّّ

المجال الثالث ،ال ُمعيقات المحاسبيةّ

متوسطات ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئ ّويةّإلجاباتّالمبحوثيفّ
الجدوؿّ(ّ )4.3يبيفّال ّ
عفّفقراتّاالستبانةّالمتعمّقةّبمجاؿّال ُمعيقاتّالمحاسبية ّ

الجدول ( :)4.3يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة
بمجال ال ُمعيقات المحاسبية
الوسط

#

االنحراف

المستوى

الحسابي

المعياري

3.15

1.055

متوسطة
ّ

3.30

.979

متوسطة
ّ

3.58

.850

مرتفعة

صعوبة ّتخفيض ّاالنفاؽ ّالحكومي ّوترشيده ّعمى ّالبرامج ّواالنشطةّ
ّ .4
العامةّ .

3.52

.873

مرتفعة

اىدار ّالماؿ ّالعاـ ّعف ّطريؽ ّانعداـ ّاالىتماـ ّبالصيانة ّالمبالغ ّفيياّ
ّ .5
وغيرّالواقعيةّلألجيزةّوالتالعبّبياّ .

3.43

.981

مرتفعة

اىدارّالماؿّالعاـّإلصالحّاالجيزةّالمبالغّفيياّوغيرّالواقعيةّلألجيزةّ
ّ .6
والتالعبّبياّ .

3.28

.922

متوسطة
ّ

منظـ ّالذي ّيمثؿ ّتاريخا ّمتكامال ّلكافة ّالعممياتّ
ّ .7ضعؼ ّاألرشيؼ ّال ّّ

3.12

1.180

متوسطة
ّ

ماليةّالكاممةّبسببّالييكمةّغيرّالسميمةّلديوافّ
ضعؼّتحقيؽّالرقابةّال ّّ
ّ .1
ماليةّواإلدارّّيةّ .
الرقابةّال ّّ
قابي ّفيّالمحافظةّعمىّ
االجراءاتّالتيّتتخذىاّالحكومةّاوّالجيازّالر ّّ
ّ .2
الماؿّالعاـّغيرّفعالة.
ماليةّ .
ّ .3قمةّتعاوفّبعضّالوحداتّوالدوائرّالحكوميةّمعّأجيزةّالرقابةّال ّّ
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#

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المستوى

بحيث ّيمكف ّالرجوع ّاليو ّلتنفيذ ّبرامج ّالرقابة ّالالزمة ّلتطبيؽ ّال ُحكـّ

الرشيد.

ماليةّ
قمة ّوجود ّدليؿ ّموّثّؽ ّإلجراءات ّالرقابة ّداخؿ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

ّيسببّ
ّ .8واإلدارّّية ّالواجب ّتنفيذىا ّلكؿ ّميمة ّرقابية ّعمى ّحدة ّوىو ّما ّّ

2.82

1.172

متوسطة
ّ

قمةّالرقابةّالمسبقةّ(قبؿّالتنفيذ)ّعمىّالجياتّالخاضعةّلمرقابةّلتفاديّ
ّ .9
وقوعّاالنحرافاتّ .

3.22

1.010

متوسطة
ّ

ضعؼ ّالمعاييرالمتبعة ّلتصحيح ّاالخطاء ّومعالجتيا ّوتحديد ّالمسؤوؿّ
ّ .10
عنيا.

3.23

1.031

متوسطة
ّ

3.42

1.169

مرتفعة

3.63

0.901

مرتفعة

3.308

0.6356

متوسطة

ضعفًاّفيّتطبيؽّال ُحكـّالرشيد.
ّ

قصور ّاجراءات ّالرقابة ّالداخمية ّيترتب ّعميو ّحدوث ّعمميات ّفسادّ
ّ .11
مالي.
ّّ
ضعؼّالتدخؿّالفعميّمفّقبؿّجياتّاالختصاصّفيّمتابعةّالمشاكؿّ
ّ .12
المطروحةّمفّقبؿّالديوافّ .
ّ

الدرجة الكمية

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّ
ّ
يوضح ّالجدوؿ ّ(ّ )4.3ال ّ
الكمية ّالواردة ّفي ّالجدوؿ ّإلى ّأفّ
أداة ّالدراسة ّالمتعمّقة ّبمحور ّال ُمعيقات ّالمحاسبيةّ ،وتشير ّالدرجة ّ ّّ
الكمية ّ(ّ )3.30واالنحراؼّ
متوسط ّالحسابي ّلمدرجة ّ ّّ
متوسطةّ ،حيث ّبمغ ّال ّ
اتجاىات ّالمبحوثيف ّكانت ّ ّ

الكميّمقدارهّ(ّ .)0.635
يّ ّّ
المعيار ّّ

متوسطاتّالحسابيةّ،وقدّجاءّفيّمقدمةّىذهّالفقراتّ،
ورتبتّفقراتّاألداةّترتيباّتنازلياّحسبّدرجاتّال ّ
الفقرة ّ(ضعؼ ّالتدخؿ ّالفعمي ّمف ّقبؿ ّجيات ّاالختصاص ّفي ّمتابعة ّالمشاكؿ ّالمطروحة ّمف ّقبؿّ

ي ّمقدارهّ(ّ،)901ومفّثـّالفقرةّ(قمةّتعاوفّ
متوسط ّحسابيّمقدارهّ(ّ)3.63وانحراؼّمعيار ّّ
الديوافّ).ب ّ

متوسطّحسابيّمقدارهّ(ّ)3.58وبانحراؼّ
بعضّالوحداتّوالدوائرّالحكوميةّمعّأجيزةّالرقابةّال ّّ
مالية)ّب ّ

ي ّمقدارهّ(ّ،)0.850والفقرةّ(صعوبةّتخفيضّاالنفاؽّالحكوميّوترشيده ّعمىّالبرامجّواالنشطةّ
معيار ّّ

ي ّمقداره ّ(ّ ،)0.873تالىا ّالفقرة ّ(اىدارّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )3.52وبانحراؼ ّمعيار ّّ
العامة) ّ ّو ّ
الماؿ ّالعاـ ّعف ّطريؽ ّانعداـ ّاالىتماـ ّبالصيانة ّالمبالغ ّفييا ّوغير ّالواقعية ّلألجيزة ّوالتالعب ّبيا)ّ

يّمقدارهّ(ّ .)0.981
حسابيّمقدارهّ(ّ)3.43وانحراؼّمعيار ّّ
متوسطّ
ب ّ
ّ
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ماليةّ
فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّّ،الفقرةّ(قمةّوجودّدليؿّموثؽّإلجراءاتّالرقابةّداخؿّديوافّالرقابةّال ّّ

واإلدارّّي ةّالواجبّتنفيذىاّلكؿّميمةّرقابيةّعمىّحدةّوىوّماّيسببّضعؼّفيّتطبيؽّال ُحكـ ّالرشيدّ).

منظـّّ
ي ّمقدارهّ(ّ،)1.172والفقرةّ(ضعؼّاالرشيؼّال ّّ
حسابي ّمقدارهّ(ّ)2.82وانحراؼّمعيار ّّ
متوسط ّ
ب ّ
ّ
الذيّيمثؿّتاريخاّمتكامالّلكافةّالعممياتّبحيثّيمكفّالرجوعّاليوّلتنفيذّبرامجّالرقابةّالالزمةّلتطبيؽّ

ي ّمقداره ّ(ّ ،)1.180الفقرة ّ(ضعؼّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )3.12وانحراؼ ّمعيار ّّ
ال ُحكـ ّالرشيدّ ).ب ّ
متوسطّ
مالية ّالكاممة ّبسبب ّالييكمة ّغير ّالسميمة ّلديواف ّالرقابة ّال ّّ
تحقيؽ ّالرقابة ّال ّّ
مالية ّواإلدارّّيةّ ).ب ّ

يّمقدارهّ(ّ .)1.055
حسابيّمقدارهّ(ّ)3.15وأنحراؼّمعيار ّّ

المجال الرابع ،ال ُمعيقات المتعمقة بالكفاءة المينية

متوسطات ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّ
الجدوؿّ(ّ )4.4يبيفّال ّ
عفّفقراتّاالستبانةّالمتعمّقةّبمجاؿّال ُمعيقاتّالمتعمّقةّبالكفاءةّالمينية ّ

الجدول ( :)4.4يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة
بمجال ال ُمعيقات المتعمقة بالكفاءة المينية.
#
ظفيّالديوافّدرجةّعاليةّمفّالكفاءةّوالتدريبّوالخبرةّ
تتوافرّلدىّمو ّ
ّ .1
تتالءـّمعّاحتياجاتّالوظيفةّالتيّيشغمونيا.
ّ .2
ّ .3
ّ .4
ّ .5

توجدّآليةّلتقييـّكفاءةّالموظّفيفّالعامميفّفيّاألقساـّالداخميةّلمديوافّ
مفّقبؿّرؤسائيـّباستمرار.

افّبناء ّعمىّمؤىالتّومتطمباتّمينيةّ
ًّ
ظفيفّفيّالديو
يتـّتعييفّالمو ّ
تضمفّتوافرّالتخصصّوالخبرةّالمناسبةّلطبيعةّالمياـّالمنوطةّبيـ.

المعرفةّالمينيةّالتيّ
يوجدّبرنامجّإلجراءّتقييـّدوريّلمستوىّالكفاءةّو ّ
يتمتعّبياّموظّفيّالديواف.

ماليةّ
توجد ّبرامج ّمتخصصة ّلتطوير ّميارات ّالموظّفيف ّباألقساـ ّال ّّ
والرقابيةّداخؿّالديواف.

 ّ .6توفرّالعددّالكافيّمفّالموظّفيفّالمؤىميفّلمعمؿّبأقساـّالديواف.
ّ .7
ّ .8

اسناد ّمياـ ّرقابية ّداخمية ّإلى ّالموظّفيف ّدوف ّاالعتبار ّلطبيعةّ

تخصصيـّومؤىميـّالعممي.

عدـ ّاىتماـ ّاالدارات ّالعميا ّبمالحظات ّالديواف ّلمسنوات ّالسابقة ّعفّ
تدنيّمستوىّالكفاءةّأوّكفايةّالموظّفيف.
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الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.72

0.885

مرتفعة

3.37

0.920

متوسطة
ّ

3.57

0.890

مرتفعة

3.10

1.160

متوسطة
ّ

3.37

0.956

مرتفعة

3.10

1.003

متوسطة
ّ

2.93

0.989

متوسطة
ّ

3.10

0.933

متوسطة
ّ

المستوى

#
محدودية ّالمعرفة ّلدى ّموظّفي ّالديواف ّباإلجراءات ّالسميمة ّفي ّتقييدّ

مالية ّفي ّالدفاتر ّوالسجالت ّالمحاسبية ّواعداد ّالقوائـّ
 ّ .9العمميات ّال ّّ
مالية.
ال ّّ
ّ .10

قياـ ّبعض ّالمديريف ّبالحد ّمف ّترشيح ّالموظّفيف ّبااللتحاؽ ّبدوراتّ

تخصصيةّبسببّضغطّالعمؿّ .

ّ .11

ي ّبشكؿّعاـّلدىّبعضّالموظّفيفّاالمرّ
مالي ّواإلدار ّّ
نقصّالوعيّال ّّ

ّ

الدرجة الكمية

الذيّينعكسّعمىّق ارراتيـّوتصرفاتيـ.

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المستوى

2.80

0.988

متوسطة
ّ

3.00

0.991

متوسطة
ّ

2.80

0.935

متوسطة
ّ

3.250

0.7817

متوسطة

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّ
ّ
يوضحّالجدوؿّ(ّ)4.4ال ّ

الكمية ّالواردة ّفيّ
أداة ّالدراسة ّالمتعمّقة ّبمحور ّال ُمعيقات ّالمتعمّقة ّبالكفاءة ّالمينية ّّ ،وتشير ّالدرجة ّ ّّ

الكميةّ
متوسط ّالحسابي ّلمدرجة ّ ّّ
متوسطةّ ،حيث ّبمغ ّال ّ
الجدوؿ ّإلى ّأف ّاتجاىات ّالمبحوثيف ّكانت ّ ّ

الكميّمقدارهّ(ّ .)0.781
يّ ّّ
(ّ)3.25واالنحراؼّالمعيار ّّ

متوسطات ّالحسابيةّ ،وقد ّجاء ّفي ّمقدمة ّىذهّ
ُّ
ورتبت ّفقرات ّاألداة ّترتيبا ّتنازليا ّحسب ّدرجات ّال ّ

الفقراتّ ،الفقرة ّ(تتوافر ّلدى ّموظّفي ّالديواف ّدرجة ّعالية ّمف ّالكفاءة ّوالتدريب ّوالخبرة ّتتالءـ ّمعّ

يّ ّمقدارهّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )3.72وانحراؼ ّمعيار ّ
احتياجات ّالوظيفة ّالتي ّيشغمونيا) ّب ّ

(ّ،)0.885والفقرةّ(يتـّتعييفّالموظّفيفّفيّالديوافّبناءّعمىّمؤىالتّومتطمباتّمينيةّتضمفّتوافرّ

متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )3.57وانحراؼّ
التخصص ّوالخبرة ّالمناسبة ّلطبيعة ّالمياـ ّالمنوطة ّبيـ) ّب ّ

يّمقدارهّ(ّ،)0.890الفقرةّ(توجدّاليةّلتقييـّكفاءةّالموظّفيفّالعامميفّفيّاالقساـّالداخميةّلمديوافّ
معيار ّّ
يّمقدارهّ(.)0.920والفقرةّ(توجدّبرامجّمتخصصةّلتطويرّ
مفّقبؿّرؤسائيـّباستمرار)ّوانحراؼّمعيار ّّ

متوسطّ
ماليةّوالرقابيةّداخؿّالديواف)ّبانحراؼّمعيار ّّ
مياراتّالموظّفيفّباألقساـّال ّّ
ي ّمقدارهّ(ّ)0.956ب ّ
حسابيّمقدارهّ(ّ)3.37لكالّالفقرتيفّ .

ي ّبشكؿّعاـّلدىّبعضّالموظّفيفّ
مالي ّواإلدار ّّ
فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّّ ،الفقرةّ(نقصّالوعيّال ّّ

يّمقدارهّ(ّ،)0.935والفقرةّ(نقصّالوعيّ
االمرّالذيّينعكسّعمىّق ارراتيـّوتصرفاتيـ)ّبانحراؼّمعيار ّّ

ي ّبشكؿ ّعاـ ّلدى ّبعض ّالموظّفيف ّاالمر ّالذي ّينعكس ّعمى ّق ارراتيـ ّوتصرفاتيـّ).
مالي ّواإلدار ّّ
ال ّّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )2.80لكمتا ّالفقرتيفّ ،ثـ ّالفقرة ّ(قياـّ
بانحراؼ ّمعيار ّّ
ي ّمقداره ّ(ّ )0.988وب ّ
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متوسطّ
بعضّالمديريفّبالحدّمفّترشيحّالموظّفيفّبااللتحاؽّبدوراتّتخصصيةّبسببّضغطّالعمؿ)ّب ّ
يّمقدارهّ(ّ .)0.991
حسابيّمقدارهّ(ّ)3.00وانحراؼّمعيار ّّ

المجال الخامس ،ال ُمعيقات التكنولوجية والفنية

متوسطات ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّ
الجدوؿّ(ّ )4.5يبيفّال ّ

عفّفقراتّاالستبانةّالمتعمّقةّبمجاؿّال ُمعيقاتّالتكنولوجيةّوالفنيةّّ ،

الجدول ( :)4.5يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة
بمجال ال ُمعيقات التكنولوجية والفنية
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

يوجدّإطارّكامؿّمفّالمعاييرّوالقوانيفّالتيّتنظـّإجراءاتّالرقابةّفيّ
ّ .1
ضوءّاستخداـّاألنظمةّااللكترونيةّوشبكاتّاالتصاؿّ .

3.55

0.811

مرتفعة

ةّالتكنولوجيةّالحاليةّعمىّالتعامؿّمعّالمنظومةّ
ّّ
ضعؼّالبنيةّاأل ّّ
ساسي
ّ .2
التكنولوجيةّ،وتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّالتقنية.

3.03

0.901

متوسطة
ّ

فقر ّالموارد ّالبشرية ّالحالية ّعمى ّالتعامؿ ّمع ّالمنظومة ّالتكنولوجيةّ،
ّ .3
وتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّالتقنيةّ .

3.42

0.979

مرتفعة

#

المستوى

سوءّالبنيةّاالساسيةّالتكنولوجيةّوضعؼّالمواردّالبشريةّالحاليةّعمىّ
ّ .4التعامؿ ّمع ّالمنظومة ّالتكنولوجيةّ ،وتطبيقيا ّدوف ّحساب ّلممشاكؿّ

0.846

متوسطة
ّ

3.12

3.05

0.999

متوسطة
ّ

3.12

0.993

متوسطة
ّ

المحاسبيةّ .
عقدّالدوراتّالتدريبيةّالكافيةّفيّاستخداـّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديثةّ
ّ .5
ظفيّالديواف.
لمو ّ
ماليةّ
ظفيّالديوافّفيّأجيزةّالرقابةّال ّّ
نقصّالتأىيؿّالعمميّوالعمميّلمو ّ
ّ .6
ألداءّالمياـّالرقابيةّالموكمةّإلييـّفيّظؿّالتدخؿّالتكنولوجي.

مالية ّواإلدارّّيةّ
صعوبة ّتفيـ ّمدى ّتأثير ّاستخداـ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ماليةّفيّ
ّ .7لتكنولوجياّالمعموماتّواالتصاالتّفيّالمعالجةّبالمعموماتّال ّّ

0.983

متوسطة
ّ

2.98

يوفر ّالديواف ّالوسائؿ ّالتكنولوجية ّالحديثة ّلموظّفيو ّلمواكبة ّالتقدـ ّفيّ
ّ .8
الوحداتّالخاضعةّلرقابتو.

3.35

1.022

متوسطة
ّ

يحرصّالديوافّعمىّتوفيرّموازنةّلمحصوؿّعمىّالوسائؿّالتكنولوجيةّ
ّ .9
الحديثةّالتيّتساعدّفيّإنجازّالمياـّالرقابية.

3.10

1.003

متوسطة
ّ

ّ .10قمةّاإلمكاناتّالماديةّوالبشريةّ .

3.32

1.033

3.203

0.5999

متوسطة
ّ

نظـّالرقابةّالداخميةّوالمخاطرّالمصاحبة.

ّ

الكمية ّ
الدرجةّ ّّ
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متوسطة

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّ
ّ
يوضحّالجدوؿّ(ّ)4.5ال ّ

الكميةّالواردةّفيّالجدوؿّإلىّ
أداةّالدراسةّالمتعمّقةّبمحورّال ُمعيقاتّالتكنولوجيةّوالفنيةّ،وتشيرّالدرجةّ ّّ
الكميةّ(ّ)3.20واالنحراؼّ
متوسطّالحسابيّلمدرجةّ ّّ
متوسطةّ،حيثّبمغّال ّ
أفّاتجاىاتّالمبحوثيفّكانتّ ّ

الكميّمقدارهّ(ّ .)0.599
يّ ّّ
المعيار ّّ

متوسطات ّالحسابيةّ ،وقد ّجاء ّفي ّمقدمة ّىذهّ
ُّ
ورّتّبت ّفقرات ّاألداة ّترتيبا ّتنازليا ّحسب ّدرجات ّال ّ

الفقرات ّ ،الفقرةّ(يوجدّإطارّكامؿّمفّالمعاييرّوالقوانيفّالتيّتنظـّإجراءاتّالرقابةّفيّضوءّاستخداـّ

ي ّمقدارهّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )3.55وانحراؼ ّمعيار ّّ
األنظمة ّااللكترونية ّوشبكات ّاالتصاؿ) ّب ّ

(ّ،)0.811الفقرةّ(فقرّالمواردّالبشريةّالحاليةّعمىّالتعامؿّمعّالمنظومةّالتكنولوجيةّ،وتطبيقياّدوفّ
ي ّمقدارهّ(ّ،)0.979والفقرةّ
متوسط ّحسابيّمقدارهّ(ّ)3.42وانحراؼّمعيار ّّ
حسابّلممشاكؿّالتقنية)ّب ّ
(يوفر ّالديواف ّالوسائؿ ّالتكنولوجية ّالحديثة ّلموظّفيو ّلمواكبة ّالتقدـ ّفي ّالوحدات ّالخاضعة ّلرقابتو)ّ

ي ّمقداره ّ(ّ ،)1.022الفقرة ّ(قمة ّاالمكانات ّالماديةّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )3.35وانحراؼ ّمعيار ّّ
ب ّ
يّمقدارهّ(ّ .)1.033
حسابيّمقدارهّ(ّ)3.32وانحراؼّمعيار ّّ
متوسطّ
والبشرية)ّب ّ
ّ

ماليةّواإلدارّّيةّ
فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّّ ،الفقرةّ(صعوبةّتفيـّمدىّتأثيرّاستخداـّديوافّالرقابةّال ّّ

ماليةّفيّنظـّالرقابةّالداخميةّوالمخاطرّ
لتكنولوجياّالمعموماتّواالتصاالتّفيّالمعالجةّبالمعموماتّال ّّ

يّمقدارهّ(ّ،)0.983والفقرةّ(ضعؼّالبنيةّ
حسابيّمقدارهّ(ّ)2.98وانحراؼّمعيار ّّ
متوسطّ
المصاحبة)ّب ّ
ّ

االساسيةّالتكنولوجيةّالحاليةّعمىّالتعامؿّمعّالمنظومةّالتكنولوجيةّ،وتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّ

ي ّمقداره ّ(ّ ،)0.901الفقرة ّ(عقد ّالدوراتّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )3.03وانحراؼ ّمعيار ّّ
التقنية) ّب ّ
حسابي ّمقدارهّ
ّّ
متوسط ّ
التدريبية ّالكافية ّفي ّاستخداـ ّالوسائؿ ّالتكنولوجية ّالحديثة ّلموظّفي ّالديواف) ّب ّ

يّمقدارهّ(ّ .)0.999
(ّ)3.05وانحراؼّمعيار ّّ
محور الدراسة الثاني ( :ال ُحكم الرشيد)

ّوالمتعمّؽ ّبمجاالت ّالدراسة ّ(تحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـّ
ولإلجابة ّعف ّأسئمة ّالدراسة ّتناوؿ ّالقسـ ّالثاني ّ

الرشيد)ّوالمقسمةّعمىّأربعةّمجاالتّعمىّالنحوّاآلتي:
المجال االول :الشفافية

متوسطات ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّ
الجدوؿّ(ّ )4.6يبيفّال ّ
عفّفقراتّاالستبانةّالمتعمّقةّبمجاؿّال ّشفافيةّلتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّ ،
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الجدول ( :)4.6يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة
بمجال الشفافية لتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

مالية ّواإلدارّّية ّباتباع ّأفضؿ ّمعايير ّال ُحكـ ّعمىّ
يمتزـ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ّ .1
صعيدّمفّال ّشفافيةّفيّاتخاذّالقرار

3.62

0.804

مرتفعة

ّ .2يوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمفّحيثّايراداتو ّ

3.45

0.946

مرتفعة

ّ .3يوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمفّحيثّنفقاتو ّ

3.45

1.032

مرتفعة

ّ .4يتخذّالمسؤوؿّق اررتوّبوضوحّ ّو ّشفافية

3.37

0.956

ماليةّلمديواف
ّ .5توجدّنزاىةّفيّعرضّالقوائـّال ّّ

3.60

0.942

متوسطة
ّ
مرتفعة

يتبنىّالديوافّنمطّاالنفتاحّوالوضوحّفيّتعامموّمعّالموظّفيف
ّّ ّ .6

3.28

0.993

3.461

0.763

متوسطة
ّ

#

الكمية ّ
ّالدرجةّ ّّ

المستوى

مرتفعة

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّ
ّ
يوضحّالجدوؿّ(ّ)4.6ال ّ

الكمية ّالواردة ّفيّ
أداة ّالدراسة ّالمتعمّقة ّبمجاؿ ّال ّشفافية ّلتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيدّ ،وتشير ّالدرجة ّ ّّ
الكميةّ(ّ)3.46
متوسطّالحسابيّلمدرجةّ ّّ
الجدوؿّإلىّأفّاتجاىاتّالمبحوثيفّكانتّمرتفعةّ،حيثّبمغّال ّ

الكميّمقدارهّ(ّ .)0.76
يّ ّّ
واالنحراؼّالمعيار ّّ

متوسطات ّالحسابيةّ ،وقد ّجاء ّفي ّمقدمة ّىذهّ
ُّ
ورّتّبت ّفقرات ّاألداة ّترتيبا ّتنازليا ّحسب ّدرجات ّال ّ

مالية ّواإلدارّّية ّباتباع ّافضؿ ّمعايير ّال ُحكـ ّعمى ّصعيد ّمفّ
الفقراتّ ،الفقرة ّ(يمتزـ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

ي ّمقدارهّ(ّ،)0.804يميياّ
متوسط ّحسابيّمقدارهّ(ّ)3.62وانحراؼّمعيار ّّ
ال ّشفافيةّفيّاتخاذّلقرار)ّب ّ
يّ
متوسطّحسابيّمقدارهّ(ّ)3.60وانحراؼّمعيار ّّ
الفقرةّ(توجدّنزاىةّفيّعرضّالقوائـّال ّّ
ماليةّلمديواف)ّب ّ

مقدارهّ(ّ،)0.942ثـّالفقرتافّ(يوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمفّحيثّنفقاتو)ّ
يّمقدارهّ(ّ،)1.032وّالفقرةّ(يوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمفّ
بانحراؼّمعيار ّّ
حسابيّمقدارهّ(ّ)3.45لكمتاّالفقرتيف ّ
متوسطّ
حيثّايراداتو)ّبانحراؼّمعيار ّّ
يّمقدارهّ(ّ)0.946وب ّ
ّ

فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّّ ،الفقرةّ(يتبنىّالديوافّنمطّاالنفتاحّوالوضوحّفيّتعامموّمعّالموظّفيف)ّ

ي ّمقداره ّ(ّ ،)0.993والفقرة ّ(يتخذ ّالمسؤوؿ ّق اررتوّ
حسابي ّمقداره ّ(ّ )3.28وانحراؼ ّمعيار ّّ
متوسط ّ
ب ّ
ّ
يّمقدارهّ(ّ .)0.956
متوسطّحسابيّمقدارهّ(ّ)3.37وانحراؼّمعيار ّّ
بوضوحّ ّو ّشفافية)ّب ّ
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ماليةّواإلدارّّيةّ
ويعزوّالباحثّىذهّالنتيجةّإلىّالقيادةّالواعيةّالتيّيمتازّبياّمسؤولوّديوافّالرقابةّال ّّ

فيّمجاؿّالرقابةّوالتعامؿّمعّالموظّفيفّ .
المجال الثاني :المساءلة

متوسطات ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّ
الجدوؿ ّ(ّ )4.7يبيفّال ّ
عفّفقراتّاالستبانةّالمتعمّقةّبمجاؿّالمساءلةّلتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّ ،

الجدول ( :)4.7يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة
بمجال المساءلة لتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.57

1.047

مرتفعة

3.48

0.983

مرتفعة

3.82

0.813

مرتفعة

ظفيّالديوافّبتطبيؽّالقانوف
 ّ .4يمتزـّجميعّمو ّ

3.83

0.847

مرتفعة

ماليةّواإلدارّّية
 ّ .5يستخدـّالديوافّالمستنداتّالكافيةّلتحقيؽّمياـّالرقابةّال ّّ

3.92

0.809

مرتفعة

 ّ .6يمتّزـّالديوافّبتطبيؽّاألنظمةّالمتعمّقةّبالترقياتّدوفّايّتجاوزات

3.52

1.081

مرتفعة

3.688

0.7643

مرتفعة

#
ّ .1
ّ .2
ّ .3

ُيساّئِؿ ّالديواف ّجميع ّالموظّفيف ّباختالؼ ّمسمياتيـ ّعند ّارتكاب ّايّ
خطأ

تجريّمساءلةّالموظّفيفّالمعنييفّعفّمدىّمطابقةّاالجراءاتّالمتبعةّ
معّاألنظمةّالمعتمدة ّ
يدرؾ ّالموظّفوف ّفي ّالديواف ّبوضوح ّالقواعد ّالمطموب ّااللتزاـ ّبياّ
وعواقبّمخالفتيا

الكمية ّ
ّ الدرجةّ ّّ

المستوى

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّ
ّ
يوضحّالجدوؿّ(ّ)4.7ال ّ

الكميةّالواردةّفيّ
أداةّالدراسةّالمتعمّقةّبمجاؿّالمساءلة ّلتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّّ،وتشيرّالدرجةّ ّّ
الكميةّ(ّ)3.68
متوسطّالحسابيّلمدرجةّ ّّ
الجدوؿّإلىّأفّاتجاىاتّالمبحوثيفّكانتّمرتفعةّ،حيثّبمغّال ّ

الكميّمقدارهّ(ّ .)0.76
يّ ّّ
واالنحراؼّالمعيار ّّ

متوسطاتّالحسابيةّ،وقدّجاءّفيّمقدمةّىذهّالفقراتّ
ورتبتّفقراتّاألداةّترتيباّتنازلياّحسبّدرجاتّال ّ

متوسط ّحسابيّ
ّ ،الفقرة ّ(يستخدـ ّالديواف ّالمستندات ّالكافية ّلتحقيؽ ّمياـ ّالرقابة ّال ّّ
مالية ّواإلدارّّية) ّب ّ
ي ّمقداره ّ(ّ ،)0.809الفقرة ّ(يمتزـ ّجميع ّموظّفي ّالديواف ّبتطبيؽّ
مقداره ّ(ّ )3.92وانحراؼ ّمعيار ّّ
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ي ّمقدارهّ(ّ،)0.847والفقرةّ(يدرؾّالموظّفوفّ
متوسط ّحسابيّمقدارهّ(ّ)3.83وانحراؼّمعيار ّّ
القانوف)ّب ّ

متوسط ّحسابيّمقدارهّ(ّ)3.82
فيّالديوافّبوضوحّالقواعدّالمطموبّااللتزاـّبياّوعواقبّمخالفتيا)ّب ّ

ّ(يساّئِؿ ّالديواف ّجميع ّالموظّفيف ّباختالؼ ّمسمياتيـ ّعندّ
وانحراؼ ّمعيار ّّ
ي ّمقداره ّ(ّ ،)0.813الفقرة ُ

يّمقدارهّ(ّ .)1.047
حسابيّمقدارهّ(ّ)3.57وانحراؼّمعيار ّّ
متوسطّ
ارتكابّايّخطأ)ّب ّ
ّ

ظّفيفّالمعنييفّعفّمدىّمطابقةّاالجراءاتّ
فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّ ،الفقرةّ(تجريّمساءلةّالمو ّ

ي ّمقداره ّ(ّ،)0.983
حسابي ّمقداره ّ(ّ )3.48وانحراؼ ّمعيار ّّ
متوسط ّ
المتبعة ّمع ّاألنظمة ّالمعتمدة) ّب ّ
ّ

متوسط ّحسابي ّمقدارهّ
والفقرة ّ(يمتزـ ّالديواف ّبتطبيؽ ّاألنظمة ّالمتعمّقة ّبالترقيات ّدوف ّ ّّ
أي ّتجاوزات) ّب ّ

يّمقدارهّ(ّ ّ.)1.081
(ّ)3.52وانحراؼّمعيار ّّ
المجال الثالث ،المشاركة

متوسطات ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّ
ّالجدوؿّ(ّ )4.8يبيفّال ّ
عفّفقراتّاالستبانةّالمتعمّقةّبمجاؿّالمشاركةّلتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّ ،

الجدول ( :)4.8يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة
بمجال المشاركة لتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.45

1.048

مرتفعة

3.13

1.112

متوسطة
ّ

ظفوّالديوافّفيّتنفيذّالمياـّالمطموبةّبشكؿّواضحّ
 ّ .3يتعاوفّمو ّ

3.55

0.964

مرتفعة

 ّ .4يوجدّفيّالديوافّتفويضّلصالحياتّالموظّفيفّ

3.17

0.924

متوسطة
ّ

3.08

1.013

3.03

1.104

3.236

0.9265

#
 ّ .1يشجعّالديوافّالموظّفيفّلتبنيّاألىداؼّالمشتركة
ّ .2

ّ .5

ظفو ّالديواف ّجميعيـ ّفي ّبناء ّخطة ّالديواف ّكؿ ّحسبّ
يشارؾ ّمو ّ
اختصاصوّ ّ

يتوفر ّفي ّالديواف ّقيادية ّديناميكية ّقادرة ّعمى ّالتفاؼ ّالموظّفيف ّحوؿّ
رؤيةّمشتركة

ظفيفّويستثمرىاّجيدا
 ّ .6يتبنىّالديوافّابداعاتّالمو ّ
الكمية ّ
ّ الدرجةّ ّّ

المستوى

متوسطة
ّ
متوسطة
ّ

متوسطة

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّ
ّ
يوضحّالجدوؿّ(ّ)4.8ال ّ

الكميةّالواردةّفيّ
أداةّالدراسةّالمتعمّقةّبمجاؿّالمشاركةّلتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّّ،وتشيرّالدرجةّ ّّ
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الكميةّ
متوسط ّالحسابي ّلمدرجة ّ ّّ
متوسطةّ ،حيث ّبمغ ّال ّ
الجدوؿ ّإلى ّأف ّاتجاىات ّالمبحوثيف ّكانت ّ ّ

الكميّمقدارهّ(ّ .)0.92
يّ ّّ
(ّ)3.23واالنحراؼّالمعيار ّّ

متوسطات ّالحسابيةّ ّ ،وقد ّجاء ّفي ّمقدمة ّىذهّ
ُّ
ورّتّبت ّفقرات ّاألداة ّترتيبا ّتنازليا ّحسب ّدرجات ّال ّ

متوسطّحسابيّمقدارهّ
الفقراتّ،الفقرةّ(يتعاوفّموظّفوّالديوافّفيّتنفيذّالمياـّالمطموبةّبشكؿّواضح)ّب ّ

يّمقدارهّ(ّ،)0.964الفقرةّ(يشجعّالديوافّالموظّفيفّلتبنيّاألىداؼّالمشتركة)ّ
(ّ)3.55وانحراؼّمعيار ّّ
ي ّمقدارهّ(ّ،)1.048والفقرةّ(يوجدّفيّالديوافّتفويضّ
متوسطّحسابيّمقدارهّ(ّ)3.45وانحراؼّمعيار ّّ
ب ّ

ي ّمقداره ّ(ّ ،)0.924الفقرةّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )3.17وانحراؼ ّمعيار ّّ
لصالحيات ّالموظّفيف) ّب ّ
حسابي ّمقدارهّ
متوسط ّ
(يشارؾّموظّفوّالديوافّجميعيـّفيّبناءّخطةّالديوافّكؿّحسبّاختصاصو)ّب ّ
ّ

يّمقدارهّ(ّ .)1.112
(ّ)3.13وانحراؼّمعيار ّّ

متوسطّ
في ّحيف ّكانت ّأدنى ّالفقرات ّّ ،الفقرة ّ(يتبنى ّالديواف ّابداعات ّالموظّفيف ّويستثمرىا ّجيدا) ّب ّ

يّمقدارهّ(ّ،)1.104والفقرةّ(يتوفرّفيّالديوافّقياديةّديناميكيةّ
حسابيّمقدارهّ(ّ)3.03وانحراؼّمعيار ّّ

يّ
حسابي ّمقداره ّ(ّ )3.08وانحراؼ ّمعيار ّّ
متوسط ّ
قادرة ّعمى ّالتفاؼ ّالموظّفيف ّحوؿ ّرؤية ّمشتركة) ّب ّ
ّ

مقدارهّ(ّ ّ.)1.013

المجال الرابع ،االلتزام القانوني
متوسطات ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّ
الجدوؿّ(ّ )4.9يبيفّال ّ
عفّفقراتّاالستبانةّالمتعمّقةّبمجاؿّااللتزاـّالقانونيّلتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّ ،

الجدول ( :)4.9يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة
بمجال االلتزام القانوني لتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

 ّ .1يعمؿّالديوافّعمىّاحتراـّالنصوصّالتشريعيةّالمنصوصّعمييا

3.88

0.958

مرتفعة

اجبا ّ
ُّ ّ .2يعدّاحتراـّالقانوفّالموجوّلسيرّأعماؿّالديوافّو ًّ

3.88

0.958

مرتفعة

3.38

1.091

3.67

0.933

3.704

0.8393

#

ّ .3
ّ .4

يعمؿ ّمجمس ّاإلدارة ّفي ّالديواف ّعمى ّحماية ّحقوؽ ّالموظّفيف ّوفؽّ

القانوف
تجري ّالعالقات ّفي ّالديواف ّومختمؼ ّالمصالح ّاإلدارّّية ّالخارجية ّوفقاًّ

لمقواعدّالقانونيةّوطبقاًّلمتوجيياتّالرسمية

الكميةّ ّ
ّ الدرجةّ ّّ
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المستوى

متوسطة
ّ
مرتفعة
مرتفعة

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّ
ّ
يوضح ّالجدوؿّ(ّ )4.9ال ّ
الكميةّالواردةّ
أداةّالدراسةّالمتعمّقةّبمجاؿّااللتزاـّالقانونيّلتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّّ،وتشيرّالدرجةّ ّّ
الكميةّ
متوسط ّالحسابي ّلمدرجة ّ ّّ
في ّالجدوؿ ّإلى ّأف ّاتجاىات ّالمبحوثيف ّكانت ّمرتفعةّ ،حيث ّبمغ ّال ّ

الكميّمقدارهّ(ّ .)0.83
يّ ّّ
(ّ)3.70واالنحراؼّالمعيار ّّ

متوسطاتّالحسابيةّ،وقدّجاءّفيّمقدمةّىذهّالفقراتّ،
ُّ
ورّتّبتّفقراتّاألداةّترتيباّتنازلياّحسبّدرجاتّال ّ
ي ّمقدارهّ
الفقرة ّ(يعمؿ ّالديواف ّعمى ّاحتراـ ّالنصوص ّالتشريعية ّالمنصوص ّعمييا) ّبانحراؼ ّمعيار ّّ

ي ّمقدارهّ
اجبا) ّبانحراؼ ّمعيار ّّ
(ّّ ،)0.958والفقرة ّ(يعد ّاحتراـ ّالقانوف ّالموجو ّلسير ّاعماؿ ّالديواف ّو ًّ
متوسط ّحسابي ّمقداره ّ(ّ )3.88لكمتا ّالفقرتيفّ ،والفقرة ّ(تجري ّالعالقات ّفي ّالديوافّ
(ّ )0.958وب ّ
متوسط ّحسابيّ
ومختمؼّالمصالحّاإلدارّّيةّالخارجيةّوفقاً ّلمقواعدّالقانونيةّوطبقاً ّلمتوجيياتّالرسمية)ّب ّ

يّمقدارهّ(ّ،)0.933فيّحيفّكانتّادنىّفقرةّ(يعمؿّمجمسّاإلدارةّفيّ
مقدارهّ(ّ)3.67وانحراؼّمعيار ّّ
يّ
ابي ّمقدارهّ(ّ)3.38وانحراؼّمعيار ّّ
الديوافّعمىّحمايةّحقوؽّالموظّفيفّوفؽّالقانوف)ّب ّ
متوسط ّحس ّ

مقدارهّ(ّ .)0.091

 3.4فرضيات الدراسة،
سيتم معالجة فرضيات الدراسة من خالل الفرضية الرئيسة التي تتمثل في اآلتي:
ال ّتوجدّعالقةّ ّذاتّداللة ّإحصائيةّعندّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α ≤ 0.05بيف ّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّ

ديوافّالرقابةّالما ّّليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية:

 .1الّتوجدّعالقةّّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α ≤ 0.05بيفّ(ال ُمعيقات اإلدارية

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّ
التنظيمية /التخطيطية) ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

ال ُحكـّالرشيد.

 .2الّتوجدّعالقةّّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α ≤ 0.05بيفّ(ال ُمعيقات التشريعية) ّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
التيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

 .3الّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α ≤ 0.05بيفّ(ال ُمعيقاتّالمحاسبية)ّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
التيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
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 .4الّتوجدّعالقةّّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α ≤ 0.05بيفّ(ال ُمعيقات ّالمتعمقةّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّ
بالكفاءة المينية)ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

الرشيد.

 .5ال ّتوجد ّعالقة ّ ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α ≤ 0.05بيف ّ(ال ُمعيقات

مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـّ
التكنولوجية والفنية) ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

ال ُحكـّالرشيد.

 .6الّتوجدّفروؽّّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α ≤ 0.05بيفّال ُمعيقاتّالتيّيواجيياّ

مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّتُعزى ّإلى ّالمتغيراتّ
ديواف ّالرقابة ّال ّّ

الديمغرافيةّ(الجنس ّّ،المؤىل العممي ّ،المسمى الوظيفي ّ،سنوات الخبرة ّ،الدورات التدريبية
في مجال اإلدارةّ،الدائرة التي يعمل بيا).
الفرضية األولى

الّتوجدّعالقةّّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α≤0.05بيفّال ُمعيقاتّاإلدارّّيةّ(التنظيمّّيةّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
ّ/التخطيطية)ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

ي ّ( Standardized
فرضيةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالمعيار ّّ
لمتحقؽّمفّصحةّال ّّ

ّ )Regressionلمعالقة ّبيف ّال ُمعيقات ّاإلدارّّية ّ(التنظيمّّية ّّ /التخطيطية) ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابةّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّوقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائجّاآلتيةّكماّىوّ
ال ّّ
موضحّفيّالجدوؿّرقـّ(ّ .)4.10

جدول ( :)4.10اختبار ( )Standardized Regressionلمعالقة بين ال ُمعيقات اإلدارية (التنظيمية /

التخطيطية) التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
المتغير

قيمة Beta

الداللة اإلحصائية

ال ُمعيقاتّاإلدارّّيةّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد ّ

0.058-

0.661

ّ= 0.003معامؿّالتحديدّ )(R Square

تشيرّالمعطياتّالواردةّفيّالجدوؿّّ(ّ)4.10إلىّافّثأثيرّال ُمعيقاتّاإلدارّّيةّعمىّتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّ

العالقةّعكسيةّبحيثّكّمّماّزادتّال ُمعيقاتّانخفضّمستوىّ
ّّ
الرشيدّكافّضعيؼّجداًّبنسبةّ(ّّ)%0.03و
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ّيظ ِّير ّالجدوؿ ّأعاله ّعدـّّ
تحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّولكف ّىذه ّالعالقة ّغير ّدالة ّإحصائياً ّحيث ُّ
وجود ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّالمستوى ّ(ّ )α≤0.05في ّال ُمعيقات ّاإلدارّّية ّ(التنظيمّّية ّّ/

مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيدّ،
التخطيطية) ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
وذلؾّألفّقيمةّالدالةّاإلحصائيةّالمتعمّقةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ(ّ)0.66أيّأفّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّ

فرضيةّالصفريةّالتيّتنصّعمىّأنوّالّتوجدّعالقةّذاتّ
ألفاّ(ّ،)0.05وبذلؾّنصؿّالىّقبوؿّصحةّال ّّ

داللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّّ)α≤0.05بيفّال ُمعيقاتّاإلدارّّيةّ(التنظيمّّيةّّ/التخطيطية)ّّالتيّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّ .
يواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
الفرضية الثانية:

ال ّتوجد ّعالقة ّ ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α≤0.05بيف ّال ُمعيقات ّالتشريعية ّالتيّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
يواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

ي ّ( Standardized
فرضيةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالمعيار ّّ
لمتحقؽّمفّصحةّال ّّ

مالية ّواإلدارّّية ّفيّ
ّ )Regressionلمعالقة ّبيف ّال ُمعيقات ّالتشريعية ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
فمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّوقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائجّاآلتيةّكماّىوّموضحّفيّالجدوؿّ

رقـّ(ّ .)4.11

جدول ( :)4.11اختبار ( )Standardized Regressionلمعالقة بين ال ُمعيقات التشريعية التي
يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
المتغير

قيمة Beta

الداللة اإلحصائية

ال ُمعيقاتّالتشريعيةّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد ّ

0.231-

0.076

ّ= 0.053معامؿّالتحديدّ )(R Square

تشير ّالمعطيات ّالواردة ّفي ّ ّ(ّ )4.11إلى ّاف ّثأثير ّال ُمعيقات ّالتشريعية ّعمى ّتحقيؽ ّمفي ّوـ ّال ُحكـّ

ّعكسية ّبحيث ّكّمّما ّزادت ّال ُمعيقات ّانخفض ّمستوىّ
ّّ
جدا ّبنسبة ّّ %5.3والعالقة
ّضعيفًا ّ ًّ
ّ
الرشيد ّكاف
ّحيثّيظ ِّيرّالجدوؿّأعالهّعدـّوجودّ
ُّ
تحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّولكفّىذهّالعالقةّغيرّدالةّإحصائياً

عالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّالمستوى ّ(ّ )α≤0.05في ّال ُمعيقات ّالتشريعية ّالتي ّيواجييا ّديوافّ

ّألف ّقيمةّ
مالية ّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيدّمفّوجيةّنظرىـّ ،وذلؾ ّّ
الرقابة ّال ّّ
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الدالةّاإلحصائيةّالمتعمّقةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ(ّ)0.07أيّأفّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّألفاّ(ّ،)0.05
ّأنو ّال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللةّ
فرضية ّالصفرية ّالتي ّتنص ّعمى ّّ
صحة ّال ّّ
وبذلؾ ّنصؿ ّالى ّقبوؿ ّ ّّ

ماليةّ
إحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّّ)α≤0.05بيفّال ُمعيقات ّالتشريعيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
واإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
الفرضية الثالثة:

ّال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α≤0.05بيف ّال ُمعيقات ّالمحاسبية ّالتيّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
يواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

ي ّ( Standardized
ةّالسابقةّتـ ّاستخداـّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالمعيار ّّ
ّّ
لمتحقؽّمفّصحةّال ّّ
فرضي

مالية ّواإلدارّّية ّفيّ
ّ )Regressionلمعالقة ّبيف ّال ُمعيقات ّالمحاسبية ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
كماّىوّموضحّفيّالجدوؿّ
ّّ
فمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّوقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائجّاآلتيةّ

رقـّ(ّ .)4.12

جدول ( :)4.12اختبار ( )Standardized Regressionلمعالقة بين ال ُمعيقات المحاسبية التي
يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
المتغير

قيمة Beta

الداللة اإلحصائية

ال ُمعيقاتّالمحاسبيةّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد ّ

0.099-

0.450

ّ= 0.010معامؿّالتحديدّ )(R Square

تشير ّالمعطيات ّالواردة ّفي ّالجدوؿ ّ(ّ )4.12إلى ّاف ّثأثير ّال ُمعيقات ّالمحاسبية ّعمى ّتحقيؽ ّمفيوـّ

جدا ّبنسبة ّّ %10والعالقة ّعكسية ّبحيث ّكمما ّزادت ّال ُمعيقات ّانخفضّ
ّضعيفًا ّ ًّ
ّ
ال ُحكـ ّالرشيد ّكاف

ّحيثّيظ ِّيرّالجدوؿّأعالهّ
ُّ
مستوىّتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّولكفّىذهّالعالقةّغيرّدالةّإحصائياً
عدـّوجودّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّعندّالمستوىّ(ّ)α≤0.05فيّال ُّمعيقاتّالمحاسبيةّالتيّيواجيياّ

ىـّّ،وذلؾّألفّ
ّّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّمفّوجيةّنظر
ديوافّالرقابةّال ّّ

ّأف ّىذه ّالقيمة ّأكبر ّمف ّقيمة ّألفاّ
قيمة ّالدالة ّاإلحصائية ّالمتعمّقة ّبيذا ّالمتغير ّبمغت ّ(ّ )0.45أي ّّ

التيّتنصّعمىّأنوّالّتوجدّعالقةّّذاتّ
ّّ
ضيةّّالصفريةّ
فر ّّ
(ّ،)0.05وبذلؾّنصؿّالىّإثباتّصحةّال ّ
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داللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّّ)α≤0.05بيفّال ُمعيقات ّالمحاسبيةّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
ال ّّ
الفرضية الرابعة:

ال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α≤0.05بيف ّال ُمعيقات ّالمتعمّقة ّبالكفاءةّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
المينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

ي ّ( Standardized
فرضيةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالمعيار ّّ
لمتحقؽّمفّصحةّال ّّ

ماليةّ
ّ )Regressionلمعالقة ّبيف ّال ُمعيقات ّالمتعمّقة ّبالكفاءة ّالمينية ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
واإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّوقد ّتوصؿ ّالباحث ّإلى ّالنتائج ّاآلتية ّكما ّىوّ
موضحّفيّالجدوؿّرقـّ(ّ .)4.13

جدول ( :)4.13اختبار ( )Standardized Regressionلمعالقة بين ال ُمعيقات المتعمقة بالكفاءة

المينية التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد

ّ

المتغير

قيمة Beta

الداللة اإلحصائية

ُمعيقاتّمتعمقةّبالكفاءةّالمينيةّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد ّ

0.082-

0.113

ّ= 0.007معامؿّالتحديدّ )(R Square

تشير ّالمعطيات ّالواردة ّفي ّالجدوؿ ّ(ّ )4.13إلى ّاف ّثأثير ّال ُمعيقات ّالمتعمّقة ّبالكفاءة ّالمينية ّعمىّ

جدا ّبنسبة ّّ %0.07والعالقة ّعكسية ّبحيث ّكمما ّزادتّ
ضعيفًا ّ ًّ
تحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّكاف ّ ّ

ّحيثّيظيرّ
ُّ
ال ُمعيقاتّانخفضّمستوىّتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّولكفّىذهّالعالقةّغيرّدالةّإحصائياً
الجدوؿّأعالهّعدـّوجودّعالقةّّذاتّداللةّإحصائيةّعندّالمستوىّ(ّ)α≤0.05فيّال ُمعيقاتّالمتعمّقةّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّ
بالكفاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

مفّوجيةّنظرىـّ،وذلؾّألفّقيمةّالدالةّاإلحصائيةّالمتعمّقةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ(ّ)0.113أيّأفّىذهّ
التيّتنص ّعمىّ
ّّ
فرضيةّالصفرية ّ
صحةّال ّّ
القيمةّأكبر ّمفّقيمةّألفاّ(ّ،)0.05وبذلؾّنصؿّالى ّإثبات ّ ّّ
أنو ّال ّتوجد ّعالقة ّ ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ ّ )α≤0.05بيف ّال ُمعيقات ّالمتعمّقةّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّ .
بالكفاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ّ
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الفرضية الخامسة:
الّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α≤0.05بيفّال ُمعيقات ّالتكنولوجيةّوالفنيةّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
التيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

ي ّ( Standardized
ةّالسابقةّتـ ّاستخداـّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالمعيار ّّ
ّّ
لمتحقؽّمفّصحةّال ّّ
فرضي

ماليةّواإلدارّّيةّ
ّ)Regressionلمعالقةّبيفّال ُمعيقات ّالتكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
في ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّوقد ّتوصؿ ّالباحث ّإلى ّالنتائج ّاآلتية ّكما ّىو ّموضح ّفيّ

الجدوؿّرقـّ(ّ .)4.14

جدول ( :)14.4اختبار ( )Standardized Regressionلمعالقة بين ال ُمعيقات التكنولوجية والفنية
التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
قيمة Beta

المتغير

0.188

ال ُمعيقاتّالتكنولوجيةّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد ّ

الدال لة اإلحصائية

0.151

ّ= 0.035معامؿّالتحديدّ )(R Square

تشيرّالمعطيات ّالواردة ّفي ّالجدوؿ ّ(ّ )4.14إلىّافّثأثير ّال ُمعيقات ّالتكنولوجيةّعمىّتحقيؽ ّمفيوـّ

جداّبنسبةّّ%3.5والعالقةّطرديةّ،بحيثّكمماّزادتّال ُمعيقاتّارتفعّمستوىّ
ضعيفًاّ ًّ
ال ُحكـّالرشيدّكافّ ّ
ّحيثّيظيرّالجدوؿّأعالهّعدـّوجودّ
ُّ
تحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّولكفّىذهّالعالقةّغيرّدالةّإحصائياً

عالقةّّذاتّداللةّإحصائيةّعندّالمستوىّ(ّ)α≤0.05فيّال ُمعيقات ّالتكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجيياّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّمفّوجيةّنظرىـّّ،وذلؾّألفّ
ديوافّالرقابةّال ّّ

ّأف ّىذه ّالقيمة ّأكبرّمف ّقيمةّألفاّ
قيمة ّالدالةّاإلحصائية ّالمتعمّقة ّبيذا ّالمتغيرّبمغتّ(ّ )0.151أي ّّ

عمىّأنوّالّتوجدّعالقةّذاتّ
ّّ
التيّتنص ّ
ّّ
فرضيةّالصفرية ّ
(ّ،)0.05وبذلؾّنصؿّالىّاثباتّصحةّال ّّ
داللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّّ)α≤0.05بيفّال ُمعيقات ّالتكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجيياّديوافّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّ .
الرقابةّال ّّ
ّ
ّ
ّ
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الفرضية الرئيسية الثانية:
ال ّتوجد ّفروؽ ّ ّذاتّداللة ّإحصائية ّعندّمستوىّالداللةّ(ّ )α ≤ 0.05بيف ّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّتُعزىّإلىّالمتغيراتّالديمغرافيةّ
ديوافّالرقابةّال ّّ

(الجنسّ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيفي ّ،سنوات الخبرة ّ،الدورات التدريبية في مجال اإلدارةّ،
الدائرة التي يعمل بيا)ّ .

فرضيات ّحسب ّالمتغيراتّ
فرضية ّالرئيسية ّالثانية ّوالتي ّتنقسـ ّالى ّعدة ّ ّّ
وقد ّتـ ّالتحقؽ ّمف ّصحة ّال ّّ

الديموغرافيةّعمىّالنحوّالتاليّ ّ:
أوالً ،حسب متغير الجنس،

ال ّتوجد ّفروؽ ّ ّذاتّداللة ّإحصائية ّعندّمستوىّالداللةّ(ّ )α ≤ 0.05بيف ّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّتُعزىّإلىّمتغيرّالجنس
ديوافّالرقابةّال ّّ

فرضية ّالسابقة ّتـ ّاستخداـ ّاختبار ّت ّ(ّ )T-Testلمفروؽ ّ ّفي ّال ُمعيقات ّالتيّ
لمتحّقّؽ ّمف ّصحة ّال ّّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّوفقاً ّلمتغيرّالجنسّ،
يواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

كماّىوّموضحّفيّالجدوؿّرقـّ(ّ .)4.15
ّّ
وقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائجّ

جدول ( :)4.15اختبار ( )T-Testلمفروق في ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في
فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد وفقاً لمتغير الجنس
االنحراف

درجات

قيمة ف

المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

58

ذكر

46

3.3842

.44971

19.277

انثى

14

2.8325

.52105

3.873

الداللة اإلحصائية

0.000

تشيرّالمعطياتّالواردةّفيّالجدوؿ ّ(ّ )4.15إلىّأنوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحصائيةّعندّالمستوىّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـّ
(ّ )α≤0.05في ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

ال ُحكـ ّالرشيد ّمف ّوجية ّنظرىـ ّوفقاً ّلمتغير ّالجنسّ ،وذلؾ ّألف ّقيمة ّالدالة ّاإلحصائية ّالمتعمّقة ّبيذاّ
ؿ ّمفّقيمةّألفاّ(ّ،)0.05وبذلؾّنصؿّإلى ّنفي ّصحةّ
)ّأيّأف ّىذهّالقيمةّأق ّ
ّّ
المتغيرّبمغتّ(0.00

متوسطّحسابيّ(ّ)3.38أعمىّمفّفئةّاإلناثّ
ال ّّ
فرضيةّالبديمةّ،وكانتّىذهّالفروؽّلصالحّفئةّالذكورّب ّ
متوسطّحسابيّ(ّ ّ.)2.83
ب ّ
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ةّالسابقةّالتيّتنص ّعمىّأنوّالّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحصائيةّ
ّّ
صحةّال ّّ
فرضي
وبذلؾّنصؿّإلىّنفي ّ ّّ

مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽّ
عند ّمستوى ّ(ّ )α≤0.05ال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

مفيوـّال ُحكـّالرشيدّوفقاًّلمتغيرّالجنسّمفّوجيةّنظرىـّ .
ثانياً ،حسب متغير المؤىل العممي

ال ّتوجد ّفروؽ ّ ّذاتّداللة ّإحصائية ّعندّمستوىّالداللةّ(ّ )α ≤ 0.05بيف ّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّتُعزى ّإلى ّمتغير ّالمؤىؿّ
ديواف ّالرقابة ّال ّّ

العممي.

فرضية ّالسابقة ّحسب ّمتغير ّموقع ّالمدرسة ّتـ ّاستخداـ ّاختبار ّتحميؿ ّالتبايفّ
لمتحقؽ ّمف ّصحة ّال ّّ
األحادي ّ(ّ )One Way ANOVA Analysisلمفروؽ ّ ّفي ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابةّ

ّتوصؿّّ
ّّ
عمميّ ،وقد
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّوفقاً ّلمتغير ّالمؤىؿ ّال ّّ
ال ّّ
الباحثّإلىّالنتائجّكماّىوّموضحّفيّالجدوؿّرقـّ(ّ .)4.16
ّّ

جدول ( :)4.16نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVA Analysisلمفروق في
ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
وفقاً لمتغير المؤىل العممي

مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيفّالمجموعات

0.021

2

0.011

داخؿّالمجموعات ّ

15.876

57

المجموع ّ

15.897

59

المربعات

0.279

قيمة ف

0.038

الداللة
اإلحصائية
0.963

تشيرّالمعطياتّالواردةّفيّالجدوؿّ(ّ)4.16إلىّأنوّالّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحصائيةّعندّالمستوىّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـّ
(ّ )α≤0.05في ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ال ُحكـ ّالرشيد ّمف ّوجية ّنظرىـ ّتُعزى ّإلى ّمتغير ّالمؤىؿ ّالعمميّ ،وذلؾ ّألف ّقيمة ّالدالة ّاإلحصائيةّ

أف ّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّألفاّ(ّ،)0.05وبذلؾّنصؿّإلىّ
المتعمّقةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ(ّ)0.96أيّ ّّ
فرضيةّالصفريةّ .
قبوؿّال ّّ

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّ :
ويتضحّمفّخالؿّجدوؿّرقـّ(ّ)4.17األعدادّوال ّ
ّ
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جدول ( :)4.17األعداد ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمعالقة حسب متغير المؤىل
العممي
المؤىل العممي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

دبموـ ّ

2

3.22

0.146

بكالوريوس ّ

49

3.24

0.501

دراسات عميا ّ

9

3.29

0.688

المجموع

60

3.25

0.519

ّ
ثالثاً ،حسب متغير المسمى الوظيفي
ال ّتوجد ّفروؽ ّ ّذاتّداللة ّإحصائية ّعندّمستوىّالداللةّ(ّ )α ≤ 0.05بيف ّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّتُعزى ّإلى ّمتغير ّالمسمىّ
ديواف ّالرقابة ّال ّّ

الوظيفي.

ّتـ ّاستخداـ ّاختبار ّت ّ(ّ )T-Testلمفروؽ ّ ّفي ّال ُمعيقات ّالتيّ
فرضية ّالسابقة ّّ
ّصحة ّال ّّ
ّّ
لمتحّقّؽ ّمف
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّوفقاً ّلمتغيرّالمسمىّ
يواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

ّ،وقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائجّكماّىوّموضحّفيّالجدوؿّرقـّ(ّ .)4.18
ّّ
ّّ
الوظيفي

جدول ( :)4.18اختبار ( )T-Testلمفروق في ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في
فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي
االنحراف

درجات

قيمة ف

المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

58

مدير

18

3.1351

0.34393

51.433

موظف

42

3.3071

0.57410

-1.180

الداللة اإلحصائية

0.243

ّ

تشيرّالمعطياتّالواردةّفيّالجدوؿّّ(ّ)4.18إلىّأنوّالّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحصائيةّعندّالمستوىّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـّ
(ّ )α≤0.05في ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
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ّألف ّقيمة ّالدالة ّاإلحصائيةّ
ال ُحكـ ّالرشيد ّمف ّوجية ّنظرىـ ّوفقاً ّلمتغير ّالمسمى ّالوظيفيّ ،وذلؾ ّّ

المتعمّقةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ(ّ)0.24أيّأفّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّألفاّ(ّ،)0.05وبذلؾّنصؿّإلىّ
فرضيةّالصفريةّ .
قبوؿّصحةّال ّّ

ّأنو ّال ّتوجد ّفروؽ ّذات ّداللةّ
ّتنص ّعمى ّّ
ّّ
فرضية ّالصفرية ّوالتي
وبذلؾ ّنصؿ ّإلى ّاثبات ّصحة ّال ّّ

دارّّيةّفيّفمسطيفّ
ماليةّواإل ّ
إحصائيةّعندّمستوىّ(ّ)α≤0.05ال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
وتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّوفقاًّلمتغيرّالمسمىّالوظيفيّمفّوجيةّنظرىـّ .
رابعاً ،حسب متغير سنوات الخبرة

ال ّتوجد ّفروؽ ّ ّذاتّداللة ّإحصائية ّعندّمستوىّالداللةّ(ّ )α ≤ 0.05بيف ّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّتُعزىّإلىّمتغيرّسنواتّالخبرة.
ديوافّالرقابةّال ّّ

فرضيةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّتحميؿّالتبايفّاألحاديّ( One Way ANOVA
لمتحقؽّمفّصحةّال ّّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّ
ّ)Analysisلمفروؽّّفيّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
مفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّوفقاً ّلمتغيرّسنواتّالخبرةّ،وقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائجّكماّىوّموضحّفيّ

الجدوؿّرقـّ(ّ .)4.19

جدول ( :)4.19نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVA Analysisلمفروق في
ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيفّالمجموعات

0.003

2

0.002

داخؿّالمجموعات ّ

15.894

57

المجموع ّ

15.897

59

المربعات

0.279

قيمة ف

0.006

الداللة
اإلحصائية
0.994

تشيرّالمعطياتّالواردةّفيّّ(ّ)4.19السابؽّإلىّأنوّالّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحصائيةّعندّالمستوىّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّ
(ّ)α≤0.05فيّاؿّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ال ُحكـ ّالرشيد ّمف ّوجية ّنظرىـ ّتُعزى ّإلى ّمتغير ّسنوات ّالخبرة ّّ ،وذلؾ ّألف ّقيمة ّالدالة ّاإلحصائيةّ

المتعمّقةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ(ّ)0.99أيّأفّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّألفاّ(ّ،)0.05وبذلؾّنصؿّإلىّ
فرضيةّالصفريةّ .
قبوؿّال ّّ
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متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّ .
ويتضحّمفّخالؿّجدوؿّرقـّ(ّ)4.20األعدادّوال ّ
جدول ( :)4.20األعداد ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمعالقة حسب متغير سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

أقؿّمفّخمسّسنوات

8

3.24

0.439

مفّّ5الىّّ10سنوات ّ

6

3.23

0.338

أكثرّمفّعشرّسنوات

46

3.25

0.557

المجموع

60

3.25

0.519

خامسا :حسب متغير الدورات التدريبية في مجال اإلدارة
ً

ال ّتوجد ّفرّوؽ ّ ّذاتّداللة ّإحصائية ّعندّمستوىّالداللةّ(ّ )α ≤ 0.05بيف ّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّ

مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّتُعزى ّإلى ّمتغير ّالدوراتّ
ديواف ّالرقابة ّال ّّ

التدريبيةّفيّمجاؿّاإلدارةّ .

ةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّتحميؿّالتبايفّاألحاديّ( One Way ANOVA
ّّ
لمتحّقّؽّمفّصحةّال ّّ
فرضي

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّ
ّ)Analysisلمفروؽّّفيّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ةّّ،وقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائجّ
ّّ
مفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّوفقاً ّلمتغيرّالدوراتّالتدريبيةّفيّمجاؿّاإلدار
كماّىوّموضحّفيّالجدوؿّرقـّ(ّ .)4.21

جدول ( :)4.21نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVA Analysisلمفروق في
ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
وفقاً لمتغير الدورات التدريبية في مجال اإلدارة

مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيفّالمجموعات

0.207

2

0.103

داخؿّالمجموعات ّ

15.614

56

المجموع ّ

15.821

58

المربعات
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0.279

قيمة ف

0.371

الداللة
اإلحصائية
0.692

تشيرّالمعطياتّالواردةّفيّالجدوؿّ(ّ)4.21إلىّأنوّالّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحصائيةّعندّالمستوىّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّ
(ّ)α≤0.05فيّاؿّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ّ،وذلؾّألف ّقيمةّ
ّّ
ال ُحكـ ّالرشيدّمفّوجيةّنظرىـّتُعزى ّإلىّمتغيرّالدورات التدريبية في مجال اإلدارة ّ

)ّأيّأفّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّألفاّ(ّ،)0.05
ّّ
الدالةّاإلحصائيةّالمتعمّقةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ(0.69
فرضيةّالصفريةّ .
وبذلؾّنصؿّالىّقبوؿّال ّّ

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّ .
ويتضحّمفّخالؿّجدوؿّرقـّ(ّ)4.22األعدادّوال ّ
جدول ( :)4.22األعداد ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمعالقة حسب متغير الدورات
التدريبية في مجال اإلدارة
الدورات التدريبية في مجال اإلدارة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

والّدورة

13

3.15

0.400

مفّدورةّالىّّ3دورات ّ

17

3.31

0.716

أكثرّمفّّ3دورات

29

3.27

0.442

المجموع

59

3.26

0.522

سادساً ،حسب متغير الدائرة التي يعمل بيا،
الّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)α ≤ 0.05بيفّال ُمعيقاتّالتيّيواجيياّديوافّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّتُعزى ّإلىّمتغيرّالدائرةّالتيّيعمؿّ
الرقابةّال ّّ
بياّ .

فرضيةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّتحميؿّالتبايفّاألحاديّ( One Way ANOVA
لمتحقؽّمفّصحةّال ّّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّ
ّ)Analysisلمفروؽّّفيّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
ؿّالباحثّإلىّالنتائجّكماّىوّموضحّ
مفيوـّال ُحكـّالرشيدّوفقاًّلمتغيرّالدائرةّالتيّيعمؿّبياّ،وقدّتوص ّ
فيّالجدوؿّرقـّ(ّ .)4.23
ّ
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جدول ( :)4.23نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVA Analysisلمفروق في
ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين وتحقيق مفيوم ال ُحكم الرشيد
وفقاً لمتغير الدائرة

مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيفّالمجموعات

1.182

14

0.084

داخؿّالمجموعات ّ

14.715

45

المجموع ّ

15.897

59

المربعات

0.327

قيمة ف

0.258

الداللة
اإلحصائية
0.996

تشير ّالمعطيات ّالواردة ّفي ّالجدوؿ ّ(ّ )4.23أنو ّال ّتوجد ّفروؽ ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّالمستوىّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـّ
(ّ )α≤0.05في ّاالل ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ّألف ّقيمة ّالدالةّ
ال ُحكـ ّالرشيد ّمف ّوجية ّنظرىـ ّتُعزى ّإلى ّمتغير ّالدائرة ّالتي ّيعمؿ ّبياّ ،وذلؾ ّّ
)ّأيّأفّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّألفاّ(ّ،)0.05وبذلؾّ
ّّ
اإلحصائيةّالمتعمّقةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ(0.99
فرضيةّالصفريةّ .
نصؿّالىّقبوؿّال ّّ

متوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعيارّّيةّ ،
ويتضحّمفّخالؿّجدوؿّرقـّ(ّ)4.24األعدادّوال ّ
جدول ( :)4.24األعداد ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمعالقة حسب متغير الدائرة
متغٌر الدائرة

الدائرة اإلدارّّية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

3.25

0

4

2.97

ّ 0.299

5

3.24

0.476

1

مالية
الدائرة ال ّّ

التخطيطّوالتطوير

العالقاتّالعامة واالعالـ

3

الرقابة عمى االداء

2.53

3.28

0

0.625

المحميّ
الرقابة عمى ال ُحكـ
ّ
الرقابة عمى البنية التحتية

3

3.16

0.252

6

3.29

0.262

الرقابة عمى االقتصاد

11

3.29

0.855

االجتماعية
ّّ
الرقابة عمى الخدمات

6

3.27

0.460

منظماتّغيرّالربحية
الرقابة عمى ال ّّ

4

3.44

0.338

ال ُحكـ واالمف ّ

5

3.41

0.872
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العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرقابة الداخمية

3

3.25

0.244

الشؤوف القانونية
تكنولوجيا المعمومات

4
3

3.19
3.22

0.174
0.391

األرشيؼ

1

3.32

0

متغٌر الدائرة

المجموع الكمي

60

111

ّ 3.25

0.519

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
 1.5النتائج،
ماليةّ
ىـ ّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
بعدّإجراءّىذهّالدراسةّالتيّىدفت ّإلى ّالتعرؼّإلى ّأ ّّ

واإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّفإفّنتائجّالدراسةّكانتّعمىّالنحوّاآلتي:

 1.1.5النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة

تفعا ّحيث ّبمغّ
مالية ّواإلدارّّية ّكاف ّمر ًّ
 .1تبيف ّأف ّمستوى ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
يّ(.)0.519
متوسطّالحسابيّ(ّ)3.255معّانحراؼّمعيار ّّ
ال ّ

 .2فيماّيتعمؽّبالمحاورّالرئيسيةّلممارساتّادارةّالمواردّالبشريةّفقدّكانتّالنتائجّعمىّالنحوّاآلتي:
متوسط ّالحسابيّ
متوسط ّحيثّبمغّال ّ
 مستوىّال ُمعيقات ّاإلدارّّيةّ(التنظيمّّيةّ/التخطيطية)ّّكافّ ّ
يّ(ّ)0.65
الكميةّ(ّ)3.205واالنحراؼّالمعيار ّّ
لمدرجةّ ّّ

ميـّفيّديوافّالرقابةّ
ّ
ي ّغيرّال ّّ
س
يعزوّالباحثّالنتائجّالمرتفعةّمفّال ُمعيقات ّاإلدارّّيةّالىّالييكؿّاإلدار ّّ

ماليةّواإلدارّّيةّسواءّعددّ
ماليةّواإلدارّّيةّ،وخاصةّالىّالنقصّبرأسّالماؿّالفكريّلدىّديوافّالرقابةّال ّّ
ال ّّ
الموظّفيف ّأو ّنقص ّفي ّالكفاءات ّالموجودة ّونقص ّالحوافز ّالمادية ّوالمعنوية ّالتي ّيقدميا ّمسؤولوّ

الديوافّإلىّموظّفيّاألجيزةّالرقابيةّلدييـّ،وكذلؾّيعزوّالباحثّىذهّالنتيجةّالىّتدخؿّبعضّالو ازراتّ
ّمما ّيضاعؼ ّمف ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجيياّ
مالية ّواإلدارّّية ّّ
ورئاسة ّالوزراء ّعمى ّعمؿ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

الديوافّفيّعممو.

الكميةّ(ّ)3.280
الحسابيّلمدرجةّ ّّ
ّّ
متوسطّ
متوسطًّاّحيثّبمغّال ّ
 مستوىّال ُمعيقاتّالتشريعيةّكافّ ّ
يّ(.)0.51
معيار ّّ
واالنحراؼّال ّ

ويعزوّالباحثّىذهّالنتائجّإلىّغيابّالدورّالفاعؿّلممجمسّالتشريعيّوالرقابةّالتيّكافّمفّالمفترضّ
ماليةّ
مؤسسات ّالدولةّ ،وكذلؾ ّقمة ّالصالحيات ّالتي ّمنحت ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
اف ّتمارسو ّأجيزتو ّعمى ّ ّ
واإلدارّّيةّ،كماّيعزوّالباحثّىذهّالنتائجّالىّعدـّوجودّوصؼّوتوصيؼّدقيؽّلموظائؼّالتيّيمارسياّ

موظّفوّديوافّالرقابةّ .
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الكميةّ(ّ)3.308
متوسطّالحسابيّلمدرجةّ ّّ
متوسطّحيثّبمغّال ّ
 مستوىّال ُمعيقاتّالمحاسبيةّكافّ ّ
يّ(.)0.63
واالنحراؼّالمعيار ّّ

دارّّيةّعمىّ
ماليةّواإل ّ
ماليةّالتيّيمارسياّديوافّالرقابةّال ّّ
ويعزوّالباحثّىذهّالنتائجّإلىّضعؼّالرقابةّال ّّ

مؤسسات ّالدولة ّوخاصة ّالرقابة ّالسابقة ّوضعؼ ّالتزاـ ّالجيات ّالمراقب ّعمييا ّبالتزاـ ّفي ّتوجيياتّ
ّ
موظّفيّديوافّالرقابةّوخاصةّبالمعموماتّوالبياناتّفيماّيسمىّبالتغذيةّالراجعةّ .

ّلمدرجةّ
متوسط ّالحسابي ّ
متوسط ّحيث ّبمغ ّال ّ
 مستوى ّال ُمعيقات ّالمتعمّقة ّبالكفاءة ّالمينية ّكاف ّ ّ
يّ(.)0.78
الكميةّ(ّ)3.250واالنحراؼّالمعيار ّّ
ّّ

ويعزوّالباحثّىذهّالنتائجّالىّقمةّالدوراتّالتدريبيةّالمتخصصةّلرفعّكفاءةّموظّفي ّالديوافّالرقابيةّ
مؤسساتّالدولةّ .
ّّ
النقصّالحادّفيّعددّالموظّف
ّّ
و
يفّالمتدربيفّوالمؤىميفّلمرقابةّعمىّ ّ

متوسط ّالحسابي ّلمدرجةّ
متوس ّ
طًا ّحيث ّبمغ ّال ّ
 مستوى ّال ُمعيقات ّالتكنولوجية ّوالفنية ّكاف ّ ّ
يّ(.)0.59
الكمية(ّ)3.203واالنحراؼّالمعيار ّّ
ّّ

ماليةّ
ويعزو ّالباحث ّىذه ّالنتائجّالى ّضعؼ ّالبنية ّاألساسية ّلمتكنولوجيا ّالمطبقة ّفي ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

مؤسساتّالدولةّوكذلؾّكفاءةّالمواردّ
واإلدارّّيةّوخاصةّالوسائؿّااللكترونيةّالمتطورةّفيّالرقابةّعمىّ ّ
البشريةّفيّالتعامؿّمعّالمنظوماتّالتكنولوجيةّالحديثةّوكذلؾّقمةّاإلمكاناتّالبشريةّوالماديةّالالزمةّ

لمتعامؿّمعّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديثةّ .
تتفؽّنتائجّالدراسةّالحاليةّمعّنتائجّدراسةّفرجّوامحمدّ(ّ،)2020حيثّأظيرتّوجودّمعوقاتّإدارّّيةّ

وتشريعيةّومحاسبيةّ ،ومتعمقةّبالكفاءةّالمينية ّوالتكنولوجيةّتواجيياّأنظمة ّالرقابةّالداخميةّ،وتتفؽّمعّ
دراسةّالنجارّ(ّ،)2019ودراسةّقويدرّ(ّ ّ،)2016
متوسطّالحسابيّ(ّ)3.506معّ
 .3تبيفّأفّمستوىّتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّكافّمر ًّ
تفعاّحيثّبمغّال ّ
يّ(.)0.70
انحراؼّمعيار ّّ

أماّفيماّيتعمؽّبالمحاورّالرئيسيةّلمستوىّتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّفقدّكانتّالنتائجّعمىّالنحوّ
ّ .4
اآلتي:

الكميةّ(ّ)3.461واالنحراؼّ
متوسط ّالحسابيّلمدرجةّ ّّ
 مستوىّال ّشفافيةّكافّمر ًّ
تفعا ّحيثّبمغّال ّ
يّ(ّ)0.76
المعيار ّّ
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الكميةّ
الحسابي ّلمدرجة ّ ّّ
ّّ
وسط ّ
 مستوى ّالمساءلة ّوالرقابة ّاإلدارّّية ّكاف ّمر ًّ
تفعا ّحيث ّبمغ ّالمت ّ
يّ(.)0.76
(ّ)3.688واالنحراؼّالمعيار ّّ

الكمية ّ(ّ)3.236
متوسط ّالحسابي ّلمدرجة ّ ّّ
متوس ًّ
طا ّحيث ّبمغ ّال ّ
 مستوى ّالمشاركة ّكاف ّ ّ
يّ(ّ .)0.92
واالنحراؼّالمعيار ّّ

الكمية ّ(ّ)3.704
متوسط ّالحسابي ّلمدرجة ّ ّّ
 مستوى ّااللتزاـ ّالقانوني ّكاف ّمر ًّ
تفعا ّحيث ّبمغ ّال ّ
يّ(.)0.83
واالنحراؼّالمعيار ّّ

تتفؽّنتائجّالدراسةّالحاليةّمعّنتائجّدراسةّ(أبوّحسيفّ(ّ،)2018ودراسةّإبراىيـّ(ّ،)2018وتتفؽّمعّ
نتائجّدراسةّ)ّ .(Nikolic, 2008

 2.1.5النتائج المتعمقة بالفرضيات:
فرضية ّالرئيسية ّالتي ّتنص ّعمى ّ ّّأنو ّ"ال ّتوجد ّعالقة ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوىّ
فحص ّال ّّ
تـ ّ ّّ
ّّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّ
الداللةّ(ّ)α ≤ 0.05بيفّال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ
فرضيةّالرئيسيةّعمىّالنحوّاآلتيّ :
فرضياتّالفرعيةّالمنبثقةّعفّال ّّ
مفيوـّال ُحكـّالرشيدّوكانتّننتائجّال ّّ

ىّأنوّالّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّ
فرضيةّالصفريةّاألولىّوالتيّتنصّعم ّّ
صحةّال ّّ
 .1اثباتّ ّّ
عندّمستوىّالداللةّ(ّّ)α≤0.05بيفّال ُمعيقات ّاإلدارّّيةّ(التنظيمّّيةّّ/التخطيطية)ّّالتيّيواجيياّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
ديوافّالرقابةّال ّّ

اسةّىذاّالمتغيرّفيّأيّمفّالدراساتّالسابقة.
ّّ
لـّيتـّدر

الثانيةّالتيّتنصّعمىّأنوّالّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّعندّ
ّّ
الصفريةّ
فرضيةّ ّّ
 .2اثباتّصحةّال ّّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّ
مستوىّالداللةّ(ّ)α≤0.05بيفّال ُمعيقاتّالتشريعيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

فمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.

تختمؼ ّنتائج ّالدراسة ّالحالية ّمع ّنتائج ّدراسة ّفرج ّوامحمد ّ(ّ )2020التي ّأظيرت ّوجود ّمعوقاتّ
تشريعية.
الثالثةّالتيّتنصّعمىّأنوّالّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّعندّ
ّّ
فرضيةّالصفريةّ
 .3اثباتّصحةّال ّّ
ماليةّواإلدارّّيةّ
مستوىّالداللةّ(ّ)α≤0.05بيفّال ُمعيقات ّالمحاسبيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّّ

فيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
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تختمؼ ّنتائج ّالدراسة ّالحالية ّمع ّنتائج ّدراسة ّفرج ّوامحمد ّ(ّ )2020التي ّأظيرت ّوجود ّمعوقاتّ
محاسبية.
ابعةّالتيّتنصّعمىّأنوّالّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّ
ّّ
فرضيةّالصفرية ّالر
 .4اثبات ّصحةّال ّّ
عندّمستوىّالداللةّ(ّ)α≤0.05بيفّال ُمعيقاتّالمتعمّقةّبالكفاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
ال ّّ

التيّتنصّعمىّأنوّالّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّ
ّّ
فرضيةّالصفرية ّالخامسةّ
 .5اثبات ّصحةّال ّّ
عند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α≤0.05بيف ّال ُمعيقات ّالتكنولوجية ّوالفنية ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابةّ

ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيد.
ال ّّ

تختمؼ ّنتائج ّالدراسة ّالحالية ّمع ّنتائج ّدراسة ّفرج ّوامحمد ّ(ّ )2020والذي ّأظيرت ّوجود ّمعوقاتّ
متعمقةّبالكفاءةّالمينية.
فرضيةّالسادسةّوالتيّتنصّعمىّ"ّالّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّ
 .6وفيماّيتعمؽّبال ّّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيفّ
الداللة ّ(ّ )α ≤ 0.05بيف ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
فرضياتّعمىّ
وتحقيؽّمفيوـّال ُحكـ ّالرشيدّتُعزى ّإلىّالمتغيراتّالديمغرافيةّ(كانتّنتائجّفحصّال ّّ

النحوّاآلتي:

ّ توجد ّفروؽ ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّ(ّ )α≤0.05ال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديوافّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّفمسطيف ّوتحقيؽ ّمفيوـ ّال ُحكـ ّالرشيد ّوفقاً ّلمتغير ّالجنس ّحيثّ
الرقابة ّال ّّ
كانتّالفروؽّلصالحّفئةّالذكور.

ّ الّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّ(ّ)α≤0.05ال ُمعيقات ّالتيّيواجيياّديوافّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّوفقاًّلمتغيرّالمؤىؿّالعممي
الرقابةّال ّّ

 ال ّتوجد ّفروؽ ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّ(ّ )α≤0.05ال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديوافّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّوفقاًّلمتغيرّالمسمىّالوظيفي
الرقابةّال ّّ

 ال ّتوجد ّفروؽ ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّ(ّ )α≤0.05ال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديوافّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّوفقاًّلمتغيرّسنواتّالخبرة.
الرقابةّال ّّ
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 ال ّتوجد ّفروؽ ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّ(ّ )α≤0.05ال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديوافّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّوفقاًّلمتغيرّالدوراتّالتدريبيةّ
الرقابةّال ّّ

فيّمجاؿّاإلدارة.

 ال ّتوجد ّفروؽ ّذات ّداللة ّإحصائية ّعند ّمستوى ّ(ّ )α≤0.05ال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديوافّ
ماليةّواإلدارّّيةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال ُحكـّالرشيدّوفقاًّلمتغيرّالدائرةّالتيّيعمؿّ
الرقابةّال ّّ
بيا.

ّ
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 2.5التوصيات،
فإفّالباحثّيوصيّبماّيميّ :
بناءّعمىّالنتائجّالسابقةّّ ّ،
ً

مالية ّواإلدارّّية ّبمراجعة ّالتشريعات ّوالموائح ّالداخمية ّالمتعمّقةّ
ّيقوـ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
 .1ضرورة ّأف َّ
مؤسساتّالعامةّ،وتضميفّلوائحّتمنعّتجاوزّاإلداراتّالعمياّوالتنفيذيةّألنظمةّالرقابةّوالمراجعةّ
بال ّ

الداخمية.

 .2تحفيزّالمراجعيفّالداخمييفّوحمايتيـّمفّاألخطارّالتيّقدّيتعرضوفّلياّعندّاكتشافيـّوتبميغيـّ
عفّوجودّقصورّأوّتجاوزّإلجراءاتّأنظمةّالرقابةّالداخمية.
ـّإجراءاتّالرقابةّ
ظّ ّ
كامالّحوؿّالمعاييرّوالقوانيفّالتيّتن ّ
إطارّ ًّ
ماليةّواإلدارّّيةّ ًّا
 .3تقديـّديوافّالرقابةّال ّّ
واستقالليتياّسواءّكانتّرقابةّداخميةّأوّخارجيةّفيّضوءّاستخداـّاألنظمةّاإللكترونيةّ،وشبكاتّ

مؤسساتّوالمموليفّوالموظّفيفّ
االتصاؿّ ،حيثّ ّّ
إف ّوجودّىذهّالمعاييرّوتطويرىاّأمر ّضروري ّلم ّ
والمراقبيف.

ماليةّواإلدارّّيةّباالستفادةّمفّالتطوراتّالتكنولوجيةّفيّالعمميةّالرقابيةّمفّ
 .4أفّيقوـّديوافّالرقابةّال ّّ
وتطويرىـ ّعمى ّاستخداـ ّالرقابة ّاإللكترونيةّ ،وفي ّمجاؿ ّتخزيف ّالبياناتّ
ّ
خالؿ ّتدريب ّالمفتشيف ّ
والمعموماتّوفيّالرجوعّإلىّاألنظمةّوالقوانيف.
ماليةّواإلدارّّية ّإلىّصياغةّتشريعاتّوقوانيفّولوائح ّتتعّمّؽّبمنح ّصالحياتّ
 .5سعي ّديوافّالرقابةّال ّّ
ماليةّواإلدارّّيةّوتسيـّفيّتعزيزّالدورّالرقابيّلمديواف.
وسمطاتّومياـّأوسعّلديوافّالرقابةّال ّّ

 .6افّتكوفّمرجعيةّالديوافّالسمطةّالتشريعيةّوليستّالتنفيذية.

 .7إجراءّمزيدّمفّالدراساتّالعمميةّالتيّتساعدّعمىّايجادّأساليبّووسائؿّمفّشأنياّترشيدّاالنفاؽّ
مالي.
الحكوميّوزيادةّفاعميةّالرقابةّعمىّاألداءّال ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ممحق ( :)1االستبانة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة الخلٌل
كلٌة الدراسات العلٌا

استبانة بعنوان

ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين في تحقيق ال ُحكم
الرشيد من وجية نظر العاممين فيو ّ
مالية ّواإلدارّّية ّفيّ
عد ّالباحث ّبحّثًا ّييدؼّإلىّالتعرؼ ّعمى ّال ُمعيقات ّالتي ّيواجييا ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
ُي ّّ

فمسطيف ّفي ّتحقيؽ ّال ُحكـ ّالرشيد ّمف ّوجية ّنظر ّالعامميف ّفيوّ ،وذلؾّاستكماالّلنيؿّدرجةّالماجستيرّ
فيّاإلدارة ّالعامة ّفي ّكّمّيةّالدراسات ّالعمياّمف ّجامعةّالخميؿّ ،لذا ّنرجوّمف ّحضرتكـ ّالتكرـ ّبتعبئةّ

العمميّفقطّ .
ّّ
االستبانةّ،معّالعمـّأفّالمعموماتّالواردةّفيياّسريةّوألغراضّالبحثّ
ّّ

إعدادّالطالبّ:أحمدّعوضّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّإشراؼّالبروفيسورّ:سميرّأبوّزنيدّّّ ّ
المحور األول :المعمومات األساسية:
 .1الجنس:

أ  -ذكر

 .2المؤىل العممي :أ  -دبموم فأقل
 .3المسمى الوظيفي :أ  -مدير

ب  -أنثى
ب  -بكالوريوس
ب  -مدير إداري

ج  -دراسات عميا
ج  -نائب المدير د -موظف

 .4سنوات الخبرة :أ -اقل من  5سنوات ب  -من  10 –5سنوات ج 10  -سنوات فأكثر
 .5الدورات التدريبية في مجال اإلدارة :أ  -وال دورة ب  -من  3 –1دورات ج  -أكثر من  3دورات
 .6الدائرة التي يعمل بيا......................................... :

113

المحور الثاني :ال ُمعيقات التي يواجييا ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين يرجى منك وضع إشارة ()
أمام العبارة التي تنطبق عميك.
العبارة

الرقم

المجال األول ،ال ُمعيقات اإلدارية (التنظيمية  /التخطيطية )
وتطويرىا ّفيّ
ّ
البرامج ّالتدريبية ّالالزمة ّلتأىيؿ ّقدرات ّالموارد ّالبشرية ّ
.1
الديوافّكافية.
.2

انخفاض ّدخؿ ّالعامميفّوقمة ّالمكافآتّوالحوافز ّيفسح ّالمجاؿ ّلظاىرةّ
الفسادّّ .

.3

يوجد ّضعؼ ّفي ّاإلجراءات ّاإلدارّّية ّلتنفيذ ّالرقابة ّفي ّديواف ّالرقابةّ

.4

ّطبيعي ّفي ّاإلجراءات ّالرقابية ّفي ّديوافّ
ّّ
التغيير ّالدائـ ّوبشكؿ ّغير

.5

ضعؼّالوصؼّالدقيؽّلموظائؼّوالواجباتّوالمسؤولياتّالمتعمّقةّبمياـّ

.6

الرواتبّوالمكافآتّغيرّمناسبةّلمموظّفيف.

ماليةّواإلدارّّية.
ال ّّ

ماليةّواإلدارّّية.
الرقابةّال ّّ
كؿّوظيفة.

.7
.8

قمةّالصالحياتّالممنوحةّلموظّفيّاقساـّالديواف.

مالية ّواإلدارّّية ّغيرّ
التقارير ّالدورية ّالصادرة ّعف ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
مناسبةّ .

.9

ّسمبا ّعمى ّالنتائجّ
عدد ّالكادر ّالبشري ّقميؿ ّفي ّالديواف ّمما ّينعكس ً

والمخرجاتّ .

المجال الثاني ،ال ُمعيقات التشريعية
التشريعاتّوالموائحّّالداخميةّغيرّمالئمةّ.
.10
.11

األنظمةّاإلدارّّيةّوالتأديبيةّبحاجةّإلىّتحديثّ .

.12

عدـ ّااللتزاـ ّبتطبيؽ ّالتعميمات ّوالتوجييات ّالصادرة ّمف ّالسمطاتّ

.13

األنظمة ّالقانونية ّالحالية ّغير ّممزمة ّعمى ّسرعة ّالتنسيؽ ّبيف ّأجيزةّ

المركزية.

الدولةّفيّمجاؿّالرقابةّوالتحقيؽّ ّ.
.14

قمةّااللتزاـّبمخالفةّاألنظمةّوالتشريعاتّ .

.15

ماليةّفيّ
تشريعاتّتمنعّتعييفّذويّالقربىّفيّوظائؼّمديريّاالقساـّال ّّ

.16

ضعؼّالتشريعاتّالموائحّالداخميةّفيّتقييـّّفعاليةّنظاـّالرقابةّّ .

.17

قابيةّلبعضّالييئاتّالحكوميةّالتيّإلىّاآلفّالّ
ّّ
ضعؼّالتشريعاتّالر

الديواف.
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مالية ّعمى ّالرغـ ّمف ّأف ّأمواليا ّتدخؿ ّفيّ
تخضع ّألجيزة ّالرقابة ّال ّّ

نطاؽّالعامةّ .
.18

ؿّمفّالمطموبّ .
الصالحياتّالنظاميةّالممنوحةّلديوافّالرقابةّأق ّ

.19
.20

ماليةّواإلدارّّية.
وضوحّالصالحياتّوسمطاتّالتصرؼّال ّّ
ضعؼّالموائحّالتفسيريةّوالتنفيذيةّ ّ.

.21

ّأيّ
ّتوضح ّعقوبة ّمخالؼ ّّ
ّّ
ضعؼ ّالموائح ّوالتشريعات ّالتنظيمّّية ّالتي

.22

غياب ّالمساءلة ّوفرض ّالعقوبات ّالرادعة ّعمى ّالمخالفيف ّلألنظمةّ

ماليةّواإلدارّّية.
ماليّورقابيّيمارسوّالموظّؼّفيّديوافّالرقابةّال ّّ
إجراءّ ّّ
والقوانيف.

.23

ضعؼ ّالجانب ّالقانوني ّالذي ّيمكف ّالموظّفيف ّوالمراجعيف ّمفّ

.24

نقصّالتعاوفّبيفّالجياتّاإلدارّّيةّ ّوموظّفيّالديوافّفيّمجاؿّعمميـّ .

استيضاحّبعضّاالستفساراتّالقانونية.

.25

غياب ّالمجمس ّالتشريعي ّوغياب ّدوره ّالرقابي ّلمتابعة ّاالمور ّالرقابيةّ

ماليةّوالمساءلةّعنياّّ .
وال ّّ

المجال الثالث ،ال ُمعيقات المحاسبية
ماليةّالكاممةّبسببّالييكمةّغيرّالسميمةّلديوافّ
ضعؼّتحقيؽّالرقابةّال ّّ
.26
.27

ماليةّواإلدارّّيةّ .
الرقابةّال ّّ

االجراءاتّالتيّتتخذىاّالحكومةّاوّالجيازّالرقابيّفيّالمحافظةّعمىّ

الماؿّالعاـّغيرّفعالة.
.28
.29

ماليةّ .
قمةّتعاوفّبعضّالوحداتّوالدوائرّالحكوميةّمعّأجيزةّالرقابةّال ّّ

صعوبة ّتخفيض ّاالنفاؽ ّالحكومي ّوترشيده ّعمى ّالبرامج ّواالنشطةّ

العامةّ .
.30

اىدار ّالماؿ ّالعاـ ّعف ّطريؽ ّانعداـ ّاالىتماـ ّبالصيانة ّالمبالغ ّفيياّ
وغيرّالواقعيةّلألجيزةّوالتالعبّبياّ .

.31

اىدارّالماؿّالعاـّإلصالحّاالجيزةّالمبالغّفيياّوغيرّالواقعيةّلألجيزةّ

.32

منظـ ّالذي ّيمثؿ ّتاريخا ّمتكامال ّلكافة ّالعممياتّ
ضعؼ ّاألرشيؼ ّال ّّ

.33

ماليةّ
قمة ّوجود ّدليؿ ّموثؽ ّإلجراءات ّالرقابة ّداخؿ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

.34

قمةّالرقابةّالمسبقة ّ(قبؿّالتنفيذ)ّعمىّالجياتّالخاضعةّلمرقابةّلتفاديّ

والتالعبّبياّ .

بحيثّيمكفّالرجوعّاليوّلتنفيذّبرامجّالرقابةّالالزمةّ.

ؿّميمةّرقابيةّعمىّحدةّ.
واإلدارّّيةّالواجبّتنفيذىاّلك ّ
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وقوعّاالنحرافاتّ .
.35

ضعؼّالمعاييرّالمتبعةّلتصحيحّاالخطاءّومعالجتياّوتحديدّالمسؤوؿّ
عنيا.

.36

قصور ّاجراءات ّالرقابة ّالداخمية ّيترتب ّعميو ّحدوث ّعمميات ّفسادّ

.37

ضعؼّالتدخؿّالفعميّمفّقبؿّجياتّاالختصاصّفيّمتابعةّالمشاكؿّ

مالي.
ّّ

المطروحةّمفّقبؿّالديوافّ .
المجال الرابع ،ال ُمعيقات المتعمقة بالكفاءة المينية
تتوافر ّلدى ّموظّفي ّالديواف ّدرجة ّعالية ّمف ّالكفاءة ّوالتدريب ّوالخبرةّ
.38
تتالءـّمعّاحتياجاتّالوظيفةّالتيّيشغمونيا.

.39

توجدّاليةّلتقييـّكفاءةّالموظّفيفّالعامميفّفيّاالقساـّالداخميةّلمديوافّ

.40

يتـ ّتعييف ّالموظّفيف ّفي ّالديواف ّبناء ّعمى ّمؤىالت ّومتطمبات ّمينيةّ

.41

يوجدّبرنامجّإلجراءّتقييـّدوريّلمستوىّالكفاءةّوالمعرفةّالمينيةّالتيّ

.42

ماليةّ
توجد ّبرامج ّمتخصصة ّلتطوير ّميارات ّالموظّفيف ّباألقساـ ّال ّّ

.43

ظفيفّالمؤىميفّلمعمؿّبأقساـّالديواف.
توفرّالعددّالكافيّمفّالمو ّ

مفّقبؿّرؤسائيـّباستمرار.

تضمفّتوافرّالتخصصّوالخبرةّالمناسبةّلطبيعةّالمياـّالمنوطةّبيـ.

يتمتعّبياّموظّفوّالديواف.
والرقابيةّداخؿّالديواف.

.44

ظفيف ّدوف ّاالعتبار ّلطبيعةّ
اسناد ّمياـ ّرقابية ّداخمية ّإلى ّالمو ّ

.45

عدـ ّاىتماـ ّاالدارات ّالعميا ّبمالحظات ّالديواف ّلمسنوات ّالسابقة ّعفّ

.46

محدودية ّالمعرفة ّلدى ّموظّفي ّالديواف ّباإلجراءات ّالسميمة ّفي ّتقييدّ

تخصصيـّومؤىميـّالعممي.

ظفيف.
تدنيّمستوىّالكفاءةّأوّكفايةّالمو ّ

ّواّعداد ّالقوائـّ
مالية ّفي ّالدفاتر ّوالسجالت ّالمحاسبية ّ
العمميات ّال ّّ

مالية.
ال ّّ

.47

بالحد ّمف ّترشيح ّالموظّفيف ّبااللتحاؽ ّبدوراتّ
قياـ ّبعض ّالمديريف ّ ّّ

.48

ي ّبشكؿ ّعاـ ّلدى ّبعض ّالموظّفيف ّاالمرّ
مالي ّواإلدار ّّ
نقص ّالوعي ّال ّّ

تخصصيةّبسببّضغطّالعمؿّ .

الذيّينعكسّعمىّق ارراتيـّوتصرفاتيـّ .
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المجال الخامس ،ال ُمعيقات التكنولوجية والفنية
يوجدّإطارّكامؿّمفّالمعاييرّوالقوانيفّالتيّتنظـّإجراءاتّالرقابةّفيّ
.49
.50

ضّْوءّاستخداـّاألنظمةّااللكترونيةّوشبكاتّاالتصاؿّ .
َّ

ضعؼ ّالبنيةّاألساسية ّالتكنولوجيةّالحاليةّعمىّالتعامؿّمعّالمنظومةّ
التكنولوجيةّ،وتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّالتقنية.

.51

فقر ّالموارد ّالبشرية ّالحالية ّعمى ّالتعامؿ ّمع ّالمنظومة ّالتكنولوجيةّ،
وتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّالتقنيةّ .

.52

سوءّالبنيةّاالساسية ّالتكنولوجيةّ ّوضعؼّالمواردّالبشرية ّالحاليةّعمىّ

التعامؿ ّمع ّالمنظومة ّالتكنولوجيةّ ،وتطبيقيا ّدوف ّحساب ّلممشاكؿّ

المحاسبيةّ .
.53

عقدّالدوراتّالتدريبية ّالكافية ّفيّاستخداـّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديثةّ
لموظّفيّالديواف.

.54

ماليةّ
نقصّالتأىيؿّالعمميّوالعمميّلموظّفيّالديوافّفيّأجيزةّالرقابةّال ّّ

.55

مالية ّواإلدارّّيةّ
ّتفيّـ ّمدى ّتأثير ّاستخداـ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
صعوبة ّ
ماليةّفيّ
لتكنولوجياّالمعموماتّواالتصاالتّفيّالمعالجةّبالمعموماتّال ّّ

.56

يوفر ّالديواف ّالوسائؿ ّالتكنولوجية ّالحديثة ّلموظّفيو ّلمواكبة ّالتقدـ ّفيّ

.57

يحرصّالديوافّعمىّتوفيرّموازنةّلمحصوؿّعمىّالوسائؿّالتكنولوجيةّ

.58

قمةّاالمكاناتّالماديةّوالبشريةّ .

التكنولوجي.
ّّ
ؿّالتدخؿّ
ألداءّالمياـّالرقابيةّالموكمةّإلييـّفيّظ ّ

ُّنظـّالرقابةّالداخميةّوالمخاطرّالمصاحبة.
الوحداتّالخاضعةّلرقابتو.

الحديثةّالتيّتساعدّفيّإنجازّالمياـّالرقابية.

المحور الثالث :تحقيق ال ُحكم الرشيد
يرجى منك وضع إشارة ( )أمام العبارة التي تنطبق عميك.
العبارة

الرقم
المجال األول ،الشفافية
.1

مالية ّواإلدارّّية ّباتباع ّأفضؿ ّمعايير ّال ُحكـ ّعمىّ
يمتزـ ّديواف ّالرقابة ّال ّّ

.2

يوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالّسيماّمفّحيثّإيراداتوّ ّ.

صعيدّمفّال ّشفافيةّفيّاتخاذّالقرار.
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.3

يوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالّسيماّمفّحيثّنفقاتوّ .

.4

يتخذّالمسؤوؿّق اررتوّبوضوحّ ّو ّشفافية.

.6

يتبنىّالديوافّنمطّاالنفتاحّوالوضوحّفيّتعامموّمعّالموظّفيف.

.8

تجري ّمساءلة ّالموظّفيف ّالمعنييف ّعف ّمدى ّمطابقة ّاالجراءات ّالمتبعةّ

.9

يدرؾ ّالموظّفوف ّفي ّالديواف ّبوضوح ّالقواعد ّالمطموب ّااللتزاـ ّبياّ

.10

ظفيّالديوافّبتطبيؽّالقانوفّ .
يمتزـّجميعّمو ّ

.12

أيّتجاوزاتّ .
يمتزـّالديوافّبتطبيؽّاألنظمةّالمتعمّقةّبالترقياتّدوفّ ّّ

.13

يشجعّالديوافّالموظّفيفّلتبنيّاالىداؼّالمشتركةّ .

.5

ماليةّلمديواف.
توجدّنزاىةّفيّعرضّالقوائـّال ّّ

المجال الثاني ،المساءلة والرقابة اإلدارية
ّأيّ
ُيساّئِؿ ّالديواف ّجميع ّالموظّفيف ّباختالؼ ّمسمياتيـ ّعند ّارتكاب ّّ
.7
خطأ.
معّاألنظمةّالمعتمدة.

.11

وعواقبّمخالفتيا.

ماليةّواإلدارّّيةّ .
يستخدـّالديوافّالمستنداتّالكافيةّلتحقيؽّمياـّالرقابةّال ّّ

المجال الثالث ،المشاركة
.14

ّالديواف ّكؿ ّحسبّ
ّ
ظفو ّالديواف ّجميعيـ ّفي ّبناء ّخطة
يشارؾ ّمو ّ

.15

ظفوّالديوافّفيّتنفيذّالمياـّالمطموبةّبشكؿّواضحّ .
يتعاوفّمو ّ

.17

يتوافرّفيّالديوافّقيادةّديناميكيةّقادرةّعمىّالتفاؼّالموظّفيفّحوؿّرؤيةّ

.18

يتبنىّالديوافّابداعاتّالموظّفيفّويستثمرىاّجيداّ .

.19

يعمؿّالديوافّعمىّاحتراـّالنصوصّالتشريعيةّالمنصوصّعمييا.

.20

عدّاحتراـّالقانوفّالموجوّلسيرّاعماؿّالديوافّواجب.
ُّي ّّ

.16

اختصاصو.

يوجدّفيّالديوافّتفويضّالصالحياتّلمموظّفيفّ .

مشتركةّ .

المجال الرابع ،االلتزام القانوني

.21

يعمؿ ّمجمس ّاالدارة ّفي ّالديواف ّعمى ّحماية ّحقوؽ ّالموظّفيف ّوفؽّ

.22

تجري ّالعالقات ّبيف ّالديواف ّومختمؼ ّالمصالح ّاإلدارّّية ّالخارجية ّوفقاّ

القانوف.

اعدّالقانونيةّوطبقاّلمتوجياتّالرسمية.
ّّ
لمقو
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المصادر الخاصة باالستبانة
مؤسساتّالعامةّ
 .1عبدّالنبيّفرجّوحساـّامحمدّ،المعوقاتّالتيّتواجيياّأنظمة ّالرقابةّالداخميةّبال ّ
مالي ّمفّوجيةّنظرّأعضاءّ ّوموظّفيّديوافّالمحاسبةّ
والمؤثرةّعمىّدورىاّفيّالحدّمفّالفسادّال ّّ

الميبيّ،مجّمّةّآفاؽّاالقتصاديةّ،العددّ.2020ّ،50

الحكومي ّبمصرّلمبادئّ
ّّ
ةّفيّالنظاـّالمحاسبي ّ
ّّ
 .2ايرينيّكماؿّ،مدىّتطابؽّاجراءاتّالرقابةّال ّّ
مالي
ماليةّ،العدد.2021ّ،1
ماليةّ،مجّمّةّالبحوثّال ّّ
االجيزةّالعمياّلمرقابةّال ّّ

مالية ّواإلدارّّيةّ– ّدراسة ّتطبيقيةّ
 .3ماجدّأبو ّىداؼّ ،تقويـّوتطويرّاالداءّالرقابيّلديوافّالرقابة ّال ّّ
سالميةّ،غزة.2006ّ،
ّّ
مؤسساتّالحكوميةّفيّقطاعّغزةّ،الجامعةّاإل
عمىّال ّ

مؤسساتّ
مالية ّواإلدارّّية ّفي ّضبط ّاألداء ّال ّّ
 .4حساـ ّأبو ّعنزةّ ،تقييـ ّفاعمية ّديواف ّالرقابة ّال ّّ
مالي ّل ّ
ال ُحكـ ّالمحمي ّفي ّالمحافظات ّالجنوبية ّ–فمسطيفّ ،رسالة ّماجستيرّ ،الجامعة ّاإلسالميةّ ،غزةّ،
.2016

ّ
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ممحق ( :)2قائمة الم ُحكمين
اسم الم ُحكم

أسامةّشيوافّ ّ

الدرجة العممية

الجامعة

األستاذّالدكتور ّ

جامعةّالخميؿ ّ

حسيفّعبدّالقادرّ ّ

دكتورّ ّ

جامعةّاالستقالؿّ ّ

محمدّالجعبريّ ّ

دكتورّ ّ

جامعةّالخميؿّ ّ

ياسرّشاىيفّ ّ

دكتورّ ّ

الجامعةّاألىميةّ ّ
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