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 ممخص الدراسة

الرشيد من وجية نظر  ُحكمة في تحقيق الداري  ة واإلمالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال ُمعيقاتال
 عاممين فيوال

ّالّالدراسةّىدفت ّالتعرؼّعمى ّالُّمعيقاتإلى ّالرقابة ّديواف ّواإلماليّّالتيّيواجييا ّفيّداريّّة ة
ّالّفيّفمسطيف ّّوُّحكـتحقيؽ ّمف ّفيوجالرشيد ّالعامميف ّنظر (123ّ)ّمفّالدراسةّمجتمعّفتكوّّّ،ية
البسيطةّّالعشوائيةّبالطريقةّينةالعّاختيارّتـّّّحيثّ،ةداريّّةّواإلماليّّةّفيّديوافّالرقابةّالموّظفّوّاًّموّظف

60ّ)ّمفّوالمكونة ّلجمعّكأداةّاالستبانةّواستخدمتّالتحميمي،ّالوصفيّالمنيجّتاتبعّوقدّمفردة،(
ّ.ّالمعمومات

التيّيواجيياّديوافّالرقابةُّّمعيقاتمستوىّالّفّّأّ،مياىّّأّكافّنتائجّعدةّإلىّالدراسةّوتوصمت
ّواإلماليّّال ّمرتفعداريّّة ّعاـ،ّاًّة ّالّبشكؿ ّمستوى ّفي ّالنتائج ّكانت ّوالتشريعيةّداريّّاإلُّمعيقاتبينما ة

مستوىّتحقيؽّمفيوـّّكماّأشارّإلىّأفّّ،ّاًّمتوّسطّةّكافةّالمينية،ّوالتكنولوجيةّوالفنيءوالمحاسبيةّوالكفا
ّكافّمرتفعُّحكـال ّالاًّالرشيد لةّءة،ّوالمساّشفافيالرشيدّفيّمستوىّالُّحكـ،ّوكافّمستوىّتحقيؽّمفيـو
ّ.اًّمتوّسط،ّبينماّمستوىّالمشاركةّكافّاًّة،ّومستوىّااللتزاـّالقانونيّكافّمرتفعداريّّرقابةّاإلوال
ّبيفّالإحصائيذاتّداللةّّعالقةّأنوّالّتوجدّالنتائجّأظيرتّوّّ ّ)داريّّاإلُّمعيقاتة ة/ّيّّالتنظيمة

ّوال ّوالُّمعيقاتالتخطيطية(، ّوالُّمعيقاتالتشريعية، ّالمينية،ّّةالمتعّمقُّمعيقاتالمحاسبية، بالكفاءة
ّالُّمعيقاتوال ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّالتي ّوالفنية ّواإلماليّّالتكنولوجية ّالّ،ةداريّّة ّمفيوـ ُّحكـوتحقيؽ

ّ.الرشيد
ّأفّّّ،ياىمّّأّكافّ،التوصياتّمفّبعددٍّّالدراسةّوخرجت ّّضرورة ّديواف ّاليقوـ ةّماليّّالرقابة

وتضميفّلوائحّتمنعّتجاوزّّ،اتّالعامةمؤّسسةّبالالمتعّمقبمراجعةّالتشريعاتّوالموائحّالداخميةّّةداريّّواإل
تحفيزّالمراجعيفّالداخمييفّوحمايتيـّمفّّوّ،الرقابةّوالمراجعةّالداخميةّنظمةاإلداراتّالعمياّوالتنفيذيةّأل

ّأنظمةجراءاتّتبميغيـّعفّوجودّقصورّأوّتجاوزّإلّوّ،ضوفّلياّعندّاكتشافيـاألخطارّالتيّقدّيتعرّّ
 مية.الرقابةّالداخ

ّالرشيد.ُّحكـالّ،ةداريّّةّواإلماليّّديوافّالرقابةّالّ،ُمعيقاتالّ:الكممات المفتاحية
ّ
ّ



 ك

ّ
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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  المقدمة 1.1

ّمّ(الرشيدُّحكـال)يرتبطّمصطمحّ ّالعدالةّوالمساواةّواالستقامةّوالرشيدّمفّاسموّارتباطًا ّبمفيوـ باشرًا
ّلم ّالّ،ُحكـصفة ُّّحكـومعناه ّومنيا ّاالستقامة ّطريؽ ّفي ّيسير ّكؿّّّإحقاؽالذي ّفي ّاإلنساف ّحقوؽ

دولة،ّحيثّنستطيعّأفّنتممسوّمفّخالؿّإثباتوّّفيّأيّّّفاعمةًّّالرشيدّأداةًُّّحكـعتبرّالويُّ،ّاتمؤّسسال
وفيّأدبياتّّ،اتّالخاصةّبالمجتمعّالمدنيمنظمّّأنشطةّالّوفيّكؿّّّ،دولةاتّالمؤّسسوتحقيقوّفيّكؿّ

ّتُّ ّحيف ّفي ّواضح، ّبشكؿ ّالمصطمح ّىذا ّبرز ّوىنا ّأوؿّعتَّالتنمية، ّفي ّوتداولو ّلظيوره ّالبداية بر
ّ ّالماضي، ّالقرف ّالّفقدالتسعينياتّمف ّومؤشرًُّّحكـأصبح ّعالمة عمىّنجاحّّاواضحًّّادراسيًّّاالرشيد

ّفي ّالعامة ّالمشاركةّمجتمعٍّّالحياة ّالمساءلةّ،تيمو ّبالّ،وتعنيو ّويُّّشفافيوييتـ ّوالمصداقية ّفيّة سيـ
ّفاعؿ،ّكماّأنوّ التنميةّاإلنسانية،ّفاستخدمتوّكافةّاألطراؼّالعاممةّفيّالدولةّبشكؿّواسعّّوبأسموبٍّ

ّالتحدّّ ّلمواجية ّفعالة ّوسيمة ّفيّظؿ ّومجتمعاتيا ّالدولة ّتواجو ّالتيّالمتعُّحكـالّأنظمةياتّالتي ددة
رّبيئةّمالئمةّوسميمةّعفّالرشيدّيحاوؿّأفّيوفُّّّحكـالّإفّّفاشمة،ّحيثّّأنظمةأثبتتّكؿّالنتائجّأنياّ

ةّوالمساءلةّّشفافيدولةّمثؿّسيادةّالقانوفّوالّمفّالواجبّأفّتسودّفيّأيّّّطريؽّعدةّآلياتّأوّمفاىيـَّ
متعددةّّ،فّمصطمحاتّواسعةّالمعانيالقانونيةّوغيرىا،ّوذلؾّحتىّتتكيؼّمعّجديدّالعالـّوماّسادهّم

ّبكؿّّ ّكالعولمة ّوالّالمرامي ّاالقتصادية ّاألصعدة ّكؿ ّعمى ّآثار ّمف ّتركتّخمفيا ّوالثقافيةّسّياسيّّما ة
ّال ّفيأتي ّواضح، ّبشكؿ ّوغيرىا ُّّحكـواالجتماعية ّوساىرًّّخادًماالرشيد ّالمجتمع ّعملمصالح راحةّّىا

ّعمىّحدّّ ّحيثّّاألفراد ّأفّّاُّحكـأيّالّإّنو،سواء، َّيعتبُر ّّلرشيد ّمف ّىـّموّظفكاًل ّوالقيادة ّالسمطة ي
وفّلمخدمةّالعامةّعمىّرأسياّخدمةّالمواطفّوتحقيؽّحقوؽّالمواطفّبالعدالةّوالمساواة،ّوماّىذهّموّظف

،ّفيياّإلثباتّالكفاءةّوالمقدرةّعمىّإيصاؿّمتطمباتّالشعبّموّظؼالوظائؽّإالّمنصاتّلتحقيؽّقدرةّال
شباعّحاجاتوّاألسا ّ(2019.ّ)النجار،ّسيةّكاممة،ّباتباعّسياسةّالعدؿّوالمساواة.وا 

عمىّتخفيؼّّقادرةًّّشاممةًّّمنظومةًّّتشكؿُّّنياألفيّعصرناّالحالي،ّّممحةًّّوقدّأصبحتّالرقابةّمسألةًّ
والمساءلةّّاإلفصاح،ّوذلؾّبزيادةّفاعميةّاألطراؼوالتفاعؿّبيفّمختمؼّّاالندماجالصراع،ّوتزيدّمفّ

ّوالتحفي ّفيّتحقيؽّوالرقابة ّيساعدىا ّبما ّالتنافسية، ّقدراتيا ّودعـ ّالدولة ّقيمة ّتعظيـ ّعمى ّوتعمؿ ز،
ّالشعوب ّياومتطمباتّاحتياجات ّمف ّالرقابة ّتكوف ّأف ّويجب ّلمدولةّاالستراتيجيةّاألىداؼ، ُّحكـوال.

ّالحريةّ ّوتوفر ّالشرعية ّتحقؽ ّالمميزاتّالحسنة، ّمف ّبيئة ّيوفر ّفيو ّلمدولة، ّقوة ّعنصر ّىو الرشيد
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وتدعـّّ،فيّالحياةّالعامةّاإليجابيةالمشاركةّّؿُّفعّّاتّالمجتمعّالمدني،ّترتقيّبالمجتمعّوتُّمنظمّّّاءإلنش
ّوتعتمدُّ ّوعادلة، ّثابتة ّوتشريعية ّقانونية ّونظـ ّىياكؿ ّوتضمفّوجود ّالتعبير، ّوالنزاىةّّشفافيالّحرية ة

ّّو ُّّحكـوالمساءلة ّكؿ ّعمؿ ّفي ّبيفاإلداراتالقانوف ّالمثمر ّالتعاوف ّوتحقؽ ،ّّ اتّمنظمّّّوالحكومة
ّّ(2017ّ،2.ّ)بدوي،ّالمجتمعّالمدني

الفسادّّاتّساعٌّرقعةبالضرورةّإلىُّّيفضيفّضعؼّالنظـّالمحاسبيةّونظـّالرقابةّالداخميةّالّشّؾّفيّأ
اتّالتيّيكوفّفيياّنظاـّالرقابةّالداخميةّضعيؼّأوّمؤّسس،ّفالماليّّبماّفيياّالفسادّالّ،نواعوّالمختمفةأب

ّتك ّلتفشيّالفسادّوظيورّأوفّغيرّمالئـ ّالأكثرّعرضة ّوبالتاليّستعانيّىذه اتّمفّمؤّسسعراضو،
ّولذلؾّاعتبرتّآ ّذلؾّعمىّالمدىّالقريبّوالبعيد، ّّأنظمةثار ّالداخمية ّأالرقابة ّالتيّأحد ّاالركاف ىـ
الخططّّاالدارةّالعمياّمفّتنفيذُّيمّكفستخدـّلحمايةّالمواردّوالممتمكاتّمفّالفساد،ّفيوّالنظاـّالذيّتُّ

ّ(2020ّ،219لتحقيؽّاالىداؼّالموضوعةّوتقييـّاالنحرافاتّعفّاالىداؼّافّوجدت.ّ)فرجّوامحمد،ّ

ّاإلنسافّوتحقيؽّحقوقوُّوجدَّّالرشيدُّحكـإفّال ّلخدمة ّالّ،فيّاألصؿّوجد ّتقييـ ّاتخذّسمة ّ،ُحكـوقد
اّباتّشرطًاّرئيسيًّاتّعمىّنطاؽّواسع،ّبؿّّومؤّسساتّوالمنظمّّولذلؾّاستخدمتوّالجياتّالحكوميةّوال

اّلنيضةّالتنميةّبكؿّأشكالياّاقتصاديًاّواجتماعيًاّوفكريًا،ّباإلضافةّإلىّكونوّأداةّفعالةّلتواجوّوأساسيًّ
بأنياّفاشمةُّّحكـالّأنظمةالتحدياتّالتيّتعترضّطريؽّازدىارّالدولةّوالمجتمعّعمىّضوءّماّثبتّعفّ

وباستخداـّمجموعةّمفّاآللياتّيوفرّالمساحةّّالكافيةّالرشيدُّّحكـالّإفَّوىذاّماّأثبتتوّالنتائج،ّحيثّ
ّالقانوفّوال ّعمىّأرضّّشفافيلتحقيؽّسيادة ّالنتائج ّتمؾ ّذلؾّلتحقيؽ ّإلىّغير ّوالمشاركة ّوالمساءلة ة

الواقع،ّكماّأنوّعمميةّقادرةّعمىّالتكيؼّمعّالوسائؿّواألساليبّالمتجددةّلمتعاطيّمعّالعولمةّوآثارىاّ
الرشيدّبمعاييرهّالمتعددةّأداةّفعالةُّّحكـمفّتوفيرىاّلمدوؿ،ّومفّىناّكافّالّلدوليّّالتيّيمكفّالمجتمعّا

ةّوسيادةّالقانوفّوالنزاىةّوالمشاركةّوالفاعميةّلتحقيؽّالعدالةّّشفافية،ّالسّياسيّّلمتقييـ،ّومفّىذهّاآللياتّال
ّب ّالدولة ّأجيزة ّداخؿ ّرفيعة ّمكانة ّالمعايير ّىذه ّأفّتحتؿ ّواألصؿ ّوالمساواة، ّمنظمّّكافة ةّسّياسيّّاتيا

جاءّفيّّالمختمفةّوأنماطوّالمتنّوعةّالرشيدّبآلياتوُّحكـالّكانتّأـّاقتصادية،ّوالّبدّمفّاإلشارةّإلىّأفّّ
ّ(2018.ّ)أبوّحسيف،ّةّواالجتماعيةّوغيرىاسّياسيّّقمةّأولوياتّالدوؿّالعربيةّاالقتصاديةّوال

ّ

ّ
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 سئمتياأو  مشكمة الدراسة 2.1

الحاليةّعمىّكؿّاألصعدة،ّشيدّالعالـّأجمعّتغيراتّانعكستّعمىّساحةّالعالقاتّالتطوراتّّوفيّظؿّّ
الرشيدّيصبحّمحاًلُّّحكـ،ّوىذاّماّجعؿّمفيوـّالوجذريةًّّسريعةًّّفشيدتّىيّاألخرىّتغيراتٍّّ،الدولية

عمىّتوسيعّّإلىّالعمؿلمطموحّواالشتغاؿّبوّعمىّالمستوىّاإلنسانيّالدوليّوالعالمي،ّوالذيّييدؼّ
اتّالحكوميةّوغيرّالحكومية،ّمنظمّّاتّالمجتمعّالمدنيّوالمنظمّّبؿّبالتعاوفّمعّمكاناتّوتنوعّالسَّّاإل

الرشيدّاحتؿّىذهّالمكانةّاليامةّفيّمختمؼّالدوؿّظيرتّالمبادراتّبكثرةّتمؾّالتيّتدعوُّّحكـوألفّال
رساءّال وتضـّمعياّجميعّاتّالمجتمعّالمدنيّمؤّسسةّمفّمؤّسسالرشيدّفيّكؿُّّحكـإلىّاإلصالحّوا 

ّ(2019.ّ)النجار،ّةّكذلؾداريّّةّواإلماليّّأجيزةّالدولةّوكافةّىيئاتّالمجتمعّالمدنيّوديوافّالرقابةّال

سمىّبديوافّإاّلّمفّخالؿّماّيًّّةفمسطينيّّالّاتّالدولةمنظمّّالرشيدّفيُّّحكـوبالتأكيدّالّيمكفّإحالؿّال
ىّتحقيؽّرقابةّفعالةّعمىّالماؿّالعاـ،ّحيثّتخضعّةّالذيّييدؼّباألساسّإلداريّّةّواإلماليّّالرقابةّال

ّال ّأداء ّإلىّرقابتوّمفّخالؿّتقييـ ّبالمتابعة ّالجياتّالمعنية ّمفّالكفاءةّّ،يفموّظفعفّطريقو والتأكد
ّ ّنحوّتحسيفّاألداء ّوتوجيييا ّفيّإدارتيا ّ ّاالقتصادية ّالكشؼّعفّّ،كفاءتياّوزيادةوالنزاىة ومفّثـ

ّالن ّأوجو ّالموائحّواألاالنحرافاتّوتحديد ّنظمةقصّومواطفّالقصورّفيّتطبيؽّالقوانيفّوتطبيؽّبنود
ّفيّ ّتمؾّالمنظمّّالعامة ّذلؾّعمىّمساعدة ّكؿ ّبعد ّيعمؿّديوافّالرقابة ّكما اتّفيّمنظمّّاتّالدولة،

ّ(2020.ّ)فرجّوامحمد،ّالرشيدُّحكـانحرافاتّوأخطاء،ّلموصوؿّإلىّالّتصحيحّمسارىاّوتالفيّأيّّ

ّع ّاالطالع ّخالؿ ّالومف ّتناولتّبعضّعناصر ّالتي ّالسابقة ّالدراسات ُّّحكـمى ّالرشيد فيّوركائزه
ةّوالرقابية،ّداريّّوخاصةّالجياتّاإلّ،فمسطينيّّصورّبماّيخدـّالمجتمعّالياّالقُّياّينتابأنّّفمسطيف،ّيتضحّ

ُّمعيقاتلذلؾّفافّىذهّالدراسةّتسعىّإلىّالوقوؼّعمىّمسبباتّىذهّالمشكمةّمفّخالؿّمعرفةّنوعّال
ّالت ّدتّأي ّالقصورإلى ّىذا ّوجود ّالّأنظمةوجعمتّ، ّفي ّالداخمية ّتعمؿّمؤّسسالرقابة ّال ّالعامة ات

ّال ّالفساد ّمف ّالعاـ ّالماؿ ّالمطموبّفيّحماية ّالدراسةّّ،ماليّّبالشكؿ ّفجاءتّىذه ّاالستخداـ، وسوء
ةّداريّّةّواإلاليّّمالرشيدّوآلياتّتطبيقياّمفّخالؿّديوافّالرقابةّالُّحكـلمتعرؼّعمىّواقعّتطبيؽّمعاييرّال

ّال ّالُّمعيقاتوالتعرؼّعمى ّفيّتحقيؽّمفيوـ ّالديواف ّوبالُّحكـالتيّيواجييا تاليّفإفّمشكمةّالرشيد،
ة مالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال ُمعيقاتما ال،ّاآلتيالتساؤؿّالرئيسّّعفابةّالدراسةّتحاوؿّاإلج

 الرشيد؟ ُحكمة في فمسطين في تحقيق الداري  واإل
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ّ:اآلتيةسئمةّعنوّاألّيتفرعّو

ّال .1 ّ)داريّّاإلُّمعيقاتما ّالةيّّالتنظيمة ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّالتي ّالتخطيطية( ّواإلماليّّ/ ّفيّداريّّة ة
 الرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ُّّحكـفمسطيفّفيّتحقيؽّال

ُّحكـيّتحقيؽّالةّفيّفمسطيفّفداريّّةّواإلماليّّالتشريعيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتماّال .2
ّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ

ُّحكـةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّالداريّّةّواإلماليّّالمحاسبيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتماّال .3
ّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ

ةّفيّفمسطيفّفيّداريّّاإلةّّوماليّّةّبالكفاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالالمتعّمقُّمعيقاتماّال .4
ّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ُّّحكـتحقيؽّال

ةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّداريّّةّواإلماليّّالتكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتماّال .5
 الرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ُّّحكـال
 ة الدراسةي  ىم  أ 3.1

ّمي:فيماّيّيةّالدراسةىمّّأّتكمف

 ية النظريةأواًل: األىم  

ّ ّتكمف ّفي ّالدراسة ّالأىمية ّعمى ّالُّمعيقاتالوقوؼ ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّواإلماليّّالتي ّفيّداريّّة ة
سيـّفيّفيّالديوافّتُّّإلىّالمسؤوليفجؿّتقديـّمعموماتّد،ّمفّأالرشيُّحكـفمسطيفّفيّتحقيؽّمفيوـّال

،ّاّفيّتطويرّاالعماؿّوالخدماتّالتيّيقدمياّالديوافيجابإالرشيد،ّمماّينعكسُّّحكـتحقيؽّمعاييرّال
الرشيدُّّحكـموضوعّالرقابةّوالّأفّّّإذتنبعّأىميةّالدراسةّالعمميةّمفّأىميةّالموضوعّالذيّتتناولو،ّكماّ

ّ ّعمى ّالمسؤوليف ّقبؿ ّمف ّواسع ّباىتماـ ّالّاختالؼيحظى ّوحاجة ّالمؤّسسمستوياتيـ، ةّسّياسيّّات
ّّوّواالقتصاديةّواالجتماعية ّلتطوير ّوالّاألداءغيرىا ّبالنزاىة ّوالتميزّشفافيوالتمتع ّاىميةّة ّتنبع ّكما ،

ّتبحثّفيّ ّأالدراسةّمفّكونيا ىـّالموضوعاتّالتيّاصبحتّمحطّاىتماـّالكثيرّمفّالباحثيفّأحد
ّالّواالكاديمييفّوالميتميفّوصناعّالقرارّفيّكؿّّ ّفالفساد ّتقريبا، ّالعالـ ّمتجددةّّماليّّدوؿ ىوّظاىرة

فّاالختالؼّبينياّيكمفّفيّأالّإـّنامية،ّأمتقدمةّّمنياّكؿّالدوؿّبغضّالنظرّعفّكونياّدوالًّتعانيّ
ىـّالوسائؿّالمستخدمةّأاتّىيّمؤّسسالرقابةّالداخميةّبالّأنظمةفّأ،ّكماّماليّّدرجةّانتشارّالفسادّال
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التيّتحدُّّمعيقاتلفيّجميعّالقطاعات،ّلذلؾّفانوّمفّبالغّاالىميةّدراسةّاّماليّّفيّمكافحةّالفسادّال
التيّتواجيياُّّمعيقاتمفّتحقيؽّىذاّاليدؼّوالسعيّإلىّتقديـّنتائجّواضحةّوغيرّمتحيزةّعفّنوعّال

ثيرىاّعمىّدورّأمفّتّالرقابةّالداخميةّوتقديـّالتوصياتّالمقترحةّالالزمةّالتيّتسيـّفيّالحدّّّأنظمة
ّةّبموضوعّالبحث.عّمقالمتة،ّوندرةّالدراساتّداريّّةّواإلماليّّالرقابةّالّأنظمة

 ثانيًا: األىمية العممية:
الرشيدّالذيُّّحكـبصفةّخاصةّوالعربيّبصفةّعامةّإلىّتطبيؽّمعاييرّالّفمسطينيّّالمجتمعّالّحاجةّ

لالرتقاءّفيّكؿّالقطاعاتّالحكوميةّواالىمية،ّومفّّداريّّيقودّبدورهّإلىّرفعّفعاليةّوكفاءةّاالداءّاإل
ّعاّثـّّ ّجودة ّذات ّخدمة ّتقدموّتقديـ ّمف ّفتزيد ّايجابية ّبصورة ّالمجتمع ّعمى ّبدورىا ّتنعكس لية

ديوافّقيقةّتساعدّةّبموضوعّالبحث،ّوالحاجةّإلىّتوفيرّمعموماتّدالمتعّمق،ّوندرةّالدراساتّورفاىيتو
ةّالحاجةّإلىّتعديالتّجوىري،ّّوىاوتطويّرّةداريّّةّواإلماليّّفيّتقييـّآليةّالرقابةّالّةداريّّةّواإلماليّّالرقابةّال

تّالبحثيةّلمباحثّوتجعموّاسةّفيّتطويرّالقدّراسيـّالدّرة،ّكماّتداريّّواإلةّماليّّفيّآلياتّعمؿّالرقابةّال
ّتصورّراقاد ّمفُّمعيقاتالّعمى ّتحد ّالّالتي ّمعايير ّالُّحكـتحقيؽ ّلدى ةّفمسطينيّّالّاتمنظمّّالرشيد

ّّو ّالحكومية ّوتأىيمو ّالحكومية، ّّلالستمرارغير ّالبناء ّعممية ّوتوسيعّّكاديمياألفيّتطوير والبحثي،
ةّخاصة،ّومساعدةّالباحثيفّفمسطينيّّ،ّواثراءّالمكتبةّالعربيةّعامةّوالمكتباتّالمداركوّالعمميةّوالمعرفية

فيّاالطالعّعمىّنتائجّالدراسةّوتوصياتيا،ّوامكانيةّتطبيؽّدراساتّمشابيةّعمىّعيناتّاخرىّأوّ
ّّوفيّمجاالتّ ّعف ّحقيقة ّالدراسةّصورة ّتقدـ ّو ّالأخرى، ّتطبيؽّمعايير ّفيّديوافُّّحكـاقع الرشيد

،ّخصوصاّنظمةةّالالزمةّليذهّالسياساتّواألداريّّواالصالحاتّاإلّةّفيّفمسطيفداريّّةّواإلماليّّقابةّالالّر
 نياّتشكؿّجزءاّمفّاىتماـّالجياتّالرقابيةّوالتشريعية.أ

 ىداف الدراسة أ 4.1

ّتحقيؽّاآلتي:تيدؼّالدراسةّإلىّ

ّ.الرشيدُّحكـةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّالداريّّةّواإلماليّّلتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالاُّمعيقاتالّمعرفة .1
ةّفيّداريّّةّواإلماليّّةّ/ّالتخطيطية(ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّاليّّالتنظيمةّ)داريّّاإلُّمعيقاتالمعرفةّ .2

ّّو.الرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيُّحكـفمسطيفّفيّتحقيؽّال
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ّالالُّمعيقاتالّمعرفة .3 ّالرقابة ّديواف ّالتيّيواجييا ّواإلماليّّتشريعية ّفيّتحقيؽّداريّّة ّفيّفمسطيف ة
ّّ.الرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيوُّحكـال

4. ّ ّالُّمعيقاتالمعرفة ّديوافّالرقابة ّالتيّيواجييا ّواإلماليّّالمحاسبية ّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّداريّّة ة
ّّ.الرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيوُّحكـال

ةّفيّفمسطيفّداريّّةّواإلماليّّةّبالكفاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالالمتعّمقُّمعيقاتالّمعرفة .5
ّّ.الرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيوُّحكـفيّتحقيؽّال

ّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتالّمعرفة .6 ةّفيّفمسطيفّفيّداريّّةّواإلماليّّالتكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجييا
 ّ.دّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيوالرشيُّحكـتحقيؽّال

 الوصوؿّإلىّنتائجّوتوصياتّجديدةّحوؿّموضوعّالدراسة. .7
ّ

 ات لدراسةفرضي   5.1

(ّبيفα≤0.05ّةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّعالقةّذاتّداللةّالّّ،األولى ة الرئيسيةفرضي  ال
ّالةّفيّفمسطيفّّوداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتال  الرشيد.ُّحكـتحقيؽّمفيـو

 اآلتية:ات فرضي  الاألولى ة الرئيسية فرضي  ويتفرع عن ال

1. ّ ّعالقةال ّّتوجد ّداللة ّ)إحصائيذات ّالداللة ّمستوى ّعند α≤0.05ّة ّبيف ة داري  اإل ُمعيقات)ال(
ّالّة/ التخطيطية(ي  التنظيم ّالرقابة ّديواف ّواإلماليّّالتيّيواجييا ّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـداريّّة ّة

 الرشيد.ُّحكـال
ّذاتّداللةّالّ .2 ّ)إحصائيتوجدّعالقة ّمستوىّالداللة ّبيفα≤0.05ّةّعند ّالتشريعية(  ُمعيقات)ال(

ّالداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
3. ّ ّعالقةال ّّتوجد ّداللة ّ)إحصائيذات ّالداللة ّمستوى ّعند ّ)α≤0.05ة ّبيف ّيقاتُمعال(

ّالداريّّةّواإلماليّّ(التيّيواجيياّديوافّالرقابةّالةالمحاسبي    الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
4. ّ ّال ّداللة ّذات ّعالقة ّ)إحصائيتوجد ّالداللة ّمستوى ّعند ّ)α≤0.05ة ّبيف ّةالمتعم قُّمعيقاتال(

ّديوافّالرقابةّالبالكفاءة المينية ّالتيّيواجييا ُّحكـطيفّوتحقيؽّمفيوـّالةّفيّفمسداريّّةّواإلماليّّ(
 الرشيد.
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ّبيفα≤0.05ّةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّعالقةّذاتّداللةّالّ .5 التكنولوجية  ُمعيقات)ال(
ّالداريّّةّواإلماليّّ(ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالوالفنية  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو

(ّبيفα ≤ 0.05ّةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتّداللةّتوجدّعالقةّّذاالّّة الرئيسية الثانية:فرضي  ال
ّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتال ُّتعزىالرشيدُّّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجييا

ّا ّ)إلى ّالديمغرافية ّالجنسلمتغيرات ّالمسمى الوظيفي ،المؤىل العممي، الدورات  ،سنوات الخبرة،
 (.الدائرة التي يعمل بيا،ّدارةالتدريبية في مجال اإل

 ات التالية،فرضي  الاألولى ة الرئيسية فرضي  ويتفرع عن ال

ّالّّة الرئيسية الثانية:فرضي  ال .1 ّذاتّداللة ّعالقة ّ)إحصائيتوجد ّمستوىّالداللة ّعند  ≥ αة
ّةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـوداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقات(ّبيفّال0.05

 (.الجنسالديمغرافيةّ)لمتغيراتّإلىّاُّتعزىالرشيدُّّحكـال
ّالّّة الرئيسية الثانية:فرضي  ال .2 ّذاتّداللة ّعالقة ّ)إحصائيتوجد ّمستوىّالداللة ّعند  ≥ αة

ّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقات(ّبيفّال0.05 ةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 (.المؤىل العمميالديمغرافيةّ)غيراتّلمتإلىّاُّتعزىالرشيدُّّحكـال

ّالّّة الرئيسية الثانية:فرضي  ال .3 ّذاتّداللة ّعالقة ّ)إحصائيتوجد ّمستوىّالداللة ّعند  ≥ αة
ّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقات(ّبيفّال0.05 ةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو

 (.مسمى الوظيفيالالديمغرافيةّ)لمتغيراتّإلىّاُّتعزىالرشيدُّّحكـال
ّّال ة الرئيسية الثانية:فرضي  ال .4 ّذاتّداللة ّعالقة ّ)إحصائيتوجد ّمستوىّالداللة ّعند  ≥ αة

ّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقات(ّبيفّال0.05 ةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 (.سنوات الخبرةالديمغرافيةّ)لمتغيراتّإلىّاُّتعزىالرشيدُّّحكـال

(α≤0.05ّةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّعالقةّذاتّداللةّالّّة الرئيسية الثانية:فرضي  ال .5
ّالُّمعيقاتبيفّال ّديوافّالرقابة ّالداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجييا ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـ
 (.الدورات التدريبية في مجال اإلدارةالديمغرافيةّ)لمتغيراتّإلىّاُّتعزىالرشيدّ

(α≤0.05ّةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّعالقةّذاتّداللةّالّّلرئيسية الثانية:ة افرضي  ال .6
ّالُّمعيقاتبيفّال ّديوافّالرقابة ّالداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجييا ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـ
 (.الدائرة التي يعمل بياالديمغرافيةّ)لمتغيراتّإلىّاُّتعزىالرشيدّ
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 ة الدراسةمنيجي   6.1

المنيجّّفإفّّجؿّتحسينوّوتطويره،ّوبالتاليّأليدؼّمفّالدراسةّىوّوصؼّواقعّمعيفّوتحميموّمفّاّإفّّ
المناسبّلمثؿّىذهّالدراساتّىوّالمنيجّالوصفيّالتحميمي،ّباعتبارهّمفّالمناىجّاليامةّالذيّيعبرّكماّ

ّوباعتباره ّالدراسة ّمعطيات ّعف ّاألّونوعا ّوغرضياالمنيج ّالدراسة ّلموضوع ّلنسب ّوذلؾ وصؼّ،
ّالمنيجّعمىّخطواتٍّ ّالظاىرةّالمدروسةّوتحميميياّوتفسيرىاّوصوالّالىّالنتائجّالمطموبة،ّويعتمدّىذا

ّفّتقودّإلىّنتائجّميمةّوواقعيةّوغيرّمتحيزة.أمفّشأنياّّومتسمسمةٍّّمنطقيةٍّ

 ياومحددات الدراسة حدود  17.

ّالمكاّتـّّ ّالحدود ّ)وىي ّالحدود ّمف ّمجموعة ّضمف ّالدراسة ّىذه ّوالحدودّتنفيذ ّالزمانية ّوالحدود نية
ّالبشريةّوالحدودّالموضوعية(،ّوفيماّيأتيّتوضيحّليذهّالحدود:

ّ.فيّراـّاهللّفيّفمسطيفّةداريّّةّواإلماليّّالّديوافّالرقابةّ:المكاني   الحد  

ّ(2021ّ-2020ّ)ّأجريتّالدراسةّفيّسنة:  الزماني   الحد  

ّ.ةداريّّةّواإلماليّّالّديوافّالرقابةّوموّظفّّ:البشري   الحد  

ةّومعرفتياّحصائياإلوالوسائؿّااللماـّبالطرؽّّـعدواجيتّالباحثّبعضّالصعوباتّوكافّمفّأىمياّ
ّ ّاالستبانة، ّالمناسبّلتحميؿ ّّوكذلؾبالشكؿ ّاالستبانة ّكوّرّتـّّتوزيع ّفترة ّعائًقاّوناخالؿ ّذلؾ ّفكاف ،

ّالدراسة، ّاثناء ّفي ّمقاباإلّرئيسًيا ّاجراء ّمف ّالتمكف ّعدـ ّالى ّضافة ّالرقابةّموّظفبالتّمع ّديواف ي
ّالرشيد.ُّحكـالتيّيواجيياّالديوافّفيّتطبيؽّمعاييرّالُّمعيقاتلماـّبواقعّالواعضائوّلإل

ةّفيّتحقيؽّداريّّةّواإلماليّّالسابقةّالتيّتحدثتّعفّدورّديوافّالرقابةّالّاتقمةّالدراسومفّىذهّالعوائؽ:ّ
ّال ّبُّحكـمعايير ّقويدر ّدراسة ّباستثناء ّ"دورالرشيد، ّتحقيؽّفيّةداريّّواإلّةماليّّالّالرقابةّديوافّعنواف
بقتّبقتّفيّغزة،ّودراسةّالباحثّطُّة"ّولكفّىذهّالدراسةّطُّفمسطينيّّالّالوزاراتّفيّالرشيدُّحكـالّمعايير

ّفيّالضفةّالغربية،ّلذلؾّلـّيتـّاالستفادةّمنياّبشكؿّكبير.
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 مصطمحات الدراسة 18.

ّّ:ةاري  دة واإلمالي  ديوان الرقابة ال ّإلىمؤّسسىو ّتيدؼ ّالّة ّواالستقرار ّالعمؿ ّسالمة ّماليّّضماف
ّالثالثّالتنفيذيةّوالتشريعيةّوالقضائيةّوكشؼّأوجوّكافةّأشكاؿّّداريّّواإل فيّدولةّفمسطيفّبسمطاتيا

ّالىّالتأكدّمفّأفّّداريّّواإلّماليّّاالنحراؼّال ّحاالتّاستغالؿّالوظيفةّالعامةّوييدؼّأيضا ّفييا بما
ّا ّالقوانيفّواألاألداء ّفيّفمسطيفّيتفؽّمعّأحكاـ ّوفيّّنظمةلعاـ والموائحّوالقراراتّوالتعميماتّالنافذة

ّ(.2021ة،ّداريّّةّواإلماليّّ)موقعّديوافّالرقابةّالّ.حدودىاّوانوّيمارسّباقتصادّوكفاءةّوفاعمية

ّفمسطينيّّالّساسيقانوفّاألألحكاـّالّتنفيذاّئتنشِّةّدستوريةّأُّمؤّسسىوّّ:ةداري  ة واإلمالي  ديوان الرقابة ال
تأسيساّ،2004ّّلسنةّ(15)ّمنو،ّوينظـّأعمالوّالقانوفّالخاصّبوّرقـ(96ّ)ّحكاـّالمادةالإعماالّ

ّأنش ّالتي ّالعامة ّالرقابة ّىيئة 1994ّّتّعاـئعمىّعمؿ ّالعامةّ، ّالموازنة ّضمف ّخاصة ّموازنة ولو
مستقمةّواالىميةّالقانونيةّالكاممةّلممارسةّعّبالشخصيةّاالعتباريةّالة،ّويتمتّّفمسطينيّّلمسمطةّالوطنيةّال
.ّ)محمدّعتبرّالجيازّاالعمىّلمرقابةّفيّفمسطيفويُّّ،طّبوّحسبّالقانوفّومؼّبياّوالمناالعماؿّالتيّكُّ

ّ(8ّ،2017بدوي،ّ

ّأفّّىيّّ:الرقابة ّمف ّالتأكد ّبموجبيا ّالتيّيتـ ّّكؿّّّالعممية ّوُينفذّّشيء ّلمخططّالمرسومةّّيسير طبقا
التيّتتبعياّالجياتّالرقابيةّلمتابعةّسيرّالعمؿّوفؽّّواألساليبّاإلجراءاتّ،ّوىيادرةوالتعميماتّالص

ّت ّالتي ّوالقوانيف ُّّحكـالموائح ّاتخاذ ّعمى ّفييا ّالقائميف ّوتمكف ّّاإلجراءاتالعمؿ، ّالالزمةالتصحيحية
ّ(7ّ،2017.ّ)جالؿّبدوي،ّوالتجاوزاتّاألخطاءلمعالجةّ

 ةداري  ة واإلمالي  الرقابة ال

ّعفّّىيّ:ةداري  بة اإلالرقا ّوالكشؼ ّالمبتغاة ّاالىداؼ ّتحقؽ ّمدى ّمف ّالتحقؽ ّبموجبيا ّيتـ عممية
ّ،2016المعوقاتّالتيّتعيؽّتحقيقيا،ّوالعمؿّعمىّتذليؿّىذهّالمعوقاتّفيّاقصرّوقتّممكفّ)عمي،ّ

11)ّ

االقتصاديةّمنيجّعمميّشامؿّيتطمبّالتكامؿّواالندماجّبيفّالمفاىيـّالقانونيةّّوىيّّ:ةمالي  الرقابة ال
ّواإلماليّّوال ّوالمحاسبية ّالتيّتُّداريّّة ّمفّالرقاباتّالمتعددة ّفييّحزمة ّبيدؼّواحدٍّّمارسّفيّوقتٍّة، ،
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،ّمواؿّالعامةالمحافظةّعمىّاألّبغيةمفّكافةّالنواحيّّوسالمتياةّماليّّالتأكدّمفّصحةّالتصرفاتّال
ّ(7ّ،2017جّ)عبابنة،ّعمىّدرجةّمفّالفاعميةّفيّالنتائورفعّكفاءةّاستخدامياّوتحقيؽّأ

ّ: الرشيد ُحكمال ّرفاىية ّوخياراتيـّّاإلنسافيعزز ّقدارتّالبشر، ّعمىّتوسيع ّويقـو ّويصونو، ويدعمو
ا.ّ)أبوّأفرادّالمجتمعّتيميشاّوفقّرّألكثربالنسبةّّوالّسيماّاالقتصاديةّواالجتماعيةوفرصيـّوحرياتيـّ

ّ(11ّ،2018حسيف،ّ

ّ: الرشيد ُحكمال ّاالقىو ّالسمطة ّوالممارسة ّواإلسّياسيّّتصادية ّداريّّة ّكافةّّإلدارةة ّعمى ّالدولة شؤوف
يعبرّالمواطنوفّوالمجموعاتّعفّّخالليااتّالتيّمفّمؤّسسالمستويات،ّويشمؿّااللياتّوالعممياتّوال

خالفاتيـ،ّوىوّطريقةّلحؿّّمصالحيـّويمارسوفّحقوقيـّالقانونيةّويوفوفّبالتزاماتيـّويقبموفّالوساطة
ّوالوسطىّوالدنياُّّحكـالصحيحّلالعمؿّواالسموبّ ّبكافةّالمستوياتّالعميا الدولةّوالمجتمعاتّوادارتيا

ّ(7ّ،2017ة.ّ)الكردي،ّداريّّةّواالجتماعيةّواالقتصاديةّواإلسّياسيّّوعمىّجميعّالقطاعاتّال

ةّا،ّوتربطّبينياّشبكاّسميمًّاتّالمجتمعيةّالمعبرةّعفّالناسّتعبيرًّمؤّسسنسؽّمفّالىوّ: الرشيد ُحكمال
ّال ّبواسطة ّمفّعالقاتّالضبطّوالمساءلة ّفالمؤّسسمتينة ّوبيذا ّالناس، ّبواسطة ّالنياية ُّحكـاتّوفي

ّالتيّتمتدّ ّمفّالمبادئّوالسماتّوالخصائصّوالمعايير ّبؿّىوّمنظومة ّأحادية الصالحّليسّعممية
ّج(ّ،2014.ّ)حنا،ّلتشمؿّأبعادًاّمتعددةّفيّحياةّالمجتمع

يؽّأوّيعرقؿّتحقيؽّىدؼّمعيفّوباعثّنزعوّالتحدي،ّويتطمبّاجتيازىاّعماّيّّّكؿّّتعنيّّ: ُمعيقاتال
ّ(2017ّ،706مزيداّمفّالجيودّالعقميةّوالفكرية.ّ)سمماف،ّ
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 اإلطار النظري   1.2

ّالنظريّّتطرّّ ّاإلطار ّالى ّالثاني ّالفصؿ ّيتحّؽ ّالدراسةالتي ّمحتوى ّعف ّالّ،دث التيُّّمعيقاتوىي
ّال ّالرقابة ّديواف ّواإلماليّّيواجييا ّداريّّة ّفي ّتتمثؿ ّالتي ّالمحاسبية،ّداريّّ)اإلُّمعيقاتالة ّالتشريعية، ة،

ّيتحدّّ ّكما ّوالفنية(، ّوالتكنولوجية ّالمينية، ّلمدراسةالكفاءة ّالثاني ّالمحور ّعف ّث ّوىو ّال، ُّحكـمفيوـ
ّتش ّالتي ّومبادئو ّ)الالرشيد ّاإلّشفافيمؿ ّوالرقابة ّالمساءلة ّالقانونيّّداريّّة، ّوااللتزاـ ّالمشاركة، ّ،(ة،

 ا.ّمباإلضافةّإلىّالدراساتّالسابقةّالتيّتطرقتّالىّمحوريّالدراسةّوالتعقيبّعميي

فيّّ-بمجموعةّمفّالمفاىيـّالحديثةّالتيّعكستّاألدبياتّالمعاصرةّزاخرةًّّفيوّفيّالوقتّالذيّجاءت
ّيشّ-مجمميا ّالمجاالتما ّمعظـ ّشممت ّكونية ّوتغيرات ّتحوالت ّمف ّالعالـ ّاالقتصاديّّ،يده منيا

الراشدّأوّالرشيدّأوّالصالحّأوُّّحكـوغيرىا،ّومفّىذهّالمفاىيـّالحديثةّنجدّالّسّياسيّّوالّواالجتماعيّّ
،ّفقدّاحتؿّبمضمونوّحيزًاّ(الرشدّوالصالح)"ّوتأتيّبمعنىُّحكـأيّمصطمحاتّلغويةّمضافةّإلىّ"ال

اّلماّيتضمنوّمفّدعوةّإلىّتقميصّدورّالدولةّعفّطريؽّتوزيعّاألدوارّوتقسيمياّفيماّبيرًا،ّوذلؾّنظرًّك
ّوبيفّ ّوكذلؾّمؤّسسبينيا ّالمدني، ّالمسؤوليات.ّ،اتّالقطاعّالخاصمؤّسساتّالمجتمع ّوذلؾّلتوزيع

ّ(2015)وحشيةّوفتيحة،ّ

واتّالقميمةّالماضيةّاكتسبّالمزيدّمفّىذهّوفيّالسنّكبيرةٍّّموضوعّذوّأىميةٍُّّحكـإدارةّالّالّشؾّأفّّ
رساءّمبادئّالّ،األىمية ّبؿّوكثرتّحيثّأطمقتُّّحكـوتنوعتّالمبادراتّالداعيةّلإلصالحّوا  الرشيد

شامؿّفيّمنطقةّالشرؽّاألوسطّّسّياسيّّالوالياتّالمتحدةّمجموعةّمفّالمبادراتّبقصدّإحداثّتغييرّ
مفّالمبادراتّالتيّاندرجتّضمفّإطارّالشراكةّّونفسيجّمفّجية،ّتالىاّاالتحادّاألوروبيّوعمىّالن

يةّمفّجيةّأخرى،ّوذلؾّبغيةّتكيؼّالشعوبّفيّدوؿّالشرؽّاألوسطّمعّالضغوطّالخارجيةّمتوّسطلا
ّالقيودّعمىّالحريات اتّمؤّسسوقمةّالّ،وغيابّاالنتخاباتّالنزييةّ،والتيّتمثمتّبالكبتّواليأسّوكثرة

ّالمصطمح،ّفالفيّشفاعّبالالمستقمةّالتيّتتمتّّ الرشيدّالُّّحكـةّوالنزاىة،ّعندّذلؾّبرزّعمىّالسطحّىذا
ّ(2017.ّ)الكردي،ّشؾّأنوّيقضيّعمىّالفسادّفورًاّبعدّمحاصرتوّفيّحدودهّالضيؽّمعّبدايةّنشأتو

فييا،ّكانتّفيّالبدايةّتفتقرُّّحكــّزماـّال1994ةّعاـّفمسطينيّّعندماّأمسكتّالسمطةّالّ،وفيّفمسطيف
ّبنودىا.ّومفّالطبيعيّأفّّورّالبشريّالمؤىؿّوذإلىّالكاد ّالعامةّوتنفيذ ّفػيّصياغةّاإلدارة يّالخبػرة

ّالخدماتّالفعالة ّعمىّتوفير ّأثرّعمىّالقدرة ّالكادر ّىذا ّبيئػةٍّّ،يكوفّالفتقار ّقانونيػةٍّّوبالتاليّتوفير
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ّال ّحرًّمجتمعًّّفمسطينيّّليكوفّالمجتمع ّمتمكنًّا ّأثرّفيّحدوثّالاا ّكذلؾّكافّلو الصالحّوبروزّّكـحُّ،
ّال ّالعامة ّإلىّالسعيّإلىّلتطويرّاإلدارة ّالػدوؿّالمانحة ّدعا ّالمتأـز ّالوضع ّىذا ة،ّفمسطينيّّعناصره.

داراتياّال والقدرةّعمىّّ،بياّوغيرىاّمفّتنظػيـّاقتصاديُّحكـػة،ّوالقوانيفّالتيّتماليّّوكوادرىاّالبشػرية،ّوا 
ّ(2014.ّ)حنا،ّالتخطيطّالمستقبميّوماّإلىّذلؾ

 ةداري  ة واإلمالي  ديوان الرقابة ال  1.1.2

 يتياىم  أتعريف الرقابة و  1.1.1.2

ىيّواحدةّمفّاآللياتّالتيّّيااتمؤّسسّواتّالدولةّالحكوميةّوالخاصةّمنظمّّّةّفيّكؿّّماليّّالرقابةّالّفّّإ
ّالتُّ ُّّحكـستخدـّإلحالؿ ّواالنتظار، ّالمحافظة ّتعنيّالرقابة ّالمغوية ّومفّالناحية مصدرّّفييالرشيد،

ّأيضًّ ّالفعؿ ّمشتقاتّىذا ّومف ّ)َرَقَب(، ّالثالثي ّأيّلمفعؿ ّفاَعَؿ ّعمىّوزف ّفعٌؿ ّوىو ّ)راقب( ّالفعؿ ا
ّصاحبياّ ّيقوـ ّوظيفة ّأو ّمينة ّوىي ّالمنتظر، ّأو ّالحافظ ّالرقيبّيعني ّوالمراقبّأو ّوحافظ، انتظر

ّفالتعريفا ّاالصطالحية، ّالناحية ّمف ّأما ّبدقة، ّمتابعتو ّأو ّالشيء ّعمى ّاقترحياّبالمحافظة ّالتي ت
ة،ّماليّّالباحثوفّلمفيوـّالرقابةّتعددتّبشكؿّعاـّحسبّشكؿّالرقابة،ّوأحدّأشكالياّماُّيعرؼّبالرقابةّال

حيثّّماليّّويعودّالسببّفيّتسميتياّبيذاّاالسـّإلىّالوظيفةّالتيّيقوـّبياّصاحبياّوالمسمىّالرقيبّال
ّاألمورّالّأفّّ ّالتيّتخماليّّوظيفتوّتنحصرّفيّمتابعة ّالماؿّالعاـة ّأو ّالعامة، ومراقبةّّصّالمصمحة
،ّواليدؼّجميّمفّإحداثّتمؾّالوظيفة،ّوالّبدّمفّتحقيقياّعفّطريؽّأجيزةّمتخصصةّفيّذلؾّذلؾ

ىناؾّمفّييتـّّتقوـّبيا،ّوالّشؾّأفّىناؾّالكثيريفّممفّييتموفّبتمؾّالوظيفةّلتحقيؽّأىدافيا،ّكماّأفّّ
ّ(2018ّ)العكاـ،ّبأجيزةّالرقابة.ّّمفّييتـّّبإجراءاتّعمميةّالرقابةّذاتيا،ّوىناؾّ

وّعمىّالرغـّمفّىذاّاالختالؼّإالّأنناّنالحظّأفّالباحثيفّأجمعواّعمىّالمبادئّالعامةّلمرقابة،ّوالّبدّ
ىيّواحدةّّ(الرقابة)مفّاإلشارةّإلىّأفّىناؾّتعريفاتّعديدةّلمرقابةّكافّاالتفاؽّفيّمعظمياّعمىّأفّ

ّاألدواتّاإل ّالتيداريّّمف ّّة ّبيا ّيقوـ ّالتي ّاألعماؿ ّسير ّتضمف ّالطريؽّموّظفبموجبيا ّفي ّالدولة و
ّتوفيرّاإلمكاناتّالماديةّوتأميفّالمواردّالبشريةّالتيّتُّ ّستخدـّبطريقةّتمّكفُّالصحيح،ّوتتضمفّأيضًا

ّالتأكدّ اإلدارةّمفّالوصوؿّإلىّأىدافياّالتيّرسمتياّبكفاءةّوفاعمية،ّكماّأفّمفّمعانيّالرقابةّأيضًا
ماّتـّتحقيقوّمفّأىداؼّيتطابؽّمعّماّىوّّفّّأةّلالىداؼّالمرسومة،ّّوداريّّمدىّتحقيؽّاألنشطةّاإلّمف

ّ(2016.ّ)عمي،ّةّالموضوعةّالمسبقةمرسوـّفيّالخطّّ
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ةّبصورةّكفؤةّمنظمّّةّالمستمرةّعمىّتطبيؽّخططّاليّّالتنظيمعممياتّالسيطرةّ"ّ:ياّنّأبّ(الرقابة)ؼّوتعرّّ
ةّوالبشرية،ّوىيّوسيمةّماليّّدافياّدوفّىدرّفيّالمواردّوالقدراتّالماديةّوالوفعالةّوبماّيضمفّتحقيؽّاى

ّ(26ّ،2016.ّ)أبوّعنزة،ّ"لتحديدّمناطؽّومجاالتّاالخفاقاتّووضعّالمعالجاتّالالزمةّلتصحيحيا

ويعرؼّالباحثّالرقابةّبأنياّمتابعةّتنفيذّاألعماؿّوالخططّباستمرارّومحاولةّاكتشاؼّاالنحرافاتّعفّ
ّأفّتكوفّفيّالخطةّّأسبابواألىداؼّالموضوعة،ّوالعمؿّعمىّتحديدّّالخطط االنحرافات،ّفييّإما

ّاالعوجاجّ ّإصالح ّعمى ّوالعمؿ ّالخطة ّليذه ّالتنفيذ ّعممية ّفي ّكتوف ّقد ّأو ّنفسيا، الموضوعة
ّواالنحرافاتّباتخاذّاإلجراءاتّالتصحيحّوفيّالوقتّالمناسب.ّ

ّيمكفّإعطاءّممخصّلوظوّْوعمىّضَّ ّمضى، ّالءّما ّالرقابة ّالتيّمفّماليّّيفة ّتمؾّالعممية ةّعمىّأنيا
ّيكشؼّال ّالذيّيصدرّعفّأحدّّموّظؼخالليا ّالعاـ المسؤوؿّعفّأيّخمؿّأوّسوءّتصرؼّبالماؿ

ّ،وبالتاليّالعمؿّعمىّتصحيحّالمسارّ،يف،ّأوّالكشؼّعفّأيّانحراؼّفيماّىوّواجبّالقياـّبوموّظفال
ّبأسموبّمال ّإلىّالخمؿّوتصويبو ّأيضًّباإلشارة ّوالرقابة ّعمىّالطريؽّالصحيح، ّحتىّتستقيـ ّىيّئـ ا

راـّوبالصورةّوسيمةّمفّالوسائؿّالتيّيتـّعفّطريقياّالتأكدّمفّأفّاإلدارةّتقوـّبعممياّعمىّخيرّماّيُّ
ّوأفّّ ّتكوف، ّيجبّأف ّاإلّالتي ّيشوبياّداريّّاألجيزة ّال ّصحيحة ّبطريقة ّمطموبّمنيا ّىو ّما ّتعمؿ ة

ّالن ّمتابعة ّأيّّّداريّّشاطّاإلشكوؾّمفّخالؿ ّلمكشؼّعف ّبخطوة ّخمؿّانحراؼّخطوة ّالقياـّّ،أو أو
ّ(2018)عبدّالمجيد،ّّبسموكياتّخاطئةّتكشؼّعفّفساد

وتصويبوّمفّجيةّأخرى،ّوىذاّبالتأكيدّّ،ية،ّفييّأداةّقياسّلألداءّمفّجيةلمرقابةّدورّغايةّفيّاألىمّّ
حديدًاّةّتماليّّفّالتالعب،ّوتعّدّالرقابةّالاتّالمخاطرّالمحتممةّنتيجةّالفسادّالحاصؿّممؤّسسيجنبّال

ّكانتّأـّكبيرة،ّفييّتؤكدّأفّالعمؿّمنظمّّّعمميةّضروريةّالّيمكفّأليّّ ةّأفّتستغنيّعنياّصغيرة
عمىّيسيرّبطريؽّالصوابّحسبماّتـّالتخطيطّلياّفيّوقتّسابؽ،ّوكذلؾّتمنعّحدوثّاألخطاءّأوّ

الياـّفيّتصويبّالمسار،ّدورّآخرّالّيقؿّأىميةّضاؼّإلىّدورّالرقابةّتقمؿّمفّحدوثيا،ّيُّّاألقؿ
ةّواالجتماعية،ّوكذلؾّالتطويرّسّياسيّّمجاالتياّاالقتصاديةّوالّفيّتحقيؽّالتنميةّبكؿّّّإسيامياعنوّوىوّ

ّبحيثّتنعكساتّالدولةّبشكؿّخاصّمؤّسسوالتقدـّخاصةّأنياّتقمؿّمفّحدوثّالكوارثّاالقتصاديةّل
ّ.(2017)اسماعيؿ،ّّنتائجياّاإليجابيةّعمىّالدولة

ّ
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 ةداري  الرقابة اإل 2.1.1.2

ّاإل ّالجيات ّعف ّتصدر ّالتي ّالعممية ّتمؾ ّىي ّالتنفيذيّّداريّّوالرقابة ّالجياز ّفي لمدولة،ّّداريّّواإلّة
ّالرقابةّ ّوتشمؿ ّالداخمية، ّالحكومية ّاألنشطة ّتنفيذ ّميمتيا ّالتي ّالتنفيذية ّالسمطة ّىي ّآخر وبمعنى

ّالمفيـوّ-ةّداريّّاإل ّالتأكيدّّجميعّ-بيذا ّبقصد ّالمركزيةّفيّالدولةّوالالمركزيةّأيضًا، المرافؽّالعامة
أيّالرقابةّتمؾّالعمميةّّ،والتشديدّعمىّاحتراـّالقانوفّوتنفيذّبنودهّلحمايةّالمصمحةّالعامة،ّوىيّكذلؾ

صادرة،ّوتبعًاّلمتعميماتّالّ،ةّالموضوعةالتيّبموجبياّيتـّالتحقؽّفيماّإذاّكانتّاألمورّتسيرّوفقًاّلمخطّّ
وبصورةّأخرىّتعنيّكذلؾّأفّيكوفّالمديرّقادرًاّعمىّتغييرّسموؾّاألفرادّالمنحرفيفّّفيّتنظيـّمعيفّ

ّ(2016.ّ)عمي،ّةّما،ّبحيثّيكوفّىذاّالتغييرّبمجمموّيؤديّإلىّتحقيؽّالنتائجّالمطموبةمؤّسسأوّ

ّىيّالعممياتّالتيّتندرجّتحتّمُّ ّاإلسمّّكثيرة ّالرقابة ّوتشمميا ّالخطّّّةريّّداىّالرقابة ّامثؿ، ةّتنظيميّّلة
لياّإجراءاتياّالخاصةّكالموازناتّالتخطيطيةّوالرسوماتّّة،ّكماّأفّّداريّّوتشجيعّااللتزاـّبالسياساتّاإل

ّالتكاليؼّال ّونظاـ ّوالخرائطّوالبياناتّالتحميمية ّواإلمعياريّّالبيانية ّالوقتّوالحركةّحصائية، اتّودراسة
عدادإصدارّالتقاريرّالدوريةّّّالتيّفيّختامياّيتـة،ّمنظمّّداخؿّال برامجّتدريبيةّلمعامميفّفيّمجاؿّّوا 
ّّ(2020)المجدوب،ّّأعماليـ

ةّتكمفّفيّسمسمةّمفّالعممياتّواإلجراءاتّمنياّجمعّالبياناتّوتحميمياّداريّّومفّىناّفميمةّالرقابةّاإل
ّوالت ّالموائح ّتطبيؽ ّمف ّالتأكد ّبقصد ّمعينة، ّنتائج ّإلى ّلموصوؿ ّدقيقًا ّعمىّتحمياًل ّوالسير عميمات،

القوانيفّحسبّاألصوؿ،ّوبالتاليّتحقيؽّاألىداؼّالموضوعةّبمنتيىّالكفاءةّمعّضرورةّوجودّسمطةّ
ّالشأفّْ حيثّميمتياّاتخاذّالقراراتّالمناسبةّفيّالوقتّالمناسبّلمحيمولةّدوفّّ،التوجيوّالخاصةّبيذا

لرقابةّينتييّىناّبالضبط،ّأيّعندّحدوثّأيّانحراؼّأوّمخالفات،ّوالّبدّمفّالتأكيدّعمىّأفّدورّا
كشؼّالستارّعفّاألخطاءّوتعريةّالمخالفاتّوالتنبيوّإليياّأوّإحالتياّّعمىّالجياتّالمسؤولةّعفّذلؾّ

ّعفّطريؽّإجراءاتّّفيّالسمطةّلمبتّبشأنيا،ّوىناّنستطيعّالقوؿّأفّّ ةّإلعطاءّمنظمّّىذهّالرقابةّتقـو
)االغا،ّّكميؼّاآلخريفّببعضّالمياـّبشكؿّيحقؽّالكفاءةوتّ،الفرصةّإلىّالمسؤوليفّبتوزيعّاألنشطة

2015)ّ
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ّعرّّويُّ ّالباحث ّاإل)ؼ ّّ(ةداريّّالرقابة ّأجؿّ"بأنيا ّمف ّالمستخدمة ّوالتطبيقات ّاإلجراءات ّمف مجموعة
ّاإل ّالتيّتضمفّتحقيؽّأىداؼّالداريّّالوصوؿّإلىّالكفاءة التكاليؼّوبأفضؿّّبأقؿّّّياووظائفةّمؤّسسة
 ."ةمؤّسسافظةّعمىّمواردّالجودةّممكنةّمعّالمح

 (2018)عبد المجيد،  ،في اآلتية داري  ة الرقابة اإلاىمي   وتتمثلُ 

أىميةّالرقابةّتكمفّفيّأنياّتضمفّتنفيذّبنودّالموازنةّبدقةّعمىّاعتبارّأنياّتمثؿّبرنامجّعمؿّّإفّّ .1
ذيّّعادةّماّتعكؼّصدرّعفّالديوافّأوّأقرهّالبرلمافّأوّوضعتوّالجيةّالمعنيةّبإقرارّالموازنة،ّوال

ّأفّيكوفّىناؾّرقابةّّأفّّّالحكومةّعمىّتحقيقوّخالؿّعاـّمقبؿ،ّومفّالطبيعيّّ ّيتطمبّإلزامًا ىذا
ّالشأفّْ ّىذا ّتتابع ّوُّّ،فعالة ّلما ّتبعًا ّالموازنة ّخطة ّتنفيذ ّعمى ّالمقصودة ّاألجيزة مفّّضعَّوتجبر

ّمفّغيرّأيّّأىد ّاستغالؿّالسمّاؼُّيسعىّإلىّتحقيقيا، ّفيّشأفّشخصيّأوّمحاولةّإلساءة طة
 الماؿّالعاـ.ّلتحقيؽّمآربّخاصة،ّيترتبّعميياّىدر

تتكفؿّالرقابةّباكتشاؼّالخمؿّوالنبشّعفّاألخطاءّالتيّقدّتحدثّأواًلّبأوؿ،ّومفّثـّعميياّالتنبيوّ .2
ّخشيةَّىّإل ّفيّالوقتّالمالئـ ّمفّأجؿّتصحيحيا ّإلىّمرحمةّّتمؾّاألخطاء ّلموصوؿّبيا تطورىا

 الخطر.ّ
بّىدرهّيمةّبعيدةّعفّاإلسراؼّوتجنّّمحسفّالتصرؼّبالماؿّالعاـّوتوظيفوّبطريقةّسّالتحقؽّمف .3

أوّصرؼّالماؿّالعاـّفيّأنشطةّالّجدوىّمنيا،ّوىناّّ،ألغراضّليستّضروريةّأوّفيّغيرّمحميا
ّالسيؼّالمسمطّعمىّرقابّالجياتّالمسؤولةّعفّ ّكما ّلمكشؼّعفّكؿّىذا تكوفّالرقابةّحاضرة

ّال ّواّ ماليّّالشؤوف ّالعاـّة ّالماؿ ّإنفاؽ ّفي ّاألصوؿ ّتراعي ّالجية ّتمؾ ّيجعؿ ّما ّالعاـ، ّالماؿ نفاؽ
ّبشكؿّ ّالعاـ ّاإلنفاؽ ّترشيد ّمبدأ ّمراعاة ّمع ّخاص، ّماؿ ّأنو ّلو ّاإلتالؼّكما ّمف ّعميو وتحافظ

 خمؿّيحدثّخالؿّعمميةّاإلنفاؽّوالصرؼ.ّّفورًاّعفّأيّّّماليّّمستمرّومحاسبةّالمسؤوؿّال
ّاإل .4 ّالرقابة ّدور ّأيضًّريّّدايتحدد ّالة ّنفسية ّعمى ّأثره ّفي ّعمموّّموّظؼا ّفي ّينضبط ّوالذي الجيد

ةّالعامةّويتضحّذلؾّبتصديوّماليّّويراعيّالقانوفّخالؿّعمميةّاإلنفاؽّعمىّاألنشطةّمفّالمواردّال
المخالؼّأوّصاحبّاألداءّالمتدنيّّموّظؼالعابثّفيّالماؿّالعاـّوايقاعّالعقوبةّعمىّالّموّظؼلم

ّلمئيّّوالسموؾّالسّّ جيدّّموّظؼالّإفّّسمىّعقوبة،ّحيثّأكثرّمفّأفّتّّّموّظؼ،ّوالتيّتعتبرّتحفيزًا
السموؾّيعمؿّعمىّأفّيكوفّكذلؾّباستمرارّوألنوّمقتنعّأساسًاّبأفّالرقابةّليستّعقابًاّبقدرّماّىيّ

ّكمّّمرشدًّ ّوىذا ّالمسار، ّلتصحيح ّاألخطاءّا ّمف ّالخالي ّوالسميـ ّالجيد ّالعمؿ ّاستمرارية ّيضمف و
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الجيدّوالذيّعادةّالّينتظرّمكافأةّعمىّإخالصوّبقدرّشعورهّبعدالةّالعمؿّالذيّتؤديوّّؼموظّّلم
 الرقابة.ّ

ومفّالجديرّبالتذكيرّأفّالرقابةّتعتبرّوسيمةّمفّوسائؿّقياسّاألداءّوتقييـّالسموؾّوتصحيحوّفيّ .5
تبارىاّةّفيّمنأىّعفّالمخاطرّوالضرر،ّوعمىّاعمؤّسسحاؿّماؿّعفّطريؽّالصواب،ّماّيجعؿّال

 دورًاّحساسًاّفيّىذاّالمجاؿ،ّّتؤديكذلؾّفإنياّ
،ّبغيةّكانتّأـّكبيرةًّّةّصغيرةًّمنظمّّّكماّأنياّتعتبرّعمميةّضروريةّالّيمكفّاالستغناءّعنياّفيّأيّّ .6

 العمؿّيسيرّبصورةّصحيحةّحسبماّتـّالتخطيطّلو،ّّالتأكدّمفّأفّّ
المساعدةّعمىّتطبيؽّالخططّالموضوعةّالتنميةّوالتطورّبّ-عمىّالمدىّالبعيدّّ-حقؽّالرقابةُّتّ .7

ّالمقنعةّ ّوالبطالة ّوخفضّالتكاليؼّالزائدة ّالماؿّبالّمبرر، ّالتقميؿّمفّىدر ّمحاولة بشكؿّدقيؽ،
 وغيرّذلؾّمفّاألمورّالميمةّواإلجراءاتّالممكنةّالتيّتساعدّفيّالحفاظّعمىّالماؿّالعاـ.

8. ّ ّعف ّالنجاح ّإلى ّاإلدارة ّبعجمة ّالدفع ّعمى ّالرقابة ّفيّتعمؿ ّالمخمصيف ّالمجديف ّمكافأة طريؽ
ّموّظؼخاصةّاألخطاءّالمكمفةّجدًا،ّذلؾّأفّشعورّالوبعمميـ،ّوبالتاليّتقمؿّمفّحدوثّاألخطاء،ّ

الذيّكوفئّبالرضاّيجعموّأكثرّإخالصًاّفيّعمموّتبعًاّإلحساسوّبأفّاإلدارةّتقدرّالمجيود،ّإضافةّ
ّأيّّ ّحدوث ّتمنع ّفإنيا ّذلؾ ّخاصةّإلى ّاقتصادية ّمستوىّّكوارث ّوعمى ّالدولة ّمستوى عمى

ّ،ّفإفّّاتمؤّسساتّاإلنتاجيةّالكبيرةّداخؿّالدولة،ّوالتيّإذاّماّأفمستّتمؾّىذهّالمنظمّّاتّوالمؤّسسال
فالسياّيضربّاالقتصادّبرمتو.ّ  انييارىاّوا 

ومعّالتطورّالعمميّاليائؿّالذيّشمؿّكافةّمناحيّالحياة،ّمنياّوسائؿّاالتصاؿّوالتواصؿّبرزّعمىّ
ةّاإللكترونيةّوالّيختمؼّمعناىاّكثيرًاّعفّالرقابةّداريّّاحةّمصطمحّجديدّوىوّماّيعرؼّبالرقابةّاإلالس

ةّاإللكترونيةّتمؾّالعمميةّالتيّتختصّبميمةّالرقابةّالشاممةّداريّّالعاديةّالتقميديةّ،ّوتعنيّالرقابةّاإل
ّمستمرّّ ّوبشكؿ ّالحاسوب ّاستخداـ ّطريؽ ّمتابععف ّىو ّالغرضّمنيا ّويكوف ّال، ّأنشطة اتّمؤّسسة

إلكترونيًاّوالتحقؽّمفّدقةّالعممياتّالمخططةّوالجاريةّحسبّمعاييرّمحددةّلإلنجاز،ّكؿّذلؾّبطريقةّ
ّأخرىّ ّوبصورة ّمعموماتّإلكترونية، ّلنظـ ّوالتصميـ ّالرقابةّّفإفّّالتحميؿ ّتمؾ ّىي ّاإللكترونية الرقابة

لضوابطّالمرصودةّفيّنظاـّالرقابة،ّمفّأجؿّوذلؾّبتطبيؽّالمعاييرّوالقواعدّواإلجراءاتّواّ،المبرمجة
اتّبشكؿّعاـّممتزمةّباعتمادّتمؾّالضوابطّوتطبيقياّوتنفيذىاّعمىّأرضّالواقعّمنظمّّالتأكدّمفّأفّال

ّ(2015)العرايشي،ّّبشكؿّصحيحّلموصوؿّإلىّاألىداؼّاالستراتيجية
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مفّفيّأدواتّاالستخداـّففيّالرقابةّولعؿّاالختالؼّبيفّالرقابةّاإللكترونيةّوالرقابةّالتقميديةّبسيط،ّيك
والبرامجّاإللكترونيةّيساعدّجيةّالرقابةّعمىّّاالستفادةّمفّالحاسوبّّنظمةاألّفإّفّاستخداـاإللكترونيةّ

ّ ّالرقابيةّبيسر، ّميامو ّلممعموماتّمفّالضروريّأفّّأفّّّإذفيّتأديةّمعظـ ّفيّظؿّالمعالجة الرقابة
تّالمحاسبيّمثؿّالعامميفّوالبرمجياتّوقواعدّالبياناتّالتيّتشتمؿّعمىّجميعّمكوناتّنظاـّالمعموما

ّعمىّ ّيختصّبالرقابة ّعمؿ ّفريؽ ّبتشكيؿ ّالمجاؿ ّىذا ّفي ّ"االنتوساي" ّقاـ ّوقد ّالجانب، ّىذا تخدـ
فيّإعدادّالكثيرّمفّالتوجيياتّواألدلة،ّكماّّاإلسياـالحكومةّاإللكترونيةّفكانتّميمةّىذاّالفريؽّىوّ

ّوذلؾّعفّطريؽّتركزّعمموّعمىّتجميعّ ّمنيا ّالشأفّوذلؾّمفّأجؿّاإلفادة تجاربّالدوؿّفيّىذا
ّمنياّ ّغايةّفيّاألىميةّتستفيد ّمرجعًا ّالمنشوراتّتعّد ّعمىّصفحاتّاإلنترنت،ّوىذه ّونشرىا تعميميا
أجيزةّالرقابةّالعربيةّّفباالطالعّعميياّتكتسبّالعديدّمفّالمعارؼّالمستنبطةّمفّتجاربّالدوؿّالتيّ

ّ(2018دّالمجيد،ّ)عبّسبقتيا

 ةمالي  الرقابة ال 3.1.1.2

عمىّأنياّمجموعةّمفّاإلجراءاتّالتيّمفّخاللياّتتـّالرقابةّعمىّالماؿّّ(ةماليّّالرقابةّال)يمكفّتعريؼّ
ّالمتاَبع ّالقسـ ّداخؿ ّالعمؿ ّسير ّطريقة ّلفيـ ّكاإلشراؼّوالفحصّوالمراجعة ّمفّّ،العاـ وكذلؾّالتأكد

ألغراضّالمخصصةّلياّووضعياّفيّاألماكفّالصحيحة،ّوالتأكدّمفّحسفّإنفاؽّاألمواؿّالعامةّفيّا
ّال ّالموارد ّنصّّماليّّأف ّحسبما ّالحصوؿّعمييا ّيتـ ّوالتعميماتّة ّبيا ّالمعموؿ ّالقوانيفّوالموائح تّعميو

ّلغرضّ ّبكفاية ّالموضوعة ّلألىداؼ ّالمشروع ّتحقيؽ ّمدى ّمف ّلمتأكد ّوكذلؾ ّعمييا، المنصوص
والكشؼّّ،،ّباإلضافةّإلىّتحسيفّمستوىّاألداءّوالتنقيبّعفّاألخطاءالمحافظةّعمىّاألمواؿّالعامة

ّاالنحرافات ّّ،عف ّلتمؾّّأسبابوالبحثّعف ّالعالج ّطرؽ ّوتحديد ّمقترحات ّوضع ّثـ ّومف حدوثيا،
ّ(2015)االغا،ّّاالنحرافاتّمفّأجؿّتجنبّّتكرارىاّفيّالمستقبؿ

ّ ّالباحث ّال)ويعرؼ ّودقبأنّّّ(ةماليّّالرقابة ّوواضحة ّرقابة ّفعاليةّيا ّقياس ّعمى ّتعمؿ ّأنيا ّكما يقة
ىدفياّّةّالمتحققةّباألىداؼّالمحددةّمسبقًا،ّكماّأفّّماليّّاإلجراءاتّالمتبعةّمفّخالؿّمقارنةّالنتائجّال

إنماّتيدؼّإلىّترشيدّاستيالكوّبماّيحقؽّالكفاءةّوالتنمية،ّوكذلؾّتراقبّّ،ليسّفقطّالحفاظّعمىّالماؿ
ّ.ومستمرّّّة،ّفييّنشاطّدوريّّماليّّمتخذةّبحؽّالعممياتّالالنشاطاتّواألعماؿّوالقراراتّال
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 (2016ة )أبو عنزة، مالي  اىمية الرقابة ال

برازّمرتكزّمفّمرتكزاتّّداريّّةّأحدّالمبادئّاألساسيةّلمتدبيرّاإلماليّّشكؿّالرقابةّالتُّ الحديثّوالفعاؿ،ّوا 
ة،ّوتعدّمفّأبرزّأسسّىذهّالعممية،ّريّّداةّأىميةّكبيرةّفيّالعمميةّاإلماليّّالحكامةّالجيدةّإذّتحتمؿّال

ّالضروريّّ ّمف ّاإلّلذلؾ ّالنشاط ّتطوير ّفي ّفعالة ّأداة ّمنو ّيجعؿ ّبشكؿ ّالرقابة ّعممية ّداريّّتنظيـ
ّ:اآلتيةمن خالل النقاط  ةماليّّوتتمثؿّأىميةّالرقابةّالّ،بكياناتوّالمختمفةّووتوجيي

ّال .1 ّالرقابة ّماليّّتستطيع ّووسائمياة ّالتجاوزاتّوتحديدّكشؼّاالنحّرّبأساليبيا ّإلى افاتّواالنتباه
أليّنظاـّقائـ،ّّماليّّةّبالجانبّالالمتعّمقنقاطّالضعؼّفيّكافةّالجوانبّالمختمفةّلمنشاطاتّ

 مفّخالؿّتعييفّكادرّمتخصصّفيّىذاّالمجاؿّومدربّفيياّعمىّتمؾّالمياـ.
 يتـّاالطالعّوالكشؼّعنيا.باًلّلعالجّالمشاكؿّواالنحرافاتّالتيّةّحمواًلّوسُّماليّّالرقابةّالتقدـّ .2
ّباألماليّّتشجعّالرقابةّال .3 والقوانيفّّنظمةةّوتفرضّالتزامًاّعمىّالجياتّالخاضعةّلياّلكيّتمتـز

 والتشريعاتّالنافذة.
ةّكافةّالنظـّالقائمةّمفّأفّتتبعّأفضؿّالممارساتّوالسياساتّالمحاسبيةّماليّّتمّكفّالرقابةّال .4

 وتقؼّعمىّكؿّماّىوّجديدّفيّىذاّالمجاؿ.ّ،شكؿّمستمروالمقبولةّقبواًلّعامًاّخاصةّأنياّب
اّعمىّالكشؼّعفّمدىّاالستغالؿّالسميـّواألمثؿّلممواردّواإلمكاناتّةّأيضًّماليّّالرقابةّالتعمؿّ .5

ّبطرؽّ ّوتساعدّتمؾّالجياتّعمىّتعريفيا الماديةّالمتاحةّلتمؾّالجياتّالتيّتخضعّلرقابتيا
 ممواردّالتيّتممكيا.لاستغالؿّأمثؿّ

الخاضعةّلرقابتياّّإلىّالجياتةّفيّتمؾّالمقترحاتّالتيّتقدمياّماليّّاّتكمفّأىميةّالرقابةّالكم .6
ةّبماّيمّكفّتمؾّالجياتّمفّاالرتقاءّبمستوىّماليّّفيّكؿّماّىوّجديدّفيّمجاؿّالحساباتّال

 أدائياّلمتقدـ.
 ة.مؤّسسةّصورةّنتائجّاألنشطةّواألعماؿّالنيائيةّلمماليّّتعكسّالرقابةّال.7
 ةّبوظيفةّالتخطيط.ماليّّتباطّالرقابةّالاّر.8
ّال.9 ّالرقابة ّالمسؤوليةّماليّّتحقيؽ ّدرجات ّبيف ّواضح ّمتكامؿ ّتنظيمي ّىيكؿ ّوجود ّتتطمب ة

 ةّفيّالتنظيـ.داريّّلمعناصرّاإل
 ة.مؤّسسةّبمدىّوجودّتوجيوّسميـّلمعامميفّبالماليّّتأثرّالرقابةّال .10
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 في فمسطينة داري  ة واإلمالي  نشأة ديوان الرقابة ال 4.1.1.2

فيّفمسطيفُّعرؼّفيياّكغيرىاّمفّالدوؿ،ّوتـّالعمؿّبوّواالىتماـّبشأنوّعندماّبدأتّّالعمؿّالرقابيّّّإفّّ
ّال ّالوطنية ّبالتشكَّّفمسطينيّّالسمطة ّأجيزةّة ّتأسيسّمختمؼ ّبداية ّمع ّبالتزامف ّأرضّالوطف، ّعمى ؿ

ـّّبإنشاء1994ّ(ّعاـ22ّرقـّ)اتّالسمطةّالوطنيةّالمتنوعة،ّحيثّتـّإصدارّالقرارّالرئاسيّمؤّسسّو
(ّ ّالقانوفّيحمؿّرقـ ّرئاسيّآخرّبقوة ّأعقبوّصدورّمرسوـ ّثـ ّالعامة ّالرقابة ّعاـ17ّىيئة )1995ّ

ّالرقابةّ ّتأسيسّىيئة ـّ ّوت ّبدئّالعمؿّبموجبو ّثـ ّالعامة، ّالرقابة ّالتيّتتعمؽّبييئة والخاصّبالقوانيف
الييئةّأعمالياّبالتزامفّمعّتشكيؿّالكادرّّاشرتوبالعامةّفيّكؿّمفّمدينةّراـّاهللّوغزةّىاشـّكذلؾ،ّ

ّ ّالخاصّبيا ّكافةّهوتطويّرالوظيفي ّعمى ّموزعة ّواختصاصاتيا ّلمياميا ّالفعمية ّالممارسة ّوبدأت ،
اتّالعامةّفيّكؿّنواحيّفمسطيف،ّواستمرتّتمؾّالييئةّفيّأعمالياّإلىّأفّصدرّقانوفّديوافّمؤّسسال

ّال ّواإلماليّّالرقابة ّ)داريّّة ّرقـ ّّ(15ة ّإلىّالقانوفّاألساسي2004ّّعاـ ّوالذيّيستند لعاـّّفمسطينيّّالّـ
 (.2021ة،ّداريّّةّواإلماليّّ)ّموقعّديوافّالرقابةّالّ.2003

ّرقابيّّّإفّّ ّجياز ّالّأعمى ّالرقابة ّديواف ّىو ّفمسطيف ّواإلماليّّفي ّالرقابةّداريّّة ّبمياـ ّيقوـ ّوالذي ة،
ّيقوـّالخارجيةّعمىّالنفقاتّالعامةّوالتطويريةّومواضعّا عمىّالجيازّّيعمؿّىذالتصرؼّفيياّ،ّكما

ّالمعامالتّال ّالمختمفةّكمعامالتّالصّّماليّّفحصّكافة ّويتـّة رؼّومعامالتّالقبضّعمىّحدّسواء،
ّفيّّ،لكترونيةّأوّالورقيةحصّأوراؽّالمحاسبةّاإلذلؾّعفّطريؽّف وجميعّالوثائؽّوالمستنداتّوالمواـز

العّعمىّكافةّالتقاريرّوالتعميماتّوالمعموماتّاّالحؽّفيّاالطّّضًّدائرةّحكومية،ّولديوافّالرقابةّأيّأيّّ
ّال ّمف ّيضاؼّإلىموّظفوالبياناتّالواردة ّالحؽّباالطّّّأفّّّيف، ّالتحقيقاتّالتيّلو ّتقارير العّومراجعة
ة،ّولديوافّالرقابةّداريّّةّواإلماليّّوالتيّلياّعالقةّمباشرةّباألمورّالّ-إفّوجدتّ–تمتّعمىّالمخالفاتّ

ماّيريدّاالطالعّعميوّومعرفتوّمفّمعموماتّتخصّّةّأفّتزودهّبكؿّّمؤّسسأفّيطمبّمفّإدارةّالّّأيضاًّ
ماّلوّعالقةّبأعماليا،ّوبالمقابؿّعمىّإداراتّالدوائرّّوبكؿّّّ،ةّمفّجميعّالدوائرّالحكوميةماليّّالنواحيّال

ئّنشِّةّأُّداريّّةّواإلماليّّلرقابةّالالحكوميةّااللتزاـّبتمبيةّتمؾّالطمبات،ّوالّبدّمفّاإلشارةّإلىّأفّديوافّا
ّال ّاألساسي ّالقانوف ّألحكاـ ّالقانونيةّّ،فمسطينيّّتنفيذًا ّواألىمية ّاالعتبارية ّالمستقمة ّبشخصيتو ويتمتع

ّ(2017)اسماعيؿ،ّ.ّحريةّّّالكاممةّبأفّيمارسّماّمنحوّالقانوفّمفّسمطاتّبكؿّّ
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ّال ّواإلماليّّيعتبرّديوافّالرقابة ّبدياًلّداريّّة ّالعامةّةئعفّىيّة ّاتسـّّ،الرقابة ذلؾّألفّعمؿّتمؾّالييأة
ةّمؤّسسةّوىوّداريّّةّواإلماليّّبالمحدوديةّالشديدة،ّولذلؾّاسُتحدثّىذاّالديوافّوالمسمىّديوافّالرقابةّال

دستوريةّويعتبرّأعمىّجيازّرقابيّفيّفمسطيف،ّإضافةّإلىّأنوّسمطةّمستقمةّتابعةّلرئاسةّالدولةّمفّ
ّاإل ّويتداريّّالناحية ّة ّالناحية ّمف ّالمجمسّالتشريعي ّأُّالفنيةبع ّكما ّالديوافّ، ّتنسيب عطيتّصالحية

ماّأسندّإليوّمفّأعماؿّبكؿّحريةّومينيةّّلمجمسّالوزراء،ّوتـّمنحوّالحصانةّالخاصةّلممارسةّكؿّّ
ّأيّّ ّغير ّأيّّّمف ّمف ّذلؾّشأفّّتأثير ّفي ّشأنو ّفييا ّالتدخؿ ّأو ّأعمالو ّممارسة ّكانتّعمى سمطة

اتّسواءّمؤّسسئيةّوالتشريعية،ّىذهّالسمطةّالممنوحةّلديوافّالرقابةّأخضعتّلوّكافةّالالسمطتيفّالقضا
ّالّتتوفرّ ّقد ّالصالحية ّبأفّىذه ّوعممًا ّوكذلؾّالنقاباتّوالجمعيات، ّالوزارية ّأوّغير أكانتّالوزارية

ّالديوافّمفّصال ّىذا ّحظيّبو ّلما ّلوّعمىّمستوىّالعالـ، ّالمشابية ّالرقابة ّمفّأجيزة حياتّلمعديد
وذلؾّلـّيكفّّ،ةّودائرةّحكوميةّوغيرّحكوميةمؤّسسرقابيةّواسعةّوحرةّتغطيّكافةّاألنشطةّفيّكؿّ

.ّ)الزرو،ّسوىّلخدمةّالمواطفّوصانعّالقرارّفيّالدولةّوالحفاظّعمىّالماؿّالعاـّمفّالتسيبّواليدر.
2019)ّ

عماالّألحكاـّالمادة2005ّعاـّّإقرارّقانوفّديوافّالرقابةّرَّوّْوفَّّفمسطينيّّالّفيّالقانوفّاألساسيّّّو ـّوا 
(ّ ّال96رقـ ّالرقابة ّتأسسّديواف ّوعندما ّمنو، ّواإلماليّّ( ّاُّداريّّة ّالحيف ّذلؾ ّومنذ ّقانونيًاّة، ّبذلؾ عتبر

ةّدستوريةّينظـّعمموّالقانوفّالخاصّبو،ّمؤّسسالجيازّاألعمىّلمرقابةّفيّفمسطيف،ّمفّوأصبحّبذلؾّ
ّعُّفيوّيتمتّّّ،عامةّلدولةّفمسطيف،ّإضافةّإلىّكؿّذلؾوخصصتّلوّموازنةّخاصةّضمفّالموازنةّال

ّضمفّ ّوالعمؿ ّميامو ّجميع ّلممارسة ّوالكاممة ّالقانونية ّواألىمية ّالمستقمة ّاالعتبارية بالشخصية
)المجدوب،ّّذاتّالعالقةّنظمةفيّالقوانيفّواألّوالواردةّكذلؾّ،االختصاصاتّالواردةّفيّقانونوّالخاص

2020)ّ

ةّكماّأسمفناّىوّالجيازّاألعمىّلمرقابةّفيّفمسطيف،ّداريّّةّواإلماليّّوافّالرقابةّالوحسبّالقانوفّيعتبرّدي
ةّالتيّتضـّتحتّلوائياّكافةّمنظمّّةّاالربوساي،ّتمؾّالمنظمّّوالّبدّمفّاإلضافةّإلىّأنوّعضوّفيّ

سعّّمعّاألجيزةّالعمياّلمرقابةّفيّالدوؿّالعربية،ّولذلؾّفيوّيمتمؾّعالقاتّعربيةّودوليةّعمىّنطاؽّوا
ّإفّّاتوّفيّىذاّالمجاؿ،ّبقيّأفّنقوؿّالكثيرّمفّأجيزةّالرقابةّّفيّدوؿّالعالـ،ّوىذاّماّيزيدّمفّخبّر

ّ(2017.ّ)النعيزي،ّديوافّالرقابةّيستندّفيّكؿّأعمالوّعمىّّمرتكزاتّوأرضيةّصمبةّكفمياّلوّالقانوف
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ّالّالّشؾّفيّأفّّ ّالرقابة ّواإلماليّّديواف ّمداريّّة ّحريصّعمىّتعزيز ّالة ّالوصوؿُّّحكـفيـو ّأو الرشيد
ّّحيثّأفّّّ،بالدولةّإليو ىدؼّمفّصمبّأىدافو،ّوذلؾّمفّخالؿّتطويرّعالقتوّمعّمختمؼّىوّىذا
ّاألداءّالعاـ،ّّشفافيةّكيّتمتازّبالمينيةّوالداريّّالجياتّاإل ّيخدـ ّلبناءّالثقةّبالمحيطّبما ةّوالوضوحّ

ّيتابعي ّمنتجاتّالمنشآتّالتي ّجودة ّتطوير ّخالؿ ّبغرضّومف ّالرقابية ّالتقارير ّمفّخالؿ ّالديواف ا
ّالديوافّنحوّوجودّمؤّسساألخذّبال ّإلىّرفعّمستوىّأداءّجميعّالجياتّالمسؤوؿّعنيا اتّوصواًلّبيا

اتّالعامةّوالخاصةّفيّمؤّسسالرشيدّفيّكافةّالُّحكـقيمةّإضافيةّفيّأعماليا،ّوبماّيؤكدّالمساءلةّوال
ّ(2016)عالونة،ّّفمسطيفّعمىّحدّسواء

 ةداري  ة واإلمالي  ىداف ديوان الرقابة الأ 5.1.1.4

ةّكانتّإلىّمساعدتياّفيّتحقيؽّاىدافياّالموضوعة،ّويتحقؽّىذاّمؤّسسييدؼّنظاـّالرقابةّفيّأيّ
ّ ّخالؿ ّالّاإلسياـاليدؼّمف ّلعمميات ّوالفعالية ّالكفاءة ّمستوى ّرفع ّااللتزاـّمؤّسسفي ّمف ّوالتأكد ة،

ّّنظمةباأل ّوالموائح ّالوالقوانيف ّالتقارير ّعمى ّاالعتماد ّوامكانية ّوالخارجية، ّلمماليّّالداخمية ة،ّمؤّسسة
ّال ّوحمايةّمؤّسسوتنظيـ ّعمىّحدة، ّالسمطاتّوالواجباتّوالمسؤولياتّلكؿّوظيفة ّتحديد ّمفّخالؿ ة
ّ(2020.ّ)فرجّوامحمد،ّمفّاليدرّواالختالسّىاومواردةّمؤّسساصوؿّال

 (2015)االغا،  تحقيق اآلتي:ة إلى داري  ة واإلمالي  وييدف ديوان الرقابة ال

صصّوحسفّاستعماؿّالماؿّالعاـّفيّاألغراضّالتيّخّّّداريّّواإلّماليّّضمافّسالمةّالنشاطّال .1
 فّالحدودّالمعقولةّمفّغيرّإسراؼ.اليا،ّوضم

ّاإل .2 ّالسمطةّّداريّّالتفتيش ّاستخداـ ّحسف ّمدى ّومعرفة ّومستواه، ّاألداء ّكفاءة ّعمى لالطمئناف
 والكشؼّعفّاألخطاءّواالنحرافات.ّ،يفّوغيرىـداريّّالممنوحةّلإل

 النافذة.ّّنظمةةّلمقوانيفّواألداريّّةّواإلماليّّةّفيّأنشطتياّالمؤّسسالتأكدّمفّمدىّتطبيؽّال .3
ةّوالنزاىةّوالوضوحّفيّاألداءّالعاـ،ّتمؾّالمصطمحاتّالتيّيسعىّالديوافّّشفافيضمافّتحقيؽّال .4

ةّداريّّةّواإلماليّّالمصداقيةّوزرعّالثقةّبالسياساتّالّاتّومفّثـّتعزيزمؤّسسالّإلىّغرسياّفيّكؿّّ
 ة.فمسطينيّّاالقتصاديةّلمسمطةّالوطنيةّال
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 :(2017سماعيل، إة بما يمي )داري  ة واإلمالي  وحسب القانون، يختص ديوان الرقابة ال

ّمقترحاتّتنظيميّّ .1 ّوسياساتّخاصّّوضع ّوولوائح ّاعدادّة ّوكذلؾ ّالديواف، ّيؤدييا ّالتي ّباألعماؿ ة
 لخططّالمستقبميةّلمتطويرّوالبرامجّالمتنوعةّليذاّالغرض.ا
التأكدّمفّقياـّأجيزةّالرقابةّوالتفتيشّوالرقابةّالداخميةّالتابعةّلوّداخؿّالجياتّالخاضعةّلرقابتوّ .2

 مفّأنياّتمارسّميامياّبطريقةّسميمةّوفعالة.
حصاءّاإليراداتّالتيّتصمياّوالقروضّوالسمّ،مراقبةّماّتنفقوّالسمطة .3 ؼّالتيّتقترضياّمفّالبنوؾّوا 
 اتّالنقدّومتابعةّالمخازفّعمىّالوجوّالمبيفّفيّالقانوف.مؤّسسّو
ّيعززّال .4 ةّفيّالعمؿّوالمصداقيةّفيّّشفافيتنفيذّكافةّالسياساتّالتيّتختصّبالرقابةّوالتفتيشّبما

 األداء.
لكشؼّعفّنتاجّإضافةّإلىّاالقصورّوالتراجعّّفيّالعمؿّوخفضّاإلّأسبابالبحثّوالتحريّعفّ .5

 اتّالتابعةّلمدولة.مؤّسسةّوالفنيةّفيّالداريّّةّواإلماليّّالّنظمةعيوبّاأل
يفّالتيّتمسّّسالمةّداريّّيفّومفّاإلموّظفترصدّاألخطاءّلمكشؼّعفّالمخالفاتّالتيّتقعّمفّالّ .6

 ة.فمسطينيّّأداءّالسمطةّالوطنيةّال
فيياّتقصيرّأوّقصورّأوّفسادّمفّجياتّاالختصاص،ّّإلىّالديوافقضيةّأوّحالةُّترفعّّدراسةّأيّّ .7

 أوّماّشابوّذلؾ.
 ةّمنيا:ماليّّديوافّالرقابةّالإلىّوّمفّالممكفّإضافةّاختصاصاتّأخرىّويرىّالباحثّأنّّ

إصدارّّتكمفّفيّبعدّدراسةّالحاالتّالتيّفيياّانحرافاتّأوّأخطاءّفإفّميمةّالديوافّبعدّذلؾ .1
ّوالمناسبّبشأفّالقضيةّومفّثـّتحديدّ الجياتّالمختصةّلتنفيذّقراراتّديوافّالرقابةّالقرارّالالـز

ّة.داريّّةّواإلماليّّال
لسمطةّالتنفيذيةّفيّحاؿّالكشؼّعفّانحراؼّماّإلىّاتحديدّالجيةّالمسؤولةّعفّرفعّالتوصياتّ .2

ّيف.داريّّيفّواإلموّظفعندّأيّمفّالّماليّّاتّالعامة،ّأوّفسادّمؤّسسأوّقصورّفيّعمؿّإحدىّال
مختصةّالتيّتقوـّبعدّكشؼّالخطأّومتابعتوّوصدورّقرارّفيوّلمتأكدّمفّتحديدّالجيةّالرقابيةّال .3

 رضّالواقع.ّأياّوتطبيؽّذلؾّعمىّلّالجيةّالخاضعةمعالجةّىذاّاالنحراؼّمفّقبؿّ
ّ
ّ



25 
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ّالّإفّّ ّفيّفمسطيفّاتبعّمنداريّّةّواإلماليّّديوافّالرقابة ّالتقريرّالرقابيّة نجاّزيجيةّمستحدثةّإلعداد ّهوا 
ّومرورًّبدءًّ ّالتقرير ّبتجييز ّرقابيةّا ّإجراءات ّعمى ّتعمؿ ّوالزمنية ّالمينية ّبالناحيتيف ّترتبط ّبمراحؿ ا

ّ:(2020)المجدوب،ّوىيّكاآلتي:ّّ،يشتغؿّبموجبوّالديواف

ّالرقابية .1 ّالمياـ ّشروط ّاالتفاؽّعمى ّالتكميؼّأو ّلشرّوّ،كتاب ّالمرجعية ّالرقابيةوىو ّالميمة ّ،ط
ةّالتيّسيتـّاجراءّالرقابةّوالتدقيؽّماليّّوييدؼّإلىّتحديدّالميمةّالرقابيةّوبدايتياّوتحديدّالسنةّال

ّالديوافّفيّإالتيّيستندّّنظمةعمييا،ّوتحديدّىدؼّالميمةّالرقابيةّوالقوانيفّوالتعميمياتّواأل لييا
 الرقابة.

يذّمياـّالرقابةّوالتدقيؽّفيّالمكافّوالموعدّالمحدديفّبعدّإعدادّكتابّالتكميؼّبشروطو،ّيتـّتنفّ .2
ّالميدانيّمفّ ّوالتنفيذ ّدقيقًا ّتخطيطًا ّالرقابية ّلمميمة ّالتخطيط ّبعد ّإال ّيتـ ّوذلؾّال ّالكتاب، في

 .وآخرّالمياـّإعدادّالتقريرّالرقابيّّّىا،وتنفيذخالؿّمتابعةّالخطةّالموضوعةّ
يشمؿّرسالةّاإلدارةّأوّالتقريرّاألوليّالذيّيتضمفّلمتقريرّالرقابيّشكؿّخاصّيميزهّعفّغيره،ّّو .3

ّعمىّالتقريرّالمقدـّمفّالرقيب ّاآلثارّالمترتبةّعمييا،ّثـّتأتيّّ،مالحظاتّالديوافّاعتمادًا وكذا
اّباعتبارهّردّ ّالتوصيةّلمعالجةّىذهّالمالحظاتّواألخطاء،ّكماّيشمؿّالمنتجّالرقابيّالنيائيّوىو

 عمىّالتقريرّاألولي.
الديوافّّيصدرافةّإلىّالتقاريرّالخاصةّبكؿّحالةّوردتّإلىّالديوافّلمتابعتياّوعالجيا،ّباإلضّ .4

ّإلىّالتقاريرّالخاصةّّ،ةّمعّنيايةّكؿّعاـبموجبّالقانوفّتقاريرّربعيةّوتقاريرّسنويّّ باإلضافة
سطيفّالتيّتـّإصدارىا،ّوالّبدّمفّاإلشارةّإلىّأفّكؿّتمؾّالتقاريرُّيزودّبياّالسيدّرئيسّدولةّفم

لىّوكذلؾّترسؿّنسخةّمنوّإلىّالمجمسّالتشريعيّّو مفّىؤالءّّ،ّكؿّّعمىّحدّسواءّمجمسّالوزراءا 
 يدهّبالتقريرّالرقابيّوفقًاّلماّينسجـّمعّالقانوف.ّويتـّتّز

فيّفمسطيف،ّنقظةّأخرىّوىيّالتأكدّّداريّّواإلّماليّّويضيؼّالباحثّإلىّمنيجيةّعمؿّديوافّالرقابةّال
الّبدّلياّأفّتكوفّكذلؾ،ّكيؼّال؟!ّوالديوافّبحدّذاتوّّإذبيفّموضوعيةّوشفافة،ّمفّأفّتقاريرّالمراق

ّإلىّال ّلمتحقؽّمفّأفّّشفافييدعو ّمناسبة ّفترة ّبعد ّالرقابة ّذلؾّمفّخالؿّإعادة ّويتـ ّوالمصداقية، ة
ـّ،ّوأفّّ ريرّالتجاوزاتّقدّتوقفت،ّوأفّاألخطاءّقدّتالشت،ّوالتأكدّمفّصحةّالتقاّعالجّاالنحرافاتّقدّت



26 

ّأيضًّ ّالمصداقيةّووُّالسابقة ّبالنزاىةّا،ّوبالطبعّيتـّذلؾّمفّخالؿّمراقبييفّآخريفّعرؼّعنيـ صفوا
 ة.ّشفافيوال

ةّالتدقيؽّمؤّسسّمثاًلّّفيّالعراؽّةّاالتحاديّّماليّّديوافّالرقابةّالّوفيّدولةّعربيةّغيرّفمسطيفّيعتبر
شخصيةّالمعنويةّتساعدهّعمىّتعزيزّاالقتصادّولوّالّداريّّواإلّماليّّالعمياّويتمتعّكذلؾّباالستقالؿّال

دعىّقسـّالتخطػيطُّيّّوكذلؾّيسعىّإلىّالحفاظّعمىّالماؿّالعاـ،ّوىذاّأحدّأىدافو،ّوفيوّّقسػـّخاّصّ
ّمنوّ ّالمطموبة ّالمياـ ّخػالؿ ّمػف ّاألداء ّومتابعػة ّالرقػابي ّالعمػؿ ّتنظػيـ ّميمتو ّالديواف ّفي والمتابعػة

ّ:(2017)فضالة،ّّوىذهّالمياـّىيّ،ميحسبماّحددىاّلوّالنظاـّالداخ

ّلمديوافّوالتنسيؽّبينيا،ّ .1 العمؿّعمىّتوحيدّخططّالعمؿّالسنويةّوالفصميةّلجميعّالدوائرّالتابعة
صدارّقرارّبشأنياّومفّثـّمتابعةّتنفيذىا.ماليّّومفّثـّعرضياّعمىّمجمسّالرقابةّال  ةّلدراستياّوا 

ّوالتفتي .2 ّالميدانية ّالزيارات ّبرامج ّتوحيد ّوىيئاتوكذلؾ ّوفروعو ّالديواف ّلدوائر ّفيماّّ،شية والتنسيؽ
 ومفّثـّمتابعةّتنفيذىا.ّ،بينيا

ورصدّكافةّاألعدادّواألرقاـّالتيّّيا،وتحميمّياوتمثيمّياوتبويبةّالمختمفةّحصائيجمعّالبياناتّاإل .3
ّ،ريةفييا،ّمفّأجؿّإعدادّالتقاريرّالدّوّوالخروجّبتقريرّخاّصّّ،تتعمؽّبحاالتّالمخالفاتّودراستيا

سواءّالشيريةّأوّالسنويةّوالتيّتتعمؽّبنشاطاتّالديوافّوتأميفّجميعّالبياناتّالتيّقدّتطمبّمفّ
 جيةّذاتّالعالقة.ّأيّّ

ومفّجيةّّ،التيّتعدىاّتمؾّالفروعّمفّجيةّطّوالمناىجّّالخاصةّبعمؿّالفروعالتنسيؽّبيفّالخط .4
األخرى،ّوىذاّماّيضمفّعمؿّّايومناىجأخرىّالتنسيؽّفيماّبينياّوبيفّخططّتشكيالتّالديوافّ

 الديوافّبشكؿّعاـ.
 المساعدةّوالمشاركةّفيّإعدادّالتقريرّالسنوي. .5
 تنفيذّّجميعّالمياـّالمطموبةّّوالواجباتّالتيّيكمؼّبياّالقسـ. .6

ّفالجيازّالرقابيّّهذا فً العراق، أما  ّالمتحدة، األعمىّفيياّّفيّدولةّعربيةّأخرىّكاإلماراتّالعربية
ةّماليّّوالحفاظّعمىّالماؿّالعاـّمفّخالؿّالرقابةّالّوىدفوّحمايةّالصالحّالعاـّ،المحاسبةسمىّبديوافّيُّ

وىيّنوعّمفّأنواعّالرقاباتّالتيّتقوـّبياّالدوؿّعادةّلممحافظةّعمىّالماؿّالعاـّفيّالدولة،ّويمارسّ
فّيخضعّفيّذلؾّالديوافّفيّاإلماراتّرقابتوّعمىّالماؿّالعاـّبالطريقةّالتيّيراىاّمناسبةّمفّغيرّأ

ّاالنحراؼ ّتقرير ّأيّّّلتمقي ّوالمراجعةّّمف ّوالمراقبة ّوالتفتيش ّالمتابعة ّالرقابي ّالعمؿ ّويشمؿ جية،
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ّتقريرّصادرّعفّ ّاألعماؿّوتكتبّعمىّ ّىذه ّكؿ ّتترجـ ّثـ والتدقيؽّواكتشاؼّالمخالفاتّوتعريتيا،
ّيُّ ّوبالطبع ّالرقابي، ّبيفّيديّرئيسّالدولةالجياز ّالتقرير ّمف ّنسخة ّالتشريعيةّّوضع وكذلؾّالسمطة

ّ(2018)عبدّالمجيد،ّّالسمطةّالقضائيةّبنسخةّمفّالتقريرّدُّزوّّوالتنفيذية،ّوفيّبعضّاألحيافّتُّ

 نواع الرقابة التي يمارسيا الديوان أ 6.1.1.2

ّال ّواإلماليّّيمارسّديوافّالرقابػة ّّوداريّّػة ّلرقابتػو، ّالشػاممةّعمػىّجميػعّالجيػاتّالخاضػعة ّالرقابػة ذلؾّػة
ّاآلتي:عمىّالنحوّ

 :ةمالي  الرقابة ال .1

ّتختّصّ ّالتي ّالرقابة ّالّوىي ّأفّماليّّبالشؤوف ّمػف ّالتأكػد ّتعني ّالناحية ّتمؾ ّعمى ّوالرقابة ّوالمادية، ة
رؼّػةّمػفّكؿّنػواحيياّتسيرّباالتجاهّالصحيحّوىيّسميمةّمعافاةّمفّالخمؿّفيّالصّّماليّّالتصػرفاتّال

،ّفظػةّعمػىّأمػواؿّالجياتّالخاضعةة،ّوذلؾّمػفّأجػؿّالمحاضمفّالحدودّعمىّاألغراضّالمخصص
رفػعّكفػاءةّاسػتخداـّتمؾّاألمواؿ،ّوبالتاليّتحقيػؽّأعمػىّمستوىّمفّالنتػائجّالمرجػوةّمفّإنفاؽّّومفّثـّّ

ّالديوافّبماّيمي:ّ  :(2013)مصمح،ّالماؿ،ّوفيّىذاّالجانبّمفّالرقابةّيقـو

ػةّومراجعتيا،ّلتمؾّالجيػاتّالخاضػعةّماليّّالميزانيػاتّوالمراكػزّالالوقوؼّعمىّالحسػاباتّالختاميػةّّو .1
ّالمكتشفة ّاألخطاء ّحوؿ ّالمالحظات ّإعطاء ّمػع ّالديواف، ّوبيافّّ،لرقابة ّلممخالفات ّالتنبيو وكذلؾ

ّتطبيػؽّ ّسػالمة ّمػف ّوالتحقؽ ّصوابيا، ّوالقػراراتّوتحديد ّوالمػوائح ّالقػوانيف ّأحكاـ ّتطبيؽ ّفي القصور
ّ ّواألصوؿّالقواعػد ّيتفؽ ّبمػا ّالمختمفػة ّاألنشطة ّوتوجيػو ّالمحاسػبية ّوأصوؿ ّبالحسابات الخاصة

 ةّالسميمة.ماليّّالمحاسبيةّلموصوؿّإلىّالنتائجّال
ةّعندّالجيػػاتّالخاضػػعةّوالتيّتتعمؽّماليّّةّبالحالةّالالمتعّمقالتأكدّمػػفّأفّجميعّأوجػوّالنشػاطاتّ .2

اّومفّأنياّتمتّتبعًّّ،بحيثّتكوفّوافيةّ،ةفيّسجالتّخاصّّّورصدّكؿّذلؾّتياودقبصػحةّالتصرفاتّ
 ةّالمتبعةّوالنافذة.ماليّّلألصوؿّال

ّال .3 ّالموارد ّكافة ّأف ّمف ّلمماليّّالتحقؽ ّمواعيدىاّمؤّسسة ّفي ّ ّصرفت ّأنيا ّاستخداميا، ّتـ ّوالتي ة
ذلؾّمعّوألغراضّمعقولةّوبالكـّّالمعقوؿ،ّوكذلؾّالتأكدّمفّأنوّتـّتوثيقياّفيّالسجالتّالخاصةّب

 التأكدّمفّحسفّصرفياّبشكؿّصحيح.ّ
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ػػةّمعّالتأكدّمفّأنياّكانتّسميمةّمفّناحيةّصرفياّماليّّضرورةّمراقبػػةّكافػػةّأوجػػوّالنشػػاطاتّال  .4
 السميـ.ّماليّّوالتصرؼّبياّمعّالتحقؽّمفّدقػػةّالبياناتّوالرصدّال

ىّالجيػاتّالخاضػعةّلمراقبةّػديوافّمتابعةّالمػنحّوالتبرعاتّواليبػاتّالتيّتقدمياّجياتّداعمةّإل .5
الرقابةّوالحرصّعمىّتوافقياّمعّالقوانيف،ّيضاؼّإلىّذلؾّمتابعةّالسمؼّوالقروضّوكافةّالتسييالتّ
ّجياتّ ّمع ّالديواف ّلرقابة ّالجياتّالخاضعة ّمع ّوالمناقصاتّواالتفاقياتّالمعقودة ّوالعقود االئتمانية

 أخرىّ.
ّوالسػػػّّّوّ،مالحظةّحػػػاؿّالمخػػػازفّبدقة  .6 تّالخاصةّبمحتوياتّالمخازفّوتطابقياّجاّلّفحػػػصّالقيود

ّالعامػػػة.  معّالواقعّّوفقػػًاّلقػػانوفّالمػػواـز
التأكدّمفّإجراءّجردّالمستمزماتّوماّتحتويوّمخازفّالجيةّالخاضعةّواختبارّذلؾّبأسموبّفجائيّ .7

مفّمطابقػةّّدّوالسجالت،ّأيّالتحقؽّّوالتأكدّمفّمطابقةّماّفيّالمخازفّمعّماّىوّمدوفّفيّدفاترّالقي
 األرصػدةّالدفتريػةّمعّاألرصدةّالفعمية.

ّالّويرىّالباحثّأفّّ ّمفّأفّّماليّّالرقابة ّالتأكد ّعمييا ّالنشاطاتّالّة ّفيّماليّّكافة ّقدّمؤّسسة اتّالدولة
ّيياّالدوؿّالمانحة.غذّّةّكالمشاريعّالتنمويةّالتيّتُّمؤّسسشممتياّموازنةّتمؾّال

 :ة وتقييم األداءداري  لرقابة اإلا .2

ةّلدىّالجيةّالخاضعةّماليّّؽّمفّأشياءّوأمورّالّعالقةّلياّبالحالةّالةّىناّتعنيّالتحقّّداريّّوالرقابةّاإل
نماّتعنىّبالرقابةّاإل ةّوىيّالبندّالثانيّمفّبنودّديوافّالرقابة،ّوتعنيّالتحقؽّمفّداريّّلرقابةّالديواف،ّوا 

ّال ّالمػوامؤّسسمقدرة ّمػفّمػدىّةّمفّاسػتخداـ ّوالتأكد ّعالية، ّاألمثػؿّوبكفاءة ّوالممتمكػاتّاالستخداـ رد
المتبعةّوالقػوانيفّوالمػوائحّالداخميػةّّةّبالسياسػاتمؤّسسوكذلؾّاإلدراييفّفيّالّ،يفموّظفالتػزاـّالعػامميفّوال

ّالخارجيػةمؤّسسلم ّالموائح ّوكذلؾ ّوالفاعميةأيًضاّة ّوالكفاءة ّأسػسّاالقتصاد ّوذلػؾّضػمف ّىاومعػاييّرّ،
ّالديوافّبماّيمي:ّ  :(2013)مصمح،ّلموصوؿّإلىّأعمىّمستوىّممكفّمفّاألداءّالفاعؿ،ّحيثّيقـو

ّواأل .1 ّوالمػػوائح ّالقػػرارات ّأف ّمػػف ّمعّّنظمةالتأكػػد ّالغرضّمنيا، ّلتحقيػػؽ ّوافيػػة ّكافية السػػارية
 بعةّتنفيذّىذهّالقوانيف.امت

ّمس .2 ّالمرسومة ّالخطػػط ّتنفيػػذ ّالتيّمتابعػػة ّاألىػػداؼ ّتحقيػػؽ ّفػػي ّنجاحيػػا ّمػػدى ّواختبار بقًا
لدىّالجياتّالخاضعةّّئيـوتقػػويـّأداوضعتّالخططّمفّأجميا،ّمعّمتابعػػةّالعامميفّجميعًاّ
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ّلمخطػطّ ّتبعًا ّواالنحراؼّعنو ّاألداء ّمسػتوى ّعػف ّالحياد ّلنتائج ّتقييـ ّووضع ّالديواف، لرقابة
 والسياساتّالمرسومة.

ّالبحثّوالت .3 ّالمؤديّإلىّخفضّاإلنتػػاجّوالكشػػؼّعػػفّالقُّّأسبابنقيبّعف ّفػػيّالعمػػؿ صػور
ّ،ةّوالتيّعمىّاألغمبّىيّالتيّتعرقؿّسيرّالعمؿداريّّةّواإلماليّّالعيػػوبّوالترىؿّفيّالػػنظـّال

 ووضعّاقتراحاتّووسائؿّلتالفييا.
ّال .4 ّفي ّالداخمية ّالرقابة ّأجيزة ّتمؤّسسمتابعة ّأنيا ّمف ّوالتحقؽ ّالوجوّة، ّعمى ّمياميا مارس

 األكمؿ.
 أعماليـ.ّأداءةّتصدرّعفّالعػامميفّخالؿّإداريّّةّأوّماليّّمخالفةّّاكتشاؼّأيّّ .5
ّمعّ .6 ّتكاليفيا ّمطابقة ّمف ّوالتحقيؽ ّومتابعتيا ّالمشروعاتّاالستثمارية ّتنفيذ ّمفّصحة التأكد

 معّالتأكيدّعمىّإنجازىاّفيّالوقتّالمحددّليا.ّ،الموجودّعمىّأرضّالواقع
جازاتيـ،ّوقياسّمدىّتناسبّالمؤىؿّالعممػيّمػعّموّظفابعةّإجراءاتّالتعييفّوترقياتّالمت .7 يفّوا 

ّالّ،الموقعّالوظيفي يفّبالمياـّواألعماؿّالموكمةّإلييـ،ّمعّمراجعةّموّظفومالحظةّمدىّقياـ
 فييا.ّنحتّْالحوافزّومدىّتوافقياّمعّالواقعةّوالحالةّالتيّمُّ

8. ّ ّالتي ّالمشكالت ّالياممالعّتعترضعالج ّفي ّودراستياّّاتمؤّسسف ّتشػخيصّالحالة ّبعد مف
ّتعميمياّ ّومحاولة ّلتالفيّذلؾّمستقباًل، ّالتوصياتّالمناسبة ّووضع ّالحموؿّوتطبيقيا ووضع

 اتّأخرى.ّمؤّسسلالستفادةّمنياّفيّ
ّأيّّ .9 ّفي بداؤىا ّوا  ّاآلراء ّالّموضوعاتّطرح ّبأداء ّاإلموّظفمتعمقة ّوكذلؾ ّوالعامميف يفّداريّّيف

 مسػتوىّاألداء.ّإلىّرفعؿّالرقابػةّوالفحػصّوالتقيػيـّوأساليبوّوصػواًلّكآراءّحّو
ّالّتقّبؿ .10 ّالمواطنػيف ّمف ّالمقدمة ّتتعمّّّياواستقبالشػػكاوى ّالتي ّالشكاوى ّتمؾ ّفييا، ؽّوالبحث

ّال ّأحد يفّومتابعةّماّموّظفبالمخالفػػاتّأوّتكشؼّاإلىمػػاؿّفػػيّأداءّالواجبػػاتّالوظيفيػػةّعند
ّألنياّّ،صػػحفيةّأوّتحقيقػػاتٍّّىالـّالمختمفػػةّمػػفّشػػكاّوسػػائؿّاإلعػػتنشػػرهّّو وعدـّإىمالياّنظرًا

فّأوّّوخاصةّالحكوميوبيفّموّظفأوّالتسيبّعندّبعضّالّتتناوؿّنواحيّاإلىماؿّأوّاالستيتار
 وماّإلىّذلؾ.ّّماليّّسوءّاإلدارةّأوّقضاياّاستغالؿّورشوةّوفسادّ

 :ديوانالجيات الخاضعة لرقابة ال .3
ّ(55-54ّ،2017)محمدّبدوي،ّّاآلتية:ةّالجياتّداريّّةّواإلماليّّتشمؿّرقابةّديوافّالرقابةّال
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 .اتّالتابعةّليامؤّسسرئاسةّالسمطةّالوطنيةّوال .1
 .يـُحكمومفّفيّّؤهوأعضارئيسّمجمسّالوزراءّ .2
 .المجمسّالتشريعيّبماّفيّذلؾّىيئاتوّواداراتو .3
 .وىاموّظفعضاؤىاّّوالسمطةّالقضائيةّوالنيابةّالعامةّوأ .4
 تيا.وأجيّزّوزاراتّالسمطةّالوطنية .5
 .قواتّاألمفّوالشرطةّوكافةّاألجيزةّاألمنيةّوالعسكرية .6
 .ياُحكمػاتّاألىميػةّوالنقابػاتّوالجمعيػاتّواالتحػاداتّبجميػعّأنواعيػاّومػفّفػيّمؤّسسالييئػاتّوال .7
يػاّأوّتتمقػىّمسػاعدةّمنيػاّأوّمفّاتّوالشركاتّالتيّتممكياّالسمطةّالوطنيةّأوّتسػيـّفيمؤّسسال .8

 .الجياتّالمانحةّلمسمطةّالوطنية
 .لياّباستغالؿّمرفؽّعاـّخّصّركاتّالتيّرُّاتّوالشّّمؤّسسال .9

 .ياُحكمةّومفّفيّالييئاتّالمحميّّ .10

 الرشيد ُحكمال  2.1.2

 ظيوره أسبابالرشيد و  ُحكممفيوم ال 1.2.1.2

اصطالحًاُّّحكـال،ّّو(الرشيد)وىيُّّحكـوثانييماّصفةّلمّـُحكأوليماّالّ،الرشيد،ّجممةّمفّكممتيفُّحكـال
ّال ّالسمطة ّفيّسّياسيّّيعنيّممارسة ّاالقتصاديةّواالجتماعيةّبما دارةّشؤوفّالمجتمعّبكافةّجوانبيا ةّوا 

ّالطبيعيةّوالبشريةّوال ّالموارد ّغايةّفيّاالتساعماليّّذلؾّإدارة ّّة،ّوبذلؾّيعنيّمفيومًا أكبرّمفّمفيـو
والحكوميّّوغيرّالرسميّّّالرسميّّّ:وّيشتمؿّعمىّعمؿّجميعّأجيزةّالدولةّبشقييانّّألّالحكومة،ّنظراًّ

اتّالقطاعّالخاص،ّوالّشؾّمؤّسساتّالمجتمعّالمدنيّّومنظمّّفّفيّطيياّجميعّوالخاص،ّأيّتتضمّّ
ّ ّبدءًّفي ّباالتضاح ّتبدأ ّالمفيوـ ّىذا ّمعالـ ّكؿّأف ّوعمى ّالمختمفة ّبأشكاليا ّالسمطات ّممارسة ّمف ا

ّالاألصعد ّإلىّاآللياتّالتيّتشارؾّبيا اتّبشكؿّمؤّسسة،ّعمىّالمستوىّالمركزيّوالالمركزيّوصواًل
ّ(2017.ّ)الزبوف،ّمباشرّأوّغيرّمباشرّفيّصناعةّالقرارات

ّوصؼّ ّبالّ(الرشيد)أما ّالمصيقة ّالصفة ّالنظيفة،ّّ،ُحكـفيو ّالحوكمة ّأو ّالصالح ّأو وتعنيّالمستقيـ
ّباألصؿّجممةّمفّالمفاىيـّوكمّّ ّوالممارسةّلتصبحَّيا ّالقياداتّّالتيّتطورتّمعّاألياـ معاييرّتتبناىا
ةّالمعنيةّبااللتزاـّوالسيرّفيّطريؽّالصواب،ّوالتيّترغبّفيّتطويرّمواردّداريّّةّوالكوادرّاإلسّياسيّّال
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الرشيدّتعريؼّآخرُّّحكـاتّبيدؼّتحسيفّمستوىّالمعيشةّّلممواطنيف،ّولممنظمّّالمجتمعّومحصالتّال
ّال"عمىّأنوّ ّتمارسّالسمطةّفيّالدوؿّإنّّحيثّّ،اتمؤّسستقاليدّجرتّعمىّالسيرّعمييا وّمفّخالليا

ّاألولى ّبالدرجة ّالمواطنيف ّمفّأجؿ ّالعاـ ّالصالح ّمفّأجؿ ّوأعماليا ّالتيّ"أنشطتيا ّالعممية ّىو ّأو ،
ّعفّطريؽّال ّالدولةّأوّالسمطاتّالعميا ،ّاتّكافةّاألعماؿّعمىّالمستوىّالعاـّوالخاصمؤّسستديرىا

يصاؿّالحقوؽّإلىّأىميا،ّوكؿّذلؾّيتحقؽّبأسموبّنظيؼّخاٍؿّمفّالفسادّ لتحقيؽّحقوؽّاإلنساف،ّوا 
ّ(2019)النجار،ّّوالتسمطّتحتّظؿّالقانوفّالذيّينطبؽّعمىّالجميعّدونماّاستثناء

مفّيرىّّوثمةالرشيدّىوّالحاكمية،ّوىيّكممةّمنسوبةّإلىّالحاكـُّّحكـبينماّيرىّبعضّالميتميفّأفّال
اتّوكافةّاألعماؿّالعامةّوالخاصةّبصورةّمؤّسسوّاألسموبّأوّالعمميةّالتيّعفّطريقياّيتـّإدارةّالأنّّب

ة،ّكؿّذلؾّتحتّالقانوف،ّأوّىوّاآللياتّالتيّّشفافيخاليةّمفّالغشّوااللتفاؼّوالفسادّمميئةّبالنزاىةّوال
ّمف ّالمواطنوف ّيتمكف ّخالليا ّمف ّالتي ّالحاكمة ّوالسمطات ّالجيات ّإرادتيـّّتطرحيا ّعف التعبير

نيـّمفّممارسةّحقوقيـّسواءّأكافّفردًاّأوّجماعة،ّكماّتمكّّّ،أوّعناءٍّّوتحصيؿّحقوقيـّمفّغيرّمشقةٍّ
الرشيدّعمىُّّحكـالقانونيةّواإليفاءّبماّعمييـّمفّالتزاماتّتجاهّوطنيـ،ّوبطريقةّأخرىّيمكفّتعريؼّال

ّ ّالطموحةّوالموجيةّالعانةّاألفراد ّالقواعد ومساعدتيـُّّحكـالفاعميفّلمعمؿّوالوصوؿّإلىّالأنوّجممة
ّ(2017.ّ)جالؿّبدوي،ّةّوتعاوفّشفافيبطريقةّفيياّ

ّلم ّآخر ّتعريؼ ُّّحكـوفي ّقيؿ ّالأنّّالرشيد ّالقرارُّّحكـو ّصناعة ّفي ّالمشاركة ّسماتو ّأىـ ّمف الذي
ّفعاالًّّشفافيوال ّشرطّأفّيكوف ّتمؾّاألعماؿ، ّعف ّوالمساءلة ّلمعموـ ّالذيّيكوف ّفيّالعمؿ ّومنصفًاّة

ّسّياسيّّومتصفًاّبالعدالةّويعززّسيادةّالقانوف،ّكماّيكفؿّسّفّالقوانيفّوترسيخّالسياساتّفيّالمجاؿّال
ّعُّمَّسّْواالجتماعيّواالقتصاديّعمىّأساسّتوافؽّاآلراءّوتقاربياّعمىّنطاؽّواسعّفيّالمجتمعّالواحد،ّتُّ

ّوالضعيفةّفيوّأصوات ّبالمشاركةّفيّصُّمبىّطمباتيـّوالسوتُّّ،الفئاتّالفقيرة نعّالقراراتّذاتّماحّليـ
ّ(2014)حنا،ّّ.العالقةّبتوزيعّمواردّالرزؽّومجاالتّالتنمية

الرشيدّيعودّإلىّنيايةّالثمانينياتّمفّالقرفّالماضيّوقدّشيدّتوسعًاّوانتشارًاّكبيريفُّّحكـمفيوـّالّإفّّ
ّالّ،عمىّمستوىّالعالـ ّكالبنؾمؤّسسحيثّاعتمدتو ّالمانحة ّالدوليّّاتّالدولية الدَّوليّوصندوؽّالنقد

الذيّاتصؼّبالرشدّواالستقامةّإالّبيدؼُّّحكـاتّالدولية،ّوماّجاءّىذاّالمنظمّّوغيرىماّمفّالييئاتّوال
ّنحوّ ّوالتوجو ّالنمو ّطريؽ ّفي ّالسير ّعمى ّالعـز ّعقدت ّالتي ّالدوؿ ّفي ّالمواطنيف ّأوضاع تحسيف
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ّلمصعوباتّوالعقباتّوال ّنتيجة ُّّمعيقاتالتطور، ّبرامجّالتي ّتطبيؽ ّوبيف ّالدوؿ ّتمؾ ّفي حالتّبينيا
ةّوالمصداقيةّالمساءلةّفيّتسييرّشؤوفّّشفافيالتصحيحّالييكمي،ّبسببّغروبّمبادئّكثيرةّأىمياّال

ّ(2017)الزبوف،ّّالدولة.

ّأوّالُّحكـكثيرّمفّالمفكريفّيعمموفّظيورّال ّالدوؿبالصالحُّّحكـالرشيد ّوبفشؿّمعظـ خاصةّتمؾّ،
مستشػيديفّعمىّتعميميـّّ،ومعتمدّفػيّإدارةّالدولػةّاأساسػيًّّاأسموبًّباعتبارهّطػيطّالمركػزيّالتيّتتبنىّالتخ

ّعمػػىّ ّاعتمادىـ ّىو ّانييارىـ ّفي ّوالسبب ّالشػػرقية، ّأوربػػا ّودوؿ ّالسػابؽ ّالسػوفيتي ّاالتحػاد بانييػار
دّوالميؿّنحوهّبشكؿّكبيرّالرشيُّحكـظيورّالّأسباب،ّويروفّأيضًاّأفّمفُّحكـأسػػموبّالمركػػزيةّفيّال

ىّأصبحتّتشكؿّظاىرةّاتّالمجتمعّالمدنيّوكثرتياّومفّثـّتناميياّبشكؿّمتسارعّحتّّمؤّسسىوّنشوءّ
ّسػػمطةّ ّعمػػى ّتػػأثيرىا ّمف ّالتقميؿ ّأو ّدورىػا ّالدولُة ّتتجاىؿ ّأف ّيمكف ّال ّوبالتالي ّتأثيرىا ّليا ضخمة

اتّوعمىّفتراتّمتفاوتةّألقتّبظاللياّعمىّنمطيةّإدارةّتتابعّّالتعرضّلألزمػػّالدولػػة،ّباإلضافةّإلىّأفّّ
ّال ّظيػور ّفإف ّولذلؾ ّلمدولة، ّالعامة ّلمسياسات ّانعكاسُّّحكـالحكومة ّليسّسوى ّالرشيد ّأو الصالح

ّّو ّالحكومة ّممارسات ّتبديؿ ّعمى ّلمعمؿ ّوبالتالي ّيحدث، ّلما ّطبيعي ّوأثر ّالعامةّمؤّسستمقائي اتيا
ّ(2014ت،ّ)بخيّ.وتغييرّنمطّإدارتياّلمدولة

ةّواالجتماعيةّفيّإدارةّشؤوفّسّياسيّّبأنوّممارسةّالسمطةّاالقتصاديةّوالّ(الرشيدُّحكـال)ويعرؼّالباحثّ
ّمفّخالؿّتأىيميـّ ّوخياراتيـ ّوتوسيعّقدراتيـ، ّالمجتمع، ّأفراد ّلكافة ّكريمة ّبيدؼّتوفيرّحياة الدولة،

ّجتمعّعمىّمستوىّالحياةّالحاليةّوالمستقبمية.يّالموتمكينيـّف

ّاألّوثّمة ّمف ّالّسبابمجموعة ّظيور ّإلى ّادت ّيميُّحكـالتي ّما ّاىميا ّمف ّحسيف،ّّ،الرشيد )أبو
2018،ّ21-22)،ّ

عولمةّالقيـّالديمقراطيةّوحقوؽّاالنسافّمعّالتأكيدّعمىّالمساواةّبيفّمثؿّّ،ةسي اسي  ال سباباأل .1
ّّوالجنسيف ّال، ّدور ّالدوليّّمنظمّّتزايد ّالمستوييف ّعمى ّالحكومية، ّّوالوطنيّّّوّاتّغير تضخـّ،
ّ ّاألالجياز ّىذه ّمحاولة ّوعدـ ّالمتغيرةّالبيروقراطي، ّالمتطمبات ّمع ّالتكيؼ ّالحكومية جيزة

ّواالتصاؿ ّالمعمومات ّوتكنولوجيا ّالحديثة ّالتقنيات ّباستخداـ ّوذلؾ ّلممجتمعات ،ّوالمتسارعة
 .ةّوالحياةّالعامةسّياسيّّضعؼّمشاركةّالمرأةّفيّالحياةّالّو
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ّّ،االقتصادية سباباأل .2 ّالمثؿ ّاحتياجاتّّ،التيّواجيتّالدولة ةماليّّاالزمة ّتمبية ّعف وعجزىا
ّوالمجتمعّالمدنيّفيّعممي ّإشراؾّالقطاعّالخاص، ّأدىّإلىّضرورة ّما اتّالمواطنيف،ّوىذا

ّواأل ّالفقر ّعمى ّلمقضاء ّالناميةالتنمية ّالدوؿ ّفي ّوخاصة ّّومراضّونقصّالتعميـ، ارتفاعّ،
ةّلمدوؿّالنامية،ّزيادةّعمىّماليّّأفّتنعكسّعمىّاالزماتّالالمديونيةّالخارجيةّالتيّمفّشأنياّ

 .ذلؾّارتفاعّمستوياتّالفقر
ضعؼّمستوىّالتنميةّالبشرية،ّنتيجةّزيادةّمظاىرّالفقرّوتسارعّمثؿّّ،االجتماعية سباباأل .3

ّ ّالواسع ّواالنتشار ّالتغذية ّوسوء ّالتفقير، ّّفيّالوبائيةّلألمراضوتيرة ّفترات االحتالؿ،ّأثناء
ّحدتياالبطاّو ّمف ّلمتخفيؼ ّسبؿ ّإيجاد ّدوف ّالنامية، ّالمجتمعات ّكاىؿ ّعمى ّتخيـ ّالتي ،ّلة
 .ةّالتيّضربتّأطنابياّفيّالوسطّالنسوي،ّوىذاّمقارنةّبالرجاؿميّّيّظاىرةّاألاستمرارّتفشّّّو

 الرشيد  ُحكممستويات تطبيق ال 2.2.1.2

ّتّو ّأىمية ّإلى ّالمواطنيف ّشؤوف ّفي ّوالميتموف ّالقرارات ّصانعو ّالتفت ّبالصالحّّوالدُّحكـصيؼ لة
الرشيدّمفّأولوياتّصانعيّالقرارّفيّكافةّأرجاءّالعالـ،ّوالذيّيعنىُّّحكـواالستقامة،ّمفّىناّكافّال

ّوال ّالشؤوفّاالقتصادية ّإدارة ّويُّةّعمىّالمستوىّالعالميّّداريّّةّواإلماليّّبكيفية ّإدارةّ، ّبكيفية وليّعنايتو
ّكذلؾّيي ّالوطنيةّوحسفّتوزيعيا، ّالالموارد ّلمدولةّوتحسيفّسموؾّإدارتيا،ّمؤّسستـّبتنظيـ اتّالتابعة

وىي،ّعمىّمستوىّالدولةّّ،الرشيدّيتضمفّفيّمفيوموّثالثةّمستوياتُّحكـالّ:ّإفّّكماّنستطيعّالقوؿ
اتوّوجمعياتوّوّالمستوىّالثالثّمؤّسساتياّالحكوميةّوالعامةّوعمىّمستوىّالقطاعّالخاصّبكؿّمؤّسسّو

ّ(2016قويدر،ّ)ّىوّالمجتمعّالمدنيّّ

فيّكؿّمجاالتيا،ّالّبدّأفّتكوفّالعالقةّبيفّالمستوياتّالثالثةّّتياواستمراريولديمومةّالتنميةّالبشريةّ
ّ ّجاىدة ّمفّجيتيا ّالدولة ّوتسعى ّالعناصر، ّىذه ّبيف ّوطيدة ّإلىّعالقة ّبيئة ّوقانونيةّسّياسيّّخمؽ ة
ّأ ّخاصة ّرغباتو، ّوتحقؽ ّحاجاتو ّمع ّتتالءـ ّالمواطف، ّعند ّمفّمقبولة ّكثير ّالخاصّفي ّالقطاع ف

ّالعاطميفّعفّالعمؿ،ّأماّالمجتمعّالمدنيّّّوأحيانوّيساعدّعمىّخمؽّفرصّعمؿّلكثيرّمفّاىؿّالعمـّ
ّفيّتسييؿّالتقاطعّالفعميّالحاصؿّبيفّاألفعاؿّال ّيسيـ ةّواالجتماعيةّمفّخالؿّالتعبئةّسّياسيّّفإنو

ّ(2013.ّ)مطير،ّجتماعيةةّواالسّياسيّّالجماعيةّلتعزيزّمشاركتياّفيّاألنشطةّال
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ّلم ّالذكر ّالسابقة ّالمستوياتّالثالثة ّالمدنيُّّحكـولعؿ ّوالقطاعّالخاصّوالمجتمع ّوىيّالدولة الرشيد
ّتُّّ،الرشيدُّحكـمكوناتّلمّاوكأني ّالحريةأو ّالتيُّيبنىّعمييا ّاألركافّاألساسية ّبمثابة المساواةّّوّعتبر

عماواالستقرارّماّيؤديّإلىّانتشارّالرفاىيةّ ُّحكـالطمأنينةّبيفّجميعّأفرادّالمجتمع،ّكماّأفّمعّالّـوا 
ّيُّ ّحدودىا ّفي ّوالتي ّلممواطف ّالكافية ّالحرية ّوتوفير ّباألماف ّالشعور ّيتولد ّإرادتو،ّعبّّالرشيد ّعف ر

والقدرةّعمىّتطبيؽّّ،وتشجيعّالمواطنيفّعمىّالعطاءّواإلبداعّوحفظّكينونتيـّواتساعّرقعةّالديمقراطية
ّالداخمية ّالالقوانيف ّحيثّالّيكوف ّالثالثةُّّحكـ، ّاألركاف ّمفّىذه ّإلىّواحد ّافتقرتّالدولة ّإذا رشيدًا

ّمعُّ ّبتآزرىا ّالتي ّوالالميمة، ّاالقتصادية ّالتنموية ّالعممية ّعجمة ّدفع ّفي ّتسيـ ّواالجتماعيةّسّياسيّّا ة
ّ(2018)أبوّحسيف،ّّ.وغيرىاّنحوّالتقدـّواالزدىار

 الرشيد ُحكماىمية ال 3.2.1.2

ّبالتوسعتّرقع ّاالىتماـ ّوكُّحكـة ّواإليمافّبو، ّتطبيقو ّألىمية ّنظرًا رتّالجياتّالتيّتناديّثالرشيد
ّال ّأصبحتّمعظـ ّبؿ ّالميتميف ّعمى ّاألمر ّيقتصر ّحيثّلـ ّترفعّصوتياّمنظمّّبتطبيقو، اتّالدولية

ّكـحُّاتّالشعبيةّذلؾّألنياّوجدتّأفّىناؾّإمكانيةّلتطبيؽّمعاييرّالمنظمّّمطالبةّبتطبيقو،ّوكذلؾّال
ّال ّاالستقرار ّتعزيز ّفي ّتسيـ ّألنيا ّذلؾ ّبطريؽّسّياسيّّالرشيد، ّال ّبالحجة، ّباالقناع ّاألمف ّوتحقؽ ،

ة،ّوتطبيؽّالمساءلة،ّومفّثـّإنشاءّمنظومةّّشفافيالعنؼّوالقوة،ّوىذاّبتمقائيةّوىدوءّيميدّالسبيؿّأماـّال
ّّو ّالدولة ّبيف ّوالمنظمّّشاممة ّمؤّسساتيا ّحسبّمنيج ّليا ّالتكيؼّمعّّـّّمنظاتّالتابعة ّعمى يساعدىا

ّتقؿّّ ّوبالتالي ّالخارجية، ّالبيئة ّلمتغيرات ّتبعًا ّالمسنونة ّالجديدة ّنسبةّّوّ،راعاتالصّّّالقوانيف ترتفع
ّيخفؼّمفّاال ّالتنافسيةّوتحقييا،ّكما ّلممشاركةّبالميزة ّيخمؽّفرصًا ندماجّمعّأصحابّالمصالحّبما

ّال ّأفراد ّبيف ّالمنظمّّحاالتّالصراع ّداخؿ ّذمنظمّّة ّبيفّة ّوالتفاعؿ ّحاالتّاالندماج ّمف ّويرفع اتيا،
الرشيد،ّلذلؾّفإفّالدفعّباتجاهُّّحكـانتتشارّالُّحكـاألجواءّالتنافسيةّمريحةّبّإفّّّإذأصحابّالمصالح،ّ

ّ(2019.ّ)النجار،ّاإليمافّّبفاعميةّاإلفصاحّوالمساءلةّوالرقابةّوالتحفيز

ّإلىّكؿّّ ُّّحكـفإفّالّ،ذلؾّباإلضافة ّبالّحَّمِّاصطُّالصالحّأوّكما ّيعمؿّعمىّتأميفُّّحكـعميو الرشيد،
ّالنقاشّبحرية اّبعيدًّّ،النقاشّالعػاـّلسياسػاتّالحكومػة،ّويكوفّبمقدورّالميتميفّفيّذلؾّممارسةّىذا

ّتنفيذّ ّوذلؾّعند ّواألفاعيؿّالخاطئػة، ّيسػاعدّعمػىّالتقميػؿّمػفّالسياسػاتّالمنحرفػة ّىذا عفّالخوؼ،
الرشيدُّّحكـيفّالمائميفّنحوّالباطؿ،ّيصاؼّإلىّذلؾّفإفّلمموّظفيفّوالسّياسيّّلالمسػاءلةّالعامػةّبحؽّا
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يجابيةّعمىّأفرادّالمجتمع،ّكالوالءّواالنتمػاء،ّواإل بػداع،ّوالرقابػةّالذاتيػة،ّوالمرونػػػةّانعكاساتّّطيبةّوا 
اس،ّكماّيقمؿّمفّونشرّالمحبةّوانتشارّالخمؽّالحسف،ّكماّأنوّيضمفّتمييػعّالمسػافاتّبيفّدرجاتّالن

ة،ّوىوّسّياسيّّاليُػػّوةّالتيّتفصؿّبيفّميػاديفّالعمػػؿّبكؿّنواحيوّفيّالجوانبّاالقتصػاديةّواالجتمػاعيةّوال
غيػرُّّحكـشرطّأساسيّوفاعؿّبقوةّالستدامةّعمميةّالنموّالتنمويّوالبشريّومحاربةّالفقػر،ّبيدّأفّال

اّفػيّإعاقػةّالجيػودّالراميةّإلػىّتحقيػؽّأىػداؼّساسػيًّأّوىوّيشكؿّعاماًلّّا،النظيؼّيفعؿّالعكسّتمامًّ
ّفيّ ّاالستقرار ّعدـ ّيخمؽ ّكمو ّوىذا ّالمجتمع، ّفئات ّبيف ّوالتمايز ّالواسطة ّويعمؽ ّالوطنيػة، التنمية

ّ(2017.ّ)جالؿّبدوي،ّالمجتمعّمفّالناحيةّاالجتماعيةّواالقتصادية

ىذاّالرشيدّيضمفُّّحكـدولة،ّوالّطنيفّفيّأيّّىوّمفّأىـّاحتياجاتّالمواّالشعورّباألمفّالبشريّّّلعؿّّ
بتوفيرّجميعّاحتياجاتيـّّوذلؾّ،لكافةّأفرادّالمجتمعّمفّالتيميشّوالفقرّاالحتياجّوكذلؾّيؤمفّالحماية

جانبّمفّجوانبّاألمفّبشكؿّعاـ،ّّياديّّالحياتيةّفيّالدولةّوىذاّمفّمسؤولياتّالحكومة،ّواألمفّالسّّ
مسؤوليفّّتحتّسيادةّالقانوفّوالّأحدّفوؽّالقانوف،ّفيوّيحاسبّالكؿّّّواألمفّالسياديّيعنيّأفّالكؿ

ّ،تيديداتّخارجيةّؽّمفّخالؿّالمحافظةّعمىّالدولةّمفّأيّّفيتحقّّّ،،ّأماّاألمفّالخارجيّّاكانواّأـّأفرادًّ
ّ(2018)أبوّحسيف،ّّ.عسكريةّكانتّأـّاقتصاديةّوىذاّيحفظّّكيافّالدولة

ّال ّيتعمؽّبالحالة ّفالمالحظّأفّغيابّمعاييرّالفمسطينيّّوفيما ُّّحكـة ّدفعتّبشكؿّّووأسسالرشيد فييا،
كبيرّباتجاهّخمؽّّبيئةّمالئمةّلحدوثّاالنقساـّواستمراريتوّبؿّفيّوصولوّإلىّحدّالتجذر،ّباإلضافةّ

الرشيدّفيّفمسطيفّبالشكؿّالصحيحّتركتّاألثرّالعميؽّفيّرفاىيةُّّحكـاييرّالععدـّتوفرّمّإلىّأفّّ
رصّوضغطتّعمىّحريتوّفيّمجاؿّالسياسةّوأضعفتّمفّقدراتوّوقممتّّمفّالفُّّسطينيّّفماإلنسافّال

النظرّعفّالخبراتّّوغّضّّ،واالقتصادّوكذاّالحياةّاالجتماعية،ّكماّرفعّمفّحاالتّتيميشّالكفاءات
وعدـّتقديرىـّوّتقميؿّالطاقاتّالبشرية،ّوبذؾّتأخرتّفيّالسيرّفيّمواكبّالتنميةّعمىّكؿّاألصعدةّ

ّ(2017.ّ)الكردي،ّكؿّمجاالتّالتنمية.وفيّ

ّالّشؾّّوممّّ ّأفّّّا ّالّفيو ّيُُّّحكـوضع ّوالصالح ّالرشد عززّمفّضعؼّالمستوىّالمعيشيّالمائؿّعف
لممواطفّوبالتاليّكثرةّحاالتّالفقرّوانتشارّالبطالةّالتيّتؤديّإلىّانتشارّالجريمةّوتكثرّاالنحرافاتّ

ّوىذا ّالحياتية ّالمشاكؿ ّوتتفاقـ ّفئاتّّاألخالقية، ّبيف ّواالقصاء ّوالتمييز ّالحرماف ّعمؽ ّمف يزيد
المجتمع،ّفتراكـّكؿّماّسبؽّقدّيؤديّفيّالنيايةّإلىّتوليدّحالةّمفّاالحتقافّالذيّيؤديّإلىّالخروجّ



36 

وباإلضافةّّ،غيابوّأفّّّإذالرشيدّيفعؿّالكثيرّالكثيرّبطرؽّإليرّمباشرةُّّحكـ،ّإفّغيابّالُحكـعمىّال
لقدرةّعمىّالتوصؿّإلىّرؤيةّاستراتيجيةّتوافقيةّحوؿّكافةّالقضاياّالمجتمعيةّكؿّماّسبؽّفقدافّاإلىّ

ّال ّيطبؽ ّأف ّبد ّال ّكمو، ّولذلؾ ّوالحكومةُّّحكـوالوطنية، ّالنظاـ ّحماية ّأجؿ ّمف ّفيو ّما ّبكؿ الرشيد
ّويجنّّ ّّسٍّمآّبّالوطفّمفّالوقوعّفيّأيّّوالمجتمعّككؿ، ّلتوفيرّاّتعـّّوكوارثّقد ّفيّالمستقبؿ، لبمد

وبجميعّالنواحيّاألخرى،ّفيّمجتمعّمتعددّّياوأسسةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّسّياسيّّتّالحياةّالمقوما
ّالتحديّومقوماتّالبقاء،ّولمتصديّ األفكارّواآلراء،ّوكذلؾّمفّأجؿّتوفيرّمقوماتّالصمودّودعائـ

نياةّفمسطينيّّلجميعّالمخططاتّوالبرامجّاليادفةّإلىّحؿّالقضيةّال ّ(2017دي،ّ)الكّرّ.كاممةّئياوا 

 الرشيد ُحكممعايير تحقيق ال 4.2.1.2

،ّاظيرتياّالعديدّمفّالدراسات،ّومراكزّ(الرشيدُّحكـمعاييرّال)سمىّ،ّتُُّحكـثمةّعناصرّيستندّعميياّال
ّفيّسياؽّالمؤثراتُّّحكـالبحثّالعمميّالتيّتناولتّموضوعّال ّفيّصمبّاىتماماتيا ّوجعمتو الرشيد

ّ:ات،ّوفيماّيميّتوضيحّىذهّالمعاييرنظمّّمالتيّلياّعالقةّبواقعّاداءّال

 ة ش فافيالنزاىة وال  .1

النزاىةّىيّدائرةّقيميةّواسعةّينحصرّفيياّجممةّمفّالقيـّالنبيمةّكالصدؽّفيّالقوؿّوالفعؿّواألمانةّ
ّتجنّّ ّبمبدأ ّوالتخمؽ ّالمستقيـ ّبالسموؾ ّااللتزاـ ّوكذا ّالعمؿ، ّواإلخالصّفي ّالتعامؿ ّتضاربّفي ب

ّىّمفّاإليثارّوالحرصّعمىّاآلخر،ّذلؾّأفّّفيّخدمةّالمصمحةّالعامة،ّوالتيّتتأتّّّالمصالح،ّوالرغبة
وفّمناصبّعامةّوعمياّفيّالدولةّعمىّاإلعالفّعفّأيّنوعّمفّتضاربّالمصالحّحرصّالذيفّيتولّّ

بيفّوظيفتيفّإحداىماّحكوميةّّموّظؼيةّوالتيّتقعّفيّإطارّمناصبيـ،ّكأفّيجمعّالخصّّالعامةّوالشّّ
ّ(.2016مفّأجؿّالنزاىةّوالمساءلة،ّّ)االئتالؼّقؽّمصمحتوّالشخصيةّفيّالقطاعّالخاصوأخرىّتح

ّخُّّنّإةّبأسموبّآخر،ّفقيؿّّشفافيوقدّتـّتعريؼّال ّمبدأ ،ّتكوفّفيوّالمعموماتّذاتّالعالقةّبيئيّّّمقيّّيا
لتاـّعندّا،ّوتعنيّالوضوحّابالظروؼّوالقراراتّواألعماؿّالحاليةّمتاحةّومفيومةّوبشكؿّأكثرّتحديدًّ

ّعمىّالجياتّالمعنيةّبمراقبةّ اتخاذّالقراراتّفيّالوقتّالمناسب،ّورسـّالخططّالمستقبمية،ّوعرضيا
ّثـّّ ّومف ّالشعب، ّعف ّبالنيابة ّالحكومة ّالّأداء ّاألنشطة ّواإلسّياسيّّإخضاع ّالحثيثةّداريّّة ّلممراقبة ة

ّ(2015ّ)النعيزي،ّة.داريّّةّواإلماليّّالمستمرةّوالمحاسبةّعمىّاالنحرافاتّال
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ّال ّتشير ّلخدمةّّشفافيكذلؾ ّمكشوفة ّوالتصرؼّبطريقة ّاآلخر ّمع ّالمعمموماتّوتقاسميا ّتبادؿ ّإلى ة
جمعّمعموماتّحوؿّىذاّمثؿّالمحيط،ّفييّتتيحّالفرصةّألولئؾّالذيفّليـّمصمحةّمعينةّفيّأمرّماّ

ّالحال ّوىذه ّالعامة، ّالتعاوفّفيّالعمؿّمفّأجؿّالمصمحة ّلمبدأ ّالدورّاألمرّبيسرّتنفيذًا ّيكوفّليا ة
اّالّلحمايةّالمصالح،ّوممّّّؿمؽّالجيدّفيّالعمالكبيرّفيّالكشؼّعفّمساوئّاآلخريفّالبعيدةّعفّالخُّ

فيّالوضوحّفيّّةّتتصرؼّضمفّإجراءاتّغايةٌّّشفافيالتيّتتمتعّبخمؽّالّنظمةاألّاإلشارةّإليوّأفّّّبدّّ
مفتوحةّوحرةّبيفّأصحابّالمصمحةّّكيفيةّصنعّالقرارّعمىّالصعيدّالعاـ،ّكماّتمتمؾّقنواتّاتصاؿ

ّالمعموماتّبيفّ ّمف ّكبيرة ّكمية ّالمسؤوليفّوتضع ّالتناوؿ.أوبيف ّبحيثّتكوفّسيمة .ّيديّالجميور
ّ.(2013)مطير،ّ

بأنياّضرورةّوضوحّإدارةّالدولةّمفّقبؿّالقائميفّعميياّبمختمؼّمستوياتيـّّ(ةّشفافيال)ويعرؼّالباحثّ
ّالخدمات، ّيخصّإجراءاتّتقديـ ّىاومعاييّرالخدماتّّواإلفصاحّعفّشروطّالحصوؿّعمىّىذهّفيما

ةّبإدارةّأيّجانبّمفّالمتعّمقبشكؿّعمنيّومتساوّلممواطنيفّجميعيـ،ّوكذلؾّالقراراتّالحكوميةّّياوآليات
ّالجوانبّالعامة.

ّيميّ،ةّشفافيالتيّتواجوّتطبيؽّالّوالمشكالتُّمعيقاتمجموعةّمفّالّثمة ّما ّ،2019)النجار،ّّ،منيا
35)ّ

ّيجعؿّكثرةّاألّىداؼّالمرادّتحقيقيا،ّوبالتاليّفإفّّصعوبةّتحقيؽّأولوياتّاأل .1 ىداؼّوتداخميا
 .ةداريّّةّاإلّشفافيمرّالذيّيسببّإعاقةّلمفّالصعبّوضعّأولوياتّلمتنفيذ،ّاألم

 .جراءاتوالتعقيدّفيّاإلّالممؿّالقديمةّوالروتيفّنظمةاالستمرارّفيّتطبيؽّاأل .2
ّعم .3 ّفي ّوالفوضى ّيؤدّّاالزدواجية ّما ّوالتطوير، ّالتحديث ّوضياعّميات ّالجيود ّبعثرة ّإلى ي

 .التنسيؽّبيفّأجيزةّاالدارة
 المساءلة .2

المساءلةّلغويًاّىيّمصدرّالفعؿّ)ّساءؿ(ّوىيّعمميةّيتوجوّبياّالرقيبّأوّالديوافّالمسؤوؿّعنوّإلىّ
اتّالمجتمعّالمدني،ّمنظمّّأوّإلىّإداراتّّ،يّالقطاعّالخاصموّظفأوّإلىّّ،اعّالقرارّفيّالحكومةنّّصُّ

ّيطمؽّعمييـّمسؤولهفعمّوّويعنيّوضعيـّفيّموقعّالسؤاؿّعـّّ ّالجميورّأوّأصحابّّو؟ّوليذا فّأماـ
ّال ّّومنظمّّالمصمحة ّضمف ّالمسؤوليةمؤّسسف ّبنت ّوالمساءلة ّلمّات، ّتبعًا ّتختمؼ ّوتبعًاّمنظمّّوىي ة
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ّويمكفّتعريؼّالمساءل ّخارجية، ّأو ّتمؾّالقراراتّإفّكانتّداخمية ّعمىّتحمؿّلنوعية ّ"القدرة ّبأنيا ة
اعّالقرارّفيّالدولة،ّوالحقيقةّأنوّالّالمسؤوليةّعفّكافةّاألفعاؿّوالسياساتّوالقراراتّالتيّيتخذىاّصنّّ

معنىّلممساءلةّوالّتبدوّأىميتياّأوّالّتحقؽّأىدافياّإذاّلـّيكفّىناؾّنظاـّمحاسبةّفاعؿّوسائدّبؿّ
سؤوؿّعفّاألعباءّالتيُّحّمميا،ّوليقؼّالجميعّومفروضّعمىّالجميع،ّوذلؾّمفّأجؿّتحميؿّكؿّم

ّ(2018)أبوّحسيف،ّّ.عندّمسؤولياتوّوالقياـّبياّبكفاءةّوفاعميةّالزمتيفّالنجازّأعماليـ

ّالنوعّمفّالمساءلةّيشترطّعمىّأفّكؿّأوالً  ّالمساءلةّالعامةّّوىذا يعمؿّتحتّظؿّسمطةّّموّظؼ:
فصيؿّأماـّالشعب،ّأيّأفّيكوفّماّيقوـّبوّمفّالدولة،ّالّبدّوأفّيفصحّعفّاعمالوّويعرضياّبالت

أعمالوّتتنافىّمعّالمصمحةّالعامةّعميوّأفّّعمؿّواضحّومفيوـّالّغمغمةّفيو،ّوفيّحاؿّتبيفّأفّّ
ّلممساء ّالقانونيةليخضع ّأوّّ،ة ّالقضائية ّلمعقوبات ّكغيره ّيخضع ّأف ّعميو ّمخالفة، ّبحقو ّثبت ذا وا 

 ةّأوّاالنتخابية.داريّّاإل
ّتختمؼّاثانياً  ّبتساؤؿّ: ّالمسؤوليف ّإلى ّالمواطف ّبحيثّيتقدـ ّالخارجية ّالمساءلة ّعف ّالعامة لمساءلة

موجوّإلىّالمسؤوليفّالرسمييف،ّويتـّذلؾّعفّطريؽّالتصويتّأوّحمالتّالدفاعّعفّحقوؽّالشعبّ
ّ.اتّالعامةمؤّسسأوّالمراقبةّالمباشرةّلم

ةّعامةّأخرى،ّوعمىّمؤّسسؿّموجوّإلىّةّعامةّبتساّؤمؤّسس:ّوتعنيّالمساءلةّالداخميةّأفّتقوـّثالثاً 
ّضدّّ ّالبرلماف ّيصوت ّأف ّأو ّلمدستور، ّالقوانيف ّمراعاة ّمدى ّفي ّالمحاكـ ّتدقؽ ّحينما ّالمثاؿ ّسبيؿ

ّتحقّّ ّحينما ّأو ّالتنفيذية، ّالسمطة ّالمؤّسسؽ ّالتدقيؽ ّالّماليّّات ّالتوريدات ّسابقةماليّّفي ّلحكومة .ّة
ّ(2015)وحشيةّوفتيحة،ّ

بأنياّقدرةّالمستخدـّعمىّتنفيذّالميماتّالمحددةّوقدرتوّعمىّشرحّمستوىّّ(المساءلة)يعرؼّالباحثّ
ّياّبطريقةّتبنيّثقةّالمراقبّلعمـّالمستخدـ.التيّحققّّّيا،ّوىيوتوضيحّىاوتفسيّرالمكتسباتّ

 االستجابة .3

فّبالموافقةّعمىّطمبّما،ّىذاّماّتعنيوّاالستجابةّبشكؿّعاـ،ّوىناّتعنيّأفّتكّوّواالستجابةّتعنيّالردّّ
ّال ّبيا ّتقـو ّالتي ّالعمميات ّوالمؤّسسكؿ ّمنظمّّات ّتسعي ّات ّالمصمحةّإلى ّأصحاب ّاحتياجات تمبية

ّّتيـوخدم ّمسمى ّعمييا ّيطمؽ ّ(الخدماتية)وبعضيـ ّسماتّمعظـ ّمف ّسمة ّوىي ّالخدمةّمنظمّّ، ات
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ّ ّالالعامة، ّحاكمية ّفي ّالخصائصّالميمة ّمف ّواحدة ّتعتبر ّتتمكفّمنظمّّكما ّلكي ّوذلؾ ّالعامة، ة
ّ(2017)جالؿّبدوي،ّّاتّواآللياتّالمستخدمةّفيياّمفّخدمةّالجميعّبالّاستثناء.سمؤسّّال

ّالضروريّّ ّزمنيّّّومف ّإطار ّىناؾ ّيكوف ّالّأف ّتقدـ ّوتمارسّمؤّسسمناسب، ّخدماتيا ّخاللو ّمف ة
ّيعنيّلزومًّ ّوىذا ّبعممياتيا، ّوتقوـ ّالمجتمعّنشاطاتيا ّبو ّيرد ّمفّالتفاعؿّبيفّما ّعالية ّدرجة ّوجود ا

نظرّأفرادهّتجاهّالقراراتّوالعمميات،ّوسرعةّتفاعمياّمعّتسارعّالمجتمعّمعّالتغذيةّالراجعة،ّووجياتّ
ّ.(2019.ّ)النجار،ّطرّالقراراتّاعتمادًاّعمىّذلؾيميوّالتعديؿّخالؿّعممياتّالتنفيذّأوّأُّ

الستجابةّفعؿّلمثيرّما،ّوقدّتكوفّاّياّالسموؾّالذيّيأتيوّإنسافّكردّّبأنّّّ(االستجابة)ويعرؼّالباحثّ
ّمثؿّ ّمعقدًا ّكحركةّالجسـّأوّسموكًا ّبسيطًا مجردّتغييراتّجسمانية،ّمثؿّاالنفعاؿ،ّوقدّيكوفّسموكًا

 إعادةّترتيبّالبيئةّالمحيطةّباإلنساف.

 المساواة والعدالة .4

ّالتمييزّفيّأيخضعّجميعّّأفويعنيّذلؾّ ّوعدـ ّالمجتمعّلممساواة ّفيـّطارّالحاكميّّإفراد ّالرشيدة، ة
ّبا ّوالكرامةمتساووف ّوالحريات ّّ،لحقوؽ ّلجميع ّيكوف ّبحيث ّاالجتماعي ّالعدؿ ّىنا فرادّأوالمقصود

ّلتحسيفّّوشيوخًّّورجاالًّواطفاالًّّالمجتمعّنساءًّ ّالفرصة ّلتحسيفّأا ّاالجتماعيةّوالتطمعّدائما وضاعيـ
ّاحتياجاتيـّ ّتوفير ّعمى ّوالعمؿ ّاالجتماعي ّامنيـ ّوضماف ّوالميمشة ّالمحرومة ّالفئات اوضاع

ّ(24ّ،2017ة.ّ)الكردي،ّيّّساساأل

ّاالجتماعيّّّالعدؿّتوفرّيتطمبّمماّوحمايتيـ،ّرفاىيتيـّلتحسيفّلمجميعّالفرصّتوفيرّالمساواةّتعني
ّأولويةّذاتّسياساتّوضعّمعّأوضاعيـ،ّلتحسيفّالحياتيةّالفرصّلدييـّلتكوفّالمواطنيفّلجميع

ّأمنيـّوضمافّاألساسيةّجاتيـحاّإشباعّضمافّأجؿّمفّالمحرومةّالفئاتّأوضاعّتحسيفّالستيداؼ
ّالمجتمعي ّاالساسيةّالحاجاتّيمبيّبشكؿّاالنتاجيةّوالقدراتّالمواردّتوزيعّىيّاالجتماعيةّوالعدالة.

ّالتقنيةّوالمساعدةّالكافيّالماؿّورأسّاالرضّاستخداـّفيّحقوقيـّويضمفّالمجتمع،ّأفرادّلكافة
ّأفّّّإذّوالمجتمع،ّالحقؿّفيّالقرار،ّنعصُّّفيّلممشاركةّلمجميعّالمجاؿّإفساحّويتـّالتسويؽّوفرص

ّ(26-24ّ،2013)مطير،ّّ.بأكمموّاالجتماعيّالنظاـّتيديدّعمىّقادرّاالجتماعيّّّاالضطراب
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ّفيّإطارّبأنّّّ(المساواة)يعرؼّالباحثّّو ّالتمييز ّوعدـ ّلممساواة، ّالدولة ّفي ّاألفراد ّإخضاعّجميع يا
ّالحكومةّالرشيدة.

 سيادة القانون .5

،ّوىذاّماّياوتثبيتّعمىّإرساءّأسسّالعدالةّوأركانياّيساعداحتراـّالمبادئّالقانونيةّّأفّّّفيوّمماّالّشؾّّ
لىّمساواةّالجميعّأماـّالقانوف،ّّيقودّإلىّتفعيؿّآلياتّحؿّّ النزاعاتّوتحريكياّباألساليبّّالقانونيةّوا 

ستأنؼّفّتُّأّووذلؾّباتأكيدّلفّيحدثّسوىّعفّطريؽّالعمؿّعمىّأفّيكوفّالجيازّالقضائيّمستقاًلّ
ّ(2017.ّ)الزبوف،ّالرقابةّعمىّمختمؼّاإلنجازاتّعمىّكافةّالمستوياتّوتستمرّّ

الّبدّلمقانوفّأفّيسود،ّوىذاّماّيسمىّبسيادةّالقانوفّومعناهّأفّتطبؽّبنودّالقانوفّبحذافيرىاّعمىّكؿّ
ّكانتّأصم ّميما ّاستحقو ّمفّالعقابّإذا ّبحيثّالّيفمتّأحد ّاستثناء، ّومركزهّالمواطنيفّمفّغير و

ّلكؿّّ ّحيثّأفّالقانوفّيشكؿّالمرجعية ّّالوظيفي، ّينبغيّبناءّصيغة ّالىّجانبّىذا ُّحكـالمواطنيف،
ّيؤديّّ ّوىذا ّاألمر، ّاحتاج ّإف ّلمتطوير ّقابمة ّلكنيا ّوثابتة ّالّمستقرة ّباالستقرار ّالشعور ّسّياسيّّإلى

ّ(2014.ّ)حنا،ّقراطيةاتّالديممؤّسسوالعيشّبثقةّفيّقراراتّالدولةّوقوانيياّمفّخالؿّبناءّال

 المشاركة .6

والديمقراطيةّمصطمحّحديثّالنشأةّومقصودهّإتاحةّالفرصةّلمعامميفّبأفّيعبرواّعفّآرائيـّوأفكارىـّ
واّباقتراحاتيـّذاتّالعالقةّفيماّيقوموفّفيوّمفّأعماؿ،ّ،ّوأفُّيدلُّأفواهّبحريةّمفّغيرّكبتّأوّتكميـ
ّيجوؿّفيّخ ّبما ّفّووأفّيتحدثوا ّتحديدًا ّكذلؾّاطرىـ يّالجوانبّالتيّتمسّمصمحتيـّبشكؿّمباشر،

ّتتخذّاإلدارةّمفّقراراتّالتيّيمكفّأفّتؤثرّفييـتعنيّإعطاءىـّالفسحةّمفّالحريّّ ّ،ةّلممشاركةّفيما
ّ(2016.ّ)قويدر،ّوتمتصؽّبأعماليـ

ّالمبادئّاالساسيةّفيّبناءّال ُّّحكـتعتبرّاحد توّةّعمىّمدىّفعاليمفّالمؤشراتّالرئيسيّّّفييالرشيد،
ودوريةّاالنتخاباتّووجودّّمفّخالؿّوجودّالمجتمعّالمدنيّّّإالّّفّتتحقؽّالمشاركةّأوكفاءتو،ّوالّيمكفّ

ّ(48ّ،2017ية.ّ)الزبوف،ّتشريعاتّناظمةّيستندّعمييا،ّناىيؾّعفّحسفّاالدارةّالمحمّّ

ّفإنياّبذلؾّتضمفّلجميعّأفرادّالمجتمعّمفّغير ذاّماّطبقتّالديمقراطيةّتطبيقًاّصحيحًا زّأوّيّّتحّوا 
استثناءّالمشاركةّالفعالةّفيّاتخاذّالقرارّوصنعو،ّّوكذلؾّتضمفّحريةّالرأيّوالفكرّوالتعبيرّمتناسبةّ
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ّاألساسيّّ ّالمعايير ّمع ّتعنيوّبذلؾ ّوما ّالمشاركة ّمبدأ ّبيف ّالفت ّارتباط ّوىناؾ ّاإلنساف، ّلحقوؽ ة
ّمّشفافيال ّليـ ّالحكومات ّتوفره ّما ّالناس ّيعرؼ ّبالغرضّأف ّيفي ّفال ّة، ّمعمومات، ّف معرفةّألف

اآللياتّالمناسبةّليكوفّالشعبّقادرًاّّرالمعموماتّوحدىاّالّيفيّبالغرض،ّبؿّمفّالضروريّأفّتتواف
اّأفّيضعّالمسؤوليفّعمىّممارستياّلمتأثيرّفيّصنعّالقرارّأوّتعديموّأوّتبديمو،ّومفّحؽّالشعبّأيضًّ

ّيقوموفّبوّمفّأع .ّ)وحشيةّوفتيحة،ّماؿّترتبطّبمصالحيـتحتّطائمةّالمسؤوليةّوالمحاسبةّلكؿّما
2015)ّ

 التوافق .7

ومعّآلياتّالتطبيؽّقدرّّ،إفّالوصوؿّإلىّتوافؽّعاـّحوؿّأىـّمصالحّجماعةّالعمؿّمعّالسياسات
العديدّمفّالجياتّذاتّّثّمةةّمنظمّّّتسويةّالمصالحّالمختمفة،ّوعادةّفيّكؿّّّتعنيوالمستطاع،ّىوّماّ

ّأيّتتعارضّب ّالمتضاربة، ّوأصحابّرؤوسّالمصالح ّالعميا ّاإلدارة ّوالمألوؼّأف ّبعض، ّمع عضيا
وتحقيؽّاالستعماؿّاألمثؿّلممواردّّ،األمواؿّيسعوفّباستمرارّإلىّتحقيؽّأفضؿّالعوائدّالماديةّوالمعنوية

ّبحوّز ّالالتي ّيسعى ّالمقابؿ ّوفي ّموّظفتيـ، ّوف ّعمىّإلى ّوالحصوؿ ّوالرواتب ّاألجور ّأفضؿ تحقيؽ
تحسيفّظروؼّالعمؿّوأفّتكوفّشروطّعمميـّمالئمة،ّوىناّتختمؼّوجياتّالحوافزّويطمعوفّدومًاّب

الرشيدّيتطمبّالكثيرّمفّالعمؿُّّحكـتطبيؽّالّالنظرّالتيّترضييـّوالتيّتحقؽّمصالحيـ،ّلذلؾّفإفّّ
مفّأجؿّالتوفيؽّبيفّوجياتّالنظرّالمختمفةّوالتيّقدّتكوفّمتباعدة،ّومحاولةّالتقريبّبيفّوجياتّ

)جالؿّبدوي،ّّمسافةّبينيـّلموصوؿّإلىّتوافؽّمريحّيحقؽّمصمحةّجميعّاألطراؼنظرىـّوتقصيرّال
2017)ّ

ّفإفّّ ُّّحكـالّلذلؾ ّوالكثيرة ّالمختمفة ّالنظر ّوجيات ّبيف ّالتوفيؽ ّيتطمب ّفيّّوالرشيد ّمصمحة ّلو مف
المجتمعّمفّأجؿّالوصوؿّإلىّحالةّمفّاالستقرارّفيّالقرارّالمتخذ،ّوالذيّيحقؽّالمصمحةّالعامة،ّ

ّيتطمبّالّومف ّيتطمبّوجودّمنظورّواسعّالنطاؽ،ّوطويؿُّّحكـىنا ّالتوفيؽ،ّكما الرشيدّأفّيتـّىذا
ّ(2019.ّ)النجار،ّاألجؿّليتالءـّمعّماّىوّمطموبّلتحقيؽّالتنميةّالمستدامة،ّوكيفيةّتحقيؽّأىدافيا

ّ

ّ
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 الرؤية االستراتيجية .8

ّالّتعد ّىذه ّمسار ّمنيا ّاآلخروف ّيستوضح ّطريؽ ّخريطة ّتوفرّنظمّّماالستجابة ّبحيث ّتمؾ، ّأو ة
ىذهّاألمورّّمعموماتّكافيةّومحددةّعفّالتقنيةّوالتركيزّوالعمالءّواألسواؽّالجغرافيةّواإلنتاجية،ّوكؿّّ

ّال ّمنظمّّة،ّوكذلؾّاإلمكاناتّالتيّتسعىّالمنظمّّالتيّتتبعيا ّالمستقبميةّّإلىة ّوكذلؾّالصورة تطويرىا
ّ(2016.ّ)قويدر،ّةّالتيّترغبّاإلدارةّفيّالوصوؿّإلييامنظمّّلم

ّالتنميةّبالمشاركةّبيفّّإفّّ ّبمفيوـ اتّالقطاعّالخاصّمفّمؤّسساتّالدولةّوبيفّمؤّسسالرؤيةّتتحدد
خالؿّرسـّالخططّبعيدةّالمدىّلتحقيؽّذلؾّلتطويرّالعمؿّالمجتمعيّمفّجيةّوأفرادهّمفّجيةّأخرىّ

ىّيتـّتحقيؽّالنتائجّاإليجابيةّوالعمؿّعمىّالتنميةّالبشرية،ّىذاّحسبّمفيوـّالحاكميةّالرشيدة،ّوحت
المرضيةّفيّرسـّالخططّضمفّإطارّالحاكميةّالرشيدة،ّيجبّأفّيؤخذّبعيفّاالعتبارّكافةّالمتغيراتّ
الداخميةّوالخارجيةّالتيّقدّتؤثرّعمىّالسيرّحسبّالخطط،ّوكذلؾّدراسةّالمخاطرّالتيّمفّالممكفّ

ّ(2017)الكردي،ّّ.أفّتواجوّاإلدارةّخالؿّالتنفيذّومحاولةّوضعّالحموؿ

سمىّءّماّيحدثّفيّالوقتّالراىف،ّوىذاّماّيُّوّْاتّالناجحةّعادةّخططًاّمستقبميةّعمىّضَّمؤّسسالُتعّدّ
بالتخطيطّاالستراتيجيّحيثّأنوّأداةّلتنظيـّالوقتّالحاضرّعمىّأساسّالتوقعاتّفيّالمستقبؿ،ّأماّ

ّتُّ ّيعنيّأنوّترسـّطّرمنظمّّـّالصمّّعندما ةّوتقودىاّمنظمّّيؽّالمستقبؿّفتأخذّالةّخطةّاستراتيجيةّفيذا
ّسنوات ّعدة ّبعد ّتكوف ّحيثّترغبّأف ّإلى ّالحالية ّالمحظة ّّومف ّومفّ، ّعشرًا، ّأو ّخمسًا ّتكوف قد

ّعمىّّالضروريّّ ّشرطّأفّتكوفّمقسمة ّالتشغيمية ّيسمىّبالخطة ّما ّاالستراتيجية ّالخطة أفّتتضمف
 ّ(2013)مطير،ّّمدارّسنواتّإعدادّالخطةّالشاممة.

 والفاعميةالكفاءة  .9

ياّصفةّتعنيّالنتاجّأوّالمقدرةّعمىّالوصوؿّإلىّالنتيجةّالمطموبة،ّوتعبرّأماّالفاعميةّفتعرؼّعمىّأنّّ
ّتُّ ّالتي ّالمستخدمة ّالعناصر ّصالحية ّمدى ّعف ّالنتائجّالفاعمية ّعمى ّلمحصوؿ ّبالمدخالت دعى

ناسبّوبطريقةّصحيحة،ّالمطموبةّالتيّتسمىّبالمخرجات،ّأماّالكفاءةّّفييّأداءّاألعماؿّبالشكؿّالم
ّمقابؿّأقؿّ ّوتعنيّتحقيؽّأعػػمىّإفادة ّوالنتائج. ّالتيّتربطّبيفّالموارد ّإلىّالعالقة ّتشيرّالكفاءة كما

إلىّةّذاتّكفاءةّيعنيّأفّتتحصؿّالمنافعّبأقؿّماّيمكف،ّوأفّتصؿّمنظمّّالتكاليؼ،ّوالّبدّأفّتكوفّال



43 

ّالفائتّاليدؼّالمنشود ّمف ّويتضح ّىذا ّيمكف، ّما ّأداءّّبأسرع ّأنيما ّوالفاعمية ّتعريفاتّالكفاءة مف
األعماؿّالجيدةّبطريقةّصحيحةّبيدّأفّالفاعميةّمرتبطةّبالقيادة،ّأماّالكفاءةّفترتبطّباإلدارة،ّفنقوؿّ:ّ

واضحةّّةؽّعندماّيكوفّتـّالرسـّلرؤيتمؾّقيادةّفاعمةّوتمؾّإدارةّكفؤة،ّوىذاّيعنيّأفّالفاعميةّتتحقّّ
ستراتيجياتّمستقبميةّناجحة،ّباإلضافةّإلىّوجودّالمبادئّوالقيـّوالسعيّووضعّأىداؼّمحددةّورسـّا

ّورقابةّ ّلموقت دارة ّوا  ّوتنظيـ ّتخطيط ّىناؾ ّيكوف ّعندما ّفتتحقؽ ّالكفاءة ّأما ّوالتطوير، ّالتنمية إلى
ّ(2018.ّ)أبوّحسيف،ّداريّّماّيتعمؽّبالعمؿّاإلّومتابعة،ّوبكؿّّ

ّمفردتاف ّوالفاعميةّىما ّماّّوالحقيقةّأفّالكفاءة ّيتعمؽّاألمرّبقياسّاإلنجازات،ّوىذا متالزمتافّحينما
ّلألي تعريؼّاألداءّعمىّأنوّّداءّانطالقاّمفّالمفردتيفّمعًا،ّولذلؾّتـّّعكسّالتوجوّالذيّيعطيّتعريفًا

ّالعماؿّ ّيقدمو ّالذي ّوالمجيود ّاإلدارة ّعمى ّتعتمد ّالتي ّالنتيجة ّوالمجيود، ّالنتيجة ّبيف ّالعالقة تمؾ
ّواألموّظفوال ّالغاياتّوف، ّبموغ ّحالة ّخاللو ّمف ّيتبيف ّفيّغالبّأحيانو ّكمية ّمعمومة ّداء ّتيادرجاو

.ّ)جالؿّبدوي،ّةمنظمّّوتحقيؽّاألىداؼّبالمعاييرّالمرصودةّوالخططّالموضوعةّوالتيّأعدتياّإدارةّال
2017)ّ

المياراتّّوتتمثؿّفيّالمقاربةّبيفّ،بأنياّالقدرةّعمىّالتحرؾّفيّمحيطّمينيّّ)الكفاءة(ّيعرؼّالباحثّّو
فيياّقدراتّفرديةّكامنةّوتنظيـّالعمؿّالذيّيمنحّشرعيةّممارسةّمعرفيةّمعينة،ّوىيّخاصيةُّّحكـالمت

ّمرتبطةّبالفردّأكثرّمفّارتباطياّبتنظيـّالعمؿ.

ّالّ(الفاعمية)وعرؼّ ّقدرة ّلتحقيؽّأىداؼّمؤّسسبأنيا ّبكفاءة ّواستخداميا ّالمتاحة ةّعمىّتأميفّالموارد
ّمحددة.

 الرشيد ُحكمالتي تواجو االجيزة الرقابية في تحقيق مفيوم ال عيقاتمُ ال 3.1.2

 ة(ي  التنظيم) ةداري  اإل ُمعيقاتال .1

عدةّّمرّمستجدّفيأّأيّّّفيّةمنظمّّّأيّّالتيّتواجوّّىا،ّوىيوتحديدةّداريّّيمكفّحصرّالمعوقاتّاإل
ةّإلىّخوفيـّمفّفقدىـّيفّإضافموّظفةّوالداريّّوالناتجةّعفّالنقصّفيّالوعيّعندّالقياداتّاإلّ،نقاط

ّ(43ّ،2017)عمواف،ّّ،كاآلتيوىيّّمرّجديدّأوّتقنيةّجديدةأّأيّّتطبيؽّّمراكزىـّالوظيفيةّفيّحاؿّتـّّ
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 ضعؼّالتخطيطّوالتنسيؽّعمىّمستوىّاالدارةّالعمياّ .1
عدـّوضوحّالدورّوغموضّالمياـّالمطموبّتنفيذىاّوسببّذلؾّيرجعّإلىّعدـّوجودّاالىتماـّ .2

 .الدارةّالعمياالكافيّمفّقبؿّا
ةّواعتمادىاّعمىّأساليبّتقميديةّومحاولةّالتمسؾّبياّمماّيقمؿّيّّالتنظيمةّّوداريّّالمستوياتّاإل  .3

 مرّمستحدث.أّأيّّياّمفّتمفّاستفاد
اتّالحكوميةّمفّطرؼّالعامميفّالتيّتبرزّضدّتطبيؽّمؤّسساتّوالمنظمّّمقاومةّالتغييرّفيّال .4

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

 .اتّالمستقبؿّااللكترونيةمنظمّّيخدـّالتحوؿّنحوّ
ىماؿّالرشيدّفيّفمسطيفّويتمّثؿّفيّإُّحكـةّفيّتحقيؽّالداريّّخرّلمرقابةّاإلاّأويضيؼّالباحثّمعيقًّ
ّالنفسيّلمفّر ّالعامؿالعامؿ ّد ،ّ ّارتباطًّوتيميشّاحتياجتو ّوالمرتبة ّعمىّّاوثيقًّّاالنفسية ّالفرد برقابة

فّيتـّصارّأىذاّالمعيؽّباختّتوضيحويمكفّالوقائيةّّضمفّمسؤولياتّالرقابةّالسابقةّأوّذاتو،وتقع
ّوليسّْالة.ّانسانًّباعتبارهّإّموّظؼالتعامؿّمعّال

ّوالّو ّالمعوقػات ّمػف ّالعديػد ّىنالػؾ ّعامة ّالبصورة ّمفيػوـ ّتطبيػؽ ّمػف ّتحػد ّالتػي الصػالحُّّحكـعوامػؿ
بيفّّبيفّاألحزابّالحاكمة،ّوكذلؾّالتنسيؽّمػاّسّياسيّّوتعمؿّعمىّتقويضوّمفّبينياّضعؼّالتنسيؽّال

ػػالحياتّوالمسػػؤوليات،ّوكػػذلؾّغيػػابّالديمقراطيػػةّػػاتّالدولػػةّالمختمفػػةّمػػفّخػػالؿّتػػداخؿّالصّّمؤّسس
عدـّاحتراـّالحرياتّالفرديةّوالجماعيػة،ّّووبيئةّفكريةّمناسبةّليا،ّّسّياسيّّة،ّوعدـّوجودّمناخّالحقيقي

،ّوضػعؼّاكتسػابّالمعرفػةّهوتقاليػدّوعدـّتمكيفّالمرأةّواخذّدورىاّفيّالمجتمػعّنتيجػةّعػاداتّالمجتمػع
وىنالػؾّ،ّتػدىورّالوضػعّاألمنػيّووتوظيفيػاّفػيّخدمػةّالمجتمػعّبالشػكؿّالػذيّيطػورّالقػدراتّالبشػرية،ّ

ّ،2014.ّ)بخيت،ّماليّّوالّداريّّالصالحّكالفسادّاإلُّحكـبعضّالعوامؿّتقؼّبالضدّمفّتطبيؽّمفيوـّال
111)ّ

ّاليماّمضىّمفّمصطمحاتّّكؿّّإّفّ الرشيدّوتعتبرّمفّمقوماتو،ّوالحقيقةُّّحكـندرجّضمفّإطارّمفيـو
يّالذيّيسمحّبناءهّعمىّأسسّوفرةّفيّثقافتناّبالقدرّالكافليستّمتّوومبادئالصالحُّّحكـأفّمقوماتّال

ّالّإفّّحيثّّ،متينة ّآخرُحكمتّفمسطينيّّمجتمعنا ّواالتكاليةّحينًا والمجتمعّالعشائريّّ،وّالسمطويةّحينًا
ةّسّياسيّّاألحزابّالّةّغائبةّمغيبةّالّصوتّليا،ّعممًاّبأفّّسّياسيّّاألحزابّالّفيّغالبّأحيانو،ّلذلؾّفإفّّ
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ّبناءّالتعتبرّم ُّحكـالرشيد،ّوغيابياّيعنيّسيطرةّالنظاـّوالُّحكـفّالقواعدّاألساسيةّالتيّيتكئّعمييا
ّ(2014.ّ)حنا،ّاستبدادّالسمطةّالعشائريّالذيّيبرزّقدّيوازفّمفّحيثّتأثيرهّاإليجابيّوالسمبيّّ

ومنياّّداريّّازّاإلالرشيدّوالمرتبطةّبالجيُّحكـةّالتيّتقؼّفيّوجوّتطبيؽّالداريّّكثيرةّىيّالمشكالتّاإل
ّ(2018)أبوّحسيف،ّّ:ماّيمي

 وضعؼّالالمركزيةّعمىّمستوىّاإلدارة.ّياوتغمبسطوةّّالمركزيةّالشديدةّ .2
امؿّواالفتقارّإليو،ّوالذيّيتسببّفيّالتقميؿّمفّاالستعماؿّاألمثؿّلمطاقاتّغيابّالتخطيطّالشّّ .3

 ة.يّّالتنظيم
اليائؿّّداريّّاستحالتياّبسببّحجـّالجيازّاإلّوأحياناًّّ،داريّّصعوبةّتفعيؿّالرقابةّواإلشراؼّاإل .4

ّمفّجية ّنشاطاتو ّماّّ،وكثرة ّزائدة ّعمالة ّيضاؼّإلىّذلؾّوجود ّأخرى، ّمفّجية وتعددىا
ّال  الرشيدّصعبًا.ُّحكـيجعؿّعمميةّتطبيؽّمفيـو

ّتغييرّنمطّاإلدارةّالتقميديّبأنماطّاإلدارةّالحديثة،ّيّّالتنظيمالتقاليدّ .5 ة،ّحيثّمفّالصعبّجدًا
ّفيّاليبّو ّبطريؽّالمشاركة ّتقؼّعائقًا ّتخوؼّالمديريفّفيّاإلمنظمّّذا ّسببو ّمفّة ّالعميا دارة

 الفشؿّأوّفقدافّالسيطرةّعمىّالوضعّّواتخاذّالقرارات.
ّبعضّالمدراءّكاالستبداديةّوالتسمطّوالديكتاتوريةّوانفرادىـّبكؿّماّ .6 الصفاتّالتيّيتمسؾّبيا

 ة.مؤّسسكتيـّفيّإدارةّالةّوعدـّالسماحّألحدّبمشاّرمؤّسستتطمبوّال
ّالتخصصاتّالمينية .7 ّوتبايف ّالمعرفة ّوشح ّالخبرة ّتوافّرّقمة ّعدـ ّدوفّىاأو ّذلؾّيحوؿ ّكؿ ،

 .يفقيونيامشاركةّالعامميفّفيّأمورّالّ
 

 التشريعية ُمعيقاتال .8

ّاأل ّمف ّشيء ّالحديثّعف ّأسمفنا ّأف ّوبعد ّالّسبابأخيرًا.. ّتطبيؽ ّدوف ّتحوؿ ّفيُّّحكـالتي الرشيد
بسببّاالقتتاؿّّغيابّالمجمسّالتشريعيّّّوّوفيّظؿّّإنّّأخرى،ّحيثُّّمعيقاتضاؼّإلىّذلؾّفمسطيف،ّي
وىيّّ،ـّ،ّوىناّيمكفّالقوؿّالشيءّالكثيرّعفّحالةّغريبةّونادرة 2007منذّعاـّّفمسطينيّّواالنقساـّال

ّال ّديوافّالرقابة ّولذلؾّيبقىّ ّالرقابيةّوىوّالمجمسّالتشريعي، ّلمعممية ةّداريّّةّواإلماليّّغيابّالحاضنة
كجسدّمبتورّالذراعّالّقدرةّلوّعمىّالقياـّبمياموّكماّيجبّأفّيكوفّبمعزؿّعفّباقيّأجيزةّالجسدّ
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ّالنقصّفيّجسدّالديوافّتأثيرّسمبيّ ّأفّيكوفّليذا الحيويةّاألخرىّالتيّتساندّالديواف،ّوبديييّجدًا
.ّميامةّالموكمةّإليوّبالشكؿّالصحيحضعؼّالكفاءةّعندّديوافّالرقابةّفيّأداءّويُّّ،بالغّيزعزعّالفاعمية

ّ(2019)الزرو،ّ

ّديوافّالرقابةّفيّتنفيذّمياموُّّمعيقاتيضاؼّإلىّال ّتحدياتّيواجييا التيّتواجوّديوافّالرقابةّأيضًا
ّ(2019)الزرو،ّىي:ّّو

ّاإل .1 ّديوافّالرقابةّحصائياختفاء ّعمييا ّالتيّمفّالممكفّأفّيستند ّبالوضوحّوالثقة اتّالتيّتتسـ
 ةّفيّأداءّعممو.داريّّواإلّةماليّّال

ّإفّّةّإلىّمناطؽّ)أّ،ّبّ،ّج(ّحيثّفمسطينيّّالتحديّالكبيرّىوّتقسيـّمناطؽّالسمطةّالوطنيةّال .2
ّاإل ّالناحيتيف ّمف ّاالسرائيمي ّاالحتالؿ ّسيطرة ّإلى ّبكامميا ّتخضع ّتحديدًا ّ)ج( ةّداريّّمناطؽ

عفّتمؾّالمنطقة،ّوبالتاليّّواألمنية،ّوىذاّماّيفوتّعمىّالديوافّالحصوؿّعمىّّمعموماتّكافية
خارجةّعفّنطاؽّسيطرةّالسمطةّّايصعبّعميوّأفّيمارسّأعمالوّبحريةّفيّىذهّالمناطؽّألني

 ة.فمسطينيّّالوطنيةّال
ـّوىذاّيجعؿّمف2007ّّالعميؽّوالقاصـّالذيّيييمفّعمىّفمسطيفّمفّعاـّّفمسطينيّّاالنقساـّال .3

 الصعوبةّالتواصؿّأوّالعمؿّفيّمنطقةّقطاعّغزة.ّ
ّلميامو2007ّمفّعاـّّفمسطينيّّتوقؼّالمجمسّالتشريعيّال .4 ّعفّالعمؿ،ّوعدـّممارستو ّأيضًا ـ

ّسبابموّألالرقابيةّوالتشريعيةّعمىّحدّسواءّمماّيضعؼّمكانتوّويقمؿّمفّفاعميةّالديوافّوتعطّّ
 حاضنةّلمديواف.ّيعدمنياّاالعتقاالتّاإلسرائيميةّلبعضّأعضائو،ّعممًاّبأفّالمجمسّالتشريعيّ

ةّالمخصصةّلمديوافّمفّالموازنةّّقميمةّومحدودةّنسبيًا،ّفيّالوقتّالذيّتبمغّموازنةّماليّّمواردّالال .5
ّىوّمطموبّمنوّمفّّ(5.3)الديوافّالسنويةّ ّالرقـّغيرّكاٍؼّمقارنةّبما مميوفّدوالرّفقطّوىذا

الديوافّّيمّكفّالّماليّّالموردّالّايفّإلىّغيرّذلؾ،ّوىذموّظفمياـّوأعماؿّتحتاجّعددًاّكبيرًاّمفّال
ّ ّمخصصات ّاعتماد ّعمؿّماليّّمف ّطبيعة ّتفرضيا ّعديدة ّمجاالت ّفي ّوالمختصيف ّلمخبراء ة

 الديواف.
يعتبرّمفّأىـّالتحدياتّالتيّوىذاّفمسطيفّتحتّنيرّاالحتالؿّاإلسرائيميّّومماّالّشؾّفيوّأفّّ .6

ّالديوافّبأعمالوّوميامو،ّوتمنعوّمفّممارسةّميامةّبفا  عميةّواقتدار.ّّتقؼّتحوؿّدوفّأفّيقـو



47 

ّال .7 ّتعتبرّالحالة ّاستثنائيةّومختمفةّعفّأيّفمسطينيّّوبشكؿّعاـ، ةّحالةّخاصةّذاتّخصوصية،
دولةّأخرىّمفّدوؿّالعالـ،ّكونياّدولةّمحتمةّمحبوسةّالحرياتّفإفّىذاّبالتأكيدّالّيعيؽّعمؿّ

ّيعيؽّالتنميةّويجفؼّالتخطػيط،ّويؤخرّعممياتّالبناءّويوق ؼّالتقدـ،ّومفّالديوافّفحسب،ّإنما
 (2014ىذهّالخصوصياتّنذكرّماّيمي،ّ)حنا،ّ

 ةّالّتممؾّالسيادةّالكاممةّعمىّاألرضّومواردىا.فمسطينيّّالسمطةّال -
 اتيّداخؿّدولةّفمسطيف.مؤّسسعدـّوضوحّالبناءّال -
ّالغربية،ّ - ّإلىّالضفة ّتقسـ ّفييّمقطعةّاألوصاؿ، تشتتّفمسطيفّمفّخالؿّالتقسيماتّالواسعة،

ّغ ّقطاع ّتقسيماتّالقدس، ّإلى ّإضافة ّاألخضر، ّالخط ّداخؿ ّيقع ّالذي ّوالقسـ ّالشتات، زة،
ّوت ّوالمخيمات ّوالقرى ّلألرضّكالمدف ّداخمية ّتقسيمات ّتعتبر ّوالتي ّلممواردّقالتقسيمات سيمات

ومقيموفّومشردوفّومنفيوفّوأسرىّألىّغيرّذلؾّمفّّونازحوفالبشرية،ّفيناؾّمواطنوفّوالجئوفّ
 طيعّوالشرذمة.المسمياتّالدالةّعمىّالتق

ّّو - ّالوطنية ّكالسمطة ّالمسؤوليات، ّمسمياتّالسمطاتّوبالتاليّتعدد ّوالمجمسّمنظمّّكثرة ّالتحرير ة
 الوطنيّوالمجمسّالتشريعي،ّوىناؾّبمدياتّومجالسّبمديةّّومحافظاتّوماّإلىّذلؾ.

دنيةّوالحرياتّةّوالمشكمةّاألمنيةّعمىّكثيرّمفّالقضاياّالمسّياسيّّأحيانًاّيتـّتغميبّقضيةّالحالةّال  -
 الرشيد.ُّحكـالشخصيةّوالتنميةّوغيرىاّمفّاألمورّالتيّتعطؿّسيرّال

- ّ ّشبوّكامؿّعمىّالتمويؿّالخارجيّماليّّعدـّوجودّموارد ّالدولةّاعتمادًا ّذاتيةّأوّمحميةّواعتماد ة
 لدعـّموازنتيا.



 المحاسبية ُمعيقاتال .9

نتيجةّلنظـّالقضاءّالضعيفة،ّوعدـّمحاسبةّضعؼّالقوانيفّوعدـّالمقدرةّعمىّتطبيؽّالموائحّبدقةّّإفّّ
ّشؾّّ ّال ّكذلؾ ّخاص، ّبشكؿ ّالكبار ّالمصالحّّأفّّّالفاسديف ّمع ّوتعارضيا ّالعامة ّالمصالح تداخؿ

الشخصية،ّواستيالءّأصحابّالنفوذّوىيمنتيـّعمىّتوجيوّالمواردّالعامةّبالطرؽّالتيّتخدـّمصالحيـ،ّ
الفسادّوىيئةّالرقابةّوالمحاسبةّغيرّقادرةّعمىّالقياـّاتّالرقابيةّمثؿّىيئةّمكافحةّمؤّسسيجعؿّمفّال
المحاسبيةّالتيّتعترضّطريؽُّّمعيقاتتّمفّأجمو،ّولعؿّىذهّالنقاطّىيّمفّأىـّالسسّّبعممياّالذيّأُّ

ّ(2017.ّ)الكردي،ّديوافّالرقابةّمفّالعمؿّبشكؿّجيد
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 ة بالكفاءة المينية المتعم ق ُمعيقاتال .10

ّال ّمجموعة ّىي ّالمينية ّالداءّالكفاءة ّالعامؿ ّيحتاجيا ّالتي ّوالمياراتّواالتجاىات معارؼّوالمفاىيـ
ّويسرّدوفّعناء ّبسيولة ّمينتو ّبممارسة ّوتسمحّلو ّاعدادهّفترضّأوالتيّيُّّ،عممو، ّاثناء فّيكتسبيا

ّ(2019ّ،475وتدريبوّلمعمؿ.ّ)الفايز،ّ

ّال ّاىـ ّاُّمعيقاتومف ّالرقابة ّديواف ّالتيّتواجو ّالمينية ّبالكفاءة ّواإلماليّّلالمرتبطة ّ)فرجّّ،ةداريّّة ىي،
ّ(2020ّ،235وامحمد،ّ

ـّءيّالرقابةّوالمراجعة،ّفالّتتالموّظفرّدرجةّعاليةّمفّالكفاءةّوالتدريبّوالخبرةّلدىّعدـّتوفّّ .1
 درجةّكفاءتيـّوتدريبيـّمعّاحتياجاتّالوظيفةّالتيّيشغمونيا.

ةّمفّقبؿّرؤسائيـّداريّّةّواإلماليّّيفّالعامميفّفيّاالقساـّالموّظفرّاليةّلتقييـّكفاءاتّالعدـّتوفّّ .2
 باستمرار.

ّوموّظفرفةّالمينيةّالتيّيتمتعّبياّعدـّوجودّبرنامجّالجراءّتقييـّدوريّلمستوىّالكفاءةّوالمع .3
 الديواف.

 .ماليّّيفّلمواجيةّاثارّالفسادّالموّظفعدـّوجودّبرامجّمتخصصةّلتطويرّمياراتّال .4
 مالحظاتّالديوافّلمسنواتّالسابقة.اتّبمؤّسسعدـّاىتماـّاالداراتّالعمياّفيّال .5
6. ّ ّلدى ّالمعرفة ّالموّظفمحدودية ّالعمميات ّتقييد ّفي ّالسميمة ّباالجراءات ّالديواف ّفيّماليّّي ة

 ة.ماليّّالدفاترّوالسجالتّالمحاسبيةّواعدادّالقوائـّال
 

 التكنولوجية ُمعيقاتال .11

ّ،2013)عبدّالجابر،ّّ،ةّماّيميداريّّواإلةّماليّّالتكنولوجيةّالتيّتواجوّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتالّأىـّّمفّ
71)،ّ

1. ّ ّدوراتّتدريبيةتوفّّعدـ ّأساليبّحّةمستمّرّر ّيكوفّذلؾّبسببّّاالحتياؿوؿ ّوقد اإللكتروني،
 .لدوراتالكمفةّالمرتفعةّلمثؿّىذاّالنوعّمفّا

 .تكنولوجياّالمعموماتّىالنظاـّبأىميةّالرقابةّعمّيمستخدمّيعدـّوع .2
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 الديواف.ةّبأمفّالمعموماتّالمتبعةّداخؿّالمتعّمقبالسياساتّالنظاـّّيعدـّالتزاـّمستخدم .3
 اإللكتروني.ّاالحتياؿساليبّالالتطورّالمتسارعّ .4
 .ةّبأمفّالمعموماتالمتعّمقنشطةّالرقابةّالداخميةّالّياودعمالعمياّّاإلدارةعدـّاىتماـّ .5
 .أمفّالمعموماتّىالرقابةّالداخميةّعمّإجراءاتارتفاعّكمفةّتنفيذّ .6

ّ ّمعيقًّالبويضيؼ ّّولمتكنّااخرًّّااحث ّلوجيا ّعمؿ ّتواجو ّالالتي ّالرقابة فيّّداريّّواإلّماليّّديواف
لوجيةّالحديثةّوالمتطورةّّوفئةّكبارّالسفّفيّالديوافّيعانوفّمفّقمةّالخبراتّالتكنّوىوّأفّّّفمسطيف،

ّلمتطوراتّال ّتنظرا ّلـ ّالفئة ّىذه ّ،حيتّاف ّوادواتيا ّالمستحدثة ّالعنكبوتية ّالشبكة ّفي واكبّيائمة
 التطوراتّالتكنموجيةّفيّبدايةّتوظيفيـّوعمميـ.
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 الدراسات السابقة 2.2

 الدراسات العربية  1.2.2

الرقابة الداخمية  أنظمة(، بعنوان "المعوقات التي تواجييا 2020دراسة )فرج وامحمد،  .1
عضاء أمن وجية نظر  مالي  رة عمى دورىا في الحد من الفساد الات العامة والمؤث  مؤس سبال
 "ي ديوان المحاسبة الميبي  موظ فو 

ّ ّىدفت ّىذه ّتواجييا ّالتي ّالمعوقات ّمعرفة ّإلى ّبالّأنظمةالدراسة ّالداخمية ّالعامةّمؤّسسالرقابة ات
ّال ّالفساد ّمف ّالحد ّفي ّدورىا ّعمى ّّوّماليّّوالمؤثرة ّاعضاء ّنظر ّوجية ّالمحاسبةّموّظفمف ّديواف ي

ّعم ّالدراسة ّاليدؼّاعتمدت ّىذا ّولتحقيؽ ّالذيّالميبي، ّالمنيج ّباعتباره ّالتحميمي ّالوصفي ّالمنيج ى
ّعفّاراءّالباحثيف،ّواستخدمتّاالستبانةّك ّبعيدا وليةّلجمعّالبياناتّمفّأداةّأيصؼّالظاىرةّويحمميا

ّالعامميفّال ّالذيّتمثؿّفيّكافة ّالدراسة ّالميبيّبمدينةّماليّّمجتمع ّبديوافّالمحاسبة ّالعامة يفّباالدارة
ّتمثّّّ(61)لدراسةّمفّطرابمس،ّوتكونتّعينةّا يفّباالدارةّماليّّيفّالفنييفّوالموّظفؿّاالعضاءّوالمفردة

ّالعامةّلمديواف.

ةّوتشريعيةّومحاسبيةّومتعمقةّبالكفاءةّإداريّّالنتائجّالتيّتوصمتّاليياّالدراسةّوجودّمعوقاتّّىـّّأمفّ
تؤثرّعمىّدورىاّفيّالحدّمفّاتّالعامةّمؤّسسالرقابةّالداخميةّبالّأنظمةالمينيةّوالتكنولوجيةّتواجيياّ

ّ.ماليّّالفسادّال

نماط القيادية الحديثة ودورىا في تحقيق (، بعنوان " مدى ممارسة األ 2019، دراسة )النجار .2
 الرشيد" ُحكممعايير ال

ّاألّىذهّىدفت ّإلىّالكشؼّعفّمدىّممارسة ّفيّتحقيؽّمعاييرّالالدراسة ُّحكـنماطّالقياديةّودورىا
غيرّالحكوميةّفيّقطاعّغزة،ّمعّتسميطّالضوءّعمىّاالنماطّالقياديةّالحديثةّاتّمنظمّّلدىّالّيدالرش

ستراتيجية،ّوالقيادةّالتبادلية،ّباالضافةّعفّكشؼّمستوىّالقيادةّاالّ،والتيّنالتّاىتماـّالباحث،ّوىي
الفروؽّالرشيد،ّكماّتسعىّالدراسةّإلىّتحديدّأىـُّّحكـقةّبيفّاالنماطّالقياديةّالحديثةّومعاييرّالالالع

لمتغيراتّالديمغرافية.ّوقدّتـّىّإلىّااتّاستجاباتّالمبحوثيفّحوؿّموضوعاتّالدراسةّتعّزمتوّسطبيفّ
ّأستخدم ّكما ّالتحميمي، ّالوصفي ّالمنيج ّتـّاالّتاستخداـ ّوالتي ّالبيانات، ّلجمع ّرئيسة ّكأداة ستبانة
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عينةّطبقيةّعشوائيةّحيثّطبقتّىذهّالدراسةّعمىّّ( SPSS)ّحصائيتحميمياّباستخداـّالبرنامجّاإل
ّالبالغّ ّموّظفاتّالتيّيبمغّعددّمنظمّّةّغيرّحكوميةّمفّالمنظمّّّ(53)مفّمجتمعّالدراسة ّ(25)ييا

اّموّظفّ(357)كماّبمغّحجـّالعينةّّ،ـ2018فأكثر،ّوتزيدّميزانيتياّعفّمميوفّشيكؿّفيّعاـّّموّظؼ
ّ.اتمنظمّّةّمفّالعامميفّبتمؾّالموّظفّو

ةّمفّقبؿّأفرادّالعينةّمتوّسطوجودّموافقةّبدرجةّّ،مفّالنتائج،ّأىمياّتوصمتّالدراسةّإلىّمجموعة
اتّغيرّالحكوميةّفيّقطاعّغزة،ّكذلؾّوجودّموافقةّبدرجةّمنظمّّعمىّممارسةّالقيادةّالتبادليةّلدىّال

اتّغيرّالحكوميةّفيّقطاعّمنظمّّستراتيجيةّلدىّالكبيرةّمفّقبؿّأفرادّالعينةّعمىّممارسةّالقيادةّاال
 الرشيد.ُّّحكـاتّغيرّالحكوميةّبتطبيؽّمعاييرّالمنظمّّضافةّإلىّاىتماـّالاإلغزةّب

الرشيد ودورىا في تنمية الموارد  ُحكم(، بعنوان "معايير ال2018دراسة )أبو حسين،  .3
 ة"فمسطيني  البشرية بوازرة الداخمية ال

ّالدراسة ّىذه ّّىدفت ّالإلى ّمعايير ّاُّحكـالتعرؼّإلى ّتنمية ّفي ّودورىا ّبوزارةّالرشيد ّالبشرية لموارد
،ّوقدّتناوؿّالباحثّىذاّالموضوعّفيّضوءّاالىميةّالكبيرةّالتيّؽّالمدنيّّالشّّّ–ةّفمسطينيّّالداخميةّال

ّال ّمعايير ّبيا ّالوصفيُّّحكـتحظى ّالمنيج ّالباحث ّواستخدـ ّالبشري، ّالعنصر ّتنمية ّفي الرشيد
،ّ(العميا،ّالوسطى)ةداريّّالمستوياتّاإلالتحميمي،ّوتوزيعّاستبانةّعمىّأصحابّالوظائؼّاالشرافيةّفيّ

فيّقطاعّغزة،ّالبالغّّ(وكيؿّمساعد،ّمديرّعاـ،ّمديرّدائرة،ّرئيسّقسـ،ّرئيسّشعبة)التيّتتمثؿّفيّ
ّ.ة،ّحيثّاستخدـّالباحثّطريقةّالمسحّالشامؿموّظفًاّّوموّظفّ(251)عددىـّ

ّالمساءلة،ّّشفافيل)ّالرشيدُّحكـيتـّتطبيؽّمعاييرّالّ،متّالدراسةّإلىّجممةّمفّالنتائج،ّأىمياتوصّّ ة،
ّ(ستراتيجيةالمشاركة،ّسيادةّالقانوف،ّاالستجابة،ّالتوافؽ،ّالمساواةّوالعدالة،ّالفاعميةّوالكفاءة،ّالرؤيةّاإل

ّفيّمحافظةّغزة.ّفيّوزارةّالداخمية

 ينبفمسط العامة النيابة في الرشيد ُحكمال معايير تطبيق واقع ( بعنوان "2018إبراىيم، )دراسة  .4
 تعزيزىا بلوسُ 

الرشيدّفيّالنيابةّالعامةّبفمسطيفّوسبؿُّّحكـالدراسةّإلىّالتعرؼّإلىّ"واقعّتطبيؽّمعاييرّالّىذهّىدفت
ّالتحميمي،ّ ّالوصفي ّالمنيج ّباستخداـ ّالباحث ّقاـ ّالدراسة ّأىداؼ ّولتحقيؽ ّفمسطيف" ّفي تعزيزىا
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ّّوباالستبانة ّالمعمومات ّعمى ّالبّالالزمةلمحصوؿ ّعمد ّكما ّالمسحّلذلؾ، ّأسموب ّتطبيؽ ّإلى احث
ّأوّ ّعاـ، ّنائب ّوظيفة ّيشغؿ ّمف ّسواء ّغزة، ّقطاع ّفي ّالعامة ّالنيابة ّفي ّالعامميف ّلجميع الشامؿ

ّ ّأو ّالنيابة، ّرؤساء ّأو ّالّوكالءمساعديو، ّإلى ّإضافة ّالعامة، ّالنيابة ّمعاونيف ّأو يفّموّظفالنيابة،
ّ(.%66.76ّ)استبانةّبنسبةّّ(138)ترجاعّفرد،ّوتـّاسّ(180ّ)الدراسةّّع،ّوبمغّعددّمجتميفداريّّاإل

الرشيدّفيّالنيابةّالعامةّفيّقطاعُّّحكـيتـّتطبيؽّمعاييرّالّ،متّالدراسةّإلىّنتائجّعديدة،ّأىمياوتوصّّ
ّبنسبةّ بصفةّعامة،ّكذلؾّوجودّصعوباتّتواجوّالنيابةّالعامةّفيّتطبيؽّمعاييرّّ %76.98)غزة

ّ.71.78%الرشيدّبنسبةُّّحكـال

 بوزارة الرشيد ُحكمال معايير تطبيق في ودورىا الرقابة (، بعنوان "2017ل بدوي، دراسة )جال  .5
 "فمسطيني  ال الوطني   واألمن الداخمية

ّوع ّالرقابة ّالىّالتعرؼّعمىّواقع ّالدراسة ّالالىدفتّىذه ّبتحقيػؽّمعػايير ّفػيّوزارةُّّحكـقتيا الرشػيد
ّ ّغزةّواألمفالداخمية ّبقطاع ّّوالوطني ّالدرا، ّواسػػتخدمتّاعتمػػدت ّالتحميمػػي، ّالوصػػفي ّالمػػنيج سػػة

مػفّّ(261)الدراسػػةّاالسػػتبانةّوالمقابمػػةّالشخصػػيةّكػأدواتّلجمػعّالبيانػات،ّوتكونػتّعينػةّالدراسػةّمػفّ
ّ.مقابمةّشخصيةّمعّجياتّرقابية4ّالعػامميفّفػيّوزارةّالداخميػةّواالمفّالوطنيّبقطاعّغزة،ّوتـّإجراءّ

الرشػػيدُّّحكـقػةّإيجابيػػةّبػػيفّواقػػعّالرقابػػةّوتحقيػػؽّمعػػاييرّالاليوجػػدّعّ،أىـّنتائجّالدراسةوكافّمفّ
ُّحكـيوجػػدّأثػػرّإيجػػابيّلمرقابػػةّعمػػىّتحقيػػؽّمعػػاييرّال،ّّوفػػيّوزارةّالداخميػػةّواالمفّالوطنيّبقطاعّغزة

ّ.بقطاعّغزةّالرشػػيدّفػػيّوزارةّالداخميػػةّواالمػػفّالوطني

 –االسالمي   العربي   سي اسي  ال الفكر في الرشيد ُحكمال (، بعنوان "2017دراسة )الزبون،  .6
 والمعايير" المقومات

ّالنظريّّّىذهّىدفت ّالتأصيؿ ّإلى ّالّالدراسة ّالعربيُّّّحكـلمفيوـ ّالفكر ّفي وتحميؿّّاالسالميّّّالرشيد
ّالوصأ ّالمنيج ّالباحث ّاستخدـ ّوقد ّومرتكزاتو، ّالمقارفّساسياتو ّالمنيج ّإلى ّباالضافة ّالتحميمي في

ّومنيجّدراسةّالحالةّومنيجّتحميؿّالمضموف.

الرشيدّفيّالدولةّاالسالميةُّّحكـالفرؽّبيفّالّفّّأّ،ىمياأمتّالدراسةّإلىّالعديدّمفّالنتائجّمفّتوصّّ
ّ.نيماّيقومافّعمىّمعاييرّمتشابيةأوالفكرّالدوليّ
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 ُحكمة في تحقيق معايير الداري  ة واإلمالي  ديوان الرقابة ال(، بعنوان " دور 2016دراسة )قويدر،  .7
 ة"فمسطيني  الرشيد في الوزارات ال

ّالّىذهّىدفت ّالرقابة ّديواف ّالتعرؼّعمىّ"دور ّإلى ّماليّّالدراسة ّالّةداريّّواإلة ُّحكـفيّتحقيؽّمعايير
ةّوالمتمثمةّفمسطينيّّكومةّالةّبقطاعّغزة"ّمفّوجيةّنظرّالفئةّالعمياّفيّالحفمسطينيّّالرشيدّفيّالوزاراتّال

ّ ّالوكالء(في ّوالمدّرّوالوكالء، ّالعاموفاالمساعدوف، ّالباحثّباستخداـّّ(،ء ّالغرضّقاـ ّىذا ولتحقيؽ
،ّوقدّتـّتوزيعياّعمىّواىدافياّالمنيجّالوصفيّالتحميمي،ّوتصميـّاستبانةّتتناسبّمعّموضوعّالدراسة

155ّ)،ّوالبالغّعددىـّ(،ّوّكيؿّمساعد،ّمديرّعاـوكيؿّوزارة)يفّفيّالوزاراتّالحكوميةّموّظفكبارّال
ّمفّمجتمعّالدراسة.ّّ%75.54ّاستبانةّبنسبة117ّّّ،ّوقدّتـّاستردادّّ(اموّظف

ّ ّالدراسة ّتوصمت ّوقد ّأىمياإلى ّالنتائج، ّمف ّالّ،مجموعة ّالرقابة ّديواف ّأداء ّماليّّمستوى ّةداريّّواإلة
ةّبقطاعّفمسطينيّّالالوزاراتّالرشيدّفيُّّحكـييرّالكذلؾّمستوىّتحقيؽّمعابدرجةّكبيرة،ّّبقطاعّغزةّجاء

ّةداريّّواإلةّماليّّقةّطرديةّموجبةّبيفّمستوىّأداءّديوافّالرقابةّالالووجودّع ة،متوّسطبدرجةّغزةّجاءّ
 ّ.ةّبقطاعّغزةفمسطينيّّالرشيدّفيّالوزاراتّالُّحكـبقطاعّغزةّوبيفّمستوىّتحقيؽّمعاييرّال

ة بقطاع فمسطيني  اقع تأىيل قيادات الدولة في الحكومة الو ( بعنوان "2015، وىبة)دراسة  .8
 "الرشيد ُحكمغزة ودورة في تحقيق ال

ّال ّالحكومػة ّفػي ّالقيػادات ّتأىػؿ ّواقػع ّالتعػرؼّعمػى ّإلػى ّالدراسػة ّىػذه ّغػزة،ّفمسطينيّّىػدفت ّبقطػاع ة
ّال ّتحقيػؽ ّفي ّالتُّحكـودورىا ّالوصػفي ّالمػنيج ّالباحثػة ّواسػتخدمت ّعينػةّالرشػيد، ّاختيػار ّوتػـ حميمػي

ّ.ةّبقطاعّغزةّكعينةّلمدراسةفمسطينيّّمفّقياداتّالدولةّفيّالحكومةّالّ(849ّ)عشوائيةّعددىاّ

ةّبيفّواقػعّتأىيػؿّقيػاداتّإحصائيّداللةقةّذاتّالأ.ّوجودّع ،أىـّالنتائجّالتيّتوصمتّإليياّالدراسة
ب.ّتقوـّقياداتّالدولةّبعقدّ .الرشيدُّحكـتحقيؽّالّىةّبقطاعّغزةّومستّوفمسطينيّّالدولػةّفػيّالحكومػةّال

ّ ّالدولة ّقيػادات ّاىتماـ ّعمى ّيدؿ ّوىذا ّجيدة، ّبدرجة ّوالمحاضرات ّبيفّّباالتصاؿالندوات والتواصؿ
ّالحكومة ّفي ّأىمّّ .العامميف ّتوجػد ّأفّج. ّعمػى ّيػدؿ ّوىػذا ّجيػدة، ّبدرجػة ّالتدريبيػة ّلممػواد ّكبيػرة يػة

أ.ّ ،أىـّالتوصيات،ّلمموادّالتدريبيػةّالتػيّتتناوليػاّالػدوراتّراغزةّتوليّاىتماماّكبيةّبفمسطينيّّالحكومػةّال
ّال ّالحكومة ّتقـو ّلتدريبّقياداتّالدولةفمسطينيّّأف ّالخارج، ّمف ّمدربيف ّباستضافة ّتشارؾّ .ة ّأف ب.
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العميػا،ّ)مختمفػةّوالّةداريّّاإلج.ّأفّيوجػدّتوافػؽّبػيفّالمسػتوياتّ .قياداتّالدولةّفيّالبعثاتّالخارجية
ّ.عمػىّقواعػدّالتنافسّ(الوسػطي،ّوالػدنيا

  الدراسات االجنبية  2.2.2

1. (Stojanovic, 2016) Influence of Good Governance on Sustainable 
Development at Different Stages of Development  

 .التنميةالرشيد عمى التنمية المستدامة في مراحل مختمفة من  ُحكمتأثير ال

الرشيدّعمىّمؤشراتّمعينةّلمتنميةّالمستدامة،ُّّحكـإلىّتحميؿّتأثيرّوآثارّنموذجّالىذاّالبحثّييدؼّ
ّاأل ّحددنا ّاألوقد ّلمبعاد ّوالمؤشراتُّّحكـساسية ّّالمالئمةالصالح ّجُّاللمتنمية ّالبياناتّمستدامة. معت

ّالبياناتّاإل ّقواعد ّمف ّذلؾّحصائيالتجريبية ّفي ّبما ّذاتّالصمة، ّالة ّوركزّالعالميُّّّحكـمؤشرات .
الصالحّعمىّمؤشراتّمختارةّلمتنميةُّّحكـالبحثّعمىّدراسةّآثارّالنموذجّالتجميعيّواالبعادّالفرديةّلم

ّالرشيدةّ ّبيفّالحوكمة ّالتجريبيةّمفّإجراءّتحميؿّشامؿّلمروابطّالبينية ّمكنتّبحوثنا ّوقد المستدامة.
ةّواالتجاهّحصائياإلّالداللةتّالبمداف،ّوأظيرّالبحثّأفّومؤشراتّالتنميةّالمستدامةّضمفّفرادىّفئا

الرشيدّتختمؼّفيماّيتعمؽّبمؤشرّمختارّلمتنميةّالمستدامةّواالنتماءّإلىُّّحكـوكثافةّآثارّبعضّأبعادّال
ّال ّلبعضّأبعاد ّىامة ّآثارا ّنجد ّلـ ّبعضّالحاالت ّوفي ّالبمداف، ّمف ّمعينة ّعمىُّحكـفئة ّالرشيد

آثاراّسمبيةّكبيرة.ّوتشيرّىذهّّالحاالتفيّبعضّّالحظناميةّالمستدامة،ّفيّحيفّلمؤشراتّالفرديةّلمتنا
ّيع.يوجدّنموذجّواحدّيناسبّالجمّالالنتائجّبوضوحّإلىّأنوّ

2. (Uddin, 2010) Accountability and Governance Strengthening 
Extrabureaucratic Mechanisms.  

ّّدشبنغالالرشيدّعمىّالتنميةّفيُّّحكـتأثيرّال

ّالدراسةّإلىّمعرفةّتأثيرّتطبيؽّمبادئّال ،ّبنغالدشالرشيدّعمىّالتنميةّالمحميةّفيُّّحكـىدفتّىذه
الرشيدّفيُّّحكـأفّتطبيؽّمعاييرّالّ،الرشيدّأحدّأىـّشروطّالتنمية،ّوكانتّأىـّالنتائجُّحكـالّحيثّإفّّ
الرشيدّفيُّّحكـرةّأماـّتطبيؽّالالعممي،ّويشكؿّالفسادّعقبةّكبيّعأمرّنادرّالحدوثّفيّالواقّبنغالديش
ُّحكـضرورةّتطبيؽّمعاييرّالّ،،ّكماّأفّعمميةّصفّالقرارّليستّشفافة،ّأماّأىـّالتوصياتبنغالديش
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الرشيدّعمىّكؿُّّحكـ،ّوبذؿّالمزيدّمفّالجيودّلفرضّمعاييرّالبنغالديشالرشيدّفيّجميّالجوانبّفيّ
ّ.رشيدالُّحكـ،ّـّالحاجةّلثورةّنفسيةّلتعزيزّالاألصعدة

3. (Waheduzzaman, 2010), People’s Participation for Good 
Governance، A Study of Rural Development Programs in 
Bangladesh 

 دراسة برامج التنمية الريفية في بنغالديش.  ،الرشيد ُحكمالمشاركة المجتمعية من أجل ال

ستوىّالمحمي،ّوالعوائؽّالتيّتحوؿّدوفّالدراسةّإلىّالتحقؽّفيّظروؼّمحددةّعمىّالمّىذهّىدفت
.ّيسعىّالبحثّأيضاّإليجادّالسبؿّالممكنةّلزيادةّالمحميُّّّحكـعمميةّالمشاركةّالمجتمعيةّفيّىيئاتّال

ّفيّال ّالتيّيمكفّأفّتسيـ ّالتنمية ّفيّبرامج ّالمجتمعية ّايضاّّ.الرشيدُّحكـالمشاركة ىدفتّالدراسة
ييف(،ّسؤوليفّالحكومييفّالمحمييفّالمنتخبيفّوالسكافّالمحمّّمفّذاتيةّ)موقؼّالحكومةّوالمّتعقبّكؿّّ

ةّوالقانونيةّلمشاركةّالشعب(،ّالتيّتسببّالحواجزّأماـّالمشاركةّداريّّوالعوامؿّالموضوعيةّ)ّالنظـّاإل
خدمتّوقدّاعتمدتّىذهّالدراسةّعمىّالمنيجّالنوعيّلمحصوؿّعمىّإجاباتّعمىّجميعّاألسئمةّ.ّواستُّ

ّالىّجانبّاالستبياف.ّمدراسةالمقابمةّكأداةّل

مفّّاأيًّّأفّّّ،ىناؾّمشاكؿّمتعددةّتسيـّفيّعدـّفعاليةّالمشاركةّالمجتمعية.ّوىيّوقدّكشفتّالنتائجّأفّّ
مثؿّالمسؤوليفّالحكومييف،ّوالممثميفّالمنتخبيفّأوّالسكافّالمحمييفّالّيدركوفّقيمةّّ-الجياتّالفاعمة

ّالمج ّآلياتّالمشاركة ّالمجتمعية. ّاإلالمشاركة ّالمجاف ّخالؿ ّمف ّالمباشرة ّكانتّداريّّتمعية ّالمختمفة ة
ّالريفي.ّ ّالمستوى ّعمى ّكشرعية ّالمجتمعية ّالمشاركة ّلضماف ّمتيف ّقانوني ّنظاـ ّيوجد ّال خاطئة.

ةّغيرّمكتممة،ّوىذاّمكفّالمسؤوليفّالحكومييفّمفّالسيطرةّعمىّالممثميفّالمنتخبيفّداريّّالالمركزيةّاإل
 ة.ّماليّّؽّباألمورّالفيماّيتعمّّ

4. (Nikolic, 2008). Participants Manual on Good Governance  

اّالرشيد،ّوييدؼّىذاّالدليؿّإلىّأفّيكوفّمرجعًُّّحكـسةّىيّعبارةّعفّدليؿّالمشاركةّفيّالراىذهّالد
ُّحكـالذيفّيريدوفّتبنيّممارساتّالّ(المجتمعية)والمجموعاتّالمستيدفةّ CORAD الشريكةّلموكاالت
جراءاتيـّأكثرّالرشيد.ّّو .ّواىتمتّالغذائيّّّاألمفةّومساءلة،ّلتحقيؽّّشفافيمساعدتيـّفيّجعؿّعمميـّوا 
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فيّّ(فيّأفريقيا)فيّسيّارليوفّّاتّالمجتمعّالمدنيّّمنظمّّةّمفّمنظمّّّ(1000ّ)الدراسةّلتعزيزّقدراتّ
ّال ّالجيود ّتحقيؽ ّأجؿ ّمف ّالحكومة ّمع ّالديمقراالتعاوف ّوتعزيز ّالفساد ّمنع ّإلى ّوحقوؽّطيرامية ة،

الرشيدُّّحكـالغذائي،ّوأوضحّالدليؿّأفّمبادئّالّاالمفة،ّوالمساءلة،ّوبالتاليّتحقيؽّّشفافي،ّوالاإلنساف
ّ.)،ّالعدؿ،ّالفاعميةّوالكفاءةاإلجماع،ّاالستجابةة،ّالمساءلة،ّّشفافيالمشاركة،ّسيادةّالقانوف،ّال)ىيّ

5. (Mardiasmo ،2007 ), Implementation of Good Governance and 
International Harmonization، The Case of Regional Governments in 
Indonesia 

 .حالة من الحكومات االقميمية في اندونيسيا ،الرشيد والمواءمة الدولية ُحكمتنفيذ ال

ّمستّوّىذهّىدفت ّتحميؿ ّالي ّتحوؿُّّحكـالّىالدراسة ّالتي ّواالمور ّاندونيسيا ّفي ّاقميمية فيّحكومة
ّالوتعيؽّم ّتنفيذ ّلمُّحكـف ّالدولية ّبالمعايير ّمقارنو ّالتجربة ّىذه ّمديّعالمية ّوتقييـ ّفييا ُّحكـالرشيد

فعاليةّتنفيذّّىواىتمتّالدراسةّببيافّمد.ُّحكـدارةّوالمعّالمعاييرّالمثاليةّفيّاإلّىالرشيدّوىؿّتتماش
ّ.االقميميّّّسّياسيّّارّالالنظاـّاالقتصاديّالذيّينعكسّايجاباّعمىّالقّرّاستقالليةالجيدّعمىُّّحكـال

ّالد ّتخصّّرااظيرت ّعمقًا ّاألسة ّاستخداـ ّفي ّالمنيجيّّصيا ّّسموب ّالتي ّالخطوات وصمتّألتسمسؿ
ّفيّ ّالرشيدة ّإالحكومة ّمف ّلمعالمية ّعفّّخالؿندونيسيا ّونتج ّالقانوف. ّوسيادة ّوالعدؿ ّالمساواة بسط

ّّ.الرشيدّوالموائمةّالدوليةُّحكـالدراسةّتعميؽّاستراتيجيةّال

 لتعقيب عمى الدراسات السابقة ا 3.2.2

ّ ّالسابقة ّوالدراسات ّالحالية ّالدراسة ّبيف ّالتشابو ّالتشابو: ّباستخداـّّيكمفأوجو ّالدراسة ّمنيجية في
ّجمعّالبياناتّاألوليةّمفّمجتمعّالدراسة.لداةّأاالستبانةّ

ّاأنّّفتّالدراساتّالسابقةّعفّالحاليةّفيّختماأوجوّاإلختالؼ:ّ مفييفّولـّشتممتّعمىّمحوريفّمختيا
ةّفيّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتالّإلييما،ّوىماتتطرؽّأيّمفّالدراساتّالسابقةّ

ّعميو.ُّطِبؽَّأيضاّفيّمجتمعّالدراسةّالذيّّواالختالؼالرشيد،ُّّحكـفمسطيفّفيّتحقيؽّال
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ةّالدراسةّالحاليةّبناءّأداّيياّفيعتمادّعملدراساتّالسابقةّباالادة:ّاستفادتّالدراسةّمفّامدىّاالستف
ّة.داريّّةّواإلماليّّالتيّيعانيّمنياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتمعرفةّالوىيّاالستبانة،ّوكذلؾّ

بّدولةّفمسطيف،ّظروؼّصعبةّتنتاّجريتّفيّظؿّّ:ّأنياّأُّوماّيميزّىذهّالدراسةّعفّالدراساتّالسابقة
ّالظروؼّال ّالعامّرائيميّّةّوممارساتّاالحتالؿّاالسسّياسيّّمنيا ةّمفّحواجزّوقيودّعمىّعمؿّاألجيزة

مناطؽّالتيّتخضعّالضعؼّالرقابةّفيّّوتوقؼّالمجمسّالتشريعيّوصعوبةّالتنقؿّبيفّالمحافظاتّّو
التيّتحتاجّالىّتنسيؽّ،ّوفيّأغمبّاألحيافّيتـّّ(ب)مناطؽّّوكذلؾاّاّوأمنيًّإداريّ سمطاتّاالحتالؿّل

ّبؿّاالحتالؿ.رفضّالتنسيؽّمفّقِّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 الفصل الثالث

 نيجي لمدراسةاإلطار الم

 مقدمة 3.1

ّ ّإلى ّالفصؿ ّىذا ّومنيجيتياّبّالتعريؼيتطرؽ ّالدراسة ّتصميـ ّحيث ّمف جراءاتيا، ّوا  ّالدراسة طريقة
ّاإل ّالمعالجات ّكذلؾ ّوعينتيا، ّالدراسة ّومجتمع ّالدراسة ّومتغيرات ّوأدواتيا، جراءاتيا ةّحصائيوا 

ّالمستخدمةّفيّالدراسة.
 ة الدراسةمنيجي   2.3

الذيّيعتبرّطريقةّلوصؼّالظاىرةّّ،التحميميّالباحثّالمنيجّالوصفيّسةّاستخدـلتحقيؽّأىداؼّالدرا
ّكمّّ ّوتصويرىا ّمعموماتٍّّايًّالمدروسة ّجمع ّطريؽ ّوتحميميا،ّّمقننةٍّّعف ّوتصنيفيا ّالمشكمة عف

خضاعياّلمدراسةّالدقيقة،ّوىوّطريقةّمنتظمةّلدراسةّحقائؽّراىنةّمتعمقةّبظاىرةّأوّموقؼّأوّأفراد،ّ وا 
أوّأوضاعّمعينة،ّبيدؼّاكتشاؼّحقائؽّجديدةّأوّالتحقؽّمفّصحةّحقائؽّقديمة،ّوآثارىاّّأوّأحداث

ّت ّالتي ّوكشؼّالجوانب ّبيا، ّتتصؿ ّالتي ُّحكموالعالقات ّالباحث ّوجد ّوقد ّىيّّأفّّيا، ّالطريقة ىذه
ّال ّالُّمعيقاتاألنسبّلدراسة ّديوافّالرقابة ّواإلماليّّالتيّيواجييا ّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّاداريّّة ُّحكـلة

ّسموبّيناسبّأغراضّالدراسة.األّالرشيدّوذلؾّمفّوجيةّنظرالعامميفّفيو،ّوىذا
 أداة الدراسة 3.3

وقدّتـّتطويرّاالستبانةّكماّىوّموضحّفيّ،ّاعتمدّالباحثّفيّدراستوّعمىّاالستبانةّبشكؿّأساسيّّ
ّّ،(،ّحيثّانقسمتّإلىّقسميف1الممحؽّرقـّ)

 الجنس،ّالمؤىؿّ)ّ،اتّعامةّعفّالمبحوثيفّتشمؿّفقراتوىيّبيانّ،شخصية والوظيفيةالعوامل ال
 .(،ّسنواتّالخبرة،ّالدوراتّالتدريبيةّفيّمجاؿّاإلدارة،ّالدائرةىّالوظيفيّّ،ّالمسمّّالعمميّّ

 ّالدراسة ،محاور الدراسة 80ّ)ّمفّتتكوف ّمف ّفقرة ّالدراسةّّالفقرات( ّمحاور ّلدراسة المغمقة
ّبالالمتعّمق ُّّمعيقاتة ّديواف ّالالتيّيواجييا ّواإلماليّّالرقابة ّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّالداريّّة ُّحكـة

 .العامميفّفيوّالرشيدّوذلؾّمفّوجيةّنظر
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 ّلقياسّمجاالتّمحورّالدراسة58ّويتكوفّمفّ)ّ،المحور األول ّفقرة التيُّّمعيقاتبالّالمتعّمؽ(
 :مةّفيةّفيّفمسطيفّالمتمثّّداريّّةّواإلماليّّيواجيياّديوافّالرقابةّال

o فقراتّ(9)وتتكوفّمفّّ،ة/ّالتخطيطية(يّّالتنظيمةّ)داريّّاإلُّمعيقاتالّ،المجاؿّاألوؿ 
o فقرةّ(16)وتتكوفّمفّّّ،التشريعيةُّمعيقاتالّ،المجاؿّالثاني 
o فقرةّ(12)وتتكوفّمفّّ،المحاسبيةُّمعيقاتالّ،المجاؿّالثالث 
o فقرةّ(11)وتتكوفّمفّّ،ةّبالكفائةّالمينيةالمتعّمقُّمعيقاتالّ،المجاؿّالرابع 
o فقراتّ(10)وتتكوفّمفّّ،التكنولوجيةّوالفنيةُّمعيقاتالّ،اؿّالخامسالمج 

 ّالّالمتعّمؽ(ّفقرةّلقياسّمجاالتّمحورّالدراسة22ّويتكوفّمفّ)ّ،المحور الثاني ُّحكـتحقيؽّمفيـو
 ،الرشيدّوّالمتمثمةّفي

o فقراتّ(6)ةّوتتكوفّمفّّشفافيالّ،المجاؿّاألوؿ 
o فقراتّ(6)ةّوتتكوفّمفّريّّدالةّوالرقابةّاإلءالمساّ،المجاؿّالثاني 
o فقراتّ(6)المشاركةّوتتكوفّمفّّ،المجاؿّالثالث 
o فقراتّ(4)االلتزاـّالقانونيّوتتكوفّمفّّ،المجاؿّالرابع 

ّيبيفّتوزيعّفقراتّاالستبانةّعمىّمحاورّالدراسةّتوزيعّفقراتّاالستبانةّوفقًاّلممحاورّ:(3.1)جدوؿّوال
ّّ،كماّيمي

 توزيع فقرات االستبانة وفقًا لممحاور :(3.1)جدول 

 عدد األسئمة المحور الرقم
 الجزء األول

 6ّةة والوظيفي  خصي  ش  العوامل الّ .1
 الجزء الثاني

 80 مجاالت الدراسة 
 58 ةداري  ة واإلمالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال ُمعيقاتال
9ّّة/ّالتخطيطية(يّّالتنظيمةّ)داريّّاإلُّمعيقاتالّ .1
16ّّالتشريعيةُّّّمعيقاتالّ .2
12ّّالمحاسبيةُّمعيقاتالّ .3
11ّّةّالمينيةءةّبالكفاالمتعّمقُّمعيقاتالّ .4
10ّّالتكنولوجيةّوالفنيةُّمعيقاتالّ .5
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 عدد األسئمة المحور الرقم
 22 الرشيد ُحكمتطبيق مفيوم ال

6ّّةّشفافيالّ .1
6ّّةداريّّلةّوالرقابةّاإلءالمساّ .2
6ّّالمشاركةّ .3
4ّّااللتزاـّالقانونيّ .4

 87 لفقرات االستبانة الكمي  المجموع 
 

 ،صدق األداة 4.3

ّ،يفّمفّذويّاالختصاصُحكممّالصدؽّالمنطقيّلألداةّوذلؾّبعرضّاالستبانةّعمىّاستخدـّالباحث
تّمفّأجمو،ّوسالمةّدّّعِّ(،ّبيدؼّالتأكدّمفّمناسبةّاالستبانةّلماّأ2ُّأسماؤىـّفيّالممحؽّرقـّ)ّةوالمرفق

ّالفقراتّوانتماء ّّصياغة ّمنيا ّبالتعديالتّالتيّتـّإلىّاكؿ ّاألخذ ّتـ ّوقد ّالذيّوضعتّفيو، لمجاؿ
ّيف.ُحكمالتوصيةّبياّمفّقبؿّالم

(ّ ّالعاممي ّالتحميؿ ّبحساب ّالباحث ّقاـ ّفقد ّذلؾ ّإلى ّاألداةFactor Analysisّإضافة ّلفقرات )
ّالُّمعيقات)ال ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّواإلماليّّالتي ّواضحداريّّة ّىو ّكما ّوذلؾ ّّة(، ّالجداوؿ ّاآلتيةفي
(3.2ّ)ّ

التي يواجييا ديوان الرقابة  ُمعيقات( لفقرات األداة )الFactor Analysisالتحميل العاممي ) :(3.2جدول )
 .(ةداري  ة واإلمالي  ال

نسية      العبارات الرقم 
 التشبع

المجاؿّاالوؿ
الّ،

ُمعيقات
اإلّ

داريّّ
ّة

راتّالمواردّالبشريةّفيّالديوافّينعكسّعمىّمستوىّتطبيؽّالبرامجّالتدريبيةّالالزمةّلتأىيؿّوتطويرّقدّ .1
 .الرشيدُّحكـال

.8750ّ

ّالّ .2 ّعف ّواالبتعاد ّالفساد ّلظاىرة ّالمجاؿ ّيفسح ّوالحوافز ّالمكافآت ّوقمة ّالعامميف ُّحكـانخفاضّدخؿ
ّ.الرشيد

.7950ّ

ّالداريّّيوجدّضعؼّفيّاالجراءاتّاإلّ .3 ّالرقابة ّفيّديواف ّالرقابة ّلتنفيذ ّماليّّة ّلتطبيؽّداريّّواإلة ّالالزمة ة
 .الرشيدُّحكـال

.8240ّ

ةّيعيؽّتطبيؽّداريّّةّواإلماليّّجراءاتّالرقابيةّفيّديوافّالرقابةّالفيّاإلّالتغييرّالدائـّوبشكؿّغيرّطبيعيّّّ .4
 .الرشيدُّحكـال

.7950ّ
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نسية      العبارات الرقم 
 التشبع

8290ّ. .ةّبمياـّكؿّوظيفةالمتعّمقضعؼّالتوصيؼّالدقيؽّلموظائؼّوالواجباتّوالمسؤولياتّّ .5
8100ّ. .يفموّظفالرواتبّوالمكافآتّغيرّالمناسبةّلمّ .6
ّالأيّموّظفقمةّالصالحياتّالممنوحةّلّ .7 8550ّ. .الرشيدُّحكـقساـّالديوافّيؤثرّفيّتطبيؽّمفيـو
7920ّ.ّ.ةّغيرّمناسبةداريّّةّواإلماليّّالتقاريرّالدوريةّالصادرةّعفّديوافّالرقابةّالّ .8
8290ّ.ّ.الرشيدُّحكـلديوافّينعكسّعمىّمستوىّتطبيؽّالعددّالكادرّالبشريّالقميؿّفيّاّ .9

المجاؿّالثاني
الّ،

ُمعيقات
ّ

التشريعية
ّ

7670ّ. التشريعاتّوالموائحّّالداخميةّغيرّمالئمة.ّّ .10
8540ّ.ّةّوالتأديبيةّبحاجةّإلىّتحديث.داريّّاإلّنظمةاألّ .11
8550ّ. ركزية.عدـّااللتزاـّبتطبيؽّالتعميماتّوالتوجيياتّالصادرةّمفّالسمطاتّالمّ .12
8110ّ.ّالقانونيةّالحاليةّغيرّممزمةّعمىّسرعةّالتنسيؽّبيفّأجيزةّالدولةّفيّمجاؿّالرقابةّوالتحقيؽ.ّّنظمةاألّ .13
8290ّ.ّالرشيد.ُّحكـوالتشريعاتّيحدّمفّتطبيؽّالّنظمةقمةّااللتزاـّبمخالفةّاألّ .14
7580ّ. ةّفيّالديواف.ليّّماتشريعاتّتمنعّتعييفّذويّالقربىّفيّوظائؼّمدراءّاالقساـّالّ .15
8310ّ.ّالرشيد.ُّحكـضعؼّالتشريعاتّالموائحّالداخميةّفيّتقييـّّفعاليةّنظاـّالرقابةّودورهّفيّتطبيؽّالّ .16
ّالّ .17 ّالرقابة ّالتيّالىّاآلفّالّتخضعّألجيزة ّلبعضّالييئاتّالحكومية ةّماليّّضعؼّالتشريعاتّالرقابية

ّعامة.عمىّالرغـّمفّأفّأموالياّتدخؿّفيّنطاؽّال
.6560ّ

 8370.ّالصالحياتّالنظاميةّالممنوحةّلديوافّالرقابةّأقؿّمفّالمطموب.ّ .18
7800ّ. ة.داريّّةّواإلماليّّوضوحّالصالحياتّوسمطاتّالتصرؼّالّ .19
8440ّ.ّضعؼّالموائحّالتفسيريةّوالتنفيذية.ّّ .20
21. ّّ ّوالتشريعات ّالموائح ّيّّالتنظيمضعؼ ّاجراء ّأي ّمخالؼ ّعقوبة ّتوضح ّالتي ّيمارسوّّماليّّة ورقابي

 ة.داريّّةّواإلماليّّفيّديوافّالرقابةّالّموّظؼال
.7480ّ

7250ّ. والقوانيف.ّنظمةغيابّالمساءلةّوفرضّالعقوباتّالرادعةّعمىّالمخالفيفّلألّ .22
8340ّ. يفّوالمراجعيفّمفّاستيضاحّبعضّاالستفساراتّالقانونية.موّظفيمكفّالّالذيضعؼّالقسـّالقانونيّّ .23
8220ّ.ّيّالديوافّفيّمجاؿّعمميـ.موّظفةّّوداريّّبيفّالجياتّاإلّنقصّالتعاوفّ .24
7740ّ.ّلةّعنياّ.ءةّوالمساماليّّغيابّالمجمسّالتشريعيّوغيابّدورهّالرقابيّلمتابعةّاالمورّالرقابيةّوالّ .25

المجاؿّالثالث
،ّ

ال
ُمعيقات
ّ

المحاسبية
8760ّ.ّة.داريّّةّواإلماليّّلديوافّالرقابةّالةّالكاممةّبسببّالييكمةّغيرّالسميمةّماليّّضعؼّتحقيؽّالرقابةّالّ .26ّ

8110ّ. االجراءاتّالتيّتتخذىاّالحكومةّاوّالجيازّالرقابيّفيّالمحافظةّعمىّالماؿّالعاـّغيرّفعالة.ّ .27
8290ّ.ّة.ماليّّقمةّتعاوفّبعضّالوحداتّوالدوائرّالحكوميةّمعّأجيزةّالرقابةّالّ .28
8340ّ.ّالبرامجّواالنشطةّالعامة.صعوبةّتخفيضّوترشيدّاالنفاؽّالحكوميّعمىّّ .29
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نسية      العبارات الرقم 
 التشبع

ّوالتالعبّّ .30 ّلألجيزة ّوغيرّالواقعية ّفييا ّالمبالغ ّبالصيانة ّاالىتماـ ّعفّطريؽّانعداـ اىدارّالماؿّالعاـ
ّبيا.

.8270ّ

8430ّ.ّاىدارّالماؿّالعاـّإلصالحّاالجيزةّالمبالغّفيياّوغيرّالواقعيةّلألجيزةّوالتالعبّبيا.ّ .31
ّمنظـّّضعؼّاالرشيؼّالّ .32 ّلتنفيذّاّ ّاليو ّالرجوع ّالعممياتّبحيثّيمكف ّمتكامالّلكافة ّتاريخا لذيّيمثؿ

 الرشيد.ُّحكـبرامجّالرقابةّالالزمةّلتطبيؽّال
.8000ّ

ةّالواجبّتنفيذىاّلكؿّميمةّداريّّةّواإلماليّّقمةّوجودّدليؿّموثؽّإلجراءاتّالرقابةّداخؿّديوافّالرقابةّالّ .33
 الرشيد.ُّحكـتطبيؽّالّفيّاوىوّماّيسببّضعفًّّ،رقابيةّعمىّحدة

.8130ّ

8470ّ.ّقمةّالرقابةّالمسبقةّ)قبؿّالتنفيذ(ّعمىّالجياتّالخاضعةّلمرقابةّلتفاديّوقوعّاالنحرافات.ّ .34
7620ّ. خطاءّومعالجتياّوتحديدّالمسؤوؿّعنيا.ضعؼّالمعاييرالمتبعةّلتصحيحّاألّ .35
8010ّ. .ماليّّدّقصورّاجراءاتّالرقابةّالداخميةّيترتبّعميوّحدوثّعممياتّفساّ .36
7700ّ.ّضعؼّالتدخؿّالفعميّمفّقبؿّجياتّاالختصاصّفيّمتابعةّالمشاكؿّالمطروحةّمفّقبؿّالديواف.ّ .37

المجاؿّالرابع
الّ،

ُمعيقات
ّ

المتعّمق
ةّبالكفائةّالمينية

ّ

ّـّمعّاحتياجاتّالوظيفةّالتيءيّالديوافّدرجةّعاليةّمفّالكفاءةّوالتدريبّوالخبرةّتتالموّظفتتوافرّلدىّّ .38
 يشغمونيا.

.8640ّ

8370ّ. يفّالعامميفّفيّاالقساـّالداخميةّلمديوافّمفّقبؿّرؤسائيـّباستمرار.موّظفتوجدّاليةّلتقييـّكفاءةّالّ .39
يفّفيّالديوافّبناءّعمىّمؤىالتّومتطمباتّمينيةّتضمفّتوافرّالتخصصّوالخبرةّموّظفيتـّتعييفّالّ .40

 المناسبةّلطبيعةّالمياـّالمنوطةّبيـ.
.8470ّ

8460ّ. الديواف.ّوموّظفيوجدّبرنامجّإلجراءّتقييـّدوريّلمستوىّالكفاءةّوالمعرفةّالمينيةّالتيّيتمتعّبياّّ .41
7710ّ. ةّوالرقابيةّداخؿّالديواف.ماليّّيفّباألقساـّالموّظفصةّلتطويرّمياراتّالتوجدّبرامجّمتخصّّّ .42
7910ّ. اف.يفّالمؤىميفّلمعمؿّبأقساـّالديّوموّظفرّالعددّالكافيّمفّالتوفّّّ .43
8110ّ. يفّدوفّاالعتبارّلطبيعةّتخصصيـّومؤىميـّالعممي.موّظفلإلىّااسنادّمياـّرقابيةّداخميةّّ .44
ّكفايةّّ .45 ّأو ّالكفاءة ّمستوى ّتدني ّعف ّالسابقة ّلمسنوات ّالديواف ّبمالحظات ّالعميا ّاالدارات ّاىتماـ عدـ

 يف.موّظفال
.8140ّ

46. ّّ ّلدى ّالمعرفة ّباإلجّرموّظفمحدودية ّالديواف ّالي ّالعمميات ّتقييد ّفي ّالسميمة ّالدفاترّماليّّاءات ّفي ة
 ة.ماليّّوالسجالتّالمحاسبيةّواعدادّالقوائـّال

.8250ّ

7940ّ.ّيفّبااللتحاؽّبدوراتّتخصصيةّبسببّضغطّالعمؿ.موّظفقياـّبعضّالمدراءّبالحدّمفّترشيحّالّ .47
عمىّقراراتيـّّسمباّالذيّينعكسمرّيفّاألموّظفبشكؿّعاـّلدىّبعضّالّداريّّواإلّماليّّنقصّالوعيّالّ .48

 وتصرفاتيـ.
.7230ّ
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المجاؿّالخامس
الّ،

ُمعيقات
ّ

التكنولوجيةّوالفنية
ّ

49. ّّ ّفي ّالرقابة ّإجراءات ّتنظـ ّالتي ّوالقوانيف ّالمعايير ّمف ّكامؿ ّإطار ّاألَّضْوءيوجد ّنظمةاستخداـ
ّلكترونيةّوشبكاتّاالتصاؿ.اإل

.8550ّ

ّاألّ .50 ّالبنية ّالحاليضعؼ ّالتكنولوجية ّدوفّساسية ّوتطبيقيا ّالتكنولوجية، ّالمنظومة ّمع ّالتعامؿ ّعمى ة
 حسابّلممشاكؿّالتقنية.

.8110ّ

ّحسابّلممشاكؿّّ .51 ّدوف ّوتطبيقيا ّالتكنولوجية، ّالمنظومة ّمع ّالتعامؿ ّعمى ّالحالية ّالبشرية ّالموارد فقر
ّالتقنية.

.8530ّ

ّاألّ .52 ّالبنية ّعمىسوء ّالحالية ّالبشرية ّالموارد ّوضعؼ ّالتكنولوجية ّالمنظومةّّساسية ّمع التعامؿ
ّالتكنولوجية،ّوتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّالمحاسبية.

.9020ّ

7810ّ. يّالديواف.موّظفعقدّالدوراتّالتدريبيةّالكافيةّفيّاستخداـّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديثةّلّ .53
ّلّ .54 ّوالعممي ّالعممي ّالموّظفنقصّالتأىيؿ ّالرقابة ّأجيزة ّفي ّالديواف ّماليّّي ّألداءالمياـ ّالموكمةّة الرقابية

 التدخؿّالتكنولوجي.ّفيّظؿّّّإلييـ
.8500ّ

ةّلتكنولوجياّالمعموماتّواالتصاالتّفيّداريّّةّواإلماليّّصعوبةّتفيـّمدىّتأثيرّاستخداـّديوافّالرقابةّالّ .55
 ةّفيّنظـّالرقابةّالداخميةّوالمخاطرّالمصاحبة.ماليّّالمعالجةّبالمعموماتّال

.8630ّ

8990ّ. يوّلمواكبةّالتقدـّفيّالوحداتّالخاضعةّلرقابتو.موّظفؿّالتكنولوجيةّالحديثةّليوفرّالديوافّالوسائّ .56
يحرصّالديوافّعمىّتوفيرّموازنةّلمحصوؿّعمىّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديثةّالتيّتساعدّفيّإنجازّّ .57

 المياـّالرقابية.
.8240ّ

7800ّ.ّاتّالماديةّوالبشرية.قمةّاالمكانّ .58
 

لفقراتّأداةّالدراسةّّجميعّنتائجّالتحميؿّالعامميّّّيتضحّأفّّّ(3.2رقـّ)ّةّفيّّالجدوؿومفّالنتائجّالسابق
ًاّحيثّافّجميعّالفقراتّاألخرىّتتمتعّبدرجةّعاليةّمفّالتشبعّتراوحتّماّإحصائيةّكانتّدالةّالمتعّمق
ة،ّوكانتّلعينةّالدراسّحصائيأيّفقرةّمفّالتحميؿّاإلّء(،ّوبذلؾّلـّيتـّاستثنا0.656ّ–0.902ّبيفّ)

ّعتّألجمو.ّضِّاّفيّقياسّماّوُّياّتشترؾّمعًّإنّّ%(،ّوبالتاليّفإنوّيمكفّالقوؿ60ّجميعياّأعمىّمفّ)
ّ
ّ
ّ
ّ
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(ّلفقراتّاألداةّالخاصةFactor Analysisّإضافةّإلىّذلؾّفقدّقاـّالباحثّبحسابّالتحميؿّالعامميّ)
ّ(3.3)ّاآلتيةالرشيد،ّوذلؾّكماّىوّواضحّفيّالجداوؿُّّحكـبتحقيؽّال

  الرشيد ُحكم( لفقرات األداة الخاصة بتحقيق الFactor Analysisالتحميل العاممي ) :(3.3جدول )

 العبارات الرقم 
نسية 
 التشبع

المجال االول
ال ،

ش فافي
 ة

ّديوافّالرقابةّالّ .1 ةّفيّاتخاذّّشفافيعمىّصعيدّمفّالُّحكـةّباتباعّافضؿّمعاييرّالداريّّةّواإلماليّّيمتـز
 القرارّالمناسب

.7850 

7340ّ.ّيوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمفّحيثّايراداتوّ .2
8460ّ.ّيوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمفّحيثّنفقاتوّ .3
7740ّ. ةّشفافييتخذّالمسؤوؿّقرارتوّيوضوحّّوّ .4
6690ّ. ةّلمديوافماليّّتوجدّنزاىةّفيّعرضّالقوائـّالّ .5
6800ّ. يفموّظففّنمطّاالنفتاحّوالوضوحّفيّتعاممةّمعّاليتبنىّالديواّ .6

المجال الثاني
ال ،

مساءلة
 

والرقابة 
اإل

داري  
 ة

7940ّ. خطأّأيّّيفّياختالؼّمسمياتيـّعندّارتكابّموّظفؿّالديوافّجميعّالئُيساّ .7
7890ّ.ّالمعتمدةّنظمةيفّالمعنييفّعفّمدىّمطابقةّاالجراءاتّالمتبعةّمعّاألموّظفتجريّمساءلةّالّ .8
8140ّ. وفّفيّالديوافّبوضوحّالقواعدّالمطموبّاإللتزاـّبياّوعواقبّمخالفتياموّظفيدرؾّالّ .9
ّجميعّّ .10 7700ّ. يّالديوافّبتطبيؽّالقانوفموّظفيمتـز
7760ّ. ةداريّّةّواإلماليّّيستخدـّالديوافّالمستنداتّالكافيةّلتحقيؽّمياـّالرقابةّالّ .11
7570ّ. ةّبالترقياتّدوفّايّتجاوزاتلمتعّمقاّنظمةـّالديوافّبتطبيؽّاألّزيمتّ .12

المجال الثالث
، 

المشاركة
8360ّ. يفّلتبنيّاألىداؼّالمشتركةموّظفيشجعّالديوافّالّ .13 

7960ّ.ّوبناءّخطةّالديوافّكؿّحسبّاختصاصواّالديوافّجميعيـّفيّموّظفيشارؾّّ .14
8010ّ. وّالديوافّفيّتنفيذّالمياـّالمطموبةّبشكؿّواضحّموّظفيتعاوفّّ .15
8360ّ. يفّموّظفيوجدّفيّالديوافّتفويضّلصالحياتّالّ .16
8180ّ. يفّحوؿّرؤيةّمشتركةموّظفيتوفرّفيّالديوافّقياديةّديناميكيةّقادرةّعمىّالتفاؼّالّ .17
8300ّ. يفّويستثمرىاّجيداموّظفىّالديوافّابداعاتّاليتبنّّّ .18

المجال الرابع
، 

القانونيااللتزام 
 

8770ّ. لنصوصّالتشريعيةّالمنصوصّعمييايعمؿّالديوافّعمىّاحتراـّاّ .19
8660ّ.ّاعماؿّالديوافّواجبًّأيعدّاحتراـّالقانوفّالموجوّلسيرّّ .20
8070ّ. يفّوفؽّالقانوفموّظفيعمؿّمجمسّاإلدارةّفيّالديوافّعمىّحمايةّحقوؽّالّ .21
ّاإلّ .22 ّالمصالح ّومختمؼ ّالديواف ّفي ّالعالقات ّالقانونيداريّّتجري ّلمقواعد ّوفقًا ّالخارجية ّوطبقًاّة ة

 لمتوجيياتّالرسمية
.8230ّ
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لفقراتّأداةّالدراسةّّجميعّنتائجّالتحميؿّالعامميّّّيتضحّأفّّّّ(3.3رقـّ)ّالجدوؿومفّالنتائجّالسابقةّفيّ
عّبدرجةّعاليةّمفّالتشبعّتراوحتّماّجميعّالفقراتّاألخرىّتتمتّّّإفّّحيثّّ،اًّإحصائيةّكانتّدالةّالمتعّمق
ّوبذل0.669ّ–0.877ّبيفّ) ،ّ ّاستثنا(، ّيتـ ّمفّالتحميؿّاإلّءؾّلـ ّالدراسة،ّّحصائيأيّفقرة لعينة

ّتشترؾّمعًّإنّّ%(،ّوبالتاليّفإنوّيمكفّالقوؿ60ّوكانتّجميعياّأعمىّمفّ) ّوُّيا عتّضِّاّفيّقياسّما
ّألجمو.

 ثبات األداة 5.3 

ّالتحقّّ ّلغرض ّالدراسة ّأداة ّثبات ّمف ّالداخميّّّاحتسبؽ ّاالتساؽ ّمعامؿ ّالفاّّالباحث كرونباخ
(Cronbach Alpha)ّ(ّ3.4ّلفقراتّمحاورّاالستبانة،ّوالجدوؿ)يبيفّنتائجّذلؾّاآلتي:ّ

 معامل كرونباخ ألفا لثبات محاور الدراسة :(3.4)جدول 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات العينة  البيان
ّة/ّالتخطيطية(يّّالتنظيمةّ)داريّّاإلُّمعيقاتال

60ّ

9ّ.8060ّ
 16ّ.8760ّالتشريعيةُّّّمعيقاتال
12ّ.8580ّّالمحاسبيةُّمعيقاتلا
11ّ0.784ّّةّالمينيةءةّبالكفاالمتعّمقُّمعيقاتال
10ّ.8270ّّالتكنولوجيةّوالفنيةُّمعيقاتال

 9020. 58 التي يواجييا ديوان الرقابة ُمعيقاتلم الكمي  الثبات 
6ّ.8920ّّةّشفافيال
6ّ.9000ّّةداريّّوالرقابةّاإلّمساءلةال

 6ّ0.940ّالمشاركة
4ّ0.872ّّااللتزاـّالقانونيّّ

9560ّ. 22 الرشيد ُحكملتحقيق مفيوم ال الكمي  الثبات 
 0.893 80 ألداة الدراسة الكمي  الثبات 

ّ
ّلمجدوؿ ّ)ّووفقًا ّفإفّّ(3.4رقـ ،ّّ ّالثبات ّ)الكميّّقيمة ّكانت ّمحاورىا ّبكافة ّالدراسة ّألداة (،0.893ّة
ّوىذاّيعنيّالثقةّبنتائجياّبمقدارّقيمةّالثباتّليا.ّّ،مفّالثباتّاالستبانةّتتمتعّبدرجةّعاليةّوبالتاليّفإفّّ

ّ
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 مجتمع الدراسة 6.3

ّة.موّظفّوّموّظؼ123ّّوالبالغّعددىـيتكوفّمجتمعّالدراسةّمفّجميعّالعامميفّفيّديوافّالرقابةّ
 خصائص عينة الدراسة 7.3

وف،ّحيثّبمغّحجـّالعينةّليذاّمفرداتياّوفقًاّلمعادلةّستيففّثامبسّاحتسبتّقصديةالباحثّعينةّّاختار
بعضّّوأفّّّ،مفردةّبسببّتوزيعّاالستبانةّخالؿّفترةّكوروناّ(60)وقدّكافّالعددّّ(ّمفردة60المجتمعّ)

احتسابّعددّالعامميفّفيّّ،ّحيثّتـّّوالّيعمموفّباستمرارّبمكاتبّالديواف(ّ،يفّغيرّموجوديفموّظفال
ّالمئويةّمفّمجتمعّالدراسةبةّواستخراجّنسداريّّةّواإلماليّّالّديوافّالرقابة وتطبيؽّذلؾّعمىّحجـّّ،يـ

ّالعينة ّبمغتّالنسبة ّوقد ّالدراسةّ(48%)، ّمجتمع ّ)ّوتـّّّ،مف ّعدده ّما ّقابمة60ّاسترجاع ّاستبانة )
ّ:وفيماّيميّخصائصّعينةّالدراسةّ،حصائيّّلمتحميؿّاإل

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

 المئوية النسبة العدد القيم المتغير

 النوع االجتماعي  
 76.7 % 46ّذكر
 23.3 % 14ّأنثى

 %100 60 المجموع

حيثّكافّعددىـّّ،نسبةّالذكورّمفّعينةّالدراسةّىيّاألعمىّأفّّّ(3.5رقـّ)ّبينتّالنتائجّوفقًاّلمجدوؿ
ّ%(.23.3%(ّمفّعينةّالدراسة،ّفيماّكانتّنسبةّاإلناثّ)76.7(ّويشكموفّماّنسبتوّ)46)

 المؤىل العمميخصائص عينة الدراسة حسب متغير : (3.6)جدول 

 المئوية النسبة العدد القيم المتغير
ّ%3.3ّ 2ّدبمـوّالمؤىل العممي  

ّ%81.7ّ 49ّبكالوريوس
ّ%15ّ 9ّدراساتّعميا

 %100 60 المجموع
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ّ)الجدوؿّّيوّضح ّالبكالوريوسّبّ(3.6رقـ ّالعامميفّمفّحممةّشيادة (ّ%81.7ّ)نسبةّؽّأفّغالبية
قؿّأّفّأكماّتبيفّّ(%15ّ)يميياّفئةّالحاصميفّعمىّشيادةّالماجستيرّوالدراساتّالعمياّالعامةّبنسبةّ

ّبنسبةّ ّ(.%3.3)فئةّبالعينةّكانتّفئةّالدبمـو

 المسمى الوظيفيخصائص عينة الدراسة حسب متغير  :(3.7)جدول 

 المئوية النسبة العدد القيم المتغير

 المسمى الوظيفي
 %30ّ 18ّمدير

 %70ّ 42ّموّظؼ
 %100 60 المجموع

ّالمديريف%ّتميياّفئة70ّيفّبنسبةّموّظفغالبيةّأفرادّالعينةّمفّفئةّالّأفّّّ(3.7رقـّ)ّالجدوؿمفّّيتبيفّلنا
ّوّفئةّنائبّالمدير.أّداريّّفرادّالعينةّمفّّفئةّالمديرّالإلأفردّمفّّأيّّبينماّلـّيكفّىناؾّّ(%30)بنسبةّ

 سنوات الخبرةخصائص عينة الدراسة حسب متغير  :(3.8)جدول 

 المئوية النسبة العدد القيم المتغير

 سنوات الخبرة
 13.3%ّ 13ّسنوات5ّمفّّأقؿّّ
 10%ّ 17ّسنوات10ّلىّإ5ّمفّ

 76.7% 29ّسنوات10ّأكثرّمفّ
%100 60 المجموع  

ّعمىادّالعينةّتزيدّمدةّخبرتيـّفّرأغالبيةّالعامميفّمفّّأعالهّأفّّّّ(3.8رقـّ)ّيتضحّلناّمفّالجدوؿ
ةّماليّّ%(،ّتالىاّفئةّمفّتقؿّخبرتيـّعفّخمسّسنواتّبنسبةّإج76.7ةّ)ماليّّعشرّسنواتّبنسبةّإج

ّ.(%10)الىّعشرّسنواتّبنسبةّّ(5)وبفارؽّبسيطّفئةّذويّالخبرةّماّبيفّّومفّثـّّّ(13.3%)

 في مجال اإلدارةالدورات التدريبية متغير  خصائص عينة الدراسة حسب :(3.9)جدول 

 القيمة المفقودة النسبة المئوية العدد القيم المتغير

 الدوراتّالتدريبية
 %18.7 11ّوالّدورة

1ّ
 %11.9 7ّدورات3ّالى1ّّمفّ

 %69.5 41ّدورات3ّأكثرّمفّ
 %100 59 المجموع
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رّمفّثالثّدوراتّىيّيفّالمشاركيفّبأكثموّظففئةّالّأعالهّأفّّّّ(3.9رقـّ)ّبينتّالنتائجّوفقًاّلمجدوؿ
ّفيّمجاؿّاإلدارة69.5ّاألعمىّبنسبةّ) ّتدريبية ّبأيّدورة ّيشاركوا ّالعامميفّالمذيفّلـ ّفئة ّتالىا ،)%

ّ%(.11.9لىّثالثّدوراتّبنسبةّ)إ%(،ّثـّفئةّالمشاركيفّبدورة18.7ّبنسبةّ)

 الدائرة التي يعمل بياخصائص عينة الدراسة حسب متغير  :(3.10)جدول 

 المئوية النسبة العدد القيم المتغير

 الدائرة

 %1.7ّ 1 ةداريّّاإل الدائرة
 %1.7ّ 1 ةماليّّال الدائرة

 %6.7ّ 4ّالتخطيطّوالتطوير
 %5.0 3ّالعالقاتّالعامةّواالعالـ

 %8.3ّ 5ّالرقابةّعمىّاالداء
 %5.0ّ 3 المحميّّ ُحكـال عمى الرقابة
 %10.0ّ 6 التحتية البنية عمى الرقابة
 %18.3ّ 11 االقتصاد عمى بةالرقا

 %10.0ّ 6 االجتماعية الخدمات عمى الرقابة
 %6.7ّ 4ّاتّغيرّالربحيةّمنظمّّال عمى الرقابة

 %8.3ّ 5 واالمف ُحكـال
 %5.0ّ 3 الداخمية الرقابة
 %6.7 4 القانونية الشؤوف

 %5.0ّ 3 المعمومات تكنولوجيا
ّ%1.7ّ 1 االرشيؼ

 %100 50 المجموع

يفّالعامميةّبدائرةّالرقابةّعمىّموّظفعمىّنسبةّمفّافرادّالعينةّلفئةّالأّفّّأّ(3.10رقـّ)ّالجدوؿّيوّضح
التحتيةّّودائرةّ البنية عمى مفّدائرةّالرقابةّ%(،ّتالىاّفئاتّالعامميفّفيّكؿ18.3ّّاالقتصادّبنسبةّ)

ّ) الخدمات عمى الرقابة ّبنسبة ّفيّك10االجتماعية ّالعامميف ّفئة ّثـ ّالّؿّّ%(، ّدائرة واألمفُّّحكـمف
ودائرةّالشؤوفّّاتّغيرّالربحيةمنظمّّال عمى %(،ّثـّفئةّالرقابة8.3ودائرةّالرقابةّعمىّاألداءّبنسبةّ)

عالـّودائرةّفئاتّدائرةّالعالقاتّالعامةّواإلّ%(،ّتالىا6.7القانونيوّوّدائرةّالتخطيطّوالتطويرّبنسبةّ)
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ّالّرّالمحميُّّّحكـالرقابةّعمىّال ّّتكنولوجياودائرة %(،ّوأخيرًا5ّالمعموماتّبنسبةّ) قابةّالداخميةّودائرة
ّ%(.1.7ّةّواالرشيؼّبنسبةّ)ماليّّةّوالدائرةّالداريّّفئاتّالدائرةّاإل

 ة )االستبانة(رق الكمي  الطُ  8.3

مفّخالؿُّّجمعتالباحثّالبياناتّالتيّّراجعلتحقيؽّاىداؼّالدراسةّوتحميؿّالبياناتّبالشكؿّالسميـّ
ّاالأ ّتمييدًّداة ّإلستبانة ّا ّّإلىدخاليا ّذلؾ ّوبعد ّإلىالحاسوب، ّّ،الحاسوبّأدخميا تحويؿّّتـّّحيث

ّ ّمفّخالؿ ّالىّرقمية ّإاالجاباتّالمفظية ّإعطاء ّكبيرّجدا ّبشكؿ ّكبير5ّّجابة ّبشكؿ 4ّدرجاتّو
ّدرجاتّّوّبشكؿّقميؿّدرجتاف،ّّودرجةّالىّبشكؿّقميؿّجدًا.3ّّمتوّسطدرجاتّبشكؿّ

عدادّوالنسبّسئمةّالدراسةّباستخراجّاألأّعفةّالالزمةّلمبياناتّواالجابةّحصائيإلوقدّتمتّالمعالجةّا
ّوا ّالمتوّسطلالمئوية ّواالنحرافات ّالحسابية ّالفاّمعياريّّات ّكرونباخ ّالثبات ّمعادلة ّاستخداـ ّتـ ّوقد ة،

ّالدراسةألفحصّثباتّ ّوالتناسؽّالداخّ،داة ّالدراسة ّالعامميّلفحصّصدؽّاداة ّالتحميؿ ّاختبار ّميّّو
ّوذلؾّباستخداـّبرنامجّالتحميؿّاإلالكميّّلمفقراتّمعّالدرجةّ مفّخالؿّاالختباراتSPSSّّّحصائية،

ّ:والتيّتمثمتّفيّاختباراتّ،رىاّىذاّالبرنامجالتيّيوفّّ
 ّّّاختبارّالتحميؿّالعامميFactor Analysis. 
 ّاختبارّكرونباخّألفاCronbach Alpha. 
 ّمعياريّّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالStandardized Regression  
 ّلمعيناتّالمستقمةّّ(ت)استخداـّاختبارIndependent Sample T-Test 
 ّاختبارّتحميؿّالتبايفّاألحاديOne Way Analysis of Variance. 
 ةوساط الحسابي  مفتاح التصحيح لأل  9.3

ّالعينةّأرقامًّ ّتمثؿّأوزاناّالتجاىاتيـّمفّ)بعدّإعطاءّاتجاىاتّأفراد ّتـ5ّّّ-1ّا حسابّفرؽّأدنىّّ(،
قسمةّقيمةّالمدىّعمىّعددّّتـّّّىّالمدى،ّثـّّوىوّماّيسم4ّّّ=5ّّمفّأعمىّقيمةّوىي1ّّقيمةّوىيّ

فيّّ،ّوبالتاليّنستمر0.8ّّ=4/5ّّليصبحّالناتجّ=5ّّعمىّالنتائجّوىوُّّحكـالمجاالتّالمطموبةّفيّال
ّابتداءًّ ّالقيمة ّىذه ّقيمةّزيادة ّأدنى ّالخاّ،مف ّالفترات ّإلعطاء ّاالتجاهّوذلؾ ّأو ّالحالة ّبتحديد صة

ّ،ذلؾّيوّضح(3.11ّ،ّوالجدوؿّرقـّ)باالعتمادّعمىّالوسطّالحسابيّّ
ّ
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 وساط الحسابيةمفتاح التصحيح لأل   :(3.11جدول )

 المستوى الوسط الحسابي
ّامنخفضةّجدًّ 1.8ّإلىّ-1مفّ

ّمنخفضة 2.6مفّّأقؿّّّ-1.81ّمفّ
ّةمتوّسط 3.4مفّّأقؿّّّ-12.6ّمفّ
ّمرتفعة 4.2مفّّقؿّّأّ-3.41ّمفّ

ّامرتفعةّجدًّ 5–4.21ّمفّ

ّ
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 تمييد 1.4

،ّوذلؾّياوتحميمّبعدّأفّتناوؿّالباحثّمنيجيةّالدراسةّفيّالفصؿّالسابؽ،ّقاـّالباحثّبعرضّالنتائج
ّالفصؿّفرضيّّفيّإطارّاألسئمةّوال ّفيّبداية ّتحديدىا ّذلؾّيتـّعرضّنتائجّاتّالتيّتـ ّوبعد األوؿ،

ّءّاألىداؼّالموضوعةّليا.وّْالدراسةّودالالتياّفيّضَّ
 أسئمة الدراسة 2.4

ةّفيّفمسطيفّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتالّىـّّأجاءتّىذهّالدراسةّلمتعرؼّعمىّ
ّال  الرشيد.ُّحكـوتحقيؽّمفيـو

ّ:المتمثؿّفيماّيميّدراسةّالرئيسيّّسؤاؿّالّعفوذلؾّمفّخالؿّاالجابةّ
 الرشيد؟ ُحكمة في فمسطين في تحقيق الداري  ة واإلمالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال ُمعيقاتما ال

ّّاآلتية:ويتفرعّعنوّاألسئمةّالفرعيةّ
ّال .1 ّ)داريّّاإلُّمعيقاتما ّاليّّالتنظيمة ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّالتي ّالتخطيطية( ّواإلماليّّة/ فيّّةداريّّة

ّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ُّّحكـفمسطيفّفيّتحقيؽّال
ُّحكـةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّالداريّّةّواإلماليّّالتشريعيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتماّال .2

ّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ
ُّحكـةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّالريّّداةّواإلماليّّالمحاسبيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتماّال .3

ّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ّ
ةّفيّفمسطيفّفيّداريّّةّواإلماليّّةّبالكفاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالالمتعّمقُّمعيقاتماّال .4

ّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ُّّحكـتحقيؽّال
ةّفيّفمسطيفّفيّتحقيؽّداريّّةّواإلماليّّاّديوافّالرقابةّالالتكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجييُّمعيقاتماّال .5

ّالرشيدّمفّوجيةّنظرّالعامميفّفيو؟ُّّحكـال
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التيّتواجوُّّمعيقاتبمجاالتّالدراسةّّ)الّالمتعّمؽأسئمةّالدراسةّتناوؿّالقسـّاألوؿّّوّعفولإلجابةّ .6
 اآلتي:مجاالتّعمىّالنحوّّةديوافّالرقابة(ّوالمقسمةّعمىّخمس

 ة/ التخطيطية(ي  التنظيمة )داري  اإل ُمعيقاتال ،ولالمجال األ 
ةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّمعياريّّالحسابيةّواالنحرافاتّالّاتمتوّسطلايبيفّّ(4.1)الجدوؿّ

ّ،ة/ّالتخطيطية(ّيّّالتنظيمةّ)داريّّاإلُّمعيقاتةّبمجاؿّالالمتعّمقعفّفقراتّاالستبانةّ

ح :(4.1الجدول ) ة المتعم قالمئوية لفقرات األداة  ة والنسبمعياري  لحسابية واالنحرافات الا اتمتوس طلا يوض 
 ة/ التخطيطية(ي  التنظيمة )داري  اإل ُمعيقاتبمجال ال

#ّّ
الوسطّ
ّالحسابي

االنحراؼّ
ّمعياريّّال

ّالمستوى

1. ّ
فيّالديوافّينعكسّّىاوتطويّرالبرامجّالتدريبيةّالالزمةّلتأىيؿّقدراتّالمواردّالبشريةّ

 ّالرشيدُّحكـتطبيؽّالّعمىّمستوى
 ةمتوّسط 0.827 3.40

2. ّ
ّالفسادّ ّلظاىرة ّالمجاؿ ّيفسح ّوالحوافز ّالمكافآت ّوقمة ّالعامميف ّدخؿ انخفاض

 مرتفعة 1.186 3.48ّالرشيدُّحكـواالبتعادّعفّال

3. ّ
ةّداريّّةّواإلماليّّةّلتنفيذّالرقابةّفيّديوافّالرقابةّالداريّّيوجدّضعؼّفيّاالجراءاتّاإل

 الرشيدُّحكـؽّالالالزمةّلتطبي
 ةمتوّسط 1.106 2.78

4. ّ
ةّماليّّجراءاتّالرقابيةّفيّديوافّالرقابةّالالتغييرّالدائـّوبشكؿّغيرّطبيعيّفيّاإل

 الرشيدُّحكـةّيعيؽّتطبيؽّالداريّّواإل
 ةمتوّسط 1.087 2.73

5. ّ
ّ ّوالمسؤوليات ّوالواجبات ّلموظائؼ ّالدقيؽ ّالتوصيؼ ّكؿّّالمتعّمقضعؼ ّبمياـ ّة

 وظيفة
 ةمتوّسط 1.159 2.75

 امرتفعةّجدًّ 823. 4.37 يفموّظفمناسبةّلمالرواتبّوالمكافآتّغيرّّ .6
 ةمتوّسط 1.043 3.28 يّاقساـّالديوافّموّظفقمةّالصالحياتّالممنوحةّلّ .7
 منخفضة 924. 2.40ّةّغيرّمناسبةداريّّةّواإلماليّّالتقاريرّالدوريةّالصادرةّعفّديوافّالرقابةّالّ .8
 مرتفعةّ 1.147 3.65ّميؿّفيّالديوافّعددّالكادرّالبشريّالقّ .9

 ةمتوس ط 0.652 3.205 ةالكمي  الدرجة ّ
ةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطلاّ(4.1)ّالجدوؿّيوّضح

ةّالواردةّفيّكميّّالوتشيرّالدرجةّّة/ّالتخطيطية(يّّالتنظيمةّ)داريّّاإلُّمعيقاتةّبمحورّالالمتعّمقأداةّالدراسةّ
ّ ّكانت ّالمبحوثيف ّاتجاىات ّأف ّإلى ّامتوّسطالجدوؿ ّبمغ ّحيث ّّمتوّسطلة ّلمدرجة ةّالكميّّالحسابي

ّ(0.652مقدارهّ)ّالكميّّّمعياريّّ(ّواالنحراؼّال3.205)
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ّورُّ ّدرجات ّحسب ّتنازليا ّترتيبا ّاألداة ّفقرات ّىذهّالحسابيّاتمتوّسطلاتبت ّمقدمة ّفي ّجاء ّوقد ة،
(ّوانحراؼ4.37ّحسابيّمقدارهّ)ّمتوّسطيف(ّبموّظفالرواتبّوالمكافآتّغيرّالمناسبةّلمالفقرةّ)ّ،الفقرات
حسابيّمقدارهّّمتوّسط(،ّيميياّالفقرةّ)عددّالكادرّالبشريّالقميؿّفيّالديواف(ّب0.823مقدارهّ)ّمعياريّّ

تّوالحوافزّ(،ّثـّالفقرةّ)انخفاضّدخؿّالعامميفّوقمةّالمكافآ1.147مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.65ّ)
ّواالبتعادّعفّال ّالفساد ّبُّحكـيفسحّالمجاؿّلظاىرة ّ)ّمتوّسطالرشيد( ّمقداره ّوانحراؼ3.48ّحسابّي )

فيّىاّوتطويّر(ّوالفقرةّ)البرامجّالتدريبيةّالالزمةّلتأىيؿّقدراتّالمواردّالبشرية1.186ّمقدارهّ)ّمعياريّّ
ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.40ّابيّمقدارهّ)حسّمتوّسطالرشيد(ّبُّحكـالديوافّينعكسّعمىّمستوىّتطبيؽّال

ّ(.0.827مقدارهّ)
ةّغيرّداريّّةّواإلماليّّالفقرةّ)التقاريرّالدوريةّالصادرةّعفّديوافّالرقابةّالّ،فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّ

ّب ّ)ّمتوّسطمناسبة( ّمقداره ّوانحراؼ2.40ّحسابّي ّ)ّمعياريّّ( ّالدائـ0.924ّمقداره ّ)التغيير ّوالفقرة ،)
ّطب ّغير ّالوبشكؿ ّالرقابة ّديواف ّفي ّالرقابية ّاالجراءات ّفي ّواإلماليّّيعي ّالداريّّة ّتطبيؽ ّيعيؽ ُّحكـة

ّب ّ)ّمتوّسطالرشيد( ّمقداره ّوانحراؼ2.73ّحسابي ّ)ّمعياريّّ( ّ)ضعؼ1.087ّمقداره ّالفقرة ّتمييا ،)
ارهّحسابيّمقدّمتوّسطوظيفة(ّبّةّبمياـّكؿّّالمتعّمقالتوصيؼّالدقيؽّلموظائؼّوالواجباتّوالمسؤولياتّ

ّ(.1.159مقدارهّ)ّمعياريّّنحراؼّا(ّّو2.75)
ّ

 ّّالتشريعية ُمعيقاتال ،المجال الثاني
ةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّمعياريّّالحسابيةّواالنحرافاتّالّاتمتوّسطلايبيفّّ(4.2)الجدوؿّ

ّالتشريعية.ُّمعيقاتةّبمجاؿّالالمتعّمقعفّفقراتّاالستبانةّ

ح :(4.2الجدول ) ة المتعم قة والنسب المئوية لفقرات األداة معياري  الحسابية واالنحرافات ال اتس طمتو لا يوض 
 .التشريعية   ُمعيقاتبمجال ال

الوسط   #
 الحسابي

االنحراف 
 معياري  ال

 المستوى

 ةمتوّسط 1.087 3.35 التشريعاتّوالموائحّّالداخميةّغيرّمالئمة.ّّ .1
 ةمتوّسط 1.071 3.27ّديث.ةّوالتأديبيةّبحاجةّإلىّتحداريّّاإلّنظمةاألّ .2
 ةمتوّسط 1.023 2.73 االلتزاـّبتطبيؽّالتعميماتّوالتوجيياتّالصادرةّمفّالسمطاتّالمركزية.ّقمةّ .3
ّالّ .4 ّوالمسؤولياتّضعؼ ّوالواجبات ّلموظائؼ ّالدقيؽ ّكؿّالمتعّمقوصؼ ّبمياـ  مرتفعة 1.012 3.60ة
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الوسط   #
 الحسابي

االنحراف 
 معياري  ال

 المستوى

ّوظيفة
 ةمتوّسط 918. 3.27ّالرشيد.ُّحكـتطبيؽّالوالتشريعاتّيحدّمفّّنظمةقمةّااللتزاـّبمخالفةّاألّ .5

6. ّ
ّ ّوظائؼ ّفي ّالقربى ّذوي ّتعييف ّتمنع ّالّمديريتشريعات ّفيّماليّّاالقساـ ة

 الديواف.
 ةمتوّسط 981. 3.23

ّفيّّ .7 ّودوره ّالرقابة ّنظاـ ّفعالية ّ ّتقييـ ّفي ّالداخمية ّالموائح ّالتشريعات ضعؼ
ّالرشيد.ُّحكـتطبيؽّال

 ةمتوّسط 930. 3.02

8. ّ
عاتّالرقابيةّلبعضّالييئاتّالحكوميةّالتيّالىّاآلفّالّتخضعّضعؼّالتشري

ّةّعمىّالرغـّمفّأفّأموالياّتدخؿّفيّنطاؽّالعامة.ماليّّألجيزةّالرقابةّال
 ةمتوّسط 1.155 3.23

 مرتفعة 1.062 3.58ّمفّالمطموب.ّالصالحياتّالنظاميةّالممنوحةّلديوافّالرقابةّأقؿّّّ .9
 ةمتوّسط 1.087 3.35 ة.داريّّةّواإلماليّّالوضوحّالصالحياتّوسمطاتّالتصرؼّّ .10
 ةمتوّسط 1.071 3.27ّضعؼّالموائحّالتفسيريةّوالتنفيذية.ّّ .11

12. ّ
ّ ّوالتشريعات ّالموائح ّأيّّيّّالتنظيمضعؼ ّمخالؼ ّعقوبة ّتوضح ّالتي جراءّإّة

 ة.داريّّةّواإلماليّّفيّديوافّالرقابةّالّموّظؼورقابيّيمارسوّالّماليّّ
 ةمتوّسط 1.096 3.05

 ةمتوّسط 1.095 3.23ّوالقوانيف.ّنظمةالمساءلةّوفرضّالعقوباتّالرادعةّعمىّالمخالفيفّلألغيابّّ .13

14. ّ
يفّوالمراجعيفّمفّاستيضاحّبعضّموّظفيمكفّالّالذيالقانونيّّالجانبضعؼّ

 االستفساراتّالقانونية.
 ةمتوّسط 1.056 2.93

 ةمتوّسط 930. 3.18ّـ.يّالديوافّفيّمجاؿّعمميموّظفةّّوداريّّنقصّالتعاوفّبيفّالجياتّاإلّ .15

16. ّ
ّالرقابيّلمتابعةّاالمورّالرقابيةّوال ةّماليّّغيابّالمجمسّالتشريعيّوغيابّدوره

ّعنيا.ّمساءلةوال
 مرتفعة 1.049 4.18

 ةمتوس ط 0.6153 3.280ّةالكميّّالدرجةّّ
مفّفقراتّةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطلاّ(4.2)الجدوؿّّيوّضح

ّ ّالدراسة ّالالمتعّمقأداة ّبمحور ُّّمعيقاتة ّالدرجة ّوتشير ّأفّالكميّّالتشريعية، ّإلى ّالجدوؿ ّفي ّالواردة ة
ّحيثّبمغّامتوّسطاتجاىاتّالمبحوثيفّكانتّ ّّمتوّسطلة، ّ)الكميّّالحسابيّلمدرجة ّواالنحراؼ3.28ّة )

ّ(.0.615مقدارهّ)ّالكميّّّمعياريّّال
ّتنا ّترتيبا ّاألداة ّفقرات ّورتبت ّدرجات ّحسب ّىذهّالحسابيّاتمتوّسطلازليا ّمقدمة ّفي ّجاء ّوقد ة،

ّمساءلةةّوالماليّّالفقرةّ)غيابّالمجمسّالتشريعيّوغيابّدورهّالرقابيّلمتابعةّاالمورّالرقابيةّوالّ،الفقرات
ّب ّ)ّمتوّسطعنيا( ّمقداره 4.18ّحسابي ّوانحراؼ ّ)ّمعياريّّ( ّ)ضعؼ1.049ّمقداره ّالفقرة ّيمييا ،)

حسابيّمقدارهّّمتوّسطةّبمياـّكؿّوظيفة(ّبالمتعّمقلموظائؼّوالواجباتّوالمسؤولياتّّالتوصيؼّالدقيؽ
(3.60ّ ّوانحراؼ ّ)ّمعياريّّ( ّالفقرت1.012مقداره ّثـ ّلديوافّا(، ّالممنوحة ّالنظامية ّ)الصالحيات ف
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ّب ّالمطموب( ّمف ّأقؿ ّ)ّمتوّسطالرقابة ّمقداره ّبانحراؼ3.58ّحسابي ّو ّ)ّمعياريّّ( (،1.062ّمقداره
ةّماليّّفّ)التشريعاتّوالموائحّّالداخميةّغيرّمالئمة.(ّو)وضوحّالصالحياتّوسمطاتّالتصرؼّالارتوالفق
ّ(ّلمفقرتيف.1.087ّحسابيّمقدارهّ)ّمتوّسط(ّب3.35مقدارهّ)ّمعياريّّة(ّبانحراؼّداريّّواإل

ُّحكـؽّالوالتشريعاتّيحدّمفّتطبيّنظمةالفقرةّ)قمةّااللتزاـّبمخالفةّاألّ،فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّ
ّالجانب(،ّوالفقرةّ)ضعؼ9810ّ.مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ2.73ّحسابّيّمقدارهّ)ّمتوّسطالرشيد.(ّب
حسابيّّمتوّسطيفّوالمراجعيفّمفّاستيضاحّبعضّاالستفساراتّالقانونية(ّبموّظفيمكفّالّالذيالقانونيّ
الموائحّالداخميةّّولتشريعاتّ(،ّتالىاّالفقرةّ)ضعؼّا1.056مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ2.93ّمقدارهّ)

نحراؼّا(ّّو3.02مقدارهّ)ّحسابيّّّمتوّسطالرشيد(ّبُّحكـفيّتقييـّفعاليةّنظاـّالرقابةّودورهّفيّتطبيؽّال
ّ(.0.930مقدارهّ)ّمعياريّّ

 ّالمحاسبية ُمعيقاتال ،المجال الثالث
يةّإلجاباتّالمبحوثيفّةّوالنسبّالمئّومعياريّّالحسابيةّواالنحرافاتّالّاتمتوّسطلايبيفّّ(4.3)الجدوؿّ

ّالمحاسبيةُّمعيقاتةّبمجاؿّالالمتعّمقعفّفقراتّاالستبانةّ

ح :(4.3الجدول ) ة المتعم قة والنسب المئوية لفقرات األداة معياري  الحسابية واالنحرافات ال اتمتوس طلا يوض 
 المحاسبية ُمعيقاتبمجال ال

الوسط   #
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى معياري  ال

1. ّ
ةّالكاممةّبسببّالييكمةّغيرّالسميمةّلديوافّماليّّقيؽّالرقابةّالضعؼّتح
ّة.داريّّةّواإلماليّّالرقابةّال

 ةمتوّسط 1.055 3.15

فيّالمحافظةّعمىّّاالجراءاتّالتيّتتخذىاّالحكومةّاوّالجيازّالرقابيّّّ .2
 الماؿّالعاـّغيرّفعالة.

 ةمتوّسط 979. 3.30

 مرتفعة 850. 3.58ّة.ماليّّيةّمعّأجيزةّالرقابةّالقمةّتعاوفّبعضّالوحداتّوالدوائرّالحكومّ .3

4. ّ
ّ ّالحكومي ّاالنفاؽ ّتخفيض ّواالنشطةّّهوترشيدصعوبة ّالبرامج عمى

ّالعامة.
 مرتفعة 873. 3.52

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

ّوغيرّالواقعيةّلألجيزةّوالتالعبّبيا.
 مرتفعة 981. 3.43

6. ّ
رّالماؿّالعاـّإلصالحّاالجيزةّالمبالغّفيياّوغيرّالواقعيةّلألجيزةّاىدا

 ةمتوّسط 922. 3.28ّوالتالعبّبيا.

ّاألّ .7 ّالضعؼ ّالعممياتّّمنظـّّرشيؼ ّلكافة ّمتكامال ّتاريخا ّيمثؿ  ةمتوّسط 1.180 3.12الذي



78 

الوسط   #
 الحسابي

االنحراف 
 معياري  ال

 المستوى

ّال ّلتطبيؽ ّالالزمة ّالرقابة ّبرامج ّلتنفيذ ّاليو ّالرجوع ّيمكف ُّحكـبحيث
 الرشيد.

8. ّ
ّ ّموثّّقمة ّدليؿ ّالوجود ّالرقابة ّديواف ّداخؿ ّالرقابة ّإلجراءات ةّماليّّؽ
ّيسبّّداريّّواإل ّما ّوىو ّحدة ّعمى ّرقابية ّميمة ّلكؿ ّتنفيذىا ّالواجب بّة
 الرشيد.ُّحكـفيّتطبيؽّالّاضعفًّ

 ةمتوّسط 1.172 2.82

9. ّ
قمةّالرقابةّالمسبقةّ)قبؿّالتنفيذ(ّعمىّالجياتّالخاضعةّلمرقابةّلتفاديّ

ّات.وقوعّاالنحراف
 ةمتوّسط 1.010 3.22

10. ّ
ّالمسؤوؿّ ّوتحديد ّومعالجتيا ّاالخطاء ّلتصحيح ضعؼّالمعاييرالمتبعة

 عنيا.
 ةمتوّسط 1.031 3.23

11. ّ
ّفسادّ ّعمميات ّحدوث ّعميو ّيترتب ّالداخمية ّالرقابة ّاجراءات قصور

 مرتفعة 1.169 3.42 .ماليّّ

12. ّ
ضعؼّالتدخؿّالفعميّمفّقبؿّجياتّاالختصاصّفيّمتابعةّالمشاكؿّ

ّمطروحةّمفّقبؿّالديواف.ال
 مرتفعة 0.901 3.63

 ةمتوس ط 0.6356 3.308 ةالكمي  الدرجة ّ
 

ةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطلاّ(4.3)ّالجدوؿّيوّضح
ّ ّالدراسة ّالالمتعّمقأداة ّبمحور ُّّمعيقاتة ّالدرجة ّوتشير ّفالكميّّالمحاسبية، ّالواردة ّإلىّأفّة ّالجدوؿ ي

ّحيثّبمغّامتوّسطاتجاىاتّالمبحوثيفّكانتّ ّّمتوّسطلة، ّ)الكميّّالحسابيّلمدرجة ّواالنحراؼ3.30ّة )
ّ(.0.635مقدارهّ)ّالكميّّّمعياريّّال

ّ،ة،ّوقدّجاءّفيّمقدمةّىذهّالفقراتالحسابيّاتمتوّسطلاورتبتّفقراتّاألداةّترتيباّتنازلياّحسبّدرجاتّ
ّالفع ّ)ضعؼّالتدخؿ ّقبؿّالفقرة ّمف ّالمطروحة ّالمشاكؿ ّجياتّاالختصاصّفيّمتابعة ّقبؿ ميّمف

(،ّومفّثـّالفقرةّ)قمةّتعاوف901ّمقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.63ّحسابيّمقدارهّ)ّمتوّسطالديواف.(ّب
(ّوبانحراؼ3.58ّحسابيّمقدارهّ)ّمتوّسطة(ّبماليّّبعضّالوحداتّوالدوائرّالحكوميةّمعّأجيزةّالرقابةّال

عمىّالبرامجّواالنشطةّّهوترشيد(،ّوالفقرةّ)صعوبةّتخفيضّاالنفاؽّالحكومي0.850ّارهّ)مقدّمعياريّّ
ّّو ّ)ّمتوّسطالعامة( ّمقداره ّوبانحراؼ3.52ّحسابي ّ)ّمعياريّّ( ّ)اىدار0.873ّمقداره ّالفقرة ّتالىا ،)

ّوالتالعب ّلألجيزة ّالواقعية ّوغير ّفييا ّالمبالغ ّبالصيانة ّاالىتماـ ّعفّطريؽّانعداـ ّالعاـ بيا(ّّالماؿ
ّ(.0.981مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.43ّحسابّيّمقدارهّ)ّمتوّسطب
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ةّماليّّالفقرةّ)قمةّوجودّدليؿّموثؽّإلجراءاتّالرقابةّداخؿّديوافّالرقابةّالّ،فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّ
ّالرشيد.(ُّحكـةّالواجبّتنفيذىاّلكؿّميمةّرقابيةّعمىّحدةّوىوّماّيسببّضعؼّفيّتطبيؽّالداريّّواإل
ّّمنظـّّ(،ّوالفقرةّ)ضعؼّاالرشيؼّال1.172مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ2.82ّحسابّيّمقدارهّ)ّمتوّسطب

الذيّيمثؿّتاريخاّمتكامالّلكافةّالعممياتّبحيثّيمكفّالرجوعّاليوّلتنفيذّبرامجّالرقابةّالالزمةّلتطبيؽّ
ّبُّحكـال ّ)ّمتوّسطالرشيد.( ّوانحراؼ3.12ّحسابيّمقداره ّ)ضعؼ1.180ّ)ّمقدارهّمعياريّّ( ّالفقرة ،)

ّال ّالرقابة ّالماليّّتحقيؽ ّالرقابة ّلديواف ّالسميمة ّغير ّبسببّالييكمة ّالكاممة ّواإلماليّّة ّبداريّّة ّمتوّسطة.(
ّ(.1.055مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوأنحراؼ3.15ّحسابيّمقدارهّ)

 ة بالكفاءة المينيةالمتعم ق ُمعيقاتال ،المجال الرابع
ةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّمعياريّّالحسابيةّواالنحرافاتّالّاتمتوّسطلايبيفّّ(4.4)الجدوؿّ

ّةّبالكفاءةّالمينيةالمتعّمقُّمعيقاتةّبمجاؿّالالمتعّمقعفّفقراتّاالستبانةّ

ح :(4.4الجدول ) ة المتعم قة والنسب المئوية لفقرات األداة معياري  الحسابية واالنحرافات ال اتمتوس طلا يوض 
 ة بالكفاءة المينية.لمتعم قا ُمعيقاتبمجال ال

الوسط   #
 الحسابي

االنحراف 
 معياري  ال

 المستوى

1. ّ
فّالكفاءةّوالتدريبّوالخبرةّيّالديوافّدرجةّعاليةّمموّظفتتوافرّلدىّ

 ـّمعّاحتياجاتّالوظيفةّالتيّيشغمونيا.ءتتال
 مرتفعة 0.885 3.72

2. ّ
اخميةّلمديوافّقساـّالديفّالعامميفّفيّاألموّظفليةّلتقييـّكفاءةّالآتوجدّ

 مفّقبؿّرؤسائيـّباستمرار.
 ةمتوّسط 0.920 3.37

3. ّ
عمىّمؤىالتّومتطمباتّمينيةّّيفّفيّالديوافّبناءًّموّظفيتـّتعييفّال

 تضمفّتوافرّالتخصصّوالخبرةّالمناسبةّلطبيعةّالمياـّالمنوطةّبيـ.
 مرتفعة 0.890 3.57

4. ّ
فةّالمينيةّالتيّيوجدّبرنامجّإلجراءّتقييـّدوريّلمستوىّالكفاءةّوالمعّر

 يّالديواف.موّظفيتمتعّبياّ
 ةمتوّسط 1.160 3.10

5. ّ
ّال ّميارات ّلتطوير ّمتخصصة ّبرامج ّالموّظفتوجد ّباألقساـ ةّماليّّيف

 والرقابيةّداخؿّالديواف.
 مرتفعة 0.956 3.37

 ةمتوّسط 1.003 3.10 يفّالمؤىميفّلمعمؿّبأقساـّالديواف.موّظفتوفرّالعددّالكافيّمفّالّ .6

7. ّّ ّاسناد ّداخمية ّرقابية ّامياـ ّلطبيعةّموّظفلإلى ّاالعتبار ّدوف يف
 تخصصيـّومؤىميـّالعممي.

 ةمتوّسط 0.989 2.93

8. ّ
ّعفّ ّبمالحظاتّالديوافّلمسنواتّالسابقة ّاالداراتّالعميا ّاىتماـ عدـ

 يف.موّظفتدنيّمستوىّالكفاءةّأوّكفايةّال
 ةمتوّسط 0.933 3.10
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الوسط   #
 الحسابي

االنحراف 
 معياري  ال

 المستوى

9. ّ
ّلدىّ ّالمعرفة ّبموّظفمحدودية ّتقييدّيّالديواف ّفي اإلجراءاتّالسميمة

ّال ّالقوائـّماليّّالعمميات ّواعداد ّالمحاسبية ّوالسجالت ّالدفاتر ّفي ة
 ة.ماليّّال

 ةمتوّسط 0.988 2.80

ّبعضّّ .10 ّالّالمديريفقياـ ّترشيح ّمف ّبدوراتّموّظفبالحد ّبااللتحاؽ يف
ّتخصصيةّبسببّضغطّالعمؿ.

 ةمتوّسط 0.991 3.00

11. ّ
يفّاالمرّموّظفؿّعاـّلدىّبعضّالبشكّداريّّواإلّماليّّنقصّالوعيّال

 الذيّينعكسّعمىّقراراتيـّوتصرفاتيـ.
 ةمتوّسط 0.935 2.80

 ةمتوس ط 0.7817 3.250 ةالكمي  الدرجة ّ
ةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطلاّ(4.4)الجدوؿّّيوّضح

ّ ّالدراسة ّالمتعّمقأداة ّبمحور ّالمينيةالمتعّمقُّمعيقاتالة ّبالكفاءة ّّة ّالدرجة ّوتشير ّفيّالكميّّ، ّالواردة ة
ّ ّكانت ّالمبحوثيف ّاتجاىات ّأف ّإلى ّامتوّسطالجدوؿ ّبمغ ّحيث ّّمتوّسطلة، ّلمدرجة ةّالكميّّالحسابي

ّ(.0.781مقدارهّ)ّالكميّّّمعياريّّ(ّواالنحراؼّال3.25)
ّورُّ ّدرجات ّحسب ّتنازليا ّترتيبا ّاألداة ّفقرات ّىذهّحسابيالّاتمتوّسطلاتبت ّمقدمة ّفي ّجاء ّوقد ة،

ّّ،الفقرات ّلدى ّ)تتوافر ّمموّظفالفقرة ّعالية ّدرجة ّالديواف ّتتالي ّوالخبرة ّوالتدريب ّالكفاءة ّمعّءف ـ
ّبّاحتياجات ّيشغمونيا( ّالتي ّ)ّمتوّسطالوظيفة ّمقداره 3.72ّحسابي ّوانحراؼ مقدارهّّمعياريّّ(

ءّعمىّمؤىالتّومتطمباتّمينيةّتضمفّتوافرّيفّفيّالديوافّبناموّظف(،ّوالفقرةّ)يتـّتعييفّال0.885)
ّالم ّبيـالتخصصّوالخبرة ّالمنوطة ّالمياـ ّلطبيعة ّبناسبة ّ)ّمتوّسط( ّوانحراؼ3.57ّحسابيّمقداره )

يفّالعامميفّفيّاالقساـّالداخميةّلمديوافّموّظف(،ّالفقرةّ)توجدّاليةّلتقييـّكفاءةّال0.890مقدارهّ)ّمعياريّّ
(.والفقرةّ)توجدّبرامجّمتخصصةّلتطوير0.920ّمقدارهّ)ّمعياريّّحراؼّمفّقبؿّرؤسائيـّباستمرار(ّوان

ّمتوّسط(ّب0.956مقدارهّ)ّمعياريّّةّوالرقابيةّداخؿّالديواف(ّبانحراؼّماليّّيفّباألقساـّالموّظفمياراتّال
ّ(ّلكالّالفقرتيف.3.37حسابيّمقدارهّ)

يفّموّظفبشكؿّعاـّلدىّبعضّالّداريّّواإلّماليّّالفقرةّ)نقصّالوعيّالّ،فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّ
(،ّوالفقرةّ)نقصّالوعي0.935ّمقدارهّ)ّمعياريّّاالمرّالذيّينعكسّعمىّقراراتيـّوتصرفاتيـ(ّبانحراؼّ

ّبعضّالّداريّّواإلّماليّّال ّلدى ّعاـ ّوتصرفاتيـ.(ّموّظفبشكؿ ّقراراتيـ ّينعكسّعمى ّالذي ّاالمر يف
ّ)ّمعياريّّبانحراؼّ ّوب0.988مقداره ّ)حسابيّمقّمتوّسط( ّلكم2.80داره ّ)قياـّت( ّالفقرة ّثـ ّالفقرتيف، ا
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ّمتوّسطيفّبااللتحاؽّبدوراتّتخصصيةّبسببّضغطّالعمؿ(ّبموّظفبالحدّمفّترشيحّالّالمديريفبعضّ
ّ(.0.991مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.00ّحسابيّمقدارهّ)
 التكنولوجية والفنية ُمعيقاتال ،المجال الخامس

والنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّةّمعياريّّالحسابيةّواالنحرافاتّالّاتمتوّسطلايبيفّّ(4.5)الجدوؿّ
ّ،التكنولوجيةّوالفنيةُّّمعيقاتةّبمجاؿّالالمتعّمقعفّفقراتّاالستبانةّ

ح :(4.5الجدول ) ة المتعم قة والنسب المئوية لفقرات األداة معياري  الحسابية واالنحرافات ال اتمتوس طلا يوض 
 لوجية والفنيةالتكنو  ُمعيقاتبمجال ال

الوسط   #
 الحسابي

االنحراف 
 معياري  ال

 المستوى

1. ّ
يوجدّإطارّكامؿّمفّالمعاييرّوالقوانيفّالتيّتنظـّإجراءاتّالرقابةّفيّ

ّااللكترونيةّوشبكاتّاالتصاؿ.ّنظمةضوءّاستخداـّاأل
 مرتفعة 0.811 3.55

2. ّ
ومةّةّالحاليةّعمىّالتعامؿّمعّالمنظةّالتكنولوجيّّساسيّّضعؼّالبنيةّاأل

 ةمتوّسط 0.901 3.03 التكنولوجية،ّوتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّالتقنية.

3. ّ
ّالتكنولوجية،ّ ّالمنظومة ّمع ّالتعامؿ ّعمى ّالحالية ّالبشرية ّالموارد فقر

ّوتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّالتقنية.
 مرتفعة 0.979 3.42

4. ّ
ىّسوءّالبنيةّاالساسيةّالتكنولوجيةّوضعؼّالمواردّالبشريةّالحاليةّعم

ّلممشاكؿّ ّحساب ّدوف ّوتطبيقيا ّالتكنولوجية، ّالمنظومة ّمع التعامؿ
ّالمحاسبية.

 ةمتوّسط 0.846 3.12

عقدّالدوراتّالتدريبيةّالكافيةّفيّاستخداـّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديثةّّ .5
 يّالديواف.موّظفل

 ةمتوّسط 0.999 3.05

6. ّ
ةّماليّّابةّاليّالديوافّفيّأجيزةّالرقموّظفنقصّالتأىيؿّالعمميّوالعمميّل
 فيّظؿّالتدخؿّالتكنولوجي.ّإلييـألداءّالمياـّالرقابيةّالموكمةّ

 ةمتوّسط 0.993 3.12

7. ّ
ّال ّالرقابة ّديواف ّاستخداـ ّتأثير ّمدى ّتفيـ ّواإلماليّّصعوبة ةّداريّّة

ةّفيّماليّّلتكنولوجياّالمعموماتّواالتصاالتّفيّالمعالجةّبالمعموماتّال
 لمصاحبة.نظـّالرقابةّالداخميةّوالمخاطرّا

 ةمتوّسط 0.983 2.98

ّلّ .8 ّالحديثة ّالتكنولوجية ّالوسائؿ ّالديواف ّفيّموّظفيوفر ّالتقدـ ّلمواكبة يو
 الوحداتّالخاضعةّلرقابتو.

 ةمتوّسط 1.022 3.35

9. ّ
يحرصّالديوافّعمىّتوفيرّموازنةّلمحصوؿّعمىّالوسائؿّالتكنولوجيةّ

 الحديثةّالتيّتساعدّفيّإنجازّالمياـّالرقابية.
 ةمتوّسط 1.003 3.10

 ةمتوّسط 1.033 3.32ّمكاناتّالماديةّوالبشرية.قمةّاإلّ .10
 ةمتوس ط 0.5999 3.203ّةالكميّّالدرجةّّ
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ةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطلا(4.5ّ)ّالجدوؿّيوّضح
ةّالواردةّفيّالجدوؿّإلىّالكميّّية،ّوتشيرّالدرجةّالتكنولوجيةّوالفنُّمعيقاتةّبمحورّالالمتعّمقأداةّالدراسةّ

(ّواالنحراؼ3.20ّةّ)الكميّّالحسابيّلمدرجةّّمتوّسطلة،ّحيثّبمغّامتوّسطأفّاتجاىاتّالمبحوثيفّكانتّ
ّ(.0.599مقدارهّ)ّالكميّّّمعياريّّال
ّتّّورُّ ّدرجات ّحسب ّتنازليا ّترتيبا ّاألداة ّفقرات ّالحسابيّاتمتوّسطلابت ّمقدمة ّفي ّجاء ّوقد ىذهّة،

الفقرةّ)يوجدّإطارّكامؿّمفّالمعاييرّوالقوانيفّالتيّتنظـّإجراءاتّالرقابةّفيّضوءّاستخداـّّ،الفقرات
ّبّنظمةاأل ّاالتصاؿ( ّوشبكات ّ)ّمتوّسطااللكترونية ّمقداره 3.55ّحسابي ّوانحراؼ مقدارهّّمعياريّّ(
لتكنولوجية،ّوتطبيقياّدوفّ(،ّالفقرةّ)فقرّالمواردّالبشريةّالحاليةّعمىّالتعامؿّمعّالمنظومةّا0.811)

(،ّوالفقرة0.979ّمقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.42ّحسابيّمقدارهّ)ّمتوّسطحسابّلممشاكؿّالتقنية(ّب
ّل ّالحديثة ّالتكنولوجية ّالوسائؿ ّالديواف ّلرقابتو(ّموّظف)يوفر ّالخاضعة ّالوحدات ّفي ّالتقدـ ّلمواكبة يو

ّ)ّمتوّسطب ّمقداره ّوانحراؼ3.35ّحسابي ّ)مقدّمعياريّّ( ّالمادية1.022ّاره ّاالمكانات ّ)قمة ّالفقرة ،)
ّ(.1.033مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.32ّحسابّيّمقدارهّ)ّمتوّسطوالبشرية(ّب

ةّداريّّةّواإلماليّّالفقرةّ)صعوبةّتفيـّمدىّتأثيرّاستخداـّديوافّالرقابةّالّ،فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّ
ةّفيّنظـّالرقابةّالداخميةّوالمخاطرّماليّّبالمعموماتّاللتكنولوجياّالمعموماتّواالتصاالتّفيّالمعالجةّ

(،ّوالفقرةّ)ضعؼّالبنية0.983ّمقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ2.98ّحسابّيّمقدارهّ)ّمتوّسطالمصاحبة(ّب
االساسيةّالتكنولوجيةّالحاليةّعمىّالتعامؿّمعّالمنظومةّالتكنولوجية،ّوتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّ

ّب ّ)حساّمتوّسطالتقنية( ّمقداره ّوانحراؼ3.03ّبي ّ)ّمعياريّّ( ّالدورات0.901ّمقداره ّ)عقد ّالفقرة ،)
ّل ّالحديثة ّالتكنولوجية ّالوسائؿ ّفيّاستخداـ ّالكافية ّبموّظفالتدريبية ّالديواف( مقدارهّّحسابيّّّمتوّسطي

ّ(.0.999مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.05ّ)
 الرشيد(  ُحكممحور الدراسة الثاني: ) ال

ّ ّّوأّعفولإلجابة ّالثاني ّالقسـ ّتناوؿ ّالدراسة ّالّالمتعّمؽسئمة ّمفيوـ ّ)تحقيؽ ّالدراسة ُّحكـبمجاالت
 اآلتي:مجاالتّعمىّالنحوّّةالرشيد(ّوالمقسمةّعمىّأربع

 ةش فافيال :المجال االول
ةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّمعياريّّالحسابيةّواالنحرافاتّالّاتمتوّسطلايبيفّّ(4.6)الجدوؿّ

ّالّشفافيةّبمجاؿّالالمتعّمقاالستبانةّعفّفقراتّ ّ،الرشيدُّحكـةّلتحقيؽّمفيـو
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ح :(4.6الجدول ) ة المتعم قة والنسب المئوية لفقرات األداة معياري  الحسابية واالنحرافات ال اتمتوس طلا يوض 
 الرشيد ُحكمة لتحقيق مفيوم الش فافيبمجال ال

#  
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياري  ال

 المستوى

1. ّ
ّالي ّالرقابة ّديواف ّواإلماليّّمتـز ّداريّّة ّباتباع ّالأة ّمعايير عمىُّّحكـفضؿ

 لقراراةّفيّاتخاذّّشفافيصعيدّمفّال
 مرتفعة 0.804 3.62

 مرتفعة 0.946 3.45ّيوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمفّحيثّايراداتوّ .2
 مرتفعة 1.032 3.45ّثّنفقاتويوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمفّحيّ .3
 ةمتوّسط 0.956 3.37 ةّشفافييتخذّالمسؤوؿّقرارتوّبوضوحّّوّ .4
 مرتفعة 0.942 3.60 ةّلمديوافماليّّتوجدّنزاىةّفيّعرضّالقوائـّالّ .5
 ةمتوّسط 0.993 3.28 يفموّظفىّالديوافّنمطّاالنفتاحّوالوضوحّفيّتعامموّمعّاليتبنّّّ .6

 رتفعةم 0.763 3.461ّةالكميّّالدرجةّّ

ةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطلاّ(4.6)ّالجدوؿّيوّضح
ّ ّالدراسة ّالالمتعّمقأداة ّبمجاؿ ّالّشفافية ّلتحقيؽّمفيوـ ُّّحكـة ّالدرجة ّوتشير ّفيّالكميّّالرشيد، ّالواردة ة

(3.46ّةّ)الكميّّالحسابيّلمدرجةّّمتوّسطلالجدوؿّإلىّأفّاتجاىاتّالمبحوثيفّكانتّمرتفعة،ّحيثّبمغّا
ّ(.0.76مقدارهّ)ّالكميّّّمعياريّّواالنحراؼّال

ّتّّورُّ ّدرجات ّحسب ّتنازليا ّترتيبا ّاألداة ّفقرات ّىذهّالحسابيّاتمتوّسطلابت ّمقدمة ّفي ّجاء ّوقد ة،
ّالّ،الفقرات ّالرقابة ّديواف ّ)يمتـز ّواإلماليّّالفقرة ّالداريّّة ّمعايير ّافضؿ ّباتباع ّصعُّحكـة ّمفّعمى يد

ّبّشفافيال ّ)ّمتوّسطةّفيّاتخاذّلقرار( ّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.62ّحسابيّمقداره ّيمييا0.804ّمقداره ،)
ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.60ّحسابيّمقدارهّ)ّمتوّسطةّلمديواف(ّبماليّّالفقرةّ)توجدّنزاىةّفيّعرضّالقوائـّال

ديوافّالسيماّمفّحيثّنفقاتو(ّفّ)يوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالا(،ّثـّالفقرت0.942مقدارهّ)
(،ّوّالفقرةّ)يوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالسيماّمف1.032ّمقدارهّ)ّمعياريّّبانحراؼّ

ّاّالفقرتيفت(ّلكم3.45حسابّيّمقدارهّ)ّمتوّسط(ّوب0.946مقدارهّ)ّمعياريّّحيثّايراداتو(ّبانحراؼّ
يف(ّموّظففّنمطّاالنفتاحّوالوضوحّفيّتعامموّمعّالالفقرةّ)يتبنىّالديواّ،فيّحيفّكانتّأدنىّالفقراتّ

ّ)ّمتوّسطب ّمقداره ّوانحراؼ3.28ّحسابّي ّ)ّمعياريّّ( ّقرارتو0.993ّمقداره ّالمسؤوؿ ّ)يتخذ ّوالفقرة ،)
ّ.(0.956مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.37ّحسابيّمقدارهّ)ّمتوّسطة(ّبّشفافيّوّبوضوح
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ةّداريّّةّواإلماليّّديوافّالرقابةّالةّالتيّيمتازّبياّمسؤولوّدةّالواعيلىّالقياالنتيجةّإويعزوّالباحثّىذهّ
ّيف.موّظففيّمجاؿّالرقابةّوالتعامؿّمعّال

 مساءلةال :المجال الثاني
ةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّمعياريّّالحسابيةّواالنحرافاتّالّاتمتوّسطلايبيفّّ(4.7)ّالجدوؿ

ّالّلةمساءةّبمجاؿّالالمتعّمقعفّفقراتّاالستبانةّ ّ،الرشيدُّحكـلتحقيؽّمفيـو

ح :(4.7الجدول ) ة المتعم قة والنسب المئوية لفقرات األداة معياري  الحسابية واالنحرافات ال اتمتوس طلا يوض 
 الرشيد ُحكملتحقيق مفيوم ال مساءلةبمجال ال

#  
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياري  ال

 المستوى

1. ّ
ّالئُِّيسا ّجميع ّالديواف ّباختموّظفؿ ّايّيف ّارتكاب ّعند ّمسمياتيـ الؼ
 خطأ

 مرتفعة 1.047 3.57

2. ّ
يفّالمعنييفّعفّمدىّمطابقةّاالجراءاتّالمتبعةّموّظفتجريّمساءلةّال

ّالمعتمدةّنظمةمعّاأل
 مرتفعة 0.983 3.48

3. ّ
ّال ّبياّموّظفيدرؾ ّااللتزاـ ّالمطموب ّالقواعد ّبوضوح ّالديواف ّفي وف

 وعواقبّمخالفتيا
 مرتفعة 0.813 3.82

 مرتفعة 0.847 3.83 يّالديوافّبتطبيؽّالقانوفموّظفجميعّّيمتـزّ .4
 مرتفعة 0.809 3.92 ةداريّّةّواإلماليّّيستخدـّالديوافّالمستنداتّالكافيةّلتحقيؽّمياـّالرقابةّالّ .5
 مرتفعة 1.081 3.52 ةّبالترقياتّدوفّايّتجاوزاتالمتعّمقّنظمةـّالديوافّبتطبيؽّاألّزيمتّ .6

 مرتفعة 0.7643 3.688ّةالكميّّالدرجةّّ

ةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطلاّ(4.7)ّالجدوؿّيوّضح
ةّالواردةّفيّالكميّّالرشيدّ،ّوتشيرّالدرجةُّّحكـلتحقيؽّمفيوـّالّمساءلةةّبمجاؿّالالمتعّمقأداةّالدراسةّ

(3.68ّةّ)الكميّّالحسابيّلمدرجةّّمتوّسطلبمغّاالجدوؿّإلىّأفّاتجاىاتّالمبحوثيفّكانتّمرتفعة،ّحيثّ
ّ(.0.76مقدارهّ)ّالكميّّّمعياريّّواالنحراؼّال

الحسابية،ّوقدّجاءّفيّمقدمةّىذهّالفقراتّّاتمتوّسطلاورتبتّفقراتّاألداةّترتيباّتنازلياّحسبّدرجاتّ
ّالّ، ّالرقابة ّلتحقيؽّمياـ ّالمستنداتّالكافية ّالديواف ّ)يستخدـ ّواإلماليّّالفقرة ّباريّّدة حسابيّّمتوّسطة(

(ّ 3.92ّمقداره ّوانحراؼ ّ)ّمعياريّّ( 0.809ّمقداره ّجميع ّ)يمتـز ّالفقرة ّبتطبيؽّموّظف(، ّالديواف ي
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وفّموّظف(،ّوالفقرةّ)يدرؾّال0.847مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.83ّحسابيّمقدارهّ)ّمتوّسطالقانوف(ّب
(3.82ّحسابيّمقدارهّ)ّمتوّسطالفتيا(ّبفيّالديوافّبوضوحّالقواعدّالمطموبّااللتزاـّبياّوعواقبّمخ

ّ)ّمعياريّّوانحراؼّ ّ)ُيسا0.813مقداره ّالفقرة ّالئِّ(، ّالديوافّجميع ّعندّموّظفؿ ّباختالؼّمسمياتيـ يف
ّ(.1.047مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.57ّحسابّيّمقدارهّ)ّمتوّسطارتكابّايّخطأ(ّب

يفّالمعنييفّعفّمدىّمطابقةّاالجراءاتّفموظّّالفقرةّ)تجريّمساءلةّالّ،فيّحيفّكانتّأدنىّالفقرات
ّمعّاأل ّبّنظمةالمتبعة ّ)ّمتوّسطالمعتمدة( ّمقداره ّوانحراؼ3.48ّحسابّي ّ)ّمعياريّّ( (،0.983ّمقداره

ّالديوافّبتطبيؽّاأل ّ)يمتـز ّبالترقياتّدوفّالمتعّمقّنظمةوالفقرة ّبّأيّّة حسابيّمقدارهّّمتوّسطتجاوزات(
ّ(.1.081ّمقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.52ّ)

 المشاركة ،المجال الثالث
ةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّمعياريّّالحسابيةّواالنحرافاتّالّاتمتوّسطلايبيفّّ(4.8)الجدوؿّّ

ّالالمتعّمقعفّفقراتّاالستبانةّ ّ،الرشيدُّحكـةّبمجاؿّالمشاركةّلتحقيؽّمفيـو

ح :(4.8الجدول ) ة المتعم قة والنسب المئوية لفقرات األداة ري  معياالحسابية واالنحرافات ال اتمتوس طلا يوض 
 الرشيد ُحكمبمجال المشاركة لتحقيق مفيوم ال

#  
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياري  ال

 المستوى

 مرتفعة 1.048 3.45 يفّلتبنيّاألىداؼّالمشتركةموّظفيشجعّالديوافّالّ .1

2. ّ
ّ ّحسبّّوموّظفيشارؾ ّكؿ ّالديواف ّخطة ّبناء ّفي ّجميعيـ الديواف

ّصاصوّاخت
 ةمتوّسط 1.112 3.13

 مرتفعة 0.964 3.55 وّالديوافّفيّتنفيذّالمياـّالمطموبةّبشكؿّواضحّموّظفيتعاوفّّ .3
 ةمتوّسط 0.924 3.17 يفّموّظفيوجدّفيّالديوافّتفويضّلصالحياتّالّ .4

5. ّ
ّالتفاؼّال ّعمى ّقادرة ّديناميكية ّقيادية ّالديواف ّفي ّحوؿّموّظفيتوفر يف

 رؤيةّمشتركة
3.08 1.013 

 ةمتوّسط

 ةمتوّسط 1.104 3.03 يفّويستثمرىاّجيداموّظفيتبنىّالديوافّابداعاتّالّ .6
 ةمتوس ط 0.9265 3.236ّةالكميّّالدرجةّّ

ةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطلاّ(4.8)الجدوؿّّيوّضح
ةّالواردةّفيّالكميّّالرشيدّ،ّوتشيرّالدرجةُّّحكـفيوـّالةّبمجاؿّالمشاركةّلتحقيؽّمالمتعّمقأداةّالدراسةّ
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ّ ّكانت ّالمبحوثيف ّاتجاىات ّأف ّإلى ّامتوّسطالجدوؿ ّبمغ ّحيث ّّمتوّسطلة، ّلمدرجة ةّالكميّّالحسابي
ّ(.0.92مقدارهّ)ّالكميّّّمعياريّّ(ّواالنحراؼّال3.23)
ّتّّورُّ ّدرجات ّحسب ّتنازليا ّترتيبا ّاألداة ّفقرات ّّوالحسابيّاتمتوّسطلابت ّىذهّة، ّمقدمة ّفي ّجاء قد

حسابيّمقدارهّّمتوّسطوّالديوافّفيّتنفيذّالمياـّالمطموبةّبشكؿّواضح(ّبموّظفالفقرةّ)يتعاوفّّ،الفقرات
يفّلتبنيّاألىداؼّالمشتركة(ّموّظف(،ّالفقرةّ)يشجعّالديوافّال0.964مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.55ّ)
(،ّوالفقرةّ)يوجدّفيّالديوافّتفويض1.048ّدارهّ)مقّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.45ّحسابيّمقدارهّ)ّمتوّسطب

ّال ّبموّظفلصالحيات ّ)ّمتوّسطيف( ّمقداره ّوانحراؼ3.17ّحسابي ّ)ّمعياريّّ( ّالفقرة0.924ّمقداره ،)
حسابّيّمقدارهّّمتوّسطوّالديوافّجميعيـّفيّبناءّخطةّالديوافّكؿّحسبّاختصاصو(ّبموّظف)يشارؾّ

ّ.(1.112مقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.13ّ)
ّالفقراتّ ّكانتّأدنى ّحيف ّالّ،في ّابداعات ّالديواف ّ)يتبنى ّبموّظفالفقرة ّجيدا( ّويستثمرىا ّمتوّسطيف

(،ّوالفقرةّ)يتوفرّفيّالديوافّقياديةّديناميكية1.104ّمقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.03ّحسابيّمقدارهّ)
ّعمىّالتفاؼّال ّبموّظفقادرة ّ)ّمتوّسطيفّحوؿّرؤيةّمشتركة( ّمقداره ّوانحراؼ3.08ّحسابّي ّمعياريّّ(

ّّ.(1.013مقدارهّ)
 االلتزام القانوني   ،المجال الرابع

ةّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّالمبحوثيفّمعياريّّالحسابيةّواالنحرافاتّالّاتمتوّسطلايبيفّّ(4.9)الجدوؿّ
ّالالمتعّمقعفّفقراتّاالستبانةّ ّ،الرشيدُّحكـةّبمجاؿّااللتزاـّالقانونيّلتحقيؽّمفيـو

ح :(4.9) الجدول ة المتعم قة والنسب المئوية لفقرات األداة معياري  الحسابية واالنحرافات ال اتمتوس طلا يوض 
 الرشيد ُحكمبمجال االلتزام القانوني لتحقيق مفيوم ال

#  
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياري  ال

 المستوى

 مرتفعة 0.958 3.88 المنصوصّعميياّيعمؿّالديوافّعمىّاحتراـّالنصوصّالتشريعيةّ .1
 مرتفعة 0.958 3.88ّاعماؿّالديوافّواجبًّأعدّاحتراـّالقانوفّالموجوّلسيرّيُّّ .2

3. ّ
ّال ّحقوؽ ّحماية ّعمى ّالديواف ّفي ّاإلدارة ّمجمس ّوفؽّموّظفيعمؿ يف

 القانوف
3.38 1.091 

 ةمتوّسط

4. ّ
ّوفقًاّداريّّتجريّالعالقاتّفيّالديوافّومختمؼّالمصالحّاإل ّالخارجية ة

 ًاّلمتوجيياتّالرسميةلمقواعدّالقانونيةّوطبق
3.67 0.933 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.8393 3.704ّةّالكميّّالدرجةّّ
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ةّوالنسبّالمئويةّلكؿّفقرةّمفّفقراتّمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطلاّ(4.9)الجدوؿّّيوّضح
ّالالمتعّمقأداةّالدراسةّ ةّالواردةّالكميّّلدرجةّالرشيدّ،ّوتشيرّاُّحكـةّبمجاؿّااللتزاـّالقانونيّلتحقيؽّمفيـو

ّا ّحيثّبمغ ّكانتّمرتفعة، ّاتجاىاتّالمبحوثيف ّأف ّإلى ّالجدوؿ ّّمتوّسطلفي ّلمدرجة ةّالكميّّالحسابي
ّ(.0.83مقدارهّ)ّالكميّّّمعياريّّ(ّواالنحراؼّال3.70)
ّ،ة،ّوقدّجاءّفيّمقدمةّىذهّالفقراتالحسابيّاتمتوّسطلابتّفقراتّاألداةّترتيباّتنازلياّحسبّدرجاتّتّّورُّ

ّ ّبانحراؼ ّالمنصوصّعمييا( ّالنصوصّالتشريعية ّاحتراـ ّعمى ّالديواف ّ)يعمؿ مقدارهّّمعياريّّالفقرة
(0.958ّ ّواجبًّّو(، ّالديواف ّاعماؿ ّلسير ّالموجو ّالقانوف ّاحتراـ ّ)يعد ّبانحراؼّاالفقرة مقدارهّّمعياريّّ(
ّوب0.958) ّ)ّمتوّسط( ّمقداره ّلكم3.88حسابي ّالعالقاتت( ّ)تجري ّوالفقرة ّالفقرتيف، ّالديوافّّا في

حسابيّّمتوّسطةّالخارجيةّوفقًاّلمقواعدّالقانونيةّوطبقًاّلمتوجيياتّالرسمية(ّبداريّّومختمؼّالمصالحّاإل
(،ّفيّحيفّكانتّادنىّفقرةّ)يعمؿّمجمسّاإلدارةّفي0.933ّمقدارهّ)ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.67ّمقدارهّ)

ّمعياريّّ(ّوانحراؼ3.38ّابّيّمقدارهّ)حسّمتوّسطيفّوفؽّالقانوف(ّبموّظفالديوافّعمىّحمايةّحقوؽّال
ّ(.0.091مقدارهّ)

 ،ات الدراسةفرضي   3.4

   في اآلتي: ة الرئيسة التي تتمثلفرضي  ات الدراسة من خالل الفرضي  معالجة  سيتم  
ّذاتّداللةّالّ ّبيفّالα ≤ 0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّعالقةّ التيّيواجيياُّّمعيقات(

ّالداريّّةّواإلليّّماديوافّالرقابةّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
  اآلتية:ات الفرعية فرضي  ة الرئيسة الفرضي  ويتفرع من ال

ة داري  اإل ُمعيقات)ال(ّبيفα ≤ 0.05ّةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّعالقةّّذاتّداللةّالّ .1
ّديوافّالرقابةّالّة/ التخطيطية(ي  التنظيم ّداريّّإلةّواماليّّالتيّيواجييا ةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو

 الرشيد.ُّحكـال
ّالتشريعية(  ُمعيقات)ال(ّبيفα ≤ 0.05ّةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّعالقةّّذاتّداللةّالّ .2

ّالداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
ّ(المحاسبيةُّمعيقاتال(ّبيفّ)α ≤ 0.05مستوىّالداللةّ)ّةّعندإحصائيذاتّداللةّّتوجدّعالقةالّ .3

ّالداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
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ّةالمتعم قُّمعيقاتال(ّبيفّ)α ≤ 0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّعالقةّّذاتّداللةّالّ .4
ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّيوافّالرقابةّال(ّالتيّيواجيياّدبالكفاءة المينية

 الرشيد.
5. ّ ّال ّداللة ّذات ّ ّعالقة ّ)إحصائيتوجد ّالداللة ّمستوى ّعند α ≤ 0.05ّة ّبيف  ُمعيقات)ال(

ّالالتكنولوجية والفنية ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّالتي ّواإلماليّّ( ّداريّّة ّمفيـو ّوتحقيؽ ّفمسطيف ّفي ة
 الرشيد.ُّحكـال

التيّيواجيياُّّمعيقات(ّبيفّالα ≤ 0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيذاتّداللةّّّفروؽتوجدّّال .6
ّال ّالرقابة ّواإلماليّّديواف ّالداريّّة ّمفيـو ّوتحقيؽ ّفمسطيف ّفي ُّّحكـة ّاُّتعزىالرشيد لمتغيراتّإلى
تدريبية الدورات ال ،ّسنوات الخبرة ،ّالمسمى الوظيفي ،ّالمؤىل العممي،ّّالجنسالديمغرافيةّ)

 (.الدائرة التي يعمل بيا،ّفي مجال اإلدارة
 ة األولىفرضي  ال
ةّيّّالتنظيمةّ)داريّّاإلُّمعيقات(ّبيفّالα≤0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّعالقةّّذاتّداللةّالّ

ّالداريّّةّواإلماليّّ/ّالتخطيطية(ّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال  د.الرشيُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 Standardized)ّمعياريّّةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالفرضيّّلمتحقؽّمفّصحةّال

Regressionّال ّبيف ّلمعالقة ّ)داريّّاإلُّمعيقات( ّالرقابةّيّّالتنظيمة ّديواف ّالتيّيواجييا ّالتخطيطية( /ّ ة
كماّىوّّاآلتيةاحثّإلىّالنتائجّالرشيدّوقدّتوصؿّالبُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّال

ّ(.4.10موضحّفيّالجدوؿّرقـّ)

ة / ي  التنظيمة )داري  اإل ُمعيقات( لمعالقة  بين الStandardized Regressionاختبار ) :(4.10جدول )
 الرشيد ُحكمة في فمسطين وتحقيق مفيوم الداري  ة واإلمالي  التخطيطية(  التي يواجييا ديوان الرقابة ال

 المتغير
 

 ةحصائيالداللة اإل Betaيمة ق

ّالداريّّاإلُّمعيقاتال  0.661 -0.058ّالرشيدُّحكـةّوتحقيؽّمفيـو

(R Square) ّّمعامؿّالتحديد = 0.003 

ّالداريّّاإلُّمعيقاتإلىّافّثأثيرّالّ(4.10)ّتشيرّالمعطياتّالواردةّفيّالجدوؿّ ُّحكـةّعمىّتحقيؽّمفيـو
انخفضّمستوىُّّمعيقاتماّزادتّالةّبحيثّكمّّالعالقةّعكسيّّّوّ(%0.03)الرشيدّكافّضعيؼّجدًاّبنسبةّ
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ّال ّمفيوـ ُّّحكـتحقيؽ ّدالة ّغير ّالعالقة ّىذه ّولكف ّحيثّيُّإحصائيالرشيد ّعدـّّظيًِّا ّأعاله ّالجدوؿ ر
ّ ّداللة ّذات ّعالقة ّ)إحصائيوجود ّالمستوى ّعند ّالα≤0.05ة ّفي ّ)داريّّاإلُّمعيقات( ّ/ّيّّالتنظيمة ة

ّدي ّالتيّيواجييا ّالالتخطيطية( ّالرقابة ّواإلماليّّواف ّالداريّّة ّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـ الرشيد،ُّّحكـة
(ّأيّأفّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمة0.66ّةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ)المتعّمقةّحصائيوذلؾّألفّقيمةّالدالةّاإل

توجدّعالقةّذاتّالّالتيّتنصّعمىّأنوّّالصفريةةّفرضيّّصحةّالّقبوؿ(،ّوبذلؾّنصؿّالى0.05ّألفاّ)
ةّ/ّالتخطيطية(ّّالتيّيّّالتنظيمةّ)داريّّاإلُّمعيقات(ّّبيفّالα≤0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيلةّدال

ّالداريّّةّواإلماليّّيواجيياّديوافّالرقابةّال ّالرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 :ة الثانيةفرضي  ال
ّالّ ّذاتّداللة ّ ّعالقة ّ)إحصائيتوجد ّمستوىّالداللة ّعند ّبيفα≤0.05ة ّالتيُّّمعيقاتالّ( التشريعية

ّالداريّّةّواإلماليّّيواجيياّديوافّالرقابةّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 Standardized)ّمعياريّّةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالفرضيّّلمتحقؽّمفّصحةّال

Regressionّال ّبيف ّلمعالقة ّديوافُّمعيقات( ّيواجييا ّالتي ّالّالتشريعية ّواإلماليّّالرقابة ّفيّداريّّة ة
كماّىوّموضحّفيّالجدوؿّّاآلتيةالرشيدّوقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائجُّّحكـفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال

ّ(.4.11رقـّ)

التشريعية التي  ُمعيقات( لمعالقة  بين الStandardized Regressionاختبار ) :(4.11جدول )
 الرشيد ُحكمة في فمسطين وتحقيق مفيوم الري  داة واإلمالي  يواجييا ديوان الرقابة ال

 المتغير
 

 ةحصائيالداللة اإل Betaقيمة 

ّالالتشريعيةُّّمعيقاتال  0.076 -0.231ّالرشيدُّحكـوتحقيؽّمفيـو

(R Square) ّّمعامؿّالتحديد = 0.053 

ّ ّفي ّالمعطياتّالواردة ّالّ(4.11)ّتشير ّثأثير ّاف ّمفيّوُّمعيقاتإلى ّعمىّتحقيؽ ّالالتشريعية ُّحكــ
ّكافّضعيفًّ ّبنسبةّجدًّّاالرشيد ّبحيثّكمّّ%ّوالعالقةّعكسي5.3ّّا ّزادتّالة انخفضّمستوىُّّمعيقاتما
وجودّعدـّرّالجدوؿّأعالهّظيًِّاّحيثّيُّإحصائيالرشيدّولكفّىذهّالعالقةّغيرّدالةُّّحكـتحقيؽّمفيوـّال

ّ ّذاتّداللة ّالمستوىّ)إحصائيعالقة ّعند ّالα≤0.05ة ّفي ّديوافّالتشريعُّمعيقات( ّيواجييا ّالتي ية
ّال ّالداريّّةّواإلماليّّالرقابة ّوذلؾّألفّّالرشيدّمفّوجيةّنظرىـُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـ قيمةّّ،
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(،0.05ّ(ّأيّأفّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّألفاّ)0.07ةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ)المتعّمقةّحصائيالدالةّاإل
ّ ّالى ّنصؿ ّوبذلؾ ّالصّّقبوؿ ّفرضيّّحة ّأنّّالتّالصفريةة ّتنصّعمى ّي ّو ّداللةّال ّذات ّعالقة توجد

ةّماليّّالتشريعيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقات(ّّبيفّالα≤0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائي
ّالداريّّواإل  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو

 :ة الثالثةفرضي  ال
ّذاتّداللةّالّّ ّ)إحصائيتوجدّعالقة ّمستوىّالداللة ّبيفّالα≤0.05ةّعند ّالتيُّّمعيقات( المحاسبية

ّالداريّّةّواإلماليّّيواجيياّديوافّالرقابةّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 Standardized)ّمعياريّّاستخداـّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالّةّالسابقةّتـّّفرضيّّلمتحقؽّمفّصحةّال

Regressionّال ّبيف ّلمعالقة ّيواُّمعيقات( ّالتي ّالالمحاسبية ّالرقابة ّديواف ّواإلماليّّجييا ّفيّداريّّة ة
حّفيّالجدوؿّكماّىوّموضّّّاآلتيةالرشيدّوقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائجُّّحكـفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّال

ّ(.4.12رقـّ)

المحاسبية التي  ُمعيقات( لمعالقة  بين الStandardized Regressionاختبار ) :(4.12جدول )
 الرشيد ُحكمة في فمسطين وتحقيق مفيوم الداري  ة واإللي  مايواجييا ديوان الرقابة ال

 المتغير
 

 ةحصائيالداللة اإل Betaقيمة 

ّالالمحاسبيةُّّمعيقاتال  0.450 -0.099ّالرشيدُّحكـوتحقيؽّمفيـو

(R Square) ّّمعامؿّالتحديد = 0.010 

ّفيّالجدوؿ ّالمعطياتّالواردة 4.12ّ)ّتشير ّال( ّالمحاسبُّمعيقاتإلىّافّثأثير ّعمىّتحقيؽّمفيـو ية
ّضعيفًُّّحكـال ّكاف ّجدًّّاالرشيد ّبنسبة ّال10ا ّزادت ّكمما ّبحيث ّعكسية انخفضُّّمعيقات%ّوالعالقة

ّحيثّيُّإحصائيالرشيدّولكفّىذهّالعالقةّغيرّدالةُّّحكـمستوىّتحقيؽّمفيوـّال رّالجدوؿّأعالهّظيًِّا
المحاسبيةّالتيّيواجيياّّعيقاتمُّ(ّفيّالα≤0.05ةّعندّالمستوىّ)إحصائيعدـّوجودّعالقةّذاتّداللةّ

ّالرشيدّمفّوجيةّنظرىـّ،ّوذلؾّألفُّّّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّديوافّالرقابةّال
ّاإل ّالدالة ّحصائيقيمة ّبمغتّ)المتعّمقة ّالمتغير ّبيذا ّأيّأف0.45ّّة ّأّ( ّالقيمة ّألفاّّكبرىذه ّقيمة مف

توجدّعالقةّّذاتّالّوّالتيّتنصّعمىّأنّّّالصفريةّةّضيّّفّر(،ّوبذلؾّنصؿّالىّإثباتّصحةّال0.05)
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المحاسبيةّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةُّّمعيقات(ّّبيفّالα≤0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيداللةّ
ّالداريّّةّواإلماليّّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 :ة الرابعةفرضي  ال
ّذاتّداللةّالّ ّ)ّةّعندإحصائيتوجدّعالقة ّبيفّالα≤0.05مستوىّالداللة ّبالكفاءةّالمتعّمقُّمعيقات( ة

ّالداريّّةّواإلماليّّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 Standardized)ّمعياريّّةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالفرضيّّلمتحقؽّمفّصحةّال

Regressionّلمعالق ّال( ّبيف ّالالمتعّمقُّمعيقاتة ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّالتي ّالمينية ّبالكفاءة ةّماليّّة
ّالداريّّواإل ّمفيوـ ّوتحقيؽ ّفمسطيف ّفي ُّّحكـة ّالنتائج ّإلى ّالباحث ّتوصؿ ّوقد ّىوّّاآلتيةالرشيد كما

ّ(.4.13موضحّفيّالجدوؿّرقـّ)

ة بالكفاءة المتعم ق ُمعيقاتل( لمعالقة  بين اStandardized Regressionاختبار ) :(4.13جدول )
 الرشيد ُحكمة في فمسطين وتحقيق مفيوم الداري  ة واإلمالي  المينية التي يواجييا ديوان الرقابة ال

ّ

 المتغير
 

 ةحصائيالداللة اإل Betaقيمة 

ّالبالكفاءةّالمينيةّمتعمقةُّّمعيقات  0.113 -0.082ّالرشيدُّحكـوتحقيؽّمفيـو

(R Square) ّدّمعامؿّالتحدي = 0.007 

ّفيّالجدوؿ ّالّ(4.13)ّتشيرّالمعطياتّالواردة ّعمىّالمتعّمقُّمعيقاتإلىّافّثأثير ّالمينية ّبالكفاءة ة
ّال ّمفيوـ ُّّحكـتحقيؽ ّكاف ّجدًّّاضعيفًّالرشيد ّا ّزادت0.07ّبنسبة ّكمما ّبحيث ّعكسية ّوالعالقة %

ّالُّمعيقاتال ظيرًّاّحيثّيُّإحصائيدالةّّالرشيدّولكفّىذهّالعالقةّغيرُّحكـانخفضّمستوىّتحقيؽّمفيـو
ةّالمتعّمقُّمعيقات(ّفيّالα≤0.05ةّعندّالمستوىّ)إحصائيالجدوؿّأعالهّعدـّوجودّعالقةّّذاتّداللةّ
الرشيدُّّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّبالكفاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال
(ّأيّأفّىذه0.113ّةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ)المتعّمقةّحصائيمفّوجيةّنظرىـ،ّوذلؾّألفّقيمةّالدالةّاإل

عمىّّالتيّتنّصّّالصفريةةّفرضيّّةّالصحّّّإثباتّ(،ّوبذلؾّنصؿّالى0.05مفّقيمةّألفاّ)ّكبرالقيمةّأ
ّ ّأنو ّال ّذاتّداللة ّ ّعالقة ّ)إحصائيتوجد ّمستوىّالداللة ّعند ّالα≤0.05ة ّبيف ّ ةّالمتعّمقُّمعيقات(

ّالداريّّةّواإلماليّّجيياّديوافّالرقابةّالبالكفاءةّالمينيةّالتيّيوا ّالرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
ّ
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 :ة الخامسةفرضي  ال
التكنولوجيةّوالفنيةُّّمعيقات(ّبيفّالα≤0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّعالقةّذاتّداللةّالّ

ّالةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّال  الرشيد.ُّحكــو
 Standardized)ّمعياريّّاستخداـّاختبارّمعامؿّاالنحدارّالّةّالسابقةّتـّّفرضيّّلمتحقؽّمفّصحةّال

Regressionّلمعالقةّبيفّال ّديوافّالرقابةّالُّمعيقات( ةّداريّّةّواإلماليّّالتكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجييا
ّال ّتوصؿّالُّحكـفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو ّوقد ّىوّموضحّفيّّاآلتيةباحثّإلىّالنتائجّالرشيد كما

ّ(.4.14الجدوؿّرقـّ)

التكنولوجية والفنية  ُمعيقات( لمعالقة  بين الStandardized Regressionاختبار ) :(14.4جدول )
 الرشيد ُحكمة في فمسطين وتحقيق مفيوم الداري  ة واإلمالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال

 المتغير
 

 ةحصائيلة اإلالدال   Betaقيمة 

ّالالتكنولوجيةُّّمعيقاتال  0.151 0.188ّالرشيدُّحكـوتحقيؽّمفيـو

(R Square) ّّمعامؿّالتحديد = 0.035 

ّفيّالجدوؿ ُّّمعيقاتإلىّافّثأثيرّالّ(4.14)ّتشيرّالمعطياتّالواردة التكنولوجيةّعمىّتحقيؽّمفيـو
ارتفعّمستوىُّّمعيقاتبحيثّكمماّزادتّالّ،%ّوالعالقةّطردية3.5بنسبةّاّجدًّّاضعيفًّالرشيدّكافُّّحكـال

ظيرّالجدوؿّأعالهّعدـّوجودًّاّحيثّيُّإحصائيالرشيدّولكفّىذهّالعالقةّغيرّدالةُّّحكـتحقيؽّمفيوـّال
التكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجيياُّّمعيقات(ّفيّالα≤0.05ةّعندّالمستوىّ)إحصائيعالقةّّذاتّداللةّ

الرشيدّمفّوجيةّنظرىـّ،ّوذلؾّألفُّّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّديوافّالرقابةّال
ّالدالةّاإل ّالمتغيرّبمغتّ)المتعّمقةّحصائيقيمة ّأيّأف0.151ّّةّبيذا ّألفاّّ( ّالقيمةّأكبرّمفّقيمة ىذه

توجدّعالقةّذاتّالّوّعمىّأنّّّالتيّتنّصّّةّالصفريةفرضيّّاثباتّصحةّال(،ّوبذلؾّنصؿّالى0.05ّ)
التكنولوجيةّوالفنيةّالتيّيواجيياّديوافُّّمعيقات(ّّبيفّالα≤0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيداللةّ

ّالداريّّةّواإلماليّّالرقابةّال ّالرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
ّ
ّ
ّ
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 الرئيسية الثانية: ة فرضي  ال
ّذاتّداللةّالّ ّبيفّالα ≤ 0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّفروؽّ لتيّيواجيياّاُّمعيقات(

لمتغيراتّالديمغرافيةّإلىّاُّتعزىالرشيدُّّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّديوافّالرقابةّال
،ّالدورات التدريبية في مجال اإلدارة ،ّسنوات الخبرة ،ّالمسمى الوظيفي ،المؤىل العممي،ّالجنس)

ّ(.الدائرة التي يعمل بيا
ّال ّالتحقؽّمفّصحة ّتـ ّفرضيّّوقد ّالثانيةة ّّالرئيسية ّالىّعدة اتّحسبّالمتغيراتّفرضيّّوالتيّتنقسـ
ّّ:الديموغرافيةّعمىّالنحوّالتالي

 ،حسب متغير الجنس ،أوالً 
ّذاتّداللةّالّ ّبيفّالα ≤ 0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّفروؽّ التيّيواجيياُّّمعيقات(

ّالّةّفيّفمسطيفّوتحقيؽداريّّةّواإلماليّّديوافّالرقابةّال  متغيرّالجنسإلىُّّتعزىالرشيدُّّحكـمفيـو
ّاللمتحقّّ ّاختبارّتّ)فرضيّّؽّمفّصحة ّاستخداـ ّتـ ّالسابقة ّفيّالT-Testة ّلمفروؽّ التيُّّمعيقات(

ّلمتغيرّالجنس،ُّّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّيواجيياّديوافّالرقابةّال الرشيدّوفقًا
ّ(.4.15حّفيّالجدوؿّرقـّ)كماّىوّموضّّّوقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائج

ة في داري  ة واإلمالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال ُمعيقات( لمفروق  في الT-Testاختبار ) :(4.15)جدول 
 الرشيد وفقًا لمتغير الجنس ُحكمفمسطين وتحقيق مفيوم ال

 المتغير
 

االنحراف  الحسابي متوس طلا العدد
 معياري  ال

درجات 
 الحرية

ة ف قيم
 المحسوبة

 ةحصائيالداللة اإل

 58 44971. 3.3842 46 ذكر
3.873 0.000 

 19.277 52105. 2.8325 14 انثى

ةّعندّالمستوىّإحصائيأنوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإلىّّ(4.15)ّتشيرّالمعطياتّالواردةّفيّالجدوؿ
(α≤0.05ّال ّفي ّالُّمعيقات( ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّواإلماليّّالتي ّّةداريّّة ّمفيـو ّوتحقيؽ ّفمسطيف في
ّاإلُّحكـال ّالدالة ّوذلؾّألفّقيمة ّلمتغيرّالجنس، ّوفقًا ّمفّوجيةّنظرىـ ةّبيذاّالمتعّمقةّحصائيالرشيد

ّالقيمةّأقؿّّّ(ّأيّأف0.00ّّالمتغيرّبمغتّ) ّ)ّىذه صحةّّنفيّلىإ(،ّوبذلؾّنصؿ0.05ّمفّقيمةّألفا
ناثّ(ّأعمىّمفّفئةّاإل3.38حسابيّ)ّمتوّسطبةّالبديمة،ّوكانتّىذهّالفروؽّلصالحّفئةّالذكورّفرضيّّال
ّ(.2.83ّحسابيّ)ّمتوّسطب
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ةّإحصائيتوجدّفروؽّذاتّداللةّالّعمىّأنوّّةّالسابقةّالتيّتنّصّفرضيّّةّالصحّّّنفيوبذلؾّنصؿّإلىّ
ّمستوىّ) ّالα≤0.05عند ّالُّمعيقات( ّديوافّالرقابة ّفيّفمسطيفّوتحقيؽّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجييا ة

ّال ّالرشيدّوفقًاّلمتغيرّالجنسّمفّوجيةّنظرىـ.ّـُحكمفيـو
 حسب متغير المؤىل العممي ،ثانياً  

ّذاتّداللةّالّ ّبيفّالα ≤ 0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّفروؽّ التيّيواجيياُّّمعيقات(
ّال ّالرقابة ّواإلماليّّديواف ّالداريّّة ّمفيوـ ّوتحقيؽ ّفمسطيف ّفي ُّّحكـة ُّّتعزىالرشيد ؿّالمؤىّمتغيرإلى

 .العممي
ّال ّصحة ّمف ّالتبايفّفرضيّّلمتحقؽ ّتحميؿ ّاختبار ّاستخداـ ّتـ ّالمدرسة ّموقع ّمتغير ّحسب ّالسابقة ة

(ّ ّالOne Way ANOVA Analysisاألحادي ّفي ّ ّلمفروؽ ّالرقابةُّّمعيقات( ّديواف ّيواجييا التي
ّواإلماليّّال ّالداريّّة ّوتحقيؽّمفيوـ ّفيّفمسطيف ُّّحكـة ّلمتغير ّوفقًا ّالالرشيد ّتوصّّعمميّّالمؤىؿ ّوقد ؿّّ،

ّ(.4.16حّفيّالجدوؿّرقـّ)الباحثّإلىّالنتائجّكماّىوّموضّّ

( لمفروق  في One Way ANOVA Analysisنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) :(4.16جدول )
الرشيد  ُحكمة في فمسطين وتحقيق مفيوم الداري  ة واإلمالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال ُمعيقاتال

 لمتغير المؤىل العممي  وفقًا 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

المربعات متوس ط درجات الحرية  قيمة ف 
الداللة 

ةحصائياإل  
 0.011 2 0.021 بيفّالمجموعات

 57 15.876ّداخؿّالمجموعات 0.963 0.038
0.279 

 59 15.897ّالمجموع

ةّعندّالمستوىّإحصائيفروؽّذاتّداللةّّأنوّالّتوجدّإلىّ(4.16)ّتشيرّالمعطياتّالواردةّفيّالجدوؿ
(α≤0.05ّال ّفي ّالُّمعيقات( ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّواإلماليّّالتي ّداريّّة ّمفيـو ّوتحقيؽ ّفمسطيف ّفي ة
ُّّحكـال ّنظرىـ ّمفّوجية ّاإلإلىُّّتعزىالرشيد ّالدالة ّوذلؾّألفّقيمة ّالعممي، ّالمؤىؿ ةّحصائيمتغير

لىّإ(،ّوبذلؾّنصؿ0.05ّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّألفاّ)ّأفّّ(ّأي0.96ّةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ)المتعّمق
ّ.الصفريةّةفرضيّّالقبوؿّ

ّ:ةمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطل(ّاألعدادّوا4.17ويتضحّمفّخالؿّجدوؿّرقـّ)
ّ
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ة لمعالقة   حسب متغير المؤىل معياري  ات الحسابية، واالنحرافات المتوس طلاألعداد، ا :(4.17جدول )
 لعممي  ا

 معياري  االنحراف ال الحسابي متوس طلا العدد المؤىل العممي

 0.146 3.22 2ّدبمـو

 0.501 3.24 49ّبكالوريوس

 0.688 3.29 9ّعميا دراسات

 0.519 3.25 60 المجموع

ّ
 حسب متغير المسمى الوظيفي ،ثالثاً 
ّذاتّداللةّالّ ّبيα ≤ 0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّفروؽّ التيّيواجيياُّّمعيقاتفّال(

ّال ّالرقابة ّواإلماليّّديواف ّالداريّّة ّمفيـو ّوتحقيؽ ّفمسطيف ّفي ُّّحكـة ُّّتعزىالرشيد المسمىّّمتغيرإلى
 .الوظيفي
ّالؽّمفّصحّّلمتحقّّ ّتـّّفرضيّّة ّالسابقة ّاختبارّتّ)ّة ّفيّالT-Testاستخداـ ّلمفروؽّ التيُّّمعيقات(

ّلمتغيرُّّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّيواجيياّديوافّالرقابةّال المسمىّالرشيدّوفقًا
ّ(.4.18ؿّالباحثّإلىّالنتائجّكماّىوّموضحّفيّالجدوؿّرقـّ)،ّوقدّتوصّّالوظيفيّّ

ة في داري  ة واإلمالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال ُمعيقات( لمفروق في الT-Testاختبار ) :(4.18جدول )
 الرشيد وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي   كمحُ فمسطين وتحقيق مفيوم ال

 المتغير
 

االنحراف  الحسابي متوس طلا العدد
 معياري  ال

درجات 
 الحرية

قيمة ف 
 المحسوبة

 ةحصائيالداللة اإل

 58 0.34393 3.1351 18 مدير
-1.180 0.243 

 51.433 0.57410 3.3071 42 موظ ف
ّ

ةّعندّالمستوىّإحصائيأنوّالّتوجدّفروؽّذاتّداللةّّإلىّ(4.18)ّتشيرّالمعطياتّالواردةّفيّالجدوؿّ
(α≤0.05ّال ّفي ّالُّمعيقات( ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّواإلماليّّالتي ّداريّّة ّمفيـو ّوتحقيؽ ّفمسطيف ّفي ة
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ّألفُّّّحكـال ّوذلؾ ّالوظيفي، ّالمسمى ّلمتغير ّوفقًا ّنظرىـ ّوجية ّمف ّاإلّالرشيد ّالدالة ةّحصائيقيمة
لىّإ(،ّوبذلؾّنصؿ0.05ّ(ّأيّأفّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّألفاّ)0.24)ّةّبيذاّالمتغيرّبمغتالمتعّمق
ّ.صفريةةّالفرضيّّصحةّالّقبوؿ

ّ ّإلى ّنصؿ ّالوبذلؾ ّالصفريةفرضيّّاثباتّصحة ّتنّصّّة ّأنّّّوالتي ّعمى ّو ّذاتّداللةّال ّفروؽ توجد
ةّفيّفمسطيفّيّّداّرةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقات(ّالα≤0.05ةّعندّمستوىّ)إحصائي

ّال ّالرشيدّوفقًاّلمتغيرّالمسمىّالوظيفيّمفّوجيةّنظرىـ.ُّحكـوتحقيؽّمفيـو
 حسب متغير سنوات الخبرة ،رابعاً 
ّذاتّداللةّالّ ّبيفّالα ≤ 0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيتوجدّفروؽّ التيّيواجيياُّّمعيقات(

ّالةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفداريّّةّواإلماليّّديوافّالرقابةّال  متغيرّسنواتّالخبرة.إلىُّّتعزىالرشيدُّّحكـيـو
 One Way ANOVAةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّتحميؿّالتبايفّاألحاديّ)فرضيّّلمتحقؽّمفّصحةّال

Analysisّلمفروؽّّفيّال ّديوافّالرقابةّالُّمعيقات( ةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجييا
ّلُّحكـمفيوـّال ّىوّموضحّفيّالرشيدّوفقًا متغيرّسنواتّالخبرة،ّوقدّتوصؿّالباحثّإلىّالنتائجّكما

ّ(.4.19الجدوؿّرقـّ)

( لمفروق  في One Way ANOVA Analysisنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) :(4.19جدول )
شيد الر  ُحكمة في فمسطين وتحقيق مفيوم الداري  ة واإلمالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال ُمعيقاتال

 سنوات الخبرةوفقًا لمتغير 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف المربعات متوس ط درجات الحرية
الداللة 

 ةحصائياإل
 0.002 2 0.003 بيفّالمجموعات

 57 15.894ّداخؿّالمجموعات 0.994 0.006
0.279 

 59 15.897ّالمجموع

ةّعندّالمستوىّإحصائيذاتّداللةّّوّالّتوجدّفروؽأنإلىّالسابؽّّ(4.19)ّتشيرّالمعطياتّالواردةّفيّ
(α≤0.05ّفيّاؿّال)ّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقات ةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
ُّّحكـال ّنظرىـ ّمفّوجية ّاإلإلىُّّتعزىالرشيد ّالدالة ّوذلؾّألفّقيمة ،ّ ةّحصائيمتغيرّسنواتّالخبرة

لىّإ(،ّوبذلؾّنصؿ0.05ّمفّقيمةّألفاّ)(ّأيّأفّىذهّالقيمةّأكبر0.99ّتّ)ةّبيذاّالمتغيرّبمغالمتعّمق
ّ.ةّالصفريةفرضيّّقبوؿّال
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ّ.ةمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطل(ّاألعدادّوا4.20ويتضحّمفّخالؿّجدوؿّرقـّ)

 ر سنوات الخبرة  ة لمعالقة   حسب متغيمعياري  ات الحسابية، واالنحرافات المتوس طلاألعداد، ا :(4.20جدول )

 معياري  االنحراف ال الحسابي متوس طلا العدد سنوات الخبرة

 0.439 3.24 8 أقؿّمفّخمسّسنوات
 0.338 3.23 6ّسنوات10ّالى5ّّمفّ

 0.557 3.25 46 أكثرّمفّعشرّسنوات
 0.519 3.25 60 المجموع

 
 حسب متغير الدورات التدريبية في مجال اإلدارة ا:خامسً 
ّفرّوالّ ّذاتّداللةّتوجد ّبيفّالα ≤ 0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)إحصائيؽّ التيّيواجيياُّّمعيقات(

ّال ّالرقابة ّواإلماليّّديواف ّالداريّّة ّمفيوـ ّوتحقيؽ ّفمسطيف ّفي ُّّحكـة ُّّتعزىالرشيد ّالدوراتّإلى متغير
ّ.التدريبيةّفيّمجاؿّاإلدارة

 One Way ANOVAالتبايفّاألحاديّ)استخداـّاختبارّتحميؿّّةّالسابقةّتـّّفرضيّّؽّمفّصحةّاللمتحقّّ
Analysisّلمفروؽّّفيّال ّديوافّالرقابةّالُّمعيقات( ةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجييا
ؿّالباحثّإلىّالنتائجّالرشيدّوفقًاّلمتغيرّالدوراتّالتدريبيةّفيّمجاؿّاإلدارةّ،ّوقدّتوصُّّّحكـمفيوـّال

ّ.(4.21كماّىوّموضحّفيّالجدوؿّرقـّ)

( لمفروق  في One Way ANOVA Analysisنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) :(4.21جدول )
الرشيد  ُحكمة في فمسطين وتحقيق مفيوم الداري  ة واإلمالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال ُمعيقاتال

 وفقًا لمتغير الدورات التدريبية في مجال اإلدارة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف المربعات متوس ط رجات الحريةد
الداللة 

 ةحصائياإل
 0.103 2 0.207 بيفّالمجموعات

 56 15.614ّداخؿّالمجموعات 0.692 0.371
0.279 

 58 15.821ّالمجموع
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ةّعندّالمستوىّإحصائيأنوّالّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإلىّّ(4.21)تشيرّالمعطياتّالواردةّفيّالجدوؿّ
(α≤0.05ّّفيّاؿ)ّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتال ةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
قيمةّّ،ّوذلؾّألفّّّالدورات التدريبية في مجال اإلدارةمتغيرّإلىُّّتعزىالرشيدّمفّوجيةّنظرىـُّّحكـال

(،0.05ّةّألفاّ)ىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمّ(ّأيّأف0.69ّّةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ)المتعّمقةّحصائيالدالةّاإل
ّ.ةّالصفريةفرضيّّقبوؿّالوبذلؾّنصؿّالىّ

ّ.ةمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطل(ّاألعدادّوا4.22ويتضحّمفّخالؿّجدوؿّرقـّ)

الدورات ة لمعالقة  حسب متغير معياري  ات الحسابية، واالنحرافات المتوس طلاألعداد، ا :(4.22جدول )
 التدريبية في مجال اإلدارة

 معياري  االنحراف ال الحسابي متوس طلا العدد دورات التدريبية في مجال اإلدارةال

 0.400 3.15 13 والّدورة
 0.716 3.31 17ّدورات3ّمفّدورةّالىّ
 0.442 3.27 29 دورات3ّأكثرّمفّ

 0.522 3.26 59 المجموع

 ،حسب متغير الدائرة التي يعمل بيا ،سادساً 
التيّيواجيياّديوافُّّمعيقات(ّبيفّالα ≤ 0.05ةّعندّمستوىّالداللةّ)ئيإحصاتوجدّفروؽّذاتّداللةّالّ

متغيرّالدائرةّالتيّيعمؿّإلىُّّتعزىالرشيدُّّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّالرقابةّال
ّ.بيا

 One Way ANOVAةّالسابقةّتـّاستخداـّاختبارّتحميؿّالتبايفّاألحاديّ)فرضيّّلمتحقؽّمفّصحةّال
Analysisّلمفروؽّّفيّال ّديوافّالرقابةّالُّمعيقات( ةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجييا
الباحثّإلىّالنتائجّكماّىوّموضحّّ،ّوقدّتوصؿّّغيرّالدائرةّالتيّيعمؿّبياالرشيدّوفقًاّلمتُّحكـمفيوـّال

ّ(.4.23فيّالجدوؿّرقـّ)
ّ
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( لمفروق  في One Way ANOVA Analysisألحادي )نتائج اختبار تحميل التباين ا :(4.23جدول )
الرشيد  ُحكمة في فمسطين وتحقيق مفيوم الداري  ة واإلمالي  التي يواجييا ديوان الرقابة ال ُمعيقاتال

 وفقًا لمتغير الدائرة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

ةدرجات الحري   المربعات متوس ط   قيمة ف 
الداللة 

ةحصائياإل  
 0.084 14 1.182 بيفّالمجموعات

 45 14.715ّداخؿّالمجموعات 0.996 0.258
0.327 

 59 15.897ّالمجموع

ّفيّالجدوؿ 4.23ّ)ّتشيرّالمعطياتّالواردة )ّ ّفروؽّذاتّداللة ّالّتوجد ّالمستوىّإحصائيأنو ّعند ة
(α≤0.05ّفيّاالل ّالُّمعيقات( ّديوافّالرقابة ّفيّفمسطيفّوتحقيداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجييا ّة ؽّمفيـو
ُّّحكـال ّنظرىـ ّوجية ّمف ُّّتعزىالرشيد ّبياإلى ّيعمؿ ّالتي ّالدائرة ّألفّّمتغير ّوذلؾ ّالدالةّّ، قيمة
(،ّوبذلؾ0.05ّىذهّالقيمةّأكبرّمفّقيمةّألفاّ)ّ(ّأيّأف0.99ّّةّبيذاّالمتغيرّبمغتّ)المتعّمقةّحصائياإل

ّ.ةّالصفريةفرضيّّقبوؿّالنصؿّالىّ
ّ،ةمعياريّّاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمتوّسطلعدادّوا(ّاأل4.24ويتضحّمفّخالؿّجدوؿّرقـّ)

 الدائرةحسب متغير ة لمعالقة معياري  ات الحسابية، واالنحرافات المتوس طلاألعداد، ا :(4.24جدول )
 معياري  االنحراف ال الحسابي متوس طلا العدد الدائرةمتغٌر 
 0 2.53 1 ةداريّّاإل الدائرة
 0 3.25 1 ةماليّّال الدائرة

2990ّ. 2.97 4 تخطيطّوالتطويرال
 6250. 3.28 3 واالعالـ العالقاتّالعامة

 4760. 3.24 5 االداء عمى الرقابة
 2520. 3.16 3 المحميّّ ُحكـال عمى الرقابة
 2620. 3.29 6 التحتية البنية عمى الرقابة
 8550. 3.29 11 االقتصاد عمى الرقابة

 4600. 3.27 6 ةاالجتماعيّّ الخدمات عمى الرقابة

 3380. 3.44 4 اتّغيرّالربحيةمنظمّّال عمى الرقابة

 8720. 3.41 5ّواالمف ُحكـال
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 معياري  االنحراف ال الحسابي متوس طلا العدد الدائرةمتغٌر 
 2440. 3.25 3 الداخمية الرقابة

 1740. 3.19 4 القانونية الشؤوف
 3910. 3.22 3 المعمومات تكنولوجيا

 0 3.32 1 رشيؼاأل
 3.25ّ.5190 60 الكمي   المجموع
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 ،النتائج  1.5

ةّماليّّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتالّىـّّأّإلىالتعرؼّّإلىّبعدّإجراءّىذهّالدراسةّالتيّىدفت
ّالداريّّواإل  اآلتي:ّالرشيدّفإفّنتائجّالدراسةّكانتّعمىّالنحوُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو

 ة بأسئمة الدراسةالمتعم قالنتائج  1.1.5

ّال .1 ّمستوى ّأف ّالُّمعيقاتتبيف ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّواإلماليّّالتي ّمرتفعًّداريّّة ّكاف ّبمغّّاة حيث
 (.0.519)ّمعياريّّ(ّمعّانحراؼ3.255ّالحسابيّ)ّمتوّسطلا
 اآلتي:نتّالنتائجّعمىّالنحوّادارةّالمواردّالبشريةّفقدّكافيماّيتعمؽّبالمحاورّالرئيسيةّلممارساتّ .2

 الحسابيّّمتوّسطلحيثّبمغّاّمتوّسطة/ّالتخطيطية(ّّكافّيّّالتنظيمةّ)داريّّاإلُّمعيقاتمستوىّال
 (0.65ّ)ّمعياريّّ(ّواالنحراؼّال3.205ةّ)الكميّّلمدرجةّ

افّالرقابةّميـّفيّديّوسّّالغيرّّداريّّةّالىّالييكؿّاإلداريّّاإلُّمعيقاتيعزوّالباحثّالنتائجّالمرتفعةّمفّال
ةّسواءّعددّداريّّةّواإلماليّّة،ّوخاصةّالىّالنقصّبرأسّالماؿّالفكريّلدىّديوافّالرقابةّالداريّّةّواإلماليّّال
ّالماموّظفال ّونقصّالحوافز ّالموجودة ّالكفاءات ّنقصّفي ّأو ّمسؤولوّيف ّيقدميا ّالتي ّوالمعنوية دية

لباحثّىذهّالنتيجةّالىّتدخؿّبعضّالوزاراتّوكذلؾّيعزوّاّ،يّاألجيزةّالرقابيةّلدييـموّظفالديوافّإلىّ
ّال ّالرقابة ّديواف ّعمىّعمؿ ّالوزراء ّواإلماليّّورئاسة ّممّّداريّّة ّالة ّيضاعؼّمف ّيواجيياُّّمعيقاتا التي

 الديوافّفيّعممو.
 (3.280ّةّ)الكميّّلمدرجةّّالحسابيّّّمتوّسطلحيثّبمغّاّامتوّسطًّالتشريعيةّكافُّّمعيقاتمستوىّال

 (.0.51)ّيّّمعياّرواالنحراؼّال
بةّالتيّكافّمفّالمفترضّويعزوّالباحثّىذهّالنتائجّإلىّغيابّالدورّالفاعؿّلممجمسّالتشريعيّوالرقا

ّالمؤّسسأجيزتوّعمىّّافّتمارسو ّالصالحياتّالتيّمنحتّديوافّالرقابة ّوكذلؾّقمة ةّماليّّاتّالدولة،
دقيؽّلموظائؼّالتيّيمارسياّّة،ّكماّيعزوّالباحثّىذهّالنتائجّالىّعدـّوجودّوصؼّوتوصيؼداريّّواإل

ّديوافّالرقابة.ّوموّظف
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 (3.308ّةّ)الكميّّالحسابيّلمدرجةّّمتوّسطلحيثّبمغّاّمتوّسطالمحاسبيةّكافُّّمعيقاتمستوىّال

 (.0.63)ّمعياريّّواالنحراؼّال
ةّعمىّيّّداّرةّواإلماليّّةّالتيّيمارسياّديوافّالرقابةّالماليّّويعزوّالباحثّىذهّالنتائجّإلىّضعؼّالرقابةّال

ّالسابقةمؤّسس ّالرقابة ّوخاصة ّالجيّاتّالدولة ّتوجيوضعؼّالتزاـ ّفي ّبالتزاـ ياتّاتّالمراقبّعمييا
ّيّديوافّالرقابةّوخاصةّبالمعموماتّوالبياناتّفيماّيسمىّبالتغذيةّالراجعة.موّظف
 ّبالكفاالمتعّمقُّمعيقاتمستوىّال ّكافّءة ّالمينية ّاّمتوّسطة جةّالحسابيّلمدّرّمتوّسطلحيثّبمغ

 (.0.78)ّمعياريّّ(ّواالنحراؼّال3.250ةّ)الكميّّ
الديوافّالرقابيةّّيموّظفويعزوّالباحثّىذهّالنتائجّالىّقمةّالدوراتّالتدريبيةّالمتخصصةّلرفعّكفاءةّ

ّاتّالدولة.مؤّسسبيفّوالمؤىميفّلمرقابةّعمىّيفّالمتدرّّموّظففيّعددّالّوالنقصّالحادّّ
 ّال ّوالفنيُّمعيقاتمستوى ّالتكنولوجية ّكاف ّاّامتوّسطًّة ّبمغ ّلمدرجةّّمتوّسطلحيث الحسابي

 (.0.59)ّمعياريّّ(ّواالنحراؼّال3.203ة)الكميّّ
ّال ّفيّديوافّالرقابة ّالمطبقة ّلمتكنولوجيا ّاألساسية ّالنتائجّالىّضعؼّالبنية ّالباحثّىذه ةّماليّّويعزو

دولةّوكذلؾّكفاءةّالمواردّاتّالمؤّسسةّوخاصةّالوسائؿّااللكترونيةّالمتطورةّفيّالرقابةّعمىّداريّّواإل
اتّالبشريةّوالماديةّالالزمةّوكذلؾّقمةّاإلمكانالبشريةّفيّالتعامؿّمعّالمنظوماتّالتكنولوجيةّالحديثةّ

ّلمتعامؿّمعّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديثة.
ةّإداريّّ(،ّحيثّأظيرتّوجودّمعوقات2020ّتتفؽّنتائجّالدراسةّالحاليةّمعّنتائجّدراسةّفرجّوامحمدّ)

الرقابةّالداخمية،ّوتتفؽّمعّّأنظمةوالتكنولوجيةّتواجيياّّومتعمقةّبالكفاءةّالمينيةّ،ريعيةّومحاسبيةوتش
ّ(،2016ّ(،ّودراسةّقويدرّ)2019دراسةّالنجارّ)

(ّمع3.506ّالحسابيّ)ّمتوّسطلحيثّبمغّاّاالرشيدّكافّمرتفعًُّّحكـتبيفّأفّمستوىّتحقيؽّمفيوـّال .3
 (.0.70)ّمعياريّّانحراؼّ

الرشيدّفقدّكانتّالنتائجّعمىّالنحوُّّحكـماّيتعمؽّبالمحاورّالرئيسيةّلمستوىّتحقيؽّمفيوـّالفيأّماّ .4
 اآلتي:

 (ّواالنحراؼ3.461ّةّ)الكميّّالحسابيّلمدرجةّّمتوّسطلحيثّبمغّاّاةّكافّمرتفعًّّشفافيمستوىّال
 (0.76ّ)ّمعياريّّال
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 ّال ّاإلّمساءلةمستوى ّمرتفعًّداريّّوالرقابة ّكاف ّاّاة ّبمغ ّّالحسابيّّّوّسطمتلحيث ةّالكميّّلمدرجة
 (.0.76)ّمعياريّّ(ّواالنحراؼّال3.688)

 ّ ّكاف ّالمشاركة ّمتوّسطًّمستوى ّاا ّبمغ ّّمتوّسطلحيث ّلمدرجة ّ)الكميّّالحسابي (3.236ّة
ّ(.0.92)ّمعياريّّواالنحراؼّال

 ّ ّكاف ّالقانوني ّااللتزاـ ّاّامرتفعًّمستوى ّبمغ ّّمتوّسطلحيث ّلمدرجة ّ)الكميّّالحسابي (3.704ّة
 (.0.83)ّمعياريّّنحراؼّالواال

(،ّوتتفؽّمع2018ّ(،ّودراسةّإبراىيـّ)2018أبوّحسيفّ))تتفؽّنتائجّالدراسةّالحاليةّمعّنتائجّدراسةّ
ّ.(Nikolic, 2008)نتائجّدراسةّ

 :اتفرضي  ة بالالمتعم قالنتائج  2.1.5

ّفرضيّّالّفحّصّّتـّّ ّالرئيسية ّ"أنّّالتيّتنصّعمىّة ّالّو ّذاتّداللة ّعالقة ّمستوىّئيإحصاتوجد ّعند ة
ّديوافّالرقابةّالُّمعيقات(ّبيفّالα ≤ 0.05الداللةّ) ةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّداريّّةّواإلماليّّالتيّيواجييا
ّال ّاآلتي:ةّالرئيسيةّعمىّالنحوّفرضيّّاتّالفرعيةّالمنبثقةّعفّالفرضيّّالرشيدّوكانتّننتائجّالُّحكـمفيـو

ةّإحصائيتوجدّعالقةّذاتّداللةّالّوّىّأنّّاألولىّوالتيّتنصّعمالصفريةّةّفرضيّّةّالصحّّاثباتّ .1
ةّ/ّالتخطيطية(ّّالتيّيواجيياّيّّالتنظيمةّ)داريّّاإلُّمعيقات(ّّبيفّالα≤0.05عندّمستوىّالداللةّ)

ّالداريّّةّواإلماليّّديوافّالرقابةّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 مفّالدراساتّالسابقة.ّلـّيتـّدراسةّىذاّالمتغيرّفيّأيّّ

ةّعندّإحصائيتوجدّعالقةّذاتّداللةّالّوّالثانيةّالتيّتنصّعمىّأنّّّفريةالصّّّةفرضيّّصحةّالثباتّا .2
ةّفيّداريّّةّواإلماليّّالتشريعيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّالُّمعيقاتبيفّالّ(α≤0.05مستوىّالداللةّ)

ّال  الرشيد.ُّحكـفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
ّنتائ ّمع ّالحالية ّالدراسة ّنتائج ّ)تختمؼ ّوامحمد ّفرج ّدراسة 2020ّج ّمعوقاتّّالتي( ّوجود أظيرت

 تشريعية.
ةّعندّإحصائيتوجدّعالقةّذاتّداللةّالّوّالثالثةّالتيّتنصّعمىّأنّّالصفريةّةّفرضيّّصحةّالّاثبات .3

ّديوافّالرقابةّالُّمعيقات(ّبيفّالα≤0.05مستوىّالداللةّ) ةّداريّّةّواإلماليّّالمحاسبيةّالتيّيواجييا
ّالفيّفمسطيفّوتحقي  الرشيد.ُّحكـؽّمفيـو
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(ّ ّوامحمد ّفرج ّدراسة ّنتائج ّمع ّالحالية ّالدراسة ّنتائج 2020ّتختمؼ ّمعوقاتّّالتي( ّوجود أظيرت
 .محاسبية

ةّإحصائيتوجدّعالقةّذاتّداللةّالّوّالرابعةّالتيّتنصّعمىّأنّّّالصفريةةّفرضيّّصحةّالّاثبات .4
فاءةّالمينيةّالتيّيواجيياّديوافّالرقابةّةّبالكالمتعّمقُّمعيقات(ّبيفّالα≤0.05عندّمستوىّالداللةّ)

ّالداريّّةّواإلماليّّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
ةّإحصائيتوجدّعالقةّذاتّداللةّالّوّالتيّتنصّعمىّأنّّالخامسةّّصفريةةّالفرضيّّصحةّالّاثبات .5

(ّ ّالداللة ّمستوى ّالα≤0.05عند ّبيف ّيواجيياُّمعيقات( ّالتي ّوالفنية ّالرقابةّّالتكنولوجية ديواف
ّالداريّّةّواإلماليّّال  الرشيد.ُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو

(ّ ّفرجّوامحمد ّدراسة ّنتائج ّمع ّالحالية ّالدراسة ّمعوقات2020ّتختمؼّنتائج ّوالذيّأظيرتّوجود )
 متعمقةّبالكفاءةّالمينية.

ةّعندّمستوىّئيإحصاتوجدّفروؽّذاتّداللةّالّةّالسادسةّوالتيّتنصّعمىّ"ّفرضيّّوفيماّيتعمؽّبال .6
(ّ ّالα ≤ 0.05الداللة ّبيف ّالُّمعيقات( ّالرقابة ّديواف ّيواجييا ّواإلماليّّالتي ّفمسطيفّداريّّة ّفي ة

اتّعمىّفرضيّّلمتغيراتّالديمغرافيةّ)كانتّنتائجّفحصّالإلىّاُّتعزىالرشيدُّّحكـوتحقيؽّمفيوـّال
 اآلتي:النحوّ

 ّّ ّداللة ّذات ّفروؽ ّ)إحصائيتوجد ّمستوى ّعند ّالα≤0.05ة ّديوافُّّمعيقات( ّيواجييا التي
ّال ّواإلماليّّالرقابة ّالداريّّة ّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـ ّالجنسّحيثُّّحكـة ّلمتغير ّوفقًا الرشيد

 كانتّالفروؽّلصالحّفئةّالذكور.
 ّّةّعندّمستوىّ)إحصائيتوجدّفروؽّذاتّداللةّالα≤0.05ّال ّديوافُّّمعيقات( التيّيواجييا

ّالةّفيّداريّّةّواإلماليّّالرقابةّال  الرشيدّوفقًاّلمتغيرّالمؤىؿّالعمميُّحكـفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 ّّال ّفروؽّذاتّداللة ّمستوىّ)إحصائيتوجد ّالα≤0.05ةّعند ّديوافُّّمعيقات( التيّيواجييا

ّالداريّّةّواإلماليّّالرقابةّال  الرشيدّوفقًاّلمتغيرّالمسمىّالوظيفيُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
 ّّال ّفروؽّذاتّداللة ّمستوىّ)إحصائيتوجد ّالα≤0.05ةّعند ّديوافُّّمعيقات( التيّيواجييا

ّالداريّّةّواإلماليّّالرقابةّال  .الرشيدّوفقًاّلمتغيرّسنواتّالخبرةُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيـو
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 ّّال ّفروؽّذاتّداللة ّمستوىّ)إحصائيتوجد ّالα≤0.05ةّعند ّديوافُّّمعيقات( التيّيواجييا
الرشيدّوفقًاّلمتغيرّالدوراتّالتدريبيةُّّحكـيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالةّفداريّّةّواإلماليّّالرقابةّال

 .فيّمجاؿّاإلدارة
 ّّال ّفروؽّذاتّداللة ّمستوىّ)إحصائيتوجد ّالα≤0.05ةّعند ّديوافُّّمعيقات( التيّيواجييا

مؿّالرشيدّوفقًاّلمتغيرّالدائرةّالتيّيعُّحكـةّفيّفمسطيفّوتحقيؽّمفيوـّالداريّّةّواإلماليّّالرقابةّال
 .بيا

ّ
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  ،التوصيات 2.5

ّ:الباحثّيوصيّبماّيميّفإفّّّ،بناًءّعمىّالنتائجّالسابقة
ّيقوـَّ .1 ّأف ّّضرورة ّالديواف ّواإلماليّّالرقابة ّّةداريّّة ّالداخمية ّوالموائح ّالتشريعات ةّالمتعّمقبمراجعة

ةّوالمراجعةّالرقابّنظمةوتضميفّلوائحّتمنعّتجاوزّاإلداراتّالعمياّوالتنفيذيةّألّ،اتّالعامةمؤّسسبال
 .الداخمية

تحفيزّالمراجعيفّالداخمييفّوحمايتيـّمفّاألخطارّالتيّقدّيتعرضوفّلياّعندّاكتشافيـّوتبميغيـّ .2
 الرقابةّالداخمية.ّأنظمةجراءاتّعفّوجودّقصورّأوّتجاوزّإل

اءاتّالرقابةّـّإجّرالمعاييرّوالقوانيفّالتيّتنظّّّحوؿّكاماًلّّاإطارًّّةداريّّةّواإلماليّّالرقابةّالّديوافّتقديـ .3
وشبكاتّّ،كترونيةلاإلّنظمةواستقالليتياّسواءّكانتّرقابةّداخميةّأوّخارجيةّفيّضوءّاستخداـّاأل

ّأمرّإفّّحيثّّ،االتصاؿ يفّموّظفاتّوالمموليفّوالمؤّسسلمّضروريّوجودّىذهّالمعاييرّوتطويرىا
 والمراقبيف.

لتطوراتّالتكنولوجيةّفيّالعمميةّالرقابيةّمفّباالستفادةّمفّاّةداريّّةّواإلماليّّالرقابةّالأفّيقوـّديوافّ .4
ّوفيّمجاؿّتخزيفّالبياناتّّىـوتطويّرخالؿّتدريبّالمفتشيفّ ّاإللكترونية، ّالرقابة عمىّاستخداـ

 والقوانيف.ّنظمةوالمعموماتّوفيّالرجوعّإلىّاأل
صالحياتّّؽّبمنحتتعمّّّحصياغةّتشريعاتّوقوانيفّولوائإلىّّةداريّّةّواإلماليّّالرقابةّالديوافّّيسع .5

 ةّوتسيـّفيّتعزيزّالدورّالرقابيّلمديواف.داريّّةّواإلماليّّوسمطاتّومياـّأوسعّلديوافّالرقابةّال
 افّتكوفّمرجعيةّالديوافّالسمطةّالتشريعيةّوليستّالتنفيذية. .6
أساليبّووسائؿّمفّشأنياّترشيدّاالنفاؽّّايجادمزيدّمفّالدراساتّالعمميةّالتيّتساعدّعمىّّإجراء .7

 .ماليّّيادةّفاعميةّالرقابةّعمىّاألداءّالالحكوميّوّز
 
ّ
ّ
ّ
ّ
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  االستبانة :(1ممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 معة الخلٌل جا

 الدراسات العلٌاكلٌة 

  

 استبانة بعنوان

 ُحكمال تحقيق في فمسطين في ةداري  واإل ةمالي  ال الرقابة ديوان يواجييا التي ُمعيقاتال
ّفيو العاممين نظر وجية من الرشيد

ّفيّةريّّداواإلّةماليّّالّالرقابةّديوافّيواجيياّالتيُّمعيقاتاليدؼّإلىّالتعرؼّعمىّيّاالباحثّبحثًُّّيعدّّ
كماالّلنيؿّدرجةّالماجستيرّوذلؾّاستّ،فيوّالعامميفّنظرّوجيةّمفّالرشيدُّحكـالّتحقيؽّفيّفمسطيف
ّالعامةّفيّكمّّفيّاإل ّدارة ّمفّجامعةّالخميؿ، ّبتعبئةّيةّالدراساتّالعميا ّالتكـر ّنرجوّمفّحضرتكـ لذا

ّفقط.ّالعمميّّّالمعموماتّالواردةّفيياّسريةّوألغراضّالبحثّاالستبانة،ّمعّالعمـّأفّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحمدّعوضأّ:إعدادّالطالب

ّّّّسميرّأبوّزنيدّ:البروفيسورشراؼّإّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 :المعمومات األساسية :المحور األول

 أنثى  -ذكر           ب   -أ               :الجنس .1

 دراسات عميا       -ج     بكالوريوس  -ب       دبموم فأقل     -أ   :المؤىل العممي   .2

 موظ ف -د  نائب المدير   -ج      إداري  مدير   -ب    مدير       -أ   :المسمى الوظيفي   .3

  فأكثر سنوات  10 -ج  سنوات 10 –5من   -ب  سنوات  5اقل من   -أ : سنوات الخبرة .4

 دورات  3أكثر من    -ج  دورات 3 –1من   -ب  وال دورة    -أ :الدورات التدريبية في مجال اإلدارة .5

 .........................................  :الدائرة التي يعمل بيا .6
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( يرجى منك وضع إشارة )فمسطين  في ةداري  واإل ةمالي  ال الرقابة ديوان يواجييا التي ُمعيقاتال  :المحور الثاني
 أمام العبارة التي تنطبق عميك.

بدرجة  العبارة الرقم
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 ةمتوس ط

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جدا

 ة / التخطيطية (ي  التنظيمة )داري  اإل ُمعيقاتال ،المجال األول
1.  ّ ّالبشرية ّالموارد ّقدرات ّلتأىيؿ ّالالزمة ّالتدريبية فيّّىاوتطويّرالبرامج

 الديوافّكافية.
     

ّالمكافآتّوالحوا  .2 فزّيفسحّالمجاؿّلظاىرةّانخفاضّدخؿّالعامميفّوقمة
ّالفسادّ.

     

ّاإل  .3 ّفي ّضعؼ ّاإليوجد ّالرقابةّداريّّجراءات ّديواف ّفي ّالرقابة ّلتنفيذ ة
 ة.داريّّةّواإلماليّّال

     

ّطبيعيّّ  .4 ّغير ّوبشكؿ ّالدائـ ّاإلّالتغيير ّديوافّفي ّفي ّالرقابية جراءات
 ة.داريّّةّواإلماليّّالرقابةّال

     

ةّبمياـّالمتعّمقلواجباتّوالمسؤولياتّضعؼّالوصؼّالدقيؽّلموظائؼّوا  .5
 كؿّوظيفة.

     

      يف.موّظفمناسبةّلمالرواتبّوالمكافآتّغيرّ  .6
      يّاقساـّالديواف.موّظفقمةّالصالحياتّالممنوحةّل  .7
ّال  .8 ّالرقابة ّديواف ّعف ّالصادرة ّالدورية ّواإلماليّّالتقارير ّغيرّداريّّة ة

ّمناسبة.
     

ّقميؿ  .9 ّالبشري ّالكادر ّالديوافّعدد ّالنتائجّّفي ّعمى ّينعكسّسمًبا مما
ّوالمخرجات.

     

 التشريعية ُمعيقاتال ،المجال الثاني
      التشريعاتّوالموائحّّالداخميةّغيرّمالئمة.ّ  .10
     ّةّوالتأديبيةّبحاجةّإلىّتحديث.داريّّاإلّنظمةاأل  .11
ّالسمطاتّ  .12 ّمف ّالصادرة ّوالتوجييات ّالتعميمات ّبتطبيؽ ّااللتزاـ عدـ

 المركزية.
     

ّأجيزةّّنظمةاأل  .13 ّبيف ّالتنسيؽ ّعمىّسرعة ّممزمة ّغير ّالحالية القانونية
ّالدولةّفيّمجاؿّالرقابةّوالتحقيؽ.ّ

     

     ّوالتشريعات.ّنظمةقمةّااللتزاـّبمخالفةّاأل  .14
ةّفيّماليّّاالقساـّالّمديريتشريعاتّتمنعّتعييفّذويّالقربىّفيّوظائؼّ  .15

 الديواف.
     

     ّالموائحّالداخميةّفيّتقييـّّفعاليةّنظاـّالرقابةّ.تشريعاتّضعؼّال  .16
     لىّاآلفّالّإةّالتيّضعؼّالتشريعاتّالرقابيةّلبعضّالييئاتّالحكوميّّ  .17
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بدرجة  العبارة الرقم
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 ةمتوس ط

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جدا

ّال ّالرقابة ّألجيزة ّفيّماليّّتخضع ّتدخؿ ّأمواليا ّأف ّمف ّالرغـ ّعمى ة
ّنطاؽّالعامة.

     ّمفّالمطموب.ّالصالحياتّالنظاميةّالممنوحةّلديوافّالرقابةّأقؿّّ  .18
      ة.داريّّةّواإلماليّّوضوحّالصالحياتّوسمطاتّالتصرؼّال  .19
     ّضعؼّالموائحّالتفسيريةّوالتنفيذية.ّ  .20
ّوالتشريعاتّ  .21 ّتوضّّيّّالتنظيمضعؼّالموائح ّالتي ّمخالؼّأيّّة ّعقوبة ّح

 ة.داريّّةّواإلماليّّفيّديوافّالرقابةّالّموّظؼورقابيّيمارسوّالّماليّّجراءّإ
     

ّلأل  .22 ّالمخالفيف ّعمى ّالرادعة ّالعقوبات ّوفرض ّالمساءلة ّنظمةغياب
 والقوانيف.

     

23.  ّ ّّالجانبضعؼ ّالّالذيالقانوني ّمفّموّظفيمكف ّوالمراجعيف يف
 استيضاحّبعضّاالستفساراتّالقانونية.

     

     ّيّالديوافّفيّمجاؿّعمميـ.موّظفةّّوداريّّنقصّالتعاوفّبيفّالجياتّاإل  .24
ّاالمورّالرقابيةّّغيابّالمجمس  .25 ّالرقابيّلمتابعة التشريعيّوغيابّدوره

ّعنياّ.ّمساءلةةّوالماليّّوال
     

 المحاسبية ُمعيقاتال ،ثالثالمجال ال
ةّالكاممةّبسببّالييكمةّغيرّالسميمةّلديوافّماليّّضعؼّتحقيؽّالرقابةّال  .26

ّة.داريّّةّواإلماليّّالرقابةّال
     

اوّالجيازّالرقابيّفيّالمحافظةّعمىّاالجراءاتّالتيّتتخذىاّالحكومةّ  .27
 غيرّفعالة.ّالماؿّالعاـ

     

     ّ.ةماليّّتعاوفّبعضّالوحداتّوالدوائرّالحكوميةّمعّأجيزةّالرقابةّالّقمة  .28
29.  ّ ّالحكومي ّاالنفاؽ ّتخفيض ّواالنشطةّّهوترشيدصعوبة ّالبرامج عمى

ّ.العامة
     

ّبالص  .30 ّاالىتماـ ّانعداـ ّطريؽ ّعف ّالعاـ ّالماؿ ّفيياّاىدار ّالمبالغ يانة
ّوغيرّالواقعيةّلألجيزةّوالتالعبّبيا.

     

اىدارّالماؿّالعاـّإلصالحّاالجيزةّالمبالغّفيياّوغيرّالواقعيةّلألجيزةّ  .31
ّوالتالعبّبيا.

     

ّاأل  .32 ّالضعؼ ّالعممياتّّمنظـّّرشيؼ ّلكافة ّمتكامال ّتاريخا ّيمثؿ الذي
 زمةّ.بحيثّيمكفّالرجوعّاليوّلتنفيذّبرامجّالرقابةّالال

     

ّال  .33 ّالرقابة ّديواف ّداخؿ ّالرقابة ّإلجراءات ّموثؽ ّدليؿ ّوجود ةّماليّّقمة
 ميمةّرقابيةّعمىّحدةّ.ّةّالواجبّتنفيذىاّلكؿّّداريّّواإل

     

     )قبؿّالتنفيذ(ّعمىّالجياتّالخاضعةّلمرقابةّلتفاديّّقمةّالرقابةّالمسبقة  .34
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بدرجة  العبارة الرقم
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 ةمتوس ط

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جدا

ّ.وقوعّاالنحرافات
حّاالخطاءّومعالجتياّوتحديدّالمسؤوؿّضعؼّالمعاييرّالمتبعةّلتصحي  .35

 عنيا.
     

ّفسادّ  .36 ّعمميات ّحدوث ّعميو ّيترتب ّالداخمية ّالرقابة ّاجراءات قصور
 .ماليّّ

     

ضعؼّالتدخؿّالفعميّمفّقبؿّجياتّاالختصاصّفيّمتابعةّالمشاكؿّ  .37
ّالمطروحةّمفّقبؿّالديواف.

     

 نيةة بالكفاءة الميالمتعم ق ُمعيقاتال ،المجال الرابع
ّلدىّ  .38 ّوالتدريبّوالخبرةّموّظفتتوافر ّالكفاءة ّمف ّعالية يّالديوافّدرجة

 ـّمعّاحتياجاتّالوظيفةّالتيّيشغمونيا.ءتتال
     

ّال  .39 ّاليةّلتقييـّكفاءة ّالداخميةّلمديوافّموّظفتوجد يفّالعامميفّفيّاالقساـ
 مفّقبؿّرؤسائيـّباستمرار.

     

ّال  .40 ّتعييف ّبناموّظفيتـ ّالديواف ّفي ّعمىّمؤىالتّومتطمباتّمينيةّيف ء
 تضمفّتوافرّالتخصصّوالخبرةّالمناسبةّلطبيعةّالمياـّالمنوطةّبيـ.

     

يوجدّبرنامجّإلجراءّتقييـّدوريّلمستوىّالكفاءةّوالمعرفةّالمينيةّالتيّ  .41
 الديواف.ّوموّظفيتمتعّبياّ

     

ّال  .42 ّميارات ّلتطوير ّمتخصصة ّبرامج ّالموّظفتوجد ّباألقساـ ّةماليّّيف
 والرقابيةّداخؿّالديواف.

     

      يفّالمؤىميفّلمعمؿّبأقساـّالديواف.موّظفتوفرّالعددّالكافيّمفّال  .43
44.  ّ ّداخمية ّرقابية ّمياـ ّالاسناد ّلطبيعةّموّظفإلى ّاالعتبار ّدوف يف

 تخصصيـّومؤىميـّالعممي.
     

ّعفّ  .45 ّالسابقة ّلمسنوات ّالديواف ّبمالحظات ّالعميا ّاالدارات ّاىتماـ عدـ
 يف.موّظفيّمستوىّالكفاءةّأوّكفايةّالتدن

     

46.  ّ ّلدى ّالمعرفة ّتقييدّموّظفمحدودية ّفي ّالسميمة ّباإلجراءات ّالديواف ي
ّال ّّوماليّّالعمميات ّالمحاسبية ّوالسجالت ّالدفاتر ّفي ّالقوائـّاّ ة عداد

 ة.ماليّّال

     

47.  ّ ّبعض ّالّبالحدّّّالمديريفقياـ ّترشيح ّبدوراتّموّظفمف ّبااللتحاؽ يف
ّببّضغطّالعمؿ.تخصصيةّبس

     

ّلدىّبعضّالّداريّّواإلّماليّّنقصّالوعيّال  .48 يفّاالمرّموّظفبشكؿّعاـ
ّالذيّينعكسّعمىّقراراتيـّوتصرفاتيـ.
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بدرجة  العبارة الرقم
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 ةمتوس ط

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جدا

 التكنولوجية والفنية ُمعيقاتال ،المجال الخامس
يوجدّإطارّكامؿّمفّالمعاييرّوالقوانيفّالتيّتنظـّإجراءاتّالرقابةّفيّ  .49

ّ.االلكترونيةّوشبكاتّاالتصاؿّمةنظءّاستخداـّاألوّْضَّ
     

ةّالحاليةّعمىّالتعامؿّمعّالمنظومالتكنولوجيةّّساسيةالبنيةّاألّضعؼ  .50
 .،ّوتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّالتقنيةالتكنولوجية

     

ّالبشريّفقر  .51 ّالمنظومّةالموارد ّمع ّالتعامؿ ّعمى ّالتكنولوجيةالحالية ،ّة
ّ.وتطبيقياّدوفّحسابّلممشاكؿّالتقنية

     

الحاليةّعمىّّةضعؼّالمواردّالبشريالتكنولوجيةّّوّسوءّالبنيةّاالساسية  .52
ّالمنظوم ّمع ّالتكنولوجيةالتعامؿ ّلممشاكؿّة ّحساب ّدوف ّوتطبيقيا ،

ّ.المحاسبية

     

ثةّفيّاستخداـّالوسائؿّالتكنولوجيةّالحديّالكافيةّتدريبيةالدوراتّعقدّال  .53
 يّالديواف.موّظفل

     

ةّماليّّفيّأجيزةّالرقابةّالّيّالديوافموّظفللعمميّوالعمميّالتأىيؿّاّنقص  .54
 .التكنولوجيّّالتدخؿّّفيّظؿّّّإلييـمياـّالرقابيةّالموكمةّالّألداء

     

ّتفيّّ  .55 ّصعوبة ّاستخداـ ّتأثير ّمدى ّالـ ّالرقابة ّواإلماليّّديواف ّةداريّّة
ّةّفيماليّّلتكنولوجياّالمعموماتّواالتصاالتّفيّالمعالجةّبالمعموماتّال

 .ظـّالرقابةّالداخميةّوالمخاطرّالمصاحبةنُّ

     

56.  ّ ّالحديثةيوفر ّالتكنولوجية ّالوسائؿ ّفيّّيوموّظفلّالديواف ّالتقدـ لمواكبة
 .الوحداتّالخاضعةّلرقابتو

     

رصّالديوافّعمىّتوفيرّموازنةّلمحصوؿّعمىّالوسائؿّالتكنولوجيةّيح  .57
 .الحديثةّالتيّتساعدّفيّإنجازّالمياـّالرقابية

     

     ّقمةّاالمكاناتّالماديةّوالبشرية.  .58
 

 الرشيد ُحكمال تحقيق  :الثالثالمحور 
 ( أمام العبارة التي تنطبق عميك.يرجى منك وضع إشارة )

بدرجة  العبارة الرقم
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 ةمتوس ط

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جدا

 ةش فافيال ،المجال األول
ّديواف  .1 ّالّيمتـز ّواإلماليّّالرقابة ّداريّّة ّباتباع ّالأة ّمعايير عمىُّّحكـفضؿ

 .ةّفيّاتخاذّالقرارّشفافيصعيدّمفّال
     

     ّّ.يراداتوفّحيثّإيوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالّسيماّم  .2
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بدرجة  العبارة الرقم
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 ةمتوس ط

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جدا

     ّ.يوجدّنظاـّواضحّيوفرّمعموماتّعفّالديوافّالّسيماّمفّحيثّنفقاتو  .3
      .ةّشفافيرارتوّبوضوحّّويتخذّالمسؤوؿّق  .4
      .ةّلمديوافماليّّتوجدّنزاىةّفيّعرضّالقوائـّال  .5
      .يفموّظفيتبنىّالديوافّنمطّاالنفتاحّوالوضوحّفيّتعامموّمعّال  .6

 ةداري  المساءلة والرقابة اإل ،المجال الثاني
ّالئُِّيسا  .7 ّجميع ّالديواف ّأيّّموّظفؿ ّارتكاب ّعند ّمسمياتيـ ّباختالؼ ّيف

 .خطأ
     

ّال  .8 ّاالجراءاتّالمتبعةّموّظفتجريّمساءلة يفّالمعنييفّعفّمدىّمطابقة
 .المعتمدةّنظمةمعّاأل

     

ّال  .9 ّبياّموّظفيدرؾ ّااللتزاـ ّالمطموب ّالقواعد ّبوضوح ّالديواف ّفي وف
 .وعواقبّمخالفتيا

     

ّجميعّ  .10      ّ.يّالديوافّبتطبيؽّالقانوفموّظفيمتـز
     ّ.ةداريّّةّواإلماليّّاتّالكافيةّلتحقيؽّمياـّالرقابةّاليستخدـّالديوافّالمستند  .11
ّالديوافّبتطبيؽّاأل  .12      ّ.تجاوزاتّأيّّةّبالترقياتّدوفّالمتعّمقّنظمةيمتـز

 المشاركة ،ثالثالمجال ال
     ّ.يّاالىداؼّالمشتركةنيفّلتبموّظفيشجعّالديوافّال  .13
14.  ّ ّالديّوموّظفيشارؾ ّخطة ّبناء ّفي ّجميعيـ ّالديواف ّحسبّو ّكؿ اف

 .اختصاصو
     

     ّ.وّالديوافّفيّتنفيذّالمياـّالمطموبةّبشكؿّواضحموّظفيتعاوفّ  .15
     ّ.يفموّظفيوجدّفيّالديوافّتفويضّالصالحياتّلم  .16
يفّحوؿّرؤيةّموّظفيتوافرّفيّالديوافّقيادةّديناميكيةّقادرةّعمىّالتفاؼّال  .17

ّ.مشتركة
     

     ّ.فّويستثمرىاّجيدايموّظفيتبنىّالديوافّابداعاتّال  .18
 االلتزام القانوني ،الرابعالمجال 

      .يعمؿّالديوافّعمىّاحتراـّالنصوصّالتشريعيةّالمنصوصّعمييا  .19
      .احتراـّالقانوفّالموجوّلسيرّاعماؿّالديوافّواجبّعدّّيُّ  .20
ّال  .21 ّحقوؽ ّحماية ّعمى ّالديواف ّفي ّاالدارة ّمجمس ّوفؽّموّظفيعمؿ يف

 .القانوف
     

ّاإل  .22 ّومختمؼّالمصالح ّالديواف ّالعالقاتّبيف ّوفقاّداريّّتجري ّالخارجية ة
 .ياتّالرسميةلمقواعدّالقانونيةّوطبقاّلمتوجّّ
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 ة باالستبانةالخاص   المصادر

اتّالعامةّمؤّسسالرقابةّالداخميةّبالّأنظمةعبدّالنبيّفرجّوحساـّامحمد،ّالمعوقاتّالتيّتواجيياّ .1
يّديوافّالمحاسبةّموّظفعضاءّّومفّوجيةّنظرّأّماليّّحدّمفّالفسادّالوالمؤثرةّعمىّدورىاّفيّال

 .50ّ،2020ّقتصادية،ّالعددالفاؽّاآةّالميبي،ّمجمّّ
بمصرّلمبادئّّالحكوميّّّةّفيّالنظاـّالمحاسبيّّماليّّايرينيّكماؿ،ّمدىّتطابؽّاجراءاتّالرقابةّال .2

 .1ّ،2021عددة،ّالماليّّةّالبحوثّالة،ّمجمّّماليّّاالجيزةّالعمياّلمرقابةّال
ّال .3 ّتقويـّوتطويرّاالداءّالرقابيّلديوافّالرقابة ّأبوّىداؼ، دراسةّتطبيقيةّّ–ةّداريّّةّواإلماليّّماجد

 .2006ة،ّغزة،ّسالميّّاتّالحكوميةّفيّقطاعّغزة،ّالجامعةّاإلمؤّسسعمىّال
ّال .4 ّديوافّالرقابة ّفاعمية ّتقييـ ّأبوّعنزة، ّواإلماليّّحساـ ّفيّضبطّاألداريّّة ّالة اتّمؤّسسلّماليّّداء

ُّّحكـال ّالجنوبية ّالمحافظات ّفي ّاإل–المحمي ّالجامعة ّماجستير، ّرسالة ّغزة،ّفمسطيف، سالمية،
2016. 

 

 
ّ
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 ين ُحكمقائمة الم :(2ممحق )
 

 الجامعة ةالدرجة العممي   ُحكماسم الم
ّجامعةّالخميؿّكتوردستاذّالاألّسامةّشيوافّأ

ّجامعةّاالستقالؿّّدكتورّّحسيفّعبدّالقادرّ
ّجامعةّالخميؿّّدكتورّّمدّالجعبريّمح

ّجامعةّاألىميةّالّدكتورّّياسرّشاىيفّ
  



121 

 نموذج التدقيق المغوي(: 3ممحق )

 


