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  اٌعؼاقخ ٍِطى

دور دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب فْ ةحقٓؽ هعآٓر ٌدفت ٌذي الدراسب إلِ الةعرؼ عمِ 
قطاع غزة, هف وجٍب ىظر الفئب العمٓا فْ الحكوهب بالحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب 

ةىاوؿ الباحث  د, وق, والهدراء العاهوف (فمسطٓىٓب والهةهتمب فْ ) الوكٛء, والوكٛء الهساعدوفال
هةابعب ورقابب  فْ دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربضوء اٌٖهٓب الكبٓرة ل فٌْذا الهوضوع 

ٓب, وةعٓزز هعآٓر الحكـ فافآرب اٖهر الذي ٓعهؿ عمِ ةحقٓؽ الىزاٌب والشدالعهمٓات الهالٓب واٚ
  ىٓب.  ٓمسطفالوزارات ال فْ دالرشٓ

مْ, وةصهٓـ اسةباىب  ةةىاسب ولةحقٓؽ ٌذا الغرض قاـ الباحث باسةخداـ الهىٍج الوصفْ الةحمٓ 
فْ الدولب)وكٓؿ وزارة, وكٓؿ  ٓففالهوظكبار هع هوضوع الدراسب وأٌدافٍا, ولقد ةـ ةوٓزعٍا عمِ 

, ولقد ةـ (2015( هوظفًا حسب )دٓواف الهوظفٓف,155, والبالغ عددٌـ )هساعد, هدٓر عاـ(
 . هجةهع الدراسبهف  75.54%( اسةباىب بىسبب 117) اسةرداد
:ّ٘ٙبأؼاقخ ئٌٝ ِدّٛػخ ِٓ إٌزبئح وبْ رٛيٍذ اٌعٌٚمع 

ػو %71.7هسةوى أداء دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة جاء بوزف ىسػبْ ) -1 (, ٌو
 .بدرجب )كبٓرة(

هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة جاء بوزف ىسبْ   -2
و بدرجب )هةوسطب(%66.1)  .(, ٌو

ػػب بقطػاع غػػزة  بػبجٓػػب هو دطر وجػود عٛقػب   -3 بػػٓف هسػةوى أداء دٓػواف الرقابػػب الهالٓػب وا٘دآر
 .وبٓف هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة

ػػب بقطػػاع بػػٓف  طردٓػػب هوجبػػبجػػود عٛقػػب و   -4 درجػػب اسػػةقٛلٓب دٓػػواف الرقابػػب الهالٓػػب وا٘دآر
 .هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزةغزة وبٓف هسةوى ةحقٓؽ 

  :كذلك توصمت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أىمياو 

بهػا ٓعهػؿ عمػِ ةحقٓػؽ  مسػطٓىٓبفْ الػوزارات الفػةفعٓؿ أىظهب الرقابػب الداخمٓػب العهؿ عمِ  -1
 .الىزاٌب والشفافٓب

 .وا٘دآرب بها ٓعهؿ عمِ ةحقٓؽ أٌدافًدعـ اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب الهالٓب العهؿ عمِ   -2

ر وةحسػػٓف ا٘العهػػؿ عمػػِ   -3 جػػراءات الةػػػْ ٓةبعٍػػا الػػدٓواف بالشػػكؿ الػػذي ٓهكىػػً هػػػف ةطػػٓو
 .ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد بكؿ فعالٓب

الدٓواف لٙجراءات الواضحب والٛزهب لمكشؼ عف الهخالفٓف.وضع    -4
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Abstract 
This study aimed to identify the role of the Office of Financial Supervision and 

administrative in achieving standards of good governance in the Palestinian 

ministries operating in the Gaza Strip, from the point of view of the category of 

the Palestinian government of (dealers, aides agents, managers, prosecutors), 

the researcher take this subject in the light of the importance for the Office of 

Financial Supervision and administrative for control the financial and 

administrative operations, which works to achieve fairness and transparency, 

and promote good governance in the Palestinian ministries standards. 

To achieve this purpose the researcher using the descriptive approach analytical 

work, and the design of identifying commensurate with the subject of the study 

and its objectives, it has been distributed of the owners of the names mentioned 

above, whose number (155) as the employees, 2015), and thus the sample was 

recovered (117) Identifying (%75.4) of the sample size ,  

The study found a range of results was the most important: 

1. The level of performance of the Office of Financial Supervision and 

administrative in the Gaza Strip came with a relative weight (71.7 % ), a 

degree (great(. 

2. The level of achievement of the standards of good governance in 

Palestinian ministries in the Gaza Strip came with a relative weight 

(66.1%), a degree (medium(. 

3. There is a positive and direct correlation between average estimates of 

the level of performance of financial and administrative control Bureau 

in the Gaza Strip and between the average estimates of the level of 

achievement of the standards of good governance in Palestinian 

ministries in the Gaza Strip. 

4. There is a positive and direct correlation between average estimates of 

the degree of independence of the Office of financial supervision and 

management of the Gaza Strip and between the average estimates of the 

level of achievement of the standards of good governance in Palestinian 

ministries in the Gaza Strip. 

As well as the study found a number of recommendations including: 

1. To work on activating the internal control systems in the Palestinian 

ministries, including working to achieve fairness and transparency. 

2. To work to support the independence of the Office of Financial and 

Administrative Control including working to achieve its objectives. 

3. To work on the development and improvement of the procedures 

followed by the Court form in which it can achieve good governance 

standards in all effective. 

4. To Develop Diwan clear procedures necessary to detect violators. 

                         .                                                                                        
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 ,,٠ٕجٛع اٌزفبؤي ٚاألًِ ئٌٝ 

 ,,) أِٟ اٌسٕٛٔخ(,,ِٓ ردّغ ث١ٓ قؼبظرٟ ٚزؿٟٔ

 

 ِٓ زًع األنٛان ػٓ ظؼثٟ ١ٌّٙع ٌٟ طؽ٠ك اٌؼٍُئٌٝ 

 )أثٟ اٌغبٌٟ(,, ,,ئٌٝ ِٓ ػٍّٕٟ إٌدبذ ٚاًٌجؽ

 ئٌٝ ِٓ قبؼد ِؼٟ ٔسٛ اٌسٍُ.. ضطٛح ثططٛح

 )ؾٚخزٟ اٌغب١ٌخ(,, ,,قٕجمٝ ِؼبً.. ثاغْ هللاٚ ثػؼٔبٖ ِؼبً.. ٚزًعٔبٖ ِؼبً 

 ,,(اٌجؽاء.. ٚؼٚاء.. ٚؼ٠بْ )..أثٕبئٟ ِٙدخ لٍجٟ, ٚلؽح ػ١ٕٟ  ئٌٝ

 اٌؽٚذ اٌزٟ قىٕذ ؼٚزٟ, ئٌٝ

 ٚاٌعٞ ( ؼزّٙب هللا,,اٌزٟ ٌطبٌّب زٍّذ ثزٍه اٌٍسظخ, ) ؾٚخخ 

 ,,ئضٛأٟ ٚأضٛارٟئٌٝ 

 ,ثدبٔجٟ, اٟٛٔ ٚٚلفٚقبٔع اٌػ٠ٓخزٟ ٚؾ ً٘أئٌٝ 

 ئٌٝ وً ِٓ أزت ٚأػؽف,,,

 ئ١ٌىُ خ١ّؼبً أ٘عٞ ٘ػا اٌجسث اٌّزٛاضغ ....

 اٌجبزث,,
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 نىؽ ٚرمع٠ؽ
الذي بفضمو الحمد هلل الم عمى المبعوث رحمة لمعالمين, والصالة والس, الحمد هلل رب العالمين

, الحمد اهلل الذي ا ينبغي لجالل وجيك وعظيم سمطانكتتم الصالحات, لك الحمد يا ربي كم

 عمى نعمة التوفيق.  هلل, فالحمد ا البحثني عمى إنجاز ىذوفقني وأعان

بجزيل الشكر وأنا أضع الممسات األخيرة إلخراج ىذا البحث عمى أكمل وجو ال بد وأن أتقدم 

ي وأستاذي الفاضل  , فكل الشكر والتقدير والثناء الجزيل لمشرفالشكر حقونوالعرفان لمن يست

صماتو الرائعة , رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة, من أمدني ببثؽا١ُ٘ اٌّعِْ٘ٛسّع ا /الدكتور

, كما أتقدم بالشكر إلى األخوة األفاضل أعضاء لجنة رفمو جزيل الشكومالحظاتو القيمة 

لى التحكيم والمناقشة عمى تفضميم بقبول مناقش ة ىذا البحث فميم كل التحية والتقدير,  وا 

أكاديمية اإلدارة والسياسة ممثمة بمجمس إدارتيا وىيئتيا التدريسية المميزة والعاممين فييا  

أنسى الشكر والتقدير والعرفان لكل من وقف بجانبي  أتقدم بخالص الشكر ليم جميعًا, كما ال

, وأخص بالذكر زوجتي العزيزة التي لطالما كانت بجانبي عونًا ىذا البحث إلنجازوساندني 

 .وسنداً 

وكذلك الشكر الخاص  لألخوة ) الوكالء والوكالء المساعدون والمدراء العامون( الذين منحوني 

معين وساعدوني في إنجاز ىذه الرسالة فكل الشكر  جزءًا من وقتيم الثمين وكانوا خير

 والتقدير ليم جميعًا .
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 49 .......................................................................... ثبُوهبثخأُقزٖخاُقبهع٤خاألعٜيح:صب٤ٗبً
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 :: االطبؼ اٌؼبَ ٌٍعؼاقخ1.1

  رٛطئخ: 1.1.1

فْ القطاع الحكوهْ  كتر الحدٓث فْ أوىب اٖخٓرة عف هدى قدرة اٖىظهب ا٘دآرب والرقابٓب    
وضعؼ إجراءات الهةابعب وةدىْ هسةوى الرقابب  عمِ الوفاء بهةطمبات الشفافٓب والىزاٌب الهالٓب,

بىاء أسس الحٓاة الدٓهقراطٓب, وبىاء الةشكٓؿ السٓاسْ الفعاؿ, خاصب بعدها ةردد و  وا٘شراؼ,
ووجوب ةحقٓؽ ٌذا الهصطمح بوصفً شرطاً هف  ح الحكـ الصالح أو الحكـ الرشٓد,هصطم

, والعهؿ عمِ اٚرةقاء وةرشٓدي ةعٓزز السموؾ الحكوهْ وشروط الةىهٓب والرقْ لمهجةهعات, 
صٛح اٖىظهب والقواىٓف بها ٓخدـ الهج رةقْ بً فْ كافب الهجاٚت بهقدرات الهجةهع وا   ةهع ٓو

 .سٓاسٓب واٚقةصادٓب واٚجةهاعٓبال
لذلؾ أصبحت الحاكهٓب هسألب همحب فْ عصرىا الحالْ ٖىٍا ُةشكؿ هىظوهب شاهمب قادرة 

ادة فاعمٓب والةفاعؿ بٓف هخةمؼ اٖطراؼ دهاجىاٚعمِ ةخفٓؼ الصراع وةٓزد هف  , وذلؾ بٓز
وةعهؿ عمِ ةعظٓـ قٓهب الدولب ودعـ قدراةٍا الةىافسٓب بها  ا٘فصاح والهساءلب والرقابب والةحفٓز, 

, وةساعد عمِ اٚسةخداـ اٖهتؿ لمهوارد ةحقٓؽ احةٓاجات وهةطمبات الشعوبٓساعدٌا فْ 
دارةٍاءلب وحسف ةوٓزع وةعٓزز الهسا  , ؤدي إلِ خمؽ هىاخ هٛئـ لٗعهاؿ, بها ٓالخدهات وا 

ٓجب أف ةكوف  وبالةالْ, وجذب اٚسةتهارات وةحسٓف كفاءة الشركات وةعظٓـ الفائدة هىٍا
  (.4: 2013العجموىْ, ب )لمدول اٚسةراةٓجٓبالحاكهٓب الرشٓدة هف اٌٖداؼ 

الههٓزات الحسىب, ةحقؽ الشرعٓب  , فٍو ٓوفر بٓئب هفالحكـ الصالح ٌو عىصر قوة لمدولبو 
ؿ الهشاركب اٚٓجابٓب فْ فعِ وةوفر الحٓرب ٘ىشاء هىظهات الهجةهع الهدىْ, ةرةقْ بالهجةهع وةُ 

ةضهف وجود ٌٓاكؿ وىظـ قاىوىٓب وةشٓرعٓب تابةب وعادلب, و الحٓاة العاهب وةدعـ حٓرب الةعبٓر, 
عهؿ كؿ ا٘دارات, وةحقؽ الةعاوف الهتهر  وةعةهد الشفافٓب والىزاٌب والهساءلب وحكـ القاىوف فْ

 (. 5: 2010)الغزالْ, الحكوهب وهىظهات الهجةهع الهدىْ بٓف

إف الشفافٓب والىزاٌب والهساءلب وحكـ القاىوف هقوهات أساسٓب هف هقوهات الحكـ الصالح 
هف شروط ةحقٓؽ الةىهٓب, فٍْ هفآٌـ هةصمب ةضهف كؿ هىٍا اٖخرى.  هسبقاً  الذي ٓشكؿ شرطاً 

 ىهسةَ ؿةفعٓ إلِ عان ؿبشك ةٍدف رقابٓب عهمٓبوجود  ضرَرب لذلؾ حرصت الدوؿ عمِ
 .الشفافٓب والىزاٌب والهساءلب وحكـ القاىوف
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 ىَِٓع ,ئلهالْ بالةفةٓش اأحدٌه ىِعُٓ هسةقمٓو  جٍازٓوعمِ إىشاء  ؿئلدَ بعض حرصب حٓث
 الهركزي ئلجٍاز أىشأب ئلةْ ئلعربٓب هصر بػجهٍَرٓ ذلك ؿَهتا ئ٘دئرّ بالةفةٓش ئٔخر

 حٓو فْ, ئ٘دئرّ بالةفةٓش ةقَن ئلةْ ئ٘دئرٓب بػئلرقاب بػٌَٓئ, ئلهالْ بالةفةٓش لٓقَن لمهحاسباب
 ئلسمطب ذلك ؿَهتا ئ٘دئرّو ئلهالْ ئلةفةٓش هٍان ٓةَلِ َئحد جٍازبإىشاء  ؿئلدَ بعض ةقَن

     .(2 :2006, ٌداؼ )أبو َئ٘دئرٓب ئلهالٓب ئلرقابب دَٓئو أىشأب ْػَئلة ئلفمسطٓىٓب ئلَطىٓب

 ِػعمؿ بالعه 1994حٓاةٍا فْ ئلعان َلقد ئٌةهب ئلسمطب ئلَطىٓب ئلفمسطٓىٓب هىذ ةَلٍٓا صٛ   
 ذػدُ ةىفٓػهو ه لمةأكدئلجٍاب ئلخاضعب لرقابةً ؿ ٓقَن بهرئقبب أعهاؿ جٍاز رقابْ فعا إىشاء

ػب ٌٓئ بإىشاءَفعالٓب حٓة صدر ئلهرسَن ئلرئاسْ  كفاءةؿ ئلهؤسساب ئلحكَهٓب ٖعهالٍا بك
ذّ ػَئل (, 1995بػ) قاىَو ٌٓئب ئلرقابب ئلعاهـ   1995-12-31بةارٓخ  17ئلرقابب ئلعاهب رقن

صٛحٓاب ػحدد صٛحٓاب ٌٓئب ئلرقابب ئلعاهب َئلجٍاب ئلخاضعب لٍا بالةفةٓش حٓة شهمب ئل
  ًٛ  .فةٓش ئلهالْ َئ٘دئرّ َئلقاىَىْهو ئلةك

 :: ِهىٍخ اٌعؼاقخ ٚأقئٍزٙب 2.1.1

الرقابب الهالٓب وا٘دآرب كأداة ةٍدؼ لضبط بالرغـ هف اىشاء السمطب الوطىٓب الفمسطٓىٓب  لدٓواف 
وهراقبب الجٍات الخاضعب لرقابةً وخاصب فٓها ٓةعمؽ بالجاىب الهالْ وا٘داري, وهف خٛؿ 

 ( ودراسب فرواىب2006) دراسب أبو ٌداؼ هتؿ الدراسات السابقب اطٛع الباحث ورجوعً لعدد هف
بعض  أىً ها زاؿ ٌىاؾ  الباحث وجد فمقد ,دآربدٓواف الرقابب الهالٓب وا٘الةْ ةىاولت و  (,2011)

ذا أدى لضعؼ خاصب فٓها ٓةعمؽ بالشفافٓب وسٓادة القاىوف هظاٌر الضعؼ فْ أداء الدٓواف  ٌو
اٖهر  فْ ةعٓزز هعآٓر وهفآٌـ الحكـ الرشٓد فْ الهؤسسات الحكوهٓب, الدٓوافٓمعبً الدور الذي 

, ا٘داريو الهالْ ٓةعمؽ باٖداء  وخصوصًا فٓها قصورالذي أصاب ةمؾ الهؤسسات بحالب هف ال
         .لهالْ وا٘داري والوظٓفْ لمدٓوافعدـ كفآب اٚسةقٛؿ االدراسةاف  أظٍرت كذلؾ

و ٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربد الذي ُشكؿ هف أجمً هٍـلمدور الوىظرًا  ةحقٓؽ الىزاٌب  ٌو
ارةأى الباحث أف ٓقوـ بدراسب ةوضح دور دٓواف الرقابب فْ ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ , فمقد والشفافٓب
ْ:)(UNDP,2012)  اٚىهائْ لٗهـ الهةحدة  جالبرىاه الةْ اعةهدٌاالرشٓد  الهشاركب ,  ٌو
, , الهساءلبالهساواة والعدالب, الفعالٓب والكفاءة, الةوافؽ ,لقاىوف, الشفافٓب , اٚسةجاببسٓادة ا
 (.اٚسةراةٓجٓب والرؤٓب
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 الةالْ  .. لدراسب لةجٓب عمِ الةساؤؿ الرئٓسجاءت ٌذي الذا 

ِب ظٚؼ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ فٟ رسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع فٟ اٌٛؾاؼاد 

 اٌفٍكط١ٕ١خ  ثمطبع غؿح ؟ 

 

 ٠ٕٚعؼج رسذ ٘ػا اٌكإاي األقئٍخ اٌفؽػ١خ اٌزب١ٌخ .. 

 الهالٓب وا٘دآرب ؟ها واقع دٓواف الرقابب  .1
 ها هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب ؟ .2

 هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب ؟ْ ةحقٓؽ فها هدى هساٌهب دٓواف الرقابب  .3
هعآٓر وبٓف ةحقٓؽ دٓواف الرقابببٓف اسةقٛلٓب دٚلب إحصائٓبعٛقب ذات  ٓوجدٌؿ  .4

 ؟ الوزارات الفمسطٓىٓبفْ  الحكـ الرشٓد
واقع دٓواف  الهبحوتٓف حوؿ ٌؿ ٓوجد فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب فْ هةوسط ةقدٓرات  .5

ؿ العمهْ,  الرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓرات: )الجىس, العهر, الهٌؤ
 عدد سىوات الخدهب, الهسهِ الوظٓفْ(؟

هسةوى ةحقٓؽ  الهبحوتٓف حوؿ ةقدٓراتٌؿ ٓوجد فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب فْ هةوسط  .6
ؿ  هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب ةعزى لهةغٓرات: )الجىس, العهر, الهٌؤ

 العمهْ, عدد سىوات الخدهب, الهسهِ الوظٓفْ(؟

 : ِزغ١ؽاد اٌعؼاقخ3.1.1

  ًاٌّزغ١ؽ اٌّكزم 

 ) واقع الدٓواف, اسةقٛلٓب الدٓواف, ةطبٓؽ الرقابب(.وا٘دآربٓواف الرقابب الهالٓب د
  اٌّزغ١ؽاد اٌزبثؼخ 

 ,الةوافؽ, اٚسةجابب, الشفافٓب, القاىوف سٓادةب, الهشارك) وةةهتؿ فْ هعآٓر الحكـ الرشٓد 
ب اٚسةراةٓجٓب(.الهساءلب, الفعالٓب والكفاءة, الهساواة والعدالب  , الرٓؤ
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 (01نىً ؼلُ )

 ِزغ١ؽاد اٌعؼاقخ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 )جرد بواسطة الباحث(
 

 : فؽض١بد اٌعؼاقخ4.1.1

 :حيث تم صياغة الفرضيات التالية لتتناسب مع أسئمة الدراسة

( بػٓف هةوسػط α≤0.05ٓوجػد عٛقػب ذات دٚلػب إحصػائٓب عىػد هسػةوى دٚلػب )اٌفؽض١خ األٌٚىٝ:
ػػب بقطػػاع غػػزة وبػػٓف هةوسػػط ةقػػدٓراة الهبحػػوتٓف حػػوؿ ةقػػدٓرات ٍـ واقػػع دٓػػواف الرقابػػب الهالٓػػب وا٘دآر
 هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة. حوؿ

بٓف  ( a ≤05. )ةوجد عٛقب ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلب : ١ٔخاٌفؽض١خ اٌثب
وبٓف قدرةً عمِ ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الهالٓب وا٘دآرب  اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب

الفمسطٓىٓب .

بٓف ةطبٓؽ  ( a ≤05. )عىد هسةوى دٚلب ةوجد عٛقب ذات دٚلب إحصائٓب: ثبٌثخاٌفؽض١خ اٌ
ت دٓواف الرقابب لمهعآٓر الدولٓب لمرقابب وبٓف فعالٓب ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارا

الفمسطٓىٓب .
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( فػْ هةوسػط α≤0.05ٚ ٓوجد فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسػةوى دٚلػب ) اٌفؽض١خ اٌؽاثؼخ 
واقع دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓرات: )الجىس, الهبحوتٓف حوؿ ةقدٓرات 

ؿ العمهْ, عدد سىوات الخدهب, الهسهِ الوظٓفْ(.  العهر, الهٌؤ
( فْ هةوسط α≤0.05ٚ ٓوجد فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلب ) اٌطبِكخاٌفؽض١خ 
مسطٓىٓب بقطػاع غػزة هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الف الهبحوتٓف حوؿ  ةقدٓرات

ؿ العمهْ, عدد سىوات الخدهب, الهسهِ الوظٓفْ(. ةعزى لهةغٓرات  )الجىس, العهر, الهٌؤ

 اٌعؼاقخ: أ٘عاف 5.1.1

و الةعرؼ عمِ دور دٓواف الرقابب الهالٓب  ٌذي الدراسب لةحقٓؽ الٍدؼ الرئٓسةسعِ  لٍا ٌو
 ْ  وا٘دآرب  فْ ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب  بغزة , ٌو

 ,الفعالٓب والكفاءة ,الهساواة والعدالب ,ٚسةجابب, الةوافؽا ,ادة القاىوف, الشفافٓبسٓ ,)الهشاركب
 ( , كذلؾ فإف الدراسب ةٍدؼ إلِ :, والرؤٓب اٚسةراةٓجٓبالهساءلب
 الةعرؼ عمِ واقع دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب. .1
 الةعرؼ عمِ هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب. .2
ْ الػػوزارات فػػْ ةحقٓػػؽ هعػػآٓر الحكػػـ الرشػػٓد فػػهػػدى هسػػاٌهب دٓػػواف الرقابػػب  الةعػػرؼ عمػػِ  .3

 الفمسطٓىٓب.
ػػؿ العمهػػْ, عػػدد سػػىوات الخدهػػب, الهسػػهِ   .4 بٓػػاف ةػػأتٓر هةغٓػػرات: )الجػػىس, العهػػر, الهٌؤ

ػػب الهبحػػوتٓف حػػوؿ الػػوظٓفْ( فػػْ هةوسػػط ةقػػدٓرات فػػْ و ،واقػػع دٓػػواف الرقابػػب الهالٓػػب وا٘دآر
 .فْ الوزارات الفمسطٓىٓبةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد  حوؿ ٍـهةوسط ةقدٓراة

ػب بقطػاع غػزة  .5 ةحدٓد طبٓعب العٛقب بٓف هةوسط ةقدٓرات واقػع دٓػواف الرقابػب الهالٓػب وا٘دآر
وبٓف هةوسط ةقدٓرات هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشػٓد فػْ الػوزارات الفمسػطٓىٓب بقطػاع 

 غزة.
ػب لهعػآٓر الحكػـ ب .6 ٓاف أٌـ الهعٓقات الةْ ةحػوؿ دوف ةحقٓػؽ  دٓػواف الرقابػب الهالٓػب وا٘دآر

 الرشٓد . 
 ؿ ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد.جبٓاف ا٘جراءات واٖسالٓب الةْ ٓةخذٌا الدٓواف هف أ .7
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ادة فعالٓب الوزارات الفمسطٓىٓب فْ ةطبٓؽ هعػآٓر الحكػـ .8  ةقدٓـ الةوصٓات الةْ هف شأىٍا ٓز
 الرشٓد .

 : أ١ّ٘خ اٌعؼاقخ:6.1.1

 ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ.األ  

, حٓث أف هوضوع  الحكـ الرشٓد  هف أٌهٓب الهوضوع الذي ةةىاولً ةىبع أٌهٓب الدراسب العمهٓب -
اةٍـ باٌةهاـ واسع هف قبؿ ٓحظِ واٌةهاـ خاص هف رجاٚت  ,ا٘دآرٓف عمِ اخةٛؼ هسةٓو
ر اٖداء و  ,الدولب وقٓادات ا إلِ ةطٓو حاجب الهؤسسات سواء السٓاسٓب أو اٚجةهاعٓب أو غٌٓر

 .هةع بالىزاٌب والشفافٓب والةهٓزوالة

 ةوفٓر هرجع وهادة عمهٓب لمباحتٓف فْ ٌذا الهجاؿ. -

 . ) الهاجسةٓر( حصوؿ الباحث عمِ درجب عمهٓب -

  األىمية العممية 

الذي ٓمعبً دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب فْ دور الةةهحور اٌٖهٓب العهمٓب لمهوضوع فْ  -
ات اٖداء ورفع الهعآٓر الحكـ الرشٓد  ةحقٓؽ كفاءة وةحقٓؽ الشفافٓب هف خٛؿ ةحسٓف هسةٓو

ٓجعمٍا قادرة عمِ ةمبٓب هةطمبات واحةٓاجات  هاه, والىزاٌب بها ٓضهف ةحسٓف أداء الهؤسسات
 ت.فب أفراد الهجةهع فْ هخةمؼ الهجاٚكا
قابب الهالٓب دٓواف الر  الةحدٓات الةْ ةواجً كها وةظٍر أٌهٓب الدراسب هف خٛؿ الةعرؼ عمِ  - 

واقةراح الحموؿ  فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة,  هعآٓر الحكـ الرشٓدوا٘دآرب فْ ةحقٓؽ 
 .الةْ ةساعد الدٓواف فْ هواجٍةٍا

  زعٚظ اٌعؼاقخ: 7.1.1

 : ٟاٌسع اٌّٛضٛػ 

ًٛ لدور دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب فْ ةحقٓؽ  ةةىاوؿ الدراسب فْ جاىبٍا الهوضوعْ ةحمٓ
 هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة .
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 :ٟٔاٌسع اٌّىب

 الوزارات الفمسطٓىٓب فْ قطاع غزة .
 اٌؿِبٟٔ : اٌسع 

 .ـ2016جراء ٌذي الدراسب فْ العاـ ةـ إ
 : ٞاٌسع اٌجهؽ 

شهؿ ْ درجب )وكٓؿ وزارة, الفئب العمٓا هف الهوظفٓف فْ الوزارات الفمسطٓىٓب  بغزة والهةهتمب ف ٓو
 , هدٓر عاـ(.وكٓؿ هساعد

 :ًِطٍسبد اٌعؼاقخ: 8.1.1

ٚاإلظاؼ٠خظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ  (1 الجٍاز اٖعمِ لمرقابب فْ فمسطٓف, أسس بىص قاىوف :
 .(2004 ,15رقـ  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربقاىوف )ـ 2004لعاـ  15ب رقـ الرقاب دٓواف

: جٍاز رقابْ ُأسس هف أجؿ الةأكد هف سٛهب الىشاط الهالْ وا٘داري )اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائٟ(
 الفمسطٓىٓب.فْ أجٍزة السمطب الوطىٓب 

:اٌؽلبثخ اإلظاؼ٠خ (2 ٓةـ طبقًا لمخطط  شْءالةأكد هف أف كؿ  العهمٓب الةْ ٓةـ بهوجبٍا
 .(60: 2008الهرسوهب والةعمٓهات الصادرة )باعموي, 

 والةأكد هف هطابقةٍا لمخطط الهوضوعب. ا٘دآرب : هةابعب العهمٓات)اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائٟ(
السمطب اٚقةصادٓب والسٓاسٓب وا٘دآرب ٘دارة شؤوف الدولب ٓشٓر إلِ ههارسب : اٌسىُ اٌؽن١ع (3

اتع شهؿ ألٓات والعهمٓات والهؤسسات الةْ هف خٛلٍا ٓعّبر مِ كافب الهسةٓو , ٓو
وفوف بالةزاهاةٍـ  هارسوف حقوقٍـ القاىوىٓب ٓو الهواطىوف والهجهوعات عف هصالحٍـ ٓو

قبموف الوساطب لحؿ خٛفاةٍـ"  (UNDP,2012). ٓو

)اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائٟ(:  رؾو٤ناُؾٌْ ػ٠ِ ٣ؼَٔ ٝؽلعاُن١ األكواك ٝٓزطِجبد اؽز٤بعبد

 .ًوآزْٜٝاربؽخؽو٣خاُوأ١ُْٜ

بداء الرأي هباشر  :اٌّهبؼوخ (4 الهىةخبب, وةةطمب أو عبر الهجالس  ةحؽ الجهٓع بالةصوٓت وا 
وحٓرب الةعبٓر القواىٓف الةْ ةةضهف حٓرب ةشكٓؿ الجهعٓات واٖحزاب  الهشاركب ةوفٓر

الهواطىٓف الفعالب ولةرسٓخ  بلهشارك واٚىةخابات, والحٓرات العاهب بشكؿ إجهالْ ضهاىاً 
 .(2010الشرعٓب السٓاسٓب )أهاف,

هشاركب اٖفراد وهساٌهةٍـ فْ العهمٓب السٓاسب سواء باٚىةخاب أو : )اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائٟ(
 الةرشح. 
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لمجهٓع وضهاف سٓادةً عمِ الجهٓع دوف اسةتىاء  باعةبار القاىوف هرجعٓ :ق١بظح اٌمبْٔٛ (5
ا,  ٌر وةىفٓذ أحكاهً هف قبؿ الجهٓع, وٓةطمب ذلؾ بالضرورة بىاء صٓاغب حكـ هسةقرة وةطٓو
وذلؾ هف خٛؿ اٚسةقرار السٓاسْ, والسمـ اٌٖمْ, وبىاء الهؤسسات الدٓهقراطٓب الةْ ةسهح 

 .(2010 ,)أهاف سمهٓا ودوٓرا دوف المجوء لمعىؼ بةداوؿ السمطب

 :اُغ٤ٔغٍٞاءأٓبّاُوبٕٗٞؽٌبٓبًٝٓؾ٤ٌٖٓٞ.)اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائٟ(

سسات وةعىْ إةاحب كؿ الهعموهات وسٍولب ةبادلٍا, بأف ةكوف هةاحب لكافب الهؤ  اٌهفبف١خ: (6
ٌْ ةدفؽ الهعموهات اٚقةصادٓب واٚجةهاعٓب والتقافٓب والسٓاسٓب ولجهٓع اٖطراؼ الهعىٓب, أو 

 .(2012الهىاسب وبطٓرقب ٓهكف اٚعةهاد عمٍٓا )الهدٌوف ,فْ الوقت 

 اٛالعاُغٜٔٞهٝاػالٓٚث٤َبٍخاُلُٝخٝٛو٣وخاكاهرٜب.)اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائٟ(: 

وةعىْ أف جهٓع العهمٓات فْ الهىظهب ةسعِ لةمبٓب احةٓاجات وهةطمبات وخدهب االقزدبثخ:  (1
 .(2010أهاف, )كافب أصحاب الهصمحب 

ٝاؽز٤بعبد:اإلخؽائٟ()اٌزؼؽ٠ف  ٖٓبُؼ رؾو٤ن ػ٠ِ ٣ؼَٔ اُلُٝخ ك٢ ا٤َُب٢ٍ اُ٘ظبّ

 أُغزٔغ.

ةسوٓب الهصالح الهخةمفب لموصوؿ إلِ ةوافؽ عاـ حوؿ أٌـ هصالح جهاعب العهؿاٌزٛافك:  (8

 .((UNDP,2012والسٓاسات وآلٓات الةطبٓؽ قدر ا٘هكاف      
ب وعادلب : اٌّكبٚاح ٚاٌؼعاٌخ (9 كافب الرجاؿ والىساء فْ الهىظهات ٓهةمكوف فرص هةسآو

 .(UNDP,2012) الحفاظ عمِ الرفآٌب الخاصب بٍـلةحسٓف أو 
عدـ الةفرقب والةحٓز, والهساواة بٓف الرجؿ بالهرأة فْ الحصوؿ عمِ  )اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائٟ(:

 اٚهةٓازات والفرص الهخةمفب.
ـ هخرجات ةمبْ اٚحةٓاجات ضهف ٓةقدب ةقوـ والهؤسساتالعهمٓات أف  :اٌفؼب١ٌخ ٚاٌىفبءح (11

 (UNDP,2012).  اٚسةخداـ اٖهتؿ لمهوارد
  كؼب٤ُخًٝلبءحاألكاء،ٝاالٍزقلاّاألٓضَُِٔٞاهكأُزبؽخ.)اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائٟ(:

الطمب هف الهسؤولٓف ةقدٓـ الةوضٓحات الٛزهب ٖصحاب الهصمحب حوؿ اٌّكبءٌخ:  (11
صٛحٓاةٍـ وةعٓرؼ واجباةٍـ, واٖخذ باٚىةقادات الةْ ةوجً لٍـ, وةمبٓب كٓفٓب اسةخداـ 

 .(2015:26الهةطمبات الهطموبب هىٍـ, وقبوؿ بعض الهسؤولٓب عف الفشؿ)الىعٓزي,
اسةجواب الهكمفٓف هف رجاؿ الدولب حوؿ قٓاهٍـ بهسئولٓاةٍـ ةجاي أفراد  )اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائٟ(:

 وهحاسبةٍـ إف قصروا.الهجةهع 
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 : يؼٛثبد اٌعؼاقخ 9.1.1

 هصطمح الحكـ الرشٓد وةداخمً هع  ؼْ ةعٓرفالذي لهسً الباحث  ؼواٚخةٛ ددالةع
  هصطمح الحاكهٓب والحوكهب.

 .غٓاب ا٘طار القاىوىْ الحاكـ ٖعهاؿ الدٓواف بفعؿ حالب اٚىقساـ 
  فْ الحصوؿ عمِوجود دٓواف لمرقابب بغزة وآخر فْ الضفب الغربٓب أدى لصعوبات 

 بعض الهعموهات.
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  اٌعؼاقبد اٌكبثمخ :2.1

رجوع الباحث بعد و ةْ لٍا عٛقب بالدراسب الحالٓب, ٓةىاوؿ ٌذا الهبحث الدراسات السابقب ال
لِ تٛث أقساـ ) دراسات الدراسات إ بةقسٓـ مِ عدد هف الدراسات السابقب, قاـع واطٛعً

ظٍار أٌـ الىةائج قاـ الباحث بةمخٓصٍا وا  , , دراسات أجىبٓب(فمسطٓىٓب, دراسات عربٓب
ظٍار الفجوة البحتٓب بٓىٍا وبٓف ببعد ذلؾ قاـ والةوصٓات الةْ ةوصمت إلٍٓا تـ  الةعقٓب عمٍٓا, وا 

 الدراسب الحالٓب.  

  اٌعؼاقبد اٌفٍكط١ٕ١خ: :1.2.1

ٚالغ رأ١ً٘ ل١بظاد اٌعٌٚخ فٟ اٌسىِٛخ اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع غؿح  :(2015ظؼاقخ )ٚ٘جخ,   (1)

 ٚظٚؼٖ فٟ رسم١ك اٌسىُ اٌؽن١ع .

ودور ذلؾ فْ  ٌدفت ٌذي الدراسب إلِ الةعرؼ عمِ واقع ةأٌٓؿ القٓادات الحكوهٓب فْ قطاع غزة
 .فْ ٌذي الدراسب  الوصفْ الةحمٓمْ , ولقد اسةخدهت الباحتب الهىٍجةحقٓؽ الحكـ الرشٓد

 :الدراسة أىم النتائج التي توصمت إلييا
وجود عٛقب ذات دٚلب إحصائٓب بٓف واقع ةأٌٓؿ قٓادات الدولب فْ الحكوهب الفمسطٓىٓب   -1

 بقطاع غزة وهسةوى ةحقٓؽ الحكـ الرشٓد .
ذا ٓدؿ عمِ اٌةهاـ قٓادات -2  ةقوـ قٓادات الدولب بعقد الىدوات والهحاضرات بدرجب جٓدة, ٌو

 .الةواصؿ بٓف العاهمٓف فْ الحكوهبالدولب باٚةصاؿ و 
ذا ٓدؿ عمِ أف الحكوهب الفمسطٓىٓب  -3 بٓب بدرجب جٓدة, ٌو ةوجد أٌهٓب كبٓرة لمهواد الةدٓر

بٓب الةْ ةةىاولٍا الدورات الةْ ٓحصؿ عمٍٓا  بقطاع غزة ةولْ اٌةهاهاً  كبٓرًا لمهواد الةدٓر
  :مصت إلييان أىم التوصيات التي خوم, قٓادات الدولب

 أف ةقـو الحكوهب الفمسطٓىٓب باسةضافب هدربٓف هف الخارج لةدٓرب قٓادات الدولب. -1
 أف ةشارؾ قٓادات الدولب فْ البعتات الخارجٓب. -2
عمِ قواعد  (العمٓا, الوسطِ, والدىٓا)أف ٓوجد ةوافؽ بٓف الهسةوٓات ا٘دآرب الهخةمفب  -3

 الةىافس.
 أساسٍا الوضوح وا٘فصاح وحٓرب الةعبٓر. أف ةةبىِ الوزارة خمؽ تقافب ةىظٓهٓب -4
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 دور القضاء فً تعزٌز الحكم الرشٌد فً فلسطٌن  ,(2014, دراسة ) نصر هللا  (2)

ٌدفت ٌذي الرسالب إلِ الةعرؼ عمِ دور السمطب القضائٓب فْ ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ 
فمسطٓف , كذلؾ ةسعِ ٌذي الدراسب لةوضٓح ها إذا كاف ٌىاؾ عٛقب بٓف السمطب القضائٓب وبٓف 

, احةراـ هبادئ الشفافٓب والهحاسببةطبٓؽ الحكـ الرشٓد , كها وةسعِ لةعٓزز دور القضاة فْ  
 :لى  عدد من النتائج كان من أىميالقد توصمت الدراسة إو 

ٌىاؾ خٛؼ واضح بٓف صىاع القرار ورؤساء السمطةٓف الةشٓرعٓب والةىفٓذٓب حوؿ هبدأ  -1
 .اسةقٛؿ السمطب القضائٓب, سواء عمِ الهسةوى الهالْ أو ا٘داري

 شؾ عمِ ٓهارس بعض الهسئولٓف هف السمطب الةىفٓذٓب ضغوطات عمِ القضاة, ةؤتر بٛ -2
ء ا  و  ,اء بعض القضاة وهبدأ حٓاد القاضْأد ف كاف ٌذا الةدخؿ هف وجٍب ىظر ٌٚؤ

 الهسئولٓف لهصمحب الهجةهع خاصب فٓها ٓةعمؽ بالىزاعات العائمٓب.
ضائٓب هّها ٓؤدي وجود بعض القضاة الذٓف ٚ ٓهةمكوف الكفاءة الكافٓب لمقٓاـ بهٍاهٍـ الق -3

 لدى الهحاكـ., وةكدس القضآا إلِ بطء الةقاضْ
 .الخدهات الةْ ةقدهٍا السمطب القضائٓب ةةىاسب هع إهكاىٓاةٍا -4
ىها فقط اٖقدهٓب   -5 الةرقٓات داخؿ السمطب القضائٓب ٚ ةأخذ بعٓف اٚعةبار هعٓار الكفاءة, وا 

 رغـ أّف قاىوف السمطب القضائٓب اشةرط اٖقدهٓب والكفاءة لمةرقٓب. 
 :التي أوصت بيا الدراسة أىم التوصيات  
ةعٓزز التقافٓب القاىوىٓب والهعرفٓب لدى صىاع القرار, ورؤساء السمطةٓف الةشٓرعٓب والةىفٓذٓب   -1

 بدور السمطب القضائٓب فْ إرساء قواعد العدؿ وهبدأ سٓادة القاىوف.
 ضهاف ةدفؽ الهعموهات وسٍولب الوصوؿ إلِ الهعموهب لدى الهرافؽ القضائٓب الهخةمفب. -2
جراءات ةعٓٓف القضاة ة -3 عدٓؿ بعض أحكاـ قاىوف السمطب القضائٓب فٓها ٓةعمؽ بشروط وا 

وةرقٓةٍـ بحٓث ٓكوف هعٓار الكفاءة ٌو اٖساس فْ الةعٓٓف أو الةرقٓب هع اٖخذ باٚعةبار 
 اٖقدهٓب.

ةعٓزز قدرات القضاة فْ هجاؿ إدارة الدعوى القضائٓب هف أجؿ اٚسةخداـ اٖهتؿ لمهوارد  -4
 الهةاحب وةقصٓر أهد الةقاضْ أهاـ الهحاكـ.
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واقع تطبٌق معاٌٌر الحكم الرشٌد وعالقتها باألداء اإلداري فً  ,(2013دراسة ) مطٌر,   (3)

 الوزارات الفلسطٌنٌة .

ٌدفت ٌذي الدراسب  إلِ الةعرؼ عمِ واقع ةطبٓؽ كؿ هف: هعآٓر الحكـ الرشٓد, واٖداء ا٘داري 
داء ا٘داري لموزارات وواقع ةطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد وعٛقةٍا باٖ فْ الوزارات الفمسطٓىٓب

, ولقد ةوصمت الباحث الهىٍج الوصفْ الةحمٓمْ  ولةحقٓؽ ٌذا الغرض اسةخدـ ,الفمسطٓىٓب
 :النتائج كان من أىميا سب لعدد هفالدرا
بمغ الوزف الىسبْ لةطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب فْ قطاع غزة  -1

 .(% 67.8)حوالْ  
بمغ الوزف الىسبْ لهسةوى اٖداء ا٘داري فْ الوزارات الفمسطٓىٓب فْ قطاع غزة حوالْ  -2

(68.3.)% 
 أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:    

الرشٓد لةصبح ىٍجًا هؤسسًٓا ٓسٍـ فْ بىاء هىظوهب قٓهٓب  ضرورة ةبىْ وىشر هعآٓر الحكـ -1
ةدعو إلِ ةطبٓؽ ٌذي الهعآٓر وفْ هقدهةٍا الشفافٓب والهسائمب والعدالب والهساواة واٚىفةاح 

 عمِ كافب هسةوٓات وفئات الهجةهع.
  الحكوهٓب واٌٖمٓب والقطاع الخاصضرورة ةكاتؼ وةضافر وةكاهؿ كافب الجٍود  -2

 .الهواطىٓف الةواصؿ هعو 
الةركٓز عمِ البعد اٖخٛقْ فْ أداء الهوظفٓف هف خٛؿ ةعٓزز قٓهب الرقابب الذاةٓب عمِ  -3

الفرد فْ جهٓع اٖعهاؿ, والعهؿ عمِ بىاء هىظوهب قٓهٓب ةدعو إلِ الىزاٌب هف خٛؿ 
ٓف الداخمْ والخارجْ والسعْ ٚسةقطاب الكفاءات والهٍارات  اٚىفةاح عمِ الهسةٓو

ر وا٘صٛح.الضروٓرب   لةىفٓذ وهةابعب براهج الةطٓو
ت الفلسطٌنٌة ودوره فً تعزٌز زارااإلصالح اإلداري فً الو  (2011موسى, )سة ادر  (4)

 الرشٌد. الحكم

فمسطٓىٓب فْ  ةعٓزز ٌدفت ٌذي الدراسب إلِ الةعرؼ عمِ دور ا٘صٛح ا٘داري  فْ الوزارات ال
 :توصمت الييا الدراسة ما يميالتي النتائج أىم  من كانو , الحكـ الرشٓد

ةطبٓؽ العهمٓات الهةعمقب با٘صٛح ا٘داري والحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب ٓةـ  -1
 .رجب هةوسطببد

 .وسطب  بةطبٓؽ هبادئ الحكـ الرشٓدٌىاؾ اٌةهاـ بدرجب هة  -2
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وجود فروؽ دالب إحصائًٓا فْ واقع عهمٓات ا٘صٛح ا٘داري هف وجٍب ىظر الهبحوتٓف  -3
 عزى إلِ هةغٓري الدرجب الوظٓفٓب وسىوات الخبرة.ة
 عهمٓات ا٘صٛح ا٘داري والحكـ الرشٓد ٓسٓراف جىًبا إلِ جىب. -4
 :توصيات الدراسةأىم   
 .ضرورة اسةقطاب الكفاءات والهٍارات الٛزهب؛ لةىفٓذ وهةابعب براهج ا٘صٛح ا٘داري -1
 الخارجٓب والداخمٓب . ضرورة اٌٚةهاـ بالعىصر البشري, وةعٓزز دور الرقابب -2
 الدفع باةجاي ةعٓزز ا٘ٓهاف بأٌهٓب ةطبٓؽ هبادئ الحكـ الرشٓد وتقافةً . -3
ض الصٛحٓات, والهشاركب بٓف جهٓع اٖطراؼ. -4  ضرورة العهؿ عمِ ةعٓزز هبدأ ةفٓو

( واقع تطبٌق معاٌٌر الحكم الرشٌد فً وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة 2011 ,دراسة ) الحلبٌة (5)

 بفاعلٌة األداء من وجهة نظر الموظفٌن .وعالقته 

الٓب الفمسطٓىٓب ٌدفت الدراسب إلِ الةعرؼ عمِ واقع ةطبٓؽ هبادئ الحكـ الرشٓد فْ وزارة اله
 , وقد اسةخدهت الباحتب اٚسةباىب لمةعرؼ عمِ ٌذي العٛقب .وعٛقةً باٖداء

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 .ٓب كاىت هةوسطبالحكـ الرشٓد وعٛقةً بالفاعمأّف واقع ةطبٓؽ هبادئ  -1
 ٓةـ ةطبٓؽ هبدأ الشفافٓب بشكؿ ىسبْ فْ الوزارة . -2
 .طبٓؽ هبدأ الهساواة بٓف الهوظفٓفةدىْ ة -3

 :أىم توصيات الدراسة
ر وزارة الهالٓب لطٓرقب أدائٍاضرورة ةط -1  .ٓو
 .ٓٓز بٓف الهوظفٓف وةحقٓؽ العدالبعدـ الةه -2
 أداء جهٓع الهوظفٓف فْ الوزارة.وضع هقآٓس واضحب لةقٓٓـ  -3

 العهؿ عمِ ةحسٓف ةطبٓؽ هبادئ الحكـ الرشٓد. -4
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 مبادئ الحكم تعزٍز فً اإلداري والتدقٍق الرقابة وحدة ( دور2010, دراسة ) البرغوثً  (6)

 المدققٍن اإلدارٍٍن نظر وجهة من الغربٍة الضفة فً الحكومٍة المؤسسات فً الصالح

 اإلدارٌة. الشؤون وموظفً

دَٓئو               ػب لػئلةعرف عمِ دَر َحدب ئلرقابب َئلةدقٓق ئ٘دئرّ ئلةابعإلِ ٌذي ئلدرئسب  ٌدفت
ذي                       ػهمب ٌػد شػَق, بػئلهَظفٓو ئلعان عمِ ةعزٓز هبادئ ئلحكن ئلصالح فْ ئلَزئرئب ئلهعىٓ

ٓئبهؤ  25 عددٌاو رّ فٍٓا دقق إدئػلَزئرئب ئلةْ ةن ةعٓٓو هئلدرئسب ئ ز ىجاإ ةـ, و سسب ووزارة ٌو
هجةهع ػػؿ َهت  2009اف رٓزح - 2008تاىْ  نٓرةشي رشٍ نها بٓ الههةدةة رلفةاسب فْ االدر 

ْ ئلَزئرئب ػف  دقٓق ئ٘دئرّػب َئلةػدب ئلرقابػئلهدققٓو ئ٘دئرٓٓو ئلعاهمٓو فْ َحكافب ئلدرئسب 
 .َزئرئبػئلئلعاهٓو لمشؤَو ئ٘دئرٓب فْ ٌذي وكافب الهدراء , ئلهعىٓب

 :أىم نتائج الدراسة  
ةن عبرٌا ئلةحقق ػهةهن لَظائف ئلعهمٓب ئ٘دئرٓب ئلةْ ٓكجزء  ضرَرب ئلرقابب ئ٘دئرٓب  -1

 هو هطابقب ئلىةائج ئلهةحققب باٌٖدئف ئلهرجَب.
هو َضع هعآٓر هسبقب ٓقاس اٖداء والةأكد لسٛهب قٓاس كشرط رَرب ػب ضػر ئلرقابػةعةب -2

 .ؿعمٍٓا ئلعه
, ب ئلعهَهٓبفٍَن أَسع هو ئٚحةرئن ىحَ ئلَظٓفئلرقابب ئ٘دئرٓب عمِ ىشر ه عهمب َحدب -3

 كها عهمت عمِ ةوحٓد هعآٓر اٖداء فْ الهؤسسات العاهب.
 . أما أىم التوصيات فكانت كالتالي:

 ةوحٓد ألٓات الهةبعب لمرقابب عمِ كافب هؤسسات السمطب الوطىٓب الفمسطٓىٓب. -1
 ا٘دآرٓف ودوائر دٓواف الهوظفٓف العاـ.ةفعٓؿ الةواصؿ بٓف الهدققٓف  -2
 ةفعٓؿ العٛقب بٓف الهدققٓف عبر ةىظٓـ اجةهاعات دوٓرب دائهب  -3

مدى تطبٌق المجالس المحلٌة فً محافظة أرٌحا للشفافٌة ( 2009أبو نعمة, )سة ادر  (7)

 على التنمٌة االقتصادٌة. والمساءلة وانعكاس ذلك

ٌدفت الدراسب إلِ هعرفب واقع ةطبٓؽ الشفافٓب والهساءلب فْ الهجالس الهحمٓب فْ هحافظب أٓرحا 
وكانت أىم  نتائج الدراسة فمسطٓف, واسةخدـ الباحث فْ دراسةً اٖسموب الوصفْ الةحمٓمْ,  -

 كالتالي:
 .أف غالبٓب الهبحوتٓف ٓؤكدوف عمِ أٌهٓب ةطبٓؽ الشفافٓب والهساءلب.1
 ضعؼ فْ ةطبٓؽ ا٘عٛف الصٓرح عف الوظائؼ.. ٌىاؾ 2
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ر آلٓات لةطبٓؽ الشفافٓب والهساءلب وهحاربب الفساد.3  . قمب اٌةهاـ الهجالس الهحمٓب بةطٓو
 . عدـ وجود ىظاـ هالْ أو إداري هقر وهعةهد هع وصؼ وظٓفْ واضح لموظائؼ.4

 أىم التوصيات التي خمصت إلييا الدراسة:
ادة هع .1  رفب الهجةهع بهفٍـو الحكـ الرشٓد.ضرورة العهؿ عمِ ٓز
شراؾ  .2 ضرورة اٌٚةهاـ بالةدٓرب والةعمٓـ هف خٛؿ ورشات العهؿ, الىدوات, الهؤةهرات, وا 

 الهجةهع الهحمْ.
ضرورة أف ةبرز الهجالس الهحمٓب اٌةهاهٍا بإحداث الةىهٓب هف خٛؿ ةعهٓؽ هفآٌـ   .3

 الشفافٓب والىزاٌب.
اٌّفب١ّ١٘خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٍسىُ اًٌبٌر فٟ ا١ٌٙئبد اٌّس١ٍخ د ااٌّإنؽ( 2008أزّع, ؼاقخ )ظ  (8)

 اٌفٍكط١ٕ١خ.

ٌدفت ٌذي  الدراسب إلِ الةعرؼ عمِ  الهؤشرات الهفآٌهٓب والعهمٓب لمحكـ الصالح فْ الٍٓئات 
الهحمٓب الفمسطٓىٓب, وهعرفب هدى ةطبٓؽ هبادئً, وذلؾ هف خٛؿ دراسب حالب هحافظب قمقٓمٓب, 

 :وكانت أىم نتائج الدراسة كالتالي, الحصر الشاهؿ واسةخدـ الباحث أسموب
إف الدرجب الكمٓب لٛسةجابب عمِ هجاٚت هؤشرات الحكـ الصالح كاىت هةوسطب, وكاف  -1

ةرةٓب درجب اٚسةجابب عمِ هجاٚت هؤشرات الحكـ الصالح هف اٖعمِ إلِ اٖدىِ 
, الشفافٓب, الٛهركٓزب كأةْ: الىزاٌب, الكفاءة والفعالٓب, الهساءلب وةطبٓؽ القاىوف

 واٚسةقٛلٓب, اٚسةجابب لحاجات الهجةهع, وهشاركب الهجةهع.
ٓوجد عٛقب طردٓب هوجبب دالب إحصائًٓا بٓف اطٛع أعضاء الٍٓئات الهحمٓب الفمسطٓىٓب  -2

 عمِ القواىٓف واٖىظهب الخاصب بٍٓئاةٍـ وواقع الحكـ الصالح فْ ٌذي الٍٓئات.
طٓرقب ةشكٓؿ هجمس الٍٓئب الهحمٓب وواقع الحكـ الصالح فٍٓا, وجود عٛقب إحصائٓب بٓف  -3

أي أىً عىدها ةكوف طٓرقب ةشكٓؿ هجمس الٍٓئب باٚىةخاب, كمها وفر ذلؾ أرضٓب وجو 
 هٛئـ وهىاسب لةطبٓؽ خصائص الحكـ الصالح.

 :وجاءت أىم التوصيات كالتالي    
وهىٍا صٛحٓات ٚهركٓزب أوسع إعادة الىظر فْ قاىوف الٍٓئات الهحمٓب الفمسطٓىٓب,  -1

 وعدـ الةدخؿ فْ عهمٍا لضهاف اسةقٛلٓةً.
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ادة كفاءة وفعالٓب الٍٓئات الهحمٓب وأعضائٍا, ووضع هعآٓر لةرشٓحٍـ,  -2 العهؿ عمِ ٓز
 واٚلةزاـ باٖىظهب والهدوىات الةْ ةىادي بةطبٓؽ هبادئ الحكـ الصالح.

 ٚاإلظاؼ١خ اٌّب١ٌخ اٌؼلبجخ ٌظ١ٚاْ اٌؼلبجٟ األظاء ٚزط١ٚؼ ( زم2006َ١ٚ, ) أثٛ ٘عاف ظؼاقخ  (9)

ر اٖداء الرقابْ ٌدفب ٌذي ئلدرئسب إلِ ةقَٓن َ ْ           ػب فػب َئ٘دئرٓػلدَٓئو ئلرقابب ئلهالٓةطٓو
 ئلرقابْ َئلهةغٓرئب ئلهؤترب فٍٓاؿ درئسب ئلهقَهاب ئلضرَرٓب لمعهؿ َذلك هو خٛ, فمسطٓو 
  اكةسابٓا َرةَفر ئلةدولرقابب ئلدَلٓب عةهاد هعآٓر ئئ لمدَٓئو,ؿ فْ ةَفر ئٚسةقٛ َئلهةهتمب

, اسةخداـ  ػؿئلعه أداءْ ػىَلَجٓا ئلحدٓتب فئسةخدئن ئلةكوئلخبرب لمهفةشٓو ئلعاهمٓو بالدَٓئو, 
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة  ,ئلرقابْ ئلحكَهْ عىد ئلةىفٓذ ٖداءأسالٓا ئ
 كالتالي :

 ا.ػو أجمٍػهسةَُ ةحقٓق ئلدَٓئو لمهٍان ئلرقابٓب ئلةْ أىشئ هأظٍرب ئلدرئسب ضعف  -1
ئلهالْ اٚسةقٛؿ  كفآبإلِ عدن با٘ضافب ئلدَٓئو أداء َجَد بعض هظاٌر ئلضعف فْ  -2

 َئ٘دئرّ َئلَظٓفْ لمدَٓئو.
 الدولٓب لمرقابب الةْ ةعةهدٌا اٖجٍزة العمٓا لمرقابب. الهعآٓر عدـ اعةهاد الدٓواف عمِ -3

  الدراسة: أىم توصيات
 ةحدٓث الىصوص القاىوىٓب الةْ ةدعـ اسةقٛؿ الدٓواف. -1
 العهؿ عمِ اعةهاد هعآٓر الرقابب الدولٓب لهواكبب الةطور فْ أجٍزة الرقابب الدولٓب. -2
ؿ الهفةشٓف وةجعمٍـ قادٓرف عمِ ةىفٓذ  -3 بٓب الةْ ةٌؤ ضرورة ةوفر الدورات الةدٓر

 أعهالٍـ.
إٌّظّبد األ١ٍ٘خ فٟ لطبع اٌعاض١ٍخ فٟ اإلظاؼ٠خ ٚالغ اٌؽلبثخ  ( 2007,نب١٘ٓ)  ظؼاقخ (11)

 غؿح.

ٌذي الدراسب إلِ إلقاء بعض الضوء عمِ واحدة هف أٌـ الوظائؼ ا٘دآرب الةْ ةهارسٍا  تٌدف
ب الداخمٓب, وةوضٓح الدور الٍاـ الةْ ةمعبً فْ ةحقٓؽ أٌداؼ  ْ الرقابب ا٘دآر ا٘دارة ٌو

ةحمٓؿ هٍاهٍا واخةصاصاةٍا, كذلؾ الةعرؼ عمِ بعض العواهؿ  الهىظهات اٌٖمٓب هف خٛؿ
هىظهب أٌمٓب فْ  120الهؤترة فْ الرقابب الداخمٓب, ولةحقٓؽ ٌذي اٌٖداؼ أجٓرت الدراسب عمِ 

 قطاع غزة, وةـ اسةخداـ اٚسةباىب كأداة لةحقٓؽ أٌداؼ الدراسب.
 كانت أىم نتائج الدارسة كالتالي: و  



38 

 

الةىظٓهْ فْ الهىظهات اٌٖمٓب فْ قطاع غزة بدرجب عالٓب هها ٓدلؿ ةوفر هقوهات البىاء  -1
 عمِ وجود ٌٓكؿ ةىظٓهْ ٓةٛءـ هع أعهاؿ الهىظهات وةحقٓؽ أٌدافٍا.

 وةحقٓؽ أٌدافٍا.وجود عٛقب طردٓب بٓف ةوفر هقوهات الرقابب الداخمٓب  -2
 قؽ أٌدافٍا.الىظـ الرقابٓب الداخمٓب الهطبقب فْ الهىظهات اٌٖمٓب فْ قطاع غزة ةح -3

 أىم توصيات الدراسة:
 ضرورة ىشر الوعْ بأٌهٓب العهؿ الرقابْ, والٍدؼ هىً. -1
 إعطاء صفب الهروىب ٘جراء الةعدٓٛت عمِ الهعآٓر الرقابٓب. -2
 العهؿ عمِ وضع هعآٓر هعةهدة وهوضوعٓب ٘عداد الةقآرر. -3
 إعطاء الهٓزد هف اٌٚةهاـ بصىادٓؽ الشكاوى كأداة رقابٓب. -4

 : اٌعؼاقبد اٌؼؽث١خ:2.2.1

( رقابة دٌوان المحاسبة اإلدارٌة والمالٌة على األجهزة 2014, دراسة ) العفاسً (1)

  .الحكومٌة, الكوٌت

ةْ عمِ اٖجٍزة  ٌدفت الدراسب إلِ ةقٓٓـ الدور الرقابْ ا٘داري والهالْ لدٓواف الهحاسبب الكٓو
ةالحكوهٓب,  ا الهشرع الكٓو ْ, ةوضٓح وةحدٓد اخةصاصات دٓواف الهحاسبب وصٛحٓاةً كها أقٌر

ةْو  أبعاد الرقابب ا٘دآرب حٓث ةىاولت الدراسب ةشكٓؿ دٓواف , الهالٓب لدٓواف الهحاسبب الكٓو
كذلؾ ةىاولت  ,الهحاسبب وةبعٓةً, والدور الرقابْ لدٓواف الهحاسبب, واخةصاصات دٓواف الهحاسبب

كها ةىاولت  ,عٛقب دٓواف الهحاسبب بالسمطب الةشٓرعٓب, والقضائٓب, والسمطب الةىفٓذٓب الدراسب
ًٛ هف )هآٌب القرارات الةْ ٓراقبٍا دٓواف الهحاسبب, وآلٓات الرقابب الةْ ٓهارسٍا دٓواف  الدراسب ك

 :كانت أىم نتائج الدراسة كالتاليو الهحاسبب 
ٓةهتؿ فْ ههارسةً ٚخةصاص رقابْ بحت ٓةعمؽ بةمقْ إف الدور الرقابْ لدٓواف الهحاسبب  -1

ا٘خطارات الهةعمقب باٚسةتهارات هف الجٍات الهىصوص عمٍٓا فْ الهادة التاىٓب هف قاىوف 
بٛغ الجٍب بهٛحظات الدٓواف بشأىٍا  .حهآب اٖهواؿ العاهب والةعقٓب عمٍٓا وا 

 لِ الحفاظ عمِ الهاؿ العاـ .عٛقب الدٓواف بأجٍزة الدولب ٌْ عٛقب ةكاهمٓب  ةٍدؼ إ -2
لٓس هف صٛحٓات هدقؽ الدٓواف الفحص والهراجعب فْ الجٍات الخاضعب لمرقابب فْ حاؿ  -3

 ةكشؼ لً هف الدٚئؿ ها ٓشٓر بوقوع جٓرهب هف جرائـ الهاؿ العاـ 
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 توصيات الدراسة
 .افهعالجب القصور الةشٓرعْ الهةعمؽ بحهآب الهاؿ العاـ بٍدؼ آضاح صٛحٓات الدٓو  -1
 يةىفٓذ ولٓس كهشارؾ الدٓوافىب الهىاقصات الهركٓزب عضوا هف جةشكٓؿ ل بةضهٓف عهمٓ -2

 واىها كدور رقابْ.
( دور الشفافٌة والمسائلة الحكومٌة فً الحد من الفساد اإلداري 2010, )السبٌعًدراسة  (2)

 فً القطاعات الحكومٌة السعودٌة .

اد الشفافٓب والهسائمب الحكوهٓب فْ الحد هف الفسٌدفت ٌذي الدراسب إلِ هعرفب الدور الةْ ةمعبً 
 , كذلؾ هعرفب الهعوقات الةْ ةعٓؽ ةطبٓؽ الهسائمب والشفافٓب  ا٘داري فْ الهؤسسات الحكوهٓب

 :كالتاليأىم نتائج الدراسة  وكانت
إّف هسةوى الةزاـ القطاعات الحكوهٓب فْ الههمكب العربٓب السعودٓب بةطبٓؽ الشفافٓب  -1

 هىخفض.
زىاةٍا بآلٓب ا٘فصاح عف هواو  الحكوهٓب فْ ةطبٓؽ هبدأ الىشر هسةوى الةزاـ القطاعات -2

  .هىةظهب  كاىت ضعٓفب
 .ىٓف فْ وضع السٓاسات هىخفضب جداً هسةوى هشاركب الهواط -3

 :وكانت أىم التوصيات كالتالي
الحكوهٓب, وضع الخطط الهمزهب بةطبٓؽ الشفافٓب والهساءلب عمِ هسةوى جهٓع القطاعات  -1

 وهساءلب القٓادات عف ةىفٓذٌا.
 ةطبٓؽ الحكوهب اٚلكةروىٓب لةعٓزز الشفافٓب والهساءلب وةقدٓـ الخدهب عف بعد. -2
ةهكٓف هىظهات الهجةهع الهدىْ ووسائؿ ا٘عٛـ هف اٚطٛع عمِ ها ٓةخذ هف سٓاسات  -3

 وةشٓرعات فْ القطاعات الحكوهٓب .
ثبٌٍّّىخ  اإلظاؼ٠خ ػٍٝ فبػ١ٍخ اٌدبِؼبد اٌسى١ِٛخ أثؽ اٌّكبءٌخ ( 2007اٌؼز١جٟ, )قخ اظؼ (3)

خبِؼخ اٌٍّه  قخ رطج١م١خ ِٓ ٚخٙخ ٔظؽ أػضبء ١٘ئخ اٌزعؼ٠ف فٟاظؼ –اٌؼؽث١خ اٌكؼٛظ٠خ 

 قؼٛظ

ٓب فْ الههمكب ٌدفت الدراسب إلِ هعرفب أتر الهساءلب ا٘دآرب عمِ فاعمٓب الجاهعات الحكوه
 وةكوىت عٓىب الدراسب هف أعضاء ٌٓئب الةدٓرس فْ جاهعب الهمؾ سعود. ؛العربٓب السعودٓب

 :كانت أىم نتائج الدراسة كالتاليو 
 .هعات الحكوهٓب السعودٓب هرةفعبإّف درجب الهساءلب ا٘دآرب فْ الجا -1



21 

 

 إّف هسةوى فاعمٓب الجاهعات الحكوهٓب السعودٓب هرةفع  -2
العهؿ وا٘ىجاز,  )اٚىضباط الوظٓفْ, دٚلب إحصائٓب لمهساءلب ا٘دآرب ٓوجد أتر ذو -3

 أخٛقٓات الوظٓفب العاهب( فْ فاعمٓب الجاهعات الحكوهٓب السعودٓب .
 قد جاءت أىم التوصيات كالتالي:و 
 إٓجاد آلٓات لمهساءلب كاسةخداـ اٖسالٓب الحدٓتب فْ الةدٓرس كوىٍا هرةفعب . -1
ىةاجٍـ العمهْ لةعٓزز إٓجاد آلٓات جدٓدة لحفز أعضاء ٌٓئب الةدٓرس عمِ ٓزادة  -2 عطائٍـ وا 

 أكبر لفاعمٓب الجاهعب .
إعٛـ أعضاء ٌٓئب الةدٓرس بةغٓٓر اٖىظهب والةعمٓهات فْ حالب حدوتٍا لمةقٓد بها ٌو جدٓد  -3

هىاقشب أهور ولةعٓزز هفٍـو الهساءلب عف طٓرؽ عقد اجةهاعات دوٓرب هع اٖساةذة والخبراء ل
 .ها ٓسةجد هف ةعمٓهات

( ظٚؼ اٌّهبؼوخ اٌك١بق١خ فٟ رؽل١خ اٌسىُ اًٌبٌر فٟ اٌدؿائؽ ِب ث١ٓ 2007, ظؼاقخ )ػبِؽ (4)

 (1999-2004  .) 

ٌدفت الدراسب لةوضٓح الدور الذي ةمعبً عهمٓب الهشاركب السٓاسٓب فْ ةرقٓب الحكـ الصالح 
 :أىم نتائج الدراسةوكانت 

 بٓف الهواطف اىوىٓب القٓرة فْ ةشكٓؿ العهمٓب السٓاسٓب و الهشاركب السٓاسٓب لٍا أٌهٓب كب -1
 لٍا وسائؿ هةعددة هىٍا اٚىةخابات واٖحزاب السٓاسٓب.و  ,والسمطب السٓاسٓب

, وقد حظْ هٓع الهىظهات والدوؿ عمِ حد سواءٓعةبر الحكـ الصالح الشغؿ الشاغؿ لج -2
باٌةهاـ هةزآد ىظرا لٌٗهٓب الكبرى خاصب فٓها ٓخص ةرشٓد الحكوهات والقٓاـ بإصٛحات 

 .سٓاسٓب واقةصادٓب 
هبادئ الدٓهقراطٓب واسةقٛلٓب ة هؤشرات هف بٓىٍا حكـ القاىوف و ٓعةهد الحكـ الصالح عمِ عد -3

عطاء هكاىب هٍهب لدولب القاىوف وبالةالْ ٌذي الهبادئ ا لةْ بواسطةٍا ٓةـ قٓاس القضاء وا 
 الدوؿ .

ر لٍا فْ هشاكؿ ٚ حص ٓةخبطاف الحكـ الصالح فْ الجزائر ها زاٚكب السٓاسٓب و إف الهشار  -4
 هعآٓر ٓةـ هف خٛلٍا ةجسٓد ٌذٓف الهفٍوهٓف.هف بٓىٍا غٓاب أطر واضحب و 
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 ( ِمِٛبد اٌسىُ اٌؽانع فٟ اقزعاِخ اٌز١ّٕخ اٌؼؽث١خ.2004, ظؼاقخ ) اٌهٙٛاْ (5)

ف الدراسب لةحمٓؿ هقوهات الحكـ الراشد وعٛقةٍا بالةىهٓب الهسةداهب فْ العدٓد هف البمدا ٌدفت
 ,الةعبٓر ,)الهسائمبب لمحكـ الراشد فْ ةحمٓمٍا عمِ الهقوهات الةالٓالعربٓب, وقد اعةهدت الدراسب 

ًٛ هف  ,ىوعٓب الةىظٓـ , فعالٓب الحكوهب  ,اٚسةقرار السٓاسْ  حكـ القاىوف (, وغطت الدراسب ك
 ., اٖردف (جزائر, السعودٓب, هصر, العراؽ) ال
  :أىم نتائج الدراسةوكانت  

س ٌْ الةهكٓف والهشاركب ٌىاؾ خهسب سهات لمةىهٓب البشٓرب الهسةداهب ةؤتر فْ حٓاة الىا -1
الهعٓشب , والصحب والةعمٓـ, واٖهاف اٚجةهاعْ فْ وعدالب فرص الدخؿوالةعاوف, 

 وا٘عالب, واٚسةداهب وةواصؿ الةىهٓب هع اٖجٓاؿ.
سةداهب الةىهٓب ٌْ وبحسب الهقوهات الرئٓسٓب الحاسهب والهطموبب لمحكـ الجٓد هف أجؿ ا -2

, فاعمٓب الحكوهب, ىوعٓب رف, ضبط الفساد, الهساءلب والةعبٓحكـ دولب القاىو  )اٌٖهٓب
 الةىظٓـ والضبط, واٚسةقرار السٓاسْ.

ات الحكـ الصالح وركائز الةىهٓب الهسةداهب عبارة عف هةٛزهةاف ٚ ةفةرقاف ووجٍاف هقوه -3
لحقٓقب واحدة ةؤكد أف ةفاعٛةٍها ةعهؿ فْ اةجاي واحد دوًها, سمًبا أو إٓجاًبا, وأف فقر 
هقآٓس حكـ القاىوف وضبط الفساد وضعؼ الهساءلب جعؿ هىٍا هقوضات لمةىهٓب 

 .الهسةداهب

 ٚدٙخ ّْ ٚاٌزسم١ق اٌؼلبجخ  خـ١ٌٙئ بجٟـاٌؼل ظٚؼـاٌ فؼب١ٌخ ّظٜ ( 2003ظؼاقخ )اٌغ١ث, (6)

 .٠خظاٌكؼٛ اؼادجبٌٚؾ اٌزٕف١غ١خ اٌم١بظاد ٕظؼ

ظفٓو فْ         ئلهَ أداءب َئلةحقٓق عمِ ػٌذي ئلدرئسب إلِ ئلةعرف عمِ أتر ٌٓئب ئلرقابٌدفت 
ؿ ئلرقابٓب ئلهسةخدهب هو قبرف عمِ هدُ فاعمٓب ئٖسالٓا ػ, إضافب إلِ ئلةعئٖجٍزب ئلحكَهٓب
 آراء ِػرف عمػئلةع, كذلؾ لدَئن ئلرسهْان هَظفْ ئٖجٍزب ئلحكَهٓب باػئلٍٓئب فْ ئىةظ

  .ءئٖدئٓف ةحسػؿ و أجػرقابب ئلٍٓئب هؿ َهقةرحاب ئلهَظفٓو ئلقٓادٓٓو بالَزئرئب حَ
 أىميا: من اسة إلى مجمًعة من النتائج رًقد تًصمت الد 
ن ٓظٍر لمٍٓئب ػفم , ء ئلهَظفٓو فْ ئٖجٍزب ئلحكَهٓبأداءعمِ ٌٓئب الرقابب ضعف ةأتٓر  -1

 ء.اٖداءو هَئطو ئلقصَر فْ ػب عػب ئ٘دئرٓػسَُ إبٛغ ئلجٍاٖداء ةأتٓر قَّ عمِ 
ْ ةسةخدهٍا ئلٍٓئب هةَسطب حٓة لن ةكو ةمك ػب ئلةػةبٓو أو فعالٓب ئٖسالٓا ئلرقابٓ كذلؾ  -2

 ب ذئب فعالٓب عالٓب .ػئلرقابٓؿ ئٖسالٓا َئلَسائ
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ئلٍٓئب ٌَ أسمَا إبٛغ ئلجٍاب سةخدهً ػمَا ةػأسؿ بحَتٓو أو أفضَٓرُ غالبٓب ئله -3
 لةصحٓحٍا .  ا ػف عمٍٓػْ ةقػئلهعىٓب بالهخالفاب ئلة

 صيات التي  خمصت الييا الدراسة: أىم التو 
 .ئلرقابب ئلذئةٓب لدُ ئلهَظف كةىهٓباسةخدئن ئٖسالٓا ئلرقابٓب ئلحدٓتب  -1
 .ب َئ٘دئرٓبػب ئلفىٓػْ ئلٍٓئػقبهرئكفاءة  عمِ رفع هسةَُؿ ئلعه -2

 - فٟ األخٙؿح األ١ِٕخ اٌؽلبثخ اإلظاؼ٠خ ٚػاللزٙب ثبألظاء اٌٛظ١فٟ (  2003ظؼاقخ )ا١ٌّٕبْ , (7)

 اٌكؼٛظ٠خ

دى فعالٓةٍا ةجاي اٖداء ٌدفت الدراسب إلِ الةعرؼ عمِ واقع أجٍزة الرقابب فْ جٍاز الشرطب وه
الةْ , والةعرؼ عمِ الهقةرحات ءات الهةبعب فْ العهمٓب الرقابٓب, والةعرؼ عمِ ا٘جراالوظٓفْ

ر ىظاـ الرقابب  .ةؤدي لةطٓو
 وكانت أىم النتائج كالتالي .. 

 دائهب عمِ أجٍزة الشرطب بالهىطقب .أظٍرت الدراسب وجود رقابب  -1
ا العٛقات الشخصٓب أظٍرت الدراسب وجود بعض الهشاكؿ الةْ ةعٓؽ العهمٓب الرقابٓب أبرٌز -2

 .وضعؼ الرقابب
وجود عٛقب عكسٓب ذات دٚلب احصائٓب بٓف هحور واقع الرقابب ا٘دآرب والعهر فْ فقرة "  -3

 ".ٓرجع ضعؼ أداء الشرطب فْ هىطقةؾ لضعؼ الرقابب
 :ومن أىم توصيات الدراسة

ادة البراهج الةدٓربٓب حوؿ الرقابب ا٘دآرب. .1  اٌٚةهاـ بٓز
 ةفعٓؿ دور الرقابب الجهآٌٓرب. .2

 :اٌعؼاقبد األخٕج١خ: 3.2.1

 ظٚؼ اٌّكبءٌخ ٚاٌسٛوّخ فٟ رؼؿ٠ؿ اٌّؿ٠ع ِٓ ا١ٌ٢بد :(Huque,2011ظؼاقخ ) (1)

 .ط١خااٌج١ؽٚلؽ

القوة  ٌدفت الدراسب إلِ الةعرؼ عمِ ةرةٓبات الهساءلب فْ بىغٛدش والوقوؼ عمِ ىقاط
هكاىات الةحسٓف(  :وكانت أىم نتائج الدراسة كالتالي, والضعؼ وا 

 .إجراءات هعقدة ودعـ هؤسساةْ ضعٓؼالىظاـ ا٘داري ٓحةكـ إلِ قواعد و  -1
عود السبآلٓات الهساءلب الداخمٓب فْ الهىظهات ا٘دآرب غٓر  -2 ب فْ ذلؾ إلِ فعالب , ٓو

 .اٚجةهاعٓباٖوضاع السٓاسٓب واٚقةصادٓب و 
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ادة أٌهٓب الهطالبب بالهساءلب بعد أف سعت اٖسالٓب الحدٓتب فْ ا٘دارة إلِ ةعٓزز ةهكٓف  -3 ٓز
 .الهؤسسات لةحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجوةالهدراء هف إدارة 

لهاف البر ر هؤسسات الهجةهع الهدىْ و عٓؿ دو الموائح الداخمٓب فْ الهىظهات ةحةاج إلِ ةف -4
 ., وا٘عٛـوالمجاف, واٖحزاب السٓاسٓب
 :ومن أىم توصيات الدراسة ما يمي

ٓىبغْ العهؿ بجدٓب ىحو ةعٓزز آلٓات الهساءلب الخارجٓب لضهاف الحكـ الصالح فْ  -1
  .بىغٛدش

 .الهساءلبئؿ البٓروقراطٓب لةسٍٓؿ ٓىبغْ العهؿ عمِ دعـ الهٓزد هف ألٓات والوسا -2
واىةخابات  ٓىبغْ ةعٓزز القٓـ الهرةبطب بالدٓهقراطٓب هتؿ: سٓادة القاىوف, وحقوؽ ا٘ىساف, -3

ر ىظاـ الهساءلب حرة و  .ىٓزٍب بٍدؼ ةطٓو
( أثؽ اٌهفبف١خ ٚاإل٠دبث١خ ػٍٝ اٌثمخ ثبٌؽؤقبء Norman etal.,2010ظؼاقخ )   (2)

 ٚفبػ١ٍزُٙ.

الشفافٓب عمِ هسةوى تقب الهرؤوسٓف فْ الرئٓس ٌدفت ٌدي الدراسب إلِ الةعرؼ عمِ أتر ةبىْ 
دراكٍـ  لفعالٓةً  :كالتالي أىم نتائج الدراسةوكانت , وا 

قب الهرؤوسٓف هسةوى شفافٓب الرئٓس وهسةوى قدراةً الىفسٓب اٚٓجابٓب ةؤتر فْ درجب ت .1
دراكٍـ  لفعالٓةً  .وا 

قدـ لٍـ  .2  الهعموهات الٛزهب لصىع القرارات.العاهمٓف أكتر تقب بالهدٓر الذي ٓتؽ بقدراةٍـ ٓو
ا٘دارة الةْ ةةبىِ ىظاـ اةصاٚت شفافب هع العاهمٓف ةسةطٓع الةغمب عمِ فةرات الكساد   .3

 .جٍٍا الهؤسسبالةْ ةوا
 . فْ الرضا واٚلةزاـ وأداء هةهٓز ٓىةج عف إحساس الهدٓٓرف بالتقب ىةائج آجابٓب ةةهتؿ   .4
 .الجهٍور الخارجْ ةهةمؾ سهعب جٓدةعٛقاةٍا هع أف ا٘دارة الةْ ةةعاهؿ بشفافٓب فْ  .5

 :وكانت  أىم التوصيات  كالتالي
ادة التقب بالرؤ  .1 ساء ضرورة إةباع أسالٓب أكتر شفافٓب فْ الةعاهؿ هع الهرؤوسٓف بٍدؼ ٓز

 .خاصب فْ أوقات ةراجع الهىظهب
ادة التقب بقدر    .2 ات ٓىبغْ عمِ الرؤساء أف ٓكوىوا أكتر آجابٓب فْ ةعاهٛةٍـ هف خٛؿ ٓز

هكاىاةٍـ  .الهرؤوسٓف وا 
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( : اٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍهفبف١خ فٟ اٌزؼ١١ٕبد ٚ اٌسٛافؿ فٟ Svensson,  2007ظؼاقخ  ) (3)

 ِإقكبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌك٠ٛع٠خ.

 الشفافٓب ا٘دآرب و القاىوىٓب فْ الةعٓٓىات والحوافز فٌْدفت ٌذي الدراسب  إلِ ةوضٓح هةطمبات 
دٓب  . هؤسسات الةعمٓـ العالْ السٓو

 :أىم نتائج ىذه الدراسة ما يمي وكان من
فْ  حؿ اةخاذ القرارات فْ الةعٓٓىات والحوافزار ب عالٓب هف الشفافٓب فْ جهٓع هةةوفر درج  .1

دي  .قطاع الةعمٓـ العالْ السٓو
ا٘فصاح عف جهٓع هراحؿ العهمٓات ا٘دآرب أف ةخضع ا٘جراءات و ةةضهف هةطمبات  .2

ؤدي ذلؾ إلِ ا ,القرارات  لمةدقٓؽ هف قبؿ هراقبٓف خارجٓٓف لةعاهؿ بإٓجابٓب هع جهٓع ٓو
 , وةقمٓص إهكاىٓات الةحٓز والسموكٓات السمبٓب اٖخرى .القضآا

الهخرجات وجودة الرقابب فْ ةؤدي الشفافٓب فْ إجراءات الةعٓٓف الهةبعب إلِ ضهاف جودة  .3
 ا٘دارة .

عدـ الهروىب ظٍرت بعض ىقاط الضعؼ فْ ىظاـ ا٘دارة فْ الهؤسسات الهبحوتب, وهىٍا:  .4
 , وعدـ الشفافٓب فْ قضآا هحددة .فْ بعض أجزاء الىظاـ

 :وكانت أىم التوصيات كالتالي   
 الةشجٓع عمِ الهٓزد هف اٚىفةاح والههارسات العادلب فْ إجراءات الةوتٓؽ واةخاذ القرارات  .1
ا٘جراءات الهةرةبب بالهةطمبات القاىوىٓب الشفافب, و الهقارىب بٓف الدوؿ الهخةمفب فٓها ٓةعمؽ  .2

 .دؼ ضهاف ةحقٓؽ الشفافٓب الهىشودةعمِ ذلؾ بٍ
١ٍّخ االرًبالد اٌسى١ِٛخ ِٓ ٚخٙخ ٔظؽ اٌهفبف١خ فٟ ػ Fairbanks, 2005) ظؼاقخ ) (4)

 اٌّز١ًٍٓ .

 ةقدـ ٌذي الدراسب ةصورًا لدور الشفافٓب فْ عهمٓب اٚةصاؿ فْ ٌٓئات الحكوهٓب الفٓدرالٓب
 .اٖهٓركٓب هف وجٍب ىظر الهةصمٓف

 وكانت أىم النتائج كالتالي: 

ادة اٚىفةاح فْ الهىظهات إلِ ةحسٓف اٖداء والتقب الةىظٓهٓب .  -1  ةؤدي ٓز
ةحقؽ الشفافٓب هةطمبات الحكوهب الدٓهقراطٓب وذلؾ هف خٛؿ ةهكٓف الهواطىٓف هف  -2

 الوصوؿ إلِ الهعموهات ودعـ هؤسسب حٓرب الصحافب.
ادة عمِ الشفافٓب ةؤتر -3  وأىشطةٍا. الحكوهب لههارسات الجهٍور فٍـ ٓز
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 :وجاءت أىم التوصيات كالتالي
ضرورة العهؿ عمِ ٓزادة وعْ كؿ هف لً هصمحب بالهىظهب واٌٚةهاـ بٍـ وباحةٓاجاةٍـ  -1

 .بذٓب الراجعواٚسةفادة هف الةغ
 .الهىظهبضرورة ةكاتؼ جٍود الهةصمٓف والهدٓٓرف لخمؽ تقافب ةىظٓهٓب ةعزز الشفافٓب فْ  -2
فٓها ٓةعمؽ بالهعموهات عف الحكوهب لةوفٓر  ضرورة ةحدٓد الهجاٚت الةْ ةٍـ الهواطىٓف -3

 أدوات ةحدد أي الهعموهات الةْ ٓىبغْ عمِ الحكوهب ةعهٓهٍا.

 اٌزؼم١ت ػٍٝ اٌعؼاقبد اٌكبثمخ: 1.2.4

 ِٓ ضالي اقزؼؽاٌ اٌعؼاقبد اٌكبثمخ ٠زضر ِب ٠ٍٟ:

 ِٓ ز١ث اٌّٛضٛع :  -  

, اٖداء , الةىهٓب الهسةداهبالقٓادة ا٘دآربا )السابقب عف هواضٓع هخةمفب هىٍ الدراساتةحدتت 
 , عٛقب الشفافٓب بالحكـ الرشٓد والدٓهقراطٓب., الحكـ الصالحالرقابب ا٘دآرب , الشفافٓب,ا٘داري

 ِٓ ز١ث اٌؿِبْ: -

 ـ.2003جهٓع الدراسات اةسهت بالحداتب فجهٓعٍا كاف بعد العاـ 
 ِٓ ز١ث اٌّىبْ: -

كاف ٌىاؾ اخةٛؼ واضح فْ أهاكف ةطبٓؽ الدراسات السابقب فهىٍا هف ُطبؽ عمِ الهؤسسات 
الحكوهٓب, وهىٍا هف ُطبؽ عمِ هؤسسات القطاع الخاص, وهىٍا هف طُبؽ عمِ الهؤسسات 

 الةعمٓهٓب كالجاهعات والهعاٌد.
 إٌّٙح اٌّكزطعَ: -

فسر الباحث ذلؾ كوىً هىٍجًا ٓصؼ أغمب الدراسات اسةخدهت الهىٍج الوصف   ْ الةحمٓمْ,  ٓو
 الظاٌرة وصفًا دقٓقًا كها ٌْ فْ الواقع.

 ِٓ ز١ث األظٚاد: -

جهٓع الدراسات السابقب اسةخدهت اٚسةباىب كأداة رئٓسٓب لمدراسب, وٓفسر الباحث ذلؾ أف 
ت الهطروحب.  اٚسةباىب ةهىح الهبحوث وقةًا كافًٓا لٙجابب عف الةساٚؤ

 :خز١ث اٌؼ١ٕ ِٓ -

كاف ٌىاؾ ةبآف واضح فْ العٓىات الهسةخدهب فْ الدراسات السابقب فهىٍا هف كاىت عٓىةٍا 
هوظفٓف حكوهٓٓف هف الدرجب التاىٓب والتالتب, وهىٍا هوظفٓف عادٓٓف, وهىٍا هدراء هدارس 

 وهدرسٓف, وجاهعٓٓف, وهىٍا هدراء عاهوف, وقٓادة وطىٓب وةربوٓب.
 ِٓ ز١ث االرفبق:  -

اةفقت الدراسات السابقب هع الدراسب الحالٓب عمِ أٌهٓب الرقابب والشفافٓب والهسائمب كهدخؿ 
 لمةىهٓب والحكـ الدٓهقراطْ الرشٓد.
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 :ِب رز١ّؿ ثٗ اٌعؼاقخ اٌسب١ٌخ ػٓ اٌعؼاقبد اٌكبثمخ -
ف ةةهٓز الدراسب الحالٓب عف الدراسات السابقب فْ جاىبٍا الهوضوعْ حٓث ةىاولت واقع دٓوا   

ذي هف  الرقابب الهالٓب وا٘دآرب وهدى ةحقٓقً لهعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب, ٌو
 أوائؿ الدراسات الةْ ةةحدث عف ٌذا الهوضوع عمِ حد عمـ الباحث. 

 فٍمع اقزفبظح اٌجبزث ِٓ اٌعؼاقبد اٌكبثمخ ِب ٠ٍٟ:  ,ز١ث االقزفبظح ِٓ -

 صٓاغب هشكمب وفرضٓات الدراسب.  
 )اخةٓار وةصهٓـ أداة الدراسب ) اٚسةباىب. 
 .جهع الهادة العمهٓب الهةعمقب بالجاىب الىظري هف الدراسب 
 . صٓاغب الةوصٓات والهقةرحات 

ث٤ٖاُلهاٍخاُؾب٤ُخٝاُلهاٍبداَُبثوخ:اٌفدٛح اٌجسث١خٝاُغلٍٝاُزب٣٢ُٞٙؼ



 الدراسب الحالٓب الفجوة البحتٓب الدراسات السابقب
أغمب الدراسات ركزت عمِ 

كهدخؿ  والهساءلب( الشفافٓب)
 لمدٓهقراطٓب والحكـ الرشٓد .

لـ ةركز الدراسات السابقب 
عمِ جهٓع هعآٓر الحكـ 

 الرشٓد  

ةركز الدراسب الحالٓب عمِ 
جهٓع هعآٓر الحكـ الرشٓد 

 .UNDPحسب ها أوردةٍا  
أغمب الدراسات ةحدتت عف  
 الهؤسسات الحكوهٓب  والغٓر

  حكوهٓب  و عف الشركات

لـ ةركز الدراسات السابقب 
عمِ اٖجٍزة الرقابٓب فْ 

 الحكوهب

ركزت الدراسب الحالٓب عمِ 
دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب  
أحد أٌـ اٖجٍزة الرقابٓب 

 الحكوهٓب
أغمب الدراسات ةحدتت عف 
ربط عٛقب هعٓار هف 

 الهعآٓر بهةغٓرات هخةمفب

لـ ةةحدث الدراسات السابقب 
عف دور جٍاز رقابْ فْ 
 ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد

ركزت الدراسب الحالٓب  عمِ 
ربط دور دٓواف  الرقابب 
الهالٓب وا٘دآرب  بةحقٓؽ 

 هعآٓر الحكـ الرشٓد
هعظـ عٓىات الدراسات 
السابقب كاىت هوظفْ  

 حكوهب وهدارس وقٓادات  

أغمب الدراسات لـ ةأخذ 
 ىات هف الفئب العمٓاعٓ

الدراسب الحالٓب ركزت عمِ 
الفئب العمٓا )وكٓؿ وزارة , 

 (وكٓؿ هساعد, هدٓر عاـ
عوكثٞاٍطخاُجبؽشث٘بءػ٠ِ"اُلهاٍبداَُبثوخ"
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 : اٌفًً اٌثب2ٟٔ

 ؽلبثخ ٌٍ اإلطبؼ اٌّفب١ّٟ٘ 


 )المفيوم , األىمية , األىداف( الرقابةالمبحث األول:  : 1.2

 : ةطور هفٍـو الرقابب .1.1.2

 : أٌهٓب الرقابب. 2.1.2

 : أٌداؼ الرقابب.3.1.2

 .الرقابة , وأدوات(مراحل, وأنواع, ومستويات) المبحث الثاني : 2.2

 : هراحؿ الرقابب.  1.2.2

 : أىواع الرقابب. 2.2.2

 : هسةوٓات الرقابب. 3.2.2

 الرقابب.: أدوات 4.2.2

  (مقومات ومبادئ العممية الرقابيةالمبحث الثالث ) : 3.2

 : هقوهات العهمٓب الرقابٓب . 1.3.2

 : هبادئ العهمٓب الرقابٓب . 2.3.2

 (الرقابة في القطاع الحكومي) المبحث الرابع :4.2

 : الرقابب فْ القطاع الحكوهْ .1.4.2

 : أٌـ اٖجٍزة الرقابٓب فْ فمسطٓف . 2.4.2

 : خصائص الىظاـ الرقابْ الفعاؿ.3.4.2

 رقابٓب.ل: هعوقات العهمٓب ا  4.4.2
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 اٌّجسث األٚي 

 اٌؽلبثخ ) اٌّفَٙٛ, األ١ّ٘خ, األ٘عاف(1.2:

 

 ر١ّٙع :

(, وقاؿ ةعالِ " ها ٓمفظ هف قوؿ 1آٓب  -قاؿ اهلل ةعالِ " إف اهلل كاف عمٓكـ رقٓبًا " )سورة الىساء 
  .(18أٓب –إٚ لدًٓ رقٓب عةٓد ) سورة ؽ 

 هف خٛلً  ٌْ الهقٓاس والهٓزاف الذيو  حدى الوظائؼ اٖساسٓب  لمعهمٓب ا٘دآربإ الرقابب 
ـ  ةقوـ ا٘دارة  ْ الوظٓفب الرئٓسٓب العاهمٓجٍود بقٓاس وةقٓو  الةْ ةساٌـ فْ هعرفبف لدٍٓا, ٌو

ؽ الخطط الهوضوعب ٓهف أجؿ الةأكد هف ةحق ٓجاد حموؿ لٍا افات واٖخطاء والعهؿ عمِ إاٚىحر 
ًٚ إلِ ةحقٓؽ الةىهٓب والةطور ا كفاءة وفاعمٓب وصو بها ٓعهؿ عمِ ةحقٓؽ  بأفضؿ طٓرقب وأكتٌر

 الهوضوعب. اٌٖداؼ

اٚخةٛؼ بٓف الكةاب والباحتٓف فْ  هبٓىاً ا الهبحث لٓةىاوؿ هفٍوـ الرقابب, لذا جاء ٌذ
الوصوؿ إلِ ةعٓرؼ هوحد لمرقابب, كها ٓةىاوؿ أٌهٓب الرقابب كوظٓفب لضبط وهةابعب سٓر 
ةطرؽ ٌذا  العهمٓات داخؿ الهىظهب, والعهؿ عمِ ةفادي الهشكٛت الةْ قد ةصاحبٍا, كها ٓو

ًٚ لٌٗداؼ لمرقابب  الهبحث لٌٗداؼ الهخةمفب والةْ هف أٌهٍا الةأكد هف ةىفٓذ الخطط وصو
    الهرسوهب.
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 : ِفَٙٛ اٌؽلبثخ: 1.1.2
 رأى البعض أف فىجد ,واضحاً  اخةٛفاً  الرقابب ةعٓرؼ فْ والباحتٓف الكةاب آراء لقد اخةمفت
 عهمٓب هةداخمب ٌْ ذاةٍا الرقابب عهمٓب بأف ذلؾ هعممٓف وهوحد دقٓؽ عمهْ ةعٓرؼ صعوبب وضع

 ٚخةٛؼ ةبعاً  ٔخر إداري ىظاـ هف ٓخةمؼ هضهوىٍا أف كها اٖىشطب, هف الكتٓر هع وهةشابكب
 السٓاسْ والحكوهب والىظاـ الدولب وظٓفب أساسٍا عمِ الةْ ةسةىد السٓاسٓب والىظٓرات الهجةهعات

 .... (.         2004:26كٛب, )

 أعهاؿ وهةابعب إدارة الجٍاز فْ ٓةولِ الهدٓر بواسطةٍا الةْ العهمٓب فمقد ُعرفت الرقابب بأىٍا.   
 بً ةقوـ الذي الىشاط بأىٍا :وكذلؾ ةعرؼ ٓحققوف أٌدافٍا, البشر ٓجعؿ أف هحاوًٚ  الهىظهب
 ضعؼ هف ٓعةٓرٍا قد ها إصٛح عمِ والعهؿ وةقٓٓهٍا السٓاسات الهوضوعب ةىفٓذ لهةابعب ا٘دارة
 (. 19-2003:18الهىشودة) الىهٓاف,  اٌٖداؼ ٓهكف ةحقٓؽ حةِ

الرقابب بأىٍا" عبارة عف جٍد هىظـ لوضع هعآٓر اٖداء  Robert Mocklerولقد عرؼ   
هع أٌداؼ الةخطٓط لةصهٓـ ىظـ هعموهات ةغذٓب عكسٓب لهقارىب ا٘ىجاز الفعمْ بالهعآٓر 

ٚةخاذ أي عهؿ هطموب لمةأكد الهحددة هسبقًا, لةقدٓر ها إذا كاف ٌىاؾ اىحرافات وةحدٓد أٌهٓةٍا 
هف أف جهٓع هوارد الهىظهب ٓةـ اسةخداهٍا بأكتر الطرؽ فاعمٓب وكفاءة ههكىب فْ ةحقٓؽ أٌداؼ 

 (.  2012:20الهىظهب )عوض,

 و الهىظهب هوارد اسةغٛؿ و كفاءة هف الةحقؽ إلِ ٓسعِ إداري ىشاط وُعرفت الرقابب " بأىٍا
إلِ  ةسعِ بحٓث ,الهؤسسب أو الةىظٓـ فْ أٌهٓب ذو إداري ىشاط ٌْ ,  وبالةالْأٌدافٍا ةحقٓؽ
 ٓعاب هاو  لٍا, الهخطط اٌٖداؼ وفؽ ةسةغؿ الهؤسسب داخؿ الهوارد أف هف ؽالةحق و الةأكد
, ةقٓٓـ و هةابعب عهمٓب فْ الرقابب دور أٌهؿ الةعٓرؼ أىً ٌذا عمِ  (15 :2008 اٖداء ) بمـو

 اٌٖداؼ ةحقؽ هدى هف الةحقؽ عهمٓب :وحسب دٓواف الهوظفٓف العاـ ُةعرؼ الرقابب عمِ أىٍا   
 وقت أقصر فْ اٚىحرافات ةقمٓؿ عمِ والعهؿ ةحقٓقٍا عف هعٓقات والكشؼ بكفآب الهرسوهب

  .( 2008ههكف) دٓواف الهوظفٓف العاـ,

عهمٓب هىٍجٓب ٓسةطٓع هف خٛلٍا الهدٓروف ضبط هخةمؼ اٖىشطب  :وةعرؼ الرقابب بأىٍا     
 .الةىظٓهٓب لةةوافؽ هع الةوقعات الهقررة فْ الخطط والهوازىات واٌٖداؼ وهعآٓر اٖداء
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الوظٓفب الةْ ٓهكف عف طٓرقٍا الةأكد هف أف ها ةـ أو ٓةـ هف أعهاؿ  :كذلؾ عرفت الرقابب بأىٍا
ً, والرقابب وظٓفب إدآرب ةعهؿ عمِ قٓاس درجب أداء الىشاطات الةْ ٓكوف هطابقًا لها ٓراد إةهاه

ةةـ فْ الهىظهب بقصد ةحقٓؽ أٌدافٍا وةجري عهمٓب القٓاس ٌذي وفؽ هعآٓر ٓفةرض وضعٍا 
 (. 2007:26سمفًا لكؿ وجً هف أوجً الىشاط الهٍهب ) شآٌف, 

الةحدٓد الواضح والدقٓؽ لها ٓةـ ةىفٓذي هف طرؽ ةقٓٓـ اٖداء, وهف اةخاذ  :بأىٍا ر١ؽٞ وُٓعرفٍا  
ا٘جراءات الةصحٓحٓب الٛزهب حةِ ٓةفؽ اٖداء الفعمْ هع الخطط واٌٖداؼ الهوضوعب, ولقد 

الةأكد هها إذا كاف كؿ شْء ٓحدث طبقًا لمخطط الهوضوعب  :بأىٍا  ٕ٘ؽٞ فب٠ٛيعرفٍا الفرىسْ 
والهبادئ الهحددة, وأف غرضٍا ا٘شارة إلِ ىقاط الضعؼ واٖخطاء بقصد  والةعمٓهات الصادرة

ْ ةىطبؽ عمِ كؿ شْءهعالجةٍا وهىع ةكرار حدوت  (.  62: 2008)باعموي, ٍا, ٌو

جراءات الةصحٓحٓب إف اء الفعمْ بها ٌو هخطط واةخاذ ا٘بأىٍا هقارىب اٖد ِب٘ؽكها عرفٍا 
أىٍا عهمٓب هىٍجٓب ٓسةطٓع هف خٛلٍا الهدٓروف ضبط عمِ  اٌٙٛاؼٞلـز اٖهر, كذلؾ عرفٍا 

هخةمؼ اٖىشطب الةىظٓهٓب لمةوافؽ هع الةوقعات الهقررة فْ الخطط والهوازىات واٌٖداؼ 
 (.  82: 2007والهعآٓر)الشٓخ عٓد,

ويرى الباحث أن الرقابة ىي: عممية التأكد من أن المؤسسة تسير طبقًا لمخطط الموضوعة 
 ف.اىداأل تحقيق ىذهاًل لألىداف المرسومة, ووضع اليد عمى المعيقات التي تحول دون و وص

 :: أ١ّ٘خ اٌؽلبثخ2.1.2

فْ بادئ اٖهر كاىت ٚ ةوجد أٌهٓب كبٓرة ٖىظهب الرقابب ىظرًا لعدـ وجود فصؿ بٓف الهمكٓب 
الشخصٓب أو رقابب الهالؾ, حٓث كاف ٓقوـ بىفسً  عرؼ بالرقاببحٓث كاف ٌىاؾ ها ُٓ  وا٘دارة,

كهرادؼ لهفٍوـ الضبط   controlعمِ رقابب أىشطب الهؤسسب, بعد ذلؾ ظٍر هفٍوـ الرقابب
الهسؤولٓات بطٓرقب ةحقؽ الضبط و , والذي ٓعىْ ةوٓزع السمطات  internal checkالداخمْ

 بهراجعب ها قاـ بً غٓري )الهدٌوف,الةمقائْ لمعهمٓات الٓوهٓب  وذلؾ عف طٓرؽ قٓاـ شخص آخر 
2014:67). 
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ا وسٓمب هف وسائؿ قٓاس اٖداء وةصحٓحً بها ٓجىب  ةمعب الرقابب دورًا أساسٓاً و   هٍهًا باعةباٌر
عىٍا  غىِ ٚو جداً  ضروٓرب عهمٓب الرقابب عهمٓب الهىشأة الكتٓر هف الهخاطر والخسائر, وةعةبر

 (:13: 2005السٓقمْ,) لعدة أسباب هىٍاغٓرة أو كبٓرة فْ أي هىظهٍب كاىت ص

 ةمؾ اٖخطاء الكبٓرة والهكمفب. خاصب. ةهىع أو ةقمؿ حدوث اٖخطاء 1 

 . الةأكد هف أف العهؿ ٓسٓر بصورة جٓدة ووفؽ ها ُخطط لً هسبقًا.2

 سٓها عىدها ةقـو ا٘دارة بهكافأة الهجدٓف.ٚ . العهؿ عمِ ةشجٓع الىجاح ا٘داري 3

رث اقةصادٓب سٓها عمِ هسةوى الدولب وعمِ هسةوى الهؤسسات والهىظهات . هىع حدوث كوا4
ا٘ىةاجٓب الكبٓرة, الةْ إذا ها أفمست هتؿ ٌذي الهىشآت سةؤدي إلِ آتاٍر وخٓهب عمِ هسةوى 

 اٚقةصاد الكمْ.

الٍدر  فْ ةطبٓؽ الخطط الهوضوعب وةقمٓؿ. ةحقٓؽ الةىهٓب والةطور, عف طٓرؽ الهساعدة 5
 الزائدة والبطالب الهقىعب وها إلِ ذلؾ هف أهور.والةكالٓؼ 

 (: 44: 2008,)ثِّٞ وّب ٚرجؽؾ أ١ّ٘خ اٌؽلبثخ ِٓ ضالي ِب ٠ٍٟ 

  هف الةوجًٓ والةىظٓـ والةخطٓط ٓرةبطاف ًٛ ارةباطٍا بالعهمٓب اٚدآرب ارةباطًا وتٓقًا ٖف ك
ةأتراف بٍا.  بالعهمٓب الرقابٓب  ٓؤتراف ٓو

  الهحصمب الىٍائٓب ٖىشطب وهٍاـ الهىظهب وهف خٛلٍا ٓهكف قٓاس العهمٓب الرقابٓب ةهتؿ
 هدى كفاءة اٖداء فْ الهىظهب.

 ط ٌو هطمب أساسْ لمقٓاـ بعهمٓب ٓةرةبط الرقابب ارةباطًا وتٓقًا بعهمٓب الةخطٓط ٖف الةخط
 الرقابب.

 ؿ ٓهكف إف الخطأ الصغٓر الذي ٚ ٓكةشؼ فْ وقةً ٓصبح خطًأ كبٓرًا وىظاـ الرقابب الفعا
 ا٘دارة هف الكشؼ عف اٖخطاء فْ وقةٍا وهحاولب حمٍا.

  إف  الةعقٓد فْ بٓئب العهؿ الهعاصرة  ٓحةـ عمِ اٚدارات ضرورة الةجاوب هع الةغٓرات
 البٓئٓب والرقابب الفعالب ةعهؿ عمِ سرعب ةجاوب اٚدارة هع ٌذي الهةغٓرات.
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 فٟ األِٛؼ اٌزب١ٌخ:٠ٚؽٜ اٌجبزث أْ أ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ اٌؽلبث١خ رزّثً 

 بكفاءة عالٓب. فطبءٝٓؾبُٝخػالعٜبٍوػخاُزؼوفػ٠ِاأل 

 ثبُقطٜأُوٍٞٓخ.اُؼب٤ُِٖٓزيآّؼوكخٓلٟا 

 ٍا.الةعرؼ عمِ ىقاط القصور فْ اٖداء والعهؿ عمِ هعالجة 

  اُزو٤ًيػ٠ِاُؼ٤ِٔبدماداُغٞكحاُؼب٤ُخٝاُز٢رؼَٔػ٠ِهكغَٓزٟٞاألكاء. 

 ٖٓقزِقاُلٝائوكافَأُئٍَبدثٔب٣ي٣لًٖٓلبءحاألكاءاُز٤َ٘نث٤. 

 .العهؿ عمِ كشؼ الهوارد البشٓرب الةْ ةةهٓز بالكفاءة والفاعمٓب 

ٓرى الباحث أف أٌهٓب الرقابب ةبرز هف خٛؿ الحفاظ عمِ الهاؿ العاـ وحسف إدارةً و 
رسوهب وفقًا لمخطط واسةغٛلً بها ٓفٓد الهؤسسب, والهساعدة فْ الوصوؿ إلِ اٌٖداؼ اله

الهوضوعب, والةأكد هف سٓر العهمٓات  ضهف الهعآٓر الهطموبب بها ٓكفؿ ةقدـ وةطور الهؤسسب 
والحد هف هشكٛةٍا الةْ قد ةحدث بشكؿ هفاجئ بها ٓؤدي الِ ةرشٓد اسةغٛؿ الهوارد وحسف 

 اسةخداهٍا  أتىاء العهؿ.

 ف اكةشاؼ اٖخطاء وةصحٓحٍا وهىعهلذلؾ ٚ ةقةصر أٌهٓب الرقابب  عمِ ها ةؤدي إلًٓ 
اٖخطاء قبؿ وقوعٍا , بؿ ٌْ أٓضًا ةمقْ الضوء عمِ اٚٓجابٓات عبر اكةشاؼ الكفاءات 

, وبالةالْ ضرورة الرقابب وأٌهٓةٍا لٓست هحؿ شؾ فٍْ ذات ىةاجٓبدآرب وةىهٓب الكفآات ا٘ا٘
 .((Geradine, 1999:4أٌهٓب  خاصب لجهٓع وظائؼ ا٘دارة

 أ٘عاف اٌؽلبثخ:3.1.2:

ةعرض الكتٓر هف الكةاب والباحتٓف إلِ هوضوع أٌداؼ الرقابب وقد ةىاوؿ بعضٍـ الةأكٓد 
ةطبٓؽ الموائح والىظـ والةأكد هف سٛهب القواىٓف أف ةعهؿ عهمٓب الرقابب عمِ عمِ ضرورة 

 فْ إدارة ىاجحب لشؤوف الدولب.لهساعدة القٓادة والةعمٓهات, والةأكد هف كفاءةٍا 

 أٌـ اٌٖداؼ الةْ ٓجب أف ٓةضهىٍا الىظاـ الرقابْ ٖجٍزة الرقابب العمٓا الكفراويولقد ذكر 

  (:40-39: 2006) أبو ٌداؼ, 

  ةـ وفقًا لها ٌو هقرر لً, والكشؼ عها ٓقع هف هخالفات  ا٘ىفاؽالةحقؽ هف أف. 
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  اٖداء فْ الوحدات لمةأكد هف أف الةىفٓذ ٓسٓر وفقًا هةابعب ةىفٓذ الخطب الهوضوعب, وةقٓٓـ
لمسٓاسات الهوضوعب ولهعرفب ىةائج اٖعهاؿ والةعرؼ عمِ هدى ةحقٓؽ اٌٖداؼ 
الهرسوهب والكشؼ عها ٓقع هف اىحرافات وها قد ٓكوف فْ اٖداء هف قصور وأسباب ذلؾ 

 ٚةخاذ اٚجراءات الةصحٓحٓب الٛزهب.
 والقواىٓف والةعمٓهات والةأكد هف هدى كفآةٍا وهٛئهةٍا واكةشاؼ  الةأكد هف سٛهب الموائح

حكاـ الرقابب دوف ةشدد فْ ٚقةراح وسائؿ العٛج الةْ ةكفؿ أىقاط القصور فٍٓا 
 .جراءات٘ا
 إلِ ٓسعِ أٌداؼ ىظاـ لكؿ أف وطالها ىظاـ, أي داخؿ حٓوٓاً  ىشاطاً  الرقابب كها وةهتِّؿ    

 ٌذا هكوىات وةحفٓز دفع بٍدؼ الىظاـ ٌذا داخؿ لٗداء هٛزهب ةكوف الرقابب فإف ةحقٓقٍا,
 بالهعآٓر هىةظهب وبصورة الفعمْ اٖداء هقابمب تـ اٌٖداؼ, ةمؾ ةحقٓؽ أجؿ هف الىظاـ
 .(2006:42 )حسوف,الخطب ضهف هسبقاً  الهحددة

  أف الرقابب وظٓفب إدآرب ةٍدؼ إلِ ها ٓمْ: (28 :2008) العاجزولقد ذكر 

ةوفٓر الهعموهات الواقعٓب عف أداء وسموؾ العاهمٓف لٙدارة العمٓا كعىصر أساسْ ةعةهد عمًٓ  -1
ـ.  فْ وظٓفب الةقٓو

ا الهىظهب هف أواهر وةعمٓهات ةىفذ وفؽ -2 اٌٖداؼ والغآات  الةأكد هف أف القرارات الةْ ةصدٌر
 جمٍا.أالةْ صدرت هف 

ٓجاد الحموؿ كشؼ اٚىحرافات فْ هجاؿ الةطبٓؽ سواء أكاىت  -3 بالىسبب لٗداء أو السموؾ وا 
 الهىاسبب لعٛجٍا.

كشؼ هؤشرات الةغٓٓر الداخمٓب والخارجٓب هف خٛؿ عهمٓب الرقابب فْ هخةمؼ اٖىشطب  -4

حاطب ا٘دارة العمٓا عمهاً   بٍذي الهؤشرات ٖخذٌا بعٓف اٚعةبار فْ ةخطٓطٍا الهسةقبمْ. وا 

ذكر        فْ الىاجحب القٓادة ةأهٓف ضرورة :ٌو بالرقابب الهقصود أفب (2008:47) بموم ٓو

 :ٌْ لمرقابب اٖساسٓب اٌٖداؼ فإف عمًٓو  ,الهؤسسب إدارة



15 

 

ا فْ ةسٓر الخطب أف هف بالةأكد وذلؾ الىجاح, ةحقٓؽ عمِ ا٘دارة هعاوىب -1  هساٌر
 الهرسوـ.

 الواجبات. ةىفٓذ هدى هعرفب و الهخططب الهٍاـ ةىفٓذ هف الةأكد -2
 ٓةخذ أو فوراً  ةعالج لكْ الوقوع, طٓرؽ فْ ةكوف عىدها أو وقوعٍا فور اٖخطاء اكةشاؼ -3

 .لهىع حدوتٍا ٓسةمـز ها
 هتؿ العاهمٓف الهىظهب أو الهىشأة قٓاـ فْ الهصمحب ذات اٖطراؼ حقوؽ عمِ الهحافظب -4

 .هعٍا الهةعاهمٓف فٍٓا و
 .طرؼ الجهٓع هف احةراـ هحؿ الصادرة القرارات وأف ,ةهاهاً  هطبقب القواىٓف أف هف الةأكد -5

لضبط العهمٓات هف خٛؿ ها سبؽ ٓرى الباحث أف الرقابب ٌْ عهمٓب إدآرب شاهمب ةسعِ 

ًٚ لةحقٓؽ اٌٖداؼ ْ عبارة عف عهمٓب ةصحٓحٓب داخؿ الهؤسسب وهةابعب ا٘جراءات وصو , ٌو

عهؿ عمِ وال ,لهعالجب ىقاط الضعؼ وةقوٓب أوجً القصور فْ العهمٓات, وةسوٓب اٚىحرافات

ا فْ الهسةقبؿ.  ةفادٍٓا و هىع ةكراٌر
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   اٌّجسث اٌثبٟٔ 

 ِؽازً, أٔٛاع, ِكز٠ٛبد اٌؽلبثخ: 2.2

 : ِؽازً ػ١ٍّخ اٌؽلبثخ:1.2.2

بٓرة هراحؿ, كؿ هرحمب هف هراحؿ الرقابب لٍا أٌهٓةٍا الكهةكاهمب ةهر بعدة شاهمب و  عهمٓب  الرقابب
 ةةضهف العهمٓب الرقابٓبو الةْ ةمٍٓا؛  الهرحمبف كؿ هرحمب ةعةهد عمِ فْ الهىظوهب الرقابٓب, كها أ
 العاهب وةصحٓح اٚىحرافات ) الهؤسسب وقٓاس اٖداء ,وضع الهعآٓر :تٛث هراحؿ أساسٓب ٌْ

  .(86-87:الهٍىْ والةدٓرب الفىْ لمةعمٓـ

ْ أداة قٓاس كهٓب أو ىوعٓب صههت هف أجؿ قٓاس الىةائج الفعمٓب  :المعايير وضع: أوالً  ٌو
لِ هعآٓر إدآرب ةةضهف بحٓث ةعكس اسةراةٓجٓةٍا, وةصىؼ إ ٌٖداؼ الهؤسسب وخططٍا

وهعآٓر ةقىٓب الةقآرر والموائح وةقٓٓهات اٖداء وةركز عمِ ىوعٓب اٖداء الهطموب لبموغ الٍدؼ, 
   .( 32: 2008)العاجز, ةحدد هآٌب وكٓفٓب العهؿ

 الخاصب والبراهج وا٘جراءات والسٓاسات واٌٖداؼ لمخطط ةرجهب عف عبارة ٌْ والهعآٓر    
ذا  هىشأة بكؿ هعآٓر  كمٍا ةصبح قد إجراء وكؿ سٓاسب وكؿ ٌدؼ وكؿ برىاهج كؿ أف ٓعىْ ٌو

 .الهةوقع أو الفعمْ اٖداء لقٓاس ةسةخدـ

 بهعىِ ةقٓٓـ ا٘ىجاز قٓاس اٖداء الفعمْ وهقارىةً باٖداء الهعٓاري , أي :األداء قياس: ثانًيا 
 ةـ الةْ الهسةٍدفب بالىةائج الىةائج الهحققب ةقارف حٓث ,الهحددة بواسطب الهعآٓر العهؿ أداء بعد

 .إلٍٓا الوصوؿ ٓجب كغآات وضعٍا

اء جراءات الهةخذة لهعالجب اٚىحرافات والفروؽ بٓف اٖدا٘ :واالنحرافات األخطاء تصحيح: ثالثاً 
عمِ الهعٓار  اجب اةخاذي ةجاي اٚىحراؼ ٓجب اٚعةهادجراء الو الفعمْ والهسةٍدؼ, ولةحدٓد ا٘

ودقب القٓاس الةْ أظٍرت اٚىحراؼ, وةحمٓؿ اٖداء لهعرفب سبب اٚىحراؼ تـ ٓمْ ذلؾ القٓاـ 
 .( 33: 2008)العاجز, بالخطوات الةصحٓحٓب بٍدؼ الوصوؿ لمىةائج الهسةٍدفب

 

 



11 

 

 :: أٔٛاع اٌؽلبثخ2.2.2

 نوعين أساسيين ىما : ىناك من اعتمد في تقسيمو لمرقابة عمى

 داريةالرقابة اإل 

خمؽ اٚرةباط بٓف الهٍاـ وةىسٓقٍا بهقةضِ الخطب الهوضوعب  :ُةعرؼ الرقابب ا٘دآرب عمِ أىٍا
ا بأسموب ٓةٓح الهجاؿ ٘ىجاز هٛئـ  ٘ىجاز أٌداؼ هحددة, وةبعًا لذلؾ ةهارس الرقابب دوٌر

 .( 82: 2007الشٓخ عٓد,)لٌٗداؼ 

 ا٘هكاىٓات وأف الصحٓح, اٚةجاي فْ اٖعهاؿ سٓر ةضهف إدآرب أداة :وةعرؼ أٓضًا بأىٍا    
 بكفآب الهرسوهب اٌٖداؼ إلِ الوصوؿ هف ا٘دارة ةهكف بطٓرقب اسةخداهٍا والبشٓرب ٓةـ الهادٓب
 والةعمٓهات الصادرة الهقررة لمخطب طبقاً  ٓةـ الةىفٓذ أف هف الةحقؽ :وةعرؼ كذلؾ بأىٍا ,وفعالٓب
وعب الخطط الهوض حسب ةسٓر اٖعهاؿ كاىت إذا عها اكةشاؼ عهمٓب فٍْ الهعةهدة, والهبادئ

  (. 26: 2004)كٛب, لمكشؼ عف ىقاط الضعؼ وعٛجٍا

 بواسطب إدارة وذلؾ بالخطط اٖداء ٓقارف الذي الىظاهْ الجٍد ٌْ :اإلدارية والرقابة
 قٓاس عهمٓب: أىٍا عمِ ةجهع ةكاد فإىٍا ا٘دآرب الرقابب ةعٓرفات ةعدد هف الرغـ عمِو  ,اٖعهاؿ

 أسباب وةحمٓؿ الهرسوهب, الخطط خٛؿ هف الهةوقَّع باٖداء وهقارىةٍا لٗداء, الىةائج الفعمٓب
 لً, الهخطط الطٓرؽ فْ العهؿ سٓر لضهاف الٛزهب الةعدٓٛت إجراء بغٓب إف وجدت اٚىحرافات

 (.2006:45, حسوف) الهىشودة اٌٖداؼ ةحقٓؽ تـ وهف

  اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ 

 بها العاـ الهاؿ اسةعهاؿ حسف الةأكد هف ةسةٍدؼ الةْ الرقابب ةعرؼ الرقابب الهالٓب بأىٍاو 
ْ أٓضًا عهمٓب الةىظٓـ أٌداؼ ٓةفؽ هع  سوء هف العاهب اٖهواؿ عمِ الهحافظب ا٘داري, ٌو

 ةحصٓؿ ا٘ٓرادات فْ بٍا الهعهوؿ بالقواىٓف ا٘دارة الةزاـ هف الةحقؽ طٓرؽ الةصرؼ وذلؾ عف
 ٓخدـ وبها قاىوىاً  الهحددة فْ اٖوجً ةةـ الىفقات أف هف والةأكد العاهب, الىفقات وصرؼ العاهب

 .(7 : 2011)بشىاؽ, العاهب الهصمحب
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 لهخةمؼ وهسآرةٍا الهالٓب ا٘جراءات صحب هف الةأكد إلِ الرقابٓب ا٘جراءات وةٍدؼ كها      
 ةحدٓد خٛؿ هف القرارات اةخاذ عمِ الهدراء قدرات ةعٓزز عمِ وةعهؿ, العمٓا والسٓاسات الخطط

 .( 16: 2005,شرؼ) والهعآٓر الخطط عف اٚىحرافات

هكف       وطرؽ, الهالٓب والهوارد الكسب طرؽ عمِ الرقابب :أىٍا عمِ الهالٓب الرقابب ةعٓرؼ ٓو
 عف والبحث الهالٓب اٖخطاء عف الكشؼ الهالٓب الرقابب ةشهؿ كها ,ىفاقٍاإ أو فٍٓا الةصرؼ
 .هعالجةٍا عمِ والعهؿ حدوتٍا أسباب

هىٍج عمهْ شاهؿ ٓةطمب الةكاهؿ, واٚىدهاج بٓف  الرقابب حسب الهفٍوـ الحدٓث فٍْ:أها 
ٍٓدؼ إلِ الةأكد هف الحفاظ عمِ اٖهواؿ , دآربوا٘ب ٓالهفآٌـ القاىوىٓب واٚقةصادٓب والهحاسب

العاهب ورفع كفاءة اسةخداهٍا وةحقٓؽ الفعالٓب فْ الىةائج الهةحققب عمِ أف ٓقوـ بٍذي الهٍهب 
  .( 2015:10,الحاطوـ)خاضع لمسمطب الةىفٓذٓب  غٓرجٍاز هسةقؿ 

 ( 25: 2003)الىهٓاف,الرقابة إلى رقابة مباشرة , ورقابة غير مباشرة ىناك من قسم كذلك   

 إذ ٓقوـ الهٛحظب الشخصٓب, طٓرؽ عف الرقابب هف الىوع ٌذا ٓةـ..  اٌؽلبثخ اٌّجبنؽح  -1
 الهعموهات عمِ بغرض الةعرؼ هعٍـ والةحدث أعهاؿ الهرؤوسٓف بهراقبب بشخصً الهسئوؿ
ء اٖفراد ٓبدٍٓا الةْ اٚىعكاسات وعمِ الضروٓرب  . العهؿ طبٓعب ةجاي ٌٚؤ

 القٓاـ بهٛحظات شخصٓب الهسئوؿ عمِ ٓةعذر قد عدٓدة ٖسباب .. غ١ؽ اٌّجبنؽحاٌؽلبثخ  -2
 ةزداد الةْ الرقابٓب الةقآرر طٓرؽ عف وذلؾ الهباشرة, غٓر الرقابب ٓمجأ إلِ لٍذا العهؿ, لسٓر

الهىاسب  الوقت فْ الخطأ هف اكةشاؼ الهسئوؿ ٓةهكف حةِ ودقب قدهت بسرعب إذا فعالٓةٍا
 ا٘جراءات. واةخاذ

كذلك ىناك من اتبع في تصنيفو لمرقابة عمى معايير مختمفة من أىميا )الزمن واليدف 
 .والتخصص والمصدر والجية التي تمارسيا(

 اٌؽلبثخ زكت اٌزٛل١ذأٚالً: 

  :وقد قسهت الرقابب حسب الةوقٓت  إلِ تٛث أىواع     

 القواىٓف والةشٓرعات واٖىظهب الةْ وةةـ عف طٓرؽ اصدار  :اٌؽلبثخ اٌكبثمخ ٌٍزٕف١ػ
, عمقب بةحصٓؿ اٚٓرادات قبؿ جهعٍاةكفؿ سٓر العهؿ بالشكؿ الهطموب واٖحكاـ الهة
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وكذلؾ ةدٓرب الهوظفٓف والعهاؿ عمِ كٓفٓب القٓاـ باٖعهاؿ الهوكمب الٍٓـ هسبقًا قبؿ 
, ةكمٓفٍـ بٍا    .(15 :2015 )الحاطـو

 الرقابب الهرحمٓب, وةةـ ٌذي الرقابب بب الةخطٓطٓب, أو وةسهِ بالرقا :اٌؽلبثخ اٌّزؿإِخ
أتىاء ةىفٓذ العهؿ, وةٍدؼ ٌذي الرقابب إلِ الةأكد هف أف العهؿ ٓؤدى بطٓرقب هٛئهب 
وكها ٌو هخطط, وفْ الهسةوى اٚسةراةٓجْ ٓركز ٌذا الىوع هف الرقابب عمِ الىةائج 

هؿ عمِ اةخاذ الةعدٓٛت والعالربع سىوٓب لمةعرؼ عمِ طبٓعب الةقدـ الةىظٓهْ, 
 .( 2007:37)شآٌف, الضروٓرب

 ٍدؼ :اٌؽلبثخ اٌالزمخ , اٖعهاؿ ىجازإ بعد واٖخطاء الهخالفات كشؼ إلِ الىوع ٌذا ٓو
ةـ  هقارىةٍا بىةائج أو, هخطط ٌو بها وهقارىةٍا ىةائج العهمٓات هراجعب بعد ذلؾ ٓو

,) السابقب السىوات     .(16-2015:17 الحاطـو

  اٌؽلبثخ زكت اٌٙعفثب١ٔبً: 

 :ٌهاٌدفٍا و  بحسب الرقابب هف ىوعٓف بٓف الةهٓٓز ٓهكف

ْ اٌؽلبثخ اإل٠دبث١خ:  وا٘جراءات لمسٓاسات الةىفٓذ هراحؿ ةةبع خٛؿ هف ا٘دارة ةهارسٍا الةْ ٌو
 ةحقٓؽ لضهاف ا٘دارة ةشرعٍا الةْ واٖىظهب لموائح هف هطابقب العهمٓات لمةأكد لمخطب الهفسرة
 .(1: 2010 ,كٓرـ)  الهحددة وبالكـ وبالكٓؼ الوقت فْ الهىشودة اٌٖداؼ

 اٌؽلبثخ اٌكٍج١خ:

وةٍدؼ ٚكةشاؼ اٖخطاء واٚىحرافات بطٓرقب ٓقصد بٍا ةصٓد الهسئولٓف عف ةمؾ اٖخطاء دوف 
 ةوجًٓ اىةباٌٍـ إلِ هواطف القوة والضعؼ أتىاء عهمٓب الةىسٓؽ ودوف ةقدٓـ اٚفةراضات والحموؿ
اب ٖفراد الهؤسسب.  ذا الىوع هف الرقابب غٓر بىاء ٖىً ٓعىْ الخوؼ واٌ٘ر لمهشاكؿ القائهب, ٌو

 .( 15: 2014)عودة,

 اٌؽلبثخ زكت اٌزطًى أٚ إٌهبط ثبٌثبً: 

ٓقٓس ٌذا الىوع هف الرقابب اٖداء الٓوهْ لمعهمٓات الهخةمفب فْ كافب اٖىشطب داخؿ الوحدة هف 
ىاؾ العدٓد هف  ىةاج وأفراد, ةهوٓؿ...الخ, ٌو ٌذا  ٍا فْالةْ ٓهكف اسةخداه الهعآٓرةسوٓؽ وا 

 :(18-2013:19أبو ٌاشـ, ) الىوع هف الرقابب هتؿ
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 ساعات ةشغٓؿ أٚت؛ لهعرفب هدى فعالٓب ساعبعدد الوحدات الهىةجب إلِ عدد . إجهالْ 1
 الةشغٓؿ لٕلب.

. إجهالْ ا٘ىةاج الغٓر هطابؽ لمهواصفات إلِ إجهالْ الوحدات الهىةجب لقٓاس ىسبب ا٘ىةاج 2
 الهعٓب.

 البٓعٓب. . إجهالْ الهصآرؼ إلِ إجهالْ الهبٓعات لهعرفب ىصٓب الوحدة هف الهصآرؼ3

 اٌؽلبثخ رّبؼـ اٌزٟ اٌدٙخ ز١ث ِٓ اٌؽلبثخؼاثؼبً: 

 : لِ ىوعٓف ٌهاقابب هف حٓث الجٍب الةْ ةهارسٍا إةىقسـ الر 

ْ الرقابب الةْ ٓعٍد بٍا إلِ ٌٓئب هسةقمب ةةهةع بها ٓةهةع بً القضاء هف  :اٌؽلبثخ اٌطبؼخ١خ ٌو
الرقابٓب دآرب واٖجٍزة جراءات القاىوىٓب وا٘ؿ, كها ُعرفت بأىٍا هجهوعب هف ا٘اٚسةقٛ

الهةخصصب الةْ ةؤسس خارج الةىظٓـ الهعٓف بٍدؼ الةأكد هف كفاءة وفاعمٓب اٖداء الهالْ 
    (. 21 : 2009)الغهاري, وا٘داري لمهىظهات

ْ :اٌؽلبثخ اٌعاض١ٍخ  الخطبُعرفت بأىٍا  وقد الهىظهب, إدارة قبؿ هف ةهارس الةْ الرقابب ٌو
 البٓاىات وهراجعب اٖصوؿ لحهآب الهىشاة ةةبىاٌا الةْ والهقآٓس الطرؽ وجهٓعالةىظٓهٓب 
 عمِ العاهمٓف وةشجٓع ا٘ىةاجٓب الكفآب وٓزادة عمٍٓا عةهاداٚ وهدى دقةٍا هف والةأكد الهحاسبٓب
 .( 22-2005:23 ,شرؼ) ا٘دآرب بالسٓاسات اٚلةزاـ

 :: ِكز٠ٛبد اٌؽلبثخ3.2.2

وظٓفب الةخطٓط ةخةمؼ باخةٛؼ الهسةوٓات ا٘دآرب ولذلؾ فإف هسئولٓب وظٓفب إف هسئولٓب 
ادة  الرقابب ةخةمؼ باخةٛؼ الهسةوى, وبالةالْ فإف ٌىاؾ تٛث هسةوٓات رقابٓب ةعهؿ عمِ ٓز

ْالةحقٓؽ الخطط و  حةهاٚتا  :( 11: 2014عودة,) سٓاسات واٌٖداؼ الهحددة ٌو

 : االقزؽار١د١خ اٌؽلبثخ: 1.3.2.2

ذا  الةأتٓر ٓهكىٍا والةْ ةعقٓداً  اٖكتر البٓئٓب العواهؿ وهةابعب هراقبب ٓةضهف الرقابب هف الىوع ٌو
ةضهف كها اٚسةراةٓجٓب, الخطط ةطبٓؽ هدى عمِ كبٓرة وبصورة ر ةقٓٓـ ٓو  فحوى أو جٌو

 لٍا خطط كها اٚسةراةٓجٓب الخطط ةىفٓذ عمِ والةأكٓد الهةخذة اٚسةراةٓجٓب الةىظٓهٓب ا٘جراءات
  .وةشغٓمٓب ةكةٓكٓب رقابٓب خطط وضع فْ اٚسةراةٓجٓب الرقابب وةساٌـ ,
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 العمٓا الذٓف ا٘دارة هدراء خٛؿ هف أساسٓب وبصورة ةةـ اٚسةراةٓجٓب الرقابب أف ذكري والجدٓر
 الهخةمفب. الهىشأة وأقساـ أىشطب لكؿ الشهولٓب وبالىظرة بالخبرة ٓةهةعوف

 :اٌزىز١ى١خ اٌؽلبثخ: 2.3.2.2

ْ  الةىفٓذ عهمٓب ةقٓٓـ عمِ ةركز والةْ الوسطِ ا٘دارة بٍا ةقوـ الةْ الرقابب أىواع هف ىوع ٌو
 وهدى الةقدـ هدى وهةابعب الةىفٓذ, لعهمٓب الهرافقب الدوٓرب الىةائج وهةابعب الةكةٓكٓب, لمخطط
هكىىا لمخطط, والشٍٓرب اٖسبوعٓب الةقآرر وهةابعب وهوازىةٍا وبراهجٍا ٌٖدافٍا اٖقساـ ةحقٓؽ  ٓو
 الهعموهات ةقدٓـ خٛؿ هف اٚسةراةٓجٓب الرقابب هع الهشاركب ٓهكىٍا الةكةٓكٓب الرقابب أف القوؿ

 . اٚسةراةٓجٓب بالقضآا الهةعمقب

 : اٌزهغ١ٍ١خ اٌؽلبثخ: 3.3.2.2

ؿ عىاصر ا٘ةعىْ الرقابب عمِ العهمٓات ال هىةج سواء أكاف ىةاج إلِ ةْ ٓةـ هف خٛلٍا ةحٓو
قوـ ,سمعب أو خدهب  ا٘شراؼ خٛؿ هف الدىٓا ا٘دآرب الهسةوٓات بٍذا الىوع هف الرقابب هدٓري ٓو

 ( 31: 2012)عوض, لٗىشطب الٓوهٓب الىةائج وهةابعب الةشغٓمٓب, الخطط ةىفٓذ عمِ

 :أظٚاد اٌؽلبثخ:4.2.2

دارة في الرقابة عمى العمميات لمتأكد من الرقابية التي تستخدميا اإلدوات ىناك العديد من األ
 :(20 : 2015)العرآشْ, سيرىا وفق الخطط المرسومة ومنيا

 : اٌزمبؼ٠ؽ

ةـ  داري ىحو ةحقٓؽ اٌٖداؼ الهوضوعب بحٓث ةوضح إعدادٌا لهعرفب هدى سٓر العهؿ ا٘ٓو
ب لرؤساء العهؿ الهرسوهب فٍْ ةىقؿ صورة واضحسموؾ اٖفراد وهدى الةزاهٍـ بالبراهج والخطط 

 .القرارات الهٛئهب ةخاذبحٓث ٓةهكىوف هف ا

 :نؽاف اإلظاؼٞاإل

ب أخطائٍـ وا ةوجًٓ الهرؤوسٓف ىحو الهةقاعسٓف, وبث  سةبعادوا ىحرافاةٍـاٖداء اٖفضؿ وةصٓو
 .داريفراد ٌْ هف هٍاـ ا٘شراؼ ا٘روح الةعاوف بٓف اٖ
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 :اٌّالزظخ اٌهط١ًخ

حٓث ةعةبر هف الوسائؿ الىاجحب لمرقابب, وذلؾ لقرب الهراقب هف العاهمٓف فٓعةهد عمِ الهشاٌدة 
ـ الهباشرة فٓةـ هف خٛلٍا ةقدٓـ الىصح والةوجًٓ , كها ٓهكف أف ةةضهف هكافأة الهجدٓف وةحفٌٓز

 وهعاقبب الهخطئٓف.

 :اٌزمبؼ٠ؽ اٌطبيخ

 ٓرر لغرض هحدد فْ حالب هعٓىب.ةقوـ بإعدادٌا جٍات هعٓىب ةخولٍا القٓاـ بةقا

 :اٌؽلبثخ ثبٌسبقٛة

حٓث ٓةـ وضع براهج حاسوبٓب ةقوـ بأعهاؿ الرقابب والهةابعب ألٓب لهخةمؼ العهمٓات داخؿ 
 الهؤسسب.

 ظاؼٞ:اٌزفز١م اإل

ٍدؼ لمةحقؽ هف دقب اٖ داري ٓسعِ جراءات الهةبعب أتىاء الةىفٓذ, والةفةٓش ا٘داء  وسٛهب ا٘ٓو
 .( 32: 2003)الىهٓاف,وةحدٓد اٖسباب وهعالجب الهشكٛتلمكشؼ عف اٖخطاء 

 اٌكدالد ٚاالزًبءاد:

ْ لجهع ورصد بٓاىات اٖداء الف هكف اسةرجاعٍا وقت الحاجب إٌو لٍٓا لهعرفب هسةوى عمْ ٓو
  .( 34: 2003اٚىجاز وةقٓٓهً وهقارىةً هع ها ٌو هطموب) الىهٓاف,

رى الباحث  اسةخداـ اٖدوات الرقابٓب الهخةمفب فْ عهمٓب الرقابب ٓعهؿ عمِ ةعٓزز  أفٓو
عطْ هردود وىةائج إٓجابٓب, كها ٓؤدي إلِ هةابعب ورقابب هخةمؼ اٚجراءات  العهمٓب الرقابٓب ٓو

 والعهمٓات داخؿ الهؤسسب.
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  اٌثبٌث ثاٌّجس

 ِمِٛبد ِٚجبظب اٌؽلبثخ: 3.2

 : ِمِٛبد اٌؽلبثخ:1.3.2

ةعةبر هقوهات ىظاـ الرقابب كاٖعهدة داخؿ الهبىِ فقوة ٌذي اٖعهدة ةعكس قوة وفعالٓب ٌذا 
 .( 2012:44الىظاـ والعكس صحٓح )عواد, 

ةةوافر هجهوعب هف  ٚ بد أف لكْ ٓةهكف الىظاـ الرقابْ هف ةحقٓؽ أٌدافً بكفاءة وفعالٓبو      
لِ ةحدٓد العىاصر واٖسس الهشةركب الةْ ٓةوجب حٓث ٓسعِ الباحتوف إ ,الهقوهات والعىاصر

 (.52 :2005 اٚلةزاـ بٍا إذا ةولدت الرغبب فْ بىاء ىظاـ رقابب سمٓـ ٖي هىشأة )عٓاش,

ٛلً بىِ ىظاـ الرقابب عمِ هجهوعب هف الهقوهات والركائز والةْ هف خلذلؾ ٓجب أف ُٓ  
 :( 71: 2014وهف أٌـ ٌذي الهقوهات ها ٓمْ )الهدٌوف, ,ٓسةطٓع ةحقٓؽ أٌدافً

 , ِٚٓ أّ٘ٙب:اٌّمِٛبد اإلظاؼ٠خ -أٚالً 

بحٓث ةةضهف ةحدٓد الهسئولٓات والصٛحٓات وأف ةكوف  :وجود خطة تنظيمية سميمة -
 قابمب لةضهٓف أي ةعدٓٛت هسةقبمٓب .

حٓث ٓةـ هراقبب اٖداء بطٓرقب  : جراءات الموضوعةود نظام دقيق لمتأكد من تنفيذ اإلوج -
أو بطٓرقب غٓر هباشرة باٚسةعاىب كؿ هسؤوؿ بهةابعب أداء هرؤوسًٓ,  هباشرة بحٓث ٓقوـ

 بأدوات الرقابب الهخةمفب هف هوازىات ةقدٓٓرب أو ةكالٓؼ هعٓآرب .
ةزاـ بهسةوٓات بٍدؼ الةحقؽ هف اٚل وجود نظام جيد لتقييم األداء والحوافز والروادع: -

 اٖداء الهطموبب وةحدٓد اٚىحرافات والبحث عف أسبابٍا ووسائؿ عٛجٍا .

 ِٚٓ أّ٘ٙب: ثب١ٔبً: اٌّمِٛبد اٌّسبقج١خ

جراءات لحماية األ - بها ٓهىع ةسربٍا أو اخةٛسٍا وضهاف صحب الةقآرر  صول:سياسات وا 
 الهالٓب والهحاسبٓب .  

ىجاز هٍهات الرقابب عمِ الةأكد هف ةطبٓؽ وا   بحٓث ٓعهؿ وجود قسم لمتدقيق الداخمي: -
والموائح الهوضوعب هف طرؼ جراءات ؽ السٓاسات وا٘د هف ةطبٓالداخمٓب هف خٛؿ الةأك

 .إدارة الهىشأة
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ٍدؼ نظام محاسبي سميم: -  لةهكٓف الهعاهٛت جهٓع عف الٛزهب البٓاىات ةقدٓـ إلِ ٓو
  الهؤسسب بهٍاهٍا الرقابٓب فْ القٓاـ هف والخارجٓب الداخمٓب الرقابب أجٍزة

 .(37: 2005)شرؼ,

 :(31-33: 2012)ػٞاك،وػٌه ِٓ اٌّمِٛبد اٌضؽٚؼ٠خ ٌٍؼ١ٍّخ اٌؽلبث١خ ِب ٠ٍٟ

رقابب أٌدافً الهةعمقب بالةحكـ فْ الهؤسسب الٓحقؽ ىظاـ أف هف أجؿ  الييكل التنظيمي: -
واٚلةزاـ بالسٓاسات وحهآب اٖصوؿ وضهاف ىوعٓب العهمٓات وةشجٓع العهؿ بكفاءة 

ٌٓكؿ ةىظٓهْ ٓوضح حجـ الهؤسسب وطبٓعةٍا واٚخةصاصات  ٓجب ةوافر اٚدآرب
حدد الدوائر واٖقساـ وةحدٓد الهسؤولٓات وةقسٓـ اٖعهاؿ.  الهةواجدة فٍٓا ٓو

دارية - : ةخةص بأوجً الىشاط داخؿ الهىظهب فىجد اجراءات ةخص اجراءات تنظيمية وا 
ةحدٓد اٚخةصاصات وةقسٓـ واجبات العهؿ داخؿ كؿ إدارة  بها  اٖداء ا٘داري هف خٛؿ

 ٓضهف فرض رقابب عمِ كؿ شخص بداخمٍا.
: حٓث إف الةقسٓـ الجٓد لمعهؿ داخؿ الهؤسسب ٓهىع االختصاصات تقسيم العمل وتحديد -

 ةداخؿ اٚخةصاصات وةضاربٍا وبالةالْ ٓقمؿ هف درجب وقوع اٖخطاء والةٛعب والسرقب.

 (: 89: 2014)هرشود, اٌّمِٛبد االقبق١خ ٌٍؽلبثخ ػٍٝ ِكزٜٛ اٌعٌٚخ ِٕٙبٕٚ٘بن ِٓ 

 باعةباري الجٍاز اٖعمِ لمرقابب فْ فمسطٓف حٓث أىً ٓشكؿ  :تفعيل ديوان الرقابة العام
الرافعب اٖساسٓب لمىظاـ الدٓهقراطْ والهعزز لدور الرقابب فْ الهحافظب عمِ اٖصوؿ 

 والههةمكات.
  ا فْ هحاربب الجرائـ الهخمب بواجبات الوظٓفب  :مكافحة الفسادمساندة ىيئة ودعـ دوٌر

 العاهب.
 حٓات البث فْ القضآا الةْ ةحوؿ إلٍٓا دوف بحٓث ٓجب هىحٍا صٛ :الرقابة القضائية

 صحاب الىفوذ.ةأتٓر هف قبؿ أ
 وخاصب عمِ اٖجٍزة الةىفٓذٓب فْ الدولب هف خٛؿ اٚطٛع  :تفعيل الرقابة البرلمانية

 بالقواىٓف واٖىظهب. لةزاهٍااهب والةأكد هف اعمِ أعهاؿ السمطب الةىفٓذٓب وسٓاسةٍا الع
  



35 

 

 : ِجبظب اٌؽلبثخ:2.3.2

أٌـ ةمؾ الهبادئ ها ٓمْ هف و  ,أٌدافٍاةساٌـ فْ ٓزادة فعالٓةٍا وةحقٓؽ ٌىاؾ عدة هبادئ لمرقابب 
  :(2015 ,)عمـو الةجارة

 :ِجعأ اإلقٙبَ ثدٙع ِهزؽن ٔسٛ أ٘عاف إٌّهأح -1

ىجاز ٌو العهؿ عمِ  الرقابب وظٓفب ٌدؼ إف  ؿ هقارىب اٖداء الهىشأة هف خٛ أٌداؼ الوصوؿ وا 
 .الفعمْ بالهخطط

 ِجعأ ٚضغ اٌّؼب١٠ؽ: -2

 والهٛئهب. الصحٓحب الهعآٓر ٓجب وضع فعالب الرقابب ةكوف لكْ 

 ِجعأ رسع٠ع ٚٚضغ ِؽاوؿ ؼلبثخ اقزؽار١د١خ:  -3

 إلِ هعرفب ةؤدى الةْ اٖعهاؿ أىشطب ورقابب ضبط ٌْ الرقابٓب الهراكز ٌذي ةحدٓد هف والغرض
 .الهوضوعب الهعآٓر عف اٚىحرافات

:ِجعأ رًس١ر االٔسؽافبد -4

 الهحةهمب الةصحٓحٓب الهىاسبب لٛىحرافاتا٘جراءات  اةخاذ ةكهف فْ لمرقابب ا٘دآرب الوظٓفب إف 
 . بعد هطابقةٍا بالخطط الهوضوعب  العادٓب أو

:ِجعأ ِؽٚٔخ اٌؽلبثخ -5

 الظروؼ هىاسبب وقابمب لهواجٍب ةكوف بحٓث ٓجب أف ٓةـ ةصهٓهٍا فعهمٓب الرقابب هتؿ الخطب 
 .الهةغٓرة لٓةـ إضافب الةعدٓٛت الٛزهب عمٍٓا

:ِجعأ االٔكدبَ اٌٛظ١فٟ -6

 .الةىظٓهْ البىٓاف هع هىسجهب ةكوف أف ٓجب بكفاءة ةصهٓهٍا ٓةـ الةْ الرقابب ىظـ إف 

 :ِجعأ ِٕبقجخ األٔظّخ اٌؽلبث١خ -7

 وبالةالْ سةكوف أجمٍا, هف صههت الةْ الوظائؼ أو الهٍاـ ةعكس أف ٓجب الرقابٓب اٖىظهب إف
 .ةالهحدد الهٍاـ إىجاز فْ وةساعد الهدراء قٓهب ذات
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  اٌؽاثغاٌّجسث 

 اٌؽلبثخ فٟ اٌمطبع اٌسى4.2ِٟٛ:

 : : اٌمطبع اٌسى1.4.2ِٟٛ

أساسٓب  خدهات ةقدٓـ عمِ ٓعهؿ الذي القطاع ذلؾ" بأىً دولب أي فْ الحكوهْ القطاع ُٓعرؼ
صعب الىظاـ لضهاف هطموبب  واٖهف الداخمْ, والعدالب الدفاع هتؿ بتهف لٗفراد ةسوٓقٍا العاـ, ٓو
 هف الضرائب اٖولِ بالدرجب إٓراداةٍا ةؤهف لمدولب والةْ العاهب الهوازىب ةهولٍا ها وعادة

       .( 2004:80 العاهب )كٛب, الخدهات ىفقات ةحهؿ فْ لمهساٌهب الشعب عمِ الهفروضب

ةشكؿ رغـ  والةْ الفمسطٓىٓب الوطىٓب السمطب هؤسسات هف الفمسطٓىْ الحكوهْ القطاع ٓو
 الوزارات هف العدٓد هف إٚ أىٍا ةةكوف, لٍا هعةهد إداري ٌٓكؿ أو ةىظٓهْ إطار وجود عدـ

 .( 2015:52 )اٖغا, العاهب والهؤسسات والٍٓئات والسمطات

أجٍزة هسةقمب  بواسطب وةهارس ةفصٓمٓب وغٓر, شاهمً والرقابب فْ القطاع الحكوهْ ةكوف   
 إلِ اٚطهئىاف ٓكفؿ بها الحكوهْ الىشاط هف هعٓف ىوع عمِ الرقابب ٓباشر هىٍا كؿوهةخصصب 

سآر القواىٓف ٓخالؼ ٚ الهىشأة أو لمهىظهب ا٘داري الجٍاز أف ةوقؼ لمدولب, العاهب الخطط ٓو  ٓو
 :(49: 2003 ,)الىهٓاف هقدهةٍا فْ اعةبارات عدة عمِ الرقابب أجٍزة وجود

 .القائـ الحكوهْ الةىظٓـ وطبٓعب الحكـ ىظاـ. 1

 .الرقابب عمٍٓا ةقوـ الةْ الفمسفب. 2

 .اٖخرى الرقابب أىواع ةوافر هدى. 3

 .الكفؤ البشري بالعىصر هىٍا ٓةعمؽ ها وخاصب الرقابب إهكاىات ةوافر هدى. 4

 .الحكوهْ والعهؿ الرقابب بصدد السائدة ةجاٌاتاٚ. 5

ىاؾ العدٓد هف الهحاسبٓب, والسجٛت الرقابٓب الةْ ةوزع عمِ الوحدات الحكوهٓب  الدفاةر ٌو
 :(2015لضهاف إتبات العهمٓات والرقابب عمٍٓا )الىظاـ الهالْ لموزارات والهؤسسات العاهب,
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 الدفاتر المحاسبية  -أواًل 

 .. دفةر الٓوهٓب العاهب1

 .. دفةر ٓوهٓب صىدوؽ الهصآرؼ الىتٓرب2

 .اٖسةاذ العاـ. دفةر 3

 .. دفةر أسةاذ هساعد ا٘ٓرادات4

 .. دفةر أسةاذ هساعد الىفقات5

 .. دفةر أسةاذ اٖهاىات6

 .. دفةر أسةاذ الُسمؼ7

 السجالت الرقابية -ثانيًا 

 .. سجؿ هراقبب الهخصصات1

 .. سجؿ الرخص وسىدات القبض واٖوراؽ ذات القٓهب2

 .. سجؿ الهشآرع3

 .الراجعب. سجؿ الشٓكات 4

 :ٟفٍكط١ٕاٌ اٌمطبع اٌسىِٟٛ : األخٙؿح اٌؽلبث١خ ف2.4.2ٟ

ىظرًا ٌٖهٓب الرقابب عمِ الهسةوى الحكوهْ وعمِ الهسةوى العاـ, فقد حرصت السمطب 
ةةبع لموزارات والهؤسسات الحكوهٓب جٍزة شكٓؿ أجٍزة رقابٓب هخةمفب, هىٍا أالفمسطٓىٓب عمِ ة

 الهخةمفب, وهىٍا أجٍزة هسةقمب بذاةٍا عف الحكوهب وذلؾ ضهاىًا لمىزاٌب والشفافٓب .

 بإىشاء دوائر ا٘دآرب ةشكٓٛةٍا وضهف, الفمسطٓىٓب السمطب فْ الحكوهٓب اٖجٍزة قاهت وقد
 ٌذي الدوائر وةهتمت, الهالٓب الةصرفات كافب بهراقبب وةقوـ, الحكوهْ الجٍاز ةةبع داخمٓب رقابب
اٖجٍزة  كافب عمِ الهالٓب رقابةٍا بسط وهٍهةٍا ,الهالٓب رةوزا رقابب ياألو النوع: ىوعٓف فْ
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, حكوهْ جٍاز كؿ داخؿ الهالٓب الرقابب وحدات الثانيالنوع و , الفمسطٓىٓب السمطب فْ الحكوهٓب
 .(13: 2001 الجٍاز)بشىاؽ, ةصرفات عمِ الهالٓب الرقابب وةكوف هٍهةٍا

 ؼلبثخ ٚؾاؼح اٌّب١ٌخ: أٚالً :

 سىوٓب هعةهدة هوازىب ةعد الةْ وخاصب, العاهب الهؤسسات لجهٓع الهراقب بدور الهالٓب رةوزا ةقوـ
 الهالْ )الىظاـ ٓمْ ها فْ هةهتمب الرقابب ةمؾ وةكوف, الهالٓب وزارة بواسطب الةشٓرعْ الهجمس هف

 (2015, العاهب هؤسساتالو لموزارات 

 . الهالٓب بوازرة العاهب الهوازىب دائرة ٍخٛ هف لموزارات الةقدٓٓرب الهوازىب هىاقشب -1
 . الداخمْ والةدقٓؽ الرقابب دائرة ٍخٛ هف السمؼ ٍقفاوا  , لموزارات الحسابات هراجعب -2

 
  :(2015 وزارة الهالٓب,) وزارة المالية في ما يمي لرقابة المالية فياوتتمثل كما 

 الهىح. هف أو العاهب الهوازىب هف الههولب سواء الدوائر ىفقات عمِ الرقابب. 1

 الهخةصب. لمجٍات رفعٍا قبؿ الشٍٓرب ىفاؽا٘ ةقآرر صحب هف الةأكد. 2

 الهحدد. الوقت فْ وجبآةٍا الصحٓحب قٓهةٍا هف لمةأكد الدوائر ٓراداتوا   هقبوضات رقابب. 3

 الهخةصب. لمجٍات رفعٍا قبؿ الشٍٓرب ٓراداتا٘ ةقآرر صحب هف الةأكد. 4

ات) الهطابقات رقابب. 5  والهىح. والىفقات ٓراداتا٘ لحسابات البىكٓب( الةسٓو

  .ةٛؼوا٘ الجرد لجاف فْ الهشاركبو  العٓىٓب والهساعدات الهىح ـٓةقٓ فْ الهشاركب. 6

 .الدوائر فْ التابةب والهوجودات والعٍدة لمصىادٓؽ الفجائْ الفحص. 7

 دارة العامة لمتدقيق الداخمي رقابة اإل 
 الهالٓب دائرة وزارة فْ ةىشأ أف عمِ (151) الهادة فْ العاهب هؤسساتمل الهالْ الىظاـ ىص

 ةضعً وزارة ١الذ الداخمْ الهالْ الةدقٓؽ لىظاـ وفًقا هٍاهٍا ١وةؤد, الهالٓب وٓزر ةةبع هخةصب
 كؿ الدوائر الةزاـ ولضهاف, العاهب لمهوارد ١واٚقةصاد الهٛئـ اٚسةخداـ لضهاف وذلؾ الهالٓب,
 .(71: 2015,اٖغا) الهعةهدة الهالٓب الةشٓرعات وفؽ مبا٘ىفا ووحداةٍا
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 1998 لسىب( 7) رقـ الهالٓب والشؤوف العاهب الهوازىب ةىظٓـ قاىوف هف (63ولقد ىصت الهادة)
 واٚقةصادي الهٛئـ اٚسةخداـ لضهاف الداخمْ الهالْ لمةدقٓؽ ىظاهاً  الوزارة ةضع) عمِ ها ٓمْ

 الةشٓرعات وفؽ با٘ىفاؽ ووحداةٍا العاهب والهؤسسات الوزارات كؿ الةزاـ ولضهاف العاهب لمهوارد
كوف الهالٓب  والىفقات لٙٓرادات الهحاسبٓب السجٛت عمِ وقت أي فْ الةفةٓش سمطب لموزارة ٓو
ب العاهب والشئوف )قاىوف ةىظٓـ الهوازى الخاصب والصىادٓؽ العاهب والهؤسسات الوزارات لكؿ

 .(63الهادة  :1998الهالٓب, 

 والةْ الهالٓب وٓزر لعهؿ الهساىدة ا٘دارات أٌـ هف الداخمْ لمةدقٓؽ العاهب ا٘دارة وةعةبر   
 غٓر والهؤسسات الوزارات وىشاطات الهالٓب وزارة عهمٓات كافب عمِ والرقابب الةدقٓؽ هٍاـ ةةولِ
 الٛهركٓزب إلِ الةحوؿ عهمٓب ةىفٓذ إلِ با٘ضافب داخمْ ةدقٓؽ دوائر بٍا ٓوجد ٚ الةْ الوزآرب

ا ةرفع حٓث هباشرة الهالٓب لوٓزر العاهب ا٘دارة وةةبع الداخمْ, الةدقٓؽ أعهاؿ فْ  باىةظاـ ةقآرٌر
 .(2015 ,)وزارة الهالٓب الفمسطٓىٓبلموٓزر

  ٚزعاد اٌؽلبثخ ظاضً األخٙؿح اٌسى١ِٛخ 

 الفمسطٓىٓب بإىشاء الوطىٓب السمطب فْ الهخةمفب الحكوهٓب واٖجٍزة الوزارات هف العدٓد قاهت
 أىظهب وةفعٓؿ, العاـ ٍالها عمِ اسةخداـ  الرقابب وذلؾ ٘حكاـ, الهالٓب بالرقابب خاصب وحدات
 وكذلؾ, والةدقٓؽ الرقابب بهدٓٓرب الهالٓب ههتمب وزارة قبؿ هف الرقابب هٍهب لةسٍٓؿ الداخمْ الضبط
 (. 2001:18 ,م)بشىا الرقابب دٓواف طٓرؽ عف الخارجٓب الرقابب هٍهب لةسٍٓؿ

 زًخ ثبٌؽلبثخ طاألخٙؿح اٌطبؼخ١خ اٌّثب١ٔبً:

 )رقابة السمطة التشريعية ) المجمس التشريعي 
 ٌو الةشٓرعْ الهجمس"فاف  الفمسطٓىٓب لمسمطب اٖساسْ القاىوف هف(  47)  الهادة ٖحكاـ وفقا

ةولِ الهىةخبب الةشٓرعٓب السمطب  الوجً عمِ الهرحمب اٚىةقالٓب فْ والرقابٓب الةشٓرعٓب هٍاهً ٓو
 ."الداخمْ ىظاهً فْ الهبٓف

ةهتؿ  جهٓع  فْ العاهب الحكوهٓب السٓاسات عمِ بالرقابب الةشٓرعْ لمهجمس الرقابْ الدور ٓو
هف  والةأكد واٖهىٓب, والتقافٓب واٚقةصادٓب واٚجةهاعٓب السٓاسٓب الحقوؿ وشةِالهجاٚت, 

باشر بالسٓاسات الةزاهٍا السمطب  أعهاؿ عمِ رقابةً الفمسطٓىْ الةشٓرعْ الهجمس العاهب, ٓو
 :(90:  2004كٛب,) أٌهٍا هةعددة هف وأشكاؿ بصور الةىفٓذٓب
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 .وهؤسسات السمطب لوزارات وا٘دآرب الهالٓب لٗعهاؿ الهىظهب والةشٓرعات القواىٓف إصدار( 1

 .لمسمطب الخةاهٓب والحسابات العاهب الهوازىب واعةهاد هىاقشب( 2

 أي قضٓب حوؿ لموزراء الهىاقشب أو اٚسةجواب أو اٖسئمب ةوجًٓ خٛؿ هف ,الوزراء هساءلب( 3
 .الوزارة بٍذي عٛقب لٍا الهواطف ةٍـ قضٓب أو أي وزارةٍـ, بأداء ةةعمؽ

ْ الحقائؽ, وةقصْ الةحقٓؽ لجاف( 4 الهعموهات  فًٓ ةكوف هعٓف هوضوع لهعالجب ةشكؿ ٌو
 .بٍا هوتوؽ غٓر أو كافٓب غٓر الهةوفرة

 بهراقبةً.  الهخةص الىشاط هجاؿ فْ كؿٌ  بالهجمس الدائهب ( المجاف5

 رقابة السمطة القضائية: 
عةبر القضاء والذي ٓةهتؿ فْ الهحاكـ, هف أٌـ أجٍزة الرقابب فْ الدولب, حٓث أف جٍاز    ٓو

القضاء الهسةقؿ والبعٓد عف ٌٓهىب السمطب الةىفٓذٓب ٓكوف لً القدرة عمِ حهآب الهاؿ العاـ 
 .وحهآب ههةمكات الدولب وهواردٌا العاهب هف العبث والىٍب واسةغٛلٍا لمهصالح الشخصٓب

قصد       هطابقب هدى فْ ةىظر قضائٓب ٌٓئب إلِ الرقابب بعهمٓب ُٓعٍد أف القضائٓب بالرقابب ٓو
 .(18: 2014, الهدٌوف) قضائٓاً  حكهاً  الصدد ٌذا فْ وُةصدر, لمدسةور القواىٓف

  :رقابة ديوان الموظفين العام 
و  ,1994 لسىب( 131) رقـ رئاسْ قرار بهوجب العاـ الهوظفٓف دٓواف ُأىشأ  الةْ الجٍب ٌو
جراءات ىظـ عمِ الرقابب ةةولِ  الهدىٓب الخدهب قاىوف ٖحكاـ وفقا الهدىٓب الخدهب شؤوف وا 
 ـ.1998 لسىب

 :(2015,الهوظفٓف العاـ)دٓواف  التالية االختصاصات الديوان يمارس الرقابٓب الزاوٓب وهف
 لسائر الحكوهٓب الدوائر ةطبٓؽ هف والةحقؽ الهدىٓب الخدهب قاىوف أحكاـ ةطبٓؽ هراقبب. 1

 سمٓهب. بصورة الهدىٓب الخدهب ةشٓرعات
 اخةٓار وأسس الحكوهٓب الدوائر هخةمؼ فْ الهوظفٓف اخةٓار لعهمٓب العاهب القواعد وضع. 2

مٓف اٖشخاص  اٚخةٓار حٓرب هف لمةأكد الةىفٓذ وهراقبب العاهب الوظائؼ فْ لمخدهب الهٌؤ
 وهوضوعٓةً.
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 والىهاذج هعآٓرال ووضع الهدىٓب الخدهب فْ الهوظفٓف كفاءة لقٓاس العاهب السٓاسب وضع. 3
  الحكوهٓب. الدوائر بٍا ةمةـز الةْ الكفاءة لقٓاس ةسةخدـ الةْ
ا عمِ والعهؿ ا٘دآرب اٖجٍزة فْ جراءاتوا٘ العهؿ أسالٓب دراسب. 4 ٌر   وةبسٓطٍا. ةطٓو
 لةىفٓذ الطرؽ أفضؿ إلِ وةوجٍٍٓا الحكوهٓب الدوائر هخةمؼ فْ الهوظفٓف شؤوف إدارة هةابعب. 5

 بالةعٓٓىات الخاصب السجٛت وضبط الهوظفٓف, بشؤوف الهةعمقب والقرارات والموائح اٖىظهب
 الهدىٓب. الخدهب بشؤوف الهةعمقب اٖهور هف ذلؾ وغٓر الةأدٓبٓب, والعقوبات والىقؿ والةرقٓات

 رقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية: 
شكؿ فمسطٓف فْ لمرقابب اٖعمِ الجٍاز وا٘دآرب الهالٓب الرقابب دٓواف ٓعةبر برز أ حدأ ٓو

ةهةع بالشخصٓب  فٍٓا, ولقد أىشأ الرقابب هؤسسات ةىفٓذًا ٖحكاـ القاىوف اٖساسْ الفمسطٓىْ ٓو
 اٚعةبآرب الهسةقمب واٌٖمٓب القاىوىٓب الكاهمب لههارسب أعهالً, ولقد أعطِ القاىوف الدٓواف حؽ

دي ٓطمب أف ولً الهوظفٓف, هف الواردة والبٓاىات والهعموهات الةقآرر كافب عمِ اٚطٛع  ةزٓو
ٓضاحات هعموهات هف عمًٓ اٚطٛع ٓٓرد ها بكؿ  عٛقب لً هها الحكوهٓب الدوائر جهٓع هف وا 

 .( 1: 2004,)دٓواف الرقابب الهالٓب بأعهالٍا
ا فْ هكافحب الفساد ٓةضح هها سبؽ أٌهٓب اٖجٍزة الرقابٓب ) الداخمٓب والخارجٓب ( ودو  ٌر

جٍزة رقابٓب هسةقمب وجود أ, وهدى أٌهٓب آب ههةمكات الدولب والهاؿ العاـداري وحهالهالْ وا٘
 .شراؼ والهةابعب والرقابب دوف ةأتٓر خارجْ أو ةدخؿ هف الهؤسسات اٖخرى قادرة عمِ ا٘

 : ضًبئى إٌظبَ اٌؽلبثٟ اٌفؼبي:3.4.2

ف هتؿو  لمرقابب, الهىشودة اٌٖداؼ ةحقٓؽ لضهاف ٚزهاً  شرطاً  فعاؿ رقابْ ىظاـ وجود ٓعد  ا 
 اٖشخاص أو الوسائؿ وأالهعدات و  لٗجٍزة واضحاً  ةحدٓداً  ٓشهؿ أف ٓىبغْ الىظاـ ٌذا

ء ٌذي ةكوف أف جداً  وضروري ,الرقابٓب الهٍهب عف الهسئولٓف ٚؤ  اٖشخاص لدٍٓـ الوسائؿ ٌو
 .( 28: 2009)الغماري, بالشكؿ الصحٓح هٍاهٍـ ٘ةهاـالكافٓب  وا٘هكاىٓات الصٛحٓات

.( 2006:49ؽَٕٞ،( ِٚٓ أُ٘ اٌطًبئى ٚاٌهؽٚط اٌٛاخت رٛفؽ٘ب فٟ ٘ػا إٌظبَ

 اٌّالءِخ :   -1

 فْ الحجـ الكبٓرة فالهىشأة الرقابب, عمًٓ ةةـ الذي الىشاط وطبٓعب الىظاـ ٓةٛءـ أف ٓجببحٓث 
 .هحدودةأعهالٍا  هىشأة فْ اسةخداهً الواجب الجٍاز هف حجهاً  أكبر رقابْ جٍاز إلِ بحاجب
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اٌؽلبثخ اٌّكزّؽح -2

 اٖخطاء, ٌذي عف وةحدٓد الهسؤولٓف أسبابٍا وهعرفب بسرعب, اٖخطاء كشؼ عمِ بحٓث ةعهؿ
بٛغ  الةصحٓحٓب أجؿ اةخاذ ا٘جراءات هف ههكىب, سرعب بأقصِ بذلؾ الهعىٓب الجٍات وا 

 .الهسةقبؿ فْ الخطأ وقوع ةكرار لعدـ الةىفٓذ هسار وةصحٓح

 :رٛاؾْ اٌزىب١ٌف ِغ اٌّؽظٚظ  -3

 , وجودي هف الهحققب الفوائد هع ٚبد وأف ةةىاسب الرقابب ىظاـ لةوفٓر الهبذولب فالةكالٓؼ  

سبب بسٓط سبب لخطأ كةشاؼا فْ كبٓرة جٍوداً  ٓبذؿ الذي فالهدٓر ٓزد العهؿ ةعطٓؿ ٓو  هف ٓو
ىها ٚ ٓؤدي رقابب فعالب, الحالب ٌذي فْ فٍو كبٓر, بشكؿٍ  الةكمفب  العائد عف الةكالٓؼ هف ٓٓزد وا 

  .اقةصادٓب غٓر ٌذي الحالب فْ الرقابب ةصبح وبالةالْ الهحقؽ,

اٌّؽٚٔخ: -3

ا الظروؼ ةغٓرت فإذا هرىب, ةكوف أف ٓجب الرقابب فْ الهسةخدهب فالهعآٓر  ٖف ٓهكف ةغٌٓٓر
 أف ٓجب فالىظاـ الرقابْ الهعآٓر, لذلؾ ووضع الةخطٓط عىد هةوقَّعب ٚ ةكوف قد الظروؼ ٌذي

 قادراً  ولٓكوف ظروؼ طارئب, حدوث عىد بكفاءةً هحةفظاً  ٓبقِ لكْ الهروىب خاصٓب فًٓ ةةوفَّر
 .الهةغٓرة الخطط هواجٍب عمِ

 :اٌٛضٛذ ٚقٌٙٛخ اٌفُٙ -5

 هفٍـو غٓر الٓراضٓب وا٘حصائٓب ولكىً اٖسالٓب فًٓ وةسةخدـ رقابْ ىظاـ ٓصهـ ربها ٖىًَّ  
 ىظراً  أٌدافً هف ةحقٓؽ الىظاـ ٓةهكَّف ٌذا لف الحالب ٌذي فْ اسةخداهً, عف لمهسؤولٓف بالىسبب
ء الىظاـ شرح هف ٚبد ٌىا فٍهً, لعدـ  .وةدٓربٍـ عمًٓ لٍٚؤ

 (:28 : 2009)الغهاري, كذلك من أبرز مكونات النظام الرقابي الفعال

الهىاسبب لٍذا العهؿ, الصٛحٓات اٖشخاص الذٓف ٓقوهوف بالعهؿ الرقابْ, اٖدوات والوسائؿ 
ء اٖشخاص, ا٘جراءات الرقابٓب الواضحب.  الههىوحب لٍٚؤ

: هىاسبةً وهٛئهةً لطبٓعب سٓر الفعاؿأف هف أٌـ خصائص الىظاـ الرقابْ  ويرى الباحث
 ْ  ةطبٓؽ ٌذا الىظاـ.فب الِ سٍولب ا٘جراءات الهةبعب فالعهمٓات داخؿ الهؤسسب, اضا
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 اٌؼ١ٍّخ اٌؽلبث١خ: : ِؼٛلبد4.4.2

ا فْ عهمٓب ا٘رغـ اقةىاع الجهٓع بأ صٛح والةىهٓب, ورغـ إقرار الجهٓع ٌهٓب الرقابب ودوٌر
إٚ , الهالْ وا٘داري سادالف هف حاٚت دوالح حفظ الهوارد بالحاجب لىظاـ رقابْ فعاؿ ٓعهؿ عمِ

 .قد ةحوؿ دوف ىجاح أىظهب الرقابب عواهؿ وهعٓقاتأف ٌىاؾ 

 :أىم معيقات العممية الرقابية ومن 

ْ الهرةبطب بأداء جٍات الرقابب واٖجٍزة الرقابٓب وها ٓشوبٍا هف  :معيقات ضعف األداء  ٌو
ضعؼ وهشكٛت ةؤتر عمِ فعالٓب أدائٍا, كأف ٓكوف ٌدؼ الرقابب ةصٓد اٖخطاء ولٓس كشفٍا 

 .(67: 2014 )هرشود, وهعالجةٍا

 :مية الرقابية في العناصر التاليةأىم معوقات العم (76-75: 2008) ولقد أورد باعموي

  جراءات الرقابٓب الهةخذة هف قبؿ الجٍاز الرقابْ. وضوح الىظاـ الرقابْ وا٘عدـ 
 .عدـ الةفرقب بٓف اٖخطاء الواجب الوقوؼ عمٍٓا وبٓف ةمؾ الةْ ٓجب الةغاضْ عىٍا 
  .قمب وعْ القٓادات بأٌهٓب العهمٓب الرقابٓب وأٌدافٍا وأسالٓبٍا 
 .عدـ هواكبب اٖسالٓب الرقابٓب الحالٓب لةطورات العهؿ 
 .ـ أىً لةخوٓفٍـ ولٓس لهساىدةٍـ  عدـ رضا الهوظفٓف عف الىظاـ الرقابْ لشعوٌر

 (: 22: 2015)العرآشْ, كذلك من معوقات العممية الرقابية ما يمي

بعض الهؤسسات ةقوـ بهراقبب جهٓع الىشاطات داخؿ الهؤسسب بها فْ  :فٟ اٌؽلبثخاإلفؽاط  -
ذا قد ٓفٍهً البعض ضغط لهىع الحٓرات.  ذلؾ القرارات وأراء الشخصٓب ٌو

حٓث أف بعض الهؤسسات ٓةواجد فٍٓا هف  :ٔمى اٌّؽٚٔخ ٚردٕت رسًّ اٌّكإ١ٌٚخ -
اٖشخاص الهقصٓرف الذٓف ٓرفضوف العهمٓب الرقابٓب, وفٍٓا أشخاص ٓهةازوف بأدائٍـ الجٓد 

عهموف عمِ هقاوهةٍا لها ةحهمً ٌذي العهمٓب هف كبت ا٘كذلؾ ٓرفضوف و  جراءات الرقابٓب ٓو
ـ وحٓراةٍـ.  لهشاعٌر

ىها جعمت فقط وا   لهعىوٓات العاهمٓف بعض أىواع الرقابب ةكوف هتبطب  :قزجعاظ٠خاالاٌؽلبثخ  -
وبالةالْ ٓعةبروف ةمؾ الرقابب اسةبدادٓب لمةضٓٓؽ عمٍٓـ ٚ هف أجؿ الةحسٓف والهةابعب, 

عهموف عمِ هقاوهةٍا.  وغٓر صحٓحب ٓو
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 :اٌفًًٍِطى  

ٓرب بالىسبب لٙدارةهف خٛؿ ٌذا الفصؿ ٓهكف القوؿ بأف الرقابب  ةٍدؼ إلِ هطابقب  ,وظٓفب جٌو
ًٚ لٌٗداؼ الهرسوهب, كها وةعةبر الرقابب ذات أٌهٓب هع العهمٓب الةخطٓطٓب  اٖداء الحالْ  وصو

كبٓرة لمقٓادات وهةخذي القرار فْ الهىظهات الهخةمفب لهساٌهةٍا فْ ةجىب الوقوع فْ اٖخطاء 
جدت, كذلؾ الهساٌهب فْ عهمٓب الةىهٓب الهجةهعٓب هف إف و  أوجً القصوروالعهؿ عمِ هعالجب 

الهاؿ العاـ هف  خٛؿ الةأكد هف اسةغٛؿ الهوارد الهةاحب سواء الهادٓب أو البشٓرب, والحفاظ عمِ
هحاربب الفساد الهالْ  , وهف خٛؿخٛؿ الحد هف ا٘سراؼ غٓر الهبرر وحاٚت اٚخةٛس

ر العهؿ الحكوهْ وها ةهتمً اٖىظهب الرقابٓب  وا٘داري, والعهؿ هف أٌهٓب بالغب فْ ةىهٓب وةطٓو
اربب الفساد فْ الوظٓفب العهوهٓب, كها جاء فْ الفصؿ بٓاف ٌٖهٓب العهمٓب الرقابٓب عمِ هح

وأٌدافٍا, كذلؾ الحدٓث عف أٌـ اٖدوات الرقابٓب, تـ جاء الحدٓث عف الرقابب فْ القطاع 
و هف الهباحث الرئٓسٓب فْ ٌذ ا الفصؿ كوف هوضوع الدراسب خاص بالوزارات الحكوهْ ٌو

الحكوهٓب, تـ فْ الىٍآب جاء الحدٓث عف خصائص الىظاـ الرقابْ الفعاؿ, تـ الحدٓث عف 
 هعوقات العهمٓب الرقابٓب.  
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 اٌفًً اٌثبٌث: 3

 (فٍكط١ٓ –ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ  )

 

 .(أىدافوديوان الرقابة و  نشأةالمبحث األول ) : 1.3

 : هقدهب عف الدٓواف وىشأةً . 1.1.3

 : أٌداؼ دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب. 2.1.3

 .: اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب 3.1.3

 .(اختصاصات ديوان الرقابةالمبحث الثاني ):  2.3

 .  اخةصاصات دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب:  1.2.3

 المبحث الثالث )الجيات الخاضعة لديوان الرقابة(.:  3.3

 : الجٍات الخاضعب لمدٓواف. 1.3.3

 .ف: الةزاهات الجٍات الخاضعب لمدٓوا2.3.3

 

 

 

 






 


 




56 

 

 اٌّجسث األٚي

 ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ: 1.3

 :ِمعِخ

 , وأٌـ أسبابهف أٌـ هظاٌر السٓادة لمدولبلهالٓب وا٘دآرب ا ةعةبر رقابب الدولب عمِ هؤسساةً
ا فإىٍا ةعهؿ ار السٓاسْ واٚقةصادي فْ الدولباٚسةقر  , لذا فإف أي دولب ةسعِ لضهاف اسةقراٌر

لمهاؿ هف دور لها , وخاصب اٚقةصادٓب والهالٓب هىٍا عمِ رقابب هؤسساةٍا بهخةمؼ هجاٚةٍا
ا ة فْ اسةهرار ةقدـ الدولب و ر الهاؿ ٓشكؿ أٌهٓب كبٖٓف و الدوؿ,  سةقراركبٓر فْ بقاء وا اسةقراٌر

السٓاسْ واٚجةهاعْ, فإف أغمب الدوؿ ةقوـ بةشكٓؿ وبىاء أجٍزة رقابٓب ةهكىٍا هف هراقبب 
عاـ, وةكوف ٌذي اٖجٍزة هراقبب الهاؿ الوخاصب اٖجٍزة الةْ ُةعىِ بوهةابعب هؤسساةٍا الهخةمفب,  

 ضهف إطار قاىوىْ ٓهكىٍا هف العهؿ بشكؿ هسةقؿ عف الهؤسسات الحكوهٓب اٖخرى.

ا وهحوٓراً    الحكوهات لمهساءلب هف قبؿ  هةتاؿافْ  كها ةمعب أجٍزة الرقابب العمٓا دورًا حٓٓو
السمطات الةشٓرعٓب وهىظهات الهجةهع الهدىْ والجهٍور وةعطْ إشارة حوؿ جودة وىوعٓب ا٘دارة 

 (.282: 2006 الرحاحمب,فْ القطاع العاـ بكافب أىشطةً ) سواء فْ الحكوهب أو

 إٚ أف ٌذي الهٍهب  الةشٓرعٓب, السمطب هٍهات هف اٖصؿ فْ ٌْ الهالٓب الرقابب إف ههارسب   
 فْ الةشٓرعٓب السمطب ةقوـلذا  الةشٓرعٓب,  السمطب فْ غالباً  ٓةوفراف ٚ اخةصاصًا وةفرغاً  ةةطمب
 وةةهةع باٚسةقٛلٓب هحآدة ةكوف هةخصصب رقابٓب ٌٓئات إلِ الهٍهب بإىاطب ٌذي الدوؿ غالبٓب
 السمطب عمِ ئجٍالةعرض ىةا الهالٓب, الرقابب ةةولِ بحٓث الةىفٓذٓب, السمطب عف

 (.24:  2001الةشٓرعٓب)بشىاؽ,

 فهفولقد سارعت الدوؿ الهةقدهب والىاهٓب إلْ إٓجاد هتؿ ٌذي اٖجٍزة ةحت هسهٓات هخةمفب,   
 الرقابب دٓواف عمٍٓا أطمؽ وهىٍا هف الهحاسبات, دٓواف أو الهحاسبب دٓواف عمٍٓا أطمؽ هف الدوؿ
 الفمسطٓىٓب. الوطىٓب السمطب فْ الحاؿ ٌو كها العاهب الرقابب ٌٓئب أو الهالٓب

وبالرغـ هف اخةٛؼ ٌذي الهسهٓات واخةٛؼ الصٛحٓات الهخولب لٍذي اٖجٍزة وكٓفٓب    
ةىفٓذٌا ٖعهالٍا, إٚ أىٍا اةفقت جهٓعٍا عمْ ضرورة وجود أجٍزة رقابٓب ةٍدؼ بشكؿ عاـ إلِ 

, أبو ٌداؼ) ابب الهالٓب وا٘دآربأٌهٓب الرقةفعٓؿ هسةوي اٖداء الهالْ وا٘داري لقىاعةٍا الكاهمب ب

2006 :2) . 
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الجٍاز اٖعمِ لمرقابب فْ  ,دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربلذا جاء ٌذا الفصؿ لٓةحدث عف    
ةىاوؿ ىشأة وةشكٓؿالمبحث األولوسٓةىاوؿ الفصؿ تٛث هباحث رئٓسٓب,  ,فمسطٓف دٓواف  : ٓو

ٓةىاوؿ الهراحؿ الةْ هر بٍا ةأسٓس الدٓواف, كذلؾ أٌـ اٌٖداؼ الةْ كها الرقابب الهالٓب وا٘دآرب 
ا, والةعرؼ عمِ هدى اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب, أها ٓسعِ دٓواف الرقابب لةحقٓقٍ

فٓةحدث عف أٌـ اخةصاصات دٓواف الرقابب, كذلؾ آلٓات عهؿ دٓواف الرقابب  المبحث الثاني:
اهات الةْ ٓجب أف ت الخاضعب لدٓواف الرقابب واٚلةز الجٍا المبحث الثالث:أها  الهالٓب وا٘دآرب,

 .دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب الخاضعب لرقاببةمةـز بٍا ٌذي الجٍات 
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 : ٔهأح ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ.1.1.3

ةرجع الىشأة الةآرخٓب لدٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب الفمسطٓىْ إلِ قاىوف دٓواف الهحاسبب 
حٓث  ةـ العهؿ بً  فْ الضفب الغربٓب الةْ كاىت  ـ, 1952( الصادر عاـ 28دىْ رقـ )اٖر 

 (.28: 2011فرواىب, ٓب وقطاع غزة ةحت ا٘دارة الهصٓرب )وقةٍا ةحت ا٘دارة اٖردى

هت السمطب الفمسطٓىٓب هىذ ىشأةٍا بالعهؿ عمِ إىشاء جٍاز رقابْ فعاؿ ٓقوـ بهراقبب لقد اٌةو 
الهؤسسات الحكوهٓب ٖعهالٍا بكؿ كفاءة  أعهاؿ الجٍات الخاضعب لرقابةً لمةأكد هف هدى ةىفٓذ

والذي حدد صٛحٓات ٌٓئب الرقابب العاهب والجٍات  ,( 1995وفعالٓب)قاىوف ٌٓئب الرقابب العاهب, 
 ,اضعب لٍا بالةفةٓش, حٓث شهمت الصٛحٓات كؿ هف "الةفةٓش الهالْ, وا٘داري, والقاىوىْالخ

" لسىب  15ةـ إصدار قاىوف دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب رقـ "  2004-12-27وبةآرخ 
  .( 15,2004رقـ  )قاىوف دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب ـ2004

كوف لً هوازىب خاصب     ىص القاىوف عمِ ةهةع الدٓواف بالشخصٓب اٚعةبآرب الهسةقمب, ٓو ٓو
عٓف رئٓس الدٓواف بقرار هف رئٓس السمطب الوطىٓب  ضهف الهوازىب العاهب لمسمطب الفمسطٓىٓب, ٓو
بىاءًا عمِ ةىسٓب هف هجمس الوزراء, وٓصادؽ الهجمس الةشٓرعْ عمِ ةعٓٓىً, ٚو ٓجوز الةدخؿ 

بً الدٓواف فْ أعهاؿ الدٓواف, وةمةـز الجٍات الخاضعب لمدٓواف بالةعاوف الكاهؿ فْ كؿ ها ٓطم
 (. 115: 2010)أهاف,هىٍا 

 هف الواردة والبٓاىات والهعموهات الةقآرر كافب عمِ اٚطٛع ولقد أعطِ القاىوف لمدٓواف حؽ  
 أف ولً وا٘دآرب الهالٓب باٖهور هساس لٍا الةْ الهخالفات فْ الةحقٓؽ ةقآرر وعمِ الهوظفٓف
دي ٓطمب ٓضاحات هعموهات هف عمًٓ اٚطٛع ٓٓرد ها بكؿ ةزٓو  الحكوهٓب الدوائر جهٓع هف وا 
 .(25)قاىوف دٓواف الرقابب, هادة  بأعهالٍا عٛقب لً هها

ًٚ ٖحكاـ الها أىشئ الدٓواف ةىفٓذًا ٖحكاـ القاىوف اٖساسْ الفمسطٓىْ ,  ( هى96ًة)داعها
ىظـ أعهالً القاىوف الخاص بً رقـ ) ةهةع بالشخصٓب اٚعةبآرب (, 2004( لسىب )15ٓو ٓو

 (.1:  2013,وخمؼ أبو قرع)همب لههارسب اٖعهاؿ الةْ كمؼ بٍا الهسةقمب واٌٖمٓب القاىوىٓب الكا

 لرقابةً ةخضع بالشهولٓب, حٓث ةةسـ رقابٓب وا٘دآرب بصٛحٓات الهالٓب الرقابب ٓةهةع دٓوافو    
 .(1:  2014,وأبو زبٓدة )زكارىبالفمسطٓىٓب فْ السمطب العاهب الهؤسسات كافب
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 : رهى١ً ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ:1.1.1.3

هف رئٓس الدٓواف وىائبً والهدٓر العاـ وعدد هف الهدٓٓرف  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربُٓشكؿ     
والهسةشآرف والخبراء والهفةشٓف والفىٓٓف والهوظفٓف وفقًا لمٍٓكؿ الةىظٓهْ وجدوؿ ةشكٓٛت 
ةهةع رئٓس الدٓواف بدرجب وٓزر, وىائبً وكٓؿ  الوظائؼ الهعةهد هف الهجمس الةشٓرعْ , كها ٓو

( هف قاىوف 10كها ىصت الهادة ), (11: 13هالٓب وا٘دآرب, الهادة وزارة ) قاىوف دٓواف الرقابب ال
 ٚ وأىً , لمةجدٓد قابمب غٓر واحدة لفةرة سىوات سبع الدٓواف رئاسب هدة الدٓواف عمِ أف ةكوف

 الةشٓرعْ  لمهجمس الهطمقب باٖغمبٓب إٚ اٖسباب هف سبب ٖي الدٓواف رئٓس عزؿ ٓجوز

 .( 7: "10"الهادة, ) قاىوف دٓواف الرقابب

 هدٓىب فْ لمدٓواف الرئٓس الهقر أف ٓكوف ( هف ىفس القاىوف عمِ 9كذلؾ ىصت الهادة ) 
  ( عمِ أف18, فٓها ىصت الهادة )اهلل وراـ غزة هدٓىةْ هف كؿ فْ هؤقةاف هقراف ولً القدس,

 وشؤوف والقاىوىٓب وا٘دآرب الهالٓب شؤوىً ٘دارة الضروٓرب واٖقساـ الدوائر الدٓواف فْ ةىشأ
ر واٖبحاث والدراسات الهةابعب ا ةعمٓهات بهوجب هٍاهً ٖداء الٛزهب والةخطٓط والةطٓو  ٓصدٌر
 (.7-12:  18,  9قاىوف دٓواف الرقابب , الهادةالدٓواف ) رئٓس

  اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌع٠ٛاْ اٌؽلبثخ: 2.1.1.3

ٓةكوف دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب هف رئٓس الدٓواف وىائب رئٓس الدٓواف وهدٓر عاـ 
ةكوف هف عدد هف ا٘دارات الهخةمفب ةىقسـ إلِ تٛث أقساـ)دٓواف الرقابب,  الدٓواف, كها ٓو

 (:  13,16,18الهادة:

اإلظاؼاد اٌؼبِخ اٌؽلبث١خ: -أٚالً  

  ِاٚقةصادا٘دارة العاهب لمرقابب عم . 
 ا٘دارة العاهب لمرقابب عمِ الحكـ واٖهف. 
 ا٘دارة العاهب لمرقابب عمِ البىٓب الةحةٓب. 
  والتقافٓب جةهاعٓباٚا٘دارة العاهب لمرقابب عمِ الخدهات. 
 ا٘دارة العاهب لمرقابب عمِ الهؤسسات والهىظهات غٓر الحكوهٓب.  
  لمرقابب عمِ وحدات الحكـ الهحمْا٘دارة العاهب. 
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 -اإلظاؼاد اٌؼبِخ غ١ؽ اٌؽلبث١خ: -ثب١ٔبً 

  .ْا٘دارة العاهب لةكىولوجٓا الهعموهات والدعـ الفى 
  .ا٘دارة العاهب لمشؤوف الهالٓب وا٘دآرب 
 ا٘دارة العاهب لمشؤوف القاىوىٓب وهةابعب شكاوى الجهٍور. 

 -اٌٛزعاد اإلظاؼ٠خ: -ثبٌثبً 

  .هجمس الدٓواف 
  .الهسةشاروف والخبراء 
   .دٓواف رئٓس الدٓواف 
  .وحدة الرقابب الداخمٓب 
  .وحدة العٛقات العاهب 
  .ر وةىهٓب القدرات  وحدة الةخطٓط والةطٓو

 (02اٌهىً ؼلُ)

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌع٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .aspxhttp://www.saacb.ps/TeamWorkالمصدر: 

http://www.saacb.ps/TeamWork.aspx
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 :: اٌّؽازً اٌزٟ ِؽ ثٙب رأق١ف ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ3.1.1.3

هراحؿ, وكاىت أٌـ الهراحؿ الةْ هر بٍا  ةلقد هر دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب هىذ ةأسٓسً بعد
 :(2004 ,وا٘دآرب دٓواف الرقابب الهالٓبالدٓواف كالةالْ )

و 1952 لسىب (28) رقـ الهحاسبب دٓواف قاىوف •   .فمسطٓف فْ الرقابب لعهؿ أساس أوؿ ٌو

 . العاهب الرقابب ٌٓئب بإىشاء 1994 لسىب (22) رقـ الرئاسْ القرار •

 . العاهب الرقابب ٌٓئب قاىوف بإصدار 1995 لسىب 17)) رقـ القاىوف •

 . 2004 إلِ 1996 هف السىوات عف لمرقابب السىوٓب الةقآرر •

 . وا٘دآرب الهالٓب الرقابب دٓواف بإىشاء 2004 لسىب (15) رقـ القاىوف •

 لدٓواف العاهب الرقابب ٌٓئب وهوظفْ ههةمكات بأٓمولب 2005 لسىب (17) رقـ الرئاسْ الهرسوـ •
 .وا٘دآرب الهالٓب الرقابب

 :: أ٘عاف ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ2.1.3

 :(30: 2011 ,ىوف دٓواف الرقابب إلِ ) فرواىب( هف قا3ٍٓدؼ دٓواف الرقابب وحسب الهادة )

 هف خصص الةْ اٖغراض فْ العاـ الهاؿ اسةخداـ وحسف الهالْ الىشاط سٛهب ضهاف .1
 . أجمٍا

 اٚىحراؼ عف والكشؼ السمطب اسةخداـ وحسف اٖداء, كفاءة لضهاف ا٘داري الةفةٓش  .2
 . وجد أٓىها

 . الىافذة والقرارات والموائح واٖىظهب لمقواىٓف وا٘داري الهالْ الىشاط وهطابقب اىسجاـ هدى .3
 بالسٓاسات والتقب الهصداقٓب وةعٓزز العاـ اٖداء فْ والوضوح والىزاٌب الشفافٓب ضهاف .4

 .الفمسطٓىٓب الوطىٓب لمسمطب واٚقةصادٓب وا٘دآرب الهالٓب
كها ٍٓدؼ دٓواف الرقابب إلِ ضهاف سٛهب العهؿ الهالْ وا٘داري فْ السمطب الفمسطٓىٓب  

بسمطاةٍا التٛث الةىفٓذٓب والةشٓرعٓب والقضائٓب وكشؼ أوجً اٚىحراؼ الهالْ وا٘داري كافب بها 
ؿ الوظٓفب العاهب, والةأكد هف أف اٖداء العاـ ٓةفؽ هع القواىٓف واٖىظهب فٍٓا حاٚت اسةغٛ

 .(15:  23دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب, الهادةوالقرارات والةعمٓهات الىافذة )والموائح 
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 ةةهتؿ فْ والةْ, الحكوهْ الةدقٓؽ ٖىواع اٌٖداؼ العاهب ةةضهف اٌٖداؼ  ٌذي أف وُٓٛحظ
ر عمِ جهٓعٍا ةعهؿ حٓث, اٖداء وةدقٓؽ, اٚلةزاـ وةدقٓؽ الهالْ الةدقٓؽ الهؤسسات  ةطٓو
 (.76: 2015 اٖغا,) الةىفٓذٓب

 : اقزمال١ٌخ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ:3.1.3

وفصؿ بٓىً وبٓف  الهالٓب لمرقابب هسةقمب كٍٓئب الدٓواف حٓادٓب عمِ الدٓواف قاىوف إىشاء حرص لقد
ًٛ هف السمطةٓف   الدٓواف ٓصدر وحةِ ٚ ٓةأتر كؿ هىٍها بأخر  حةِ الةىفٓذٓب والةشٓرعٓب, ك

لسىب  15( هف قاىوف إىشاء الدٓواف رقـ 2ىصت الهادة رقـ ) حٓث ,وحٓادٓب بكؿ شفافٓب ةقآرري
 الهالٓب الرقابب )دٓواف ٓسهِ عاـ دٓواف القاىوف ٌذا أحكاـ بهقةضِ عمِ ها ٓمْ " ٓىشأ 2004

ةهةع الوطىٓب لمسمطب العاهب الهوازىب ضهف خاصب هوازىب لً ٓكوف وا٘دآرب(  بالشخصٓب ٓو
ةهةع الهسةقمب اٚعةبآرب  الةْ والىشاطات اٖعهاؿ فْ كافب الهباشرة الكاهمب القاىوىٓب باٌٖمٓب ٓو

 .  أجمٍا" هف قاـ الةْ الهٍاـ ةحقٓؽ ةكفؿ

ًٛ فْ رأًٓ كؿ اٚسةقٛؿ عف الجٍات أو   باالستقاللية:وُيعنى     أف ٓكوف الدٓواف هسةق
جب عمًٓ أٚ ٓغٓر فْ حكهً ةبعًا ٌٖواء الهؤسسب الخاضعب  اٖشخاص الخاضعٓف لرقابةً , ٓو

رقابب هٍها كاىت اٖسباب, كها ٓجب عمِ الهراقب أٚ ةكوف لً هصالح شخصٓب فْ الهؤسسب لم
ًٛ الخاضعب لرقابب   (.36: 2011)فرواىب ,  فْ أداء عهمً الدٓواف حةِ ٓكوف هسةق
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 اٌّجسث اٌثبٟٔ

 اضزًبيبد ٚآ١ٌبد ػًّ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ 2.3:

  : اضزًبيبد ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ:1.2.3

:ٟ٘لبْٔٛ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ فبْ اضزًبيبد اٌع٠ٛاْ ِٓ :(23،24،25ُِٔٞاك)اقزٕبظاً 

الةحقؽ هف قٓاـ أجٍزة الرقابب والةفةٓش والهةابعب الداخمٓب فْ الجٍات الخاضعب بههارسب  -3
هٍاهٍا بصورة سمٓهب وفعالب ودراسب القواعد الةْ ةىظـ أعهالٍا لمةتبت هف كفاءةٍا 

 الهقررة لٍا.ودقةٍا فْ ةحقٓؽ اٌٖداؼ 
ٓراداةٍا والقروض والسمؼ والهخازف والهسةودعات. -2  هراقبب ىفقات الجٍات الخاضعب وا 
بحث وةحري أسباب القصور فْ العهؿ وا٘ىةاج بها فْ ذلؾ الكشؼ عف عٓوب الىظـ  -1

الهالٓب وا٘دآرب والفىٓب الةْ ةعرقؿ سٓر أعهاؿ الحكوهب واٖجٍزة والهؤسسات العاهب 
 ةٛفٍٓا وهعالجةٍا.واقةراح وسائؿ 

الكشؼ عف الهخالفات الهالٓب وا٘دآرب والقاىوىٓب الةْ ةقع هف الهوظفٓف أتىاء هباشرةٍـ  -3
 .لواجبات وظائفٍـ أو بسببٍا

كشؼ وضبط الهخالفات الةْ ةقع هف غٓر الهوظفٓف والةْ ةسةٍدؼ الهساس بسٛهب  -5
 .( 24بب, هادة )قاىوف دٓواف الرقا أداء واجبات الوظٓفب أو الخدهب العاهب

بحث الشكاوي الةْ ٓقدهٍا الهواطىوف عف الهخالفات أو اٌ٘هاؿ فْ أداء الواجبات  -6
 .الوظٓفٓب

ف فٓها ٓةعمؽ ٓالعهؿ عمِ هراقبب وهراجعب القرارات الخاصب بشؤوف الهوظفٓف العاهٓ -1
لمقواىٓف بالةعٓٓىات والهرةبات واٖجور والةرقٓات والعٛوات, والةتبت هف هدى هطابقةٍا 

 واٖىظهب الهعهوؿ بٍا هف جٍب وهطابقةٍا لمهوازىب العاهب هف جٍب أخرى.
العهؿ عمِ هراجعب الهىح والٍبات والةبرعات الهقدهب لمجٍات ا٘دآرب وآلٓب صرفٍا  -8

 والةأكد هف هدى اةفاقٍا هع القواىٓف واٖىظهب الهعهوؿ بٍا.
الدٓواف هف رئٓس السمطب أو الهجمس  إلِ ٓةـ إحالةًدراسب أٓب قضٓب أو حالب أو ةقٓرر  -9

الةشٓرعْ ولجاىً الهخةصب أو هجمس الوزراء أو الوٓزر الهخةص حسب هقةضِ الحاؿ, 
هها ٓدخؿ فْ ىطاؽ هٍاـ وصٛحٓات الدٓواف, بها فْ ذلؾ الةحقٓؽ فْ الهخالفات 

 (.1:  2014وأبو زبٓدة , )زكارىب ا٘دآرب والهالٓب الةْ ٓرةكبٍا الهوظفوف



63 

 

 :ػًّ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ ِٕٙد١خ: 2.2.3

هةرابطب هف الىاحٓب الهٍىٓب والزهىٓب ةقـو عمِ و تب دٓواف باةباع هىٍجٓب عهؿ هحدال ٓقـو
ْدإجراءات ٓعهؿ بهوجبٍا ال  ( 2016,) دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربٓواف ٌو

و اٚةفاؽ  :أٝالً:ًزبةاُز٤ٌِق حةوي عمٌِو  :عمِ شروط الهٍاـ الرقابٓب ٓو

 قٓؽ عمٍٓا.دآةٍا والسىب الهالٓب الةْ سٓةـ الرقابب والةدالهٍهب الرقابٓب وب دٓدةح -
 الهٍهب الرقابٓب. دؼٌ دٓدةح -
 قٓؽ.دٓواف لمرقابب والةدالموائح والقواىٓف الةْ ٓةبعٍا ال دٓدةح -
 ٓواف.دعمٍٓا ال دالهعآٓر الرقابٓب الةْ ٓسةى دٓدةح -
 بً. ا٘دآربالجٍب  دٓواف الرقابب وهف تـ ةزٓودلِ إار الةقٓرر دصإىاطب هسئولٓب إ -
بشروط الهٍهب الرقابٓب هها ٓمزهٍا الةوقٓع عمِ كةاب الةكمٓؼ لةقٓٓـ  ا٘دآربب الجٍب فهعر  -

 اء الهؤسسب بشفافٓب.دأ

صب٤ٗبً:ر٘ل٤نٜٓبّاُوهبثخٝاُزله٤ن.

 :ٓمٌْذي الهٍاـ عمِ ها هراحؿ وةقـو 

  .الةخطٓط لمهٍهب الرقابٓب -
 ة.دعمِ الخطب الهعةه ؼشراا  ٓذ وهةابعب و فاىْ هف خٛؿ ةىدالهٓ الةىفٓذهرحمب  -
و صمب الوصؿ بٓف ها بٓف ال دادعإهرحمب  -  الخاضعب لً. والجٍبٓواف دالةقٓرر الرقابْ ٌو

صبُضبً:اُزوو٣واُوهبث٣ٝ،٢َْٔ:

ةضهف: هٛحظات الالةقٓرر اٖولْ  - أتار الهةرةبب عمِ كؿ هٛحظب, الةوصٓب ٓواف, دٓو
 الهقةرحب لهعالجب كؿ هٛحظب.

عمًٓ خٛؿ  دالرقابْ الىٍائْ, بحٓث ٓكوف الةقٓرر اٖولْ ةقٓررًا ىٍائًٓا اذا لـ ٓر  جالهىة -
ٓـ الجٍب بٓاىات دٓؿ أي هٛحظب اذا اقةضِ اٖهر هتؿ ةقدٓةـ ةع عمًٓ دذا ةـ الر ا  شٍر, و 

 ةرة الةدقٓؽ. فرة خٛؿ فأو ىواقص لـ ةكف هةو 
صبح هف وتائؽ الإر الةقٓرر بصورةً الىٍائٓب دٓص - ٓواف الرسهٓب, تـ ٓقـو دلِ الجٍب ٓو

  ٓذ ةوصٓات الةقٓرر هف قبؿ الجٍب الخاضعب لرقابةً.   فةرة كافٓب بهةابعب ةىف دٓواف بعدال
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 اٌّجسث اٌثبٌث

 اٌزؿاِبد اٌدٙبد اٌطبضؼخ ٌٍع٠ٛاْ 3.3:

 : اٌدٙبد اٌطبضؼخ ٌع٠ٛاْ اٌؽلبثخ:1.3.3

 : لجٍات الخاضعب لرقابب الدٓواف ٌْ( هف قاىوف دٓواف الرقابب فإف ا31ٖحكاـ الهادة ) وفقا

 .لٍا الةابعب والهؤسسات, الوطىٓب السمطب رئاسب. 1

 .حكهٍـ فْ وهف, الوزراء هجمس وأعضاء رئٓس. 2

داراةً ذلؾ فْ بها الةشٓرعْ الهجمس. 3  .ٌٓئاةً وا 

ا العاهب والىٓابب, القضائٓب السمطب. 4 ا وأعضاٌؤ  .وهوظفٌو

 .الوطىٓب وزارات وأجٍزة السمطب. 5

 .والعسكٓرب اٖهىٓب اٖجٍزة وكافب, والشرطب اٖهف قوات. 6

 أىواعٍا. بجهٓع واٚةحادات, والجهعٓات والىقابات, واٖهىٓب العاهب والهؤسسات الٍٓئات. 7

 .فٍٓا الوطىٓب السمطب ةساٌـ أو ةهمكٍا الةْ والشركات الهؤسسات. 8

 .عاـ هرفؽ إدارة أو ٍباسةغٛ لٍا ُرخص الةْ والشركات الهؤسسات. 9

 .حكهٍا فْ وهف الهحمٓب الٍٓئات.  11

أف قاىوف دٓواف الرقابب أعطِ الدٓواف صٛحٓات رقابٓب واسعب, بحٓث أخضع  ٠ٚؽٜ اٌجبزث
, وهجمس الوزراء(,إضافب إلِ الهؤسسات واٖجٍزة ءالقضالرقابةً )السمطب, والهجمس الةشٓرعْ, و 

ذا اٖهر حسب  فْ  واسةقٛلٓب واسعب صٛحٓاتٓعطْ الدٓواف  ٚخٙخ ٔظؽ اٌجبزثاٖخرى, ٌو
عمِ كفاءة وفعالٓب أداء الدٓواف وعدـ السهاح لمهؤسسات اٖخرى  اباً جآ العهؿ ها ٓىعكس

 بالةدخؿ أو الةأتٓر فْ ا٘جراءات الةْ ٓةبعٍا الدٓواف بحؽ الجٍات الخاضعب لرقابةً.
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 : اٌزؿاِبد اٌدٙبد اٌطبضؼخ ٌؽلبثخ اٌع٠ٛاْ:2.3.3

 عمِ الرقابب ةقع دٓوافاىشاء  قاىوف هف (37,36,35,34,33,32)الهواد فْ جاء ها حسب
, 15رقـ  قاىوف دٓواف الرقابب) الةالٓب لةزاهاتاٚ الدٓواف رقاببل الخاضعب الجٍات عاةؽ
 (2004لسىب

 لوضع الهوازىب دـ وزارة الهالٓب الِ الدةق ًٛ ًٛ وهحم العاهب ٓواف ةقٓررًا ىٍائًٓا كؿ ربع سىب هفص
ةضهف الةقٓرر الةطورات الهالٓب واةجاٌات حركب اٚٓرا ات والىفقات هقارىب بالةوقعات دٓو

وةأتٓر ذلؾ عمِ الوضع العاـ لمسمطب  دؽ الىقدفوكذلؾ ةفسٓر اٚىحرافات الٍاهب وةحمٓؿ ة
سةعرض ا٘جراءات الةصحٓحٓب الهىاسبب ٚسةعادة الةوازف الهالْ.   الوطىٓب الفمسطٓىٓب, ٓو

 ِٓواف خٛؿ سىب دهٍا الِ الدوةق لمسمطب الخةاهٓب بالحساباتة دهسو  داداع الهالٓب وزارة عم
  مس الةشٓرعْ.جع هٛحظاةً بشأىٍا الِ الهفور  راسةٍادهف ىٍآب السىب الهالٓب ل

 عضوف سةب فٓواف دهٍا الِ الدٓب لمهعاهٛت وةقدة ةهٍٓدوزارة الهالٓب حسابات هوح دةع ْ
 .السىب الهالٓباؿ فأشٍر هف أق

  هٓع الحاٚت الةْ ٓةضهف جْ الهراكز الهالٓب كافب ابٛع الدٓواف بفققٓف الهالٓٓف دعمِ اله
  .الصرؼ فٍٓا هخالقب هالٓب, وذلؾ خٛؿ هدة أقصاٌا اسبوعاف هف ةآرخ وقوعٍا

  ٍِا فةكوف السمكب الوطىٓب طرقا أو شٓركا  اسةتهآرب هشروعات بةىفٓذ ةقوـ الةْ الجٍات عم
 بأٓب وكذلؾ اسةتهاري هشروع لكؿ هوافاة الدٓواف بصورة عف العقود واٚةفاقٓات والهىاقصات

 .الهشروع ةىفٓذ أتىاء وأسبابٍا الدراسب ٌذي عمِ ةعدٓٛت ةطرأ
  هٓادٓف فٍات ذات العٛقب أو جْ هكاةبٍـ أو هكاةب الفٓقوـ هوظفو الدٓواف بأعهالٍـ ْ

ْ هكاةبٍا عىدها فابب الدٓواف ةٍٓئب الهكاف الٛـز لٍـ العهؿ, وعمِ الجٍات الخاضعب لرق
 ُٓطمب هىٍا ذلؾ.
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 اٌفًً اٌؽاثغ: 4

 اٌــســىــُ اٌــؽنــ١ــع

 
 .(ِفب١ُ٘ ػبِخ –اٌسىُ اٌؽن١ع اٌّجسث األٚي ):  1.4

 الحكـ الرشٓد.  ىشأة وةطور:  1.1.4
 : أسباب ظٍور الحكـ الرشٓد. 2.1.4

 .(اٌسىُ اٌؽن١ع-خ, ِٚكز٠ٛبد)ِفَٙٛ, ٚأ١ّ٘اٌّجسث اٌثبٟٔ :  2.4

 : هفٍـو الحكـ الرشٓد. 1.2.4
 : أٌهٓب الحكـ الرشٓد . 2.2.4
 :هسةوٓات ةطبٓؽ الحكـ الرشٓد. 3.2.4

 .(اٌسىُ اٌؽن١ع -ٚآ١ٌبد ػٕبيؽ ٚأثؼبظاٌّجسث اٌثبٌث ): 3.4

 : عىاصر الحكـ الرشٓد . 1.3.4
 الحكـ الرشٓد . أبعاد:  2.3.4
 آلٓات الحكـ الرشٓد.:  3.3.4

 (.اٌسىُ اٌؽن١ع -ِؼب١٠ؽ ٚضًبئى ِٚؼٛلبداٌّجسث اٌؽاثغ ): 4.4

 الحكـ الرشٓد . هعآٓر:  1.4.4
 : خصائص الحكـ الرشٓد. 2.4.4
 الحكـ الرشٓد.هعوقات  : 3.4.4

 .(فكبظ اٌسىُاٌّجسث اٌطبِف ): 5.4

 , آتاري.: الفساد, أشكالً 1.5.4
 : عٛج وهكافحب الفساد. 2.5.4
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 اٌّجسث األٚي

 ِفب١ُ٘ ػبِخ –اٌسىُ اٌؽن١ع :1.4

 :عر١ّٙ

ْ:  ع لمحدٓث عف الحكـ الرشٓد, ولقد اشةهؿجاء الفصؿ الراب عمِ أربع هباحث رئٓسٓب ٌو
ٓد وأسباب شعف ىشأة وةطور الحكـ الر : هفآٌـ عاهب, حٓث جاء فًٓ الحدٓث المبحث األول

جاء لمةحدث عف هفٍوـ الحكـ الرشٓد  المبحث الثانيوبعض الهفآٌـ الهةعمقب بً, تـ  يظٍور 
ٓث عف أٌهٓب تـ جاء الحد ,حٓث ةـ عرض بعض الةعٓرفات الهخةمفب لهصطمح الحكـ الرشٓد

ء واٚىةهاء لدى الحكـ الرشٓد لها ٓحققً  الحدٓث عف  تـ بعد ذلؾ أفراد الهجةهع,هف الٚو
ا لةحقٓقً, أها  فركز عمِ   المبحث الثالثهسةوٓات ةطبٓؽ الحكـ الرشٓد والشروط الواجب ةوفٌر

اركب والشفافٓب والعدؿ والهساواة والهسؤولٓب تـ جاء شأٌـ عىاصر الحكـ الرشٓد والهةهتمب فْ اله
 ْ تـ فْ  (واٚقةصادي  والةقىْ البعد السٓاسْ)الحدٓث عف اٖبعاد الرئٓسٓب لمحكـ الرشٓد ٌو

فجاء لمحدٓث عف  المبحث الرابع, أها ىٍآب الهبحث ةـ الحدٓث عف آلٓات ةطبٓؽ الحكـ الرشٓد
فْ ىٍآةً عف الهعوقات   ةـ الحدٓثتـ  ,وأٌـ خصائص الحكـ الرشٓد ,ٓدشهعآٓر الحكـ الر 

الحكـ, فعرض هفٍـو  فةحدث عف فساد المبحث األخيرالةْ ةعٓؽ ةطبٓؽ الحكـ الرشٓد, أها 
 اةباعٍا لهكافحةً. والطرؽ الواجب ,الفساد وأسباب اىةشاري, تـ أشكاؿ الفساد وآتاري السمبٓب

فالحكـ ٌو ها ةفعمً الدولب , والحكـ الرشٓد ٌو ها ٓجب أف ةفعمً الدولب,  وعمِ الرغـ هف     
الرشٓد أكتر ةحدًٓا, إذ أف ٌذا  اٚةفاؽ عمِ هفٍوـ الحكـ,  أي إدارة الدولب ؛ إٚ أف هفٍـو الحكـ

الهفٍوـ بحاجب إلِ ةأصٓؿ وقٓاس وةحقؽ وةحدٓد أبعادي وهكوىاةً لموصوؿ إلِ هفٍـو عهمٓاةْ 
لً, فٍىاؾ العدٓد هف اٚجةٍادات فْ ةعٓرؼ الحكـ الرشٓد, وذلؾ عائد إلِ اخةٛؼ أبعاد ٌذا 

 (. 2113:5الهفٍـو السٓاسٓب واٚقةصادٓب واٚىساىٓب )العجموىْ, 
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دارة شؤوف الهجةهع وهواردي ٓعةبر الحكـ و  هفٍوهًا هحآدًا ٓعبر عف ههارسب السمطب السٓاسٓب وا 
وةطوري اٚجةهاعْ واٚقةصادي, والحكـ هفٍوـ واسع ٓشهؿ با٘ضافب إلِ عهؿ أجٍزة الدولب 
دارة عاهب, عهؿ كؿ هف الهؤسسات غٓر  الرسهٓب هف سمطات ةىفٓذٓب وةشٓرعٓب وقضائٓب وا 

 (2:  2013الرسهٓب أو هىظهات الهجةهع الهدىْ با٘ضافب إلِ القطاع الخاص)عبد المطٓؼ,

لقد أصبح هفٍوـ الحكـ الصالح الشغؿ الشاغؿ لدى جهٓع الهىظهات والدوؿ عمِ حد و     
 لٌٗهٓب الكبرى لً خاصب فٓها ٓخص ةرشٓد الحكوهات سواء, وقد حظْ باٌٚةهاـ الهةزآد ىظراً 

 .( 2007:45 ,)عاهر

رةبط هفٍـو الحكـ الصالح أو الحكـ الرشٓد بجهٓع هؤسسات الهجةهع بها فٍٓا أجٍزة الدولب      ٓو
ٓئات الهجةهع الهدىْ وشركات القطاع الخاص, كها ٚ ٓىحصر هفٍوـ الحكـ الصالح فْ  ٌو

مب اٖه د وةراعْ اٌٚةهاـ بآتار الةىهٓب الهحمٓب, بؿ ٓشهؿ الةىهٓب الهسةداهب الةْ ةىظر ىظرة طٓو
 .(11 : 2007 )هصمح, القادهب كها الجٓؿ الحالْهصالح اٖجٓاؿ 

ًٚ أهاهٍا؛ وذلؾ هف أجؿ رشٓد الحكـ ال و    ٓسعِ إلِ ةهتٓؿ جهٓع فئات الهجةهع, وٓكوف هسئو
ا, وةحقٓؽ هسةوى رفٓع هف الرفاي )أهاف,  .( 43:  2013ةسٍٓؿ عهمٓب الةىهٓب وةعٓزٌز
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 اٌسىُ اٌؽن١ع: ًِطٍر : ٔهأح ٚرطٛؼ1.1.4

فْ ةقٓرر البىؾ الدولْ عف الدوؿ  1989عاـ   الحكـ الرشٓد ٖوؿ هرة  هصطمحبدأ ظٍور     
ا٘فٓرقٓب جىوب الصحراء, وةـ فًٓ وصؼ اٖزهب فْ الهىطقب كأزهب حكـ, حٓث أرجع الخبراء 
السبب فْ عدـ ىجاح سٓاسات ا٘صٛح اٚقةصادي والةكٓؼ الٍٓكمْ بٍذي الدوؿ إلِ الفشؿ فْ 

ىت وتائؽ السٓاسب الخاصب ةىفٓذ السٓاسات, ولٓس إلِ السٓاسات ىفسٍا,  وفْ الوقت ىفسً كا
بالٍٓئات الهاىحب فْ أواخر التهاىٓىٓات وأوائؿ الةسعٓىات هف القرف العشٓرف, أكتر جرأة هف البىؾ 
الدولْ لهىاداةٍا بضرورة إصٛح ىظـ الحكـ, وضرورة ةفعٓؿ الىظاـ الدٓهقراطْ الهبىْ عمِ 

هكوىات أساسٓب ؽ ا٘ىساف كالةعددٓب الحزبٓب والحفاظ عمِ الحقوؽ الهدىٓب والحٓرات وحقو 
 .( 2006:106, عبد الىورلمحكوهب الصالحب )

وأصبح الةركٓز فْ بدآب الةسعٓىٓات عمِ اٖبعاد الدٓهقراطٓب لمهفٍوـ هف حٓث ةدعٓـ     
الهشاركب وةفعٓؿ الهجةهع الهدىْ وجودة وفعالٓب وأسموب إدارة شؤوف الدولب والهجةهع, ودرجب 

ت لةحسٓف الةعٓرؼ حةِ ٓصبح أكتر   الهصطمحرخاء الهجةهع, وهىذ ظٍور  لـ ةةوقؼ الهحاٚو
ًٚ وةح دًٓدا, وأف ٓشهؿ الربط بٓف الجواىب السٓاسٓب لمهفآٌـ الهحددة فْ هىظوهب القٓـ شهو

الدٓهقراطٓب, وةقمٓص حجـ الهؤسسات الحكوهٓب, وةشجٓع اٚةجاي ىحو القطاع الخاص, وةشجٓع 
       .( 2008:19, ر الحكوهٓب )أحهدالٛهركٓزب ا٘دآرب, وةعظٓـ دور الهىظهات غٓ

ىظاـ قائـ عمِ خدهب هصالح اٖهب, والذي ٓعةبر السمطب والقٓادة وظٓفب  بأىً ؼتـ أصبح ُٓعر 
ةخذ هىٍا هىصب ٘تبات الكفاءة والقدرة عمِ ةحقٓؽ هةطمبات الشعوب  فْ الخدهب العاهب, ٓو
ةصؼ بالقدرة عمِ دهج الهجةهع الهةعدد فْ السمطب  وحاجاةٍا, وسٓاسةٍا بالعدؿ والهساواة, ٓو

ةه   ةع باسةهرار بشرعٓب شعبٓب أساسٍا اٚىةخاب الشعبْ الىٓزً والعاـوالحكـ والهشاركب, ٓو
 .(1:  2011)الحهد,

ٌْ هجهوعب القواعد الطهوحب الهوجٍب ٘عاىب وهساعدة الهسٓٓرف و  :الحاكهٓباء هصطمح جتـ 
لٛلةزاـ بالةسٓٓر الشفاؼ فْ إطار ٌدؼ الهساءلب عمِ أساس قاعدة واضحب الهعالـ وغٓر قابمب 

ْ هطبقب فْ  وقد أصبحت الحاكهٓب الجٓدة ٌْ الكمهب الهحوٓرب لمةىهٓب الدولٓب ؛لٛىةقاد أحٓاىاً  ٌو
 .(2006وعزي,  كؿ القطاعات )جمطْ
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ىطمؽ الحكـ الرشٓد هف هشاركب اٖفراد والجهاعات فْ الهجةهع هع الحكوهب الهركٓزب   ٓو
والحكوهات الهحمٓب فْ اٖىشطب والصٛحٓات الهخةمفب بحٓث إذا ها اجةهعت بشكؿ صحٓح 
اقةرف اجةهاعٍا ووجودٌا هع ههارسات السمطب باحةراـ لحقوؽ وكراهب اٚىساف وةغمٓب هصمحب 

دلؿ الهجةهع العاهب ع عمِ ههارسب ةمؾ السمطات بأهاىب وهسؤولٓب  ٌذامِ الهصمحب الخاصب , ٓو
ًٚ وبىزاٌب أهاـ الحؽ العاـ تاىًٓا     .(3:  2004الشٍواف,)ذاةٓب سمٓهب وفطٓرب أو

الحكـ الرشٓد وفقًا لهفٍوـ هركز دراسات وبحوث الدوؿ الىاهٓب ٌو إدارة شؤوف الدولب, و و 
وهؤسسات ٓسةخدهٍا الهواطىوف فرادى أو جهاعات لدعـ هصالحٍـ ٓةكوف هف آلٓات وعهمٓات 

ب خٛفاةٍـ  .(15: 2014, ر اهلل) ىص والةعبٓر عف هخاوفٍـ, و الوفاء بالةزاهاةٍـ وةسٓو

 قجبة ظٙٛؼ اٌسىُ اٌؽن١ع:أ: 2.1.4

الهركزي وةىاهْ دور هؤسسات الهجةهع الهدىْ أتر إفَّ الفشؿ فْ إدارة دفب الةخطٓط والةوظٓؼ 
كها أّدى تقؿ اٖزهات الهخةمفب الهةىاهٓب  ,ركٓزب لمدولب وسمطاةٍا الواقعٓبفْ هىظوهب ا٘دارة اله

(  20:  2008)أحهد ,إدارة الحكوهب لمسٓاسات العاهب  والُهَسةجّدة إلِ إجراء ةعدٓٛت عمِ ىهط
ا وبالةالْ كاف  ظٍور هفٍـو الحكـ   ,الرشٓد ها ٌو إٚ اىعكاس لمةغٓر فْ طبٓعب الحكوهب ودوٌر

بب,برز ٌذا الدور ٓةجمِ فْ ها ٓمْ )وأ  (: 43:  2015ٌو

 ظٍور العدٓد هف الهةغٓرات الةْ غٓرت الىظرة الةقمٓدٓب لمدولب.  
   ةىاهْ دور الشركات العالهٓب والهةعددة الجىسٓات فْ الةأتٓر عمِ صىع السٓاسات

با٘ضافب إلِ دور  ,إعادة الىظر فْ العٛقات بٓىٍا وبٓف الحكوهب والحاجب إلِ
 .هؤسسات العهؿ الهدىْ

 .ةغٓر هعآٓر الةوظٓؼ والعهؿ هف اٖقدهٓب إلِ الهٍارات والةعمـ والةدٓرب 
  :(38, 37: 2015)ٌممو, الحكـ الرشٓد وراء بروز هفٍوـكاىت  الةْ سباباٖ أٌـ  هفكذلؾ  

 ْا ف  .أف ةكوف الهحرؾ الرئٓس لمةىهٓب فشؿ الدولب وعجٌز
  ةىاهْ دور الشركات العالهٓب والشركات هةعددة الجىسٓات,  بحٓث لعبت دورًا فْ الةأتٓر

عادة الىظر فْ عٛقب الحكوهات , وأصبح ٌىاؾ حاجب ٘دولبمٓب لمعمِ السٓاسات الداخ
ر عمِ السٓاسات بالقطاع الخاص وهىظهات الهجةهع الهدىْ فمقد أصبح لٍا دورًا فْ الةأتٓ

 .العاهب لمدولب
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  ٓوعٍا عالهًٓا بطٓرقب غٓر هىطقٓب واحةٛلٍا رأس قائهب الهشاكؿ شاىةشار ظاٌرة الفساد و
 ىةٓجب غٓاب آلٓات الهساءلب والهحاسبب .

 قصِ حد ههكف وةرؾ عهمٓات الةىهٓب ٓدة ةدعو إلِ اىسحاب الدولب إلِ أظٍور أفكار جد
ىةاجٓب والربحٓب وةقمٓص حجـ الدولب عبر ٓز عمِ ا٘السوؽ والهىافسب والةركٔلٓات 

 الخصخصب.
  الةغٓر الذي طرأ عمِ دور الدولب فمقد ةحولت هف الفاعؿ الرئٓسْ والهركزي فْ وضع وصىع

 السٓاسات العاهب الِ الشٓرؾ اٖوؿ بٓف عدة شركاء فْ إدارة شؤوف الدولب والهجةهع.

رى الباحث أف الداف ٌو رغبب الهجةهع فْ وجود ىظاـ قائـ كـ الرشٓد ع وراء ظٍور ىظاـ الحٓو
ورغبات العاهب بها ٓخدـ الهصالح  وةحقٓؽ احةٓاجات ,قادر عمِ إدارة الدولب وةحقٓؽ سٓاساةٍا

العمٓا لمهجةهع, كذلؾ رغبب الهجةهع وحاجةً لىظاـ دٓهقراطْ حر ٓةـ هف خٛلً  هحاسبب 
وهساءلب ٌذا الىظاـ عف اىجازاةً, وبالةالْ فاف ىظاـ الحكـ الرشٓد ٓوفر آلٓب هةاحب لمعاهب 

 لهحاسبب وهساءلب الحكوهب.
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 اٌّجسث اٌثبٟٔ

 , أ١ّ٘خ, ِكز٠ٛبد( اٌسىُ اٌؽن١ع)ِفَٙٛ: 2.4

 

 :: ِفَٙٛ اٌسىُ اٌؽن١ع1.2.4

الرشٓد, حٓث أخذ  لـ ةةفؽ اٖبحاث والدراسات والهفكروف حوؿ هفٍـو واحد وواضح لمحكـ
ولقد ةىوعت الةعٓرفات وةداخمت فْ العدٓد هف اٖهور الةىظٓهٓب , لةعٓرفً الباحتوف فْ اٚجةٍاد

 (. 8: 2011واٚقةصادٓب والسٓاسٓب والهالٓب واٚجةهاعٓب)حسٓف,

ضع جدلْ هف حٓث الةطبٓؽ العهمْ, هو ىً بقْ هف وضوح المفظ والةعبٓر, إٚ أ عمِ الرغـو 
ووجود قواىٓف وأىظهب وةشٓرعات ٓةضهف وجود قٓادة هةهٓزة وهرىب, الحكـ الرشٓد ٚ بد أف ف

ولوائح هةداولب وهةعارؼ عمٍٓا وشفافب, وهشاركب هجةهعٓب فعالب هف كافب هؤسسات الهجةهع 
 (.  9: 2011الهدىْ أفرادًا وجهاعات )الهركز الفمسطٓىْ لٛةصاؿ والسٓاسات الةىهوٓب,

د, أو الحكـ الصالح عةبر البىؾ الدولْ أوؿ هؤسسب دولٓب قاهت بةعٓرؼ هفٍوـ الحكـ الرشُٓٓ 
ًٛ وذلؾ سىب  فًا شاه حٓث جاء فْ الةقٓرر الذي أعدي البىؾ الدولْ بعىواف "الحكـ  ,ـ 1992ةعٓر

أو ا٘صٛح الهؤسساةْ الهةعمؽ  (بالهىاجهىت)إف الحكـ الصالح ٌو هةعمؽ  و الةىهٓب" ها ٓمْ:"
ت فْ الهرافؽ العهوهٓب اخةٓار السٓاسات, وبةحسٓف هسةوى الةىسٓؽ وةقدٓـ الخدهاو  با٘دارة

و  ,بأىجع الطرؽ الهجةهع الهدىْ, أي  ,أىظهب: الىظاـ السٓاسْ, اٚقةصادي ببىْ عمِ تٛتُٓ ٌو
أف الةحدٓث فْ طرؽ ووسائؿ الةسٓٓر هع ضرورة عقمىب الخٓارات السٓاسٓب لضهاف ةوفٓر خدهب 

 .( 2007:45, )عاهر ب وذات فعالٓبعهوهٓب فعال

ىاؾ هف عرؼ الحكـ الرشٓد عمِ أىً )الحوكهب(: وقد ُعرفت بأىٍا     ههارسب السمطات "ٌو
لذا فالحكـ الرشٓد  , "اٚقةصادٓب والسٓاسٓب وا٘دآرب ٘دارة شؤوف الهجةهع عمِ كافب هسةوٓاةً

ٓةكوف هف ألٓات والعهمٓات والهؤسسات الةْ هف خٛلٍا ةسةطٓع أف ةشكؿ هصالحٍـ  
ىاقشوف خٛفاةٍـفٓهارسوف ح ؤدوف واجباةٍـ ٓو , وفْ وقت ٚحؽ ُعرفت قوقٍـ القاىوىٓب ٓو

والهؤسسات والعهمٓات الةْ ةقرر كٓفٓب ههارسب السمطب, وكٓفٓب سهاع  الحوكهب بأىٍا الةقالٓد
 (. 14: 2008صوت الهواطىٓف, وكٓفٓب صىع القرارات فْ قضآا ذات اٌةهاـ عاـ )الداعور, 
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عبر هفٍوـ الحوكهب بشكؿ عاـ عف هجهوعب هف ا٘جراءات والعهمٓات الةْ ٓةـ هف خٛلٍا  ٓو
طار العاـ لمحوكهب ةحدٓد وةوٓزع الحقوؽ ظهات والةحكـ بٍا, بحٓث ٓةضهف ا٘ةوجًٓ الهى

والواجبات والهسؤولٓات عمِ هخةمؼ اٖطراؼ فْ الهؤسسب أو الهىظهب هف هجمس إدارة وهدراء 
ـ هف أصحاب الهصمح رساء قواعد ا  إضافب إلِ أىً ٓعهؿ عمِ بمورة و  ب,وهساٌهٓف وغٌٓر

  .( 2: 2012)غادر, جراءات صىاعب القرار فْ ةمؾ الهىظهبا  و 

عرؼ ةقٓرر الةىهٓب ا٘ىساىٓب العربٓب الحكـ الصالح الذي ٓسةٍدؼ ةحقٓؽ هصمحب عهـو     ٓو
سمٓهًا,  اً ر الىاس فْ الهجةهع عمِ أىً ىسؽ هف الهؤسسات الهجةهعٓب, الهعبرة عف الىاس ةعبٓ

وةربط بٓىٍا شبكب هةٓىب هف عٛقات الضبط والهساءلب بواسطب الهؤسسات, وفْ الىٍآب بواسطب 
 .(2002,102 ,الةىهٓب ا٘ىساىٓب العربٓبالىاس )

وُةعرؼ الوكالب اٖهٓركٓب لمةىهٓب الدولٓب الحكـ الرشٓد عمِ أىً قدرة الحكوهب عمِ الحفاظ    
ج هف أجؿ خمؽ الظروؼ الضروٓرب , وضهاف القاىوف والىظاـ, عمِ السٛـ اٚجةهاعْ والةرٓو

 (. 2006:107 ,هف الةأهٓف اٚجةهاعْ )عبد الىوروضهاف الحد اٖدىِ , لمىهو اٚقةصادي

قـو "والحكـ الرشٓد هوضوع إىساىْ     صوف رفاي ا٘ىساف ٓو دعـ ٓو و الحكـ الذي ٓعزز ٓو ٌو
وفرصٍـ وحّرٓاةٍـ اٚقةصادٓب واٚجةهاعٓب والسٓاسٓب, عمِ ةوسٓع قدرات البشر وخٓاراةٍـ 

ًٛ وةكوف هسئولب أهاهً لضهاف هصالح جهٓع  ًٛ كاه وٓسعِ إلِ ةهتٓؿ كافب فئات الشعب ةهتٓ
 (. 2014:152, ) ىصر اهلل أفراد الشعب

دعو والحكـ   ؤسس لمةعاقد اٚجةهاعْ الرشٓد ٓساوى بٓف الىاس, ٓو  لمعؼ عف اٖهواؿ العاهب, ٓو
شرؾ الىاس فْ السمطب, وقد اسةرشد الغرب فْ ىٍضةً بةمؾ الهفآٌـ  بٓف الحاكـ والهحكوهٓف, ٓو

 (. 2010:3 الغزالْ,) فْ الحكـ الرشٓد حةِ صار أقرب لمرشد هف عالهىا العربْ وا٘سٛهْ

 الحكـ الجٓد أو ا٘دارة الرشٓدة كاف الهصطمح الهسةخدـ لمةعبٓر عف الحكـ الرشٓد  سواء اً وأٓ    
(, والذي  ٓشٓر Good Governanceالحوكهب, فٍو ةرجهب لمهصطمح)أو الحكـ الصالح, أو 

و  إلِ هضهوف واحد,  والسمـ اٌٖمْ, وضهاف سٓادة القاىوف ,الشاهمبةحقٓؽ الةىهٓب ٌو
 .(46 : 2011)هوسِ,



15 

 

ةفؽ الباحث هع ةعٓرؼ  عمِ أىً الوكالب اٖهٓركٓب لمةىهٓب الدولٓب والةْ عرفت الحكـ الرشٓد ٓو
ج هف أجؿ ) قدرة الحكوهب عمِ الحفاظ عمِ السٛـ اٚجةهاعْ, وضهاف القاىوف والىظاـ, والةرٓو

( حٓث خمؽ الظروؼ الضروٓرب لمىهو اٚقةصادي, وضهاف الحد اٖدىِ هف الةأهٓف اٚجةهاعْ
هف أٌـ  إفحٓث  ع الىواحْ اٚقةصادٓب واٚجةهاعٓب والسٓاسٓب,أف ٌذا الةعٓرؼ ٓشهؿ جهٓ

وضهاف حقً بالعٓش فْ أهاف اٖساسٓب,  ةوفٓر احةٓاجات وهةطمبات الهجةهعأٌداؼ الحكـ 
أف الحكـ الصالح إىها ٌو أسموب ٘دارة ٓهكىىا القوؿ  عمًٓوبىاًء , وحٓاةً والحفاظ عمِ سٛهةً

والهساواة بٓف  واٚقةصادٓب واٚجةهاعٓب, ٓسعِ لةحقٓؽ العدؿ البٛد بكافب قطاعاةٍا السٓاسٓب
هخةمؼ فئات وطبقات أفراد الهجةهع, كذلؾ ٓسعِ لحفظ الحٓرات واحةراهٍا, وهحاربب الفساد 

رساء هبادئ القاى  .وف والدٓهقراطٓبالهالْ وا٘داري, وا 

 : أ١ّ٘خ اٌسىُ اٌؽن١ع:2.2.4

 ,القٓادة ا٘دآرب هبدأ وةطبٓؽ الحهائٓب الدولب فكرة إضعاؼ إلِ ٓسعِ الرشٓد الحكـ إف
و الضهاف لةوفٓر, اٚجةهاعٓب السٓاسات هف الهسةفٓدٓف ةجاي أكتر وشفافٓب  الهٛئهب الشروط ٌو
, وجمطْ عزي)الةطور اٚجةهاعْ لمبمداف وٓضهف الهحةاجوف هىً ٓسةفٓد ىهو ٌاـ عمِ لمحصوؿ
ساٌـ فْ ةعٓزز رفاي ا٘ىساف وةوس2006ٓ اةٍـ ع قدرات البشر وخٓاراةٍـ وفرصٍـ (, ٓو وحٓر

 .(101 :2002 اٚقةصادٓب واٚجةهاعٓب والسٓاسٓب )الةىهٓب ا٘ىساىٓب العربٓب,

ء: هىٍا الهجةهع عمِ لً اىعكاسات أف كها     ,الذاةٓب والرقابب, وا٘بداع, واٚىةهاء الٚو
ضهف والهروىب,  كها والسٓاسْ, اٚقةصادي واٚجةهاعْ العهؿ هٓادٓف فْ الهسافات ةقصٓر ٓو

ساعد كها ,الحكوهٓب السٓاسات أتر حوؿ العاـ الىقاش ٓؤهف, الجٓد الحكـ أف  الةقمٓؿ هف عمِ ٓو
بب والهوظفٓف لمسٓاسٓٓف العاهب الهساءلب عبر والخاطئب الهىحرفب السٓاسات  (.44 :2015, )ٌو

ٓىظر الهجةهع لمحكـ  الرشٓد عمِ أىً سبٓؿ لموصوؿ إلِ الرفآٌب   :الهجةهعوهف هىظور     
ادة  ادة فْ الدخؿ, وةوفٓر الوظائؼ,  وٓز اٚجةهاعٓب, الةْ ةعد أٌـ ٌدؼ لمةىهٓب هف خٛؿ الٓز
ادة اٚسةتهار, وارةفاع اٖجور والهعاشات ورواةب الةقاعد  الهدخرات هها ٓىعكس عمِ ٓز

 .( 9: 2011)حسٓف,
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 : ِكز٠ٛبد رطج١ك اٌسىُ اٌؽن١ع:3.2.4

ؤوف شال ر فْ كافب أىحاء العالـ, بكٓفٓب إدارةاأصبح الحكـ الرشٓد هف أولوٓات صاىعْ القر 
وةىظٓـ  إدارة الهوارد الوطىٓب وةوٓزعٍا اٚقةصادٓب والهالٓب عمِ الهسةوى العالهْ, وبكٓفٓب

ْ الهؤسسات داخؿ الدولب  داراةٍا, وبالةالْ ٓةضهف الحكـ الرشٓد تٛتب هسةوٓات ٌو الدولب,  )وا 
هٍهب لضهاف  , فالعٛقب بٓف ٌذي العىاصر التٛث ةكوف جداً (والقطاع الخاص والهجةهع الهدىْ

قطاع الخاص ٓؤدي دٓهوهب الةىهٓب البشٓرب, فالدولب ةخمؽ بٓئب سٓاسٓب وقاىوىٓب هقبولب, كها أف ال
إلِ خمؽ هىاصب شغؿ, أها الهجةهع الهدىْ فإىً ٓسٍؿ ةقاطع الفعؿ السٓاسْ واٚجةهاعْ عبر 

 وجمطْ, عزي) فْ اٖىشطب السٓاسٓب واٚجةهاعٓبةعبئب الجهاعات حةِ ةقوـ بالهشاركب 
2006:1). 

 :(18 :2012, )الهدٌوف توافر العناصر التاليةولتطبيق الحكم الرشيد يشترط 
 صِمَحب والهبىٓب عمِ أرض الواقع: وةةجسد هف خٛؿ ةعٓزز ههارسب الدٓهقراطٓب الهُ اٌع٠ّمؽاط١خ

وةهتٓؿ الشعب والهحاسبب  ,ةجسٓد ىصوص القاىوف وةرجهةً بحٓاة دٓهقراطٓب أساسٍا الهشاركبو 
 والهراقبب ٖداء الحكوهب, وهف خٛؿ ةوفٓر ا٘طار الهؤسسْ لهكافحب الفساد.

:  هف خٛؿ ةعٓزز هفآٌـ حهآب حقوؽ ا٘ىساف وىشر تقافب حقوؽ ا٘ىساف هف زمٛق اإلٔكبْ 
خٛؿ اٚةفاقٓات والهواتٓؽ الدولٓب لحقوؽ ا٘ىساف, وةةّجً خصائصٍا هف خٛؿ إشاعب هبادئ 

 اٚحةراـ وةعٓزز الكراهب وعدـ الةهٓٓز بٓف اٖفراد والهساواة.
وىٓب وحكهٍا, والةْ ةساعد عمِ إرساء قواعد العدالب : بهعىِ احةراـ الهبادئ القاىق١بظح اٌمبْٔٛ 

وةفعٓؿ آلٓات حّؿ الىزاعات بالطرؽ القاىوىٓب, و الهساواة أهاـ القاىوف, وحؽ الةقاضْ وأف ةىظر 
القضآا هحكهب هسةقّمب, وأف ٓكوف القضاة هسةقّمٓف ٚ ٓخضعوف إٚ لمحؽ والعدؿ, و ٓةـ ذلؾ 

 از القضائْ والرقابب عمِ ا٘ىجاز.هف خٛؿ العهؿ عمِ اسةقٛلٓب الجٍ
: إذ ةعةبر هؤسسات الهجةهع الهدىْ هف أٌـ عىاصر الحاكهٓب             ِإقكبد اٌّدزّغ اٌّعٟٔ 

ا فْ الشؤوف العاهب, وأف ةعطٍٓا  الرشٓدة, وعمِ الدوؿ أف ةعهؿ عمِ ةشجٓع إىشائٍا وةفعٓؿ دوٌر
ا الرقابْ والعهمْ وةحقٓؽ  هف خٛؿ سّف الةشٓرعات الةْ: اٌهؽػ١خ اٌمب١ٔٛٔخ  ةساعد بأداء دوٌر

 هفٍـو الهشاركب فْ الةىهٓب.
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: ضرورة وجود ا٘دارة الحكوهٓب, ٓعىْ أف ةعهؿ عمِ إدارة اٖهواؿ العاهب, اإلظاؼح اٌسى١ِٛخ 
كوف الشعب شركاء فْ ٌذي التروات,  واسةتهار الهوارد الطبٓعٓب والبشٓرب فْ خدهب الهجةهع, ٓو

 ةكافؤ الفرص وةقّمد الوظائؼ العاهب ةحت هعٓار الهساواة وعدـ الةحّٓز. وأف ةؤهف بهبدأ
ض صٛحٓاةٍا وسمطاةٍا  ٘دارات غٓر اإلظاؼح اٌالِؽوؿ٠خ  : وةعىْ أف ةقوـ الحكوهات بةفٓو

هركٓزب )لحكوهب داخمٓب هحمٓب( وبهشاركب واسعب هف قبؿ أفراد الهجةهع , هتؿ الٍٓئات الهحمٓب 
 والهجالس الهحمٓب.

ف هف عىاصر الحكـ الصالح, اٚلةزاـ بخدهب الصالح العاـ, والحوار, وذلؾ هف خٛؿ إكها 
 .( 22: 2008)أحهد, ف الةعبٓر عف رأًٓ فْ صىع القرارقىوات هؤسسٓب ةهكف الشعب ه
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   اٌّجسث اٌثبٌث

 ػٕبيؽ ٚآ١ٌبد ٚأثؼبظ اٌسىُ اٌؽن١ع :3.4

 : ػٕبيؽ اٌسىُ اٌؽن١ع:1.3.4

ٌىاؾ العدٓد هف العىاصر الةْ ةسٍـ فْ ةعٓزز هبادئ الحكـ الصالح فْ الهؤسسات الهخةمفب, 
 :( 44: 2010)البرغوتْ,أٌـ هعززات الحكـ الصالح ها ٓمْ وهف 

والقواىٓف وهىح فضاء واسع لهىظهات  ةوفٓر الهىاخ الصحْ هف حٓث الةشٓرعات -
الهجةهع الهدىْ لمعهؿ بحٓرب, وفةح الهجاٚت لمحوار الجاد والبىاء بٓف الحكوهب 

 واٖحزاب واٖطر السٓاسٓب وهىظهات الهجةهع الهدىْ.
 . ةوفٓر هساحات واسعب هف الحٓرات العاهب والسهاح بالهشاركب فْ اةخاذ القرارات -
ساءلب والهحاسبب وةطبٓؽ هبادئ الىزاٌب والشفافٓب, وضهاف  خضوع ا٘دارة العاهب لمه -

ا هف الفساد بأشكالً  .كفاءةٍا وفعالٓةٍا هف حٓث اٖداء, والةأكد هف خمٌو
الحؽ فْ الهعرفب وةهكٓف الهرأة وهشاركةٍا, وةأهٓف هساحب هف الهساواة والدٓهقراطٓب   -

 والشفافٓب. 

ىاؾ هف العىاصر ها طرحةً الهفوضٓب الساهٓب لحقوؽ      ْ كالةالٌْو  )عزي ا٘ىساف ٌو
 ( 2006,وجمطْ

 الهشاركب. 
 الدٓهوهب. 
 الشفافٓب. 
 والهساواة والعدؿ ا٘ىصاؼ. 
 الهوارد ةىهٓب عمِ القدرة. 
 اٖجىاس بٓف الةوازف عمِ الحث. 
 اٖخرى أراء هخةمؼ وةقبؿ الةساهح. 
 اجةهاعٓب ٖغراض الهوارد ةعبئب عمِ القدرة. 
 الهواطىب وةأٌٓؿ اٖصٓمب ألٓات ةقوٓب. 
 القاىوف هع الةطابؽ. 
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 لمهوارد والفعاؿ العقٛىْ اٚسةخداـ. 
 والتقب اٚحةراـ وةحفٓز ةولٓد. 
 الهسؤولٓب. 
 بٍا والةكفؿ العقٛىٓب الحموؿ ةعٓرؼ عمِ القدرة. 
 والةسٍٓٛت الهسؤولٓات ةحهؿ عمِ الةشجٓع. 
 الرقابب هف أكتر الضبط. 
 الزهىٓب الهسائؿ هعالجب عمِ القدرة. 
 ًٓالخدهب ىحو الةوج. 

 : أثؼبظ اٌسىُ اٌؽن١ع:2.3.4

 هىةخبب سٓاسٓب قٓادات بً ةقوـ الذي الحكـ ٌو ةحدٓداً  السٓاسْ سٓاقً وفْ الراشد الحكـ إفّ 
ر همةزهب  القىوات السٓاسٓب لمهساٌهب هخةمؼ فْ هشاركةٍـ وعبر برضاٌـ الهجةهع أفراد بةطٓو

ةـ حٓاةٍـ ىوعٓب ةحسٓف فْ ر ورفآٌةٍـ, ٓو  ةةفاعؿ أساسٓب أبعاد تٛتب عبر الهجةهع أفراد ةطٓو
ْ )ىصر  الراشد ٘ىةاج الحكـ وتٓقاً  ارةباطاً  وةرةبط بٓىٍا, فٓها  :(154: 2014, اهللٌو

فْ  البعد ٌذا ٓكهف و ةهتٓمٍا, وشرعٓب السٓاسٓب السمطب بطبٓعب الهرةبطاٌجؼع اٌك١بقٟ:  - أوًٚ 
اىةخابات  ةىظٓـ خٛؿ هف الراشد, الحكـ ةجسٓد فْ شرطاً  ةعةبر الةْ الدٓهقراطٓب ةفعٓؿ ضرورة
ٓئب  القاىوف, ةطبٓؽ عمِ قادرة هسةقمب سمطب وجود هع الهواطىٓف, لكؿ هفةوحب ىٓزٍب و حرة ٌو

 الهواطف. اةصاؿ هسةهر هع فْ ٓجعمٍا إعٛهْ ىظاـ بً ةحقؽ أف ةسةطٓع برلهاىٓب

 الهجةهع الهدىْ بىٓب بطبٓعب بشقًٓ البعد ٌذا ٓرةبط و اٌجؼع االلزًبظٞ ٚاالخزّبػٟ: - تاىٓاً 
ب, هف الدولب عف اسةقٛلٓةً وهدى اٚقةصادي  الهجالٓف فْ العاهب السٓاسات وطبٓعب زآو

ا واٚجةهاعْ ب هف الحٓاة وىوعٓب الفقر حٓث هف الهواطىٓف فْ وةأتٌٓر  عٛقةٍا وكذا تاىٓب, زآو
ب هف اٖخرى والهجةهعات الخارجٓب هع اٚقةصادٓات  . تالتب زآو

والذي ٓرةبط بكفاءة ا٘دارة العاهب, وهدى فعالٓةٍا , ةرةبط ٌذي اٖبعاد التٛث  :اٌجؼع اٌزمٕٟ -تالتاً 
  .( 110: 2006,)عبد الىورهع بعضٍا فْ إىةاج الحكـ الراشد وةةرابط 
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 ٓهكف لٙدارة ٚو ,السٓاسٓٓف ىفوذ عف ا٘دارة اسةقٛؿ دوف هف فاعمب إدارة ٓهكف ةصور فٛ
 العاهب فْ السٓاسات إىجازات ةحقٓؽ هف فاعمب عاهب إدارة وجود دوف وحدٌا هف السٓاسٓب
 (.9 : 2012)لباؿ,

 الةأتٓر فْ رئٓسْ هكوفغٓاب  إلِ سةؤدي وةغٓٓبً الهدىْ الهجةهع عمِ الدولب ٌٓهىب أف كها
 .(51:  2007,)عاهر وا٘دآرب وهحاسبةٍا السٓاسٓب السمطب العاهب, وهراقبب السٓاسات فْ

 :: آ١ٌبد اٌسىُ اٌؽن١ع3.3.4

 ٓحفز الىهو ها عؿ ٓركز الدولْ فالبىؾ والهصالح, الجٍات بةبآف الرشٓد الحكـ آلٓات ةةبآف
السٓاسْ,  اٚىفةاح عمِ ٓركز ا٘ىهائْ الهةحدة اٖهـ برىاهج أف حٓف فْ اٚقةصادي, واٚىفةاح
 أبرز ٌذي ألٓات فْ: ةحدٓد ٓهكف العهوـ لكف فْ

ا اٌهفبف١خ : ٍا هع بعضٍا, وىشر الهعموهات واىسجاه وضوح الةشٓرعات وسٍولب فٍهٍا, واسةقراٌر
بحٓث ةكوف هةاحب لمجهٓع, وةوفٓر هىاخ صحْ ةسودي فصاح عىٍا وسٍولب الوصوؿ الٍٓا وا٘

   .(12:  2011)حرب, التقب الهةبادلب

 ةشجع الةْ الحدٓتب ا٘دارة أىواع هف ىوعاً  أىٍدا عمِ بالهشاركب ا٘دارة ةعرؼ: اٌّهبؼوخ 
ات جهٓع العاهمٓف فْ  اٌٖداؼ وصٓاغب ةحدٓد بٍدؼ اٖفكار ةبادؿ عمِ ا٘دآرب الهسةٓو
 .(20: 2013, القرارات ) هطٓر واةخاذ وحؿ الهشكٛت الةىظٓهٓب,

 ٚو ٓخضعوف لمقاىوف وهواطىٓف هسئولٓف و حّكاهاً  الجهٓع, أفّ  بهعىِ زىُ /ق١بظح اٌمبْٔٛ :
جب القاىوف, عمِ ٓسهو شْء  عادلب وبدوف بصورة القاىوىٓب والىصوص اٖحكاـ ةطّبؽ أف ٓو
 ضهاىب لٍا ةكوف و ا٘ىساف, حقوؽ هعآٓر القواىٓف ٌذي ةوافؽ وأف الهجةهع, أفراد بٓف ةهٓٓز

 .(1: 2012)أهاف, الطبٓعٓب  ا٘ىساف ولحرّٓات

 أو القطاع الخاص أو الدولب فْ القرار وهّةخذي والحّكاـ الهسئولٓف جهٓع أف و ةعىْ :اٌّكبءٌخ
 ,(27: 2012, )الهدٌوف العاـ الرأي أهاـ الهحاسبب لهبدأ خاضعٓف الهدىْ, الهجةهع هؤسسات

أف الحؽ فْ حكـ وةهتٓؿ  وةؤكد عمِ , ب السٓاسٓباةركز عمِ أداء الحكوهات هف قبؿ اٖحز و 
ا أواالشعب ٓةـ هف خٛؿ اىةخابات دٓهقر  غٓابٍا ٓعكس درجب دهقرطب الدولب  طٓب وأف حضوٌر

 .(Huque, 2011)والهجةهع 
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ٌىاؾ العدٓد هف الجٍات الفاعمب ووجٍات الىظر فْ الهجةهع, لذلؾ فإف الحكـ الرشٓد  اإلخّبع:
ٓةطمب ةوفٓؽ بٓف ٌذي الجٍات وةقٓرب وجٍات الىظر ٖصحاب الهصالح فْ الهجةهع لموصوؿ 

  .( 2012:39 إلِ ةوافؽ واسع فْ الهجةهع عمِ ها ٌو فْ هصمحب الهجةهع ككؿ )الحمو,

فِ الحقوؽ والواجبات دوف ةفرقب أو ةهٓٓز بسبب جىس أو  الىاس جهٓعاً أف ٓةساوى  اٌّكبٚاح:
مدي,  طبقً أو هذٌب أو عصبٓب أو حسب أو ىسب أو هاؿ  1).  :2013) الخٓو

كفاءة العهمٓات والهؤسسات العاهب بحٓث ةفرز هخرجات وىةائج لهقابمب حاجات  وةعىْ اٌىفبءح:
 .( 24: 2008)أحهد, اٖكٓد والصاـر بةوظٓؼ الهوارد الوطىٓب لةزاـهع اٚالجهآٌر, 

ًٚ وىساءً ر  الهجةهع أفراد لجهٓع ٓكوف بحٓث اٌؼعي: الحؽ فْ الةحسٓف والهحافظب عمِ  جا
 (.  51: 2007)عاهر, رفآٌةٍـ

ب أي: االقزؽار١د١خاٌؽؤ٠خ   ةحسٓف إلِ الٍادفب واٚجةهاعٓب التقافٓب الهعطٓات هف الهىطمقب الرٓؤ
 (.146: 2010, ) براٌهْ الهجةهع وةىهٓب شؤوف اٖفراد

ةوٓزع السمطات عمِ أفراد الهجةهع هف خٛؿ الةوٓزعات الجغرافٓب لمدولب, بٍدؼ اٌالِؽوؿ٠خ :
إدارة شؤوىٍا والحفاظ عمِ حقوؽ اٖفراد داخمٍا ةشّكؿ بعدًا عهٓقًا فْ ةحقٓؽ هفٍـو الحاكهٓب 

 .( 2012:28, ) الهدٌوف الرشٓدة

هها سبؽ ٓةبٓف بأف الحكـ الرشٓد هىٍجٓب لرسـ سٓاسات الدولب فْ كافب الهجاٚت وعمِ هخةمؼ 
و الهطمب الذي ةسعِ الدولب هف خٛلً لةوفٓر وةمبٓبالصُ  هصالح عاهب الهواطىٓف, بها  عد, ٌو

ء لمدولب وسٓاساةٍا.  ٓٓزد هف حالب اٚىةهاء والٚو
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  ؽاثغاٌّجسث اٌ

 ضًبئى, ِؼٛلبد اٌسىُ اٌؽن١عِؼب١٠ؽ,  4.4:

 : ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع:1.4.4

ٌو  الحكـ ىظاـ ٖف وذلؾ الحكـ أشكاؿ أفضؿ حوؿ إجهاع أو كمْ ةوافؽ أف حةِ ٓوجد ٚ
 هف دولب وتقافٓب واقةصادٓب سٓاسٓب ظروؼ وهف ٔخر هكاف هف ٓخةمؼ وىسبْ هعٓاري هوضوع
 عمًٓ أي ٓبىِ الذي اٖساس ةعةبر الةْ الهعآٓر هف هجهوعب صٓاغب ةهت أىً إٚ , ٖخرى
  .(45 : 2010,الدولب) البرغوتْ فْ الةىهٓب عهمٓب عمِ هباشر ةأتٓر لٍا والةْ حكـ

اطؽ عمِ اٖقؿ, حٓث قد البمد أو الهىولٍذا ٓىبغْ ةكٓٓؼ هعآٓر الحكـ الرشٓد هع حالب     
عةبر ٌذا الةكٓٓؼ ةخةمؼ  ا , ٓو اٖولوٓات حسب ةآرخ ٌذي البمداف وةراتٍا وتقافةٍا وهسةوى ةطوٌر

ًا لٛىةقاؿ هف هرحمب الهفٍوـ الىظري إلِ ابةكار ألٓات العهمٓب الةطبٓقٓب الةْ   لمهعآٓر ضروٓر
وةرفع هف هسةوٓات الهحاسبب والهساءلب والهشاركب ةسهح ةدٓرجًٓا بةطوٓر ا٘دارة والحكـ, 

والشفافٓب,  وسٓادة القاىوف, وةحقٓؽ حاجات الجهٍور, والهساواة, والهصمحب العاهب, وحسف  
 .(17: 2007 اٚسةجابب )هصمح,

قٓا    ولقد اسةىدت دراسب الحكـ الدولْ عمِ الحكـ الجٓد فْ هىطقب الشرؽ اٖوسط وشهاؿ إفٓر
 (1: 2015)ابرآٌـ, ٌها لمحكـ الرشٓد أساسٓٓفإلِ هعٓآرٓف 

ةشهؿ حكـ القاىوف والهعاهمب بالهساواة وةأهٓف فرص هةساوٓب لٛسةفادة هف  اٌزض١ٕ١ّخ: -1
ا الدولب  .الخدهات الةْ ةوفٌر

ةةضهف الةهتٓؿ والهشاركب الةىافسٓب السٓاسٓب واٚقةصادٓب والتقافٓب والهساواة  ٌخ:ءاٌّكب -2
 .والهحاسبب

أخرى ٓهكف القوؿ أف الهساءلب ٌْ ةحقٓؽ اٌٖداؼ والىةائج لمبراهج الحكوهٓب وةوفٓر وبعبارة 
الخدهات الحكوهٓب بكفاءة واقةصاد وفاعمٓب هع اٚلةزاـ بالقواىٓف واٖىظهب 

 (.  2006:287والةعمٓهات)الرحاحمب,
 ْ الهحاسبب )وفْ بعض الدراسات اٖخرى ةـ الةركٓز عمِ سةب هعآٓر لمحكـ الصالح ٌو

والةحكـ  ,حكـ القاىوف ,ىوعٓب وةىظٓـ اٚقةصاد ,فعالٓب الحكوهب ,اٚسةقرار السٓاسْ ,والهساءلب
 .( 50: 2007,)عاهر (فْ الفساد
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  2006)اهىصوراف, أها هىظهب الةعاوف اٚقةصادي والةىهٓب فركزت عمِ أربعب هعآٓر فقط ٌْ

:134 ) 
 .دولب القاىوف .1
 .إدارة القطاع العاـ .2
 .السٓطرة عمِ الفساد .3
 خفض الىفقات العسكٓرب  .4

ةشهؿ (  فإف هعآٓر الحكـ الرشٓد UNDP, 2012وحسب برىاهج اٖهـ الهةحدة ا٘ىهائْ ) 
 :( 145: 2009)براٌهْ, ها ٓمْ

ْ إ  اٌّهبؼوخ: .1 ـ وأف ٓدلوا باقةراحاةٍـ ٌو ةاحب الفرصب لمعاهمٓف بأف ٓعبروا عف آرائٍـ وأفكاٌر
شراكٍـ فْ عهمٓب اةخاذ كذلؾ إ, ٍـ وفْ الجواىب الةْ ةهس هصمحةٍـفٓها ٓةعمؽ بأعهال

 .(59: 2015)ٌممو,  القرارات الةْ ةؤتر فٍٓـ أو فْ أعهالٍـ
ٓسهو عمِ  شْءأف الجهٓع هوظفٓف وهسؤولٓف ٓخضعوف لمقاىوف ٚو  ق١بظح اٌمبْٔٛ: .2

جب أف ةطبؽ اٖحكاـ والىصوص القاىوىٓب بصورة عادلب ودوف ةه ٓٓز بٓىٍـ, وأف القاىوف ٓو
 (43: 2012 ىساف والقواىٓف الهطبؽ فْ الدولب )الحمو,عآٓر حقوؽ ا٘ةةوافؽ القواىٓف هع ه

 بصورة وأف ةكوف كافب الهعموهات هةاحب الهعموهات, ةدفؽ حٓرب ةعىْ والةْ اٌهفبف١خ: .3
جب بٍا, الهةأتٓرف لكؿ هباشرة  حوؿ القرارات الةْ ٓةـ اةخاذٌا. الهعموهات ةوفٓر ٓو

 .الهصمحب أصحاب جهٓع خدهب إلِ العهمٓات وةوجً الهؤسسات ةسعِ أف ٓجب :االقزدبثخ .4
ةغمٓب رأي الهجهوعب ةحقٓقًا لمىفع العاـ لٙدارة  اٌزٛخ١ٗ ٔسٛ رٛافك ا٢ؼاء) اٌزٛافك (: .5

  .واٖفراد وها ٓقةضًٓ واقع الحاؿ هف اجراءات
ًٚ اٌؼعاٌخ :   .6 ًٚ الفبحٓث ٓكوف لجهٓع أفراد الهجةهع رجا رصب لةحسٓف وىساء شٓوخًا وأطفا

 وضهاف أهىٍـ اٚجةهاعْ والعهؿ عمِ ةوفٓر احةٓاجاةٍـ اٖساسٓبأوضاعٍـ اٚجةهاعٓب, 
  .(28:  2012)الهدٌوف,
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ْ هدى ةحقٓؽ  اٌفبػ١ٍخ ٚاٌىفبءح: .7  عدة هسبقاً خطط الهلم ٌٖدافٍا الهرسوهب وفقاً  الهىظهبٌو
وبالةالْ فإىٍا ةعىْ اٚسةخداـ اٖهتؿ لمهوارد )الهدخٛت( هع  ببأعمِ كفاءة وأقؿ ةكمفب ههكى

 .(51:  2015)ٌممو, ةعظٓـ الهخرجات
ةهكٓف الهواطىٓف واٖفراد ذوي العٛقب هف هراقبب وهحاسبب الهوظفٓف العهوهٓٓف  اٌّكبءٌخ: .8

 (.26: 2015الىعٓزي,)هف خٛؿ القىوات الهٛئهب دوف أف ٓؤدي ذلؾ لةعطٓؿ العهؿ 
ْ خٓرطب الطٓرؽ الةْ ةوضح هسار الهىظهب, بحٓث ةوفر  :االقزؽار١د١خاٌؽؤ٠خ  .9 ٌو

والعهٛء واٖسواؽ الجغرافٓب وا٘ىةاجٓب, الةْ ةةبعٍا هعموهات هحددة عف الةقىٓب والةركٓز 
ا وىوعٓب الهىظهب الةْ ةرغب ا٘هكاىات الةْ ةسعا لةطٓوالهىظهب وا٘ دارة  فْ ةحقٓقٍا ٌر

 ًٛ  .(53: 2015)ٌممو, هسةقب

 :: ضًبئى اٌسىُ اٌؽن١ع2.4.4

 والصالح ٌْ الرشٓد الحكـ خصائص أف(  2005 ,الرشٓدة هؤةهر ا٘دارة فْ ) الهشاركوف رأى
بب  (:44: 2015, ) ٌو

وةعىْ ةشجٓع العاهمٓف فْ هخةمؼ الهسةوٓات اٚدآرب عمِ ةبادؿ  :اٌّهبؼوخ اٌهؼج١خ .1
 (. 2011:49)حرب, اٖفكار بٍدؼ ةحدٓد وصٓاغب اٌٖداؼ الةىظٓهٓب واةخاذ القرارات

عادلب  بصورة القاىوىٓب والىصوص اٖطر بةطبٓؽ وذلؾ :زىُ اٌمبْٔٛ ٚظٌٚخ اٌّإقكبد  .2
 .الهجةهع أفراد بٓف إقصاء إي ودوف

الدٓهقراطٓب ٚسٓها فْ ةعةبر الشفافٓب هف أٌـ الركائز والهبادئ الةْ ةقوـ عمٍٓا  :اٌهفبف١خ  .3
عهمٓب صىع القرار والشفافٓب لٓست ٌدفًا بحد ذاةٍا واىها وسٓمب هف الوسائؿ الهساعدة فْ 

 (. 46: 2011)حرب, الهحاسبب والهةابعب
الوطف  خدهب فْ عمٍٓا والقائهوف الخدهٓب الهؤسسات ةكوف بحٓث : اٌدب٘ؿ٠خ ٚاالقزدبثخ  .4

 .والهواطف
إلِ  لموصوؿ فٍٓا الةوسط ٓةـ الخٛفٓب الهصالح جهٓع أف :حٓث اٌزٛخٗ ٔسٛ اٌدّبػ١خ  .5

 .الهحمٓب ولمجهاعات لموطف العاـ الىفع ٓعىْ هاذا حوؿ إجهاع واسع
ًٚ  الهواطىٓف لجهٓع ٓكوف بحٓث اٌؼعي االخزّبػٟ:  .6 لةحسٓف  الحٓاةٓب وىساء(الفرصب )رجا

 .أوضاعٍـ
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لهقابمب حاجات  وىةائج هخرجات ةفرز بحٓث العاهب والهؤسسات لمعهمٓات :اٌفبػ١ٍخ ٚاٌىفبءح .7
 .الوطىٓب الهوارد بةوظٓؼ والصاـر اٖكٓد اٚلةزاـ هع الجهآٌر

ةحدٓد ها إذا كاىت الوحدة الحكوهٓب ةقوـ بإدارة الهوارد الهةاحب لدٍٓا بكفاءة وتتضمن الكفاءة 
والةعمٓهات الىاظهب وفاعمٓب واقةصاد, وها إذا كاىت ةصرفات الوحدة هةفقب هع اٖىظهب والقواىٓف 

   .( 288: 2006لهبدأ الكفاءة )الرحاحمب,
ةعرؼ عمِ أىٍا الطمب هف الهسئولٓف ةقدٓـ الةوضٓحات الٛزهب ٖصحاب و  :اٌّكبءٌخ .8

الهصمحب حوؿ كٓفٓب اسةخداـ صٛحٓاةٍـ وةصٓرؼ واجباةٍـ, واٖخذ باٚىةقادات وةمبٓب 

 ( 2010:5)الغزالْ, الهس باٖهاىب والىزاٌبكفاءة أو الهطالبات وةحهؿ الهسئولٓب عف عدـ ال

ب الرؤٓب ةةحدد حٓث :اٌؽؤ٠خ االقزؽار١د١خ .9 هف  والدولب الهجةهع هؤسسات قبؿ هف الةىهٓو
ر لعهمٓب الهدى بعٓد هىظور خٛؿ  .البشٓرب والةىهٓب الصالح والحكـ الهجةهعْ الةطٓو

 .واضحب وقاىوىٓب هؤسسٓب أطر خٛؿ هف السمطب شرعٓب لضهاف : وذلؾاٌهؽػ١خ. 11

ا الهوارد اسةغٛؿ لضهاف  :اٌسؽو ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاؼظ. 11 بالشكؿ  واسةخداهٍا وةسٌٓٓر
ات رفع عمِ ٓساعد الذي  .والرفاي الهعٓشٓب الهسةٓو

عادة البٓئب حهآب لضهاف  :اٌج١ئخ اٌك١ٍّخ.  12 اٚسةداهب  ةحقٓؽ خٛؿ هف وةجدٓدٌا إحٓائٍا وا 
 .الذات عمِ اٚعةهاد فْ

ٌْ الهشاركب, بحٓث أف السهاح لمهوظفٓف  دأف هف أٌـ خصائص الحكـ الرشٓ ويرى الباحث
ـ وآرائٍـ وهشاركب  ئٍـ, كذلؾ السهاح  دْ صىع القرارات ٓعهؿ عمِ ٓزافٍودٌـ جبطرح أفكاٌر ٚو

 . ْ البٛدفْ العهمٓب السٓاسٓب ٓعهؿ عمِ ضهاف أهف واسةقرار الحكـ فلمعاهب بالهشاركب 

 : ِؼٛلبد اٌسىُ اٌؽن١ع:3.4.4

 وهعآٓر الحكـ هعآٓر بٓف بالعٛقب  وارةباطً الحكـ بىهوذج ةةعمؽ رحبب رؤٓب الراشد الحكـ ٓقدـ
ؤسس صالح, لحكـ ٓؤسس بها والشفافٓب الهساءلب  وٓشّٓد جاىب, هف سوٓب سٓاسٓب لعٛقب ٓو
 الهرجعٓب هعاىِ صٓاغاةً فِ ٓسةمٍـ بحٓث آخر, جاىب هف والهجةهع الدولب بٓف العٛقات
 (. 2011)عبد الفةاح, والفاعمٓب والجاهعٓب والدافعٓب والشرعٓب
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 فْ ةةهتؿ رشٓدةعٓؽ ةحقٓؽ الحكـ ال  رئٓسب عهمٓات ( بأف ٌىاؾ أربع 2006ٓذكر )عاكوـ, 
ف(الدخؿ ةوٓزع البراهج, عهمٓب ةطبٓؽ السٓاسات, عهمٓب الهوارد, عهمٓب بمورة ةوٓزع عهمٓب)  , وا 

 وهٛءهب وةخصٓصٍا, الهوارد ةوٓزع كٓفٓب ٓحدد أف العهمٓات اٖربع ٌذي سٓر شأف هف
 ( 2013:16الوطىْ )هطٓر, الدخؿ ةوٓزع وعدالب الةطبٓؽ وكفاءةً, وفعالٓب والبراهج, السٓاسات

 فْ سبؿ الكاهف والفشؿ والدٓهقراطٓب, الحكاهب بٓف : العٛقبالصالح الحكم معوقات كذلك من  
 وطهوح اٖفراد الهدىْ والهجةهع الخاص القطاع إلِ الىظر بدوف الدولب فْ والةىسٓؽ العهؿ

إلِ  إضافب اٚقةصادي, الةكاهؿ واخةفاء السٓاسْ الةىسٓؽ إلِ ضعؼ والجهاعات, با٘ضافب
الحٓرات  احةراـ لفساد, وعدـا الفكٓرب, وشٓوع وبٓئةٍا وهىاخٍا السٓاسْ الدٓهقراطٓب غٓاب

البشٓرب  القدرات بىاء فْ بفعالٓب وةوظٓفٍا الهعرفب, اكةساب الهرأة, وعدـ ةهكٓف ا٘ىساىٓب, وعدـ
 (. 2008:24)أحهد, 

رى الباحث إف هعوق رادة لدى القٓادة الهجةهعٓب فْ ةةهتؿ فْ ضعؼ ا٘ رشٓدات الحكـ الٓو
 الحٓرات واحةراـ آراء وةوجٍات الجهٓع, كذلؾ هف السٓر ىحو ىظاـ دٓهقراطْ ٓعهؿ عمِ ةوسٓع

الحكـ الصالح ضعؼ الةجربب الدٓهقراطٓب فْ أغمب اٖىظهب العربٓب بشكؿ عاـ وفْ  هعوقات
عود ذلؾ لمظروؼ السٓاسٓب الةْ ةعٓشٍا اٖراضْ , اٖراضْ الفمسطٓىٓب بشكؿ خاص ٓو

 الفمسطٓىٓب) اٚحةٛؿ(.

اري والهالْ هف أٌـ الهعٓقات الةْ ةحوؿ دوف الوصوؿ كذلؾ ٓرى الباحث أف الفساد ا٘د 
در الهاؿ العاـ  لةطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد كوىً ٓؤدي إلِ اسةىزاؼ هوارد وهقدرات الدولب, ٌو
 وسوء اسةخداـ الصٛحٓات.
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 طبِفاٌّجسث اٌ

 ٚطؽق ػالخٗ اإلظاؼٞفكبظ ا5.4ٌ: 

 أنىبٌٗ ٚآثبؼٖ(ِفِٙٛٗ, : اٌفكبظ ) 1.5.4

 هقدهب:

ٓعةبر الفساد, سواء ا٘داري أو الهالْ أو السٓاسْ أحد أٌـ هعٓقات ةحقٓؽ الحكـ الرشٓد عمِ 
 هسةوى الهىظهات أو حةِ عمِ هسةوى الحكوهات والدوؿ.

هف القطاع الخاص, ورغـ أف ٌذا  أشخاٌص هف القطاع العاـ وأطراؼٌ الًبا ها ٓشةرؾ فْ الفساد وغ
ّٚ أف القضٓب الةْ ةشغؿ باؿ الهجةهع الدولْ كافب ٌْ حجـ  ٓىطبؽ عمِ كؿ أىواع الفساد, إ
الفساد, وهدى اةساع دائرةً, وةشابؾ حمقاةً, وةرابط آلٓاةً بدرجب لـ ٓسبؽ لٍا هتٓؿ هف قبؿ, هها 

 .(18:  2013أهاف,وؿ العالـ وهسةقبمٍا )لعدٓد هف دٍٓدد هسٓرة ا

 :: ِفَٙٛ اٌفكبظ1.1.5.4

ٌىاؾ ةوجٍات هةىوعب فْ ةعٓرؼ الفساد فٍىاؾ هف ٓعرفً بأىً خروج عف القاىوف والىظاـ هف 
وسع البعض أخر  أجؿ ةحقٓؽ هصالح سٓاسٓب أو اقةصادٓب أو اجةهاعٓب لفرد أو هجهوعب, ٓو

 .( 2015:31فْ ةعٓرؼ الفساد بأىً كؿ سموؾ ٓجافْ الهصمحب العاهب )أبو عودة, 

فٓب الدولٓب الفساد عمِ أىً " ةحٓرؼ سمطب ها لفائدة خدهب هصالح عرفت هىظهب الشفا مقدف
, بهعىِ أف قةصادٓبأو بسمطب قضائٓب أو إدآرب, أو ا خاصب, سواء ةعمؽ اٖهر بسمطب سٓاسٓب

الفساد عبارة عف اةخاذ القرارات فْ الشأف العاـ وفؽ اعةبارات الهصمحب الخاصب, ولٓس 
 .(38:  2008الهصمحب العاهب )الداعور,

عرؼ الفساد عمِ أىً:  ساءة اسةخداـ الوظٓفب العاهب لمكسب الخاص, وةحقٓؽ أرباح خارج إٓو
و الهحسوبٓات وهحاباة اٖقارب والرشوة, وا   إطار القاىوف, ساءة اسةخداـ السمطب العاهب, ٌو

, واىةٍاؾ هبدأ الهساواة فْ الهعاهمب وسوء اسةخداـ الهىصب العاـ لغآات شخصٓب )أحهد
2008:27  .) 

وةةراوح ةعٓرفات الفساد ها بٓف ةعٓرفات هةشددة وأخرى هةساٌمب, حٓث ٓعرؼ الفساد عىد    
" سموؾ بٓروقراطْ هىحرؼ ٓسةٍدؼ ةحقٓؽ هىافع شخصٓب بطٓرقب غٓر شرعٓب"  الهحافظٓف بأىً
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داري الرسهْ, ةحةهً ظروؼ سموؾ إداري غٓر رسهْ بدٓؿ لمسموؾ ا٘" أها عىد الهةساٌمٓف فاىً
 "وٓقةضًٓ ظروؼ الةحوؿ اٚجةهاعْ واٚقةصادي الذي ةةعرض لً الهجةهعاتاقعٓب, و 

 (.18:  2011)الغىاـ,

السمطب  ( عمِ أىً اساءة اسةغٛؿ18 :2007فقد عرفً الوائمْ ) أما الفساد اإلداري
الهرةبطب بهىصب هعٓف بٍدؼ ةحقٓؽ هصالح شخصٓب عمِ حساب الهصالح العاهب كإصدار 

 قرارات لةحقٓؽ هصالح شخصٓب أو لمةربح.  

رى الباحث أف الفساد ٌو هخالفب القاىوف بٍدؼ ةحقٓؽ هصمحب شخصٓب دوف أدىِ اعةبار  ٓو
 لمصالح العاـ.

إذف الفساد ٌو سموؾ غٓر شرعْ ٓعىْ اسةغٛؿ صٛحٓات الهىصب أو الوظٓفب  فْ كسب 
رى الباحث أف الفساد كها هىفعب شخصٓب عمِ حساب الهىفعب العاهب,  ٓشٓع فْ الهىظهات ٓو
 وةحارب الفساد.  الةْ ةفةقر إلِ القواىٓف واٖىظهب الةْ ةكشؼ

 : أقجبة أزهبؼ اٌفكبظ:2.1.5.4

ةعددت اٖسباب الكاهىب  وراء بروز وةفشْ ظاٌرة الفساد عمِ الرغـ هف وجود إجهاع عمِ أف 
ا هف ٌذي الظاٌرة ٌْ سموؾ إىساىْ ةحركً الهصمحب الذاةٓب عىد ةوافر بٓئب هساعدة ٓة ـ اىةٍاٌز

ء اٖشخاص هكف إجهاؿ أٌهٍا فْ أةْقبؿ ٌٚؤ  (:37:  2010)أهاف, , ٓو

 .غٓاب سٓادة القاىوف 
 .ْضعؼ الجٍاز القضائ 
 .ضعؼ ا٘رادة لدى القٓادة السٓاسٓب بهكافحب الفساد 
 .ضعؼ أجٍزة الرقابب فْ الدولب 
 .عدـ اٚلةزاـ بهبدأ الفصؿ بٓف السمطات 
 .ضعؼ دور وسائؿ ا٘عٛـ وهحدودٓب الحٓرات الةْ ةةهةع بٍا فْ الكشؼ عف الفساد 
 ةهع الهدىْ فْ هحاربب الفساد والكشؼ عىً.ضعؼ دور هؤسسات الهج 

ْ ف (ْهف أٌـ أسباب اىةشار الفساد) ا٘داري والهالأف وحسب وجية نظر الباحث 
 , وقصور اٖىظهب الرقابٓب., و الرادع القاىوىْاٖخٛقْغٓاب الوازع  مسطٓفف
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 :اٌفكبظ قب١ٌت: أ3.1.5.4

ةبعٍا الهىفذوف وهف الفساد حسب طبٓعب العهؿ وحسب الطٓرقب الةْ ا سالٓبةىوعت وةعددت أ
 ها ٓمْ : سالٓبٌذي اٖ

وةعىْ الةدخؿ لصالح فرد ها أو جهاعب, دوف اٚلةزاـ  بأصوؿ العهؿ والكفاءة, هتؿ   اٌٛاقطخ:
الحزبْ, رغـ كوىً غٓر اب ةةعمؽ بالقرابب, أو اٚىةهاء شخص فْ هىصب هعٓف ٖسب ٓفةعٓ

 .(20: 2013 كؼء لٍذا الهىصب )هصمح ,
قصد بٍا ةىفٓذ أعهاؿ لصالح فرد أو جٍب ٓىةهْ إلٍٓا الشخص دوف وجً حؽ.  اٌّسكٛث١خ:  ٓو
ةفضٓؿ جٍب عمِ أخرى فْ الخدهب بغٓر وجً حؽ, بغٓب الحصوؿ عمِ هصالح   اٌّسبثبح:

 .(33: 2010 هعٓىب )أهاف,
 اٚسةفادة هف الهىصب لمحصوؿ عمِ هىفعب شخصٓب.  االقزغالي اٌٛظ١فٟ:
رائب الهسةحقب عمٍٓـ دوف بأف ٓقوـ الهوظؼ بإعفاء بعض الجٍات هف الض  ئ٘عاؼ اٌّبي اٌؼبَ:

 .(23:  2013)أهاف,وجً حؽ 
 ةقاضْ أهواؿ هقابؿ ةىفٓذ عهؿ هخالؼ لٗصوؿ القاىوىٓب.   اٌؽنٛح:

ر اٖرباح الهةولدة هف العهمٓات ذات الطابع العهمٓب الةْ ٓةـ بهوجبٍا   غكً األِٛاي: إعادة ةدٓو
 روع داخؿ الىظاـ الهالْ العالهْا٘جراهْ لةهكٓىٍا هف الدخوؿ بشكؿ هش

 : آثبؼ اٌفكبظ:4.1.5.4

 لمفساد ا٘داري آتار سمبٓب سواء عمِ الهسةوى السٓاسْ أو اٚجةهاعْ أو اٚقةصادي وهف أٌـ
 (:32: 2001ٌذي أتار ها ٓمْ) الغىاـ,

 ا٢ثبؼ االلزًبظ٠خ: أٚالً:

ت واٚخةٛس   -1 ٓؤدي إلِ ةبدٓد واسةىزاؼ أهواؿ الدولب ىةٓجب لةقدٓـ الرشاوي والعهٚو
  (. 39:  2008) الداعور,والةٍرب الوظٓفْ

ت ةهتؿ هف وجٍب ىظر الجٍب الهقدهب لٍا ىوعًا هف  ارةفاع -2 اٖسعار ٖف الرشاوي والعهٚو
 الةكمفب ٓةـ اضافب قٓهةٍا عمِ السمع والخدهات الةْ ةقدهٍا.

اسةىزاؼ الهاؿ العاـ فْ هشآرع ٚ ةحقؽ هردود اقةصادي لمدولب واىها ةحقؽ كسب غٓر  -3
 هشروعات الةىهٓب. هشروع لبعض الجٍات, وبالةالْ ةجاوز اٖولوٓات فْ
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 ا٢ثبؼ اٌك١بق١خ: ثب١ٔبً:

القوى والحكوهب ها ٓدفعٍـ إلِ هساىدة إف الفساد ا٘داري ٓخمؽ فجوة بٓف الهواطىٓف   -1
 .الهعارضب لٙطاحب بالحكوهب القائهب

ٓساٌـ الفساد ا٘داري فْ الةقمٓؿ هف شرعٓب الىظاـ السٓاسْ فْ ىظر الهواطىٓف وعدـ   -2
بأف لمفساد هردود  عطْ اىطباعاً التقب فْ الحكوهب ها ٓشكؿ دافعا وحافزًا لمسموؾ الفاسد وُٓ 

 ٓسةحؽ الهخاطرة.
لمةىفٓس عها قد ٓدفع الفئات الهحروهب والفقٓرة لمجوء إلِ العىؼ والتورة عمِ الىظاـ القائـ  -3

 ةشعر بً هف حرهاف.

 ا٢ثبؼ االخزّبػ١خ: ثبٌثبً:

هعآٓر الهجةهع  ٓعهؿ عمِ إضعاؼ القٓـ واٌةزازها  يشكل دافعًا وحافزًا لمسموك الفاسد -1
 فٓقبؿ السموؾ الفاسد عمِ اىً غٓر هسةىكر.

فةسرب الفساد إلِ الجٍاز الضٓربْ ٓؤدي لةحهٓؿ دوي  :عدم تحقيق العدالة االجتماعية -2
 الدخوؿ البسٓطب عبئ ةٍرب أخٓرف عبر دفعٍـ الرشاوي.

 ىظاـ هىحرؼ وتقافب فساد ةٍدد الهجةهع ككؿ. يؤدي استمرار الفساد إلى قيام  -3

ت لهوظفْ  واليؤدي إلى تبديد واستنزاف أم -4     الدولب ىةٓجب ةقدٓـ الرشاوى والعهٚو
أتار الهدهرة الةْ ٓةركٍا الفساد فْ الةىهٓب اٚقةصادٓب فْ الهجةهع, والةكمفب الكبٓرة الحكوهب و 

 (.39:  2008) الداعور,الةْ ةىةج عىً بسبب ٌدر الهاؿ العاـ 

 : ِىبفسخ اٌفكبظ:2.5.4

هكافحب الفساد ٚ ٓهكف أف ةةحقؽ هف خٛؿ حموؿ جزئٓب, بؿ ٓىبغْ أف ةكوف شاهمب ةةىاوؿ إف 
ٓكمٓةٍا إلِ العىصر البشري العاهؿ فٍٓا إلِ أسالٓب العهؿ  جهٓع هرةكزات ا٘دارة هف بىٓةٍا ٌو

 (1: 2011,وهف طرؽ هكافحب الفساد ها ٓمْ)الشاطري ,( 2007:22 ,)الوائمْ السائدة فٍٓا

 ٚسةراةٓجٓات الهضادة لمفساد وسف اٖىظهب والةشٓرعات والقواىٓف والشفافٓبةطبٓؽ ا. 
 .ًا عمِ الهجةهع وأخٛقٓاة  ةوعٓب الهوظفٓف لٍذي الظاٌرة الخطٓرة وةداعٓاةٍا وةأتٌٓر
 ـ  .وضع ىظاـ هكافأة هالٓب لهف ٓقوـ بالةبمٓغ عف حاٚت الفساد بشةِ صوري فْ دوائٌر
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  ًوواضحب ةىاسب كؿ فساد وةحد هف ظٍوري هري تاىٓب وضع عقوبات وجزاءات رادع
 . وةكوف هعمىب وهةاحب لمجهٓع

  ةحسٓف الظروؼ الهعاشٓب لمهوظفٓف هف خٛؿ إٓجاد كادر وظٓفْ هىاسب لكؿ فئب
 ةىاسب وضعً اٚجةهاعْ واٖسري وةةىاسب هع الظروؼ الهعٓشٓب لمبمد.

 (2011:1 )ةٓشوري,كذلؾ ٌىاؾ آلٓات لهكافحب وةقمٓص الفساد أٌهٍا 

 .الهساواة أهاـ القاىوف وهحاسبب الفاسدٓف الكبار قبؿ الصغار 
 .اسةخداـ الةقاىب والشفافٓب والحكوهب اٚلكةروىٓب فْ الهعاهٛت 
 .ةطبٓؽ هبدأ الهحاسبب عمِ الىةائج ولٓس عمِ الةعمٓهات 
 .ةفعٓؿ الجواىب الدٓىٓب والروحٓب الهرةبطب باٚسةقاهب 
 ج الحكوهب بشكؿ شفاؼ وهراقبب ذلؾ هف الهواطىٓف.ىشر سٓاسات وبراه 

  :(1: 2013,اٖقرع) ما يمي اإلداري كذلك من الطرق اليامة والالزمة  لمكافحة الفساد

  عهاؿ السٓاسات الضروٓرب ٚجةتاث الفساد ا٘داري بوصفً ظاٌرة هدهرة ةىشٓط وا 
 .لعهمٓب الةىهٓب اٚقةصادٓب

  ر الهوظفٓف والهسئولٓف بشكؿ هسةهر لضهاف عدـ السهاح لبىاء بؤر فساد إداري ةدٓو
 ها ٓساعد فْ ةفشْ الفساد.هعمِ ٌٓئب عصابات هىظهب 

 

ٓةضح هها سبؽ أف الفساد عاهؿ هؤتر بشكؿ واضح وكبٓر عمِ الهؤسسب الحكوهٓب بشكؿ 
ٓر فْ الهجةهع بشكؿ سمبْ, ها ٓعىْ الةأته, سةغٛؿ الهوارد الهةاحب بشكؿ خاصعاـ وعمِ ا

ها ٓعٓؽ ههارسب هضرار بهقدرات الدولب والعهؿ عمِ ا٘والحد هف الهساواة والعدالب اٚجةهاعٓب, 
 الحكـ بالشكؿ الذي ٓؤدي لةحقٓؽ أٌداؼ الدولب وةطمعات الهجةهع. 
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 :ٍِطى اٌفًً

ًٛ لقد جاء الفصؿ الرابع ) الحكـ الرشٓد(,  عىاصر وهعآٓر الحكـ الرشٓد وهوضحًا ٌٖـ  هشةه
الهةهتمب فْ ) الهشاركب, سٓادة القاىوف, الشفافٓب, اٚسةجابب, العدالب, الفاعمٓب والكفاءة, 

ذي الهعآٓر ٌْ الهكوف اٖساسْ الةْ ةةكوف ه أداة الدراسب  اىٍالهساءلب, الرؤٓب اٚسةراةٓجٓب( ٌو
لبعض الهفآٌـ الةْ بٓىت  كها ةـ الةطرؽ, حٓث ةهت اٚشارة لٍا بشكؿ واضح, (اٚسةباىب)

 ةً بالىسبب لمدولب ولمهجةهع.أٌهٓ, و الحكـ الرشٓد وأسباب ظٍوري واىةشاري

أٌـ آلٓات ةطبٓؽ الحكـ الرشٓد وهسةوٓات ةطبٓقً واٖبعاد الخاصب بً,  تـ جاء الحدٓث عف 
ت الحكـ الرشٓد والةحدٓات الةْ ةحوؿ دوف ةطبٓقً والةْ تـ جاء فْ الىٍآب الحدٓث عف هعوقا

كاف هف أٌهٍا عهمٓات الفساد الهةهتمب فْ الواسطب والهحسوبٓب واٚسةغٛؿ الوظٓفْ وغسٓؿ 
 اٖهواؿ  وأٌـ الوسائؿ والطرؽ لعٛج ٌذي الظاٌرة .
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  طبِفاٌفًً ا5ٌ:

  خؽاءادإٌّٙد١خ ٚاإل 

 : ِٕٙد١خ اٌعؼاقخ1.5

 .: أٔٛاع ًِٚبظؼ اٌج١بٔبد2.5

 .: ِدزّغ اٌعؼاقخ3.5

 .: ػ١ٕخ اٌعؼاقخ4.5

 .: يعق ٚثجبد األظاح5.5

 .زًبئ١خ اٌّكزطعِخ فٟ اٌعؼاقخ: اٌّؼبٌدبد اإل6.5

 اضزجبؼ رٛؾ٠غ اٌج١بٔبد.: 7.5

 ضطٛاد ئخؽاء اٌعؼاقخ.:8.5

 اإلزًبئ١خ اٌّكزطعِخ.األقب١ٌت :9.5
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 ..ِمعِخ

وهدى ةحقٓقً لهعآٓر  ,ةٍدؼ ٌذي الدراسب إلِ الةعرؼ عمِ واقع دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب
ةىاوؿ ٌذا زةالحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غ لفصؿ هىٍجٓب الدراسب الةْ ةـ ا, ٓو

اٚسةباىب اةباعٍا, هف حٓث هىٍج الدراسب وهجةهع الدراسب وعٓىب الدراسب وأداة الدراسب وصدؽ 
, واخةبار , وهصادر البٓاىاتجراء الدراسبإالهسةخدهب, وخطوات  حصائٓبوتباةٍا, واٖسالٓب ا٘

     .ةوٓزع البٓاىات

 :: ِٕٙد١خ اٌعؼاقخ1.5

هف أجؿ ةحقٓؽ أٌداؼ الدراسب قاـ الباحث باسةخداـ الهىٍج الوصفْ الةحمٓمْ, والذي ٓعةهد 
ٍةـ بوصفٍا ًا, فٓكو  هاً وصفًا دقٓقًا, وٓعبر عىٍا ك عمِ دراسب الظاٌرة كها ةوجد فْ الواقع, ٓو

ًٚ إلِ  ,ٓر والربطوةحمٓؿ بٓاىاةٍا وبٓاف العٛقب بٓف هكوىاةٍا, كها ٓقـو بالةحمٓؿ والةفس وصو
كها قاـ بةصهٓـ اسةباىب ةةىاسب هع ٌدؼ الدراسب بٍدؼ جهع البٓاىات  اٚسةىةاجات,

 .والهعموهات عف هدى ةحقٓؽ الدٓواف لهعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة

 :: أٔٛاع ًِٚبظؼ اٌج١بٔبد2.5

 الباحث في دراستو عمى نوعين من البيانات ىما:اعتمد 
 اٌج١بٔبد اٌؽئ١ك١خ  (1

واقع دٓواف الرقابب الهالٓب  عمِحٓث ةـ اسةخداـ )اٚسةباىب ( كأداة رئٓسٓب لمدراسب  وذلؾ لمةعرؼ 
 .دآرب وهدى ةحقٓقً لهعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزةوا٘

 اٌج١بٔبد اٌثب٠ٛٔخ (   2

ً الهكةبات هف دراسات ورسائؿ عمهٓب  وةةهتؿ فْ الدراسات السابقب واٖدب السابؽ وها ةحٓو
   .وكةب وهراجع ةةعمؽ بالهوضوع قٓد الدراسب

 :اٌعؼاقخٚػ١ٕخ : ِدزّغ 3.5

وزارة, وكٓؿ ٓةكوف هجةهع الدراسب هف جهٓع هوظفْ الفئب العمٓا والذٓف ٓحهموف الهسهٓات)وكٓؿ 
( 155هساعد, هدٓر عاـ( والذٓف ٓعهموف فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة والبالغ عددٌـ)

ٓةوزعوف حسب الجدوؿ دوف الٍٓئات والسمطات,  ( 2015, وظفًا حسب )دٓواف الهوظفٓف العاـه
 الةالْ :
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 (01خعٚي ؼلُ )

 رٛؾ٠غ أفؽاظ ِدزّغ اٌعؼاقخ زكت اٌّكّٝ اٌٛظ١فٟ

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي م

 9.68% 15 وكٓؿ وزارة 1
 10.32% 16 وكٓؿ هساعد 2
 80.0% 124 هدٓر عاـ 3

 100% 155 الهجهوع
 

, وةـ اسةرداد ( هوظفاً 155البالغ ) ةوٓزع اٚسةباىات عمِ جهٓع أفراد هجةهع الدراسبةـ  ولقد
, فكاف عدد اٚسةباىات شروطال( اسةباىات لعدـ هوافقةٍا 5ةـ اسةبعاد ) ,( اسةباىب122)

ةوزع أفراد عٓىب ب( هف هجةهع الدراس75.54%( اسةباىب بىسبب )117الصالحب لمدراسب ) , ٓو
 الدراسب حسب الجداوؿ الةالٓب:

 (02خعٚي ؼلُ )

 رٛؾ٠غ أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زكت اٌدٕف

 النسبة المئوية العدد الجنس م
 91.5% 107 ذكر 1
 8.5% 10 أنثى 2

 100% 117 المجموع
 

 ( 8.5%( بٓىها بمغت ىسبب اٚىاث ) 91.5%الجدوؿ السابؽ أف ىسبب الذكور بمغت)يتضح من 
الذي ٓعةهد عمِ الذكور أكتر هف اٚىاث فْ  إلِ طبٓعب الهجةهع الفمسطٓىْ ٠ٚؼؿٚ اٌجبزث غٌه
, كها ةةطمب الِ صراهب وجدٓب فْ اٖداءالوظائؼ ٌذي , با٘ضافب الِ حاجب الوظائؼ اٚشرافٓب

كذلؾ قدرة شراؼ عف قرب, لمهةابعب وا٘فْ أهاكف العهؿ جد واٚحةكاؾ الهسةهر بالهوظفٓف الةوا
 . الذكور عمِ ةحهؿ ضغوطات العهؿ أكتر هف ا٘ىاث
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 (03خعٚي ؼلُ )

 رٛؾ٠غ أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زكت اٌؼّؽ

 النسبة المئوية العدد العمر م
 3.4% 4 30-25هف 1
 18.8% 22 40-31هف 2
 51.3% 60 50-41هف 3
 26.5% 31 50أكتر هف 4

 100% 117 المجموع

  عمِ ىسبب عالٓبهجةهعب ً  (50-31ؽٍٖٞاُلئخاُؼٔو٣خٖٓ)٣زٚؼٖٓاُغلٍٝاَُبثن
اٚسةفادة هف القدرات  والكفاءات الشابب  القادرة عمِ  العطاء رغبب الوزارات ب مُياٌجبزث  ٣ٝلَو

ا هف الفئات اٖخر   ف١ؼؿٚ اٌجبزث غٌه (30-25), أها الفئبى فْ الهجةهعواٚبداع أكتر هف غٌٓر
 قد ٚ ةكوف هةوفرة فْ ةمؾ الفئب.  لحاجب  الوظائؼ العمٓا لخبرة  وكفاءة كبٓرة

 (04اٌدعٚي ؼلُ)

 زكت اٌّإً٘ اٌؼٍّٟرٛؾ٠غ افؽاظ اٌؼ١ٕخ 

 النسبة المئوية  العدد المؤىل العممي م
 12.0% 14 دكةوراي 1
 33.3% 39 هاجسةٓر 2
 54.7% 64 بكالوٓروس 3

 100% 117 المجموع
 

وىسبب حهمب الهاجسةٓر بمغت  (12.0%)٠زضر ِٓ اٌدعٚي أْ ٔكجخ زٍّخ اٌعوزٛؼاٖ ثٍغذ 
ذا ٓدؿ عمِ وجود ىسبب  ( (%33.3  هف حهمب الشٍادات العمٓا. جيدةٌو

لها ٓةهةعوف  إلِ اٌةهاـ الهؤسسب الحكوهٓب بةوظٓؼ أصحاب الدرجات العمٓا ٠ٚؼؿٚ اٌجبزث غٌه 
   .عمهٓب عالٓبوقدرات  اءاتبً هف كف
داري عبر رفع  أدائٍـ ا٘دآرٓف هف الهوظفٓف وا٘ العدٓد رغببب ٓهكف ةفسٓر ذلؾ ذلؾك -

 الحصوؿ عؿ الشٍادات العمٓا .
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كوف درجب ل ذلؾ زو الباحثفيع (54%)ىسبب الهرةفعب لحهمب البكالوٓروسأها ال -
شرافْ فْ هىصب إداري أو إ وظٓفب ذات البكالوٓروس ٌْ الحد اٖدىِ لمحصوؿ عمِ

 الحكوهْ.العهؿ 

 (05ٌدعٚي ؼلُ)ا

 رٛؾ٠غ اٌؼ١ٕخ زكت ػعظ قٕٛاد اٌطعِخ

 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة م
 %6.0 7 5أقؿ هف  1
 %34.2 40 5-10هف 2
 59.8% 70 10أكتر هف  3

 100% 117 المجموع
 

 (.59%سنوات جاءت بنسبة)10) يتضح من الجدول أن نسبة الفئة)أكثر من 
مب ةةخممٍا الخبرة والكفاءة ه ٚغٌه ٠فكؽٖ اٌجبزث   ف أجؿ الوصوؿ بحاجب الهوظؼ لسىوات طٓو

إلِ هىصب إشرافْ لها ٓحةاجً الهىصب هف قدرات وخبرات خاصب ةةىاسب هع حجـ 
 الصٛحٓات والهسئولٓات.

 (06خعٚي ؼلُ)

 رٛؾ٠غ أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زكت اٌّكّٝ اٌٛظ١فٟ

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي م
 1.7% 2 وكٓؿ وزارة 1
 6.8% 8 وكٓؿ هساعد 2
 91.5% 107 هدٓر عاـ 3

 100% 117 المجموع
 

٣زٚؼٖٓاُغلٍٝإٔ

(6.8%ثِـذ)ٚو١ً ِكبػعَٗجخث٤٘ٔب(1.7%ثِـذ)ٚو١ً ٚؾاؼحَٗجخ٠َٔٓ -3

(91.5%ثِـذ)ِع٠ؽ ػبََٝٗجخ -5

وزارة وكٓؿ واحد,   ٓكوف لكؿةىاسب هع الٍـر الوظٓفْ فْ الوزارات الفمسطٓىٓب,  حٓث ٓ  ٚ٘ػا
.عدد كبٓر هف الهدراء العاهوف أكتر هف وكٓؿ هساعد و  ٓكوف بٍا قد بٓىها 
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 :: أظاح اٌعؼاقخ4.5

لمةعرؼ عمِ واقع دٓواف  مدراسب, والةْ ةـ ةصهٓهٍا خصٓصاً ةـ اسةخداـ اٚسةباىب كأداة ل -6
الوزارات هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ ل ًالرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة, وهسةوى ةحقٓق

 .الفمسطٓىٓب بقطاع غزة
ولقد ةـ اخةٓار اٚسةباىب كأداة لمدراسب كوىٍا اٖداة اٖكتر هىاسبًب لمدراسب, بحٓث ةهكف 
الهبحوتٓف هف أخذ الوقت الكافْ لٙجابب بشكؿ دقٓؽ عمِ اٖسئمب هوضوع الدراسب, ولقد ةـ 

ةـ عرض اٚسةباىب عمِ  اض الدراسب وةحقٓقًا ٌٖدافٍا, تـةصهٓـ اٚسةباىب بها ٓةىاسب هع أغر 
مِ الهٛحظات الةْ ( , حٓث ةـ اعادة صٓاغب اٚسةباىب بىاءًا ع1عدد هف الهحكهٓف همحؽ رقـ)

 .فٓأبداٌا الهحكه
 اٌعؼاقخ االقزطالػ١خ -7

بعد رجوع الباحث لعدد هف الدراسات الةْ ةىاولت هوضوع الحكـ الرشٓد فْ الهؤسسات  
الحكوهٓب قاـ الباحث بةصهٓـ اسةباىب اسةطٛعٓب ركز هف خٛلٍا عمِ أٌـ الجواىب قٓد الدراسب 
ت وفرضٓات الدراسب وةحقٓقًا ٌٖدافٍا, تـ قاـ الباحث بةوٓزعٍا عمِ عدد  بها ٓةىاسب هع ةساٚؤ

ٓىب ( فرد) العٓىب اٚسةطٛعٓب(, بعد ذلؾ قاـ الباحث بجهع ٌذي الع30هف الهبحوتٓف قواهٍا)
 وةحمٓمٍا, حٓث خمصت إلِ أف أداة الدراسب جٓدة وهىاسبب لمغرض الذي صههت هف أجمً.

 وصٓاغب فقراةٍا هف خٛؿ:وقاـ بةصهٓـ  اٚسةباىب ولقد أعد الباحث
 اٚطٛع عمِ الدراسات السابقب الةْ لٍا عٛقب بهوضوع الدراسب. -8
 مٓؿ البٓاىات.اٚسةعاىب بأصحاب الخبرة واٚخةصاص فْ هجاؿ اٚحصاء وةح -9

اُوعٞعُؼلكٖٓاألًبك٤٤ٔ٣ٖٝأُؾبٙو٣ٖم١ٝاالفزٖبٓ. -31

ٝرزٌٕٞاالٍزجبٗخٖٓ:

:ٝرْزَٔػ٠ِاُج٤بٗبداُْق٤ٖخاُزب٤ُخ:اٌج١بٔبد اٌهط١ًخ1) 

 اُغٌ٘:)مًو،أٗض٠(. -

 (.50،أًضو50ٖٓ-40ٖٓ،41-30ٖٓ،31-25اُؼٔو:)ٖٓ -

 ثٌبُٞه٣ًٞ(.أُئَٛاُؼ٢ِٔ:)كًزٞهاٙ،ٓبعَز٤و، -

 ٍ٘ٞاد(.10ٍ٘ٞاد،أًضو10ٖٓ-5ٍ٘ٞاد،5ٖٓػلكٍ٘ٞاداُقلٓخ:)أهَٖٓ -

 ا٠َُٔٔاُٞظ٤ل٢:)٤ًَٝٝىاهح،٤ًََٝٓبػل،ٓل٣وػبّ(. -

 ِسبٚؼ ٚالغ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ثمطبع غؿح, ٟٚ٘:( 2
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 (كوواد.9ٓؾٞهَٓزٟٞأكاءك٣ٞإاُوهبثخ،٣ٝؾز١ٞ) -

 (كوواد.7اٍزوال٤ُخك٣ٞإاُوهبثخ،٣ٝؾز١ٞ)ٓؾٞهكهعخ -

(كوواد.4ٓؾٞهٓلٟرطج٤نأُؼب٤٣واُوهبث٤خاُل٤ُٝخ،٣ٝؾز١ٞ) -

 ِسبٚؼ ِكزٜٛ رسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع فٟ اٌٛؾاؼاد اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع غؿح, ٟٚ٘:( 3

 (كوواد.6ٓؾٞهٓؼ٤بهأُْبهًخ،٣ٝؾز١ٞ) -

 (كوواد.3ؾز١ٞ)ٓؾٞهٓؼ٤بهاُوإ٣خاالٍزوار٤غ٤خ،٣ٝ -

 (كوواد.5ٓؾٞهٓؼ٤به٤ٍبكحاُوبٕٗٞ،٣ٝؾز١ٞ) -

 (كوواد.5ٓؾٞهٓؼ٤بهاُْلبك٤خ،٣ٝؾز١ٞ) -

 (كوواد.4ٓؾٞهٓؼ٤بهاالٍزغبثخ،٣ٝؾز١ٞ) -

 (كوواد.4ٓؾٞهٓؼ٤بهأَُبءُخ،٣ٝؾز١ٞ) -

 (كوواد.7ٓؾٞهٓؼ٤بهاٌُلبءحٝاُلؼب٤ُخ،٣ٝؾز١ٞ) -

 كوواد.(3ٓؾٞهٓؼ٤بهاُزٞاكن،٣ٝؾز١ٞ) -

(كوواد3ٓؾٞهٓؼ٤بهأَُبٝاحٝاُؼلاُخ،٣ٝؾز١ٞ) -

 :تم اعتماد درجات الموافقة حسب مقياس التدريج التالي لقد و 

 (07اٌدعٚي ؼلُ)

 اح اٌعؼاقخظِسه أ

 درجة
 الموافقة

 الوزن 
 الرقمي

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
36.00 20.00 أهَٖٓ 3.60 2.00 1 قميمة جدا أهَٖٓ  

5.20 3.60 2 قميمة أهَٖٓ  36.00 52.00 أهَٖٓ  

6.80 5.20 3 متوسطة أهَٖٓ  52.00 68.00 أهَٖٓ  

8.40 6.80 4 كبيرة أهَٖٓ  68.00 84.00 ٖٓأهَ  

 100.00 10.0084.00 8.40 5 كبيرة جدا
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 االقزجبٔخ: يعق 5.5

ها وضعت لقٓاسً, وقد ةـ الةأكد هف صدؽ اٚسةباىب  ىعىْ بصدؽ أداة الدراسب, أف اٖداة ةقٓس
 هف خٛؿ الةالْ:

 اًٌعق ِٓ ٚخٙخ ٔظؽ اٌّسى١ّٓ )يعق اٌّسزٜٛ/ اًٌعق اٌظب٘ؽٞ(:.1.5.5

, هف (1اٚخةصاص)همحؽ رقـ( هف الهحكهٓف هف أصحاب 10ةـ عرض اٚسةباىب عمِ عدد )
ب ووضوح ةعمٓهات اٚسةباىب, واىةهاء الفقرات لهحاور أجؿ الةأكد هف  سٛهب الصٓاغب المغٓو

  .س اٌٖداؼ الهرةبطب بٍذي الدراسباٚسةباىب, وهدى صٛحٓب اٚسةباىب لقٓا

 :يعق االركبق اٌعاضٍٟ 2.5.5

( هف هجةهع الدراسب, 30عمِ عٓىب اسةطٛعٓب قواهٍا ) اٚسةباىب بعد ةطبٓؽ حٓث ةـ حسابً
 ؿ إٓجاد هعاهٛت اٚرةباط لهحاور وفقرات اٚسةباىب, كها ٌو هبٓف فْ الجداوؿ الةالٓب:وهف خٛ

 (08خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌّسبٚؼ االقزجبٔخ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط المحور م

 
 محاور واقع ديوان الرقابة

   

 0.01دالب عىد  0.000 0.918 الرقاببهسةوى أداء دٓواف  1
 0.01دالب عىد  0.000 0.813 درجب اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب 2
 0.01دالب عىد  0.000 0.861 هدى ةطبٓؽ الهعآٓر الرقابٓب الدولٓب 3

 
 محاور معايير الحكم الرشيد

   

 0.01دالب عىد  0.000 0.891 هعٓار الهشاركب 1
 0.01دالب عىد  0.000 0.916 هعٓار سٓادة القاىوف 2
 0.01دالب عىد  0.000 0.910 هعٓار الشفافٓب 3
 0.01دالب عىد  0.000 0.945 هعٓار اٚسةجابب 4
 0.01دالب عىد  0.000 0.949 هعٓار الكفاءة والفعالٓب 5
 0.01دالب عىد  0.000 0.896 هعٓار الهساءلب 6
ب اٚسةراةٓجٓب 7  0.01دالب عىد  0.000 0.808 هعٓار الرٓؤ
 0.01دالب عىد  0.000 0.818 هعٓار الةوافؽ 8
 0.01دالب عىد  0.000 0.838 هعٓار الهساواة والعدالب 9

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
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ذا ٓدؿ هحاور اٚسةباىب ةةهةع بهعاهٛت ارةباط دالب إحصائٓاً ٓةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف  , ٌو
 عمِ أف جهٓع الهحاور ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓب.

 (09خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِكزٜٛ أظاء ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.838 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.885 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.819 3

 0.01دالب عىد  0.000 0.830 4

0.01دالب عىد  0.000 0.881 5

 0.01دالب عىد  0.000 0.887 6

0.01دالب عىد  0.000 0.832 7

 0.01دالب عىد  0.000 0.767 8

 0.01دالب عىد 0.000 0.728 9

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28قٓهب ر عىد درجب حٓرب )* 
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

ٓةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف فقرات هحور هسةوى أداء دٓواف الرقابب ةةهةع بهعاهٛت ارةباط دالب 
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ةةهةع إحصائٓاً   بهعاهٛت صدؽ عالٓب., ٌو

 (10خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ظؼخخ اقزمال١ٌخ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.946 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.843 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.935 3

 0.01دالب عىد  0.000 0.901 4

 0.01دالب عىد  0.000 0.890 5

 0.01دالب عىد  0.000 0.728 6

 0.01دالب عىد  0.000 0.668 7
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 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

ةةهةع بهعػاهٛت ارةبػاط  استقاللية ديوان الرقابة درجةٓةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف فقرات هحور 
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓب.دالب إحصائٓاً   , ٌو

 (11خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِعٜ رطج١ك اٌّؼب١٠ؽ اٌؽلبث١خ اٌع١ٌٚخ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.979 1

0.01دالب عىد  0.000 0.854 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.949 3

 0.01دالب عىد  0.000 0.913 4

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01وهسةوى دٚلب )( 28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

ةةهةع بهعاهٛت  مدى تطبيق المعايير الرقابية الدوليةٓةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف فقرات هحور 
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓب.ارةباط دالب إحصائٓاً   , ٌو

 (12خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّهبؼوخ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.644 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.851 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.823 3

 0.01دالب عىد  0.000 0.795 4

 0.01دالب عىد  0.000 0.885 5

 0.01دالب عىد  0.000 0.839 6

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28درجب حٓرب )* قٓهب ر عىد 
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

ةةهةع بهعاهٛت ارةباط دالب  ِؼ١بؼ اٌّهبؼوخٓةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف فقرات هحور 
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓب.إحصائٓاً  , ٌو
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 (13ؼلُ )خعٚي 

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ ق١بظح اٌمبْٔٛ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.894 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.950 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.972 3

 0.01دالب عىد  0.000 0.936 4

 0.01دالب عىد  0.000 0.760 5

 
 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

ةةهةػػع بهعػػاهٛت ارةبػػاط دالػػب  ِؼ١ىىبؼ قىى١بظح اٌمىىبْٔٛٓةبػػٓف هػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف فقػػرات هحػػور 
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقراتإحصائٓاً   .ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓب , ٌو

 (14خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌهفبف١خ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.913 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.931 2

 0.01دالب عىد  0.002 0.940 3

 0.01دالب عىد  0.000 0.547 4

 0.01دالب عىد  0.000 0.866 5

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

, ةةهةع بهعاهٛت ارةباط دالب إحصػائٓاً  ِؼ١بؼ اٌهفبف١خٓةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف فقرات هحور 
ذا   .ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓبٌو
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 (15خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ االقزدبثخ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.907 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.898 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.876 3

 0.01دالب عىد  0.000 0.935 4

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

ةةهةػػػع بهعػػػاهٛت ارةبػػػاط دالػػػػب  ِؼ١ىىىبؼ االقىىىىزدبثخٓةبػػػٓف هػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف فقػػػػرات هحػػػور 
ذاإحصائٓاً   ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓب. , ٌو

 (16خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌىفبءح ٚاٌفبػ١ٍخ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.941 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.894 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.818 3

 0.01دالب عىد  0.000 0.833 4

 0.01دالب عىد 0.000 0.943 5

 0.01دالب عىد  0.000 0.953 6

 0.01دالب عىد 0.000 0.936 7

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

ةةهةع بهعاهٛت ارةباط دالب  اٌىفبءح ٚاٌفبػ١ٍخمعيار ٓةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف فقرات هحور 
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓبإحصائٓاً  ., ٌو
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 (17خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّكبءٌخ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.927 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.883 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.908 3

 0.01دالب عىد  0.000 0.967 4

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

ةةهةػػػػع بهعػػػػاهٛت ارةبػػػػاط دالػػػػب  ِؼ١ىىىىبؼ اٌّكىىىىبءٌخٓةبػػػػٓف هػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف فقػػػػرات هحػػػػور 
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓب.إحصائٓاً   , ٌو

 (18خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌؽؤ٠خ االقزؽار١د١خ

 مستوى الداللة "Sigقيمة " االرتباطمعامل  م
 0.01دالب عىد  0.000 0.984 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.962 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.961 3

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

ةةهةػع بهعػاهٛت ارةبػاط  اٌؽؤ٠ىخ االقىزؽار١د١خمعياار ٓةبٓف هػف الجػدوؿ السػابؽ أف فقػرات هحػور 
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓب.دالب إحصائٓاً   , ٌو

 (19خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌزٛافك

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.936 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.778 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.925 3

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
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, ةةهةػع بهعػاهٛت ارةبػاط دالػب إحصػائٓاً  ِؼ١بؼ اٌزٛافكٓةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف فقرات هحور 
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓب.  ٌو

 (20خعٚي ؼلُ )

 يعق االركبق اٌعاضٍٟ ٌفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّكبٚاح ٚاٌؼعاٌخ

 مستوى الداللة "Sig" قيمة معامل االرتباط م
 0.01دالب عىد  0.000 0.946 1

 0.01دالب عىد  0.000 0.916 2

 0.01دالب عىد  0.000 0.962 3

 (.0.450( = )0.05( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.449( = )0.01( وهسةوى دٚلب )28* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

ةةهةػع بهعػاهٛت ارةبػاط دالػب  ِؼ١بؼ اٌّكبٚاح ٚاٌؼعاٌىخٓةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف فقرات هحور 
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع اإحصائٓاً   لفقرات ةةهةع بهعاهٛت صدؽ عالٓب, ٌو

 االقزجبٔخ:: ثجبد 6.5

عىْ  بًا لو طبقت هرة أخػرى عمػِ ىفػس الهجهوعػب هػف اٖفػراد, أف اٖداة ةعطْ ىفس الىةائج ٓو ةقٓر
 أي أف الىةائج ٚ ةةغٓر, وقد ةـ الةأكد هف تبات اٚسةباىب هف خٛؿ الةالْ:

  :اٌثجبد ثبقزطعاَ ِؼبظٌخ أٌفب وؽٚٔجبش: 1.6.5

خ ةـ الةأكد هف تبات اٚسةباىب هػف خػٛؿ حسػاب هعػاهٛت اٚرةبػاط باسػةخداـ هعادلػب ألفػا كروىبػا
 لهحاور اٚسةباىب, كها ٌو هبٓف فْ الجدوؿ الةالْ:

  (21خعٚي ؼلُ ) 

 ِؼبِالد االؼرجبط ثبقزطعاَ ِؼبظٌخ أٌفب وؽٚٔجبش ٌّسبٚؼ االقزجبٔخ

 معامل االرتباط المحور م

 
 محاور واقع ديوان الرقابة

 

 0.964 هسةوى أداء دٓواف الرقابب 1
 0.949 دٓواف الرقاببدرجب اسةقٛلٓب  2
 0.965 هدى ةطبٓؽ الهعآٓر الرقابٓب الدولٓب 3

 
 محاور معايير الحكم الرشيد

 

 0.923 هعٓار الهشاركب 1
 0.963 هعٓار سٓادة القاىوف 2
 0.932 هعٓار الشفافٓب 3
 0.966 هعٓار اٚسةجابب 4
 0.971 هعٓار الكفاءة والفعالٓب 5
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 0.970 هعٓار الهساءلب 6
ب اٚسةراةٓجٓب 7  0.984 هعٓار الرٓؤ
 0.926 هعٓار الةوافؽ 8
 0.967 هعٓار الهساواة والعدالب 9
 0.990 االستبانة ككل 

ٓةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف هعاهٛت اٚرةباط باسةخداـ هعادلب ألفا كروىباخ لهحاور اٚسةباىب 
 ٌْ هعاهٛت تبات عالٓب, وةفْ بأغراض الدراسب.

 اٌثجبد ثطؽ٠مخ اٌزدؿئخ إًٌف١خ:: 2.6.5

هف تبات اٚسةباىب هف خٛؿ حساب هعاهٛت اٚرةباط بطٓرقب الةجزئب الىصفٓب  وةـ الةأكد أٓضاً 
 لهحاور اٚسةباىب, كها ٌو هبٓف فْ الجدوؿ الةالْ:

 (22خعٚي ؼلُ )

 ِؼبِالد االؼرجبط ثطؽ٠مخ اٌزدؿئخ إًٌف١خ ٌّسبٚؼ االقزجبٔخ

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل

 
 محاور واقع ديوان الرقابة

  

 0.947 0.900 هسةوى أداء دٓواف الرقابب 1
 0.948 0.900 درجب اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب 2
 0.941 0.889 هدى ةطبٓؽ الهعآٓر الرقابٓب الدولٓب 3

 
 محاور معايير الحكم الرشيد

  

 0.819 0.693 هعٓار الهشاركب 1
 0.932 0.872 هعٓار سٓادة القاىوف 2
 0.913 0.840 هعٓار الشفافٓب 3
 0.946 0.897 هعٓار اٚسةجابب 4
 0.953 0.910 هعٓار الكفاءة والفعالٓب 5
 0.898 0.815 هعٓار الهساءلب 6
ب اٚسةراةٓجٓب 7  0.956 0.916 هعٓار الرٓؤ
 0.882 0.790 هعٓار الةوافؽ 8
 0.948 0.901 هعٓار الهساواة والعدالب 9
 0.980 0.692 االستبانة ككل 

ٓةبػػٓف هػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف هعػػاهٛت اٚرةبػػاط لهحػػاور اٚسػػةباىب ٌػػْ هعػػاهٛت تبػػات عالٓػػب, 
 وةفْ بأغراض الدراسب.



318 

 

 : اضزجبؼ رٛؾ٠غ اٌج١بٔبد:7.5

 K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testسػػهرىوؼ  -ةػػـ اسػػةخداـ اخةبػػار كولهجػػوروؼ 
 كالةالْ:ٚخةبار إذا كاىت البٓاىات ةةبع الةوٓزع الطبٓعْ هف عدهً, وكاىت الىةائج 

 (23خعٚي ؼلُ )

 اضزجبؼ اٌزٛؾ٠غ اٌطج١ؼٟ ٌّسبٚؼ االقزجبٔخ

 ".Sigقيمة " المحور م
  محاور واقع ديوان الرقابة 
 0.095 هٍاـ دٓواف الرقابب 1
 0.143 اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب 2
 0.200 ةطبٓؽ الهعآٓر الرقابٓب الدولٓب 3
  محاور معايير الحكم الرشيد 
 0.107 هعٓار الهشاركب 1
 0.088 هعٓار سٓادة القاىوف 2
 0.200 هعٓار الشفافٓب 3
 0.179 هعٓار اٚسةجابب 4
 0.101 هعٓار الكفاءة والفعالٓب 5
 0.165 هعٓار الهساءلب 6
ب اٚسةراةٓجٓب 7  0.099 هعٓار الرٓؤ
 0.200 هعٓار الةوافؽ 8
 0.074 هعٓار الهساواة والعدالب 9

" لجهٓػػػع هحػػػاور اٚسػػػةباىب أكبػػػر هػػػف هسػػػةوى الدٚلػػػب .Sigٓةبػػػٓف هػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قٓهػػػب "
ذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع هحاور0.05)  .اٚسةباىب ةةبع الةوٓزع الطبٓعْ (, ٌو

 االقب١ٌت االزًبئ١خ اٌّكزطعِخ: 8.5:

)هعاهؿ و( SPSSلٙجابب عمِ أسئمب الدراسب ةـ اسةخداـ الرزهب ا٘حصائٓب لمعموـ اٚجةهاعٓب )
سهرىوؼ,  -ارةباط بٓرسوف, هعادلب ألفا كروىباخ, طٓرقب الةجزئب الىصفٓب, اخةبار كولهجوروؼ 

( فْ إجراء One-Way ANOVA, اخةبار T-Testلمعٓىب الواحدة, اخةبار  Tاخةبار 
ْ عمِ الىحو الةالْ:  الةحمٓٛت ا٘حصائٓب الٛزهب لمدراسب, ٌو

(: لقٓاس صدؽ  Pearson Correlation Coefficient هعاهؿ ارةباط بٓرسوف ) .1
 اٚةساؽ الداخمْ, ولةحدٓد طبٓعب العٛقب بٓف الهةغٓٓرف الهسةقؿ والةابع.

 .لقٓاس تبات اٚسةباىب (Cronbach's Alpha): هعادلب ألفا كروىباخ .2
 .لقٓاس تبات اٚسةباىب (Split-Half Method): طٓرقب الةجزئب الىصفٓب .3
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سهرىوؼ: ٚخةبار إذا كاىت البٓاىات ةةبع الةوٓزع الطبٓعْ هف  –اخةبار كولهجوروؼ  .4
 عدهً.

لمعٓىب الواحدة: لهعرفب هدى ارةفاع أو اىخفاض اسةجابات عٓىب الدراسب عمِ  Tاخةبار  .5
ات وهحاور اٚسةباىب, ولمةعرؼ عمِ هدى اىحراؼ اٚسةجابات لكؿ فقرة هف الفقرات فقر 

, وقٓهب "T"عف وسطٍا الحسابْ, إلِ جاىب الهحاور الرئٓسب, ولمةعرؼ عمِ قٓهب 
"Sig.". 

(: لمةحقؽ هف وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب T-Testلعٓىةٓف هسةقمةٓف ) Tاخةبار  .6
 لدراسب لهةغٓر: )الجىس(.فْ هةوسط ةقدٓر أفراد عٓىب ا

(: لمةحقؽ هف وجود فروؽ ذات One Way ANOVAاخةبار ةحمٓؿ الةبآف اٖحادي ) .7
ؿ العمهْ,  دٚلب إحصائٓب فْ هةوسط ةقدٓر أفراد عٓىب الدراسب لهةغٓرات: )العهر, الهٌؤ

 عدد سىوات الخدهب, الهسهِ الوظٓفْ(.

 : ضطٛاد اخؽاء اٌعؼاقخ:9.5

 السابقب فْ هجاؿ الدراسب, وةمخٓصٍا والةعمٓؽ عمٍٓا. عمِ الدراسات اٚطٛع .1
 عمِ اٖدب الىظري السابؽ فْ هجاؿ الدراسب, وبىاء ا٘طار الىظري لمدراسب. اٚطٛع .2
 بىاء أداة الدراسب )اٚسةباىب(, والةحقؽ هف صدؽ وتبات اٚسةباىب. .3
 اخةٓار هجةهع وعٓىب الدراسب. .4
 عٓىب الدراسب وجهعٍا.ةوٓزع أداة الدراسب )اٚسةباىب( عمِ  .5
 ةحمٓؿ البٓاىات وعرضٍا فْ جداوؿ والةعقٓب عمٍٓا. .6
 ةفسٓر الىةائج وهىاقشةٍا, وصٓاغب الةوصٓات والهقةرحات. .7
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 اٌفًً اٌكبظـ  :6

 اٌزس١ًٍ ٚإٌمبل  

 





 : رس١ًٍ ٚٔمبل اٌكإاي األٚي.1.6

 ٚٔمبل اٌكإاي اٌثبٟٔ.ز١ًٍ   :2.6

 رس١ًٍ ٚٔمبل اٌكإاي اٌثبٌث. :3.6

 رس١ًٍ ٚٔمبل اٌكإاي اٌؽاثغ. :4.6

 رس١ًٍ ٚٔمبل اٌكإاي اٌطبِف. :5.6
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 ..ِمعِخ

باُلَٖٗزبئظاُلهاٍخ،ؽ٤شرٔذاإلعبثخػ٠ِأٍئِخاُلهاٍخ،ٝافزجبهكو٤ٙبرٜب،صْر٣ْز٘بٍٝٛ

ٝاالفزالفٓغاُلهاٍبداَُبثوخ.رل٤َواُ٘زبئظٝاُزؼو٤تػ٤ِٜب،ثبإلٙبكخا٠ُث٤بٕأٝعٚاُزْبثٚ

 (؟ثمطبع غؿح ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خٚالغ  ِب)اٌكإاي األٚي  : رس١ًٍ ٚٔمبل1.6

 لمعٓىب الواحدة, كها ٌو هبٓف فْ الجدوؿ الةالْ: Tباسةخداـ اخةبار  ذلؾوقد ةـ ا٘جابب عمِ 

 (:24خعٚي ؼلُ )  

 ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خِسبٚؼ ٚالغ 

 المحور م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

 كبٓرة 2 71.766 0.000 8.595 1.481 7.177 هسةوى أداء دٓواف الرقابب 1
 كبٓرة 1 75.971 0.000 11.281 1.531 7.597 درجب اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب 2
 كبٓرة 3 70.278 0.000 6.022 1.846 7.028 هدى ةطبٓؽ الهعآٓر الرقابٓب الدولٓب 3

 
 الرقابة المالية واإلداريةديوان واقع 

 بقطاع غزة
 كبيرة  72.940 0.000 9.664 1.448 7.294

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
  ػػب ديااوان الرقابااةواقااع ػػو بدرجػػب (72.940جػػاء بػػوزف ىسػػبْ ) بقطػػاع غػػزة الهالٓػػب وا٘دآر , ٌو

 )كبٓرة(

 ػب أداء دياوان الرقاباة مستوى ػو (71.766جػاء بػوزف ىسػبْ ) بقطػاع غػزة الهالٓػب وا٘دآر , ٌو
 .بدرجب )كبٓرة(

 ػب درجة استقاللية ديوان الرقابة , (75.971بػوزف ىسػبْ ) تجػاء بقطػاع غػزة الهالٓػب وا٘دآر
ْ بدرجب )كبٓرة(   .ٌو

 ػػب دٓػػواف الرقابػػبفػػْ  تطبيااق المعااايير الرقابيااة الدوليااة ماادى جػػاء  بقطػػاع غػػزة الهالٓػػب وا٘دآر
و (70.278بوزف ىسبْ )  .بدرجب )كبٓرة(, ٌو

ةهكىػػً هػػف  صػػٛحٓاتوجػػود و  ,عمػػِ العهػػؿ بكفػػاءة وفاعمٓػػب لحػػرص الػدٓواف  ذلػػؾ ٠ٚؼىىؿٚ اٌجبزىىث
ههارسػب كافػب فػْ حرص دٓواف الرقابب عمػِ القٓػاـ بػدوري  ٓعىْ ذلؾأداء الدور الهطموب هىً, كها 

ػذا ٓةعػارض هػع ىةػائج دراسػب )أبػو ٌػداؼ,وفؽ القػاىوف ات الهخولب لًالصٛحٓ ( والةػْ 2006, ٌو



332 

 

ػب لمهٍػاـ الةػْ أىشػأ هػف أجمٍػاأ  , بىسػببشارت إلِ ةدىْ هسةوى ةأدٓب دٓػواف الرقابػب الهالٓػب وا٘دآر
حٓػث أف السػؤاؿ ٌذا اٚخةٛؼ فْ الىسػب ٚخػةٛؼ العٓىػب الةػْ أجابػت عمػِ ٌػذا ٝ(, 55.4%)

ٌػذي  كماا وتتفاقكبػار الهكمفػٓف, عٓىب الدراسب الحالٓب ٌـ اٖكتر درآب وعمهًا بعهؿ الدٓواف كػوىٍـ 
( والةػػْ أظٍػػرت هوافقػػب عالٓػػب هػػف قبػػؿ الهبحػػوتٓف عمػػِ ٌػػذي 2015الىةػػائج هػػع دراسػػب ) الىعٓػػزي, 

  %(. (81الفقرة حٓث بمغ الوزف الىسبْ لٍا 

 (:25خعٚي ؼلُ )

 فمؽاد ِسٛؼ ِكزٜٛ أظاء ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ

 الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
ٓعهػػػػػؿ الػػػػػدٓواف عمػػػػػِ ضػػػػػهاف سػػػػػٛهب 

 الىشاط الهالْ
 كبٓرة 5 71.795 0.000 7.550 1.690 7.179

2 
ٓعهػػػػػػؿ الػػػػػػدٓواف عمػػػػػػِ ضػػػػػػهاف حسػػػػػػف 

 اسةخداـ السمطب
 كبٓرة 8 69.145 0.000 6.021 1.643 6.915

3 
الرقابػػػب هػػػف كفػػػاءة اٖداء  ٓعػػػزز دٓػػػواف

 ا٘داري
 كبٓرة 9 69.060 0.000 5.458 1.796 6.906

4 
ٓحػػػرص الػػػدٓواف عمػػػِ هطابقػػػب الىشػػػاط 

 الهالْ لمقواىٓف واٖىظهب الىافذة
 كبٓرة 3 73.590 0.000 8.838 1.663 7.359

5 
ةسػػػػػٍـ رقابػػػػػب الػػػػػدٓواف فػػػػػْ رفػػػػػع كفػػػػػاءة 

 اٖداء فْ الهؤسسات الحكوهٓب
 كبٓرة 6 70.769 0.000 6.350 1.834 7.077

6 
ةسػػٍـ رقابػػب الػػدٓواف برفػػع كفػػاءة اٖداء 

 الرقابْ فْ الوزارة
 كبٓرة 7 69.402 0.000 5.341 1.904 6.940

7 
ةةسػػػػػػػـ العٛقػػػػػػػب بػػػػػػػٓف هػػػػػػػوظفْ الػػػػػػػوزارة 

 وهفةشْ الدٓواف بالةعاوف
 كبٓرة 4 72.991 0.000 7.398 1.899 7.299

8 
ٓمةػػػػػػػػػػػـز هفةشػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػدٓواف باٖىظهػػػػػػػػػػػب 

 والهعآٓر الرقابٓب أتىاء العهؿ
 كبٓرة 2 73.846 0.000 8.553 1.751 7.385

9 
إجػػػػػػػػػػراءات الػػػػػػػػػػدٓواف ٚ ةعٓػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػٓر 

 اٖعهاؿ فْ الوزارة
 كبٓرة 1 75.299 0.000 9.227 1.794 7.530

 كبيرة  71.766 0.000 8.595 1.481 7.177 المحور ككل 

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
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  ػب دياوان الرقاباةمستوى أداء ػو (71.766جػاء بػوزف ىسػبْ ) بقطػاع غػزة الهالٓػب وا٘دآر , ٌو
 .بدرجب )كبٓرة(

 .أداء دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب  عفهف قبؿ الهبحوتٓف  أف ٌىاؾ رضا ٠ٚؼٕٟ غٌه

  إجراءات الدٓواف ٚ ةعٓؽ سٓر اٖعهاؿ فْ الوزارة(, 9فقرة رقـ )كاىت الأعمِ ةرةٓب( ْ (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.75.299جاءت بوزف ىسبْ )وقد   (, ٌو

الػػدٓواف عمػِ أف ةػؤدي الػػوزارات أعهالٍػا بكػػؿ كفػاءة  وأف ةقػػدـ  زىؽو ٠ٚؼىؿٚ اٌجبزىىث غٌىىه ئٌىىٝ  
 أعهالٍا.إعاقب  أو ةدخؿ ٓعهؿ عمِ خدهاةٍا بجودة عالٓب دوف أف ٓكوف لً أي ةأتٓر سمبْ

ػػداؼ,  هػػع دراسػػب ويتفااق ذلااك وجػػود رضػػا هػػف قبػػؿ الهبحػػوتٓف عػػف ( والةػػْ أظٍػػرت 2006)أبٌو
 هع دراسػب كما وتتفق(, 71.72هسةوى أداء هفةشْ الدٓواف, حٓث بمغ الوزف الىسبْ لٍذي الفقرة )

 عمهػاً  ,والةْ بٓىػت أف الػدٓواف ٚ ٓعٓػؽ سػٓر اٖعهػاؿ فػْ الجاهعػات الفمسػطٓىٓب (2011فرواىب, )
( وبهقارىػػب ٌػػذي الىةٓجػب هػػع ىةٓجػػب دراسػػب) فرواىػػب,  (7.5أف الوسػط الحسػػابْ لٍػػذي الفقػػرة قػد بمػػغ 

ٓةضػػح أف ٌىػػاؾ ةطػػور فػػْ   (4.3( حٓػػث أظٍػػرت أف الوسػػط الحسػػابْ لٍػػذي الفقػػرة بمػػغ )2011
 ةْ ٓةبعٍا دٓواف الرقابب فْ عهمً.ا٘جراءات ال

ادة فعالٓةً وكفاءةً.  ٠ٚؼؿٚ اٌجبزث  ر أدائً بها ٓؤدي لٓز    ذلؾ إلِ حرص الدٓواف عمِ ةطٓو

 ػْ )ٓعػػزز دٓػواف الرقابػب هػف كفػاءة اٖداء ا٘داري(, وقػد جػػاءت 3دىػِ ةرةٓػب فقػرة رقػـ )أ (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.69.060بوزف ىسبْ )   (, ٌو

ػػذا ٓعىػػْ  وةةفػػؽ ٌػػذي الىةٓجػػب إلػػِ  ٖعهػػاؿ الةػػْ ٓهارسػػٍا الػػدٓواف,جػػودة افػػْ ضػػعؼ أف ٌىػػاؾ ٌو
الػػػػػوزف الىسػػػػػبْ لٍػػػػػذي الفقػػػػػرة   الةػػػػػْ أظٍػػػػػرت أف( 2006, هػػػػػع دراسػػػػػب ) أبػػػػػو ٌػػػػػداؼدرجػػػػػب كبٓػػػػػرة 

 .(68.8)بمغ
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 (:26خعٚي ؼلُ )

 فمؽاد ِسٛؼ ظؼخخ اقزمال١ٌخ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ

 الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
الهؤسسػػػػات هكاىػػػػب دٓػػػػواف الرقابػػػػب بػػػػٓف 

ةػػػػػػدعـ اسػػػػػػةقٛلٓةً فػػػػػػْ ةىفٓػػػػػػذ أعهالػػػػػػً 
 الرقابٓب

 كبٓرة 4 75.983 0.000 8.855 1.952 7.598

2 
أعطِ القاىوف دٓواف الرقابػب اٚسػةقٛؿ 

 الكافْ
 كبٓرة 2 78.547 0.000 11.317 1.773 7.855

3 
ٓهػػػػػػارس الػػػػػػدٓواف أعهالػػػػػػً بعٓػػػػػػدًا عػػػػػػف 

 الةحٓز والهحاباة
 كبٓرة 6 73.761 0.000 8.123 1.832 7.376

4 
ٓةهةػػػػػػػع هفةشػػػػػػػو الػػػػػػػدٓواف باٚسػػػػػػػةقٛلٓب 

 والحٓادٓب أتىاء ةىفٓذ الهٍاـ
 كبٓرة 5 74.872 0.000 9.491 1.695 7.487

5 
ٓةهةػػع دٓػػواف الرقابػػب باٚسػػةقٛؿ الهػػالْ 

 فْ إقرار وةىفٓذ هوازىةً
 كبٓرة 7 72.479 0.000 6.477 2.084 7.248

6 
ةجػري  ٓقـو الدٓواف بةحدٓد الوقت الػذي

 فًٓ عهمٓاةً دوف ةدخؿ هف وزارةكـ
 كبٓرة 3 77.179 0.000 10.891 1.706 7.718

7 
ٓهػػػػػػارس الػػػػػػدٓواف أعهالػػػػػػً هػػػػػػف خػػػػػػٛؿ 
ػب  اٚطٛع عمِ الةقآرر الهالٓب وا٘دآر

 لموزارة
 كبٓرة 1 78.974 0.000 11.769 1.744 7.897

 كبيرة  75.971 0.000 11.281 1.531 7.597 المحور ككل 

 ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:وقد 
 ػب استقاللية ديوان الرقابة درجة , (75.971بػوزف ىسػبْ ) تجػاء بقطػاع غػزة الهالٓػب وا٘دآر

ْ بدرجب )كبٓرة(  .ٌو

ػػذا ٓعىػػػْ أف الػػػدٓواف ٓهػػارس صػػػٛحٓاةً بشػػػكؿ هسػػةقؿ, بعٓػػػدًا عػػػف ةػػدخؿ الهؤسسػػػات الرسػػػهٓب  ٌو
 اٖخرى,

ٌػػػذي الىةٓجػػػب إلػػػِ أف القػػػاىوف أعطػػػِ الػػػدٓواف اٚسػػػةقٛؿ الكػػػافْ لههارسػػػب كافػػػب  ٠ٚؼىىىؿٚ اٌجبزىىىث 
عمػػػِ ةهةػػػع  ىشػػػاء الػػػدٓوافإهػػػف قػػػاىوف   (25الهػػػادة) صػػػٛحٓاةً دوف ةػػػدخؿ هػػػف أحػػػد حٓػػػث ةػػػىص
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كػػوف لػػً هوازىػػب خاصػػب ضػػهف الهوازىػػب العاهػػب لمسػػمطب  ػػب الهسػػةقمب, ٓو الػػدٓواف بالشخصػػٓب اٚعةبآر
 .(2اف الرقابب, هادة ) قاىوف دٓو  الفمسطٓىٓب

 ( ػػْ )ٓهػػارس الػػدٓواف أعهالػػً هػػف خػػٛؿ اٚطػػٛع عمػػِ الةقػػآرر 7أعمػػِ ةرةٓػػب فقػػرة رقػػـ (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.78.974الهالٓب وا٘دآرب لموزارة(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

الػػوزارات ةهارسػػٍا إلػػِ حػػرص الػػدٓواف عمػػِ الةأكػػد هػػف ىةٓجػػب اٖعهػػاؿ الةػػْ  ٠ٚؼىىؿٚ اٌجبزىىث غٌىىه
, وقػػد اةفقػػت ٌػػذي الىةٓجػػب هػػع  بهػػا ٓةوافػػؽ هػػع القػػاىوف ٛؿ هسػػةىدات رسػػهٓببشػػكؿ دقٓػػؽ وهػػف خػػ

آرر ( حٓث أظٍرت أف الدٓواف ٓهارس أعهالً هف خٛؿ اٚطٛع عمِ الةق2011دراسب )فرواىب, 
ػػػب لمجاهعػػػات,  ٌػػػذي الىةٓجػػػب إلػػػِ أف القػػػاىوف أعطػػػِ الػػػدٓواف حػػػؽ  ٠ٚؼىىىؿٚ اٌجبزىىىثالهالٓػػػب وا٘دآر

ػػػب  هػػػف  جٍػػػات الاٚطػػػٛع عمػػػِ الةقػػػآرر والهعموهػػػات والبٓاىػػػات الهةعمقػػػب بػػػاٖهور الهالٓػػػب وا٘دآر
 (.25هادة )قاىوف دٓواف الرقابب: ًالخاضعب ل

 ( ػػػْ )ٓةهةػػػع دٓػػػواف الرقابػػػب باٚسػػػةقٛؿ الهػػػالْ فػػػْ إقػػػرار وةىفٓػػػ5أدىػػػِ ةرةٓػػػب فقػػػرة رقػػػـ ذ (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.72.479هوازىةً(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

( الةػػْ أظٍػرت أف  الػوزف الىسػػبْ لٍػذي الفقػػرة  2006وةةفػؽ ٌػذي الىةٓجػػب هػع دراسػب ) أبػػو ٌػداؼ, 
ػػدًا هػػف اٚسػػةقٛؿ  (72.5بمػػغ ) ػػو بدرجػػب هةوسػػطب, إٚ أىٍػػا أوصػػت بضػػرورة هػػىح الػػدٓواف هٓز ٌو

( والةػػػْ أشػػػارت إلػػػِ أف الجاهعػػػات ٚ 2011كهػػػا وةةفػػػؽ هػػػع دراسػػػب )فرواىػػػب,  الهػػػالْ وا٘داري, 
ا الدٓواف    .ةسةطٓع الةأتٓر فْ هضهوف  وهحةوى الةقآرر الرقابٓب الةْ ٓصدٌر

ذلػؾ  ٠ٚؼىؿٚ اٌجبزىث اٚسػةقٛؿ الهػالْ وا٘داري مان عاليةبدرجة يتمتع   وىذا يعني بأن الديوان
  الهالْ واٚداري الذي هىحً القاىوف لمدٓواف.لمصٛحٓات الكبٓرة واٚسةقٛؿ 

ػذي الىةٓجػب الهرةفعػػب ةػدلؿ عمػػِ هوافقػب أفػراد العٓىػػب عمػِ ٌػػذي الفقػرة  هػا ٓػػدعـ  اسػةقٛلٓب دٓػػواف هٌو
 . فْ ههارسب أعهالً ةجاي الجٍات الخاضعب لرقابةً الرقابب الهالٓب ا٘دآرب
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 (:27خعٚي ؼلُ )

 اٌؽلبث١خ اٌع١ٌٚخ فمؽاد ِسٛؼ ِعٜ رطج١ك اٌّؼب١٠ؽ

 الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

ٓهارس الدٓواف اٚجراءات الرقابٓػب بىػاء  1
 عمِ الهعآٓر الرقابٓب

 كبٓرة 1 73.761 0.000 7.718 1.929 7.376

فٍػػػػػػػـ واضػػػػػػػح لهعػػػػػػػآٓر الرقابػػػػػػػب ٓوجػػػػػػػد  2
 الدولٓب لدى هفةشْ الدٓواف

 كبٓرة 4 68.376 0.000 4.454 2.034 6.838

ٓػػػةـ قٓػػػاس جػػػودة العهمٓػػػب الرقابٓػػػب بىػػػاء  3
 عمِ الهعآٓر الرقابٓب

 كبٓرة 2 69.744 0.000 5.533 1.905 6.974

ُةؤسس العٛقب بٓف الدٓواف والوزارة بىاء  4
 عمِ الهعآٓر الرقابٓب

 كبٓرة 3 69.231 0.000 4.948 2.018 6.923

 كبيرة  70.278 0.000 6.022 1.846 7.028 المحور ككل 

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
 ػػب دٓػػواف الرقابػػبفػػْ  ماادى تطبيااق المعااايير الرقابيااة الدوليااة جػػاء  بقطػػاع غػػزة الهالٓػػب وا٘دآر

و بدرجب )كبٓرة((70.278بوزف ىسبْ )  ., ٌو

ذلػػؾ إلػػِ حػػرص دٓػػواف الرقابػػب عمػػِ ةقػػدٓـ خدهاةػػً بالشػػكؿ الفعػػاؿ وذلػػؾ بػػاٚلةزاـ  اٌجبزىىث٠ٚؼىىؿٚ 
 .بالهعآٓر الرقابٓب الدولٓب

 ( ػػػْ )ٓهػػػارس الػػػدٓواف اٚجػػػراءات الرقابٓػػػب بىػػػاء عمػػػِ الهعػػػآٓر 1أعمػػػِ ةرةٓػػػب فقػػػرة رقػػػـ (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.73.761الرقابٓب(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

ػػذا وٓةضػػح هػػف  ذلػػؾ أف دٓػػواف الرقابػػب ٓطبػػؽ الهعػػآٓر الرقابٓػػب أتىػػاء ههارسػػب عهمػػً بىسػػبب جٓػػدة ٌو
( 77.5( حٓػػث بمغػػت ىسػػبب الةػػػزاـ الػػدٓواف بالهعػػآٓر الرقابٓػػػب )2011ٓةفػػؽ هػػع  دراسػػب )فرواىػػػب, 

 ْ  .ىسبب جٓدةٌو

 ( ػػػْ )ٓوجػػػد فٍػػػـ واضػػػح لهعػػػآٓر الرقابػػػب الدولٓػػػب لػػػدى هفةشػػػْ 2أدىػػػِ ةرةٓػػػب فقػػػرة رقػػػـ (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.68.376الدٓواف(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

هفةشْ الدٓواف بحاجب إلِ فٍـ أكبر لمهعآٓر الرقابٓب الةْ ٓجب اٚلةزاـ بٍػا أتىػاء  ظير ذلك أنويُ 
 ههارسةٍـ ٖعهالٍـ .
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 وبشكؿ عاـ ٓةضح أف دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب ٓطبؽ الهعآٓر الرقابٓب بدرجب جٓدة
عةقد الباحث أف ذلؾ ٓعود إلِ حرص الدٓواف عمِ الةقٓػد باٖىظهػب والقػواىٓف الهىصػوص عمٍٓػا  ٓو

 والةْ ةضهف جودة وفعالٓب اٖداء الرقابْ ةجاي الجٍات الخاضعب لمدٓواف.
  

اٌسىُ اٌؽن١ع فٟ اٌٛؾاؼاد رسم١ك ِؼب١٠ؽ ِكزٜٛ ِب : رس١ًٍ ٚٔمبل اٌكإاي اٌثبٟٔ )2.6

 (؟ثمطبع غؿح اٌفٍكط١ٕ١خ

لمعٓىػػب الواحػػدة, كهػػا ٌػػو هبػػٓف فػػْ الجػػدوؿ  Tوقػػد ةػػـ ا٘جابػػب عمػػِ ٌػػذا السػػؤاؿ باسػػةخداـ اخةبػػار 
 الةالْ:

 (:28خعٚي ؼلُ )

 ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١عِسبٚؼ 

 المحور م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

 هةوسطب 6 64.160 0.019 2.377 1.893 6.416 هعٓار الهشاركب 1
ب اٚسةراةٓجٓب 2  هةوسطب 9 60.570 0.781 0.278 2.215 6.057 هعٓار الرٓؤ
 هةوسطب 4 66.154 0.000 3.595 1.851 6.615 هعٓار سٓادة القاىوف 3
 هةوسطب 2 67.026 0.000 4.200 1.809 6.703 الشفافٓبهعٓار  4
 هةوسطب 5 65.064 0.006 2.802 1.955 6.506 هعٓار اٚسةجابب 5
 هةوسطب 3 66.197 0.001 3.410 1.966 6.620 هعٓار الهساءلب 6
 كبٓرة 1 72.821 0.000 8.761 1.583 7.282 هعٓار الكفاءة والفعالٓب 7
 هةوسطب 7 63.362 0.099 1.665 2.184 6.336 هعٓار الةوافؽ 8
 هةوسطب 8 62.222 0.308 1.023 2.349 6.222 هعٓار الهساواة والعدالب 9

 
معايير الحكم مستوى تحقيق 

 الرشيد
 متوسطة  66.103 0.000 3.919 1.684 6.610

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
  جػػاء بػػوزف ىسػػبْ  بقطػػاع غػػزة الفمسػػطٓىٓبةحقٓػػؽ هعػػآٓر الحكػػـ الرشػػٓد فػػْ الػػوزارات هسػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((66.103)  ., ٌو

  جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب معيااااار المشاااااركةةحقٓػػػػؽ هسػػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((64.160)  ., ٌو
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  جػػاء بػػوزف  بقطػػاع غػػزة فػػْ الػػوزارات الفمسػػطٓىٓب معيااار الرؤيااة االسااتراتيجيةةحقٓػػؽ هسػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((60.570ىسبْ )  ., ٌو

  جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب ساااايادة القااااانونةحقٓػػػػؽ هسػػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((66.154)  ., ٌو

  جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب معيااااار الشاااافافيةةحقٓػػػػؽ هسػػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((67.026)  ., ٌو

  جػػػاء بػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػزة فػػػْ الػػػوزارات الفمسػػػطٓىٓب سااااتجابةمعياااار االةحقٓػػػؽ هسػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((65.064)  ., ٌو

  جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب معيااااار المساااااءلةةحقٓػػػػؽ هسػػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((66.197)  ., ٌو

  جػاء بػوزف ىسػبْ  بقطػاع غػزة فػْ الػوزارات الفمسػطٓىٓب معيار الكفاءة والفعالياةةحقٓؽ هسةوى
و بدرجب )كبٓرة((72.821)  ., ٌو

  جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب معيااااار التوافااااقةحقٓػػػػؽ هسػػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((63.362)  ., ٌو

  جػاء بػوزف ىسػبْ  بقطػاع غػزة فػْ الػوزارات الفمسػطٓىٓب معيار المساواة والعدالةةحقٓؽ هسةوى
و بد(62.222)  .رجب )هةوسطب(, ٌو

ٓةضػػح هػػف الىةػػائج السػػابقب أف هسػػةوى ةحقٓػػؽ هعػػآٓر الحكػػـ الرشػػٓد فػػْ الػػوزارات الفمسػػطٓىٓب 
ػػذي الىةٓجػػب اةفقػػت هػػع دراسػػب )هطٓػػر,  (,66.1جػػاء بدرجػػب هةوسػػطب و بىسػػبب ) ( والةػػْ 2013ٌو

بػوزف أظٍرت أف ةطبٓقػات الحكػـ الرشػٓد فػْ الػوزارات الفمسػطٓىٓب ٌػْ ةطبٓقػات هةوسػطب وجػاءت 
( والةػػػػْ أظٍػػػػرت أف درجػػػػب 2008, كهػػػػا وةةفػػػػؽ ٌػػػػذي الىةػػػػائج هػػػػع دراسػػػػب)أحهد, (67.8ىسػػػػبْ )

أف ذلؾ ٓرجع لحػرص الػوزارات  ٠ٚؽٜ اٌجبزثهؤشرات الحكـ الصالح كاىت هةوسطب, اٚسةجابب ل
 لحكـ الرشٓد ضهف قدراةٍا الهةاحب. الفمسطٓىٓب عمِ ههارسب أعهالٍا بها ٓةوافؽ هع هعآٓر ا
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ةربػػع هعٓػػار الكفػػاءة والفعالٓػػب فػػْ الهرةبػػب اٖولػػِ إلػػِ ا٘هكاىٓػػات الةػػْ ٓةهةػػع بٍػػا  لباحااثيعاازو او
ػػؿ.  دٓػػواف الرقابػػب, سػػواء ا٘هكاىػػات الهادٓػػب أو اٚسػػةقٛؿ الهػػالْ وا٘داري أو الكػػادر البشػػري الهٌؤ

بػٓف الػدٓواف حصوؿ هعٓار الشفافٓب عمِ الهرةبب التاىٓب إلِ الةقآرر الهةبادلب ُيرجع الباحث كذلؾ 
والػػوزارات والةػػْ ةوضػػح سػػٓر العهمٓػػات الهخةمفػػب داخػػؿ الػػوزارات الحكوهٓػػب, إضػػافب إلػػِ هػػا أعطػػاي 

 القاىوف لدٓواف الرقابب هف حؽ اٚطٛع عمِ ةقآرر الجٍات الخاضعب لرقابةً.
والةػػػػْ أظٍػػػػرت أف آلٓػػػػات الهسػػػػائمب فػػػػْ  Huque ,(2011الدراسػػػػب هػػػػع دراسػػػػب ) واختمفاااات 

عػػود ذلػػؾ لٗوضػػاع السٓاسػػٓب واٚقةصػػادٓب واٚجةهاعٓػػب كػػوف  ػػب غٓػػر فعالػػب, ٓو الهىظهػػات ا٘دآر
 الدراسب أجٓرت فْ بىجٛدش.

 

 (:29خعٚي ؼلُ )

 فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّهبؼوخ

 الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

ٓةوفر فْ الدٓواف ىظػاـ هعموهػات حػوؿ  1
 اٖداء الةىظٓهْ لوزارةكـ

 كبٓرة 2 71.368 0.000 6.690 1.838 7.137

ٓعهؿ دٓػواف الرقابػب عمػِ ةقػدٓـ الىصػح  2
 وا٘رشاد

 كبٓرة 1 71.453 0.000 6.416 1.931 7.145

الػػػػدٓواف العػػػػاهمٓف فػػػػْ الػػػػوزارات ٓحفػػػػز  3
 عمِ إبداء الرأي وةقدٓـ الهقةرحات

 هةوسطب 3 63.419 0.085 1.736 2.130 6.342

ٓشػػػارؾ الػػػدٓواف فػػػْ الىػػػدوات والمقػػػاءات  4
 الةْ ةعقدٌا الوزارة

 هةوسطب 6 54.615 0.033 2.160- 2.696 5.462

5 
ٓشػػػػارؾ الػػػػدٓواف فػػػػْ ةقػػػػدٓـ  هقةرحاةػػػػػً 

ٓػػػػػةـ الكشػػػػػؼ لحػػػػػؿ  الهشػػػػػكٛت الةػػػػػْ 
 عىٍا

 هةوسطب 4 62.051 0.343 0.951 2.332 6.205

6 
 ٓقػػػػػدـ هعموهػػػػػات ىظػػػػػاـ ٓػػػػػوفر الػػػػػدٓواف 

ػػػػػػػػػػػب راجعػػػػػػػػػػػب ةغذٓػػػػػػػػػػػب اٖداء  عػػػػػػػػػػػف فوٓر
 الةىظٓهْ

 هةوسطب 4 62.051 0.333 0.971 2.284 6.205

 متوسطة  64.160 0.019 2.377 1.893 6.416 المحور ككل 

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
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  جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب معيااااار المشاااااركةةحقٓػػػػؽ هسػػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((64.160)  ., ٌو

 ( وقػػػد 2أعمػػػِ ةرةٓػػػب فقػػػرة رقػػػـ ,)ػػػْ )ٓعهػػػؿ دٓػػػواف الرقابػػػب عمػػػِ ةقػػػدٓـ الىصػػػح وا٘رشػػػاد (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.71.453جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

ػب الهةبادلػب بػٓف الػدٓواف والػوزارات والةػْ ةوضػح آلٓػب سػٓر ذلؾ الِ الةقػآرر ا٘ ؽخغ اٌجبزث٠ٚ   دآر
اٖعهػػاؿ ووضػػػع حمػػوؿ لمهشػػػكٛت إف وجػػدت, وحػػػرص الػػدٓواف عمػػػِ أف ةقػػدـ الػػػوزارات خػػػدهاةٍا 

 .بشكؿ فعاؿ بها ٓةىاسب هع احةٓاجات الهواطىٓف

 ( ػْ )ٓشػارؾ الػدٓواف فػْ الىػدوات والمقػاءات الةػْ ةعقػدٌا4أدىِ ةرةٓب فقػرة رقػـ الػوزارة(,  (, ٌو
ْ بدرجب )هةوسطب(.54.615وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

ػػػػذا ٓةفػػػػؽ هػػػػع دراسػػػػب )هطٓػػػػر, ( والةػػػػْ أظٍػػػػرت أف هعٓػػػػار الهشػػػػاركب جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ 2013ٌو
ػػو بدرجػػب هةوسػػطب وأرجػػع ذلػػؾ الػػِ أف الةقالٓػػد الةىظٓهٓػػب ٚ ةػػدعـ اٚىةقػػاؿ هػػف اٚدارة 63.8) ( ٌو

ذلػػػؾ إلػػػِ أف بعػػػض الػػػوزارات ٚ ةةبػػػع سٓاسػػػب  ؽخىىىغ اٌجبزىىىث٠ٚ  الةقمٓدٓػػػب الػػػِ ا٘دارة بالهشػػػاركب, 
ض الصٛحٓات وهشاركب اٖفراد فْ اةخاذ القرارات.  ةفٓو

 (:30خعٚي ؼلُ )

 فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌؽؤ٠خ االقزؽار١د١خ

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 
ػػػػب إسػػػػةراةٓجٓب ةوحػػػػد هىظػػػػور  ةوجػػػػد رٓؤ

 الدٓواف والوزارة لمةىهٓب
 هةوسطب 2 61.197 0.585 0.548 2.360 6.120

2 
ةوجد خطب إسػةراةٓجٓب واضػحب لمػدٓواف 

ةً ورسالةً  هرةبطب برٓؤ
 هةوسطب 1 62.393 0.251 1.154 2.242 6.239

3 
الػػوزارة عمػػِ ٓػػةـ اطػػٛع الهػػوظفٓف فػػْ 

اٌٖػػػػػػػػػػػداؼ الةػػػػػػػػػػػْ  ٓطهػػػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػػػدٓواف  
 لةحقٓقٍا هف خٛؿ أعهالً

 هةوسطب 3 58.120 0.386 0.870- 2.338 5.812

 متوسطة  60.570 0.781 0.278 2.215 6.057 المحور ككل 
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
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  جػػاء بػػوزف  بقطػػاع غػػزة فػػْ الػػوزارات الفمسػػطٓىٓب معيااار الرؤيااة االسااتراتيجيةةحقٓػػؽ هسػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((60.570ىسبْ )  ., ٌو

ػػػػْ )ةوجػػػػد خطػػػػب 2أعمػػػػِ ةرةٓػػػػب فقػػػػرة رقػػػػـ ) واضػػػػحب لمػػػػدٓواف هرةبطػػػػب برؤٓةػػػػً  اسػػػػةراةٓجٓب(, ٌو
ْ بدرجب )هةوسطب(.62.393ورسالةً(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )    (, ٌو

غالبػػًا هػػا ةةػػوائـ ٌػػذي لمػػدٓواف ذلػػؾ الػػِ وجػػود خطػػب اسػػةراةٓجٓب واضػػحب وهكةوبػػب  ٠ٚؼىىؿٚ اٌجبزىىث
هكف اٚطٛع عمٍٓا عبر الهوقع اٚلكةروىْ لمدٓواف.الدٓواف و الخطب هع رؤٓب   رسالةً وأٌدافً, ٓو

 ( ٓةـ اطٛع الهوظفٓف فْ الػوزارة عمػِ اٌٖػداؼ الةػْ  ٓطهػح 3أدىِ ةرةٓب فقرة رقـ( ْ (, ٌو
ػػػػػْ بدرجػػػػػب 58.120)الػػػػػدٓواف  لةحقٓقٍػػػػػا هػػػػػف خػػػػػٛؿ أعهالػػػػػً(, وقػػػػػد جػػػػػاءت بػػػػػوزف ىسػػػػػبْ  (, ٌو

  .)هةوسطب(

ػػْ حسػػب ىػػص لػػتٛث جٍػػات ب ةصػػُدر فقػػطذلػػؾ إلػػِ أف ةقػػآرر دٓػػواف الرقابػػ ٠ٚؼىىؿٚ اٌجبزىىث , ٌو
 ) رئٓس السمطب, والهجمس الةشٓرعْ, وهجمس الوزراء(.القاىوف

 (:31خعٚي ؼلُ )

 فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ ق١بظح اٌمبْٔٛ

 الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
ٓةػػوفر لػػدٓكـ عمػػـ بػػا٘جراءات القاىوىٓػػب 

 الةْ ٓةخذٌا الدٓواف ةجاي الهخالفٓف
 هةوسطب 5 64.444 0.030 2.198 2.187 6.444

2 
ٓػػةـ ةطبٓػػؽ قػػاىوف الػػدٓواف عمػػِ الجهٓػػع 

 دوف اسةتىاء
 هةوسطب 3 65.385 0.005 2.831 2.058 6.538

3 
ٓػوفر الػػدٓواف إجػػراءات قاىوىٓػػب واضػػحب 

 وهحددة
 هةوسطب 2 65.641 0.002 3.123 1.954 6.564

4 
ٓػػػػوفر قػػػػاىوف الػػػػدٓواف الحهآػػػػب الكاهمػػػػب 

 لحقوؽ الهوظفٓف
 هةوسطب 4 64.872 0.023 2.296 2.295 6.487

5 
ٓهػػػػارس هفةشػػػػو الػػػػدٓواف أعهػػػػالٍـ وفقػػػػًا 

 القاىوف الهعهوؿ بٍاٖحكاـ 
 كبٓرة 1 70.427 0.000 6.209 1.817 7.043

 متوسطة  66.154 0.000 3.595 1.851 6.615 المحور ككل 

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
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  جػػاء بػػوزف ىسػػبْ  بقطػػاع غػػزة فػػْ الػػوزارات الفمسػػطٓىٓب معيااار ساايادة القااانونةحقٓػػؽ هسػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((66.154)  ., ٌو

  ِٓهارس هفةشو الدٓواف أعهالٍـ وفقًا ٖحكاـ القاىوف الهعهوؿ 5ةرةٓب فقرة رقـ )أعم( ْ (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.70.427بٍا(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

 ( ػْ )ٓةػوفر لػدٓكـ عمػـ بػا٘جراءات القاىوىٓػب الةػْ ٓةخػذٌا الػدٓواف 1أدىِ ةرةٓب فقػرة رقػـ (, ٌو
ْ بدرجب )هةوسطب(.64.444بْ )ةجاي الهخالفٓف(, وقد جاءت بوزف ىس  (, ٌو

ػػػب عمػػػِ ةطبٓػػػؽ القػػػ ٠ٚؼىىىؿٚ اٌجبزىىىث اىوف والعهػػػؿ ذلػػػؾ الػػػِ حػػػرص دٓػػػواف الرقابػػػب الهالٓػػػب وا٘دآر
ٓرى بضرورة افصػاح دٓػواف الرقابػب الهالٓػب  إال أن الباحث ؛ضرار بأي أحدبهقةضِ هوادي دوف ا٘

سػٓادة لهبػدأ الشػفافٓب و دآرب عف اٚجراءات القاىوىٓب الةْ ٓةخذٌا ةجاي الهخالفٓف وذلػؾ ةحقٓقػًا وا٘
  .القاىوف

 (:32خعٚي ؼلُ )

 فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌهفبف١خ

 الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
ٓهػػػارس الػػػدٓواف أعهالػػػً بشػػػكؿ واضػػػح 

 دوف ةعقٓد
 كبٓرة 1 70.598 0.000 6.594 1.738 7.060

2 
ٓسػػػػػػػعِ الػػػػػػػدٓواف لىشػػػػػػػر الػػػػػػػوعْ لػػػػػػػدى 

 الجٍات الخاضعب لرقابةً
 هةوسطب 4 65.897 0.003 3.084 2.068 6.590

3 
ٓةبىػِ الػدٓواف ىهػط اٚىفةػاح فػْ ةعاهمػػً 

 هع الجٍات الخاضعب لرقابةً
 هةوسطب 5 64.444 0.025 2.269 2.119 6.444

4 
ٓقػػػػػـو الػػػػػدٓواف بةػػػػػوفٓر ةقػػػػػآرري الرقابٓػػػػػب 

 لمجٍات الخاضعب لرقابةً
 هةوسطب 2 67.607 0.000 3.774 2.180 6.761

5 
الػػوزارة عمػػػِ درآػػػب بجهٓػػػع الهعموهػػػات  

 الهةعمقب بقاىوف الدٓواف
 هةوسطب 3 66.581 0.001 3.394 2.097 6.658

 متوسطة  67.026 0.000 4.200 1.809 6.703 ككلالمحور  

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
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  جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب معيااااار الشاااافافيةةحقٓػػػػؽ هسػػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((67.026)  ., ٌو

 ( وقػػػد 1أعمػػػِ ةرةٓػػػب فقػػػرة رقػػػـ ,)ػػػْ )ٓهػػػارس الػػػدٓواف أعهالػػػً بشػػػكؿ واضػػػح دوف ةعقٓػػػد (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.70.598جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

 ( ٓةبىِ الدٓواف ىهط اٚىفةاح فْ ةعاهمً هع الجٍات الخاضعب 3أدىِ ةرةٓب فقرة رقـ( ْ (, ٌو
ْ بدرجب )هةوسطب(.64.444لرقابةً(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

ِ ىهػط الوضػوح إلػ ٠ٚؼىؿٚ اٌجبزىث غٌىهجاء بىسػبب هةوسػطب, الشفافٓب  هها سبؽ أف هعٓار ٓةضح
الػػوزارات بهػػا جػػاء فػػْ قػػاىوف  كػػذلؾ الةػػزاـ, الػػوزارات فػػْ ةعاهمٍػػا هػػع الجهٍػػور الةػػْ ةةبعػػً أغمػػب

ىػػػػص عمػػػػِ أف ةقػػػػدـ الجٍػػػػات الخاضػػػػعب لرقابػػػػب الػػػػدٓواف جهٓػػػػع الهعموهػػػػات دٓػػػػواف الرقابػػػػب والػػػػذي 
 .والبٓاىات الةْ ٓحةاج الٍٓا الدٓواف

( والةػْ أظٍػرت أف هعٓػار الشػفافٓب جػاء بدرجػب 2015)الىعٓػزي,  ٌػذي الىةٓجػب هػع دراسػب وتتفق 
الةػػزاـ الػػوزارات بػػا٘جراءات الواجػػب ذلػػؾ إلػػِ  ٠ٚؼىىؿٚ اٌجبزىىث ,(%69.3هةوسػػطب وبػػوزف ىسػػبْ)
  .قاىوف اىشاء الدٓوافهف   (32و) (29الهواد)حسب ها جاء فْ اةباعٍا ةجاي الدٓواف 

 (:33خعٚي ؼلُ )

 فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ االقزدبثخ

 الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
ٓضػػػػػػػػع الػػػػػػػػدٓواف ا٘جػػػػػػػػراءات الٛزهػػػػػػػػب 

 لمكشؼ عف اٚىحرافات واٖخطاء
 هةوسطب 1 66.923 0.000 3.596 2.082 6.692

2 
ر أسػػػػػالٓب  ٓعهػػػػػؿ الػػػػػدٓواف عمػػػػػِ ةطػػػػػٓو

 العهؿ لدى هفةشًٓ
 هةوسطب 4 62.991 0.120 1.567 2.065 6.299

3 
 كفػػػػاءة رفػػػػع فػػػػْ الػػػػدٓواف أعهػػػػاؿ ةسػػػػٍـ
 الحكوهٓب الهؤسسات فْ اٖداء

 هةوسطب 2 66.496 0.001 3.534 1.988 6.650

4 
ٓحػػػػػػرص الػػػػػػدٓواف أتىػػػػػػاء العهػػػػػػؿ عمػػػػػػِ 

 حهآب  الهوظفٓف
 هةوسطب 3 63.846 0.059 1.908 2.181 6.385

 متوسطة  65.064 0.006 2.802 1.955 6.506 ككل المحور 
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 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
  جػػػاء بػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػزة فػػػْ الػػػوزارات الفمسػػػطٓىٓب معياااار االسااااتجابةةحقٓػػػؽ هسػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((65.064)  ., ٌو

 ( ػػْ )ٓضػػع الػػدٓواف ا٘جػػراءات الٛزهػػب لمكشػػؼ عػػف 1أعمػػِ ةرةٓػػب فقػػرة رقػػـ اٚىحرافػػات (, ٌو
ْ بدرجب )هةوسطب(.66.923واٖخطاء(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

 ( وقػد 2أدىِ ةرةٓب فقرة رقـ ,)ًٓر أسالٓب العهؿ لػدى هفةشػ ْ )ٓعهؿ الدٓواف عمِ ةطٓو (, ٌو
ْ بدرجب )هةوسطب(.62.991جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

وزارات جاءت بدرجب هةوسطب ٓةضح هف الجدوؿ السابؽ أف ىسبب ةحقٓؽ هعٓار اٚسةجابب فْ ال
ذ , كوف أف الٍدؼ اٖساسْ لموزارات الفمسطٓىٓب أو لمهؤسسات ي الىسبب كها ٓعةقد الباحث قمٓمبٌو

  جات الجهٍور واٚسةجابب لهطالبٍـ.الحكوهٓب ٌو ةمبٓب هةطمبات واحةٓا
سمـ ( والةْ أظٍرت ةربع هعٓار اٚسةجابب عمِ 2013هع دراسب هطٓر) ىذه الدراسةوتختمف 

ذا ٓعىْ وجود ةراجع فْ 71.7هعآٓر الحكـ الرشٓد الهطبقب فْ الوزارات بىسبب بمغت ) ( ٌو
ةصادٓب ذلؾ لمظروؼ اٚق ٠ٚؼؿٚ اٌجبزث, (2015-2014ةحقٓؽ ٌذا الهسةوى خٛؿ عاهْ)

 لفقد الكتٓروةضٓٓؽ  والةْ أدت  حصارو  حربا اٖراضْ الفمسطٓىٓب هف بٍوالسٓاسٓب الةْ هرت 
فْ ةقدٓـ الخدهات لمهواطف بالكفاءة  اً ها شكؿ ضعفإضافب لعدـ ةوفر هوارد أخرى, ه الهوارد هف 

 والحاجب الهطموبب.
وبالةالْ ٓرى الباحث أىً ٓجب العهؿ هف أجؿ ةحقٓؽ  هعٓار اٚسةجابب فْ الوزارات بشكؿ 

 هف خٛؿ ةوفٓر احةٓاجات وهةطمبات الهجةهع. وكفاءةأكتر فعالٓب 
 
 
 
 
 



325 

 

 (:34ُ )خعٚي ؼل

 فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّكبءٌخ

 الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
ػػػػػػػػز هبػػػػػػػػدأ  ٓسػػػػػػػػاٌـ  الػػػػػػػػدٓواف فػػػػػػػػْ ةعٓز

 الهساءلب
 كبٓرة 1 70.000 0.000 5.139 2.105 7.000

2 
بوضػػػػػػوح ا٘جػػػػػػراءات  ٓػػػػػػدرؾ العػػػػػػاهموف

 الواجب اٚلةزاـ بٍا ةجاي الدٓواف
 هةوسطب 2 67.009 0.000 3.748 2.023 6.701

3 
ٓعهػػػػػػػؿ الػػػػػػػدٓواف عمػػػػػػػِ الكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف 
الهةػػػػػػورطٓف فػػػػػػْ الفسػػػػػػاد هٍهػػػػػػا كاىػػػػػػت 

 رةبةٍـ الةىظٓهٓب
 هةوسطب 3 64.274 0.041 2.063 2.241 6.427

4 
ٓعهػػػػػػؿ الػػػػػػدٓواف عمػػػػػػِ هسػػػػػػاءلب جهٓػػػػػػع 

 اسةتىاءالهخالفٓف دوف 
 هةوسطب 4 63.504 0.091 1.703 2.226 6.350

 متوسطة  66.197 0.001 3.410 1.966 6.620 المحور ككل 

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
  جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب معيااااار المساااااءلةةحقٓػػػػؽ هسػػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((66.197)  ., ٌو

ذلػػؾ إلػػِ ةفعٓػػؿ ىظػػاـ الهسػػاءلب فػػْ الهجمػػس الةشػػٓرعْ, وةفعٓػػؿ أىظهػػب الرقابػػب  ٠ٚؼىىؿٚ اٌجبزىىث 
 الداخمٓب والخارجٓب فْ هخةمؼ الوزارات الفمسطٓىٓب. 

 ( وقد جػاءت بػوزف 1أعمِ ةرةٓب فقرة رقـ ,)ٓساٌـ  الدٓواف فْ ةعٓزز هبدأ الهساءلب( ْ (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.70.000ىسبْ )  (, ٌو

إلػػِ وجػػود ىػػص قػػاىوىْ ٓعطػػْ لمػػدٓواف حػػؽ اٚطػػٛع عمػػِ الةقػػآرر الهالٓػػب ذلػػؾ  ٠ٚؼىىؿٚ اٌجبزىىث 
 وا٘دآرب لمجٍات الخاضعب لً هها ٓعزز هف هبدأ الهساءلب.

 ( 4أدىِ ةرةٓب فقرة رقـ ,)ػْ )ٓعهػؿ الػدٓواف عمػِ هسػاءلب جهٓػع الهخػالفٓف دوف اسػةتىاء (, ٌو
ْ بدرجب )هةوسطب(.63.504وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو
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 (:35ؼلُ ) خعٚي

 فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ

 الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

1 
ٓةهةػػع هفةشػػو الػػػدٓواف بالكفػػاءة الٛزهػػػب 

 لةأدٓب أعهالٍـ
 كبٓرة 3 72.479 0.000 7.685 1.756 7.248

2 
ٓحػػػػػرص هفةشػػػػػو الػػػػػدٓواف عمػػػػػِ ةأدٓػػػػػب  

 أعهالٍـ بكؿ فاعمٓب
 كبٓرة 2 73.590 0.000 9.096 1.616 7.359

ٓةهةػػػػػع هفةشػػػػػو الػػػػػدٓواف باٖهاىػػػػػب أتىػػػػػاء  3
 ةأدٓةٍـ أعهالٍـ

 كبٓرة 1 77.350 0.000 12.106 1.550 7.735

4 
ر أداء هفةشػػػػػػػًٓ  ٍٓػػػػػػػةـ الػػػػػػػدٓواف بةطػػػػػػػٓو

 أعهالٍـبشكؿ ٓةىاسب هع طبٓعب 
 كبٓرة 7 70.940 0.000 6.538 1.810 7.094

5 
ٓةهةػػػع هفةشػػػو الػػػدٓواف بػػػالخبرة الواسػػػعب 

 فْ هجاؿ عهمٍـ
 كبٓرة 3 72.479 0.000 7.326 1.843 7.248

6 
ٓةهةػػػػع هفةشػػػػو الػػػػدٓواف بالقػػػػدرة العالٓػػػػب 

 عمِ  ةأدٓب أعهالٍـ
 كبٓرة 5 71.624 0.000 6.531 1.925 7.162

7 
الػػػػػػػػدٓواف بالشخصػػػػػػػػٓب ٓةهةػػػػػػػػع هفةشػػػػػػػػو 

 الهطموبب لمقٓاـ بهٍاـ الةفةٓش
 كبٓرة 6 71.282 0.000 6.646 1.836 7.128

 كبيرة  72.821 0.000 8.761 1.583 7.282 المحور ككل 
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:

  جػاء بػوزف ىسػبْ  بقطػاع غػزة فػْ الػوزارات الفمسػطٓىٓب معيار الكفاءة والفعالياةةحقٓؽ هسةوى
و بدرجب )كبٓرة((72.821)  ., ٌو

 ( وقػد 3أعمِ ةرةٓب فقػرة رقػـ ,)ػْ )ٓةهةػع هفةشػو الػدٓواف باٖهاىػب أتىػاء ةػأدٓةٍـ أعهػالٍـ (, ٌو
ْ بدرجب )كبٓرة(.77.350جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

 ( ر أداء هفةشػًٓ بشػكؿ ٓةىاسػب هػع طبٓعػب 4أدىِ ةرةٓب فقرة رقـ ْ )ٍٓةـ الدٓواف بةطػٓو (, ٌو
ػْ بدرجػب )كبٓػرة(.70.940جػاءت بػوزف ىسػبْ )أعهالٍـ(, وقد  ػذا ٓةفػؽ هػع ىػص الهػادة  (, ٌو ٌو

هػف قػاىوف الػدٓواف والةػْ ىصػت عمػِ وضػع البػراهج والػدورات الخاصػب بةأٌٓػؿ الهػوظفٓف فػْ  23
 الدٓواف .
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السػابقب أف ٌىػاؾ رضػا هػف قبػؿ الهبحػوتٓف عػف أداء هفةشػْ دٓػواف الرقابػب  ٕزىبئح٠زضر ِٓ اٌ
مٍـ لمقٓػػاـ  ػػذا ٓػػدؿ عمػػِ ةهةػػع هفةشػػْ الػػدٓواف بالكفػػاءة والقػػدرة العالٓػػب عمػػِ ةأدٓػػب أعهػػالٍـ وةػػٌؤ ٌو

 .بهسؤولٓاةٍـ الهىاطب بٍـ
ر أداء هفة ٠ٚؼؿٚ اٌجبزث  ب أعهػالٍـ, شػًٓ بهػا ٓةىاسػب هػع طبٓعػذلؾ الِ اٌةهاـ الدٓواف بةطٓو

 , وةةفػؽ ٌػذي الىةػائج هػع دراسػب )أبػوالعهػؿواهةٛكً الهوظفٓف هف ذوي الخبرة والكفػاءة فػْ هجػاؿ 
ػو بدرجػب 71.6( والةْ أظٍرت أف أداء هفةشْ دٓواف الرقابػب جػاء بػوزف ىسػبْ)2006ٌداؼ, ( ٌو
والكفػاءة  اهةٛؾ هػوظفٓف هػف ذوي الخبػرةذلؾ إلِ حرص دٓواف الرقابب عمِ  ٠ٚؼؿٚ اٌجبزث كبٓرة

 . العالٓب الةْ ةهكىٍـ هف ههارسب أعهالٍـ بشكؿ فعاؿ
مػً لمقٓػاـ بػدوري الهطمػوب هىػً , فػْ ةىهٓػب وٓسةخمص هف ذلؾ أف الدٓواف ٓهةمؾ الكفػاءات الةػْ ةٌؤ

 . القدرات اٚدآرب لموزارات الهخةمفب

 (:36خعٚي ؼلُ )

 فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌزٛافك

 الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
ٓعهػؿ الػدٓواف عمػِ حػؿ الىزاعػات الةػػْ 

 قد ةىشأ فْ بٓئب العهؿ
 هةوسطب 3 62.137 0.309 1.022 2.262 6.214

2 
 العػاهمٓف بٓف الةوافؽ هبدأ ٓدعـ الدٓواف

 التقافٓب هشاربٍـ اخةٛؼ رغـ
 هةوسطب 2 63.590 0.094 1.686 2.302 6.359

3 
 ٓضػػهف الػػوزارة فػػْ الةوافػػؽ هبػػدأ ةطبٓػػؽ
 اٌٖداؼ ةحقٓؽ

 هةوسطب 1 64.359 0.052 1.961 2.405 6.436

 متوسطة  63.362 0.099 1.665 2.184 6.336 المحور ككل 

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:
  جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  بقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب معيااااار التوافااااقةحقٓػػػػؽ هسػػػػةوى
و بدرجب )هةوسطب((63.362)  ., ٌو

 ( ػػْ )ةطبٓػػؽ3أعمػػِ ةرةٓػػب فقػػرة رقػػـ اٌٖػػداؼ(,  ةحقٓػػؽ ٓضػػهف الػػوزارة فػػْ الةوافػػؽ هبػػدأ (, ٌو
ْ بدرجب )هةوسطب(.64.359وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو
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 ( ػػْ )ٓعهػػؿ الػػدٓواف عمػػِ حػػ1أدىػػِ ةرةٓػػب فقػػرة رقػػـ ؿ الىزاعػػات الةػػْ قػػد ةىشػػأ فػػْ بٓئػػب (, ٌو
ْ بدرجب )هةوسطب(.62.137العهؿ(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

ػػػب وجٍػػػات الىظػػػر وحػػػؿ إوالػػػوزارات الهخةمفػػػب  ذلػػػؾ الػػػِ سػػػعْ الػػػدٓواف ٠ٚؼىىىؿٚ اٌجبزىىىث لػػػِ ةقٓر
ٓزد هف فعالٓب وكفاءة الخدهات الهقدهب.  بٓىٍها,الخٛفات بها ٓضهف ةحقٓؽ اٌٖداؼ الهةبادلب  ٓو

ذا ٓةفؽ هع) ةحمٓؿ ىةائج ةقٓٓـ اٖداء السىوي لمهوظفٓف,  ( والذي جاء فًٓ:2011ٌو
 أف الوزارات ةسعِ لةقٓرب وجٍات الىظر بٓف الهوظفٓف.  -1
 ةسعِ بشكؿ هىٍجْ لةخفٓؼ الخٛفات الةْ قد ةىشأ  فْ بٓئب العهؿ.  -2
 فْ جو هف اٚحةراـ الهةبادؿ. السعْ الهبكر لحؿ الىزاعات  -3
 ةدعـ هبدأ الةفاوض لةوفٓؽ أراء عىد اةخاذ القرارات.    -4

 (:37) ُخعٚي ؼل

 فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّكبٚاح ٚاٌؼعاٌخ

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

خدهاةػػػػً  ةقػػػػدٓـ عمػػػػِ ٓحػػػػرص الػػػػدٓواف  1
 أو الةحٓز الةهٓٓز عف بعٓداً 

 هةوسطب 1 65.726 0.006 2.818 2.198 6.573

 الجىسػػػػػػػٓف لكػػػػػػٛ الهجػػػػػػػاؿ إفسػػػػػػاح ٓػػػػػػةـ 2
 صىاعب القرار فْ لمهشاركب

 هةوسطب 2 61.026 0.665 0.434 2.554 6.103

 هػف الػوزارة فػْ لمهػوظفٓف الةرقْ فرص 3
ب الجىسٓف كٛ  هةسآو

 هةوسطب 3 59.915 0.973 0.034- 2.712 5.991

 متوسطة  62.222 0.308 1.023 2.349 6.222 المحور ككل 
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف:

  جػاء بػوزف ىسػبْ  بقطػاع غػزة فػْ الػوزارات الفمسػطٓىٓب معيار المساواة والعدالةةحقٓؽ هسةوى
و بدرجب )هةوسطب((62.222)  ., ٌو

 ( ػػْ )ٓحػػرص الػدٓواف 1أعمػِ ةرةٓػػب فقػػرة رقػػـ أو  الةهٓٓػػز عػػف خدهاةػػً بعٓػػداً  ةقػػدٓـ عمػػِ (, ٌو
ْ بدرجب )هةوسطب(.65.726الةحٓز(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )  (, ٌو

 ( ػػػْ )فػػػػرص3أدىػػػِ ةرةٓػػػػب فقػػػرة رقػػػػـ  الجىسػػػػٓف كػػػػٛ هػػػف الػػػػوزارة فػػػْ لمهػػػػوظفٓف الةرقػػػْ (, ٌو
ب(, وقد جاءت بوزف ىسبْ )  ٌْ بدرجب )هةوسطب(.(, و 59.915هةسآو
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ذلػػؾ إلػػِ حػػرص الػػدٓواف عمػػِ ههارسػػب أعهالػػً بكػػؿ هوضػػوعٓب وأهاىػػب بعٓػػدًا عػػف  ٠ٚؼىىؿٚ اٌجبزىىث
ر والةرقػْ, مهشػاركب فػْ صػىاعب القػراالفرصػب لكػٛ الجىسػٓف ل ةاحػبإالهحاباة, كذلؾ  حرصً عمِ 

ذا ها بداء الرأي,  والهشاركب فْ إ  عػدـ وجػود أظٍػرت ( والة2011ْةفقت هعً دراسب )هوسِ,اٌو
عمػػػِ أسػػػاس  ٚو ,عمػػػِ أسػػػاس الهىطقػػػب الجغرافٓػػػبٚ ةهٓٓػػػز فػػػْ هعاهمػػػب الهػػػوظفٓف فػػػْ الػػػوزارات 

اةفقػػػت ٌػػػذي الىةٓجػػػب هػػػع دراسػػػب )هطٓػػػر, اوي فرصػػػب الةرقػػػْ لمهػػػوظفٓف كافػػػب, و سػػػ, كػػػذلؾ ةالجػػػىس
ػػػو بدرجػػػب هةوسػػػطب,67.4حٓػػػث حصػػػؿ هعٓػػػار الهسػػػاواة والعدالػػػب عمػػػِ وزف ىسػػػبْ) 2013)  ( ٌو

لكافػب شػرائح وفئػات الهجةهػع دوف  اذلؾ إلِ أف أغمب الوزارات ةقـو بةقدٓـ خدهاةٍ ٠ٚؼؿٚ اٌجبزث
بدرجب أكبر هػف ذلػؾ  ةهٓز بٓىٍـ,  إٚ أف الباحث ٓرى أىً ٓجب أف ٓكوف هعٓار الهساواة والعدالب

اٚىةهػػاء لهػػا ٓػػوفري هػػف حهآػػب لحقػػوؽ الهػػوظفٓف وهةمقػػْ الخدهػػب عمػػِ حػػد سػػواء  بهػػا ٓعػػزز هػػف 
ء لمهؤسسب الحكوهٓب.  والٚو

 : رس١ًٍ ٚٔمبل اٌكإاي اٌثبٌث:3.6

 فػػػػْ هةوسػػػػط ةقػػػػدٓرات (α≤0.05)ٌػػػػؿ ٓوجػػػػد فػػػػروؽ ذات دٚلػػػػب إحصػػػػائٓب عىػػػػد هسػػػػةوى دٚلػػػػب 
بقطاع غزة ةعػزى لهةغٓػرات: )الجػىس, العهػر,  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربواقع  الهبحوتٓف حوؿ

ؿ العمهْ, عدد سىوات الخدهب, الهسهِ الوظٓفْ(؟  الهٌؤ
 ولٙجابب عمِ ٌذا السؤاؿ ةـ صٓاغب الفرضٓب الرئٓسب الةالٓب:

الهبحوتٓف  فْ هةوسط ةقدٓرات (α≤0.05)ٚ ٓوجد فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلب 
ػػبدٓػػواف الرقابػػب اواقػػع  حػػوؿ ػػؿ  لهالٓػػب وا٘دآر بقطػػاع غػػزة ةعػػزى لهةغٓػػرات: )الجػػىس, العهػػر, الهٌؤ

 العمهْ, عدد سىوات الخدهب, الهسهِ الوظٓفْ(.
 وةةفرع هف ٌذي الفرضٓب الرئٓسب الفرضٓات الفرعٓب الةالٓب:

فػػْ هةوسػػط ةقػػدٓرات  (α≤0.05)ٚ ٓوجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػب إحصػػائٓب عىػػد هسػػةوى دٚلػػب  .1
 .الجنسبقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  لهالٓب وا٘دآربدٓواف الرقابب اواقع 

, كهػػػا ٌػػػو هبػػػٓف فػػػْ الجػػػدوؿ T-Testةػػػـ الةحقػػػؽ هػػػف صػػػحب ٌػػػذي الفرضػػػٓب باسػػػةخداـ اخةبػػػار و 
 الةالْ:
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 (:38خعٚي ؼلُ )

 اٌدٕفثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ  اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخاٌفؽٚلبد فٟ ٚالغ 

 العدد الجنس 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دٓواف واقع 
 الهالٓب وا٘دآرب الرقابب

 1.327 7.349 107 ذكر
 دالبغٓر  0.184 1.338

 2.425 6.710 10 أىتِ

 1.980( = 0.05( وعىد هسةوى دٚلب )115, 2" الجدولٓب عىد درجب حٓرب )T* قٓهب "
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 

 " قٓهبT هف قٓهب " أقؿ" الهحسوببTذا الهالٓب وا٘دآرب دٓواف الرقاببفْ واقع  " الجدولٓب , ٌو
فْ هةوسط ( α≤0.05)دٚلب وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى عدـ  ٓدؿ عمِ

 ,الجنسبقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربةقدٓرات واقع 

فػػْ هةوسػػط ةقػػدٓرات  (α≤0.05)ٚ ٓوجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػب إحصػػائٓب عىػػد هسػػةوى دٚلػػب  .2
 .العمربقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربواقع 

, كها ٌو هبٓف فْ One-Way ANOVAةـ الةحقؽ هف صحب ٌذي الفرضٓب باسةخداـ اخةبار و 
 لْ:الجدوؿ الةا

 (:39خعٚي ؼلُ )

 اٌؼّؽثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ  اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخاٌفؽٚلبد فٟ ٚالغ 

 العدد العمر 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دٓواف واقع 
 الهالٓب وا٘دآرب الرقابب

 0.687 7.950 4 31-25هف 

 دالبغٓر  0.179 1.661
 1.251 6.923 22 41-31هف 
 1.350 7.183 60 51-41هف 

 1.744 7.687 31 51أكتر هف 

 2.680( = 0.05( وعىد هسةوى دٚلب )113, 3" الجدولٓب عىد درجب حٓرب )F* قٓهب "
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 
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 " قٓهبF هف قٓهب " أقؿ" الهحسوببF" ذا الهالٓب وا٘دآرب دٓواف الرقاببفْ واقع  الجدولٓب , ٌو
فْ هةوسط ( α≤0.05) دٚلب وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوىعدـ  ٓدؿ عمِ

 العمر.بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربةقدٓرات واقع 

فػػْ هةوسػػط ةقػػدٓرات  (α≤0.05)ٚ ٓوجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػب إحصػػائٓب عىػػد هسػػةوى دٚلػػب  .3
 .المؤىل العمميبقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربواقع 

, كها ٌو هبٓف فْ One-Way ANOVAةـ الةحقؽ هف صحب ٌذي الفرضٓب باسةخداـ اخةبار و 
 الجدوؿ الةالْ:

 (:40خعٚي ؼلُ )

 اٌّإً٘ اٌؼٍّٟكجخ ٌّزغ١ؽ ثبٌٕ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخاٌفؽٚلبد فٟ ٚالغ 

 العدد المؤىل العممي 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دٓواف واقع 
 الهالٓب وا٘دآرب الرقابب

 0.684 8.046 14 دكةوراة
 1.256 7.276 39 هاجسةٓر دالبغٓر  0.105 2.302

 1.632 7.141 64 بكالوٓروس

 3.070( = 0.05( وعىد هسةوى دٚلب )114, 2" الجدولٓب عىد درجب حٓرب )F* قٓهب "
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 

 " قٓهبF هف قٓهب " أقؿ" الهحسوببFذا الهالٓب وا٘دآرب دٓواف الرقاببفْ واقع  " الجدولٓب , ٌو
فْ هةوسط ( α≤0.05) دٚلب إحصائٓب عىد هسةوىوجود فروؽ ذات دٚلب عدـ  ٓدؿ عمِ

 المؤىل العممي.بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربةقدٓرات واقع 

فػػْ هةوسػػط ةقػػدٓرات  (α≤0.05)ٚ ٓوجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػب إحصػػائٓب عىػػد هسػػةوى دٚلػػب  .4
 .عدد سنوات الخدمةبقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربواقع 

, كها ٌو هبٓف فْ One-Way ANOVAةـ الةحقؽ هف صحب ٌذي الفرضٓب باسةخداـ اخةبار و 
 الجدوؿ الةالْ:
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 (:41خعٚي ؼلُ )

 ػعظ قٕٛاد اٌطعِخثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ  اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخاٌفؽٚلبد فٟ ٚالغ 

 العدد عدد سنوات الخدمة 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دٓواف واقع 
 الهالٓب وا٘دآرب الرقابب

 1.145 7.171 7 سىوات 5أقؿ هف 
 1.332 6.983 40 سىوات 11-5هف  دالبغٓر  0.213 1.570

 1.522 7.484 70 سىوات 11أكتر هف 

 3.070( = 0.05( وعىد هسةوى دٚلب )114, 2درجب حٓرب )" الجدولٓب عىد F* قٓهب "
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 

 " قٓهبF هف قٓهب " أقؿ" الهحسوببFذا الهالٓب وا٘دآرب دٓواف الرقاببفْ واقع  " الجدولٓب , ٌو
فْ هةوسط ( α≤0.05) دٚلب وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوىعدـ  ٓدؿ عمِ

 عدد سنوات الخدمة.بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربةقدٓرات واقع 

فػػْ هةوسػػط ةقػػدٓرات  (α≤0.05)ٚ ٓوجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػب إحصػػائٓب عىػػد هسػػةوى دٚلػػب  .5
 .المسمى الوظيفيبقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربواقع 

, كها ٌو هبٓف فْ One-Way ANOVAةـ الةحقؽ هف صحب ٌذي الفرضٓب باسةخداـ اخةبار و 
 الجدوؿ الةالْ:

 (:42خعٚي ؼلُ )

 اٌّكّٝ اٌٛظ١فٟثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ  اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخاٌفؽٚلبد فٟ ٚالغ 

 العدد المسمى الوظيفي 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دٓواف واقع 
 الهالٓب وا٘دآرب الرقابب

 1.096 7.225 2 وكٓؿ وزارة
 0.641 7.838 8 وكٓؿ هساعد دالبغٓر  0.550 0.601

 1.494 7.255 107 هدٓر عاـ

 3.070( = 0.05( وعىد هسةوى دٚلب )114, 2" الجدولٓب عىد درجب حٓرب )F* قٓهب "
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 
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 " قٓهبF هف قٓهب " أقؿ" الهحسوببFذا الهالٓب وا٘دآرب دٓواف الرقاببفْ واقع  " الجدولٓب , ٌو
فْ هةوسط ( α≤0.05) دٚلب وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوىعدـ  ٓدؿ عمِ

 المسمى الوظيفي.زة ةعزى لهةغٓر بقطاع غ دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربةقدٓرات واقع 

وبالتالي نقبل بالفرضية التي تقول "ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(α≤0.05)  بقطاع غزة تعزى  ديوان الرقابة المالية واإلداريةفي متوسط تقديرات واقع

 لمتغيرات) الجنس, العمر , سنوات الخدمة, المسمى الوظيفي, المؤىل العممي (

 :: رس١ًٍ ٚٔمبل اٌكإاي اٌؽاثغ4.6

 ٓىص السؤاؿ الرابع عمِ ها ٓمْ:
فػْ هةوسػط ةقػدٓرات هسػةوى  (α≤0.05)ٌؿ ٓوجد فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىػد هسػةوى دٚلػب 

بقطاع غزة ةعزى لهةغٓرات: )الجىس, العهر,  ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب
ؿ العمهْ, عدد سىوات الخدهب, الهسهِ الوظٓفْ(؟  الهٌؤ

 ولٙجابب عمِ ٌذا السؤاؿ ةـ صٓاغب الفرضٓب الرئٓسب الةالٓب:
فػػْ هةوسػػط ةقػػدٓرات هسػػةوى  (α≤0.05)هسػػةوى دٚلػػب ٚ ٓوجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػب إحصػػائٓب عىػػد 

بقطاع غزة ةعزى لهةغٓرات: )الجىس, العهر,  ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب
ؿ العمهْ, عدد سىوات الخدهب, الهسهِ الوظٓفْ(.  الهٌؤ

 وةةفرع هف ٌذي الفرضٓب الرئٓسب الفرضٓات الفرعٓب الةالٓب:
فػػػْ هةوسػػػط ةقػػػدٓرات  (α≤0.05)دٚلػػػب إحصػػػائٓب عىػػػد هسػػػةوى دٚلػػػب ٚ ٓوجػػػد فػػػروؽ ذات  .1

بقطػػػاع غػػػزة ةعػػػزى لهةغٓػػػر  ةحقٓػػػؽ هعػػػآٓر الحكػػػـ الرشػػػٓد فػػػْ الػػػوزارات الفمسػػػطٓىٓبهسػػػةوى 
 .الجنس

, كهػػػا ٌػػػو هبػػػٓف فػػػْ الجػػػدوؿ T-Testةػػػـ الةحقػػػؽ هػػػف صػػػحب ٌػػػذي الفرضػػػٓب باسػػػةخداـ اخةبػػػار و 
 الةالْ:
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 (:43خعٚي ؼلُ )

  اٌدٕفِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ فٟ ِكزٜٛ رسم١ك  اٌفؽٚلبد

 العدد الجنس 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 هسةوى ةحقٓؽ
 هعآٓر الحكـ الرشٓد

 1.528 6.697 107 ذكر
 دالبغٓر  0.068 1.840

 2.832 5.683 10 أىتِ

 1.980( = 0.05( وعىد هسةوى دٚلب )115, 2" الجدولٓب عىد درجب حٓرب )T* قٓهب "
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 

 " قٓهبT هف قٓهب " أقؿ" الهحسوببTذا فْ هسةوى ةحقٓؽ  " الجدولٓب هعآٓر الحكـ الرشٓد, ٌو
فْ هةوسط ( α≤0.05) دٚلب وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوىعدـ  ٓدؿ عمِ

بقطاع غزة ةعزى  ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓبةقدٓرات واقع هسةوى 
 الجنس.لهةغٓر 

فػػػْ هةوسػػػط ةقػػػدٓرات  (α≤0.05)ٚ ٓوجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػب إحصػػػائٓب عىػػػد هسػػػةوى دٚلػػػب  .2
بقطػػػاع غػػػزة ةعػػػزى لهةغٓػػػر  ةحقٓػػػؽ هعػػػآٓر الحكػػػـ الرشػػػٓد فػػػْ الػػػوزارات الفمسػػػطٓىٓبهسػػػةوى 
 .العمر

, كها ٌو هبٓف فْ One-Way ANOVAةـ الةحقؽ هف صحب ٌذي الفرضٓب باسةخداـ اخةبار و 
 الجدوؿ الةالْ:

 (:44خعٚي ؼلُ )

  اٌؼّؽِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ فٟ ِكزٜٛ رسم١ك  اٌفؽٚلبد

 العدد العمر 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 هسةوى ةحقٓؽ
 هعآٓر الحكـ الرشٓد

 1.395 7.669 4 31-25هف 

 دالب 0.040 2.870
 1.758 5.984 22 41-31هف 
 1.477 6.487 60 51-41هف 

 1.883 7.157 31 51أكتر هف 

 2.680( = 0.05( وعىد هسةوى دٚلب )113, 3" الجدولٓب عىد درجب حٓرب )F* قٓهب "
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 
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 " قٓهبF هف قٓهب " أكبر" الهحسوببFهعآٓر الحكـ الرشٓد, فْ هسةوى ةحقٓؽ  " الجدولٓب
ذا ٓدؿ عمِ فْ هةوسط ( α≤0.05) دٚلب وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى ٌو

بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓبةحقٓؽ هعآٓر الحكـ ةقدٓرات هسةوى 
 العمر.

( والةْ أظٍرت وجود فروؽ ذات دٚلب احصائٓب 2013هع دراسب هطٓر ) ٌذي الدراسب وتتفق  
فْ هةوسط ةقدٓرات الهبحوتٓف فْ هةوسط ةقدٓرات ةطبٓؽ هعآٓر ((α≤0.05 عىد هسةوى دٚلب

 . الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب

اُجبؽش   ـ اؿ) ٣ٝؼيٝ ( سىب ةةوفر لدٍٓـ الخبرة 50ذلؾ الِ أف الهوظفٓف الةْ ةفوؽ أعهاٌر
كوىٍـ أهضوا هدة كبٓرة فْ الوظٓفب والدرآب الكافٓب بأداء الدٓواف والوزارة والعٛقب الهةبادلب بٓىٍها 

  الحكوهٓب.

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أنو وىذا يجعمنا نرفض الفرضية التي تقول 
تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات في متوسط تقديرات مستوى  (α≤0.05)داللة 

 .بقطاع غزة تعزى لمتغير العمر الفمسطينية

فػػػْ هةوسػػػط ةقػػػدٓرات  (α≤0.05)ٚ ٓوجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػب إحصػػػائٓب عىػػػد هسػػػةوى دٚلػػػب  .3
بقطػػػاع غػػػزة ةعػػػزى لهةغٓػػػر  الرشػػػٓد فػػػْ الػػػوزارات الفمسػػػطٓىٓبةحقٓػػػؽ هعػػػآٓر الحكػػػـ هسػػػةوى 

 .المؤىل العممي

, كها ٌو هبٓف فْ One-Way ANOVAةـ الةحقؽ هف صحب ٌذي الفرضٓب باسةخداـ اخةبار و 
 الجدوؿ الةالْ:

 (:45خعٚي ؼلُ )

  اٌّإً٘ اٌؼٍِّٟؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ فٟ ِكزٜٛ رسم١ك  اٌفؽٚلبد

 العدد المؤىل العممي 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 هسةوى ةحقٓؽ
 هعآٓر الحكـ الرشٓد

 1.198 7.513 14 دكةوراة
 1.495 6.595 39 هاجسةٓر دالبغٓر  0.089 2.470

 1.834 6.422 64 بكالوٓروس
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 3.070( = 0.05( وعىد هسةوى دٚلب )114, 2الجدولٓب عىد درجب حٓرب )" F* قٓهب "
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 

 " قٓهبF هف قٓهب " أقؿ" الهحسوببFذا فْ هسةوى ةحقٓؽ  " الجدولٓب هعآٓر الحكـ الرشٓد, ٌو
فْ هةوسط ( α≤0.05) دٚلب وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوىعدـ  ٓدؿ عمِ

بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓبةقدٓرات هسةوى 
 المؤىل العممي.

فػػػْ هةوسػػػط ةقػػػدٓرات  (α≤0.05)ٚ ٓوجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػب إحصػػػائٓب عىػػػد هسػػػةوى دٚلػػػب  .4
عادد ٓػر بقطػاع غػزة ةعػزى لهةغ ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الػوزارات الفمسػطٓىٓبهسةوى 

 .سنوات الخدمة

, كها ٌو هبٓف فْ One-Way ANOVAةـ الةحقؽ هف صحب ٌذي الفرضٓب باسةخداـ اخةبار و 
 الجدوؿ الةالْ:

 (:46خعٚي ؼلُ )

 ػعظ قٕٛاد اٌطعِخِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ اٌفؽٚلبد فٟ ِكزٜٛ رسم١ك 

 العدد عدد سنوات الخدمة 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 هسةوى ةحقٓؽ
 هعآٓر الحكـ الرشٓد

 1.028 5.136 7 سىوات 5أقؿ هف 
 1.637 6.305 40 سىوات 11-5هف  دالب 0.009 4.930

 1.668 6.932 70 سىوات 11أكتر هف 

 3.070( = 0.05( وعىد هسةوى دٚلب )114, 2" الجدولٓب عىد درجب حٓرب )F* قٓهب "
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 

 " قٓهبF هف قٓهب " أكبر" الهحسوببFهعآٓر الحكـ الرشٓد, فْ هسةوى ةحقٓؽ  " الجدولٓب
ذا ٓدؿ عمِ فْ هةوسط ( α≤0.05) دٚلب وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى ٌو

بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  كـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓبةحقٓؽ هعآٓر الحةقدٓرات هسةوى 
 عدد سنوات الخدمة.
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فػػػْ هةوسػػػط ةقػػػدٓرات  (α≤0.05)ٚ ٓوجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػب إحصػػػائٓب عىػػػد هسػػػةوى دٚلػػػب  .5
بقطػػػاع غػػػزة ةعػػػزى لهةغٓػػػر  ةحقٓػػػؽ هعػػػآٓر الحكػػػـ الرشػػػٓد فػػػْ الػػػوزارات الفمسػػػطٓىٓبهسػػػةوى 

 .المسمى الوظيفي

, كها ٌو هبٓف فْ One-Way ANOVAةـ الةحقؽ هف صحب ٌذي الفرضٓب باسةخداـ اخةبار و 
 الجدوؿ الةالْ:

 (:47خعٚي ؼلُ )

 اٌّكّٝ اٌٛظ١فِٟؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ اٌفؽٚلبد فٟ ِكزٜٛ رسم١ك 

 العدد المسمى الوظيفي 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 هسةوى ةحقٓؽ
 هعآٓر الحكـ الرشٓد

 1.626 6.575 2 وكٓؿ وزارة
 1.019 7.600 8 وكٓؿ هساعد دالبغٓر  0.228 1.496

 1.712 6.537 107 هدٓر عاـ

 3.070( = 0.05( وعىد هسةوى دٚلب )114, 2" الجدولٓب عىد درجب حٓرب )F* قٓهب "
 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 

 " قٓهبF هف قٓهب " أقؿ" الهحسوببFذا فْ هسةوى ةحقٓؽ  " الجدولٓب هعآٓر الحكـ الرشٓد, ٌو
فْ هةوسط ( α≤0.05) دٚلب وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوىعدـ  ٓدؿ عمِ

بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر  الفمسطٓىٓبةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات ةقدٓرات هسةوى 
 المسمى الوظيفي.

ـ كبار الهكمفٓف ) ا٘إلِ أف عٓىب الدراسب قٓد البحث ٌْ  ٠ٚؼؿٚ اٌجبزث غٌه دارة العمٓا( ٌو
 وسٓادة القاىوف(.الهعىٓٓف والهطالبٓف بةطبٓؽ هعآٓر )الشفافٓب والهحاسبب 

ٍرت أىً ٚ ةوجد فروؽ ذات دٚلب ( والةْ أظ2012دراسب )لباؿ,  ِغ ٘ػٖ اٌعؼاقخٚارفمذ 
الهسائمب والهشاركب واٚةصاؿ  حصائٓب بٓف هةوسط ةقدٓرات الهبحوتٓف حوؿ ةرسٓخ آلٓاتإ

 مع دراسة ٌذي الدراسبٚاضزٍفذ وّب , داري فْ العهؿ الحكوهْ ةعزى لهةغٓر الهسهِ الوظٓفْا٘
ًٛ هف هوسِ) ( والةْ أظٍرةا وجود فروؽ ذات دٚلب احصائٓب 2013(, ودراسب هطٓر )2011ك
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ىٓب ةعزى لهةغٓر حوؿ واقع الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓبٓف هةوسط ةقدٓرات الهبحوتٓف 
 الهسهِ الوظٓفْ.

 :اٌطبِف : رس١ًٍ ٚٔمبل اٌكإاي5.6

 ٓىص السؤاؿ الخاهس عمِ ها ٓمْ:
 بػػػػٓف هةوسػػػػط ةقػػػػدٓرات (α≤0.05)ٌػػػػؿ ٓوجػػػػد عٛقػػػػب ذات دٚلػػػػب إحصػػػػائٓب عىػػػػد هسػػػػةوى دٚلػػػػب 

ػػػبواقػػػع  الهبحػػػوتٓف حػػػوؿ  ٍـ حػػػوؿبقطػػػاع غػػػزة وبػػػٓف هةوسػػػط ةقػػػدٓراة دٓػػػواف الرقابػػػب الهالٓػػػب وا٘دآر
 بقطاع غزة؟ ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓبهسةوى 

 اغب الفرضٓب الرئٓسب الةالٓب:ولٙجابب عمِ ٌذا السؤاؿ ةـ صٓ
الهبحػوتٓف  بػٓف هةوسػط ةقػدٓرات (α≤0.05)ٓوجد عٛقب ذات دٚلب إحصػائٓب عىػد هسػةوى دٚلػب 

ػبواقع حوؿ  ةحقٓػؽ هسػةوى  ٍـ حػوؿبقطػاع غػزة وبػٓف هةوسػط ةقػدٓراة دٓواف الرقابب الهالٓػب وا٘دآر
 بقطاع غزة. هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب

 فرع هف ٌذي الفرضٓب الرئٓسب الفرضٓات الفرعٓب الةالٓب:وةة
بػػػٓف هةوسػػػط ةقػػػدٓرات  (α≤0.05)ٓوجػػػد عٛقػػػب ذات دٚلػػػب إحصػػػائٓب عىػػػد هسػػػةوى دٚلػػػب  .1

ػػػبهسػػػةوى أداء الهبحػػػوتٓف حػػػوؿ  بقطػػػاع غػػػزة وبػػػٓف هةوسػػػط  دٓػػػواف الرقابػػػب الهالٓػػػب وا٘دآر
 بقطاع غزة. الوزارات الفمسطٓىٓبةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ هسةوى  ٍـ حوؿ ةقدٓراة

 عف طٓرؽ حساب هعاهٛت ارةباط بٓرسوف بٓف هسػةوى أداءةـ الةحقؽ هف صحب ٌذي الفرضٓب و 
 :كالةالْعآٓر الحكـ الرشٓد, ةحقٓؽ هوبٓف هسةوى  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب

 (:48خعٚي ؼلُ )

 رسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١عٚث١ٓ ِكزٜٛ ع٠ٛاْ ِؼبِالد اؼرجبط ث١ؽقْٛ ث١ٓ ِكزٜٛ أظاء اٌ

 معامل االرتباط مع المحور
 مستوى أداء الديوان

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دالب 0.000 0.671 هعٓار الهشاركب
ب اٚسةراةٓجٓب  دالب 0.000 0.616 هعٓار الرٓؤ
 دالب 0.000 0.693 هعٓار سٓادة القاىوف

 دالب 0.000 0.685 الشفافٓبهعٓار 
 دالب 0.000 0.682 هعٓار اٚسةجابب
 دالب 0.000 0.648 هعٓار الهساءلب

 دالب 0.000 0.761 هعٓار الكفاءة والفعالٓب
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 المحور
معامل االرتباط مع مستوى 

 أداء الديوان
 قيمة

 Sig مستوى الداللة 

 دالب 0.000 0.589 هعٓار الةوافؽ
 دالب 0.000 0.517 والعدالبهعٓار الهساواة 

 دالة 0.000 0.752 معايير الحكم الرشيد
 (.0.195( = )0.05( وهسةوى دٚلب )115* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.254( = )0.01( وهسةوى دٚلب )115* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 
  ةحقٓؽ وبٓف هسةوى  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربهعاهٛت ارةباط بٓرسوف بٓف هسةوى أداء

ذا ٓدؿ عمِهرةفعب هعآٓر الحكـ الرشٓد  دٚلب ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى عٛقبوجود  , ٌو
(α≤0.05 ) بقطاع غزة وبٓف  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرببٓف هةوسط ةقدٓرات هسةوى أداء

 بقطاع غزة, كـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓبةحقٓؽ هعآٓر الحهةوسط ةقدٓرات هسةوى 

عٛقب طردٓب هوجبب بٓف الهحوٓرف, أي أىً كمها زاد هسةوى أداء  ٚ٘ػا ٠عي ػٍٝ ٚخٛظ 
دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب كمها زاد هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات 

 الفمسطٓىٓب بقطاع غزة. 

بػػػٓف هةوسػػػط ةقػػػدٓرات  (α≤0.05)ٓوجػػػد عٛقػػػب ذات دٚلػػػب إحصػػػائٓب عىػػػد هسػػػةوى دٚلػػػب  .2
ػػبدرجػػب اسػػةقٛلٓب  بقطػػاع غػػزة وبػػٓف هةوسػػط ةقػػدٓرات هسػػةوى  دٓػػواف الرقابػػب الهالٓػػب وا٘دآر

 بقطاع غزة. ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب

هعػاهٛت ارةبػاط بٓرسػوف بػٓف درجػب  عػف طٓرػؽ حسػابةـ الةحقػؽ هػف صػحب ٌػذي الفرضػٓب و 
ةحقٓؽ هعػآٓر الحكػـ الرشػٓد, كهػا ٌػو هبػٓف وبٓف هسةوى  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرباسةقٛلٓب 

 فْ الجدوؿ الةالْ:

 (:49خعٚي ؼلُ )

 رسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١عٚث١ٓ ِكزٜٛ ع٠ٛاْ ِؼبِالد اؼرجبط ث١ؽقْٛ ث١ٓ ظؼخخ اقزمال١ٌخ اٌ

 المحور
 معامل االرتباط مع

 درجة استقاللية الديوان
 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دالب 0.000 0.565 هعٓار الهشاركب
ب اٚسةراةٓجٓب  دالب 0.000 0.496 هعٓار الرٓؤ
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 المحور
معامل االرتباط مع درجة 

 استقاللية الديوان
 قيمة
Sig  

 مستوى الداللة

 دالب 0.000 0.639 هعٓار سٓادة القاىوف
 دالب 0.000 0.605 هعٓار الشفافٓب
 دالب 0.000 0.601 هعٓار اٚسةجابب
 دالب 0.000 0.649 هعٓار الهساءلب

 دالب 0.000 0.681 هعٓار الكفاءة والفعالٓب
 دالب 0.000 0.571 هعٓار الةوافؽ

 دالب 0.000 0.577 هعٓار الهساواة والعدالب
 دالة 0.000 0.687 معايير الحكم الرشيد

 (.0.195( = )0.05( وهسةوى دٚلب )115* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.254( = )0.01( وهسةوى دٚلب )115* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 
  وبٓف هسةوى  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربهعاهٛت ارةباط بٓرسوف بٓف درجب اسةقٛلٓب

ذا ٓدؿ عمِهرةفعب ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد ذات دٚلب إحصائٓب عىد  عٛقبوجود  , ٌو
 دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرببٓف هةوسط ةقدٓرات درجب اسةقٛلٓب ( α≤0.05) دٚلب هسةوى

 ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓببقطاع غزة وبٓف هةوسط ةقدٓرات هسةوى 
 ,  بقطاع غزة

ادة فْ  ٝٛنا٣ؼ٢٘أٗٚ كمها زادت درجب اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب كمها كاف ٌىاؾ ٓز
هع دراسب  ٘ػٖ اٌعؼاقخٚرزفك , ْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزةةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد ف

الرقابْ عمِ الجاهعات  أدائًْ ( والةْ بٓىت أٌهٓب درجب اسةقٛلٓب الدٓواف ف2011) فرواىب
( والةْ أظٍرت وجود عٛقب ذات دٚلب 2006) هع دراسب أبو ٌداؼ وػٌه رزفك الفمسطٓىٓب,

ادة فعالٓب اٖداء  احصائٓب بٓف ةوفر هقوهات اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب وبٓف ٓز
سةقٛلٓب الدٓواف ةجعمً ٓهارس ذلؾ إلِ أف ا ٠ٚؼؿٚ اٌجبزث, الرقابْ عمِ هؤسسات القطاع العاـ

 .ةدخؿ هف أحد ةهٓٓز أو ةحٓز ودوف صٛحٓاةً الهوكمب لً بكؿ كفاءة وفعالٓب دوف
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بٓف هةوسط ةقدٓرات هدى ةطبٓؽ  (α≤0.05)ٓوجد عٛقب ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلب 
بقطاع غزة وبٓف هةوسط ةقدٓرات  دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربفْ  الهعآٓر الرقابٓب الدولٓب

 بقطاع غزة. ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓبهسةوى 

عف طٓرؽ حساب هعاهٛت ارةباط بٓرسوف بٓف هدى ةطبٓػؽ ةـ الةحقؽ هف صحب ٌذي الفرضٓب و 
ػػبفػػْ  الهعػػآٓر الرقابٓػػب الدولٓػػب ٓٓر الحكػػـ ةحقٓػػؽ هعػػاوبػػٓف هسػػةوى  دٓػػواف الرقابػػب الهالٓػػب وا٘دآر

 الرشٓد, كها ٌو هبٓف فْ الجدوؿ الةالْ:
 

 (:50خعٚي ؼلُ )

 رسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١عِؼبِالد اؼرجبط ث١ؽقْٛ ث١ٓ ِعٜ رطج١ك اٌّؼب١٠ؽ اٌؽلبث١خ ٚث١ٓ ِكزٜٛ 

 معامل االرتباط مع المحور
 مدى تطبيق المعايير الرقابية الدولية

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دالب 0.000 0.704 هعٓار الهشاركب
ب اٚسةراةٓجٓب  دالب 0.000 0.647 هعٓار الرٓؤ
 دالب 0.000 0.685 هعٓار سٓادة القاىوف
 دالب 0.000 0.713 هعٓار الشفافٓب
 دالب 0.000 0.705 هعٓار اٚسةجابب
 دالب 0.000 0.692 هعٓار الهساءلب

 دالب 0.000 0.782 هعٓار الكفاءة والفعالٓب
 دالب 0.000 0.636 هعٓار الةوافؽ

 دالب 0.000 0.568 هعٓار الهساواة والعدالب
 دالة 0.000 0.785 معايير الحكم الرشيد
 (.0.195( = )0.05( وهسةوى دٚلب )115* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )
 (.0.254( = )0.01( وهسةوى دٚلب )115* قٓهب ر عىد درجب حٓرب )

 وقد ةبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف: 
 ةحقٓؽ وبٓف هسةوى  هعاهٛت ارةباط بٓرسوف بٓف هدى ةطبٓؽ الهعآٓر الرقابٓب الدولٓب

ذا ٓدؿ عمِهرةفعب هعآٓر الحكـ الرشٓد  دٚلب ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى عٛقبوجود  , ٌو
(α≤0.05 ) دٓواف الرقابب الهالٓب  الدولٓببٓف هةوسط ةقدٓرات هدى ةطبٓؽ الهعآٓر الرقابٓب

ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات بقطاع غزة وبٓف هةوسط ةقدٓرات هسةوى  وا٘دآرب
  .(2006) و ٌداؼب(, ودراسب أ2013) هع دراسب فرواىب ويتفق ذلك, بقطاع غزة الفمسطٓىٓب
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 ممخص الفصل 

الجاىب العهمْ هف ٌذي الدراسب, حٓث بٓف ىةائج جاء ٌذا الفصؿ لٓسمط الضوء عمِ ىةائج 
ًٛ هف )واقع دٓواف الرقابب والذي بمغ )  (, درجب العٛقب بٓف اسةقٛلٓب الدٓواف 71.9هحاور ك

(,  هسةوى ةطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب والةْ 75.9وأدائً والةْ بمغت )
ائج فرضٓات الدراسب, و ىةائج العٛقب بٓف واقع (, كذلؾ أظٍر ٌذا الفصؿ ىة66.10بمغت )

دٓواف الرقابب وبٓف ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد, كذلؾ ركز ٌذا الفصؿ عمِ ذكر بعض اٖسباب 
الةْ أدت لٍذي الىةائج هف وجٍب ىظر الباحث,  كذلؾ ربط ٌذي الىةائج هع الدراسات اٖخرى ذات 

  ؼ أو الةشابً فْ ٌذي الىةائج.    العٛقب بهوضوع الدراسب, هع ةبٓرر اٚخةٛ
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 اٌفًً اٌكبثغ7:

 ٔزبئح ٚرٛي١بد اٌعؼاقخ 

 

 

 : ٔزبئح اٌعؼاقخ 1.7

 : رٛي١بد اٌعؼاقخ2.7

 : اٌعؼاقبد اٌّمزؽزخ3.7
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 : ٔزبئح اٌعؼاقخ:1.7

 :(ٚالغ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ثمطبع غؿحِب  اٌكإاي األٚي:) ٔزبئح: 1.1.7


 ػب بقطػاع غػزة جػاءت بػوزف ىسػبْ ) درجة استقاللية ديوان الرقابة (, 75.971الهالٓػب وا٘دآر
ْ بدرجب )كبٓرة(  .ٌو

  ػػب ديااوان الرقابااةواقااع ػػو بدرجػػب 72.940بقطػػاع غػػزة جػػاء بػػوزف ىسػػبْ ) الهالٓػػب وا٘دآر (, ٌو
 .األولى, وقد جاء فْ الهرةبب )كبٓرة(

 ػب بقطػاع غػزة جػاء بػوزف ىسػبْ ) أداء دياوان الرقاباة مستوى ػو 71.766الهالٓػب وا٘دآر (, ٌو
 .نيةالثاوقد جاء فْ الهرةبب بدرجب )كبٓرة(

 ػػب بقطػػاع غػػزة جػػاء  دٓػػواف الرقابػػبفػػْ  تطبيااق المعااايير الرقابيااة الدوليااة ماادى الهالٓػػب وا٘دآر
و بدرجب )كبٓرة(70.278بوزف ىسبْ )  .ثالثةال, وقد جاء فْ الهرةبب (, ٌو

د   ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع فٟ اٌٛؾاؼاِكزٜٛ رسم١ك اٌكإاي اٌثبٟٔ ) ِب ٔزبئح : 2.1.7

 :؟(اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع غؿح

 بقطاع غزة جااء باوزن نسابي  مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفمسطينية
 (, وىو بدرجة )متوسطة(.66.103)

  فػْ الػوزارات الفمسػطٓىٓب بقطػاع غػزة جػاء بػوزف ىسػبْ  معيار الكفاءة والفعالياةهسةوى ةحقٓؽ
و بدرجب )كبٓرة(72.821)  األولى., وجاءت فْ الهرةبب (, ٌو

  فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب بقطػػػػاع غػػػػزة جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  معيااااار الشاااافافيةهسػػػػةوى ةحقٓػػػػؽ
و بدرجب )هةوسطب(67.026)  .الثانية, وجاءت فْ الهرةبب (, ٌو

  فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب بقطػػػػاع غػػػػزة جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  معيااااار المساااااءلةهسػػػػةوى ةحقٓػػػػؽ
و بدرجب )هةوسطب(66.197)  .الثالثة, وجاءت فْ الهرةبب (, ٌو

  فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب بقطػػػػاع غػػػػزة جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  نونساااايادة القاااااهسػػػػةوى ةحقٓػػػػؽ
و بدرجب )هةوسطب(66.154)  .الرابعة, وجاءت فْ الهرةبب (, ٌو
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  فػػػْ الػػػوزارات الفمسػػػطٓىٓب بقطػػػػاع غػػػزة جػػػاء بػػػوزف ىسػػػػبْ  معياااار االسااااتجابةهسػػػةوى ةحقٓػػػؽ
و بدرجب )هةوسطب(65.064)  .الخامسةوجاءت فْ الهرةبب , (, ٌو

  فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب بقطػػػػاع غػػػػزة جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  المشاااااركةمعيااااار هسػػػػةوى ةحقٓػػػػؽ
و بدرجب )هةوسطب(64.160)  .السادسةوجاءت فْ الهرةبب , (, ٌو

  فػػػػْ الػػػػوزارات الفمسػػػػطٓىٓب بقطػػػػاع غػػػػزة جػػػػاء بػػػػوزف ىسػػػػبْ  معيااااار التوافااااقهسػػػػةوى ةحقٓػػػػؽ
و بدرجب )هةوسطب(63.362)  .السابعة, وجاءت فْ الهرةبب (, ٌو

  فػْ الػوزارات الفمسػطٓىٓب بقطػاع غػزة جػاء بػوزف ىسػبْ  معيار المساواة والعدالةهسةوى ةحقٓؽ
و بدرجب )هةوسطب(62.222)  .الثامنة, وجاءت فْ الهرةبب (, ٌو

  فػػْ الػػوزارات الفمسػػطٓىٓب بقطػػاع غػػزة جػػاء بػػوزف  معيااار الرؤيااة االسااتراتيجيةهسػػةوى ةحقٓػػؽ
و بدرجب )هةوسطب(60.570ىسبْ )  .التاسعة, وجاءت فْ الهرةبب (, ٌو

 : ٔزبئح فؽض١بد ٚالغ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ثمطبع غؿح:3.1.7


 ( عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 فْ هةوسط ةقدٓرات )
 الجنس.واقع دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر 

  عدـ وجود فروؽ ذات( دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 فْ هةوسط ةقدٓرات )
 العمر.واقع دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر 

 ( عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 فْ هةوسط ةقدٓرات )
 لمؤىل العممي.اواقع دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر 

 ( عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 فْ هةوسط ةقدٓرات )
 عدد سنوات الخدمة.واقع دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر 

 ( عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 فْ هةوسط ةقدٓرات )
 المسمى الوظيفي.ب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر واقع دٓواف الرقاب
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: ٔزبئح فؽض١بد ِكزٜٛ رسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع فٟ اٌٛؾاؼاد اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع 4.1.7

 غؿح:

 ( عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 فْ هةوسط ةقدٓرات )
ْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر واقع هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد ف

 الجنس.

 ( وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 فْ هةوسط ةقدٓرات هسةوى )
 العمر.ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر 

 ( عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 فْ هةوسط ةقدٓرات )
المؤىل هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر 

 العممي.

 ( وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 فْ هةوسط ةقدٓرات هسةوى )
عدد سنوات هةغٓر ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة ةعزى ل

 الخدمة.

 ( عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 فْ هةوسط ةقدٓرات )
المسمى هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة ةعزى لهةغٓر 

 الوظيفي.

بع غؿح ٚث١ٓ ِكزٜٛ : ٔزبئح اٌؼاللخ ث١ٓ ٚالغ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ثمط5.1.7

 رسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع فٟ اٌٛؾاؼاد اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع غؿح:

 ( وجود عٛقب ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 بٓف هةوسط ةقدٓرات هسةوى )
أداء دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة وبٓف هةوسط ةقدٓرات هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ 

 الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة. الرشٓد فْ

 ( وجود عٛقب ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 بٓف هةوسط ةقدٓرات درجب )
اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة وبٓف هةوسط ةقدٓرات هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر 

 الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة.

 وجود عٛقب ( ذات دٚلب إحصائٓب عىد هسةوى دٚلبα≤0.05 بٓف هةوسط ةقدٓرات هدى )
دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب بقطاع غزة وبٓف هةوسط فْ ةطبٓؽ الهعآٓر الرقابٓب الدولٓب 

 ةقدٓرات هسةوى ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓب بقطاع غزة.
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 : رٛي١بد اٌعؼاقخ:2.7

 اٌزٛي١بد اٌطبيخ ثٛالغ ػًّ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ. :1.2.7

ٓعهؿ عمِ  ابه ا٘دآرب الصادرة عف الوزارات الفمسطٓىٓبو ضرورة هةابعب الةقآرر الهالٓب  -1
 داء.ٖةحسٓف هسةوٓات ا

واطٛع الوزارات  وضع الدٓواف لٙجراءات الٛزهب والواضحب لمكشؼ عف الهخالفٓف -2
 عمٍٓا ةحقٓقا لمشفافٓب.

ر اسالٓب العهؿ لدى  -3  هف كفاءة وفعالٓب اٖداء. رفعبها ٓ هفةشْ الدٓوافةطٓو
 ضرورة ةبىْ ىهط اٚىفةاح والوضوح فْ ةعاهؿ الدٓواف هع الوزارات الهخةمفب. -4
 اطٛع الهوظفٓف فْ الوزارات عمِ ىةائج الةقآرر الصادرة عف الدٓواف. -5
 .دٓوافلم هواد الخاصب باٚسةقٛؿ الهالْ والوظٓفْالضرورة ةطبٓؽ   -6
هفةشِ الدٓواف الصٛحٓات الكافٓب الةْ ةهكىٍـ هف ههارسب الرقابب الهفاجئب اعطاء  -7

 ةحقٓقًا لهبدأ الشفافٓب وسٓادة القاىوف.

 .زٛي١بد اٌطبيخ ثزسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع فٟ اٌٛؾاؼاد اٌفٍكط١ٕ١خا2.2.7ٌ:

 وذلك من خالل ق١بظح اٌمبْٔٛ تعزيز معيار العمل عمى   أواًل:

ةحفظ حقوؽ الهوظفٓف والهواطىٓف عمِ حد  ةطبٓؽ القواىٓف والةشٓرعات الةْالعهؿ عمِ   -
 سواء.

 :من خالل في الوزارات الفمسطينية,  ٚاٌؼعياٌّكبٚاح معيار  تعزيزثانيًا: 

 .فْ الهؤسسات الحكوهٓب إشرافًٓكٛ الجىسٓف بالةقدـ لوظٓفب السهاح ل -
  هٓع دوف اسةتىاء. جةطبٓؽ ىظاـ الحوافز والعٛوات عمِ ال -

 بما يعمل عمى تحقيق أىداف الوزارات الفمسطينية , وذلك من خالل: اٌزٛافكتعزيز مبدأ ثالثًا: 
  .فْ بٓئب العهؿ الىاشئب حؿ الىزاعاتو  ةقٓرب وجٍات الىظر واٚسةهاع لهخةمؼ أراء -
 .اٚسةهاع لمهوظفٓف فْ الوزارات والةعرؼ عمِ هشاكمٍـ واحةٓاجاةٍـضرورة  -

 ؼاثؼبً: اٌزٛي١بد اٌّزؼٍمخ ثّؼ١بؼ اٌّكبءٌخ

  .ىشر تقافب الهساءلب بٓف الهوظفٓف فْ هخةمؼ الوزارات -
العهؿ عمِ ةفعٓؿ أىظهب الرقابب الداخمٓب فْ الوزارات بها ٓساٌـ فْ ةعٓزز الىزاٌب وهكافحب  -

 الفساد.
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  اٌزٛي١بد اٌطبيخ ثّؼ١بؼ االقزدبثخ: ضبِكبً: 

ر العٛقب بٓف الوزارات ودٓواف الرقابب بها ٓحقؽ اٌٖداؼ الهةبادلب.ضرورة  -  ةطٓو
 ضرورة عقد دورات وورش عهؿ  ةعهؿ عمِ ٓزادة هسةوى اٖداء فْ الوزارات الفمسطٓىٓب. -

 قبظقبً: اٌزٛي١بد اٌطبيخ ثّؼ١بؼ اٌهفبف١خ:

 فْ ةعاهؿ الدٓواف هع الوزارات الهخةمفب.ىفةاح والوضوح ةبىْ ىهط اٚضرورة  -
  ضرورة ةبىْ ىهط اٚىفةاح والوضوح فْ ةعاهؿ الوزارات هع هةمقْ الخدهب. -

   قبثؼبً: اٌزٛي١بد اٌطبيخ ثّؼ١بؼ اٌؽؤ٠خ االقزؽار١د١خ:

 .الهعآٓر الرقابٓببةطبٓؽ  اٌةهاـ دٓواف الرقابب ضرورة  -
  .ةحقٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد ةساعد عمِأف ةعهؿ الوزارات عمِ وضع خطب اسةراةٓجٓب  -

 ثامنًا: التوصيات الخاصة بمعيار المشاركة:
 ضرورة الهشاركب فْ المقاءات والىدوات الةْ ةعقدٌا الوزارات الهخةمفب . -
لٍا عٛقب ْ صىع واةخاذ القرارات الةْ فاء الرأي والهشاركب دٓع العاهمٓف عمِ ابجةش -

 . فالهوظفٓ تباحةٓاجا
 اةاحب الفرصب أهاـ العاهب لمهشاركب فْ العهمٓب السٓاسٓب سواء باٚىةخاب أو الةرشح. -

 عالية:فاءة والفتاسعًا: التوصيات الخاصة بمعيار الك
ر أسالٓب العهؿ فْ الوزارات الهخةمب بها ٓحقؽ كفاء -  .ءوفعالٓب اٖدا ةةطٓو
ات اٚدآرباٌٚةهاـ بةىهٓب وةأٌٓؿ  -   .الكوادر البشٓرب فْ كافب الهسةٓو
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 : إطار مقترح لتنفيذ التوصيات:3.7 -
إٌز١دخ 

 األٌٚٝ
 .(72.940بقطاع غزة جاء بوزن نسبي ) ديوان الرقابة المالية واإلداريةواقع 

خٙخ  اٌزٛي١بد َ

 االضزًبو

 خٙخ اٌزٕف١ػ

الصادرة عف الوزارات ضرورة هةابعب الةقآرر الهالٓب وا٘دآرب  1
ات ا٘داء  .الفمسطٓىٓب بها ٓعهؿ عمِ ةحسٓف هسةٓو

ك٣ٞإ

 اُوهبثخ

اإلكاهحاُؼبٓخ

 ُِوهبثخ

ر اسالٓب العهؿ لدى الهفةشٓف بها ٓحقؽ هف كفاءة وفعالٓب  2 ةطٓو
 .اٖداء



ك٣ٞإ

 اُوهبثخ

وحدة الةخطٓط 
ر   والةطٓو

 

 لمكشؼ عف الهخالفٓفوضع الدٓواف لٙجراءات الٛزهب والواضحب  3
 . ٓبفافواطٛع الوزارات عمٍٓا ةحقٓقًا لمش

ك٣ٞإ

 اُوهبثخ

اُْئٕٝ

 اُوب٤ٗٞٗخ

اعطاء هفةشِ الدٓواف الصٛحٓات الكافٓب الةْ ةهكىٍـ هف  4
 ههارسب الرقابب الهفاجئب ةحقٓقًا لهبدأ الشفافٓب وسٓادة القاىوف.



ك٣ٞإ

اُوهبثخ



اإلكاهحاُؼبٓخ

ُِوهبثخ

ك٣ٞإ ضرورة ةطبٓؽ الهواد الخاصب باٚسةقٛؿ الهالْ والوظٓفْ لمدٓواف. 5

اُوهبثخ

اإلكاهحاُؼبٓخ

ُِوهبثخ



إٌز١دخ 

 اٌثب١ٔخ
مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفمسطينية بقطاع غزة جاء بوزن 

 .(66.103نسبي )

 اٌّؼ١بؼ َ

 

 اٌزٛي١بد

 

خٙخ 

 االضزًبو

 خٙخ اٌزٕف١ػ

1



 

 

ق١بظح 

 اٌمبْٔٛ

الةْ قواىٓف الةشٓرعات و ال ةطبٓؽالعهؿ عمِ  -
ةحفظ حقوؽ الهوظفٓف والهواطىٓف عمِ حد 

 .سواء

أُغٌِ

اُزْو٣ؼ٢

 اُلَِط٢٘٤

اُِغ٘خ

 اُوب٤ٗٞٗخ

2  

اٌؼعي 

 ٚاٌّكبٚاح

إةاحب الفرصب أها الهوظفٓف هف كٛ الجىسٓف  -
 .الحصوؿ عمِ هىاصب اشرافًٓ

اُؾٞا - ٗظبّ كرطج٤ن اُي ػ٠ِ ٤ٔغغٝاُؼالٝاد

 ٕٝاٍزض٘بءد

-  



اُٞىاهاد

 اُلَِط٤٘٤خ



اُْئٕٝ

 اإلكاه٣خ
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3  

 

 

 اٌّكبءٌخ

 .شر تقافب الهساءلب بٓف الهوظفٓفى -

العهؿ عمِ ةفعٓؿ أىظهب الرقابب الداخمٓب فْ  -
الوزارات بها ٓساٌـ فْ ةعٓزز الىزاٌب وهكافحب 

 .الفساد

٣ؼَٔهحثٔبكٓزبثؼخاُوواهادٝاُزؼ٤ِٔبداُٖب -

 .ػ٠ِرؾو٤نأَُبءُخ



اُل٣ٞإ



 اُٞىاهاد





ٝؽلحاُوهبثخ

اُلاف٤ِخ

 

4  

 

 االقزدبثخ

 

ر العٛقب بٓف الوزارات ودٓواف  - ضرورة ةطٓو
  .الرقابب بها ٓحقؽ اٌٖداؼ الهةبادلب

ضرورة عقد دورات وورش عهؿ  ةعهؿ عمِ  -
ادة هسةوى اٖداء فْ الوزارات الفمسطٓىٓب  .ٓز



اُل٣ٞإ



 اُٞىاهاد

وحدة 
الةخطٓط 
ر  والةطٓو

5  

 

 اٌهفبف١خ

ضرورة ةبىْ ىهط اٚىفةاح والوضوح فْ ةعاهؿ  -
  .الدٓواف هع الوزارات الهخةمفب

ضرورة ةبىْ ىهط اٚىفةاح والوضوح فْ ةعاهؿ  -
 الوزارات هع هةمقْ الخدهب.

ك٣ٞإ

اُوهبثخ

أُب٤ُخ

 اُٞىاهادٝ

كائوح

اُؼالهبد

 اُؼبٓخ

6  

اٌؽؤ٠خ    

 االقزؽار١د١خ

ٝاٙؾخ - اٍزوار٤غ٤خ فطخ ٝٙغ ػ٠ِ اُؼَٔ

 ػ٠ِرؾو٤نٓؼب٤٣واُؾٌْاُو٤ّل.لرَبػ

ك٣ٞإ

اُوهبثخ

 أُب٤ُخ

ُزقط٤ٜا

ٝؽلحٝ

اُوهبثخ

 

7  

   

 

 

 

 اٌّهبؼوخ

ضرورة الهشاركب فْ الىدوات والمقاءات الةْ  -
 ةعقدٌا الوزارات الهخةمفب.

اء الرأي والهشاركب دٓع العاهمٓف عمِ ابجةش -
ْ صىع واةخاذ القرارات الةْ لٍا عٛقب ف

 . فالهوظفٓ تباحةٓاجا
اةاحب الفرصب أهاـ العاهب لمهشاركب فْ العهمٓب  -

 السٓاسٓب سواء باٚىةخاب أو الةرشح.
 









ك٣ٞإ

اُوهبثخ

أُب٤ُخ









اُٞؽلاد

اُوهبث٤خ

8  

اٌىفبءح 

 فؼب١ٌخٚاٌ

 

 

اٌٚةهاـ بةىهٓب وةأٌٓؿ الكوادر البشٓرب فْ  -
 كافب الهسةوٓات اٚدآرب. 

 



ك٣ٞإ

اُوهبثخ



ٝؽلح

اُزقط٤ٜ
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إٌز١دخ 

 اٌثبٌثخ

( بين متوسط تقديرات α≤0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
تقديرات مستوى مستوى أداء ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة وبين متوسط 

 تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفمسطينية بقطاع غزة.

خٙخ  اٌزٛي١بد َ

 االضزًبو

 خٙخ اٌزٕف١ػ

اطٛع العاهمٓف فْ الوزارات عمِ ا٘جراءات الهةبعب ةجاي  - 1
 حاٚت الةفمت القاىوىْ.

.ةقٓرب وجٍات الىظر واٚسةهاع لهخةمؼ أراء   -

 

ك٣ٞإ

اُوهبثخ

 أُب٤ُخ

ا٘دارة العاهب 
شؤوف لم

 القاىوىٓب

 

إٌز١دخ 

 اٌؽاثؼخ

( بين متوسط تقديرات α≤0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
درجة استقاللية ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة وبين متوسط تقديرات 

 طينية بقطاع غزة.مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفمس

خٙخ  اٌزٛي١بد َ

 االضزًبو

 خٙخ اٌزٕف١ػ

العهؿ عمِ دعـ اسةقٛلٓب دٓواف الرقابب بها ٓعهؿ عمِ ةحقٓؽ  - 1
 اٌٖداؼ الةْ أىشأ هف أجمٍا.

أُغٌِ

 اُزْو٣ؼ٢

اُِغ٘خ

 اُوب٤ٗٞٗخ

أُغٌِ عدـ السهاح لمجٍات الخارجٓب الةدخؿ فْ عهؿ الدٓواف. - 2

 اُزْو٣ؼ٢

ُغ٘خاُوهبثخ

 اُؼبٓخ

 

إٌز١دخ 

 اٌطبِكخ

( بين متوسط تقديرات α≤0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة في مدى تطبيق المعايير الرقابية الدولية 

  .وبين متوسط تقديرات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفمسطينية

خٙخ  اٌزٛي١بد ّ

 االضزًبو

 خٙخ اٌزٕف١ػ

.الحرص عمِ اٚلةزاـ بالهعآٓر الدولٓب لٗجٍزة الرقابٓب - 1

 

ك٣ٞإ

اُوهبثخ

 أُب٤ُخ

ا٘دارة العاهب 
 لمرقابب 
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 : اٌعؼاقبد اٌّمزؽزخ4.7

من خالل االطالع عمى المادة النظرية ليذه الدراسة والرجوع لالطار النظري الخاص بيا , يرى 
متغيرات مختمفة يمكنيا التأثير  بدراسات أخرى ذات أن ىذه الدراسة تقدم ما يفيد بالقيامالباحث 
  كالتالي: ,داء ديوان الرقابةعمى أ

عف حاٚت الفساد الهالْ واٚداري فْ دور دٓواف الرقابب الهالٓب واٚدآرب فْ الكشؼ  -
 الهؤسسات الحكوهٓب.

 أتر الرقابب اٚدآرب  فْ ةعٓزز هبدأ الشفافٓب والهساءلب فْ الهىظهات الحكوهٓب. -
 هدى ةطبٓؽ دٓواف الرقابب الهالٓب واٚدآرب فْ فمسطٓف  لمهعآٓر الدولٓب لٗجٍزة الرقابٓب. -
 الهالْ وا٘داري  فْ الوزارات الفمسطٓىٓب.أتر ههارسب الرقابب فْ الحد هف الفساد  -
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 .ِؽاخغ اٌعؼاقخ

 أٚالً: اٌىزت 

 (الفساد : أسبابً وطرؽ هكافحةً, ط 2004أبو دٓب, أحهد )ئةٛؼ هف اجؿ , اٚ 1
 فمسطٓف , , راـ اهلل أهاف /الهساءلب والىزاٌب

  ( الىزاٌب والشفافٓب والهسائمب فْ هواجٍب 2010والهسائمب)اٚئةٛؼ هف أجؿ الىزاٌب
 .2ط الفساد,

 (الىزاٌب والشفافٓب والهسائمب فْ عهؿ الٍٓئات 2012اٚئةٛؼ هف أجؿ الىزاٌب والهسائمب )
 (.59الهحمٓب فْ قطاع غزة, سمسمب ةقآرر)

 (الىزاٌب والشفافٓب والهسائمب 2013اٚئةٛؼ هف أجؿ الىزاٌب والهسائمب ) فْ هواجٍب
 .3ط الفساد,

 (ش, هحهد , دار 1وقواعد الحكـ الرشٓد ,ط الىظاـ الدٓهقراطْ( هرةكزات 2010درٓو
 .الىٍضب العربٓب, القاٌرة 

 (2013عبد المطٓؼ, عادؿ)  برىاهج اٖهـ الهةحدة الحكـ الرشٓد , الهضهوف والةطبٓؽ ,
 (.UNDPاٚىهائْ )

 (الحكـ الصالح 2010الغزالْ, صٛح هحهد ) الطٓرؽ إلِ الةىهٓب , جهعٓب الشفافٓب
ةٓب.  الكٓو

 (هحاضرات فْ إدارة الحكـ الرشٓد وةطبٓقاةٍا فْ فمسطٓف ,ط2012الهدٌوف, ىافذ )1 ,
 , فمسطٓف هكةبب وهطبعب دار الهىارة, غزة

 (الىزاٌب والشفافٓب والهسائمب فْ هواجٍب الفساد,2007هصمح, عبٓر ,) اٚئةٛؼ هف أجؿ
 1/ أهاف, طمبالىزاٌب والهسائ

  الهؤسسب العاهب لمةعمٓـ الفىْ والةدٓرب الهٍىْ, هبادئ إدارة اٖعهاؿ, الههمكب العربٓب
 السعودٓب.

 ثب١ٔبً: اٌؽقبئً اٌؼ١ٍّخ

  
 ( جراءات الةحمٓمٓب فْ الهراجعب كأداة أتر اسةخداـ ا٘ ( 2012أبو شرخ, هحهد أكـر

ب عمِ هكاةب الةدقٓؽ فْ قطاع هٓداىٓلمرقابب عمِ اٖداء واكةشاؼ اٚىحرافات , دراسب 
 .,  فمسطٓف, رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة( الجاهعب ا٘سٛهٓب, غزةغزة



353 

 

 (بٓب 2015أبو عودة, هروة عاطؼ ( أتر هؤشرات الحكـ الرشٓد والفساد عمِ العوائد الضٓر
(, رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة( 2013-1969, دراسب قٓاسٓب لحالب فمسطٓف هف الفةرة)

 لجاهعب ا٘سٛهٓب , غزة, فمسطٓف ا
 (اد ( الدور الرقابْ لوزارة اٚقةصاد الوطىْ عمِ الواردات هف 2013أبو ٌاشـ, هحهد ٓز

 ., فمسطٓفالهواد الغذائٓب, رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة(الجاهعب ا٘سٛهٓب, غزة
 (ر اٖداء الرقابْ لدٓواف الرقابب الهالٓب 2006أبو ٌداؼ, هاجد هحهد ـ وةطٓو (, ةقٓو

وا٘دآرب , دراسب عمِ الهؤسسات الحكوهٓب بقطاع غزة, رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة ( 
 ,  فمسطٓفالجاهعب ا٘سٛهٓب , غزة 

 (ًالهؤشرات الهفآٌهٓب والعهمٓب لمحكـ الصالح فْ الٍٓئات 2008أحهد, أٓهف ط )
, رة( جاهعب الىجاح الوطىٓب, ىابمسهىشو  رسالب هاجسةٓر)غٓر ٓب,ب الفمسطٓىالهحمٓ

 فمسطٓف.
 (هدى ةطبٓؽ  هعآٓر الةدقٓؽ الحكوهْ الهةعارؼ عمٍٓا فْ دٓواف 2015اٖغا, ىعهاف )

 ,  فمسطٓفالرقابب الهالٓب وا٘دآرب فْ فمسطٓف, رسالب هاجسةٓر)غٓر هىشورة(
 (ْالحوكهب فْ اله2008اٖغا, وفٓؽ حمه"  ) ,"ىظهات اٌٖمٓب الفمسطٓىٓب فْ قطاع غزة

ر بغزة, سمسمب العمـو ا٘ىساىٓب   . 2,ع10هج, هجمب جاهعب اٌٖز
 (شكالٓب الحكـ الراشد وعٛقةٍا بالىهو 2006اهىصوراف, سٍٓمب ( الفساد اٚقةصادي وا 

 اٚقةصادي, دراسب ةحمٓمٓب عمِ الجزائر.
 (هدى فاعمٓب 2008باعموي, هحهد بف سمٓهاف ) الرقابب ا٘دآرب عمِ  أعهاؿ الجهعٓات

 الخٓٓرب واىعكاساةٍا اٖهىٓب , رسالب هاجسةٓر)غٓر هىشورة( جاهعب ىآؼ لمعمـو اٖهىٓب .
 (ْشكالٓب عجز هٓزاىٓب البمدٓب, 2009براٌهْ, ىظٓرة دوباب ( الحكـ الرشٓد الهحمْ وا 

 رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة( جاهعب أبْ بكر بمقآد, الجزائر .
 (دور وحدة الرقابب والةدقٓؽ ا٘داري فْ ةعٓزز هبادئ 2010البرغوتْ, هحاسف سمٓهاف  )

الحكـ الرشٓد فْ الهؤسسات الحكوهٓب فْ الضفب الغربٓب هف وجٍب ىظر الهدققٓف 
, ا٘دآرٓف وهوظفْ الشؤوف ا٘دآرب, رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة( جاهعب القدس

 .فمسطٓف



355 

 

 (السعٓد , ا فْ ةقٓٓـ أداء الهؤسسب اٚقةصادٓب(أسال2008بمـو , رسالب ٓب الرقابب ودوٌر
 هاجسةٓر )غٓر هىشورة(

 (سعٓد هاٌر , ( ىظاـ الرقابب والهحاسبب الهالٓب فْ العٍد الىبوي والخٛفب 2015الحاطـو
 ., فمسطٓفالراشدة, رسالب هاجسةٓر)غٓر هىشورة( الجاهعب ا٘سٛهٓب , غزة

 (واقع ا2011حرب, ىعٓهب هحهد ) لشفافٓب ا٘دآرب وهةطمبات ةطبٓقٍا فْ الجاهعات
 , فمسطٓفسٛهٓب, غزة هاجسةٓر )غٓر هىشورة( الجاهعب ا٘الفمسطٓىٓب بقطاع غزة, رسالب 

 (الحكـ الرشٓد فْ الشركات الهساٌهب العاهب فْ فمسطٓف 2011حسٓف, عهاد صالح )
عمِ الةىهٓب, رسالب  وهدى جآٌزةٍا لةطبٓؽ هدوىب قواعد حوكهب الشركات واىعكاساةً

 , القدس, فمسطٓفالةىهٓب الهسةداهب , جاهعب القدسهاجسةٓر)غٓر هىشورة( هعٍد 
 (ْدور ةطبٓؽ هبادئ الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات غٓر 2012الحمو, أحهد فةح )

الحكوهٓب فْ قطاع غزة فْ ةحقٓؽ الةىهٓب الهسةداهب, رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة( 
 ., فمسطٓفزةالجاهعب ا٘سٛهٓب, غ

 (هدى ةطبٓؽ الحوكهب الجٓدة فْ بمدٓات الضفب الغربٓب, 2008الداعور, اسٛـ بدوي )
 , فمسطٓفر هىشورة(, جاهعب الخمٓؿ, الخمٓؿرسالب هاجسةٓر )غٓ

 (2006الرحاحمب, هحهد ٓاسٓف ) دور قاىوف الهحاسبب فْ الهحافظب عمِ اٖهواؿ العاهب
, الهجمب اٖردىٓب فْ إدارة الهةغٓرات الهعاصرة فْ الههمكب اٖردىٓب الٍاشهٓب فْ ظؿ

 . 282,ص 2دد,ع2مد هج اٖعهاؿ,
 (دور دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب فْ اكةشاؼ 2014زكارىب, فؤاد؛ وأبو زبٓدة أشرؼ )

بٓب بعىواف الرقابب حاٚت الفساد فْ الٍٓئات الهحمٓب,  ورقب عهؿ هقدهب فْ الدورة الةدٓر
 . لمعاهمٓف فْ وزارة الحكـ الهحمْ,وهكافحب الفساد 

 (الهبادئ اٖساسٓب لمرقابب الهصرفٓب الفعالب الصادرة عف 2005السٓقمْ, هحهد صالح)
ـ, رسالب هاجسةٓر) غٓر هىشورة(الجاهعب 1997لجىب بازؿ لمرقابب الهصرفٓب سىب 

 ., فمسطٓفا٘سٛهٓب, غزة
 (واقع الرقابب ا٘دآرب الداخ2007شآٌف, سهر هحهد ,) مٓب فْ الهىظهات اٌٖمٓب بقطاع

 ,  فمسطٓفغزة, رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة(, الجاهعب ا٘سٛهٓب, غزة
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 (ؿ لمهؤسسات اٌٖمٓب, 2005شرؼ, جٍاد هحهد ( أتر الرقابب الهالٓب عمِ اسةهرار الةهٓو
دراسب هٓداىٓب عمِ الهؤسسات اٌٖمٓب بقطاع غزة, رسالب هاجسةٓر)غٓر هىشورة( الجاهعب 

 ., فمسطٓفسٛهٓب, غزةا٘
 ( هقوهات الحكـ الراشد فْ اسةداهب الةىهٓب العربٓب , هركز 2004الشٍواف, ىوفؿ ,)

 , العراؽلدراسات اٚقمٓهٓب, جاهعب الهوصؿا
 (هدى فعالٓب الهوازىات كأداة لمةخطٓط والرقابب فْ 2007الشٓخ عٓد, إبرآٌـ هحهد )

 ., فمسطٓفهىشورة( الجاهعب ا٘سٛهٓب, غزةبمدٓات قطاع غزة , رسالب هاجسةٓر )غٓر 
 (دور الهصارؼ فْ الرقابب عمِ عهمٓات غسٓؿ اٖهواؿ, 2008العاجز, رىا فاروؽ )

دراسب عمِ الهصارؼ الفمسطٓىٓب بقطاع غزة, رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة( الجاهعب 
 , فمسطٓفا٘سٛهٓب , غزة.

 (دور الهشاركب السٓاسٓب فْ ةر 2007عاهر, صبع ) قٓب الحكـ الصالح , رسالب
  )غٓر هىشورة(.هاجسةٓر

 (2013العجموىْ, هحهد هحهود ) الُهسةداهب  اٚقةصادٓبأتر الحكـ الرشٓد عمِ الةىهٓب
 والتمويل اإلسالمي لالقتصادالمؤتمر العالمي التاسع بحث مقدم إلى , فْ الدوؿ العربٓب

 ,جدة, الههمكب العربٓب السعودٓب. من منظور إسالمي واالستقرارحول النمو والعدالة 
 (رقابب دٓواف الهحاسبب ا٘دآرب والهالٓب عمِ اٖجٍزة 2014العفاسْ, عمْ هحهد )

 الحكوهٓب .
 (هدى فعالٓب ىظاـ الرقابب الداخمٓب فْ ظؿ ىظـ الهعموهات 2012عواد, ىآرهاف )

رسالب الهحاسبٓب اٚلكةروىٓب, دراسب عمِ الهصارؼ ا٘سٛهٓب فْ قطاع غزة, 
 , فمسطٓفالجاهعب ا٘سٛهٓب, غزة. هاجسةٓر)غٓر هىشورة(

 (ةقٓٓـ هدى فعالٓب ىظاـ الرقابب عمِ اٖغذٓب, دراسب 2014عودة, رشٓد سٓؼ الدٓف )
حالب بمدٓب غزة وبمدٓات شهاؿ غزة, رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة( الجاهعب ا٘سٛهٓب, 

 ., فمسطٓفغزة
 (العٛقب2012عوض, ةاهر ةوفٓؽ )  بٓف عىاصر الرقابب الداخمٓب وجودة الخدهات

ارؼ العاهمب فْ قطاع غزة هف وجٍب ىظر العاهمٓف, رسالب فٓب , دراسب عمِ الهصر الهص
 .فمسطٓف, هاجسةٓر)غٓر هىشورة(, الجاهعب ا٘سٛهٓب, غزة
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 (هدى فاعمٓب ىظاـ ال2005عٓاش, ٓوسؼ حسف ) ْحكاـ الرقابب عمِ إرقابب الداخمٓب ف
 ,  فمسطٓفطب اٖوىروا فْ قطاع غزة, فْ ضوء هعآٓر الهراجعب الدولٓبأداء أىش

 (ا, 2012غادر, هحهد ٓاسٓف ورقة عمل مقدمة لممؤتمر ( هحددات الحوكهب وهعآٌٓر
 ـ 2012 , لبىاف, , جاهعب الجىاف العممي الدولي عولمة اإلدارة في عصر المعرفة 

 (أتر الرقابب 2009الغهاري, هحهود حهزة ,) ْؿ هؤسسات الةعمٓـ العال الهالٓب عمِ ةهٓو
 فْ فمسطٓف , دراسب هٓداىٓب عمِ الجاهعات العاهمب فْ قطاع غزة .

 (هدى فاعمٓب اٖسالٓب الحدٓتب فْ هكافحب الفساد ا٘داري هف وجٍب 2011الغىاـ, فٍد )
)غٓر ىظر أعضاء هجمس الشورى فْ الههمكب العربٓب السعودٓب , رسالب هاجسةٓر

 .(هىشورة
 ور الرقابْ لٍٓئب الرقابب والةحقٓؽ هف دعالٓب الفى ده2003) بف هوسِ ) دٓث, سعو غال

 اهعب ىآؼ.جٓب, رسالب هاجسةٓر , دوجٍب ىظر القٓادات الةىفٓذٓب بالوزارات السعو 
 (ر الدور الرقابْ لدٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآرب 2011فرواىب, راهْ أحهد ـ وةطٓو ( ةقٓو

ر, أداء الجاهعات الفمسطٓىٓب, رسالب هاجسةٓفْ الرقابب عمِ  ر)غٓر هىشورة( جاهعب اٌٖز
 ,  فمسطٓفغزة

 (واقع الرقابب الداخمٓب فْ القطاع الحكوهْ , دراسب عمِ 2004كٛب, سعٓد ٓوسؼ ,)
وزارات السمطب الفمسطٓىٓب بقطاع غزة , رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة( الجاهعب 

 ,  فمسطٓفا٘سٛهٓب, غزة
  ( العواهؿ الهؤترة فْ العٛقب بف الةدقٓؽ الداخمْ والخارجْ 2014ف, رغدة ابرآٌـ)الهدٌو

ا فْ ةعٓزز ىظاـ الرقابب الداخمٓب وةخفٓض ةكالٓؼ الةدقٓؽ الخارجْ ,  فْ الهصارؼ وأتٌر
 ,  فمسطٓف, غزةر)غٓر هىشورة( الجاهعب ا٘سٛهٓبرسالب هاجسةٓ

 (الرقابب ا2014الهدٌوف, ضٓاء الدٓف سعٓد ) لقضائٓب عمِ دسةوٓرب القواىٓف , دراسب
هىشورة( الجاهعب ا٘سٛهٓب,  هقارىب بٓف أهٓركا وهصر وفمسطٓف , دراسب هاجسةٓر )غٓر

 ,  فمسطٓفغزة
 (ا فْ 2014هرشود, باسـ سالـ ( و الرقابب عمِ أداء اٖجٍزة اٖهىٓب الفمسطٓىٓب , ودوٌر

ر)غٓر هىشورة( جاهعب الىجاح, ىشر الحٓرات وةحقٓؽ السمـ اٌٖمْ , رسالب هاجسةٓ
 ,  فمسطٓفبمسىا
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 (واقع ةطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد وعٛقةٍا باٖداء 2013هطٓر, سهٓر عبد الرازؽ )
٘دارة والسٓاسب ا٘داري فْ الوزارات الفمسطٓىٓب, رسالب هاجسةٓر)غٓر هىشورة( أكادٓهٓب ا

 , فمسطٓف, غزة لمدراسات العمٓا
 (دور القضاء فْ ةعٓزز الحكـ الرشٓد فْ فمسطٓف, رسالب 2014ىصر اهلل, أشرؼ رفٓؽ )

 , فمسطٓفت العمٓا, غزةهاجسةٓر) غٓر هىشورة( أكادٓهٓب ا٘دارة والسٓاسب لمدراسا
 (الرقابب ا٘دآرب وعٛقةٍا باٖداء الوظٓفْ فْ اٖجٍزة اٖهىٓب, 2003الىهٓاف, عبد اهلل ,)

 .ٓؼ لمعمـو اٖهىٓب( أكادٓهٓب ىارسالب هاجسةٓر)غٓر هىشورة
 (ب دور هؤسسات الهجةهع  ,(2011الهركز الفمسطٓىْ لٛةصاٚت والسٓاسات الةىهٓو

 .الهدىْ فْ ةعٓزز الحكـ الرشٓد
  (, هدى ةطبٓؽ هىظهات القطاع الخاص لهعآٓر الحكـ الرشٓد 2015هحهود )ٌممو, ىٍمب

ا فْ ةعٓزز إدارة الدولب, رسالب هاجسةٓر )غٓر هىشورة(,  أكادٓهٓب ا٘دارة والسٓاسب ودوٌر
 ., فمسطٓفلمدراسات العمٓا, غزة

 (بب, عبٓر حسف ( واقع ةأٌٓؿ قٓادات الدولب فْ الحكوهب الفمسطٓىٓب بقطاع غزة 2015ٌو
ة والسٓاسب ودوري فْ ةحقٓؽ الحكـ الرشٓد, رسالب هاجسةٓر) غٓر هىشورة( أكادٓهٓب ا٘دار 

 , فمسطٓفلمدراسات العمٓا, غزة
 ري فْ 2015سف عفٓؼ)العرآشْ, ح ( واقع ىظاـ الرقابب ا٘دآرب اٚلكةروىٓب وسبؿ ةطٓو

الشؽ الهدىْ فْ قطاع غزة, رسالب هاجسةٓر)غٓر هىشورة(  -وزارة الداخمٓب الفمسطٓىٓب
 .أكادٓهٓب ا٘دارة والسٓاسب لمدراسات العمٓا, غزة, فمسطٓف

 (دور الحوكهب الهحمٓب فْ إرساء اله2012لباؿ, ىصر الدٓف ) دف الهسةداهب, رسالب
 هاجسةٓر)غٓر هىشورة( جاهعب قاصدي هرباح.

  (2011الهركز الفمسطٓىْ لٛةصاٚت والسٓاسات الةىهوٓب),  دور هؤسسات الهجةهع
 .الهدىْ فْ ةعٓزز الحكـ الرشٓد

 ثبٌثبً: ِٛالغ اإلٔزؽٔذ ٚاٌّمبالد

 (اسةراةٓجٓات هواجٍب الفساد الهالْ 2013اٖقرع, ىور طاٌر :)عمِ     هقاؿ, وا٘داري
 :الرابط هةاح عبر هوقع اٚئةٛؼ هف أجؿ الىزاٌب والشفافٓب أهاف,

palestine.org-http://www.aman1/9/2015ربه٣ـاُي٣بهح  

http://www.aman-palestine.org/
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 السابع,  خمؽ الفرص لٗجٓاؿ القادهب , الفصؿ(2002 )ةقٓرر الةىهٓب العربٓب اٚىساىٓب
 http://www.un.org: هةاح عبر الرابط :

 (أٌـ وأبرز وسائؿ هكافحب الفساد فْ أىظهب العالـ, هقاؿ 2011ةٓشوري , عبد الرحهف, )
 http://www.ahewar.orgالةالْ  عمِ هوقع هجمب الحوار الهةهدف هةاح عبر الرابط

  3/9/2015ربه٣ـاُي٣بهح
 (قٓاس قوة الدولب هف خٛؿ الحكـ الرشٓد , 2006جمطْ, غالـ, وعزي, اٖخضر :)

 :هقاؿ هةاح عبر الرابط, الةجربب الجزائٓرب
mlpost_625.ht-http://arbiboumediene.blogspot.com/2012/03/blog 

 2015-9-1ربه٣ـاُي٣بهح
 ,هفٍـو الحكـ الرشٓد , هقاؿ هةاح عبر الرابط :  هحهود خمٓفب, بىاء جودة

http://democraticac.de/?p=1732   
 ( أعداد الهوظفٓف هف الفئب العمٓا.2015دٓواف الهوظفٓف العاـ ) 
 (الفساد أسبابً وهظاٌري وطرؽ عٛجً, هقاؿ هةاح عبر 2011الشاطري , هشعاف , )

   http://www.hrdiscussion.comالرابط : 
 ,(: الحكـ الصالح الرشٓد هف هىظور إسٛهْ, هقاؿ هةاح 2011سٓؼ الدٓف) عبد الفةاح

http://almuslimalmuaser.org 
 (ْ2006عبد الىور, ىاج)  ْدور هىظهات الهجةهع الهدىْ فْ ةحقٓؽ الحكـ الرشٓد ف

 . 115/121ص,3عجاهعب بسكرة , الجزائر" هجمب الهفكر,
 (الحٓرات العاهب أساس الحكـ الرشٓد, هقاؿ عمِ هوقع جٓردة 2011الحهد, جواد )

 http://www.addustour.comالدسةور عبر الرابط 
  ـ , هعآٓر الةدقٓؽ الحكوهْ الفمسطٓىٓب2004لسىب   15قاىوف دٓواف الرقابب الهالٓب رقـ. 
  ,ًا؟ هةاح عبر الرابط دحكهًا رشٓ دىٓر( لهاذا 2015ة)دهٓؿ عو جابرآٌـ

http://saudiinfocus.com  
 ,عمِ الرابط هةاح هوقع هفكرة ا٘سٛـ,  ,(3سمسمب الرقابب ا٘دآرب ) ,هصطفِ كٓرـ

 10/8/2015ةآرخ الٓزارة     http://islammemo.cc/fan الةالْ:
  ,هوقع دٓواف الرقابب الهالٓب وا٘دآربhttp://www.saacb.psربه٣ـاُي٣بهح

22/8/2015. 

http://www.ahewar.org9/
http://arbiboumediene.blogspot.com/2012/03/blog-post_625.html
http://democraticac.de/?p=1732
http://democraticac.de/?p=1732
http://www.hrdiscussion.com/
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=467:el7okm
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=467:el7okm
http://www.addustour.com/
http://islammemo.cc/fan-
http://www.saacb.ps/
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 (هةاح عبر الرابط: 2008هوقع دٓواف الهوظفٓف العاـ )diwan.ps http://www. 
 هساءً  10الساعب  28/9/2015ربه٣ـاُي٣بهح

 ِّٞاُزغبهحٓٞهغػeltgara.com-http://www.3loom11/8/2015ّربه٣ـاُي٣بهح 
 هوقع وزارة الهالٓب الفمسطٓىٓب http://www.pmof.ps   
 ( 2005الىظاـ الهالْ لموزارات والهؤسسات العاهب الفمسطٓىٓب) : متاح عبر الرابط 

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=780  ربه٣ـاُي٣بهح

 .ٕجبؽب11اَُبػخ16/8/2015ّ

 ,ْ( :الفساد ا٘داري هفٍوهً أسبابً وهظاٌري, ةجربب العراؽ فْ 2007ٓاسر خالد) الوائم
 , هةاح عبر الرابط : 80الفساد ,  هقاؿ هىشور فْ هجمب الىبأ ع

http://annabaa.org 22/8/2015ّربه٣ـاُي٣بهح  
 (ٓر مدي, ٌز ( :العدؿ والهساواة واٚىصاؼ, هقاؿ عمِ هوقع الحوار الهةهدف   2013الخٓو

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=361780الرابط 
 هساًء. 6ـ الساعب 2016-3-6ةآرخ الٓزارة, 
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 (2ٍِسك ؼلُ)

 االقزجبٔخ ثًٛؼرٙب إٌٙبئ١خ

 : الموضوع

 تعبئة استبٌان لبحث ماجستٌر بعنوان

كٝهك٣ٞإاُوهبثخأُب٤ُخٝاإلكاه٣خك٢رؾو٤نٓؼب٤٣واُؾٌْاُو٤ّلك٢اُٞىاهاداُلَِط٤٘٤خ""

اٌُو٣ٔخاألؿاٌُو٣ْ/األفذ

اَُالّػ٤ٌِْٝهؽٔخهللاٝثوًبرٚ،،،

دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تحقيق معايير الحكم الرشيد )ٓقـو الباحث بدراسب  حوؿ 
لذا ىرجو هف سٓادةكـ الةكـر بالهساعدة فْ  ,(في الوزارات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة

الحصوؿ عمِ الهعموهات والبٓاىات الهطموب ا٘جابب عىٍا فْ ٌذا اٚسةبٓاف, عمهًا بأف ٌذي 
 الهعموهات سةبقِ سٓرب ولف ةسةخدـ إٚ فْ إطار البحث  العمهْ فقط .

 شاكٓرف لكـ حسف ةعاوىكـ,,,,,, وةقبموا فائؽ اٚحةراـ,,,

                                                    الباحث/ ابراهٌم غازي قوٌدر                                                

 البٌانات الشخصٌة –القسم األول  

 
 اسم الوزارة

 
 

 الجنس
 

 أنثى ذكر

 
 

 

 العمر
 

 فأكثر 53 41-53 31-43 25-33

 
 

   

 الوظٌفة
 

  مدٌر عام مساعدوكٌل  وكٌل وزارة

 
 

   

المؤهل 
 العلمً
 

 دكتوراه
 

 ماجستٌر
 

 بكالورٌوس
 

 دبلوم فأقل

    

 
سنوات 
 الخدمة
 

 سنوات فأكثر 13 سنوات 13-5 سنوات فأقل 5
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 )ا٠ُأ١ٓلٟروٟكهعخرؾوناُؼجبهاداُزب٤ُخ(ٚالغ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ–اُوَْاُضب٢ٗ 

 أظاء ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ  –اٌّسٛؼ األٚي 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 البٌان م

111
% 

91
% 

81
% 

71
% 

61
% 

51
% 

41
% 

31
% 

21
% 

11
% 

ٌعمل الدٌوان على ضمان سالمة النشاط  1
 المالً .

          

ٌعمل الدٌوان على ضمان حسن استخدام  2
 السلطة.

          

كفاءة األداء ٌعزز دٌوان الرقابة من  3
 اإلداري.

          

ابعة األمور ٌحرص الدٌوان على مت 4
 داري والمالً .المتعلقة  بالعمل اإل

          

ٌحرص الدٌوان على مطابقة النشاط المالً  5
 .للقوانٌن واألنظمة النافذة

          

تسهم رقابة الدٌوان فً رفع كفاءة األداء  6
 .فً الوزارة

          

تتسم العالقة بٌن موظفً الوزارة ومفتشً  7
 الدٌوان بالتعاون.

          

ٌلتزم مفتشو الدٌوان باألنظمة والمعاٌٌر  8
 الرقابٌة أثناء العمل.

          

إجراءات الدٌوان ال تعٌق سٌر األعمال فً  9
 الوزارة.

          

 اٌّسٛؼ اٌثبٟٔ :

  ظؼخخ اقزمال١ٌخ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ 

مكانة دٌوان الرقابة بٌن المؤسسات تدعم  1
 استقاللٌته فً تنفٌذ أعماله الرقابٌة.

          

أعطى القانون دٌوان الرقابة االستقالل  2
 الكافً.

          

٣ٔبهًاُل٣ٞإأػٔبُٚثؼ٤لاًػٖاُزؾ٤ي1

ٝأُؾبثبح.

          

٣زٔزغٓلزْٞاُل٣ٞإثبالٍزوال٤ُخٝاُؾ٤بك٣خ3

أص٘بءر٘ل٤نأُٜبّ.

          

٣زٔزغك٣ٞإاُوهبثخثبالٍزوالٍأُب٢ُك5٢

اهواهٝر٘ل٤نٓٞاىٗزٚ.

          

ٖٓفالٍاالٛالع٣ٔبهًاُل٣ٞإأػٔبُٚ 6

ػ٠ِاُزوبه٣وأُب٤ُخٝاإلكاه٣خُِٞىاهح.

          

اُل٣ٞإثزؾل٣لاُٞهذاُز٢رغو١ك٣ٚ٤وّٞ 7

اُي٣بهحكٕٝرلفَٖٓٝىاهرٌْ
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 11 البٌان م
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 المحور الثالث :
 مدى تطبٌق الدٌوان للمعاٌٌر للرقابٌة 

ٌمارس الدٌوان اإلجراءات الرقابٌة بناء  1
 .الرقابٌةعلى المعاٌٌر 

          

ٌوجد فهم واضح لمعاٌر الرقابة الدولٌة  2
 .لدى مفتشً الدٌوان

          

ٌتم قٌاس جودة العملٌة الرقابٌة بناء على  3
 .المعاٌٌر الرقابٌة

          

ُةؤسس العٛقب بٓف الدٓواف والوزارة بىاء  4
 عمِ الهعآٓر الرقابٓب

          

            

 

 الثالث... ) معاٌٌر الحكم الرشٌد ( القسم
 معٌار المشاركة –المحور األول 

ٌتوفر فً الدٌوان نظام معلومات حول  1
 األداء التنظٌمً لوزارتكم .

          

ٌعمل دٌوان الرقابة على تقدٌم النصح  2
 واإلرشاد .

          

ٌحفز الدٌوان العاملٌن فً الوزارات على  3
 وتقدٌم المقترحات .إبداء الرأي 

          

ٌشارك الدٌوان فً الندوات واللقاءات التً  4
 تعقدها الوزارة.

          

ٌشارك الدٌوان فً تقدٌم  مقترحاته لحل   5
 المشكالت التً ٌتم الكشف عنها. 

          

 تغذٌة ٌقدم معلومات نظام ٌوفر الدٌوان  6
 .األداء التنظٌمً عن فورٌة راجعة

 

          

 
 معٌار  الرؤٌة االستراتٌجٌة -المحور الثانً 

توجد رؤٌة إستراتٌجٌة توحد منظور  1
 .الدٌوان والوزارة للتنمٌة

          

توجد خطة إستراتٌجٌة واضحة للدٌوان  2
 .مرتبطة برؤٌته ورسالته

          

ٌتم اطالع الموظفٌن فً الوزارة على  3
الدٌوان  لتحقٌقها من األهداف التً  ٌطمح 

 خالل أعماله.
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 معٌار سٌادة القانون -المحور الثالث

ٌتوفر لدٌكم علم باإلجراءات القانونٌة التً  1
 ٌتخذها الدٌوان تجاه المخالفٌن .

          

قانون الدٌوان على الجمٌع دون  ٌتم تطبٌق 2
 استثناء.

          

ٌوفر الدٌوان إجراءات قانونٌة واضحة  3
 ومحددة.

          

ٌوفر قانون الدٌوان الحماٌة الكاملة لحقوق  4
 الموظفٌن.

          

ٌمارس مفتشو الدٌوان أعمالهم وفقاً ألحكام  5
 القانون المعمول بها .

          

 
 الشفافٌة  معٌار –المحور الرابع 

ٌمارس الدٌوان أعماله بشكل واضح دون  1
 تعقٌد.

          

ٌسعى الدٌوان لنشر الوعً لدى الجهات  2
 الخاضعة لرقابته .

          

ٌتبنى الدٌوان نمط االنفتاح فً تعامله مع  3
 الجهات الخاضعة لرقابته.

          

تقارٌره الرقابٌة للجهات ٌقوم الدٌوان بتوفٌر  4
 الخاضعة لرقابته.

          

الوزارة على دراٌة بجمٌع المعلومات   5
 المتعلقة بقانون الدٌوان.

          

 
 معٌار االستجابة -المحور الخامس

ٌضع الدٌوان اإلجراءات الالزمة للكشف  1
 عن االنحرافات واألخطاء. 

          

أسالٌب العمل لدى  ٌعمل الدٌوان على تطوٌر 2
 مفتشٌه .

          

تسهم رقابة الدٌوان فً المحافظة على  3
 .سالمة تطبٌق القرارات

          

ٌحرص الدٌوان أثناء العمل على حماٌة   4
 الموظفٌن .
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 معٌار المسائلة -السادسالمحور 

           ٌساهم  الدٌوان فً تعزٌز مبدأ المساءلة. 1

 ٌدرك العاملون بوضوح اإلجراءات الواجب 2
 االلتزام بها تجاه الدٌوان.

          

ٌعمل الدٌوان على الكشف عن المتورطٌن  3
 فً الفساد مهما كانت رتبتهم التنظٌمٌة.

          

على مساءلة جمٌع المخالفٌن ٌعمل الدٌوان  4
 دون استثناء.

          

 معٌار الكفاءة والفاعلٌة –المحور السابع 

ٌتمتع مفتشو الدٌوان بالكفاءة الالزمة لتأدٌة  1
 أعمالهم.

          

ٌحرص مفتشو الدٌوان على تأدٌة  أعمالهم  2
 بكل فاعلٌة .

          

أثناء تأدٌتهم ٌتمتع مفتشو الدٌوان باألمانة  3
 أعمالهم .

          

ٌهتم الدٌوان بتطوٌر أداء مفتشٌه بشكل  4
 ٌتناسب مع طبٌعة أعمالهم.

          

ٌتمتع مفتشو الدٌوان بالخبرة الواسعة فً  5
 .مجال عملهم 

          

ٌتمتع مفتشو الدٌوان بالقدرة العالٌة على   6
 .تأدٌة أعمالهم

          

مفتشو الدٌوان بالشخصٌة المطلوبة ٌتمتع  7
 للقٌام بمهام التفتٌش.

          

 معٌار  التوافق –المحور الثامن 

ٓعهؿ الدٓواف عمِ حؿ الىزاعات الةْ قد  1
 ةىشأ فْ بٓئب العهؿ  

          

 رغم العاملٌن بٌن التوافق مبدأ ٌدعم الدٌوان 2
 الثقافٌة. مشاربهم اختالف

          

 ٌضمن الوزارة فً التوافق مبدأ تطبٌق 3
 . األهداف تحقٌق

          

 معٌار  المساواة والعدالة –المحور التاسع 

 خدماته بعٌداً  تقدٌم على ٌحرص الدٌوان  1
 .أو التحٌز التمٌٌز عن

          

 فً للمشاركة الجنسٌن لكال المجال إفساح ٌتم 2
 .صناعة القرار

          

 كال من الوزارة فً للموظفٌن الترقً فرص 3
 .متساوٌة الجنسٌن
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 (3ٍِسك ؼلُ )

 2004( ٌكٕخ 15لبْٔٛ ظ٠ٛاْ اٌؽلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ ؼلُ )



ػ٠ِاُوبٕٗٞاألٍب٢ٍأُؼلٍ،ٝػ٠ِهب٤ٕٛٞٗئخاُوهبثخاالٛالعهئ٤ٌاَُِطخا٤ُ٘ٛٞخاُلَِط٤٘٤خثؼل

ثبْٗبء٤ٛئخاُوهبثخاُؼبٓخ،ٝػ٠ِاُوواه1994َُ٘خ22،ٝػ٠ِاُوواههه1995َُْ٘خ17اُؼبٓخههْ

ثزؼ٤٤ٖهئ٤ٌُٜ٤ئخاُوهبثخاُؼبٓخ،ٝث٘بءػ٠ِٓبأهوٙأُغٌِاُزْو٣ؼ٢ثغَِز1995َُٚ٘خ301ههْ

ّإٔلهٗباُوبٕٗٞاُزب14/4/2004:٢ُأُ٘ؼولحثزبه٣ـ



 اٌفًً األٚي

 أزىبَ ػبِخ

 (  1ِبظح ) 

رلٍ ُْ ٓب أكٗبٙ ُٜب أُقٖٖخ أُؼب٢ٗ ٌُِِٔبدٝاُؼجبهادا٥ر٤خ ٌٕٞ٣ اُوبٕٗٞ ٛنا ك٢رطج٤نأؽٌبّ

هئ٤ٌ ا٤ُ٘ٛٞخ: هئ٤ٌاَُِطخ اُلَِط٤٘٤خ. ا٤ُ٘ٛٞخ اَُِطخ ا٤ُ٘ٛٞخ: اَُِطخ ػ٠ِفالفمُي: اُوو٣٘خ

ٌِاُزْو٣ؼ٢:أُغٌِاَُِطخا٤ُ٘ٛٞخاُلَِط٤٘٤خ.ٓغٌِاُٞىهاء:ٓغٌِٝىهاءاَُِطخا٤ُ٘ٛٞخ.أُغ

أُغٌِ أػٚبء ػلك ٌَُ ٝاؽل( )ٖٗق+ أًضو٣خ ُِٔغٌِ: أُطِوخ األؿِج٤خ اُلَِط٢٘٤. اُزْو٣ؼ٢

أُب٤ُخ اُوهبثخ ك٣ٞإ هئ٤ٌ اُل٣ٞإ: هئ٤ٌ ٝاإلكاه٣خ. أُب٤ُخ اُوهبثخ ك٣ٞإ اُل٣ٞإ: اُزْو٣ؼ٢.

أُ اُوهبثخ ٗبئتهئ٤ٌك٣ٞإ ٗبئتهئ٤ٌاُل٣ٞإ: ػبّٝاإلكاه٣خ. ٓل٣و اُؼبّ: أُل٣و ٝاإلكاه٣خ. ب٤ُخ

ك٣ٞإاُوهبثخأُب٤ُخٝاإلكاه٣خ.

 (  2ِبظح )

ٓٞاىٗخ ُٚ ٌٕٞ٣ ٝاإلكاه٣خ" أُب٤ُخ اُوهبثخ ٠َٔ٣"ك٣ٞإ اُوبٕٗٞك٣ٞإػبّ ٛنا ثٔوز٠ٚأؽٌبّ ٣ْ٘ؤ

 ثبُْق٤ٖخ ٣ٝزٔزغ ا٤ُ٘ٛٞخ َُِِطخ اُؼبٓخ أُٞاىٗخ ٖٔٙ ٝاالػزجبه٣خفبٕخ ثبأل٤ِٛخأَُزوِخ ٣زٔزغ

اُوب٤ٗٞٗخاٌُبِٓخُٔجبّوحًبكخاألػٔبٍٝاُْ٘بٛبداُز٢رٌلَرؾو٤نأُٜبّاُز٢هبّٖٓأعِٜب.

 (  3ِبظح )

 رَزٜلف: اُز٢ اُوهبث٤خ اإلعواءادٝاألػٔبٍ ثبُوهبثخ، أُب٢ُٝؽ٣1َٖوٖل اُْ٘بٛ ٍالٓخ ٙٔبٕ .

 ك٢األؿواٗاُز٢فٖٖٔٓأعِٜب. أُبٍاُؼبّ األكاء،2اٍزقلاّ اُزلز٤ِاإلكاه١ُٚٔبًٕلبءح .

 ٝعل. أ٣٘ٔب االٗؾواف ٝاٌُْقػٖ اَُِطخ اٍزقلاّ أُب3٢ُٝؽَٖ اُْ٘بٛ ٝٓطبثوخ اَٗغبّ ٓلٟ .

اُ٘ ٝاُوواهاد ٝاُِٞائؼ ٝاألٗظٔخ ُِوٞا٤ٖٗ ٝاإلكاه١ ك4٢بكنح. ٝاُٞٙٞػ ٝاُ٘ياٛخ اُْلبك٤خ ٙٔبٕ .

ا٤ُ٘ٛٞخ َُِِطخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاإلكاه٣خ أُب٤ُخ ثب٤َُبٍبد ٝاُضوخ أُٖلاه٤خ ٝرؼي٣ي اُؼبّ األكاء

اُلَِط٤٘٤خ.

 (  4ِبظح )

ٝثؼل اُٞىهاء ٓغٌِ ٖٓ ر٤َ٘ت ػ٠ِ ث٘بء ا٤ُ٘ٛٞخ اَُِطخ هئ٤ٌ ٖٓ ثوواه اُل٣ٞإ هئ٤ٌ ٣ؼ٤ٖ

٣ؼ٤ٖٗبئتهئ٤ٌاُل٣ٞإثوواهٖٓٓغ2ٌِرؼ٤٤٘ٚثبألؿِج٤خأُطِوخُِٔغٌِاُزْو٣ؼ٢.أُٖبكهخػ٠ِ

.٣ؼ٤ٖأُل٣واُؼبّثوواهٖٓٓغٌِاُٞىهاءثز٤َ٘تٖٓهئ3ٌ٤اُٞىهاءثز٤َ٘تٖٓهئ٤ٌاُل٣ٞإ.

٣ؼ٤ٖهئ٤ٌاُل٣ٞإػلكاًبك٤بٖٓأُٞظل٤ُٖز٤ٌٖٔاُل٣ٞإٖٓاُو٤بّثٜٔبٓٚ.4اُل٣ٞإ.

 (  5ِبظح )

هك٘ ربه٣ـ ٖٓ أٍجٞػبٕ أهٖبٛب ٓلح فالٍ اُل٣ٞإ هئ٤ٌ ػٖ ثل٣ال ا٤ُ٘ٛٞخ اَُِطخ هئ٤ٌ ٣ولّ

أُغٌِاُزْو٣ؼ٢أُٖبكهخػ٠ِأُوّؼُٖٔ٘تهئ٤ٌاُل٣ٞإ.
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 (  6ِبظح )

.أ2ٌٖٕٓٞ٣ٕأ٣ٌٕٕٞكَِط٤٘٤ب.٣1ْزوٛك٣ٖٔ٤ؼ٤ٖهئ٤َبُِل٣ٞإأٝٗبئجبُوئ٤ٌاُل٣ٞإٓب٢ِ٣:

 ٝاالفزٖبٓم١ٝاٌُلبءح .3 ثبُ٘ياٛخٝؽَٖأَُؼخ. ُٚ ٖٓأُْٜٞك ػٖأهثؼ4ٖ٤. أال٣وَػٔوٙ .

أال٣ٌٕٞهلأك٣ٖٖٓٓؾٌٔخٓقزٖخثؤ٣خع٘ب٣خأٝع٘ؾخٓقِخثبُْوفأٝاألٓبٗخأٝعو٣ٔخ5ٍٖٓ٘خ.

عوائْاألٓٞاٍ.

(7ِبظح )

ِطخا٤ُ٘ٛٞخٝأٓبّأُغٌِاُزْو٣ؼ٣ٝ،٢ز٠ُٞأُٜبّٝاُٖالؽ٤بدأٓبّهئ٤ٌا٣ٌَُٕٞاُل٣ٞإَٓئٝالً

أُ٘بٛخثٚٝكوبألؽٌبّاُوبٕٗٞ.

 (  8ِبظح )

٣ولّهئ٤ٌاُل٣ٞإٌَُٖٓهئ٤ٌاَُِطخا٤ُ٘ٛٞخٝأُغٌِاُزْو٣ؼ٢ٝٓغٌِاُٞىهاءروو٣وا٣ٍٞ٘بأٝ

٤٘ٛخٝأُغٌِاُزْو٣ؼ٢ٝٓغٌِػ٘لاُطِتػٖأػٔبُٚٝٓالؽظبرٚٝػ٤ِٚأ٣ٕيٝكهئ٤ٌاَُِطخاُٞ

اُٞىهاءثؤ٣خث٤بٗبدأٝٓؼِٞٓبدأٝكهاٍبدأٝأثؾبس٣طِجٜٞٗبٓ٘ٚٝاُو٤بّثؤ١ػَٔآفو٣ؼٜلثٚا٤ُٚ

ٖٓأ١ْٜٓ٘،٣ْٝ٘واُزوو٣وا١َُٞ٘ك٢اُغو٣لحاُو٤ٍٔخ.

 (  9ِبظح )

ٖٓل٣٘ز٢ؿيحٝهاّهللا.٣ٌٕٞأُوواُوئ٤ٌُِل٣ٞإك٢ٓل٣٘خاُولً،ُٝٚٓووإٓئهزبٕك٢ًَٓ

 (  10ِبظح )

.ال٣غٞىػيٍهئ٤ٌاُل٣ٞا2ٕرٌٕٞٓلحهئبٍخاُل٣ٞإٍجغٍ٘ٞادُلزوحٝاؽلحؿ٤وهبثِخُِزغل٣ل.1

.٣ؾلكاُوارتٝاُؾوٞمأُب٤ُخاألفوُٟوئ3ٌ٤أل١ٍجتٖٓاألٍجبةاالثبألؿِج٤خأُطِوخُِٔغٌِ.

اُغو٣لح ك٢ اُوواه ٣ْٝ٘و اُزْو٣ؼ٢ أُغٌِ ٖٝٓبكهخ ا٤ُ٘ٛٞخ اَُِطخ هئ٤ٌ ٖٓ ثوواه اُل٣ٞإ

اُو٤ٍٔخ.

 (  11ِبظح )

ٓب ًَ ػٖ ثبُؾٖبٗخ اُل٣ٞإ ٝٓٞظلٞ ٝأُل٣و ٝٗبئجٚ اُل٣ٞإ هئ٤ٌ ٣زٔزغ اُوبٕٗٞ ٛنا ألؽٌبّ ٝكوب

٣وٕٞٓٞثٖٚٓأػٔبٍرزؼِنثز٘ل٤نٜٓبْٜٓ.

 (  12ِبظح )

ال٣غٞىاُزلفَك٢أ١ػَٖٔٓأػٔبٍاُل٣ٞإٝرِزيّع٤ٔغاُغٜبداُقبٙؼخُوهبثخاُل٣ٞإثبُزؼبٕٝ

٣طِتاُل٣ٞإٜٓ٘ب.اٌُبَٓٝاُزبّك٤ٔب

 اٌفًً اٌثبٟٔ

 رهى١ً اٌع٠ٛاْ

(  13ِبظح )

ٝاُقجواء1 ٝأَُزْبه٣ٖ أُل٣و٣ٖ ٖٓ ٝػلك اُؼبّ ٝأُل٣و ٝٗبئجٚ هئ٤ٌاُل٣ٞإ ٖٓ اُل٣ٞإ ٌَُْ٣

أُغٌِ ٖٓ اُٞظبئقأُؼزٔل ر٤ٌْالد اُز٘ظ٢ٔ٤ٝعلٍٝ ٌَ٤ُِٜ ٝكوب ٝأُٞظل٤ٖ ٝاُل٤٤ٖ٘ ٝأُلز٤ْٖ

.٣ٌٕٞهئ٤ٌاُل٣ٞإثلهعخٝى٣و،ٝٗبئتهئ٤ٌاُل٣ٞإثلهعخ٤ًَٝٝىاهح.2اُزْو٣ؼ٢.

 (  14ِبظح )

اُؼيٍ.3.االٍزوبُخ.2.اُٞكبح.٣1ؼلٓوًيهئ٤ٌاُل٣ٞإّبؿواك٢اؽلٟاُؾبالداُزب٤ُخ:

 (  15ِبظح )

ّٜوٖٓرب1 أهٖبٛب ُٚفالٍٓلح ّـوٓوًيهئ٤ٌاُل٣ٞا٣ٕؼ٤ٖثل٣َآفو اما ه٣ـاُْـٞهٝكوب.

(٣.1وّٞٗبئتهئ٤ٌاُل٣ٞإثٜٔبّهئ٤ٌاُل٣ٞإفالٍأُلحأُنًٞهحك٢اُلووح)2ألؽٌبّٛنااُوبٕٗٞ.

أػالٙ.
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 (  16ِبظح )

ٝكوب ٝأُٞظل٤ٖ ٝاُل٤٤ٖ٘ ٝاُقجواء ٝأَُزْبه٣ٖ ٝأُلز٤ْٖ اُز٘ل٤ن٤٣ٖ أُل٣و٣ٖ اُل٣ٞإ هئ٤ٌ ٣ؼ٤ٖ

ألؽٌبّٛنااُوبٕٗٞٝهبٕٗٞاُقلٓخأُل٣٘خ.

 (  17ِبظح )

 أص٘بءر٢ُٞأُٖ٘تإٔ: ٝأُل٣واُؼبّ 1ال٣غٞىُوئ٤ٌاُل٣ٞإٝٗبئجٚ ٣ز٠ُٞأ١ٝظ٤لخأفوٟ. .2.

ٓبالٖٓأٓٞاٍاَُِطخا٤ُ٘ٛٞخأٝاؽلٟاُْق٤ٖبدأُؼ٣ٞ٘خاُؼبٓخُٝٞثطو٣وخؿ٤و٣ْزو١أ٣َٝزؤعو

.٣ْبهى3ٓجبّوحأٝثطو٣وخأُياكاُؼ٢ِ٘ٝالأ٣ٕئعوٛبأ٣ٝج٤ؼٜب٤ّئبٖٓأٓٞاُٚأ٣ٝوب٣ٜٚبػ٤ِٚ.

لخك٢اُل٣ٞإ.٣غٔغث٤ٖاُٞظ4٤ك٢اُزيآبدرؼولٛباَُِطخا٤ُ٘ٛٞخأٝأُئٍَبدأٝا٤ُٜئبداُؼبٓخ.

ٝػ٣ٞٚخٓغٌِاكاهحأ١ّوًخأٝٓئٍَخأ٤ٛٝئخؽ٤ٌٓٞخأٝؿ٤وؽ٤ٌٓٞخ.

 (  18ِبظح )

رْ٘ؤك٢اُل٣ٞإاُلٝائوٝاألهَبّاُٚوٝه٣خإلكاهحّئٝٗٚأُب٤ُخٝاإلكاه٣خٝاُوب٤ٗٞٗخّٝئٕٝأُزبثؼخ

 ثٔٞعت ٜٓبٓٚ ألكاء اُالىٓخ ٝاُزقط٤ٜ ٝاُزط٣ٞو ٝاألثؾبس هئ٤ٌٝاُلهاٍبد ٣ٖلهٛب رؼ٤ِٔبد

اُل٣ٞإ.

 (  19ِبظح )

 االٍزؼبٗخ ٝرزطِتكهاٍزٜبثبالفزٖب٤٤ُِٕٖل٣ٞإ اُز٢رؼوٗػ٤ِٚ ٝأَُبئَ ك٢األٓٞه ٝاُقجواء

ُِٞائؼ ٝكوب فلٓبرْٜ ٓوبثَ ٓب٤ُخ ٌٓبكآد ُْٜ ٝرٖوف فبٕخ ٝفجواد ٓئٛالد ك٤ٜب اُوأ١ ٝاثلاء

اُقبٕخثنُي.



 (  20ِبظح )

ثوئبٍخٝاالٍزوٖبءُوئ٤ٌاُل٣ٞإرؤ٤ُقُغبٕٓئهزخُِوهبثخأٝاُزلز٤ِأٝاُزؾو٤نأُٝغبُِٕلهاٍخ

ٓلزِ،ٝرل٣ٜٞٚبثٜٔبّأٝهٚب٣بٓؾلكحرلفَٖٜٙٔٓبّاُل٣ٞإٕٝالؽ٤برٚٝرول٣ْٗزبئظأػٔبُٜبا٤ُٚ.

 (  21ِبظح )

ال٣غٞىأ٣ٕؼ٤ٖأ١ّقٔك٢ٝظ٤لخٓلزِك٢اُل٣ٞإأ٣ٝ٘زلةُِو٤بّثؤػٔبُٚاالاماًبٕؽبٕالػ٠ِ

اُْٜبكحاُغبٓؼ٤خاأل٠ُٝػ٠ِاألهَؽَتاالفزٖبٓ.

 (  22ِبظح )

ٝكوب ثٚ ٣لٞٙٚ ًَٝٓب ؿ٤بثٚ، َٝٓئ٤ُٝبدهئ٤ٌاُل٣ٞإك٢ؽبُخ ٣ٔبهًٗبئتهئ٤ٌاُل٣ٞإٜٓبّ

ُوبٕٗٞ.ألؽٌبّٛناا



 اٌفًً اٌثبٌث

 اٌع٠ٛاْ اضزًبيبد

(  23ِبظح )

٣ٜلفاُل٣ٞإا٠ُٙٔبٍٕالٓخاُؼَٔٝاإلٍزوواهأُب٢ُٝاإلكاه١ك٢اَُِطخا٤ُ٘ٛٞخثَِطبرٜباُضالس

ك٤ٜبؽبالداٍزـالٍ اُز٘ل٤ن٣خٝاُزْو٣ؼ٤خٝاُوٚبئ٤خًْٝقأٝعٚاإلٗؾوافأُب٢ُٝاإلكاه١ًبكخثٔب

ٝا اُوٞا٤ٖٗ أؽٌبّ ٓغ ٣زلن اُؼبّ األكاء إٔ ٖٓ ٝاُزؤًل اُؼبٓخ ٝاُوواهاداُٞظ٤لخ ٝاُِٞائؼ ألٗظٔخ

ٝاُزؼ٤ِٔبداُ٘بكنحٝك٢ؽلٝكٛبٝأ٣ٚٗٔبهًثؤكَٚٛو٣وخٝثؤهَرٌِلخٌٓٔ٘خُٝٚك٢ٍج٤َرؾو٤نمُي

.اهزواػاُِٞائؼٝاألٗظٔخٝا٤َُبٍبداُقبٕخثؼَٔاُل٣ٞإٝهكؼٜب1اُو٤بّثٔب٢ِ٣ٝكوبألؽٌبّاُوبٕٗٞ:

 إلهواهٛب. ا2ُُِٔغٌِاُزْو٣ؼ٢ اػلاك . ثٜٔبٓٚ. اُو٤بّ ٖٓ اُل٣ٞإ ُز٤ٌٖٔ ٝاُجوآظ ٝٙغ3قطٜ .

 ٝرله٣جْٜ. اُل٣ٞإ ك٢ أُٞظل٤ٖ ُزؤ٤َٛ اُقبٕخ ٝاُلٝهاد ٣ٍٞ٘خ4اُجوآظ ٓٞاىٗخ ْٓوٝع اػلاك .

.5فبٕخثبُل٣ٞإٝهكؼٜبا٠ُٓغٌِاُٞىهاءإلهواهٛبٖٙٔأُٞاىٗخاُؼبٓخا٣َُٞ٘خَُِِطخا٤ُ٘ٛٞخ.

اُوهبثخٝاُزلز٤ِٝأُزبثؼخاُلاف٤ِخك٢أُواًيأُب٤ُخًبكخك٢اَُِطخا٤ُ٘ٛٞخاُزؾونٖٓه٤بّأعٜيح
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ثٔٔبهٍخٜٓبٜٓبثٖٞهح٤ٍِٔخٝكؼبُخٝكهاٍخاُوٞاػلاُز٢ر٘ظْأػٔبُٜبُِزضجذًٖٓلبءرٜبٝكهزٜبك٢

قٝأُقبىٕ.ٓواهجخٗلوبداَُِطخا٤ُ٘ٛٞخٝا٣واكارٜبٝاُووٝٗٝا6َُِرؾو٤ناألٛلافأُووهحُٜب.

 اُوبٕٗٞ. ٛنا ك٢ أُج٤ٖ اُٞعٚ ػ٠ِ ثٔب7ٝأَُزٞكػبد ٝاُزلز٤ِ ثبُوهبثخ اُقبٕخ ا٤َُبٍبد ر٘ل٤ن .

٣ٖٚٔرؼي٣ياُْلبك٤خٝأُٖلاه٤خٝاُٞٙٞػك٢أػٔبٍاُؾٌٞٓخٝأُئٍَبدٝا٤ُٜئبداُؼبٓخٖٝٓك٢

ٌْقػٖػ٤ٞةاُ٘ظْأُب٤ُخ.ثؾشٝرؾو١أٍجبةاُوٖٞهك٢اُؼَٔٝاإلٗزبطثٔبك٢مُيا8ُؽٌٜٔب.

ٝاإلكاه٣خٝاُل٤٘خاُز٢رؼوه٤ٍَوأػٔبٍاُؾٌٞٓخٝاألعٜيحٝأُئٍَبداُؼبٓخٝاهزواػٍٝبئَرالك٤ٜب

.اٌُْقػٖأُقبُلبدأُب٤ُخٝاإلكاه٣خٝاُوب٤ٗٞٗخاُز٢روغٖٓأُٞظل٤ٖأص٘بءٓجبّور9ْٜٝٓؼبُغزٜب.

 أٝثَججٜب. جٜأُقبُلبداُز٢روغٖٓؿ٤وأُٞظل٤ٖٝاُز٢رَزٜلف.ًْق10ُٙٝٞاعجبدٝظبئلْٜ

.ثؾشاٌُْب١ٝاُز٣٢ولٜٓبأُٞإٛ٘ٞػ11ٖأَُبًثَالٓخأكاءٝاعجبداُٞظ٤لخأٝاُقلٓخاُؼبٓخ.

أُقبُلبدأٝاإلٛٔبٍك٢أكاءاُٞاعجبداُٞظ٤ل٤خٝكهاٍخٓبرْ٘وٍٙٝبئَاإلػالّأُقزِلخٌّٖٓب١ٝ

.٣ٌٕٞاُل٣ٞا12ٕرز٘بٍٝٗٞاؽ٢اإلٛٔبٍأٝاالٍزٜزبهأٍٝٞءاإلكاهحأٝاإلٍزـالٍ.أٝرؾو٤وبدٕؾل٤خ

اُزله٤نك٢رؾووبداُٚوائتٝاُوٍّٞٝاُؼٞائلأُقزِلخُِزضجذ أ. ٣زؼِنثبإل٣واكادَٓئٝالػٖ: ك٤ٔب

ٓؼ ك٢ اُزله٤ن ة. ثٜب. أُؼٍٔٞ ٝاألٗظٔخ ُِوٞا٤ٖٗ ٝكوب رٔب هل ٝرؾووٜب رول٣وٛب إٔ ث٤غٖٓ بٓالد

األها٢ٙٝاُؼوبهاداُؾ٤ٌٓٞخأٝاُزبثؼخَُِِطخا٤ُ٘ٛٞخٝاكاهرٜبٝرؤع٤وٛب.ط.اُزله٤نك٢رؾ٤ٖالد

ُِوٞا٤ٖٗ ٝكوب أُؼ٤٘خ أٝهبرٚ ك٢ عوٟ هل اُزؾ٤َٖ إٔ ٖٓ ُِزضجذ أٗٞاػٜب افزالف ػ٠ِ اإل٣واكاد

الػٖ:أ.اُزله٤نك٢اُ٘لوبدُِزضجذ.٣ٌٕٞاُل٣ٞإك٤ٔب٣زؼِنثبُ٘لوبدَٓئ13ٝٝاألٗظٔخأُؼٍٔٞثٜب.

ٖٕٓوكٜبُألؿواٗاُز٢فٖٖذٖٓأعِٜبٖٝٓإٔاُٖوفهلرْٝكوبُِوٞا٤ٖٗٝاألٗظٔخأُؼٍٔٞ

ثٜب.ة.اُزله٤نك٢أَُز٘لادٝاُٞصبئنأُولٓخرؤ٤٣لاُِٖوفُِزضجذٖٕٓؾزٜبٖٝٓٓطبثوخه٤ٔزٜبُٔب

اُزضجذٖٓإٔإ ط. رْؽَتاألٍٕٖٞٝٓهجَاُغٜبدٛٞٓضجذك٢اُو٤ٞك. لاهأٝآواُٖوفهل

أُٞاىٗخ ٝهبٕٗٞ أُب٤ُخ ٝاُْئٕٝ اُؼبٓخ أُٞاىٗخ ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ أؽٌبّ ر٘ل٤ن ٖٓ اُزضجذ ك. أُقزٖخ.

.٣ٌٕٞاُل٣ٞإك٤ٔب٣زؼِن14ا١َُٖٕٞ٘ٝٓؾخاألٝآوأُب٤ُخٝاُؾٞاالداُٖبكهحثٔوز٠ٚأؽٌبٓٚ.

اُؾَبثبدُِزضجذٖٓثؾَبثبداألٓبٗبدٝاَُِ ٛنٙ رله٤نع٤ٔغ قٝاُووٝٗٝاُز٣َٞبدَٓئٝالػٖ

ثبَُٔز٘لاد ٓئ٣لح أٜٗب ٖٓٝ اُو٤ٞك ك٢ ٓضجذ ٞٛ ٓب ٓغ ٓطبثوزٜب ٖٓٝ ثٜب أُزؼِوخ اُؼ٤ِٔبد ٕؾخ

أُزورجخ اُلٞائل ٓغ إلٍزوكاكٛب اَُِقٝاُووٝٗك٢األٝهبدأُؼ٤٘خ ٖٝٓاٍزوكاك ٝاُٞصبئناُالىٓخ

.اُؼَٔػ٠ِٓواهجخٝٓواعؼخاُوواهاداُقبٕخثْئٕٝأُٞظل٤ٖاُؼب٤ٖٓك٤ٔب٣15٘خاُؼبٓخ.ػ٤ِٜبُِقي

ك٢ ٝٓب أفوٟ ثلالد ٝأ٣خ ٝاإلعبىاد ٝاُؼالٝاد ٝاُزوه٤بد ٝاألعٞه ٝأُورجبد ثبُزؼ٤٤٘بد ٣زؼِن

ىٗخاُؼبٓخٖٓؽٌٜٔب،ٝاُزضجذٖٓٓلٟٓطبثوزٜبُِوٞا٤ٖٗٝاألٗظٔخأُؼٍٔٞثٜبٖٓعٜخٝٓطبثوزٜبُِٔٞا

.اُؼَٔػ٠ِٓواعؼخأُ٘ؼٝاُٜجبدٝاُزجوػبدأُولٓخُِغٜبداإلكاه٣خٝآ٤ُخٕوكٜب16عٜخأفوٟ.

.كهاٍخأ٣خه٤ٚخأٝؽبُخأٝروو٣ورؾب17ٍٝاُزؤًلٖٓٓلٟارلبهٜبٓغاُوٞا٤ٖٗٝاألٗظٔخأُؼٍٔٞثٜب.

اُزْو٣ؼ٢ُٝغبٗٚأُقزٖخأٝٓغٌِاُٞىهاءأ٣ٝؾبٍا٠ُاُل٣ٞإٖٓهئ٤ٌاَُِطخا٤ُ٘ٛٞخأٝأُغٌِ

ك٢مُي ٣لفَك٢ٗطبمٜٓبّٕٝالؽ٤بداُل٣ٞإ،ثٔب أٝاُٞى٣وأُقزٔؽَتٓوز٠ٚاُؾبٍ،ٓٔب

اُزؾو٤نك٢أُقبُلبداإلكاه٣خٝأُب٤ُخاُز٣٢ورٌجٜبأُٞظلٕٞك٢اُغٜبداإلكاه٣خأُقزِلخ.

 (  24ِبظح )

ٝاُٞصبئنٝأَُز٘لادٝاُِٞاىّك٢أ٣خكائوح،ٝػ٠ِٓٞظل٢ٛنٙاُلائوحإُِٔل٣ٞإاُزله٤نك٢اُؾَبثبد

٣َِٜٞآٜٔز٣ٝٚولٓٞاًُٚبكخأُؼِٞٓبداُز٣٢طِجٜبُٝٚأ٣ِٕلذٗظوْٛا٠ُٓب٣جلُٖٝٚٓٓالؽظبد

ٝأ٣َٕزٞٙؼْٜٓ٘ػٍٖجتٓب٣ظٜوُٖٚٓرؤفوك٢اٗغبىأُؼبٓالد.

 (  25ِبظح )

ٖٓأُٞظل٤ٖٝػ٠ِروبه٣واُزؾو٤ن اُزوبه٣وٝأُؼِٞٓبدٝاُج٤بٗبداُٞاهكح ُِل٣ٞإاالٛالعػ٠ًِبكخ

ك٢أُقبُلبداُز٢ُٜبَٓبًثبألٓٞهأُب٤ُخٝاإلكاه٣خُٝٚأ٣ٕطِتري٣ٝلٙثٌَٓب٣و٣لاالٛالعػ٤ِٚ

ٜب.ٖٓٓؼِٞٓبدٝا٣ٚبؽبدٖٓع٤ٔغاُلٝائواُؾ٤ٌٓٞخٓٔبُٚػالهخثؤػٔبُ
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  (  26ِبظح )

ٝأثؾبصٚ ٝكهاٍبرٚ رؾو٣برٚ ٗز٤غخ ٓزٚٔ٘خ اُطِت ػ٘ل أٝ ٣ٍٞ٘خ هثغ روبه٣و اُل٣ٞإ هئ٤ٌ ٣وكغ

ٝٓوزوؽبرٚٝأُقبُلبدأُورٌجخٝأَُئ٤ُٝخأُزورجخػ٤ِٜبٝأُالؽظبدٝاُز٤ٕٞبدثْؤٜٗبا٠ُهئ٤ٌ

 ّثْؤٜٗب.اَُِطخا٤ُ٘ٛٞخٝأُغٌِاُزْو٣ؼ٢ٝٓغٌِاُٞىهاءالرقبمٓب٣ِي

 (  27ِبظح )

رزْأػٔبٍاُوهبثخك٢أ١عٜخاكاه٣خُِزؾونٖٓٓلٟر٘ل٤نأؽٌبّٝهٞاػلأُؾبٍجخاُؾ٤ٌٓٞخٝٓل1ٟ

اُغٜبداإلكاه٣خك٢ر٘ل٤نأُٞاىٗخاُؼبٓخَُِِطخا٤ُ٘ٛٞخٝرؤ٤ّوارٜبٝرَغ٤َٝرج٣ٞتاُؼ٤ِٔبد اُزياّ

 أػٔبٍاُوهبثخ2أُب٤ُخاُز٢رغو٣ٜب. رزْ .ٖٔٚ٣ أُب٤ُخػ٠ِاُٖوفٝػ٠ِٗظْاُٚجٜاُلاف٢ِثٔب

اُغٜبدثؾ٤شرؼط٢ ُٜنٙ ٝاُؾَبثبداُقزب٤ٓخ أُب٤ُخ أُواًي ػٜ٘ب اُز٢رؼجو اُ٘زبئظ ٝرؾ٤َِ اظٜبه

ٕٞهحؽو٤و٤خُٜب.

 (  28ِبظح )

ػ٠ِاُل٣ٞإرول٣ْروبه٣وفبٕخثْؤٕثؼ٘أَُبئَماداأل٤ٔٛخاُز٢رَزٞعتٍوػخاُ٘ظوك٤ٜبا٠ُ

ًَٖٓهئ٤ٌاَُِطخا٤ُ٘ٛٞخٝأُغٌِاُزْو٣ؼ٢ٝٓغٌِاُٞىهاءٝاُٞى٣وأُقزٔ.

 (  29ِبظح )

اُزؾ االٛالعأٝ ؽنِٛتأٝ افزٖبٕبرٚ ُِل٣ٞإك٢ٍج٤َٓجبّوح اُوبٕٗٞ ألؽٌبّ لعػ٠ِأ٣خٝكوب

اُغٜخ ٖٓ ٝمُي ٜٓ٘ب ٕٞه ػ٠ِ اُؾٍٖٞ أٝ ٓؼِٞٓبد َٓز٘لادأٝ أٝ أٝهام أٝ ث٤بٗبد أٝ ِٓلبد

أُٞعٞكحك٤ٜبٛنٙأُِلبدأٝاُج٤بٗبدأٝاألٝهامأٝأَُز٘لادأٝأُؼِٞٓبدثٔبك٢مُياُغٜبداُز٢

رؼزجوًَمُيٍو١اُزلاًٍٝٝنُياٍزلػبء٣ٖٓؤٍٟبعأهٞاُْٜ.

 (  30بظح )ِ

ٝكوبألؽٌبّاُوبُِٕٗٞل٣ٞإأ٣ٕطِتٖٓعٜخاالفزٖبٓٝهقأُٞظقػٖأػٔبٍٝظ٤لزٚأٝاثؼبكٙ

ػٜ٘بٓئهزبامارج٤ٖإٔٝعٞكٙػ٠ِهأًػ٣ِٚٔٚوثبعواءاداُزؾو٤ن.



 اٌفًً اٌؽاثغ

 اٌدٙبد اٌطبضؼخ ٌؽلبثخ اٌع٠ٛاْ



 (  31ِبظح ) 

 اُل٣ٞإاُغٜبداُزب٤ُخ: اُوبٕٗٞرقٚغُوهبثخ ٛنا ألؽٌبّ ا٤ُ٘ٛٞخٝأُئٍَبد1ٝكوب اَُِطخ هئبٍخ .

أُغٌِاُزْو٣ؼ٢ثٔبك٢مُي٤ٛئبر3ٚهئ٤ٌٝأػٚبءٓغٌِاُٞىهاءٖٝٓك٢ؽٌْٜٔ.2اُزبثؼخُٜب.

 4ٝاكاهارٚ. ٝٓٞظلٞٛب. ٝأػٚبإٛب اُؼبٓخ ٝا٤ُ٘بثخ اُوٚبئ٤خ اَُِطخ5اَُِطخ ٝأعٜيح ٝىاهاد .

 6ا٤ُ٘ٛٞخ. ٝاُؼٌَو٣خ. األ٤٘ٓخ األعٜيح ًٝبكخ هٞاداألٖٓٝاُْوٛخ ا٤ُٜئبدٝأُئٍَبداُؼبٓخ7. .

 ٖٝٓك٢ؽٌٜٔب. َٝٓز٣ٞبرٜب أٗٞاػٜب ٝاُ٘وبثبدٝاُغٔؼ٤بدٝاالرؾبكادثغ٤ٔغ أُئٍَبد8ٝاأل٤ِٛخ .

 ك٤ٜب ا٤ُ٘ٛٞخ اَُِطخ رَبْٛ أٝ رٌِٜٔب اُغٜبدأُبٗؾخٝاُْوًبداُز٢ ٖٓ أٝ ٜٓ٘ب َٓبػلح رزِو٠ أٝ

 9َُِِطخا٤ُ٘ٛٞخ. ثبٍزـالٍأٝاكاهحٓوكنػبّ. أُئٍَبدٝاُْوًبداُز٢هفُٜٔب ا٤ُٜئبد10.

.ك٤ٔب٣ُْوكثْؤٗٚٗٔفبٓرَو١أؽٌبّٛنااُوبٕٗٞػ٠ِاُغٜبداُز11٢أُؾ٤ِخٖٝٓك٢ؽٌٜٔب.

اُِٞائ أٝ األٗظٔخ أٝ اُوٞا٤ٖٗ رزٖٚٔ فبٕخ. هٞاػل ثْؤٜٗب اُوواهاداُٖبكهح أٝ ػ12٠ِؼ ٣ٝطِن

ا٤ُٜئبدٝاُلٝائوٝاُٞؽلاداُز٢رَو١ػ٤ِٜبأؽٌبّٛنااُوبٕٗٞ"اُغٜبداإلكاه٣خ".











312 

 

 اٌفًً اٌطبِف

 اٌزؿاِبد اٌدٙبد اٌطبضؼخ ٌؽلبثخ اٌع٠ٛاْ

 (  32ِبظح )

رولّٝىاهحأُب٤ُخا٠ُاُل٣ٞإروو٣واٜٗب٣خًَهثغٍ٘خٓلٖالٝٓؾِالُٞٙغأُٞاىٗخاُؼبٓخ٣ٝزٖٚٔ

رل٤َو ًٝنُي اُزٞهؼبد ٓغ ٓوبهٗخ ٝاُ٘لوبد اإل٣واكاد ؽوًخ ٝارغبٛبد أُب٤ُخ اُزطٞهاد اُزوو٣و

اُزطٞهادػ٠ِاُٞٙغأُبُ َُِِطخا٤ُ٘ٛٞخ.االٗؾواكبداُٜبٓخٝرؾ٤َِرلكناُ٘ولٝرؤص٤وٛنٙ ٢اُؼبّ

٣َٝزؼوٗاهزواؽبداإلعواءاداُزٖؾ٤ؾ٤خأُ٘بٍجخالٍزؼبكحاُزٞاىٕأُب٢ُ.

 (  33ِبظح )

ا٠ُاُل٣ٞإك٢ؿٍٕٚٞزخأّٜو رُؼلٝىاهحأُب٤ُخؽَبثبدٓٞؽلحر٤ٜٔل٣خُِٔؼبٓالداُؼبّٝرولٜٓب

أهٕلحاالكززبػٝاإلهلبٍُِٖ٘لٝمأُٞؽلٖٓأهلبٍاَُ٘خأُب٤ُخ.ٝرج٤ٖاُؾَبثبدٖٙٔأ٤ّبءأفوٟ

ٕٝبك٢ ٝعل" "إ أُب٢ُ اُؼغي رٔذُٔٞاعٜخ اُز٢ أُب٤ُخ اُؼ٤ِٔبد ٝرلب٤َٕ اُقبٕخ، ٝاُٖ٘بك٣ن

ٝاالُزيآبد اَُ٘خ فالٍ أُؼطبح اُووٝٗ أ٣ٚب اُؾَبثبد ٝرنًو ٝاألع٘ج٢، أُؾ٢ِ اُؼبّ اُل٣ٖ

أُورجطخثٜبٝاُ٘برغخػٜ٘ب.

 (  34ِبظح )

اُؾَبةاُقزب33٢ٓػ٠ِأٍبًاُؾَبثبداُز٤ٜٔل٣خأُؼلحثٔٞعتأُبكح) أُب٤ُخَٓٞكح (رؼلٝىاهح

أُغٌِ ا٠ُ ثْؤٜٗب ٓالؽظبرٚ ٝهكغ ُلهاٍزٜب أُب٤ُخ اَُ٘خ ٜٗب٣خ ٖٓ ٍ٘خ فالٍ اُل٣ٞإ ا٠ُ ٝرولٜٓب

اُزْو٣ؼ٢.

 (  35ِبظح )

ثالؽاُل٣ٞإثغ٤ٔغاُؾبالداُز٣٢زٖٚٔاُٖوفك٤ٜبػ٠ِأُلهو٤ٖأُب٤٤ُٖك٢أُواًيأُب٤ُخًبكخا

ٓقبُلخٓب٤ُخ،ٝمُيفالٍٓلحأهٖبٛبأٍجٞػبٕٖٓربه٣ـٝهٞػٜب.

 (  36ِبظح )

ػ٠ِٓل٢ٙٞاإلٗلبمك٢أُواًيأُب٤ُخًبكخٝع٤ٔغاُغٜبداألفوٟاُقبٙؼخُوهبثخاُل٣ٞإ،اثالؿٚ

أٝاَُوهخ،أٝاُزجل٣ل،أٝاإلرالف،أٝاُؾو٣ن،أٝاإلٛٔبٍ،ثٔب٣وغك٢ٛنٙاُغٜبدٖٓٝهبئغاالفزالً،

ٝٓبك٢ؽٌٜٔب،٣ّٞاًزْبكٜب،ٝػ٤ِْٜأ٣ٚبأ٣ٕٞاكٞااُل٣ٕٞثبُوواهاداُٖبكهحثْؤٜٗبكٞهٕلٝهٛب

ُِ٘ظْ ٛجوب األكاء، رو٣ْٞ فطخ ر٘ل٤ن ُٔزبثؼخ اُالىٓخ ٝأُئّواد ثبُج٤بٗبد اُل٣ٞإ ٓٞاكبح أ. ًٝنُي:

اُز٣٢ؼلٛباُل٣ٞإ.ة.اُوكػ٠ِٓالؽظبداُل٣ٞإفالٍّٜوٖٓربه٣ـاثالؽٛنٙاُغٜبدٝاُ٘ٔبمط

ٛنٙ رٖلهٛب اُز٢ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوواهاد ٝاُِٞائؼ ٝاألٗظٔخ اُوٞا٤ٖٗ ثغ٤ٔغ اُل٣ٞإ ري٣ٝل ط. ثٜب.

اُغٜبد.

 (  37ِبظح )

 رٌٕٞاَُِطخ ْٓوٝػبداٍزضٔبه٣خ ثز٘ل٤ن ٓٞاكبحػ٠ِاُغٜبداُز٢روّٞ ك٤ٜب أّٝو٣ٌب ا٤ُ٘ٛٞخٛوكب

اُل٣ٞإثٖٞهحػٖاُؼوٞكٝاالرلبه٤بدٝأُ٘بهٖبدٌَُْٓوٝعاٍزضٔبه١ًٝنُيثؤ٣خرؼل٣الدرطوأ

ػ٤ِٜبأص٘بءر٘ل٤نأُْوٝع.

 (  38ِبظح )

اُؼَٔ، ك٤ٓ٢بك٣ٖ أٝ ك٢ٌٓبرتاُغٜبدماداُؼالهخ، أٝ ك٢ٌٓبرجْٜ، اُل٣ٞإثؤػٔبُْٜ ٓٞظلٞ ٣وّٞ

ٝػ٠ِاُغٜبداُقبٙؼخُوهبثخاُل٣ٞإر٤ٜئخأٌُبٕاُالىُّْٜك٢ٌٓبرجٜب،ػ٘لٓب٣طِتٜٓ٘بمُي.

 (  39ِبظح )

(ٖٓٛنااُوبٕٗٞ،ػوٗٓالؽظبداُل٣ٞإػ31٠ِ(ٖٓأُبكح)7،8ػ٠ِاُغٜبداُٞاهكحثبُج٘ل٣ٖ)

ُغٔؼ٤بداُؼ٤ٓٞٔخؽبٍاٗؼوبكٛب.آغبٌُاكاهرٜبفالٍّٜوػ٠ِاألًضوٖٓربه٣ـاثالؿٜبثٜبٝػ٠ِ
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 اٌفًً اٌكبظـ

 اٌّطبٌفبد اٌّب١ٌخ ٚاإلظاؼ٠خ

 (  40ِبظح ) 

 :٢ِ٣ ٓب ٓب٤ُخ ٓقبُلخ ٣ؼل اُوبٕٗٞ ٛنا ألؽٌبّ ا1ُٖٓٞ٘ٔٝكوب ٝاإلعواءادأُب٤ُخ اُوٞاػل ٓقبُلخ .

 اُؼالهخ. ماد اُ٘بكنح اُِٞائؼ أٝ ٝاألٗظٔخ اُوٞا٤ٖٗ ك٢ ٝاإلعواءادٝاألؽٌب2ّػ٤ِٜب اُوٞاػل ٓقبُلخ .

 ا٤ُ٘ٛٞخ. َُِِطخ اُؼبٓخ أُٞاىٗخ هبٕٗٞ ثز٘ل٤ن اُقبٕخ3اُقبٕخ ٝاإلعواءاد اُوٞاػل ٓقبُلخ .

ٝأُؾبٍج٤خ أُب٤ُخ ٝاألؽٌبّ ثبُ٘ظْ أُزؼِوخ رِي ك٤ٜب ثٔب أَُزٞكػبد، ثبُْٔزو٣بدٝأُج٤ؼبدٝاكاهح

 اُْؤٕ. ثٜنا ًَرٖوف٣زو4اَُبه٣خ ثـ٤وؽنأٝ. ا٤ُ٘ٛٞخ رتػ٤ِٕٚوفٓجِؾٖٓأٓٞاٍاَُِطخ

 اُل٣ٞإ. ُوهبثخ اُغٜبداُقبٙؼخ أ١ٖٓ أٝ ا٤ُ٘ٛٞخ، َُِِطخ أُب٤ُخ اُؾوٞم ػل٤ٙ5ّبعؽنٖٓ .

 اُوبٕٗٞ. أؽٌبّٛنا أٝاالرلبه٤بدأٝأُ٘بهٖبداُز٢رٞعجٜب اُل٣ٞإثٖٞهحٖٓاُؼوٞك .ػل6ّٓٞاكبح

ٓٞاكبحاُل٣ٞإثبُؾَبثبدٝأَُز٘لادأُئ٣لحُٜبك٢أُٞاػ٤لأُووهحأٝثٔب٣طِجٖٚٓأٝهامأٝث٤بٗبد

أٝ ٓواعؼزٜب أٝ كؾٖٜب ك٢ اُؾن ُٚ ٌٕٞ٣ ٓٔب ؿ٤وٛب أٝ ٝصبئن عَِبدأٝ ٓؾبٙو هواهادأٝ أٝ

االٛالعػ٤ِٜبٝكوبألؽٌبّاُوبٕٗٞ.

 (  41ِبظح )

.ػلّاُوكػ٠ِٓالؽظبداُل٣ٞإأٝٓواٍالرٚأ1ُٝوب٣ٕٞٗؼلٓقبُلخاكاه٣خٓب٢ِ٣:ٝكوبألؽٌبّٛناا

اُزؤفوك٢اُوكػ٤ِٜبكٕٝػنهٓوجٍٞػٖأُٞاػ٤لأُووهحك٢ٛنااُوبٕٗٞ،٣ٝؼزجوك٢ؽٌْػلّاُوك

 اُز٣َٞق. أٝ أُٔبِٛخ اُـوٜٗٓ٘ب ثطو٣وخ 2اإلعبثخ أٝ اُل٣ٞإ، ث٤بٗبد٣طِجٜب افلبء االٓز٘بعػٖ.

.3رول٣ٜٔبا٤ُٚ،أٝهك٘اٛالػٚػ٤ِٜب،ٜٓٔبًبٗذٛج٤ؼزٜبًٝنُياالٓز٘بعػٖر٘ل٤نِٛتاالٍزلػبء.

اُزؤف٤وكٕٝٓجوه،ك٢اثالؽاُل٣ٞإفالٍأُٞػلأُؾلكك٢ٛنااُوبٕٗٞ،ثٔبرزقنٙاُغٜخأُقزٖخك٢

ٍٞءاألكاءأ5ٝكاه١،أٝك٢اكاهحأُوكناُؼبّ..اُزو٤ٖوك٢اُؼَٔاإل4ّؤٕأُقبُلخاُز٢رجِؾا٤ُٜب.

.ٓقبُلخاُزؼ٤ِٔبدأٝاُوواهادماداُؼالهخاُٖبكهحػٖاُل٣ٞإ.6اإلٛٔبٍك٢أكاءاُٞظ٤لخ.

 (  42ِبظح )

ٝكوبألؽٌبّاُوبًَٕٗٞٓٞظق٣ورٌتأ٣بٖٓأُقبُلبدأُب٤ُخأٝاإلكاه٣خ،أ٣َٝبْٛك٢اهرٌبثٜب،1

ٝهٞػٜب،أ٣ٝزَزوػ٠ِٓورٌج٤ٜب،أ٣ٝوٖوك٢اإلثالؽػٜ٘ب،٣ؼبهترؤك٣ج٤ب،ٓغػلّاإلفالٍأ٣ََٜٝ

.رزقناُغٜبدأُقزٖخٓب٣ِيّٖٓاعواءاد2ثبهبٓخاُلػٟٞاُغيائ٤خأٝأُل٤ٗخٝكنألؽٌبّاُوبٕٗٞ.

ُٔقزَِخ،أٝاُز٢رَجت.اُياّأُقبُقثوكأُجبُؾا3الٍزوكاكأُجبُؾاُز٢رْٕوكٜبكٕٝٝعٚؽن.

ك٤ٙ٢بػٜبػ٠ِفي٣٘خاَُِطخا٤ُ٘ٛٞخ،أٝأ١ٖٓاُغٜبداألفوٟاُقبٙؼخُوهبثخاُل٣ٞإ.

 (  43ِبظح )

ال٣ؼل٠أُٞظقٖٓاُؼوٞثخاُزؤك٣ج٤خ،اٍز٘بكاا٠ُأٓوهئ٤َٚ،االاماصجذإٔاهرٌبثٚأُقبُلخًبٕر٘ل٤نا

ألٓوًزبث٢ٕبكها٤ُٖٚٓهئ٤َٚ،ٝػ٠ِاُوؿْٖٓه٤بٓٚثز٘ج٤ٚٛنااُوئ٤ًٌزبثخا٠ُأُقبُلخ،ٝك٢ٛنٙ

اُؾبُخرٌٕٞأَُئ٤ُٞخػ٠ِٖٓإٔلهاألٓو.

 (  44ِبظح )

اكاه٣خػ اٝ ٓب٤ُخ ٓقبُلخ أل٣خ اثالؽاُل٣ٞإكٞهاًزْبكٜب اُل٣ٞإ، ُوهبثخ اُغٜبداُقبٙؼخ ٠ِع٤ٔغ

ُل٣ٜب،أٝأ١ؽبكسّٖٓؤٗٚإٔرزورتػ٤ِٚفَبهحٓب٤ُخَُِِطخا٤ُ٘ٛٞخ،أ٤ٙٝبعؽنٖٓؽوٞهٜب،أٝ

بماالعواءاداُٞاعجخٛجوب٣ؼوٗإُٜٔٞباُضبثزخأٝأُ٘وُٞخ٤ُِٚبعأٝاُزِقػ٠ِأ١ٝعٚ،ٝمُيالرق

ُٜنااُوبٕٗٞ،ٝكٕٝافالٍثٔب٣غتإٔرزقنٙرِياُغٜبدٖٓاعواءادأفوٟ.
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 اٌفًً اٌكبثغ

 ٔظبَ اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌع٠ٛاْ

 (  45ِبظح )

 :٢ِ٣ ٓب اُل٣ٞإ ك٢ ٓٞظلب ٣ؼ٤ٖ ك٤ٖٔ ٣1ْزوٛ كَِط٤٘٤ب. ٌٕٞ٣ إٔ اٌُلبءح2. م١ٝ ٖٓ ٌٕٞ٣ إٔ .

.أال٣ٌٕٞهلأك٣ٖٖٓٓؾٌٔخٓقزٖخك4٢.ٖٓأُْٜٞكُٚثبُ٘ياٛخٝؽَٖأَُؼخ.3ٝاالفزٖبٓ.

أ٣خع٘ب٣خأٝك٢ع٘ؾخٓقِخثبُْوفأٝاألٓبٗخأٝعو٣ٔخٖٓعوائْاألٓٞاٍ.

 (  46ِبظح )

ال٣غٞىُوئ٤ٌاُل٣ٞإٗلةأ١ٖٓأُٞظل٤ٖك٢اُل٣ٞإُِو٤بّٓئهزبأٝثٌَْكائْثؼَٔٓؼ٤ٖك٢أ٣خ

عٜخؽ٤ٌٓٞخأٝؿ٤وؽ٤ٌٓٞخ.

 (  47ِبظح )

٣ٌُٖٕٔٞ٣لْٜٞٙهئ٤ٌاُل٣ٞإٕلخاُٚجط٤خاُوٚبئ٤خك٤ٔب٣زؼِنثبٗغبىأػٔبٍٝظ٤لزْٜٝكوبألؽٌبّ

ٛنااُوبٕٗٞ.

 (  48ِبظح )

٣ْوفهئ٤ٌاُل٣ٞإػ٠ِأػٔبٍاُل٣ٞإًبكخ٣ٖٝلهاُزؼ٤ِٔبدٝاُوواهاداُز٣٢طِجٜب٤ٍواُؼَٔك٤ٚ.

 (  49ِبظح )

ر٘ظْروبه٣وًلب٣خاألكاءُِٔٞظل٤ٖثالئؾخأٝٗظب٣ّٖلهثوواهٖٓهئ٤ٌاُل٣ٞإ.

 (  50ِبظح )

٣ًَٖٓؼَٔك٢اُل٣ٞا٣ٕٝقوطػ٠ِٓوز٠ٚاُٞاعتك٢أػٔبٍٝظ٤لزٚأ٣ٝظٜوثٔظٜوٓقَثْوف

ػ٘ل أُل٤ٗخ أٝ اُغيائ٤خ اُلػٟٞ ثبهبٓخ اإلفالٍ ػلّ ٓغ ٝمُي رؤك٣ج٤ب ٣ؼبهت ا٤ُٚ أَُ٘لح اُٞظ٤لخ

أصجذإٔاهر ا٠ُأٓوهئ٤َٚك٢اُؼَٔاالاما ٌبثٚأُقبُلخًبٕاالهزٚبءٝال٣ؼل٠ٖٓاُؼوٞثخاٍز٘بكا

ألٓوٌٓزٞةثنُيٕبكها٤ُٖٚٓهئ٤َٚأُجبّوثبُوؿْٖٓر٘ج٤ًٜٚزبثخا٠ُأُقبُلخٝك٢ٛنٙ ر٘ل٤نا

ُٖٓلهاألٓو. اُؾبُخرٌٕٞأَُئ٤ُٞخػ٠ِ

 (  51ِبظح )

٤ٍب ٝك٢ ٝظبئلْٜ ثؾٌْ اُل٣ٞإ ك٢ اُؼبِٕٓٞ ػ٤ِٜب ٣طِغ اُز٢ أُؼِٞٓبدٝاُج٤بٗبدٝاُٞصبئن مرؼزجو

ه٤بْٜٓثؤػٔبٍاُوهبثخأُب٤ُخٝاإلكاه٣خأٝثَججٜب،أٜٗبٍو٣خ،ٝأ٣ٕغو١اُزلاٍٝثٜبػ٠ِٛنااألٍبً،

االُِوٚبءك٢كػٟٞٗبعٔخػٖأػٔبٍاُوهبثخ ٝإٔالرل٠ْأٝرجوىأ٣َٝٔؼُِـ٤وثبالٛالعػ٤ِٜب

٢اُن١روكغا٤ُٚروبه٣وٙٝر٤ٕٞبرٚأُب٤ُخأٝاإلكاه٣خكوٜ،ُِٝغٜخأُقزٖخثبُل٣ٞإأٝأُوعغاُؤٍ

ٝٗزبئظأػٔبُٚثٔوز٠ٚأؽٌبّٛنااُوبٕٗٞٝمُيرؾذٛبئِخأَُئ٤ُٝخاُزؤك٣ج٤خٝاُغيائ٤خ.

 (  52ِبظح )

ال٣غٞىرٞه٤غأ١ٖٓاُؼوٞثبداُزؤك٣ج٤خاالثؼلٍٔبعأهٞاٍأُٞظقك٢اُل٣ٞإٝككبػ٣ٌٕٝٚٞهواه

َججبٝثؼلر٤ٌَُْغ٘خرؾو٤ن.هئ٤ٌاُل٣ٞإك٢مُيًزبث٤بٝٓ

 (  53ِبظح )

رَو١ػ٠ِأُٞظل٤ٖك٢اُل٣ٞإأؽٌبّهبٕٗٞاُقلٓخأُل٤ٗخك٤ٔب٣ُْوكثْؤٗٚٗٔك٢ٛنااُوبٕٗٞ.

 (  54ِبظح )

ا٤ُ٘ٛٞخ1 هئ٤ٌاَُِطخ أٓبّ اُزب٤ُخ اُوب٤ٗٞٗخ ا٤ٔ٤ُٖ اُؼَٔ ٓجبّوح هجَ ٝٗبئجٚ ٣ئك١هئ٤ٌاُل٣ٞإ .

٢٘ٛٝثْوفٝأالٝأُغٌِاُز ٝإٔأفلّ ثؼ٢ِٔثبفالٓٝأٓبٗخ إٔأهّٞ ثبهللاُؼظ٤ْ "أهَْ ْو٣ؼ٢.

ك٢اَُِطخا٤ُ٘ٛٞخ" ٣ٝئك١ٓٞظلٞاُل٣ٞإا٤ٔ٤ُٖاُوب٤ٗٞٗخ2أفبُقاُوٞا٤ٖٗٝاألٗظٔخأُؼٍٔٞثٜب .

أٓبّهئ٤ٌاُل٣ٞإ.
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 (  55ِبظح )

ػ٠ِهئ٤ٌاُل٣ٞإأ٣ٕولّاهواهاثبُنٓخأُب٤ُخاُقبٕخثٚٝثيٝعٚٝثؤٝالكٙاُوٖوٓلٖالك٤ًَٚٓب

ػ٤ِْٜٖٓك٣ٕٞ ٣ٌِٕٖٔٞٓػوبهادٝٓ٘وٞالدٝأٍٍْٜٝ٘لادٝأٓٞاٍٗول٣خك٢اُلافَٝاُقبهطٝٓب

ٝرجو٠ٍو٣ ُِؾلبظػ٠ٍِو٣زٜب اُزور٤جبداُالىٓخ اُز٢رٚغ اُؼ٤ِب ٝال٣غٞىاالٛالعا٠ُأُؾٌٔخ خ

ػ٤ِٜباالثبمٕٜٓ٘بػ٘لاالهزٚبء.

 اٌفًً اٌثبِٓ

 أزىبَ أزمب١ٌخ ٚضزب١ِخ



 (  56ِبظح ) 

ٝٓٞظلٞٛبا٠ُك٣ٞإاُوهبثخ1995(َُ٘خ17رئٍٝٓٔزٌِبد٤ٛئخاُوهبثخاُؼبٓخأُْ٘ؤحثبُوبٕٗٞههْ)

أُب٤ُخٝاإلكاه٣خأُْ٘ؤثٔوز٠ٚأؽٌبّٛنااُوبٕٗٞ.

 (  57بظح )ِ

رَو١ك٤ٔب٣زؼِنثؤ١ٜٓبّأٝأٓٞهأفوٟرلفَٖٙٔافزٖبٕبداُل٣ٞا٣ُْٕٝوكُٜبٗٔك٢ٛنا

اُوبٕٗٞاُوٞا٤ٖٗاألفوٟأُؼٍٔٞثٜبك٢اَُِطخا٤ُ٘ٛٞخ.

 (  58ِبظح )

1995(َُ٘خ٣17ِـ٠هب٤ٕٛٞٗئخاُوهبثخاُؼبٓخههْ) ثْؤٕاْٗبء٤ٛئخ1994َُ٘خ22ٝاُوواهههْ

اُوهبثخاُؼبٓخًٔب٣ِـ٠ًَؽ٣ٌْقبُقأؽٌبّٛنااُوبٕٗٞ.

 (  59ِبظح )

أُغٌِ ك٢ اُؼبٓخ أُٞاىٗخ ُغ٘خ ٓغ اُز٤َ٘ن ٝثؼل اُل٣ٞإ اهزواػ ػ٠ِ ث٘بء ٓغٌِاُٞىهاء ٣ٖله

اُزْو٣ؼ٢اُِٞائؼٝاألٗظٔخاُالىٓخُز٘ل٤نأؽٌبّٛنااُوبٕٗٞ.

 (  60ِبظح )

٤غاُغٜبدأُقزٖخًَك٤ٔب٣قٖٚر٘ل٤نأؽٌبّٛنااُوب٣ٕٝٞٗؼَٔثٚثؼلصالص٣ٖ٤ٞٓبٖٓربه٣ـػ٠ِعٔ

ْٗوٙك٢اُغو٣لحاُو٤ٍٔخ.
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