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أثر الرقابة املفروضة  إلىالتعرف إلى  هدفت الدراسة
 من وزارة الداخلية على املنظمات األهلية في قطاع غزة.

وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، 
ملناسبة هذا املنهج ملثل هذا النوع من الدراسات، وقد تكون 

ابة على املنظمات األهلية مجتمع الدراسة من موظفي الرق
طريقة احلصر في وزارة الداخلية. وقد استخدم الباحث 

جلمع أداة واستخدم االستبانة ، الشامل لصغر حجم اجملتمع
الدراسة،  ( استبانة على مجتمع04حيث مت توزيع )البيانات، 

 (.%78( استبانة بنسبة استرداد)53وقد مت استرداد )
ملتغيرات  إيجابيتأثير  وجود إلىوقد توصلت الدراسة 

 ها تأثيرا  أكثرالدراسة على أداء املنظمات األهلية، وكان 
متغير التشريعات والقوانني الرقابية، يليها الكفاءات 

، وآخرها أدوات واساليب والفنية، واالستقاللية اإلدارية
 الرقابة احلديثة.

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات، أهمها: ضرورة 
ال الرقابة على املؤسسات ز للعاملني في مجتقدمي حواف

األهلية، وعقد دورات من قبل وزارة الداخلية للموظفني، 
بغرض رفع كفاءة املوظفني وحتسني قدرتهم على التعامل 

 في األعمال الرقابية على املؤسسات األهلية.
 أداءالرقابة، وزارة الداخلية، الكلمات املفتاحية: 

 غزةاملؤسسات األهلية، قطاع 

The Impact of the Imposed Control by the Ministry of 

Interior on the Performance of Civil Society 

Organizations in Gaza Strip 

Abstract: 

The study aims to identify the impact of the 

imposed control by the Ministry of the Interior on the 

civil society organizations in Gaza Strip. 

The researchers used the descriptive and analytical 

approach for its suitability with the study. The 

population of the study consists of supervisors of the 

civil institutions at the Ministry of Interior. The 

researchers uses comprehensive confining method 

given the size of the sample. The study uses a 

questionnaire as a tool for collecting data, 40 

questionnaire papers were distributed, 35 of which 

were filled and obtained back, constituting 87% of 

papers. 

The study result finds a positive impact of the 

study variables on the performance of the civil 

institutions. The most affected variables were 

supervision legislation and laws, followed by 

administrative and technical competencies, followed 

by autonomy, and lastly, tools and techniques of 

modern supervision. 

The study concludes several 

recommendations as follows, the need to provide 

incentives for those working in the field of 

supervision of civil institutions, and conducting 

trainings and workshops  for the staff by the ministry 

of interior  to raise their efficiency and improve their 

ability to supervise civil institutions. 

Keywords: Imposed Control, Ministry of 

Interior, the Civil Society Organizations, Gaza Strip 

حتظى املؤسسات األهلية باهتمام كبير، ملا تلعبه من 
املؤسسات األهلية في تشكل  ي اجملال التنموي، دور مهم ف

من مركبات اجملتمع الفلسطيني،  مهما   فلسطني جزءا  
من مكونات البنية التنظيمية له، ملا لها من  رئيسا   ومكونا  

 دور مهم في عملية التنمية في فلسطني.
لدورها الهام واملؤثر في اجملتمع الفلسطيني،  ونظرا  

ن تقوم بواجبها أؤسسات األهلية فإن هذا يستلزم من امل
ومسئولياتها جتاه القضية الفلسطينية، وتلك املسؤولية 

غاثة والتنمية تتطلب املشاركة الفعلية في عمليات اإل
كبر أوااللتزام مبعايير الشفافية والنزاهة واملساءلة لتحقيق 

قدر من خدمة املواطن، وملنع االنحراف وضمان حتقيق 
لية، وتأتي أهمية الرقابة واملساءلة هداف بكفاءة وفاعاأل

الكثير من الدول واملؤسسات املناحة تتعامل أن خاصة 
فقط مع مؤسسات اجملتمع املدني في دعم وتنفيذ البرامج 
اإلمنائية واالغاثية وغيرها مما زاد من حجم موارد تلك 

وبالتالي زيادة مسئولياتها وواجباتها جتاه اجملتمع ، املنظمات 
 .(5،ص 0443) شرف،

فمنها ، ال الرقابة على املؤسسات األهليةوتتنوع أشك
وأخرى خارجية وغيرها، وما يهمنا في دراستنا هو ، داخلية

 الرقابة اخلارجية املفروضة من وزارة الداخلية.

 ميكن التعبير عن مشكلة البحث بالتساؤل اآلتي:

  على ما أثر الرقابة املفروضة من وزارة الداخلية
وجود رقابة أن  باعتباراملؤسسات األهلية في قطاع غزة؟ 

فاعلة تستطيع من خالل تقدمي تقارير تكشف نواحي 
موضوعية الضعف واخللل في أداء تلك اإلدارات بكل 
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ومن ثم حتسني أداء تلك  وشفافية في تقومي األداء،
 االدارات.

سئلة الفرعية وينبثق من السؤال الرئيس السابق األ
 ية:التال

  ثر للرقابة التي تفرضها وزارة الداخلية على أهل هناك
املؤسسات األهلية في غزة من خالل التشريعات 

 والقوانني التي تفرضها الوزارة؟
  للرقابة التي تفرضها وزارة الداخلية على  أثرهل هناك

 اإلداريةاملؤسسات األهلية في غزة من خالل الكفاءات 
 ي وزارة الداخلية؟والفنية لدى موظفي الرقابة ف

  للرقابة التي تفرضها وزارة الداخلية على  أثرهل هناك
 أدواتاملؤسسات األهلية في غزة من خالل توفر 

 ساليب رقابية حديثة لدى الوزارة؟أو
  للرقابة التي تفرضها وزارة الداخلية على  أثرهل هناك

املؤسسات األهلية في غزة من خالل متتع موظفي 
 رة باالستقاللية؟ الرقابة في الوزا

 ≥ 4.43توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى ) .1
α والتشريعات والقوانني األهلية، املؤسسات  أداء( بني

 الرقابية التي تفرضها وزارة الداخلية.
 ≥ 4.43توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى ) .0

α ارية وفنية دإكفاءات األهلية، واملؤسسات  أداء( بني
 لدى موظفي الرقابة في وزارة الداخلية.

 ≥ 4.43توجد عالقة  ذات داللة احصائية عند مستوى ) .5
α ساليب أو أدواتوتوفر ، األهليةاملؤسسات  أداء(بني

 رقابية حديثة لدى وزارة الداخلية.
 ≥ 4.43ة ذات داللة احصائية عند مستوى )توجد عالق .0

α متتع موظفي الرقابة و، األهليةاملؤسسات  أداء( بني
 في وزارة الداخلية باالستقاللية.

في كونها تتعرض  تكتسب هذه الدراسة أهميتها
للمجتمع الفلسطيني  ملوضوع غاية في األهمية خصوصا  

املؤسسات األهلية التي لها دور كبير في التخفيف  أداءوهو 
في  همية املوضوعأمن معاناة الشعب الفلسطيني، وتنبع 

الرقابة على هذه املؤسسات حتى تساعدها على القيام 
و ميل عن الهدف التي تقوم به، ووزارة أبواجباتها دون حيد 

هم اجلهات التي تقوم بهذا أالداخلية في قطاع غزة من 
 الدور الرقابي.

الرقابة التي تفرضها وزارة الداخلية  أثرالتعرف على  .1
 ة في قطاع غزة .على املؤسسات األهلي

التشريعات والقوانني التي تفرضها  أثرالتعرف على  .0
املؤسسات االهلية في قطاع  أداءوزارة الداخلية على 

 غزة.
والفنية ملوظفي  اإلداريةالكفاءات  أثرالتعرف على  .5

املؤسسات االهلية  أداءالرقابة في وزارة الداخلية على 
 في قطاع غزة.

دوات رقابية حديثة لدى أو ساليبأتوفر  أثرالتعرف على  .0
املؤسسات االهلية في قطاع  أداءوزارة الداخلية على 

 غزة.
متتع موظفي الرقابة في وزارة الداخلية  أثرالتعرف على  .3

في قطاع  األهليةاملؤسسات  أداءباالستقاللية على 
 غزة.

 املتغير التابع: أداء املؤسسات األهلية. -
، التشريعات والقوانني املطبقة ة:املتغيرات املستقل -

ساليب الرقابة أأدوات وو، والفنية اإلداريةالكفاءات و
 استقاللية موظفي الرقابة.و، احلديثة

 احلد املكاني: وزارة الداخلية في غزة. -
 0412احلد الزماني:  -
الرقابة املفروضة من وزارة الداخلية  أثراحلد املوضوعي:  -

 سات األهلية في قطاع غزة.املؤس أداءعلى 
احلدود البشرية: موظفي الرقابة على املؤسسات  -

 األهلية في وزارة الداخلية في غزة.

تعرف الرقابة بأنها ذلك النشاط اإلداري الذي يسعى 
وحتقيق  ،إلى التحقق من كفاءة استغالل موارد املنظمة

بأنها التحقق (وتعرف أيضا   (،075، ص0445أهدافها )كشك، 
من كل شيء قد مت طبقا للخطة التي اتخذت واألوامر التي 
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أعطيت واملبادئ التي أرسيت، بهدف توضيح األخطاء 
واالنحرافات حتى ميكن تصحيحها وجتنب الوقوع فيها مرة 

التحقق ((، كما تعرف على أنها 107،ص0440)اللوزي، )أخرى
قررة والتعليمات الصادرة من أن ما يحدث يطابق اخلطة امل

 (.187، ص0445)السيد وعبد املوجود، )واملبادئ املعتمدة
إضافة  إلى ما تقدم فإن الرقابة باملفهوم احلديث ال 

بالنظر ال تعنى  أي أنها ،تعني فقط بالتنفيذ احلالي والسابق
بل إنها معنية بالكشف عما ميكن وقوعه ، إلى الوراء فقط 

وهنا تبرز قدرات املدير في رؤية ، من انحراف قبل حدوثه
وتنبيه ، والتنبؤ مبا ميكن حدوثه ،املستقبل بشكل واضح

املسؤولني التخاذ التدابير املالئمة لوضع احللول لالنحرافات 
  (.101، ص0444املمكنة احلدوث الحقا  )حرب، 

 (551، ص0440)الصحن،  
ه حتديد وجود فجوه زمنية بني الوقت الذي يتم في .1

، والوقت الذي يتم فيه التنفيذ ،األهداف واخلطط
ونتيجة الفجوة الزمنية قد حتدث ظروفا غير متوقعة 

مل الرقابة تسبب انحرافا عن األداء املرغوب فيه، وتع
وحتديد أسبابه واتخاذ ، على كشف هذا االنحراف

 اإلجراءات الالزمة ملعاجلته ومنع تكرار حدوثه.
اف التنظيم عن أهداف األفراد عادة  ما تختلف أهد .0

فتوقعات األفراد وأهدافهم  ، العاملني داخل التنظيم
الشخصية قد تتعارض مع أهداف املؤسسة. ومن ثم 
فإن الرقابة  الفعالة تسعى إلى ضمان أن عمل األفراد 

وفي املقام األول نحو حتقيق األهداف في األساس موجه 
لفعال هو التنظيمية للمؤسسة، والنظام الرقابي ا

الذي يحقق املواءمة بني هذين النوعني من األهداف حتى 
 يقلل من الصراعات والنزاعات بني األفراد واملؤسسة. 

إضافة  لذلك فإن أهمية الرقابة تنبع من كونها توفر  .5
املعلومات والبيانات املوثوقة الالزمة حلاجة متخذي 
 القرارات، كما أنها متكن من تقومي اخلطط والسياسات

 ومدى مالءمتها لتحقيق أهداف املنظمة.

اخلصائص الواجب توافرها في نظام الرقابة على 
 ((Druker,2005,p495االداء:

يجب أن يتناسب ويتالءم نظام الرقابة مع طبيعة  .1
 نشاط املؤسسة وحجمها وظروف العمل فيها.

يجب أن يتميز نظام الرقابة بالسهولة والوضوح  .0
ب واملعيار ونظام التبليغ والبساطة في الهدف واألسلو

 عن االنحرافات أو اخللل عند اكتشافه.
ينبغي أن يتمتع نظام الرقابة على االداء باملرونة، وأن  .5

 تكون الوسائل الرقابية قابلة للتطوير والتعديل.

يجب أن تتم ممارسة الرقابة في الوقت املناسب واحملدد  .0
 للقيام بها.

بعمليات تقييم يجب حشد الكفاءات املتميزة للقيام  .3
 االداء.

يجب أن يكون القصد من الرقابة إيجابيا  بحيث يشمل  .2
 على تصحيح االخطاء ومنع تكرارها.

أن يكون نظام الرقابة على األداء اقتصاديا ، بحيث  .8
يتناسب مع التكلفة والوقت واجلهد املبذول مع املنفعة 

 لتوفير نظام املراقبة مع الفوائد الناجتة من تطبيقه.

 رقابة داخلية: -أ
هي تلك الرقابة التي تتم من داخل السلطة 

رقابة إن التنفيذية نفسها على الوحدات التي تتبع لها، إذ 
أو على الدوائر والهيئات واملؤسسات  ،الوزير على وزارته

ميع االجراءات جإن التابعة لها تعد رقابة داخلية. إذ 
واألنشطة التي تقوم بها املؤسسة ملتابعة أعمالها 

وتقييم األعمال  ، الداخلية، لتصحيح األعمال اخلاطئة منها
املنجزة، وحتديد االنحرافات بوسائل وإجراءات تهدف من 
خاللها إلى حماية أصولها وممتلكاتها، للتأكد من صحة 

جية في املؤسسة بيناتها، وذلك من أجل رفع الكفاءة االنتا
  (.03، ص0444وحتقيق أهدافها )الكفراوي، 

 رقابة خارجية:  -ب
هي تلك الرقابة التي متارسها اجلهات التي ال تتبع 
 ،للسلطة التنفيذية، وتتمثل برقابة السلطة التشريعية

وتكون في شكل أجهزة رقابة متخصصة تتبع البرملان، مثل 
ة التي تنظر في رقابة ديوان احملاسبة، والرقابة القضائي

الشكاوي التي ترد بحق املوظفني واتخاذ قرارات مناسبة 
لتصويت القرارات غير املشروعة )الشيخ سالم وآخرون، 

 (.038، ص0441
وهذا النوع هو مجال دراستنا حيث يتناول الرقابة 

  اخلارجية من قبل وزارة الداخلية على املؤسسات األهلية.

مات خاصة غير ربحية وغير بارة عن منظهي ع
وتتمتع بصفة قانونية مستقلة، وتهتم  حكومية،

(، 0447باملساهمة في حتقيق أهداف الصالح العام )موسى،
وقد بدأ ظهروها بشكل بارز منذ مطلع التسعينات من 
القرن املاضي في معظم دول العالم التي شهدت تغيرا  
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أو ما يسمى  ،احلكومية واهتماما  واضحا  في املنظمات غير
 باملؤسسات األهلية.

وقد ازداد دور املؤسسات األهلية الفلسطينية خاصة 
في قطاع غزة، بعد األوضاع الصعبة التي يحياها شعبنا 

  واحلصار اجلائر. 0442الفلسطيني منذ عام 

وتصنف املؤسسات األهلية إلى: )مركز التمييز 
 للمؤسسات غير احلكومية(

 رية والتعاونية.اجلمعيات اخلي .1
 املنظمات اجلماهيرية. .0
 املؤسسات واملنظمات التنموية. .5
 املراكز ومؤسسات البحث واالعالم وحقوق االنسان. .0
مؤسسات وهيئات الدفاع عن حقوق ومصالح فئات  .3

 محددة.

 

وزارة الداخلية الفلسطينية صاحبة احلق في تعد   
إضافة  ،ترخيص املؤسسات األهلية في فلسطنيتسجيل و

إلى حقها الطبيعي في متابعة ومراقبة عمل تلك 
املؤسسات للتأكد من التزامها بالقوانني والتعليمات 

وهذا يعطيها  .املنظمة لعمل وأداء تلك املؤسسات
صالحيات تؤهلها التخاذ إجراءات رقابة وقائية تتعلق 

ءة االستغالل من قبل باملؤسسات األهلية حتول دون إسا
 : القائمني على تلك املؤسسات تتمثل في اآلتي

احلصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية لفتح  -أ
وجعل التوقيع على  ،أي حسابات مصرفية للمؤسسة

املعامالت املصرفية الثنني على األقل من أعضاء مجلس 
اإلدارة، وذلك ملنع انفراد عضو واحد بالعمليات املالية 

 .،ومنع فتح حسابات مصرفية سرية
خلية ختم واعتماد دفاتر سندات القبض من وزارة الدا -ب

وذلك لضمان عدم ، قبل البدء بتحصيل اإليرادات
 .التالعب في تلك السندات واستبدالها

اشتراط موافقة وزارة الداخلية على جمع التبرعات  -ج
 .وخاصة من اخلارج

إلجراءات إضافة  إلى ذلك متارس وزارة الداخلية ا
والتحقق ، ى املتعلقة بفحص السجالت املاليةالرقابية األخر

 من صحة التقارير املالية واإلدارية

 (0413دراسة )حميدان،  .1

دائرة ضريبة  أداءالرقابة املالية لديوان احملاسبة على  أثر
 . الدخل واملبيعات في األردن

حتديد أثر الرقابة املالية لديوان  إلىسة هدفت الدرا
ضريبة الدخل واملبيعات، وبيان ذلك من  أداءاحملاسبة على 

، وذلك من وجهة نظر الكادر باإليراداتخالل زيادة رفد اخلزينة 
الرقابي في ديوان احملاسبة والعاملني في املراقبات امليدانية. 

ي في وقد قام الباحث باتباع املنهج الوصفي التحليل
. وقام ( مدققا  571دراسته على مجتمع الدراسة املكون من )

بتصميم استبانة خاصة لهذا الغرض، حيث مت توزيعها على 
(، 117( مدققا، أعاد منها )103عينة عشوائية تتكون من )

( استبانات لعدم صالحيتها للتحليل، 2) وقد مت استبعاد
نسبته  ( استبانة مبا شكل ما110للتحليل ) توبذلك خضع

 اإلحصائية(. واستخدم الباحث بعض األساليب 13%)
 .spssاملالئمة من خالل برنامج 

ليها الدراسة، وجود إالنتائج التي توصلت  أهمومن 
ملتغيرات الدراسة املستقلة على زيادة رفد  إيجابيتأثير 

 اإلداريةمتغير الكفاءات  تأثيرا   أكثرها، وكان باإليراداتاخلزينة 
ساليب الرقابة أقلها أدوات وأوجودة في الديون، ووالفنية امل

 احملاسبية التي ميارسها الديوان.
قرار من التوصيات، أهمها: إوقدمت الدراسة العديد 

نظام احلوافز املالية التي تشمل العالوات االستثنائية، 
وترقيات املوظفني، وحتسني ظروف العمل اخملتلفة اخلاصة 

لى استقطاب من يتوفر فيهم مبدققي الديوان مبا يعمل ع
بقاء إالعمل على واقترح املهارات واملؤهالت املطلوبة. 

مديريات ضريبة  موظفني دائمني من ديوان احملاسبة في 
 .جميعا  الدخل واملبيعات

 ( 0415دراسة ) زكري، .0
مدى فاعلية قوانني وتشريعات ديوان احملاسبة الليبي 

والشركات املؤسسات  واإلداري  فيفي محاربة الفساد املالي 
 . العامة

بيان مدى فاعلية  إلىهدف الباحث في هذه الدراسة 
قوانني وتشريعات ديوان احملاسبة الليبي في محاربة الفساد 

والشركات العامة، وقام في املؤسسات داري املالي واإل
الباحث باتباع املنهج  الوصفي التحليلي الذي يقوم على 

والعمل على اخضاعها  ،عجتميع حقائق متصلة باملوضو
سلوب أللتحليل، ولغرض جتميع بيانات الدراسة مت استخدام 

االستبانة، وقام الباحث بالتركيز على املراجعني العاملني 
النتائج التي  أهمبديوان احملاسبة مبدينة طرابلس، وكان 

وفاعلية في قوانني  ن هناك تطورا  أالباحث،  إليهاتوصل 
داري بة في محاربة الفساد املالي واإلوتشريعات ديوان احملاس

كثر العوامل أن من أفي الشركات واملؤسسات العامة، و
التي تزيد من الفساد املالي في الشركات واملؤسسات 
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العامة هو عدم متابعة حتصيل الضرائب والرسوم وسائر 
  وصى الباحث أيرادات العامة، ونتيجة لهذه الدراسة اإل
ني املعايير الدولية للرقابة ها: يجب تبأهممور من أب

 احلكومية، وذلك لرفع كفاءة رقابة الديوان، ومواكبة 
التطورات احلديثة في مجال الرقابة احلكومية، ورفع كفاءة 

 العاملني في ديوان احملاسبة الليبي.

 (0411دراسة )الدوسري،  .5
الرقابة املالية التي ميارسها ديوان احملاسبة على  أثر

 . في دولة الكويت املؤسسات العامة
الرقابة املالية التي  أثرتقييم  إلىهدفت هذه الدراسة 

ميارسها ديوان احملاسبة على املؤسسات العامة في دولة 
املدققني في ديوان احملاسبة   الكويت. شمل مجتمع الدراسة

عمال أالذين ميارسون املهمات الرقابية والتدقيق على 
( 80العينة فتكونت من ) أمااملؤسسات العامة في الكويت. 

الرقابة والتدقيق على املؤسسات  أعمالمدققا ميارسون 
املشمولة بالدراسة، وقد اعتمد الباحث على مصدرين 
رئيسني جلمع املعلومات والبيانات هما البيانات األولية 

 والبيانات الثانوية.
للدعم الذي  إيجابيوجود تأثير  إلىوخلصت الدراسة 

ليا بديوان احملاسبة، وللتشريعات النافذة الع اإلدارةتقدمه 
واملطبقة بالديوان، ولألدوات واألساليب العلمية التي 

والفنية  اإلداريةيستخدمها مدققو الديون، وللكفاءات 
از الرقابة  وللدورات التدريبية للمدققني في إجنالقادرة على 

 الديوان.
برز التوصيات التي قدمها الباحث: توفير أومن 

ل االنظمة واللوائح والتعليمات الالزمة لتنظيم وتفعي
 املؤسسات العامة. أداءعملية الرقابة على 

حدث أالعليا بديوان احملاسبة بتقصي  اإلدارةضرورة اهتمام و
ساليب االحصائية ساليب الرقابة على االداء، واستخدام األأ

الستخالص املعلومات الرقابية التي تساعد في تصحيح 
 ي مسار انشطة املؤسسات العامة.االنحرافات ف

 (0414دراسة )بصدوق و عطاب،  .0
أثر الرقابة اإلدارية على األداء الوظيفي، دراسة حالة 
األستاذ اجلامعي بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية 

 . وعلوم التسيير بجامعة املدية
التعرف على أثر الرقابة اإلدارية إلى هدفت الدراسة 

ستاذ اجلامعي في كلية العلوم االقتصادية على أداء األ
والعلوم التجارية وعلوم التيسير بجامعة املدية، واستخدم 

االستبان كأداة جلمع لباحث املنهج الوصفي التحليلي، وا
البيانات، حيث مت توزيع االستبانة على عينة قصدية 

 ( استبانة.00( مفردة ، ومت استرجاع )54حجمها )

 ى مجموعة من النتائج أهمها:وتوصلت الدراسة إل

ضعف النظام الرقابي في الكلية نتيجة لغموض  -
 محاوره، وكيفية تطبيقه.

وجود قصور في أداء إدارة الكلية التي توكل لها عملية  -
 متابعة وتقييم أداء األستاذ.

 ومن أهم توصيات الدراسة:

ضرورة وجدود نظام رقابي من قبل إدارة الكلية يتوافق  -
تاذ بالدرجة األولى، ويسهم ولو بالشيء وتطلعات األس

 القليل في رفع وحتسني مستوى األداء لديه.
ل لها مهمة تصميم تكوين جلان متخصصة توك -

، واإلشراف على الهيكل الرقابي، تنظيماته، وإجراءاته
 .تطبيقه وجعله مفهوم وواضح من قبل األساتذة

 (Kayrak,2008دراسة )  .1
Evolving Challenges for Supreme Audit Institutions in 

Struggling with Corruption 
بيان دور االجهزة العليا  إلىهدفت هذه الدراسة 
، وخلص الباحث في في تركيا للرقابة في مكافحة الفساد

العليا للرقابة التي مشاركة األجهزة  ن أ إلىهذه الدراسة 
ملكافحة الفساد ملا لها من دور ر ضروري أملها مراقبة مالية 
 اإلدارةن ة والشفافية في الرقابة، السيما أفي تعزيز املساءل

كبر في اكتشاف الكثير من العليا للرقابة كان لها الدور األ
حاالت الفساد املوجودة في الشركات واملؤسسات العامة، 

ية الدور التي تلعبه أهمبيان  إلىوتوصل الباحث في دراسته 
ة باحلد من الفساد واكتشاف االخطاء املوجودة في الرقاب

 الشركات.

 ( Back, 2003دراسة ) .0
Continuous Monitoring of Enterprise Application Risk  

ية املراقبة وضرورة أهمظهار إ إلىهدفت الدراسة 
 أعمالتغيير طريقتها حسب التغيرات التي تطرأ على 

ا وظروفها لندالشركة للشركات السياحية في نيوزي
 نواع اخملاطر التيأ إلىالتعرف  إلى يضا  االقتصادية، وهدفت أ

نتائج هذه  أهم، وكانت ميكن مواجهتها في عملية الرقابة
 الدراسة:

داري باالستثناء أفضل أسلوب إ اإلدارةسلوب إن اتباع أ
 للرقابة على عمليات الشركات املعقدة.

ور الشركة ية مع زيادة سرعة تطأهم أكثرتصبح الرقابة 
  .تكامال   أكثروعملياتها وتصبح 
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تناولت بعض الدراسات أثر الرقابة املالية أو اإلدارية 
(، 0411، (، )الدوسري0413على األداء كدراسة )حميدان، 

، بينما تناولت بعض الدراسات اثر (0414عطاب، و)بصدوق و
(، 0415سة )زكري،الرقابة على مكافحة الفساد كدرا

(، كما تناولت بعض الدراسات تطوير وتقومي Kayrak,2008و)
 (.Back, 2003النظام الرقابي كدارسة )

تشابهت الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية في 
منهج الدراسة حيث استخدمت املنهج الوصفي. وما مييز 
 هذه الدراسة تناولها ملوضوع أثر الرقابة املفروضة من وزارة
الداخلية على املؤسسات األهلية، كما أن مجتمع الدراسة 

 أي من الدراسات السابقة.تتناوله لم 

 

 على الرقابة تكون مجتمع الدراسة من موظفي
 غزة. في الداخلية وزارة في األهلية املؤسسات

 spssمت إدخال البيانات وحتليلها باستخدام برنامج 
 قد مت عن طريق البرنامج اإلحصائي حساب ما يلي : و

 التكرارات والنسبة املئوية. .1
 املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري. .0
 معادلة ألفا كرونباخ. .5
 معامالت بيرسون. .0
 .T.testاختبار  .3
 اختبار حتليل التباين األحادي . .2

عرض االستبانة في صورتها األولية :  صـدق احملكميـن
لى مجموعة من احملكمني للتأكد من صدقها، حيث رأى ع

بعض احملكمني إضافة بنود، ورأى اآلخر اإلبقاء على االستبانة 
كما هي وفي ضوء آرائهم مت تعديل فقرات االستبانة حيث 

 ( محاور.0( فقرة موزعة على)04تكونت بعد التعديل من )

االتساق من مت التحقق من صدق  االتساق الداخلي:
خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بني كل مجال من 

 ،وكل فقرة من فقرات اجملال ،مجاالت االستبانة واجملال  الكلي
 (.SPSSوالدرجة الكلية للمجال  بواسطة برنامج )

حساب معامالت االرتباط بني درجة كل مجال والدرجة 
الكلية لالستبانة الختبار صدق االتساق الداخلي قام 
الباحث بحساب معامالت االرتباط بني كل مجال من 
مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال نفسه 

  وحصل الباحث على مصفوفة االرتباط التالية: 

 (1جدول رقم )

 Sig معامل االرتباط البعد

 4.44 (**) 4.765 الرقابية والقوانني التشريعات

 0004. (**) 4.884 والفنية اإلدارية الكفاءات

 0004. (**) 4.774 احلديثة الرقابة وأساليب أدوات

 0004. (**) 4.706 االستقاللية
 /// غير دالة إحصائيا      4.43* دالة عند مستوى      4.41** دالة عند مستوى 

( وجود عالقة طردية قوية عند 1يتضح من اجلدول )
، لمجالبني اجملال  األول والدرجة الكلية ل 4.41مستوى داللة 

واجملال الثالث  ، وبني اجملال الثاني والدرجة الكلية للمجال
واجملال الرابع والدرجة الكلية حيث أن كل  ، والدرجة الكلية

 .α= 4.41)مستوى الداللة( أقل من   sigمنها 

يعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة، فهو يعطي 
وحلساب ، عدة مرات  ألداة اتساقا  في النتائج عندما تطبق ا

قيم معامل ثبات األداة قام الباحث بتطبيق االستبانة على 
 املؤسسات على الرقابة ( من موظفي04عينة بلغت )

، ومت حساب قيم معامل غزة في الداخلية وزارة في األهلية
 الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ.

 (0جدول رقم )
 ت الدراسةقيمة معامل ألفا كرونباخ جملاال

عدد  اجملال
 الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ 
 الثبات

 6174. 3 الرقابية والقوانني التشريعات

 8014. 3 والفنية اإلدارية الكفاءات

 6564. 3 احلديثة الرقابة وأساليب أدوات

 7154. 3 االستقاللية

 0.697 04 اجملموع

يوضح اجلدول السابق أن محاور االستبانة تتمتع 
ثبات كافية ألغراض تطبيق األداة حيث بلغ الثبات بقيمة 

 (.4.218العام لألداة )

قام الباحث بتطبيق الدراسة في الفصل الدراسي 
حيث قام بتوزيع أداة الدراسة  0413/0412األول من العام 
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( منها مت حتليلها إحصائيا  53( نسخة وقامت باستعادة )04)
 (.spssنامج )عن طريق بر

 
موظفي الرقابة على  تكون مجتمع الدراسة من

( موظفا ، 04املنظمات األهلية في وزارة الداخلية وعددهم )
دام طريقة احلصر الشامل لصغر حجم مجتمع ومت استخ
 الدراسة.

 
جزءا  مت اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية متثل 

 ( .53عددها ) من مجتمع الدراسة

 (5جدول رقم )
 (53توزيع أفراد العينة حسب متغير اجلنس ) ن = 

 النسبة املئوية العدد البيان املتغير

 اجلنس

73. 30 ذكر 7 

 10.0 5 أنثى

 100.0 35 اجملموع

 اجلنس، متغير حسب العينة توزيع) 5 (يبني جدول
 ،( %73.8أن أفراد العينة من الذكور نسبتهم ) تبني حيث

 ( من اإلناث.%10.0بينما )

 (0جدول رقم )
 (53توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر ) ن = 

راملتغي  النسبة املئوية العدد البيان 

 العمر

 5.7 2 سنة 03من  أقل

 17.1 6 54من أقل إلى 03من 

 31.4 11 سنة 53من  أقل إلى 54من 

 17.1 6 سنة 04من  أقل إلى 53من 

 28.5 10 وقف فما سنة 04

 100.0 35 اجملموع

العمر،  متغير حسب العينة توزيع) 3 (يبني جدول
 03من  أفراد العينة أقل من (%5.7) أن ما نسبته  تبني حيث

( %51.0، و)54من أقل إلى 03من  العينة من (% 17.1) سنة، و
 سنة 04( من %07.3و) سنة، 53من  أقل إلى 54أعمارهم من 

 فوق. فما
 (3جدول رقم )

 (53توزيع أفراد العينة حسب متغير املؤهل العملي ) ن = 

 النسبة املئوية العدد البيان املتغير

 املؤهل العملي
 3.8 0 توجيهي فأقل

 27.3 10 دبلوم

 النسبة املئوية العدد البيان املتغير

 60 21 بكالوريوس

 5.7 2 دراسات عليا

 100.0 35 اجملموع

 املؤهل متغير حسب العينة توزيع) 0  (يبني جدول
أفراد العينة  من  (%5.7) أن ما نسبته  تبني حيث  العملي،
( %24) دبلوم، و العينة من (%28.5) و فأقل، توجيهي

( %3.8بكالوريوس أما الدراسات العليا فكانت نسبتهم )
 فقط.

 (2جدول رقم )
 (53اخلبرة ) ن =  سنوات توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد

 النسبة املئوية العدد البيان املتغير

 عدد
 سنوات
 اخلبرة

 11.4 4 سنوات 5من  أقل

 11.4 4 سنوات 2من  أقل إلى 5من 

 45.7 16 سنوات 14من  أقل إلى 2من 

 31.4 11 فأكثر سنوات 14

 100.0 35 اجملموع

 سنوات عدد متغير حسب العينة توزيع) 2 (يبني جدول
أفراد العينة من  من  (%11.4) أن ما نسبته  تبني اخلبرة، حيث

 2من  أقل إلى 5من  العينة من (%11.4) سنوات، و 5من  أقل
سنوات، أما أكثر من  14من  أقل إلى 2( من %05.8سنوات و)

 (.%51.0سنة فنسبتهم ) 14
 (8جدول رقم )

 (53) ن =  املسمى الوظيفيتوزيع أفراد العينة حسب متغير 

 النسبة املئوية العدد البيان املتغير

املسمى 
 الوظيفي

 45.7 12 موظف

 20.0 8 قسم رئيس

 20.7 7 دائرة مدير

 11.0 0 عام مدير

 100.0 33 اجملموع

متغير املسمى  حسب العينة توزيع) 8 (يبني جدول
أفراد العينة  من  (%45.7) أن ما نسبته  تبني الوظيفي، حيث

( %00.7العينة رؤساء أقسام و) من (%20.0) ، ومن املوظفني
 (.%11.0فنسبتهم ) العاملونديرون امل ، أما دائرة مدير من

 
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي فقد اختار 

واستطالع آراء  ،جلمع البياناتأداة  الباحث االستبانة
 الداخلية وزارة في األهلية املؤسسات على الرقابة موظفي

 عتبارات منها : ال  غزة في
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بالنسبة توفر اإلحساس بعدم معرفة الشخصية  .1
 للمستجيب.

مالئمة االستبانة ملوضوع الدراسة في استطالع آراء  .0
 من املفروضة الرقابة أثرأفراد مجتمع الدراسة حول 

 قطاع في األهلية املؤسسات أداء على الداخلية وزارة
 غزة

ستبانة لطبيعة الدراسة من حيث توفر اال مالئمة .5
 الوقت واجلهد واملكان واإلمكانيات واملنهج املستخدم.

ومن أجل الوصول بهذه االستبانة إلى الصورة التي 
جتعلها مناسبة لتحقيق األهداف املنوطة بها فقد مت إتباع 

 اإلجراءات التالية : 
 األهلية املؤسسات على الرقابة ببعض موظفياللقاء   .1

غزة ملعرفة وجهة نظرهم حول  في الداخلية وزارة في
 أداء على الداخلية وزارة من املفروضة الرقابة أثر

 غزة. قطاع في األهلية املؤسسات
اطلع الباحث على عدد من الدراسات والبحوث  .0

وفي ضوء . دراسةواألدبيات ذات الصلة مبوضوع ال
، فقد تكونت االستبانة في صورتها القراءات اخلارجية

( ويوضح اجلدول التالي 5( فقرة ملحق رقم )04النهائية )
 توزيع فقرات االستبانة في صورتها النهائية:  

 (7جدول رقم )
 توزيع فقرات األداة في صورتها النهائية على محاور الدراسة

 عدد الفقرات اجملال

 3 الرقابية والقوانني التشريعات

 3 والفنية اإلدارية الكفاءات

 3 احلديثة الرقابة ليبوأسا أدوات

 3 االستقاللية

 04 اجملموع

 

 
مت إجراء املعاجلات اإلحصائية للبيانات املتجمعة من 

تخدام للحصول على نتائج استبانة الدراسة، إذ مت اس
( برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات SPSS) الدراسة،

تفسير وحتليل  لسيتم عرضها في من خالالتي جتماعية اال
لوسط احلسابي واالنحراف حيث قمنا باستخدام ا، النتائج
ل اإلجابة على من أج ،والرتب، سب املئويةوالن، املعياري

 .التساؤالت التابعة

يستخدم االختبار ملعرفة إذا كانت بيانات متغير معني 
روري في حالة تتبع التوزيع الطبيعي من  عدمه، واالختبار ض

ألن معظم االختبارات البارامترية  ؛اختبار الفرضيات
حجم أن يكون )املعلمية( تشترط توزيع البيانات طبيعيا أو 

 العينة كبيرا  مبا فيه الكفاية .
يستخدم  34إذا كان حجم العينة أكبر من أو يساوي 

 (.kolmogorov-smirnovسمرنوف )–اختبار كوجملروف 
نستخدم اختبار  34العينة أقل من أما اذا كان حجم 

( ،ملعرفة هل البيانات تتبع shapiro-wilkويلك )-شبيرو
التوزيع الطبيعي أم ال؟ ويستخدم في حالة أن يكون حجم 

مفردة،  وهو اختبار  ضروري؛ ألن معظم  34العينة اقل من 
االختبارات املعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا  

توزيع طبيعيا  ميكن استخدام االختبارات وإن لم يكن ال
اختبار و ،(الالبارامترية( مان وتني لعينتني مستقلتني

( للعينات التي Kruskal Wallis Testوالس  -كروسكال 
( نتائج االختبار 1( ويوضح اجلدول رقم )54عددها أقل من)

( وهذا يدل 4.43حيث أن قيمة مستوى الداللة  أكبر من)
وميكن استخدام . تتبع التوزيع الطبيعي على أن البيانات

لعينتني مستقلتني( و)اختبار  T-testاالختبارات املعلمية )
  حتليل التباين األحادي(.

 (1جدول رقم )

 البيان
 ويلك-اختبار شابيرو  سمبرنوف-اختبار كوملوجروف 

 مستوي الداللة درجة احلرية التحليل مستوي الداللة درجة احلرية التحليل

 0.265 30 0.957 0.008 30 0.189 الكلي املتوسط
 

بالنظر ملستوى الداللة في العينات جند أنه غير دال 
وبالتالي نقبل الفرض الصفري  4.43حيث إنه أكبر من 

ونرفض  ،بوجود توزيع اعتدالي في الدرجة الكلية لالستبانة
وبالتالي ميكن ، الفرض البديل في عدم وجود توزيع اعتدالي 

البارامتري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات  t-testتخدام اس
فردا ،  34وألن عدد أفراد العينة أقل من ، اتفي كل من اجملموع

األمر الذي يحقق شروط استخدام اختبار ت للفرق بني 
  متوسطي مجموعتني مستقلتني . 

)(
ر مت اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات احملو

  T، وقد مت استخدام اختبار)التشريعات والقوانني الرقابية(
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ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة املوافقة قد وصلت إلي 
 أم زادت أو قلت عن ذلك.، أم ال 5الدرجة املتوسطة وهي 

ستخدام النسب املئوية والرتب وللتحقق من ذلك مت ا
 يتضح ذلك في اجلداول التالية : والنسب املئوية 

 (14جدول رقم )
 للتشريعات والقوانني الرقابيةيوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب 

املتوسط  الفقرة م
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري

املتوسط احلسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 تماليةالقيمة االح
Sig الرتبة 

يتوفر لدى وزارة الداخلية سلطة متكنه من الرقابة  1
 3 0.000 10.140 72 0.70221 4.3000 األهلية. املؤسساتعلى أداء 

التشريعات والقوانني الرقابية املفروضة من قبل  0
 4 0.000 10.790 70.28 0.62606 4.2333 وزارة الداخلية واضحة وسهلة التطبيق.

5 
لوزارة من خالل القوانني والتشريعات إعادة يحق ل

النظر والتدقيق في امللفات والسجالت اخلاصة 
 باملؤسسات األهلية.

4.4333 0.56832 77.28 13.814 0.000 1 

0 

توجد قوانني تعطي احلق للوزارة باتخاذ العقوبات 
اخلاصة بحق اخملالفني من املؤسسات األهلية في 

رات موظفي حال عدم استجابتهم الستفسا
 الوزارة.

4.1667 0.83391 75.55 7.663 0.000 5 

توجد قوانني وتشريعات واضحة تبني العالقة بني  3
 2 0.000 10.933 86 0.65126 4.3000 وزارة الداخلية واملؤسسات األهلية.

  0.000 7.094 85.734 0.66919 3.8667 جميع الفقرات 
 

القوانني أشارت نتائج الدراسة أن التشريعات و
وهو مستوى موافق بدرجة ، (%73.850الرقابية بلغت )

 موافق.
 ( يتضح أن :14بالنظر إلى اجلدول رقم )

 (، والتي نصت على5الفقرة رقم ) أعلى الفقرات هي -
يحق للوزارة من خالل القوانني والتشريعات إعادة النظر )

لسجالت اخلاصة باملؤسسات والتدقيق في امللفات وا
(، ويتضح أن الفقرة %77.28لتي نسبتها )وا( األهلية
توجد قوانني تعطي احلق للوزارة باتخاذ )وهي  (،0رقم )

العقوبات اخلاصة بحق اخملالفني من املؤسسات األهلية 
ابتهم الستفسارات موظفي في حال عدم استج

احتلت املرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارها و ،(الوزارة
  لقوانني الرقابية.( من حيث التشريعات وا75.55%)

وبشكل عام يتضح أن املتوسط احلسابي جلميع فقرات  -
 وأن املتوسط احلسابي النسبي،  5.7228اجملال يساوي 

وأن ، 8.410تساوي   T، قيمة اختبار% 73.850يساوي 
  ورـــمحيعد  ذلكـ، لsig  =0.000القيمة االحتمالية 

ند دال إحصائيا  ع( التشريعات والقوانني الرقابية)
، مما يدل على أن متوسط درجة 4.43مستوى داللة 

االستجابة لهذا اجملال يختلف جوهريا  عن درجة 
وهذا يعني أنها بدرجة .  5املوافقة املتوسطة وهي 

 موافق على هذا اجملال.

ور مت اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات احمل
ملعرفة  T ، وقد مت استخدام اختبار(الكفاءات اإلدارية والفنية)

إلي الدرجة ما إذا كانت متوسط درجة املوافقة قد وصلت 
 أم زادت أو قلت عن ذلك.، أم ال 5املتوسطة وهي 

وللتحقق من ذلك مت استخدام النسب املئوية والرتب 
 يتضح ذلك في اجلداول التالية : والنسب املئوية 

 (11دول رقم )ج
 للكفاءات اإلدارية والفنيةيوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب 

املتوسط  الفقرة م
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري

املتوسط احلسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة االحتمالية
Sig الرتبة 

يتوافر في وزارة الداخلية الكفاءات اإلدارية والفنية  1
 1 4.000 7.577 70.28 4.81931 4.1333 للقيام مبهامها الرقابية على أكمل وجه. املؤهلة

األهلية  املؤسساتيتوفر لدى موظفي الرقابة على  0
 2 4.000 7.878 74.28 4.71840 4.0333 دراية وعلم كاف بالقوانني والتشريعات الرقابية.

5 
الرقابة في الوزارة القدرة الكافية على موظفو ميتلك 

األهلية واكتشاف  املؤسساتالتدقيق على أداء 
 اخملالفات عند حدوثها.

4.0000 4.69481 74 7.883 4.000 3 
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املتوسط  الفقرة م
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري

املتوسط احلسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة االحتمالية
Sig الرتبة 

0 

يتم عقد دورات من قبل وزارة الداخلية للموظفني، 
بغرض رفع كفاءة املوظفني وحتسني قدرتهم على 

 املؤسساتالتعامل في األعمال الرقابية على 
 األهلية.

4.0000 4.90972 74 6.021 4.000 4 

تقوم الوزارة بعمل حوافز لرفع كفاءة املوظفني  3
 5 4.465 740. 63.33 1.23409 3.1667 األهلية. املؤسساتالعاملني في مجال الرقابة على 

  4.000 7.094 77.334 4.66919 3.8667 جميع الفقرات 

 

أشارت نتائج الدراسة أن الكفاءات اإلدارية والفنية 
 ( وهو مستوى موافق بدرجة موافق.%88.550بلغت )

 ( يتضح أن :11بالنظر إلى اجلدول رقم )

( ، والتي نصت على 1لفقرة رقم )أعلى الفقرات هي ا 
يتوافر في وزارة الداخلية الكفاءات اإلدارية والفنية (

والتي  )مبهامها الرقابية على أكمل وجه املؤهلة للقيام
التي  (3م )(، ويتضح أن الفقرة رق%88.550نسبتها )

تقوم الوزارة بعمل حوافز لرفع كفاءة (نصت على 
 املؤسساتاملوظفني العاملني في مجال الرقابة على 

احتلت املرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارها .  )األهلية
 ( من حيث الكفاءات اإلدارية والفنية.25.55%)

وبشكل عام يتضح أن املتوسط احلسابي جلميع 
وأن املتوسط احلسابي النسبي  . 5.7228فقرات اجملال يساوي 

وأن القيمة . 8.410تساوي   T، قيمة اختبار%15.3يساوي 
الكفاءات اإلدارية (محور يعد ، لذلك sig  =0.000االحتمالية 

، مما يدل على 4.43إحصائيا  عند مستوى داللة داال  )والفنية
أن  متوسط درجة االستجابة لهذا اجملال يختلف جوهريا  عن 

وهذا يعني أنه بدرجة . 5رجة املوافقة املتوسطة وهي د
 موافقة على هذا اجملال.

)(

أدوات ( مت اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات احملور
ملعرفة   T ، وقد مت استخدام اختبار)وأساليب الرقابة احلديثة

وسط درجة املوافقة قد وصلت إلي الدرجة ما إذا كانت مت
 أم زادت أو قلت عن ذلك. ، أم ال  5املتوسطة وهي 

وللتحقق من ذلك مت استخدام النسب املئوية والرتب 
 يتضح ذلك في اجلداول التالية : والنسب املئوية 

 (10جدول رقم )
 قابة احلديثةألدوات وأساليب الريوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب 

املتوسط  الفقرة م
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري

املتوسط احلسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة االحتمالية
Sig  الرتبة 

1 
توفر الوزارة للمراقبني كل ما يلزمهم من أدوات 
وأساليب رقابية حديثة لكي يقوموا بعملهم 

 على أكمل وجه.
3.4333 .897634 27.28 2.644 .0134 5 

0 
 املؤسساتعلى املراقبون  الوزارة موظفو   يتبادل 

األهلية اخلبرات واألساليب الرقابية احلديثة فيما 
 بينهم.

3.5667 1.04000 81.55 2.984 .0064 4 

تستخدم الوزارة أسلوب الرقابة السابقة  5
 2 0004. 6.911 87.28 739684. 3.9333 والالحقة.

0 
موظفو لتي يقوم بها يتم تسجيل كافة األعمال ا

الرقابة في سجالت مالية وادارية موجودة في 
 الوزارة.

4.1000 .711974 70 8.462 .0004 1 

3 
يستخدم املراقبون في الوزارة احلاسب اآللي 

والبرامج احملوسبة أثناء قيامهم بالراقة على 
 األهلية. املؤسسات

3.8667 .899554 77.33 5.277 .0004 3 

  0004. 7.607 75.6 561654. 3.7800 جميع الفقرات 

 

أشارت نتائج الدراسة أن أدوات وأساليب الرقابة 
 وهو مستوى موافق بدرجة موافق.، (%83.2احلديثة بلغت )

 ( يتضح أن :10بالنظر إلى اجلدول رقم )

(، والتي نصت على 0لفقرة رقم )أعلى الفقرات هي ا -
ظفي يتم تسجيل كافة األعمال التي يقوم بها مو(

( الرقابة في سجالت مالية وادارية موجودة في الوزارة
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التي  (3(، ويتضح أن الفقرة رقم )%70والتي نسبتها )
توفر الوزارة للمراقبني كل ما يلزمهم من (نصت على 

لكي يقوموا بعملهم أدوات وأساليب رقابية حديثة 
احتلت املرتبة الدنيا بنسبة مئوية . )على أكمل وجه

( من حيث أدوات وأساليب الرقابة %27.28مقدارها )
 احلديثة.

فقرات ل وبشكل عام يتضح أن املتوسط احلسابي 
وأن املتوسط احلسابي ، 5.8744يساوي  جميعها  اجملال

وأن ، 8.248تساوي   T، قيمة اختبار% 83.2النسبي يساوي 
أدوات )محور يعد ، لذلك  sig  =0.000القيمة االحتمالية 
إحصائيا  عند مستوى داللة دال  (حلديثةوأساليب الرقابة ا

، مما يدل على أن  متوسط درجة االستجابة لهذا اجملال  4.43

وهذا . 5يختلف جوهريا  عن درجة املوافقة املتوسطة وهي 
 يعني أنه بدرجة موافقة على هذا اجملال.

فقرات احملور  مت اختبار هذه الفرضية من خالل
ملعرفة ما إذا كانت   T ، وقد مت استخدام اختبار(االستقاللية)

متوسط درجة املوافقة قد وصلت إلي الدرجة املتوسطة 
 أم زادت أو قلت عن ذلك. ، أم ال 5وهي 

وللتحقق من ذلك مت استخدام النسب املئوية والرتب 
 : يتضح ذلك في اجلداول التاليةوالنسب املئوية 

 (15رقم )جدول 
 لالستقالليةيوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب 

املتوسط  الفقرة م
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري

املتوسط احلسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة االحتمالية
Sig الرتبة 

توفر الوزارة االستقاللية التامة للموظفني العاملني في  1
 1 0004. 4.490 83.55 935264. 3.7667 هلية.األ املؤسساتالرقابة على 

األهلية مع  املؤسساتيقوم املراقبون مبراقبة أداء  0
 2 0004. 7.393 87.28 691494. 3.9333 االبتعاد عن التحيز واألمور الشخصية.

ال يكون ألي جهة خارجية احلق في التدخل في عمل  5
 3 0004. 4.805 82.28 949894. 3.8333 املراقبني والتأثير عليهم.

ميتلك املراقبون السلطة التي متكنهم من تقدمي آرائهم  0
 4 0004. 6.530 82.28 698934. 3.8333 ونتائج الرقابة، بدون خوف من إبداء آرائهم.

األهلية على  املؤسساتال يؤثر معرفة املراقبني ب 3
 5 0004. 6.176 78.67 827684. 3.9333 قراراتهم أثناء قيامهم بالرقابة عليها.

  0004. 8.322 77.202 566054. 3.8600 جميع الفقرات 

 

أشارت نتائج الدراسة أن االستقاللية بلغت 
 ( وهو مستوى موافق بدرجة موافق.88.040%)

 ( يتضح أن:15بالنظر إلى اجلدول رقم )

نصتا  واللتان  ،(0) (و1أعلى الفقرات هي الفقرة رقم ) -
تقاللية التامة للموظفني توفر الوزارة االس(على 

وعلى ، )األهلية املؤسساتالعاملني في الرقابة على 
األهلية مع  املؤسساتيقوم املراقبون مبراقبة أداء (

والتي نسبتهما ( عاد عن التحيز واألمور الشخصيةاالبت
ال )نصت على التي ، (3(، ويتضح أن الفقرة رقم )83.55%)

هم هلية على قراراتاأل املؤسساتيؤثر معرفة املراقبني ب
احتلت املرتبة الدنيا  (أثناء قيامهم بالرقابة عليها

 ( من حيث االستقاللية.%87.28بنسبة مئوية مقدارها )

وبشكل عام يتضح أن املتوسط احلسابي جلميع 
وأن املتوسط احلسابي النسبي ، 5.7244فقرات اجملال يساوي 

أن القيمة و، 7.500تساوي   Tقيمة اختبارو، %88.040يساوي 
داال  (االستقاللية)محور  يعد، لذلك sig  =0.000االحتمالية 

، مما يدل على أن  متوسط 4.43إحصائيا  عند مستوى داللة 
درجة االستجابة لهذا اجملال يختلف جوهريا  عن درجة 

وهذا يعني أنه بدرجة موافقة . 5املوافقة املتوسطة وهي 
 على هذا اجملال.

مت اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات احملاور الثالثة، 
ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة   T وقد مت استخدام اختبار

،   أم ال أم 5املوافقة قد وصلت إلي الدرجة املتوسطة وهي 
 أو قلت عن ذلك. زادت 

وللتحقق من ذلك مت استخدام النسب املئوية والرتب 
 يتضح ذلك في اجلداول التالية: والنسب املئوية 
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 (10جدول رقم )
 جملاالت الدراسةيوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب 

املتوسط  الفقرة م
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري

املتوسط احلسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة االحتمالية
Sig الرتبة 

 1 000. 7.094 85.734 66919. 3.8667 التشريعات والقوانني الرقابية 1

 0 000. 7.094 77.334 66919. 3.8667 الكفاءات اإلدارية والفنية 0

 0 000. 7.607 75.6 56165. 3.7800 أدوات وأساليب الرقابة احلديثة 5

 5 000. 8.322 77.202 56605. 3.8600 االستقاللية 0

  000. 7.52925 78.9675 0.61652 3.84335 جميع اجملاالت
 

الرقابة املفروضة من  أثرأن إلى أشارت نتائج الدراسة 
وزارة الداخلية على أداء املؤسسات األهلية في قطاع غزة 

 موافق.وهو مستوى بدرجة ، (%87.1283بلغت )

  ≥ 4.43توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
α املؤسسات االهلية والتشريعات والقوانني  ءأدا( بني

 الرقابية التي تفرضها وزارة الداخلية.
ولإلجابة على هذه الفرضية نستخدم اختبار معامل 

( حيث هذا النوع من االختبارات إذا Spearmanسبيرمان )
 كان كال من املتغيرين مقاسا مبقياس ترتيبي.

 (:13جدول رقم )
 معامل االرتباط

ل معام احملور
 سبيرمان

مستوي 
 الداللة

أداء املؤسسات األهلية والتشريعات 
والقوانني الرقابية التي تفرضها وزارة 

 الداخلية
0.771 (*) .0004 

 ( ما يلي :13يبني جدول )

إن معامل االرتباط بصورة عامة بني أداء املؤسسات  -
األهلية والتشريعات والقوانني الرقابية التي تفرضها 

وأن القيمة االحتمالية ، 4.881يساوي  وزارة الداخلية
 4.43وهي أقل من مستوي الداللة  0004.

وهذا يدل وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
( بني أداء املؤسسات األهلية والتشريعات 4.43داللة )

 والقوانني الرقابية التي تفرضها وزارة الداخلية.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

(4.43 ≤  α بني أداء املؤسسات األهلية )كفاءات و
إدارية وفنية لدى موظفي الرقابة في وزارة 

 الداخلية.

ولإلجابة على هذه الفرضية نستخدم اختبار معامل 
( حيث هذا النوع من االختبارات إذا Spearmanسبيرمان )

 كان كال من املتغيرين مقاسا مبقياس ترتيبي.

 (:12جدول رقم )
 االرتباطمعامل 

معامل  احملور
 سبيرمان

مستوي 
 الداللة

أداء املؤسسات األهلية كفاءات إدارية وفنية 
 0004. 4(**)863. لدى موظفي الرقابة في وزارة الداخلية

 ( ما يلي:12يبني جدول )
إن معامل االرتباط بصورة عامة بني أداء املؤسسات   -

ة في كفاءات إدارية وفنية لدى موظفي الرقابواألهلية 
وأن القيمة االحتمالية  4.725وزارة الداخلية يساوي 

، وهذا يدل 4.43وهي أقل من مستوي الداللة  0004.
على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

كفاءات إدارية وفنية و( بني أداء املؤسسات األهلية 4.43)
 لدى موظفي الرقابة في وزارة الداخلية.

 ≥ 4.43اللة إحصائية عند مستوى )ذات د توجد عالقة .0
α)  بني أداء املؤسسات األهلية وتوفر أدوات وأساليب

 رقابية حديثة لدى وزارة الداخلية 
ولإلجابة على هذه الفرضية نستخدم اختبار معامل 

( حيث هذا النوع من االختبارات إذا Spearmanسبيرمان )
 كان كال من املتغيرين مقاسا مبقياس ترتيبي.

 (:18رقم )جدول 
 معامل االرتباط

معامل  احملور
 سبيرمان

مستوي 
 الداللة

أداء املؤسسات األهلية وتوفر أدوات وأساليب 
 0004. 4(**)765. رقابية حديثة لدى وزارة الداخلية

 ( ما يلي :18يبني جدول )
إن معامل االرتباط بصورة عامة بني أداء املؤسسات  -

ة حديثة لدى وزارة األهلية وتوفر أدوات وأساليب رقابي
 0004.وأن القيمة االحتمالية   0.765  الداخلية يساوي
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، وهذا يدل على وجود  4.43وهي أقل من مستوي الداللة 
( بني 4.43عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

وتوفر أدوات وأساليب رقابية  ،أداء املؤسسات األهلية
 حديثة لدى وزارة الداخلية.

  ≥ 4.43ات داللة إحصائية عند مستوى )ذ توجد عالقة .5
α بني أداء املؤسسات األهلية ومتتع موظفي الرقابة في )

 وزارة الداخلية باالستقاللية.
ولإلجابة على هذه الفرضية نستخدم اختبار معامل 

( حيث هذا النوع من االختبارات إذا Spearmanسبيرمان )
 كان كال من املتغيرين مقاسا مبقياس ترتيبي.

 (:17جدول رقم )
 معامل االرتباط

معامل  احملور
 سبيرمان

مستوي 
 الداللة

أداء املؤسسات األهلية ومتتع موظفي 
 0004. 6904. الرقابة في وزارة الداخلية باالستقاللية

 ( ما يلي :17يبني جدول )

إن معامل االرتباط بصورة عامة بني أداء املؤسسات  -
زارة الداخلية األهلية ومتتع موظفي الرقابة في و

وأن القيمة االحتمالية  6904.باالستقاللية يساوي 
، وهذا يدل 4.43وهي أكبر من مستوي الداللة  0004.

على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( بني أداء املؤسسات األهلية ومتتع موظفي الرقابة 4.43)

 في وزارة الداخلية باالستقاللية.

 على ما تقدمي ظهرت النتائج التالية: بناء  

الرقابة املفروضة من  أثرأن إلى أشارت نتائج الدراسة 
وزارة الداخلية على أداء املؤسسات األهلية في قطاع غزة 

  .( وهو مستوى بدرجة موافق%87.1283بلغت )
أن التشريعات والقوانني الرقابية بلغت تبني 

 وجاءت النتائج كالتالي: (73.850%)
توجد قوانني تعطي احلق للوزارة باتخاذ العقوبات  -

اخلاصة بحق اخملالفني من املؤسسات األهلية في حال 
عدم استجابتهم الستفسارات موظفي الوزارة بوزن 

 (.%75.55نسبي بلغ )
التشريعات والقوانني الرقابية املفروضة من قبل وزارة  -

تطبيق بوزن نسبي بلغ وسهلة ال ،الداخلية واضحة
(70.28%.) 

من الرقابة متكنها  يتوفر لدى وزارة الداخلية سلطة  -
 .(86%األهلية بوزن نسبي بلغ ) املؤسساتعلى أداء 

 (%88.550تبني أن الكفاءات اإلدارية والفنية بلغت )
 وجاءت النتائج كالتالي :

تقوم الوزارة بعمل حوافز لرفع كفاءة املوظفني العاملني  -
األهلية بوزن نسبي  املؤسساتجال الرقابة على في م
 (.%25.55بلغ )

يتم عقد دورات من قبل وزارة الداخلية للموظفني،  -
بغرض رفع كفاءة املوظفني وحتسني قدرتهم على 

األهلية  املؤسساتالتعامل في األعمال الرقابية على 
 (.%74بوزن نسبي بلغ )

كافية على الرقابة في الوزارة القدرة الموظفو  ميتلك  -
واكتشاف ، األهلية املؤسساتالتدقيق على أداء 

 (.80%اخملالفات عند حدوثها بوزن نسبي بلغ )

(  %83.2تبني أن أدوات وأساليب الرقابة احلديثة بلغت ) 
 وجاءت النتائج كالتالي :

توفر الوزارة للمراقبني كل ما يلزمهم من أدوات  -
على وأساليب رقابية حديثة لكي يقوموا بعملهم 

 (.% 27.28أكمل وجه بوزن نسبي بلغ )
 املؤسساتعلى املراقبون   الوزارة موظفو  يتبادل  -

األهلية اخلبرات واألساليب الرقابية احلديثة فيما بينهم 
 (.%81.55بوزن نسبي بلغ )

يستخدم املراقبون في الوزارة احلاسب اآللي والبرامج  -
األهلية  املؤسساتاحملوسبة أثناء قيامهم بالراقة على 

 (.%88.55بوزن نسبي بلغ )

( وجاءت النتائج %88.040تبني أن االستقاللية بلغت )
 كالتالي :

األهلية على  املؤسساتال يؤثر معرفة املراقبني ب -
قراراتهم أثناء قيامهم بالرقابة عليها بوزن نسبي بلغ 

(87.28 %.) 
ميتلك املراقبون السلطة التي متكنهم من تقدمي آرائهم  -

الرقابة، بدون خوف من إبداء آرائهم بوزن نسبي  ونتائج
 (.%82.28بلغ )

ال يكون ألي جهة خارجية احلق في التدخل في عمل  -
 (.%82.28املراقبني والتأثير عليهم بوزن نسبي بلغ )

 تبني أيضا : 
لة إحصائية عند مستوى داللة وجود عالقة ذات دال -

(4.43 ≤  αبني أداء املؤسسات األهلية والتشري ) عات
 والقوانني الرقابية التي تفرضها وزارة الداخلية.
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
(4.43 ≤  α بني أداء املؤسسات األهلية )كفاءات إدارية و

 وفنية لدى موظفي الرقابة في وزارة الداخلية.
لة إحصائية عند مستوى داللة وجود عالقة ذات دال -

(4.43 ≤  αبني أدا ) ء املؤسسات األهلية وتوفر أدوات
 وأساليب رقابية حديثة لدى وزارة الداخلية.

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
(4.43 ≤  α بني أداء املؤسسات األهلية ومتتع موظفي )

 الرقابة في وزارة الداخلية باالستقاللية.

  : 
تقدمي التوصيات على النتائج السابقة ميكن  بناء  

 التالية:
ضرورة تقدمي حوافر للعاملني في مجال الرقابة على  -

لتحفيزهم على االرتقاء مبستوى  األهلية املؤسسات
 .أدائهم

عقد دورات من قبل وزارة الداخلية للموظفني، بغرض  -
رفع كفاءة املوظفني وحتسني قدرتهم على التعامل في 

 ة.األهلي املؤسساتاألعمال الرقابية على 
نوصي بتوفير كل ما يلزمهم من أدوات وأساليب رقابية  -

 حديثة لكي يقوموا بعملهم على أكمل وجه.
لكي متكنهم من تقدمي  للمراقبنيإعطاء الصالحيات  -

 آرائهم ونتائج الرقابة، بدون خوف من إبداء آرائهم.
ضرورة املوائمة بني التشريعات والقوانني الرقابية التي  -

الكفاءات اإلدارية والفنية لدى و ليةتفرضها وزارة الداخ
توفر أدوات و موظفي الرقابة في وزارة الداخلية،

ومتتع موظفي الرقابة في وزارة ، وأساليب رقابية حديثة
الداخلية باالستقاللية وبني األداء العام للمؤسسات 

  األهلية.

أثر الرقابة )(: 0414طاب، حميدة )راء، وعبصدوق، فاطمة الزه .1
اإلدارية على األداء الوظيفي، دراسة حالة األستاذ اجلامعي 
بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 

ة رسالة ماجستير غير منشورة، جامع، (بجامعة املدية
املدية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و علوم 

 جلزائر.التسيير، ا
، )عمان ،الدار (مدخل إلى إدارة األعمال)زهاني،  حرب، بيار .0

العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة ،الطبعة األولى 
 .101(، ص 0444

أثر الرقابة املالية لديوان احملاسبة على أداء )حميدان، عثمان،  .5
، دراسة ميدانية، (ضريبة الدخل واملبيعات في االردندائرة 

 (.0413معة الزرقاء، الزرقاء، االردن، )جا
تقييم أثر الرقابة املالية التي ميارسها  (الدوسري، مبارك، .0

ؤسسات العامة في دولة ديوان احملاسبة على امل
جامعة الشرق االوسط، الكويت، كلية ،)(الكويت
 (.0411األعمال،

مدى فاعلية قوانني وتشريعات ديوان )زكري، محمود،  .3
في محاربة الفساد املالي واالداري احملاسبة الليبي 

، الندوة االولى حول ديوان )باملؤسسات والشركات العامة
احملاسبة )الواقع واآلفاق(، )ليبيا، جامعة طرابلس، كلية 

 (.0415االقتصاد والتجارة، جامعة طرابلس ،
اإلدارة )عوض، وعبد املوجود، ابو احلسن،  السيد، جابر .2

ماعية، )اإلسكندرية، املكتب املعاصرة في املنظمات االجت
 ...187(،ص 0445اجلامعي احلديث بدون طبعة ، 

أثر الرقابة املالية على استمرار )، شرف، جهاد محمد .8
، املؤسسات للمؤسسات األهلية، دراسة ميدانيةالتمويل 

األهلية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، اجلامعة االسالمية 
 (.0443) ،غزة، فلسطني،

فؤاد، ومخامرة، محسن، والدهان، اميمة، الشيخ سالم،  .7
، )األردن، مركز الكتب (املفاهيم اإلدارية احلديثة(ياد، ورمضان، ز

 (.0441االردني،
، )الدار اجلامعية (مبادئ اإلدارة)الصحن، محمد فريد، واخرون،  .1

 ،0440.) 
، (املنظمات وأسس إدارتها)كشك، محمد بهجت جاد اهلل،  .14

، الطبعة األولى، امعي احلديثسكندرية، املكتب اجل)اإل
 .075(، ص0445

، (ة املالية: بني النظرية والتطبيقالرقاب)الكفراوي، عوف، .11
 (.0444)االسكندرية مطبعة االنتصار،

،)األردن، دار وائل للنشر  (التنمية اإلدارية)اللوزي، موسى ، .10
 (0440والتوزيع، الطبعة الثانية، 

تعزيز دور اجملتمع مركز التمييز للمنظمات غير احلكومية،  .15
(، 05املدني ف الصمود، ورقة عمل، ابحاث ودراسات، عدد)

0445 .www.Ngoce.org/content/rs2723 

 
1. Baccasam, V.P., (Continuous Monitoring of 

Application Risk), IIA, Vol6. www.Theiie.org, (2003). 

2. Druker, Peter. F, Management: Tasks Responsibilities, 

Practice, (New York, Harper Colophon Books, 2005). 

3. Kayrak, M. (2008) (Evolving challenges for supreme 

audit institutions in struggling with 

corruption), Journal of Financial Crime, Vol. 15 Iss: 1, 

pp.60 - 70 

http://www.ngoce.org/content/rs2723
http://www.theiie.org/
http://www.emeraldinsight.com/author/Kayrak%2C+Musa



