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 إىل هن َسعذ قليب تلقُاها

 ضح احلة اليت تنثت أسكً األسهارإىل رو
::.. ღ..::أميالغالية

 

 إىل رهش الزجىلح والتضحُح

 افتخار  سدادأإىل هن دفعين إىل العلن وته 

::..ღ..::أبيالعزيز


 هن شاركتين ضنك احلُاج ومهىههانثض قليب وقلوٍ  إىل 

 إىل هن أري نىر احلُاج  فُهن
::.. ღوأبنائي..::زوجتي

 

 ىل هن هن أقزب إيلَّ هن روحٍإ

 صزارٌإعشَّتٍ و م وهبن استوذ َُإىل هن شاركين حضن األ

::..ღ..::إخوتي
 

 إىل هن آنسين يف دراسيت وشاركين مهىهٍ

 تذكاراً وتقذَزاً

::..ღأصدلائي..::
 

 فاضلاأل الذكاتزج إىل 

::..سعدفطايرتامرღعالءخليلالسيد..::
 

 صزحٍ الشاهخإىل 
::..والسياسةدار اإلأكاديمية..::

 إلُكن مجُعاً أهذٌ هذا العول املتىاضع

 إىداء
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 الحسج هلل رب العالسيغ، والرالة والدالم عمى أشخف األىبياء والسخسميغ، وبعج:
 إلتسامكل هغ ساعجىي  إلى فإىشي بعج فزل هللا تعالى وهشً وكخهً أتقجم بجديل الذكخ والثشاء

ل فز  تع، وأول هغ أشكخ وأثشي عميً ٌػ هللا سبحاىً وتعالى، الحي أىعع و ٌحا الجٍج الستػاض
 سمصاىً. وجًٍ وعطيع عمّي ووفقشي، وبارك لي في وقتي فمً الحسج والذكخ كسا يشبغي لجالل

األستاذ السػقخ ، والديؽ خميل الديد عالء/ الدكتؾركسا أتػجً بالذكخ والتقجيخ لألستاذ السػقخ 
غ يحهغ البجء إلى الختام، والم  عمى ٌحي الخسالة  اأشخف غيحالم  ،  فظايرالدكتؾر/ تامر سعد 

 ساٍئوأعبا سارغع هذاغمٍ ساٍي، وشالقة وجٍساٍيىي بدعة صجر االشيخة، وغسخ  ساىي بتػجيٍاتٍاأتحف
 هللا كل خيخ. ساالكثيخة فجدٌا

 :الجميميغ ، عزػي لجشة السشاقذة غستاذيألكسا أتفزل بجديل الذكخ ل
 حفغو هللا . معترؼ صالحدكتؾر / ال الديد
 حفغو هللا . خميل ماضي الدكتؾر /  الديد

فعشي ، وأسألً سبحاىً أن يشلبحث ولسا بحلػي هغ جٍج في قخاءتًلقبػلٍسا هشاقذة ٌحا ا
 .اتٍسا في إثخاء البحثإرشادب

اضل دمحم والدياسة هسثمة بعسيجٌا الجكتػر الف دارة اإلأكاديسية ال يفػتشي تدجيل تقجيخي إلى 
 .لسا تبحلً هغ جٍػد حثيثة لالرتقاء بالسدتػى العمسي السجٌػن وجسيع العاهميغ فيٍا 

أو ساٌع وىرح وبحل ولػ بجعػة صالحة، أسأل هللا  ا  هعخوفلي والذكخ الجديل إلى كل هغ قّجم 
 أن يجديٍع خيخ الجداء، وأن يقبل ٌحا العسل خالرا  لػجًٍ الكخيع.
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 السمخص
فىي وزارة الرىحة الفمدىصيشية فىي تعديىد  اإللكتخوىىياسة إلى التعخف عمىى أثىخ التحىػل ٌجفت الجر 

، واسىىىىىتخجهت الجراسىىىىىة السىىىىىشٍل الػصىىىىىفي التحميمىىىىىي، - السحافطىىىىىات الجشػبيىىىىىة - الخقابىىىىىة الجاخميىىىىىة
ىىىجاف الجراسىىىة اسىىىتخجم الباحىىىث االسىىىتباىة كىىىأداة لجسىىىع البياىىىىات،  تىىىع اسىىىتخجام أسىىىمػب ولتحقيىىىه ٌأ

ىطىىخا  ألن حجىىع هجتسىىع الجراسىىة قميىىل، حيىىث تىىع تػزيىىع االسىىتباىات عمىىى جسيىىع الحرىىخ الذىىاهل، 
 بسحافطات غدة العميا في وزارة الرحة الفمدصيشية دارة اإلأفخاد هجتسع الجراسة، هغ العاهميغ في 

وبعىج تحميىل هفىخدات  ،%(82.8بشدىبة اسىتخداد )( اسىتباىة، 140، وتع استخداد )(169وعجدٌع )
تىىىع التػصىىىل إلىىىى أن اسىىىتخجام أبعىىىاد  SPSS))ام بخىىىىاهل التحميىىىل االحرىىىائي االسىىىتباىة باسىىىتخج

بىال تشطيسىات جاهىىجة  دارة اإلبىىالدهغ السفتىػح، و  دارة اإلبىال ور  و  دارة اإلهىغ  اإللكتخوىىيالتحىػل 
عغ بعج ليذ  دارة اإليؤدي إلى تعديد الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية، في حيغ أن 

بىيغ التحىػل  شخديىةى الخقابة الجاخمية في الػزارة، وتػصىمت الجراسىة إلىى وجىػد عالقىة لٍا أثخ عم
بىال تشطيسىىات  دارة اإلعىغ بعىج، و  دارة اإلبىالدهغ السفتىىػح،  دارة اإلبىال ور ،  دارة اإل) اإللكتخوىىي

جاهىىجة( عمىىى تعديىىد الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة، وقىىج أوصىىى  الباحىىث بزىىخورة  التػاصىىل 
الخقابيىة، هىغ خىالل تصبيىه السعىاييخ والزىػاب   جخاءاتاإللسدتسخ هع التقجم الجولي فيسا يخز ا

الجولية الحجيثة، وكحلظ العسل عمىى تقيىيع هىا تػصىمت إليىً الىػزارة هىغ تحىػل الكتخوىىي والتػاصىل 
هىىىغ إيجابياتٍىىىا وتجشىىى   لالسىىىتفادةهىىىع تجىىىارب أخىىىخى ىاجحىىىة فىىىي السؤسدىىىات السحميىىىة والجوليىىىة 

 تٍا.سمبيا
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Abstract 
This study aims to recognize the impact of electronic transformation in 
enhancing internal control in the Palestinian Ministry of Health in 
southern governorates, The descriptive analytical method was used, In 
order to achieve the objectives of the study, the questionnaire was used 
as a data collection tool. The comprehensive inventory method was 
used because the size of the study population was low. The 
questionnaire was distributed to all members of the study community, 
from senior management in the Palestinian Ministry of Health in the 
Gaza governorates (169), and (140) were recovered, with a recovery 
rate (82.8%). The study sample, after analyzing the questionnaire using 
the SPSS program, concluded that using the electronic transformation 
dimensions of paperless management and open-time management, 
and management with no rigid organization leads to strengthening the 
internal control in the Palestinian Ministry of Health, While remote 
administration has no impact on the internal control of the ministry. The 
study concluded that there is a relationship between electronic 
transformation (paperless management, open time management, 
remote management and management without rigid organizations) to 
enhancing the internal control in the Ministry of Health. The researcher 
recommended the necessity of continuous communication with the 
international progress in terms of control procedures, through the 
application of modern international standards and controls, as well as 
working on evaluating the Ministry's findings of electronic transformation 
and communication with other successful experiences in local and 
international institutions to benefit from their positives and avoid 
negative.  
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: مقدمة  أواًل

، وتتذىىىع  فيٍىىىا اتالىىىػزارات، حيىىىث تتعىىىجد فيٍىىىا الخىىىجه تعىىىج وزارة الرىىىحة الفمدىىىصيشية هىىىغ أكبىىىخ
اإلدارات، فكان البج لٍا هغ البحث عغ أسالي  تعدز فيٍا ىطام الخقابة الجاخمية، لمسحافطة عمى 

جهىة. ولعىىل هسىىا يدىاعج فىىي أداء ذلىىظ الىىجور السق اتجىىػدة الخىىجه يحدىغجىػدة األداء، الىىحي بىىجوري 
 إدارتٍىىىافىىىي تقىىىجيع الخجهىىىة لمسىىىػاشغ، وكىىىحلظ التعاهىىىل بىىىيغ أقدىىىاهٍا و  اإللكتخوىىىىيبشجىىىاح التحىىىػل 

جاف الػزارة.  باستخجام بخاهل ىطع السعمػهات لتحقيه ٌأ

ً هىغ ، وهىا ىىتل عشىاإللكتخوىىي التحىػلتصػرا  هثيخا  في أساليبٍا، حيىث ضٍىخ  دارة اإللقج شٍجت  
 عمى ىصا  واسع.أعسال كبيخة  ىجازلسال والجٍج إلتقميز الػقت، وتقميل السدافات، وتػفيخ ا

إلىىىى تدىىىٍيل الخجهىىىة لمسىىىػاشغ، حيىىىث أىىىىً فىىىي كثيىىىخ هىىىغ  اإللكتخوىىىىيوقىىىج أدى التحىىىػل 
األحيىىىان يدىىىتصيع شمىىى  الخجهىىىة هىىىغ أي هكىىىان، كسىىىا أىىىىً سىىىٍل لمسدىىىؤوليغ الػصىىىػل لمسعمػهىىىات 

س  في الػقت السشاس ، كسا وفخ لمعاهميغ السخوىة في العسل وسٍػلة الجخػل التخاذ القخار السشا
الى الذبكة الجاخمية هغ أي هكان قج يتػاجج فيىً، والقيىام بالعسىل فىي الػقىت والسكىان الىحي يخغى  

 (.35: 2007ة ليذ لً حجود )عاهخ،اإللكتخوىي دارة اإلفيً، فأصبح السكت  باستخجام تصبيقات 

فىىي الحىىج هىىغ األخصىىاء، وفىىي ضىىب   اإللكتخوىىىيسىىٍع تػضيىىف التحىىػل هىىغ جٍىىة أخىىخى، أ
الخقابة عمىى بعىس العسميىات. لىحلظ تصمى  االهىخ تصىػرا   إجخاءاتالعجيج هغ العسميات، هسا سٍل 
ة فىي السؤسدىات اإلداريىالخقابيىة فىي هختمىف السدىتػيات  جىخاءاتاإلهػازيا  في الخقابىة، هىغ حيىث 
هىىغ إهكاىيىىات قىىج تدىىاٌع فىىي  اإللكتخوىىىيهسىىا يىىػفخي التحىىػل  فادةلالسىىتوتصىىػيخ األسىىالي  الستبعىىة 

ىىجاف الخقابىىة لتعىىجيل السدىىار والبعىىج عىىغ االىحخافىىات وااللتىىدام بالخصىىة التىىي تىىع وضىىعٍا  تحقيىىه ٌأ
العميا في صػرة واقع التشفيح لمخصة السخسػهة. حيث تداٌع تكشػلػجيىا السعمػهىات  دارة اإلووضع 

ىا، هثىل: بذكل كبيخ وواضىح فىي زيىادة  فعاليىة ىطىام الخقابىة الجاخميىة هىغ خىالل السدايىا التىي تػفٌخ
 (.130: 2016تػفيخ الػقت والتكمفة، وسخعة هعالجة البياىات )عبج المصيف،

في تعديد الخقابىة الجاخميىة ألٌسيىة الخقابىة  اإللكتخوىيوفي ٌحي الجراسة تشاول الباحث أثخ التحػل 
  األعسىال والخىجهات التىي تقىجهٍا وزارة الرىحة الفمدىصيشية في ضىب دارة الجاخمية وهداعجتٍا لإل
 وتحديغ جػدة العسل.  
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: مذكمة الدراسة  ثانيًا

والتىىىىي تقىىىىجم خىىىىجهات حداسىىىىة  وزارة الرىىىىحة الفمدىىىىصيشية هىىىىغ السؤسدىىىىات الكبيىىىىخة الستذىىىىعبة تعىىىىج
ضىسغ األخصىاء  اكتذىافتدىاعجٌا عمىى وعميً كان لبج لٍىا هىغ إجىخاءات رقابيىة فاعمىة  لمسػاشغ،
كسشحىىىى لمخقابىىىة  إجىىىخاءات أخىىىخى تقمىىىز فخصىىىة حىىىجوث الخصىىىأوأيزىىىا الخقابىىىة الدىىىمبية،  إجىىىخاءات
وأثىخ واضىح  ةوجىج عالقىة إيجابيىوهغ خالل إشالع الباحث عمى العجيج هغ الجراسىات ، اإليجابية

هثىىل دراسىىة  هكاتىى  التىىجقيه فىىي قصىىاع غىىدةة فىىي فىىي تعديىىد الخقابىىة الجاخميىى لمتحىىػل اإللكتخوىىىي 
، كسىىا أن والتىىي شبقىىت عمىىى وزارة الجاخميىىة (2015،العخايذىىي)وكىىحلظ دراسىىة  (2013لىىجي ،)الخا

يٌشىىىىىىاك رسىىىىىىالة أجخيىىىىىىت عمىىىىىىىى الجاهعىىىىىىات الفمدىىىىىىصيشية العاهمىىىىىىة فىىىىىىىي قصىىىىىىاع غىىىىىىدة   )ىعىىىىىىىاهيٌو
شاك أيزا الكثيخ هىغ الجراسىات  (.2013وسسػر،  التىي تشاولىت تىأثيخ التحىػل اإللكتخوىىي عمىىٌو

 -،لىىىحلظ فىىىي وزارة الرىىىحة الفمدىىىصيشيةفىىىه األخىىىخى إال أىٍىىىا لىىىع تتصىىىخ  الخقابىىىة الجاخميىىىة فىىىي السخا
هتأىيىىة تبحىىث بجراسىىة  أراد أن يقىىػم –والباحىىث كػىىىً يعسىىل فىىي الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة 

 . تعديد الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية فيفي أثخ التحػل اإللكتخوىي 

ميىً كىان التصىخ  لسذىكمة الجراسىة والستسثمىة فىي الدىؤال ، وعالجراسةهغ ٌشا بخزت هذكمة 
 الخئيدي اآلتي:
 في تعزيز الرقابة الداخمية في وزارة الرحة الفمدظيشية؟ اإللكترونيما أثر التحؾل 

 ويتفخع هغ الدؤال الخئيذ األسئمة الفخعية التالية:
 في وزارة الرحة الفمدظيشية؟ اإللكترونيما واقع التحؾل  .1
 رقابة الداخمية في وزارة الرحة الفمدظيشية؟ما مدتؾى ال .2
الرقابللة الداخميللة فللي وزارة الرللحة وبلليؽ  اإللكترونلليالتحللؾل بلليؽ  عالقللةىللل يؾجللد  .3

 ؟الفمدظيشية
 ؟الرقابة الداخمية في وزارة الرحة الفمدظيشيةعمى  اإللكترونيلمتحؾل  أثرىل يؾجد  .4
وحلؾل  اإللكترونليحلؾل التبيؽ متؾسظات استجابات السبحؾثيؽ حؾل  فروق ىل يؾجد  .5

تعزى لستغيرات: )الجشس، العسر، السؤىل  الرقابة الداخمية في وزارة الرحة الفمدظيشية
 العمسي، عدد سشؾات الخدمة، السدسى الؾعيفي، مكان العسل(؟
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: أىداف الدراسة  ثالثًا

 التالية: األٌجافتٍجف ٌحي الجراسة إلى تحقيه 

 في وزارة الرحة الفمدصيشية. ياإللكتخوىالتعخف عمى واقع التحػل  .1
 التعخف عمى هدتػى الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية. .2
 .الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةوبيغ  اإللكتخوىيالتحػل تحجيج العالقة بيغ  .3
 .الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية في تعديد اإللكتخوىيالتحػل  بيان أثخ .4
بحىػثيغ سال إجابىاتحىػل هتػسىصات لكذف عغ الفخو  بيغ هتػسصات استجابات السبحػثيغ ا .5

تعىدى لستغيىخات:  الفمدىصيشية والخقابىة الجاخميىة فىي وزارة الرىحة اإللكتخوىىيحػل كل هغ التحىػل 
ل العمسي، عجد سشػات الخجهة، السدسى الػضيفي، هكان العسل(.  )الجشذ، العسخ، السٌؤ

: أىسية الد  راسة رابعًا

سية الجراسة في هعالجتٍا لسػاضيع ٌاهة تسذ كال  هىغ الباحىث والسجتسىع ووزارة الرىحة  تكسغ ٌأ
سية تصبيقية. سية ىطخية وٌأ  الفمدصيشية وتشقدع إلى ٌأ

 الشغرية األىسية

 تشسية هعخفة الباحث في هػضػع البحث.في يداٌع الجاى  الشطخي لمجراسة  .1
 لجى الباحث. يداٌع البحث في تصػيخ أسالي  العسل .2
 إجخاء البحػث العمسية والجفاع عشٍا. فييعج البحث فخصة يتاح فيٍا لمباحث التسخس  .3
 الجراسة. اتشاولتٍ التيإثخاء السكتبات بالسادة العمسية  .4
 إفادة الباحثيغ في إجخاء دراسات وبحػث ججيجة في ٌحا السجال. .5

 العسمية األىسية
 تحديغ الخجهة الرحية السقجهة لمسجتسع. .1
 .اإللكتخوىيالرحية بػجػد التحػل  عديد الثقة لجى هتمقي الخجهةت .2
جافً. .3  تذجيع السجتسع عمى استخجام أسالي  التكشػلػجيا الججيجة لتحقيه ٌأ
 السداٌسة في تقجيع الحمػل لبعس السذكالت التي تػاجٍٍا الػزارة. .4
 السداٌسة في الحفاظ عمى هػارد الػزارة. .5
 .لمػصػل ألٌجافٍاالسشاسبة  جخاءاتاإلاذ العميا في اتخ دارة اإلهداعجة  .6
 ٌػ ججيج. كل هاالسداٌسة في هػاكبة الػزارة ل .7

: متغيرات الدراسة واستخالص أبعادىا  خامدًا
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 متغيرات الدراسة . أ
تدىىاعج فىىي تعديىىد الخقابىىة الجاخميىىة  لمخىىجهات يىىػفخ هيىىدات ٌاهىىة جىىجا   اإللكتخوىىىيإن التحىىػل 

سيتٍىاحىث بسىجى اسدتقمة لمجراسىة والتىي شىعخ البحيث استخمز هشٍا الباحث الستغيخات ال  ٌأ
 دارة اإل(. وكتىىىىىاب خرىىىىىائز 45: 2013لتعديىىىىىد الخقابىىىىىة وقىىىىىج ذكىىىىىخت فىىىىىي دراسىىىىىة )بىىىىىجوي،

 (. وعميٍا تع اختيار الستغيخ السدتقل. 39: 2007ة )عاهخ،اإللكتخوىي
  (45: 2013)بجوي، :تسثل في والس اإللكتخوىيالتحػل  الستغير السدتقل:

 ال ور .ب دارة اإل .1
 عغ بعج. دارة اإل .2
 بالدهغ السفتػح. دارة اإل .3
 بال تشطيسات جاهجة. دارة اإل .4

 (88، 87: 1987)ياغي،  :ة الجاخميةالخقاب إجخاءات: الستغير التابع
 .اإليجابيةالخقابة  إجخاءات .1
 الخقابة الدمبية. إجخاءات .2
 استخالص أبعاد الدراسة . ب

الخقابىىىىة  إجىىىىخاءاتة عمىىىىى تعديىىىىد اإللكتخوىيىىىى دارة اإلتعىىىىج ٌىىىىحي الجراسىىىىة دراسىىىىة استكذىىىىافية لتىىىىأثيخ 
 دارة اإلعىىىىىغ بعىىىىىج،  دارة اإلبىىىىىال ور ،  دارة اإلالجاخميىىىىة، حيىىىىىث تخكىىىىىد الجراسىىىىىة عمىىىىى الستغيىىىىىخات )

، وتعتبىخ هىغ ٌاهىا  بال تشطيسات جاهجة( والتي يعتقج الباحىث أن لٍىا دورا   دارة اإلبالدهغ السفتػح، 
 إجىىخاءاتتعىىدز هىىغ خاللىىً  ا  خاصىى ا  التىىي تىىػفخ هدىىتػى رقابيىى الٍاهىىة اإللكتخوىىىيتىىأثيخات التحىىػل 

حيىىىىث تىىىىع  ؛قصىىىىاع غىىىىدة فىىىىي فىىىىي وزارة الرىىىىحة الفمدىىىىصيشية اإليجابيىىىىةالخقابىىىىة الجاخميىىىىة الدىىىىمبية و 
هشاقذىىة الستغيىىخات هىىع السذىىخفيغ عمىىى ٌىىحي الخسىىالة هىىغ  تاالستخشىىاد باألدبيىىات الدىىابقة، وقىىج تسىى

 أن تع التػصل إلى تمظ الستغيخات.  ة والشاحية الفشية إلىاإلداريالشاحية 
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 لمدراسة نسؾذج متغيرات( 1شكل )

 :  فرضيات الدراسةسادسًا

 ى:األولالفرضية الرئيدة 
 اإللكتخوىيالتحػل ( بيغ α≤0.05ال يػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج هدتػى الجاللة )

 .في وزارة الرحة الفمدصيشيةالخقابة الجاخمية وبيغ 

 ويتفخع هغ الفخضية الخئيدة الدابقة الفخضيات الفخعية التالية:
بال  دارة اإل( بيغ α≤0.05ال يػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج هدتػى الجاللة ) .1

 .الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةوبيغ ور  
عغ  دارة اإل( بيغ α≤0.05ى الجاللة )ال يػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج هدتػ  .2

 .الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةوبيغ بعج 
 دارة اإل( بيغ α≤0.05ال يػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج هدتػى الجاللة ) .3

 .الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةوبيغ بالدهغ السفتػح 

ر، الجشس، سشؾات الخبرة، العسالستغيرات الديسغرافية )
 .السؤىل العمسي، السدسى الؾعيفي(

قابة الداخليةإجراءات الر اإللكترونيالتحول    

اإليجابيةاإلجراءات  اإلدار بالأوراق 

السلبيةاإلجراءات  
 اإلدار عنبعد

 اإلدار بالزمنالمفتوح

اإلدار بالتنظيمات

 جامد 

 المتغير المستقل المتغير التابع
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بال  دارة اإل( بيغ α≤0.05عشج هدتػى الجاللة )ال يػجج عالقة ذات داللة إحرائية  .4
 .الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةوبيغ تشطيسات جاهجة 

 
 الفرضية الرئيدة الثانية:

الخقابىة  فىي اإللكتخوىىيلمتحىػل ( α≤0.05ال يػجج أثىخ ذو داللىة إحرىائية عشىج هدىتػى الجاللىة )
 .الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية

 فرضية الرئيدة الثالثة:ال
( بىىيغ هتػسىىصات اسىىتجابات α≤0.05ال يػجىىج فىىخو  ذات داللىىة إحرىىائية عشىىج هدىىتػى الجاللىىة )

تعىىدى  الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشيةوحىىػل  اإللكتخوىىىيالتحىىػل السبحىىػثيغ حىىػل 
ىىىل العمسىىىي، عىىىجد سىىىشػات الخجهىىىة، السدىىىسى الىىىػض يفي، هكىىىان لستغيىىىخات: )الجىىىشذ، العسىىىخ، السٌؤ

 العسل(.

 ويتفخع هغ الفخضية الخئيدة الدابقة الفخعية التالية:
 ( ال يػجىىىىج فىىىىخو  ذات داللىىىىة إحرىىىىائية عشىىىىج هدىىىىتػى الجاللىىىىةα≤0.05 بىىىىيغ هتػسىىىىصات )

الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة وحىىػل  اإللكتخوىىىيالتحىىػل اسىىتجابات السبحىىػثيغ حىىػل 
 تعدى لستغيخ الجشذ. الفمدصيشية

 ال يػجىىىىج فىىىى( خو  ذات داللىىىىة إحرىىىىائية عشىىىىج هدىىىىتػى الجاللىىىىةα≤0.05 بىىىىيغ هتػسىىىىصات )
الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة وحىىػل  اإللكتخوىىىيالتحىىػل اسىىتجابات السبحىىػثيغ حىىػل 

 تعدى لستغيخ العسخ. الفمدصيشية
 ( ال يػجىىىىج فىىىىخو  ذات داللىىىىة إحرىىىىائية عشىىىىج هدىىىىتػى الجاللىىىىةα≤0.05 بىىىىيغ هتػسىىىىصات )

الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة وحىىػل  اإللكتخوىىىيالتحىىػل غ حىىػل اسىىتجابات السبحىىػثي
ل العمسي. الفمدصيشية  تعدى لستغيخ السٌؤ

 ( ال يػجىىىىج فىىىىخو  ذات داللىىىىة إحرىىىىائية عشىىىىج هدىىىىتػى الجاللىىىىةα≤0.05 بىىىىيغ هتػسىىىىصات )
الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة وحىىػل  اإللكتخوىىىيالتحىىػل اسىىتجابات السبحىىػثيغ حىىػل 

 تعدى لستغيخ عجد سشػات الخجهة. ةالفمدصيشي
 ( ال يػجىىىىج فىىىىخو  ذات داللىىىىة إحرىىىىائية عشىىىىج هدىىىىتػى الجاللىىىىةα≤0.05 بىىىىيغ هتػسىىىىصات )

الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة وحىىػل  اإللكتخوىىىيالتحىىػل اسىىتجابات السبحىىػثيغ حىىػل 
 تعدى لستغيخ السدسى الػضيفي. الفمدصيشية
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 ال يػجىىىىج فىىىىخو  ذات داللىىىىة إحرىىىىائية عشىىىىج هدىىىى( تػى الجاللىىىىةα≤0.05 بىىىىيغ هتػسىىىىصات )
الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة وحىىػل  اإللكتخوىىىيالتحىىػل اسىىتجابات السبحىىػثيغ حىىػل 

 تعدى لستغيخ هكان العسل. الفمدصيشية
 

: حدود الدراسة  سابعًا

 وزارة الرحة الفمدصيشية. الجشػبيةسحافطات ال :الحد السكاني
 (.2017-م 2016لية خالل عاهي )الجراسة الحا تشبق: الحد الزماني
ى هىىغ األولىىالفئىىة )عمىىى الفئىىات اإلشىىخافية هىىغ هىىجيخ دائىىخة فسىىا فىىػ   الجراسىىة تشبقىى: الحللد البذللر  

C-A)  والفئىىة العميىىا هىىىغ )((A1-A4)  السحافطىىات الجشػبيىىىةفىىي وزارة الرىىىحة الفمدىىصيشية فىىىي 
 .الفمدصيشي ةوفه قاىػن الخجهة السجىيى والفئة الخاصة األولوالتي تذسل الفئة 
ىا فىي تعديىد  اإللكتخوىىي: تتشىاول الجراسىة بعىس أبعىاد التحىػل الحد السؾضلؾعي البعىج  إدارة وأثٌخ

فىىىي عسىىىل الخقابىىىة الجاخميىىىة لىىىػزارة الرىىىحة الفمدىىىصيشية، واسىىىتثشت الجراسىىىة الخقابىىىة  اإلداري و  الفشىىىي
 السالية لتذعبٍا واستحقاقٍا باالىفخاد بجراسة هدتقمة. 

 :  الدراسة مرظمحاتثامشًا

  عىغ  اإللكتخوىىياالسىتغشاء عىغ السعىاهالت الػرقيىة وإحىالل السكتى   :اإللكترونيالتحؾل
  (32: 2008.)الدىىىىىىالسي والدىىىىىىميصي،شخيىىىىىىه االسىىىىىىتخجام الػاسىىىىىىع لتكشػلػجيىىىىىىا السعمػهات

 دارة اإلبأىٍىىىا تحىىىػل هؤسدىىىات وزارة الرىىىحة الفمدىىىصيشية هىىىغ  :يعرفيلللا الباحلللئ إجرائيلللاً 
السعمػهات، بذكل يعصيٍا  تكشػلػجيا باستخجام تقشية دارة اإلإلى  جويا  السؤرشفة ي التقميجية

القىىىجرة عمىىىى تصىىىػيخ العالقىىىة القائسىىىة هىىىع العىىىاهميغ فيٍىىىا فيسىىىا بيىىىشٍع وكىىىحلظ بيشٍىىىا وبىىىيغ 
 السػاششيغ، أو الػزارات األخخى.

 دىٍا : يقرىج بالخقابىة الجاخميىة أىىػاع الخقابىة التىي تسارسىٍا كىل هشطسىة بشفالرقابة الداخميلة
عمىىى أوجىىً ىذىىاشٍا التىىي تؤديٍىىا، وبسعشىىى اخىىخ فٍىىي تمىىظ األسىىالي  والدياسىىات الخقابيىىة 

ػن لزىىىسان تشفيىىىح التعميسىىىات واألواهىىىخ الرىىىادرة إلىىىى اإلداريىىىالتىىي يتػصىىىل إليٍىىىا الخ سىىىاء 
 ( 105: 1987هخ وسيٍع. )ياغي،
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 ة الػششية : يعخفٍا الباحث إجخائيا  بأىٍا إحجى هؤسدات الدمصوزارة الرحة الفمدظيشية
 ىعميٍا الحكػهة الفمدصيشية فتتمق الفمدصيشية حيث تتبع لدياسة الدمصة وتذخف

ا الفشية هغ سمصة اإلداريالتعميسات  ة والدياسية هغ الحكػهة وتدتسج سمصتٍا وهرادٌر
فٍي تقجم الخجهات الرحية لكافة أفخاد السجتسع الفمدصيشي وتعج هغ أكبخ  ؛الحكػهة

ع الػزارات الخجها تية في فمدصيغ. وعشػان الػزارة عمى الذبكة العشكبػتية ٌػ وٌأ
)www.moh.gov.ps(. 
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  :أنغسة الرقابة الداخمية.السبحئ الثاني 
  :بأنغسة الرقابة. اإللكترونيالتحؾل  عالقةالسبحئ الثالئ 
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 التحؾل اإللكترونيالسبحئ األول: 

 :  السقدمةأواًل

ضىىخورة حتسيىىة  -تنفيييذماميياتالمنبييي بجميييامجا تاييافييي– اإللكتخوىىىييعىىج التحىىػل 
بىالثػرة السعمػهاتيىة والتكشػلػجيىة والتىي أسىٍست بىالتحػل  الػاقع الحي ىعيذً والىحي يتسيىد ايفخضٍ
 اة، وأصىىىىبح ٌىىىىحا التحىىىىػل هيىىىىدة تشافدىىىىية تتستىىىىع بٍىىىىاإللكتخوىيىىىى دارة اإلالتقميجيىىىىة إلىىىىى  دارة اإلهىىىىغ 

 السؤسدات الشاجحة.

فخصة لمسؤسدات كىي تبقىي عمىى حطػضٍىا فىي  اإللكتخوىيوتعج اإلهكاىيات التي يقجهٍا التحػل 
عميٍىا أن تكيىف أسىاليبٍا وهٍساتٍىا هىع هىا يىػفخي  الخجهة السشاسبة لمجسٍىػر، لىحلظ مالسشافدة وتقج
هغ إهكاىيات تقشية وبخهجية تداٌع فىي تعديىد وتصىػيخ الخىجهات السقجهىة  اإللكتخوىيٌحا التحػل 

ىحا يتصمى  بشيىة تحتيىة هشاسىبة وهتصمبىات الزهىة لٍىحا  ، وتخجم صشاع القخار في اتخاذ قخاراتٍع، ٌو
 ، كسا أىً يتعخض لمعجيج هغ السعػقات التي تعخقل الديخ في اتجاًٌ.التحػل 

: مفيؾم التحؾل    اإللكترونيثانيًا

هىىغ السفىىاٌيع العرىىخية الحجيثىىة حيىىث تشىىاول تعخيفٍىىا العجيىىج  اإللكتخوىىىييعىىج هفٍىىػم التحىىػل 
ٌىىىػ  العاهىىىل السذىىىتخك بىىىيغ ٌىىىحي التعخيفىىىات ن  إهىىىغ الكتىىىاب والبىىىاحثيغ هىىىغ زوايىىىا هختمفىىىة ، حيىىىث 

االىتقال هغ استخجام الصخ   التي لىع تتحقىه فىي العسىل التقميىجي  إلىى اسىتخجام الػسىائل الحجيثىة 
 وتصبيه االبتكارات السعمػهاتية والتكشػلػجية.

ة القائسىة عمىى اإلهكاىيىات الستسيىدة اإلداريىبأىً" العسمية  اإللكتخوىيحيث تع تعخيف التحػل 
خيىة لمسشطسىة عسال في تخصي  و لإلىتخىت وشبكات األ تػجيً والخقابة عمى السىػارد والقىجرات الجٌػ

جاف الذخكة  (.2004:127)ىجع ، "واالخخيغ بجون حجود هغ أجل تحقيه ٌأ

جسيىىىع عسميىىىات التحىىػل إلىىىى أداء األعسىىىال السؤسدىىىية الكتخوىيىىىا عىىىغ " كسىىا أىىىىً يعىىىخف بأىىىىً
 -جاالقترىىادية  -باء التصىىػر فىىي األد -شخيىىه إعىىادة ٌيكميىىة أداء تمىىظ االعسىىال بسىىا يحقىىه : أ

 (.2007:27)عاهخ ،"حدغ استغالل السػارد  -السخوىة  د

شاك تعخيف اخخ التحػل  الستخجع إلكتخوىيا بػاسصة  اإلداري " بأىً حل لمعسل  اإللكتخوىيٌو
ة ، لسدىىىىاعجة اإللكتخوىيىىىى، وباسىىىىتخجام جسيىىىىع البىىىىخاهل  اإلىتخىىىىىتتكشػلػجيىىىىا السعمػهىىىىات وشىىىىبكات 

جاف  اإلداري ي التخصي  والتشطيع والخقابة والتػجيً السػضفيغ والسجيخيغ ف  دارة اإل، وذلظ لتحقه ٌأ
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العميىىا والىىجىيا عمىىى السدىىتػييغ األفقىىي والخأسىىي ، وهىىغ خىىالل االسىىتخجام الشىىػعي لمسىىػارد البذىىخية 
 (.2015:27)عخايذي، "والسادية والتكشػلػجية

ػاء كىىىان ذلىىىظ أعسىىىال إداريىىىة أو اىتقىىىال كاهىىىل هىىىغ االعسىىىال الػرقيىىىة سىىى "ٌىىىػ اإللكتخوىىىىيالتحىىىػل 
ة هع هىا يتصمى  ذلىظ هىغ تحىػل فىي األدوات واآلليىات اإللكتخوىيخجهاتية أو تجارية إلى اإلعسال 

والسسارسىىة الستبعىىة ، وتغيىىخ الٍياكىىل  جىىخاءاتاإلة ، وتقخيىىخ فىىي اإللكتخوىيىىالتقميجيىىة إلىىى ىطختٍىىا 
 اإللكتخوىىىية السؤسدىىة ، فىىالتحػل التشطيسيىىة وذلىىظ بٍىىجف تىىػفيخ أهثىىل لمػقىىت والجٍىىج ورفىىع كفىىاء

 إدارة التقميجية إلىى  دارة اإليذيخ إلى استخجام جسيع عشاصخ وهكػىات ىطع السعمػهات لمػصػل ب
 (.2013:14)هصخ، "بال ور  

بدىىىب  تكاهىىىل  (2117:27عيييامر  عىىىغالسشبثىىىه  اإللكتخوىىىىيويسيىىىل الباحىىىث إلىىىى تعخيىىىف التحىىىػل 
ىىىجاف اإلداريىىىيتبعىىىً تحىىىػل فىىىي الٍياكىىىل  ياإللكتخوىىىىعشاصىىىخ التعخيىىىف حيىىىث التحىىىػل  ة لتحقيىىىه ٌأ

 بالذكل األهثل. ًهغ تحديغ األداة االقترادية والسخوىة واستغالل دارة اإل

ىىا تكشػلػجيىىىا   اإللكتخوىىىىيوتعىىخف الجراسىىة التحىىػل  بأىىىً االسىىتغالل األهثىىل لإلهكاىيىىىات التىىي تػفٌخ
ىىىجاف ة ) تخصىىىي  ن تشطىىيع اإلداريىىالسعمػهىىات فىىىي تشفيىىح الػضىىىائف  ن تػجيىىىً نرقابىىة ( لتحقيىىىه ٌأ

 السشذأة.
: أسباب التحؾل لإل  ةاإللكتروني دارة ثالثًا

ىا التحىػل تعج  أن الثابىت الػحيىج فيٍىا ٌىػ التغييىخ، لٍىحا كىان  اإللكتخوىىيالحقيقىة التىي يػفٌخ
ن ذلىظ سىيخخجٍا هىغ السشافدىىة عمىى السؤسدىات واإلدارات العاهىة عىىجم الػقىػف عشىج حىج هعىىيغ أل

 ي تأدية أعسالٍا.ويفذمٍا ف

 (:6: 2004في الشقاط التالية)رضػان، اإللكتخوىيويسكغ تمخيز األسباب الجاعية لمتحػل 

 "ا عمى زيادة تكمفة األعسال.أوالعسميات السعقجة و  جخاءاتاإل  ثٌخ
 ٍا إحجاث عجم تػازن في التصبيه.أىالقخارات والتػصيات الفػرية والتي هغ ش 
 ػى السؤسدةتػحيج البياىات عمى هدت ضخورة. 
 .صعػبة الػقػف عمى هعجالت قياس األداء 
 .ضخورة تػفيخ البياىات الستجاولة لمعاهميغ في السؤسدة 

  التػجً ىحػ تػضيف استخجام التصػر التكشػلػجي واالعتساد عمى السعمػهات في
         القخارات. اتخاذ
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 هؤسدة  داخل كل وضخورة وجػد اليات لمتسيد بيغ السؤسدات ازدياد السشافدة
 تدعى لمتشافذ.

 .حتسية تحقيه االترال السدتسخ بيغ العاهميغ عمى اتداع ىصا  العسل" 
: أىداف التحؾل   اإللكترونيرابعًا

 السصمػبىىة هثىىل  األٌىىجافتحقيىىه الكثيىىخ هىىغ  لمسؤسدىىة يىىػفخ اإللكتخوىىىيتصبيىىه التحىىػل إن 
ويخفىىع هىىغ ع العسميىىة الخقابيىىة ويىىجع كفىىاءة وفاعميىىة وإىتاجيىىة السؤسدىىة  زيىىادةالتشسيىىة السصمػبىىة، و 

شاك هغ  .ٍافي األفخادويحدغ هغ أداء هدتػى الجػدة   :(2003ها أوردٌا )العػالسة، األٌجافٌو

 " اإللكتخوىيتكاهل أجداء التشطيع وتػحيجٌا كشطام هتخاب  هغ خالل التحػل. 
  السؤسدية. األٌجافوتعديد فعاليتٍا في خجهة  دارة اإلتصػيخ عسميات 
 ات فعالة وداعسة التخاذ القخار.تقجيع الي 
  وجاٌدية هدتسخة.وكفاية وتػقيت هالئع ضسان تجفه السعمػهات بجقة 
  البيئىىىة السشىىىاخ  إيجىىىاداإلىتاجيىىىة و تقميىىىل كمفىىىة التذىىىغيل وتحدىىىيغ هتػاصىىىل لسعىىىجالت

  الذاهل والستػاصل". اإلداري السالئع لمبحث والتصػيخ التشطيسي 
 جاف أخخى ىحكخ هشٍا:( ٌأ2008أضاف )الدالسي والدميصي،و 

 " السمفات بجال هغ حفطٍا. إدارة 
  بجال هغ الرادر والػارد. اإللكتخوىيالبخيج 
 .اكتذاف السذكالت بجال هغ الستابعة 
  ة، فسع تػفخ السعمػهىات بذىكمٍا الخقسىي تىتقمز االعسىال اإلداري جخاءاتاإلتقميز

 وتعبئة البياىات يجويا.الػرقية 
  يغ والعىىىاهميغ فىىىي اإلداريىىىالبذىىىخية ورفىىىع كفىىىاءة وإىتىىىاج االسىىىتخجام األهثىىىل لمصاقىىىات

ات، وتقىىىىجيع الخىىىىجهات فىىىىي زهىىىىغ قياسىىىىي وبأقىىىىل جٍىىىىج هسكىىىىغ وزيىىىىادة دقىىىىة السؤسدىىىى
سىىىتكػن هختفعىىىة  اسىىىتخجاهٍافالثقىىىة برىىىحة البياىىىىات الستبادلىىىة التىىي أعيىىىج البياىىىات، 

 ي.عغ االدخال اليجو وسيغي  القمه هغ عجم دقة السعمػهات أو األخصاء الشاجسة 
 ة، وبالتالي تؤدي الى تصػيخ اإللكتخوىيالخقسية الحجيثة والذبكات  تاستخجام التقشيا

   ".اإلداري العسل 
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 :  اإللكترونيالتحؾل  أبعادخامدًا

ىا ٌىحا  األبعىادإلىى تحقيىه العجيىج هىغ  دارة لإل اإللكتخوىيأدى التحػل  والسسيىدات التىي يػفٌخ
السٍسىة،  إىجىازالتقميجية. ويحرل ذلىظ هىغ خىالل سىخعة   دارةاإلفي  األبعادالتحػل وال تجج تمظ 

، وبىىىىجون هعػقىىىىات تشطيسيىىىىة، ودون اإلىتخىىىىىتفىىىىي أي وقىىىىت ، وهىىىىغ أي هكىىىىان تتىىىىػفخ فيىىىىً شىىىىبكة 
 استخجام هعاهالت ورقية.

سٍا )عاهخ،ا األبعادكسا أن ٌشاك بعس    :(31: 2007ألخخى هغ ٌأ

 " ػهىة وليدىت بىجيال عشٍىا وال تٍىجف ٌىػ وسىيمة لخفىع أداء وكفىاءة الحك اإللكتخوىيالتحػل
ىىي  ىىا ٌو واألدلىىة والسفكىىخات  اإللكتخوىىىيبىىال ور  إال أىٍىىا تدىىتخجم األرشىىيف  إدارة إلىىى إىٍىىاء دوٌر

 ة والخسائل الرػتية.اإللكتخوىي
  بال هكان وتعتسج أساسا الٍاتف السحسػل. إدارة أىٍا 
  ساعة. 24قيقي أي العالع في الدهغ الح 365\7\24بال زهغ حيث تعسل  إدارة ٌي 
  بىال تشطيسىات جاهىجة فالسؤسدىات الحكيىة تعتسىج عمىى عسىال السعخفىة وصىىشاعة  إدارة ٌىي

 هعخفة  تقحف الى العخب والى الجول الشاهية.الالسعخفة وأصبحت اليػم صشاعات ال
  السمفات بجل هغ حفطٍا. إدارة 
 التشفيحية بجال هغ هحاضخ االجتساعات. جخاءاتاإل 
 الستابعة.ات بجال هغ ىجاز اإل 
 .اكتذاف السذاكل بجال هغ الستابعة 
  تخفيف حجة السذكالت الشاجسة عىغ تعاهىل شالى  الخجهىة هىع هػضىف هحىجود الخبىخة أو

 "غيخ هعتجل السداج.
بعىىاد بذىىكل السشاسىى  البىىج هىىغ إحىىجاث الكثيىىخ هىىغ أن لالسىىتفادة هىىغ ٌىىحي األ لباحىىثاويىىخى 

، ة لكىي تىتالءم هىع التحىػالت اإللكتخوىيىةالٍياكىل التشطيسيىة لمسؤسدىالتغيخات الجحريىة عمىى 
تٍيئىىة الكىىػادر ٌىىحا التحىىػل هىىع  وكىىحلظ إعىىجاد القىىػاىيغ السشاسىىبة لتىىحليل العقبىىات أهىىام إىجىىاح

، وإال سيرىبح ٌىحا التحىػل عبىى عمىى العاهمة بالذىكل السشاسى  لمتعاهىل هىع ٌىحي التحىػالت
   ال يحقه ها تربػ إليً. السؤسدة

: مراحل التحؾل   لكترونياإل سادسًا

 األٌىجاف يحقىه بذىكل العسميىة تىتع كىي هخاحىل عىجة إلىى يحتىاج اإللكتخوىىي دوها التحػل
 (Ho, Alfred. 2002:325-344 ) :       يمي ها السخاحل تمظ وهغ. السخجػة



15 
 

 "لىجيٍع يكىػن  أن بالسشطسىة السدىئػليغ عمىى : يشبغىيبالسشغسلة العميلادارة اإل ودعؼ شاعةق 
 كىىىي إلكتخوىيىىىة إلىىىى الػرقيىىىة السعىىىاهالت جسيىىىع لتحػيىىىل لػاضىىىحةا والخ يىىىة التاهىىىة القشاعىىىة
 .اإللكتخوىي لمتحػل الالزهة واإلهكاىيات الكاهل الجعع يقجهػا

 البىج لىحا ،اإللكتخوىىي لمتحىػل األساسىي العشرىخ ٌػ السػضف :السؾعفيؽ وتأىيل تدريب 
 ،الستىىػفخة ةاإللكتخوىيىى الػسىىائل عبىىخ األعسىىال ُيشجىىدوا كىىي السىىػضفيغ وتأٌيىىل تىىجري  هىىغ
حا  .العسل رأس عمى تأٌيمٍع أو لمسػضفيغ، تجريبية دورات عقج يتصم  ٌو

 العسميىىات هىىغ هجسػعىىة هشطسىىة لكىىل أن السعىىخوف هىىغ: العسللل إجللراءات وتظللؾير تؾثيللق 
 ور ، عمىىى هجوىىىة غيىىخ جىىخاءاتاإل تمىىظ فىىبعس ،العسىىل إجخاءاتبىى يدىىسى هىىا أو ةاإلداريىى
 تػثيىىه هىىغ البىىج لىىحا ،تصىىػيخ أي عميىىً يصىىخأ ولىىع شػيمىىة سىىشػات هشىىح هىىجون  بعزىٍا ن  إ أو

 خىالل هىغ ذلىظ ويىتع العسىل، كثافىة هىع ػافىهتت كىي هشٍا القجيع وتصػيخ جخاءاتاإل جسيع
 هىىع الشطاهيىىة، بىىالصخ   وتشفيىىحٌا العسىىل سىىيخ فىىي تىىؤثخ إداريىىة عسميىىة لكىىل الٍىىجف تحجيىىج
 .اإلىتاج وجػدة التكمفة قمة باالعتبار األخح

 التحىػل فىي السحدىػس بٍىا الجاىى  ويقرىج: اإللكترونلي لمتحلؾل يلةالتحت البشيلة تلؾفير                    
 الدىىىىخيعة الحاسىىىىػبية الذىىىىبكات وربىىىى  اآللىىىىي، الحاسىىىى  أجٍىىىىدة تىىىىأهيغ هىىىىغ ،اإللكتخوىىىىىي
  .الحجيثة االترال وسائل وتأهيغ هعٍا، السخفقة واألجٍدة

 القجيسىىىىة الػرقيىىىىة عىىىىاهالتالس :إلكترونيللللاً  القديسللللة الؾرقيللللة السعللللامالت بتؾثيللللق البللللدء 
 الزىىىػئية الساسىىىحات بػاسىىىصة إلكتخوىيىىىا   حفطٍىىىا يشبغىىىي الػرقيىىىة السمفىىىات فىىىي والسحفػضىىىة
 .إليٍا الخجػع ليدٍل وترشيفٍا

 فىىي اىتذىىارا   األكثىىخ الػرقيىىة بالسعىىاهالت البىىجء :انتذللاراً  األكثللر السعللامالت ببرمجللة البللدء 
 .الػر   استخجام في الٍجر لتقميل إلكتخوىية هعاهالت إلى وبخهجتٍا األقدام جسيع

: معؾقات  اإللكتروني التحؾل سابعًا

ىىة القىىػل أن أي عسىىل تىىتع السحاولىىة إل لىىً هىىغ هعػقىىات تػاجىىً القىىائسيغ  ي البىىجىجىىاز هىىغ بجٌا
 (:86: 2009ها يمي )صاد ، اإللكتخوىيوهغ السعػقات التي تػاجً التحػل يً، عم

 "جافٍا ستيعابا وعجم اإللكتخوىيلمتحػل  الزبابية الخ ية  .ٌأ
 تصبيقٍا في التداٌل أو أهشية وتذخيعات أىطسة وجػد عجم. 
 الشقجية الديػلة تػفيخ وصعػبة السالية السػارد قمة. 
 اإلداري  بالتغييخ الخضا وعجم بالسخكدية التسدظ. 
 البذخي  لمعشرخ تقميرٍا حيث هغ اإللكتخوىيالتحػل  لسفٍػم الدمبية الشطخة. 
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 يفقٍىىػن  ال واخىىخيغ التقشيىىة هجىىال فىىي هتخررىىيغ أفىىخاد يغبىى الخقسيىىة الفجىىػة وجىىػد 
 ".أبججياتٍا هغ شيئا  

 الخالصة

 ألي ػيةاألولبسكان تجعمً يحتل  األٌسيةهغ  اإللكتخوىيهسا سبه يسكششا القػل أن التحػل 
الدىىىعي لمػصىىىػل لٍىىىحا التحىىىػل  ن  أوتتغمىىى  عمىىىى الكثيىىىخ هىىىغ هذىىىاكمٍا، و هؤسدىىىة تخيىىىج أن تتقىىىجم 

وهىغ كىي ترىل لمشجىاح السصمىػب هتصمبات هادية وبذخية وتذخيعية يجى  تحقيقٍىا  لً اإللكتخوىي
ىىع ٌىىحي الستصمبىىات البشيىىة التحتيىىة السشاسىىبة هىىغ شىىبكة اترىىاالت  وكىىحلظ اقتشىىاع جٍىىدة حاسىىػب أو ٌأ

ؤسدىىىة، هىىىع ثىىىع اختيىىىار البىىىخاهل السحػسىىىبة  التىىىي تشاسىىى  الس ،اإللكتخوىىىىيالعميىىىا بىىىالتحػل  دارة اإل
 اإللكتخوىىىيهشٍىىا فىىي تصبيىىه التحىىػل  االسىىتفادةو مسؤسدىىات ل لتجىىارب الشاجحىىةوا خبىىخاتال دراسىىة

سٍا يوخالل التصبيه ال بج أن  .السخغػب فيً الساديىة الستسثمىة ػاجً العسل الكثيخ هغ السعػقات ٌأ
، ثىىع القىىػاىيغ والتذىىخيعات اإللكتخوىىىيبأٌسيىىة التحىىػل تسثمىىة بالقشاعىىة والس ،بىىالبشى التحتيىىة والبذىىخية

 تفذىي فىي ا  وواضىح ا  وتحىج هىغ تقجهىً ويطٍىخ ٌىحا جميىاكل التشطيسيىة التىي تعيىه ٌىحا العسىل والٍي
         .األعسىىىىىال إىجىىىىىازهىىىىىغ تىىىىأخخ فىىىىىي  وهىىىىىا قىىىىىج يشىىىىتل عشىىىىىً السؤسدىىىىىات العاهىىىىة داخىىىىىلالبيخوقخاشيىىىىة 

الحىجيث عىغ  فيٍىا أهىا السباحىث القادهىة فدىشتشاول األولسبحىث ٌحا خالصة ها تحجثشا عشىً فىي ال
سيتٍىىاالجاخميىىة و الخقابىىة  بشبىىحي قرىىيخة عىىغ وزارة وىخىىتع  اإللكتخوىىىيوالعالقىىة بيشٍىىا وبىىيغ التحىىػل  ٌأ
 الرحة.
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 السبحئ الثاني
 الرقابة الداخمية

 :  مقدمةأواًل

 دارة اإلويجسىع عمسىاء  ،لىجى بعىس الكتىاب دارة اإلتعج الخقابة الػضيفىة الخابعىة هىغ وضىائف 
ٌىىىع أىىىىػاع الخقابىىىة الجاخميىىىة تعىىىج هىىىغ أ  أنكسىىىا   ،دارة اإلائف هىىىغ وضىىى األخيىىىخةأىٍىىىا الػضيفىىىة  عمىىىى

صىسام األهىان لدىيخ الخصىة السػضىػعة عمىى الدىكة  –ىطخ السشطسىة  ٍةهغ وج –الخقابة لكػىٍا 
ىىىا، وهىىىػاشغ  دارة اإل إرشىىاد، و السخسىىػهة لٍىىىا، واكتذىىىاف االىحخافىىىات هبكىىىخا   الىىىى ىقىىىاط القىىىػة لتعديٌد

 الزعف لتقػيتٍا.

حجىىع العميىىا عىىغ الػسىىصى عىىغ السدىىتػى التشفيىىحي ىتيجىىة كبىىخ  دارة اإلل كىىحلظ فىىإن اىفرىىا
التقاريخ والبياىات السكتػبة في هتابعة سىيخ العسىل فىي السؤسدىة  ىعم دارة اإلالسؤسدات واعتساد 
لىىى وسىىائل تحقيىىه وهتابعىىة يسكىىغ إالحاجىىة  يدىىتجعيهسىىا  دارة اإلبىىالخصخ لىىجي  ا  قىىج تخمىىه إحداسىى

 (.195: 1987)دبيان،  اّ جدئي أو كليا لسحتسمة بػاسصتٍا درء السخاشخ ا

سيىىىة كبيىىىخة فىىىي ضىىىسان اسىىىتسخارية السؤسدىىىة والحفىىىاظ عميٍىىىا،  لٍىىىحا تأخىىىح الخقابىىىة الجاخميىىىة ٌأ
ىا و  سيتٍىاوسشتعخف فىي ٌىحا السبحىث عمىى الخقابىة الجاخميىة دوٌر فىي السؤسدىات وخاصىة العاهىة  ٌأ

 هشٍا.

: مفيؾم الرقابة الداخمية  ثانيًا

عىىىجاد إ لخسىىىع سياسىىىاتٍا، و  دارة اإلالجاخميىىىة ىقصىىىة االىصىىىال  التىىىي تعتسىىىج عميٍىىىا تعىىىج الخقابىىىة 
الخقابىة الجاخميىة  ن  إتىع التخصىي  لىً هدىبقا ، كسىا  السى خصصٍا، وترػي  اىحخافات العسل استشادا  

 في اتخاذ القخارات. دارة اإلعمػهات التي تعتسج عميٍا لمس هرجر هٍع ججا  

 اخمية بالعجيج هغ التعاريف ىحكخ هشٍا:فقج عخف الكتاب الخقابة الج
  " السؤسدىىة فىىي تحقيىىه حسايىىة األصىىػل هىىغ  إدارة التىىي تدىىتخجهٍا  جىىخاءاتاإلالػسىىائل و

بالبياىىىات الجقيقىىة التىىي يسكىىغ االعتسىىاد عميٍىىا فىىي عسميىىات  دارة اإلالتالعىى  واالخىىتالس، واهىىجاد 
هىىىىغ التىىىىدام العىىىىاهميغ بالدياسىىىىات  التخصىىىىي  واتخىىىىاذ القىىىىخارات وتذىىىىجيع الكفايىىىىة اإلىتاجيىىىىة، التأكىىىىج

 (.164: 2002)جخبػع،  "السؤسدة إدارة السػضػعة هغ قبل 
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  السحىىىىىجدة  األٌىىىىىجاف" الخقابىىىىىة الجاخميىىىىىة ٌىىىىىي العسميىىىىىة التىىىىىي تدىىىىىعى الىىىىىى التأكىىىىىج هىىىىىغ ان
والدياسىات السخسىىػهة والخصى  والتعميسىىات السػجٍىة اىسىىا تشفىح بجقىىة، كسىا تعشىىي الخقابىة ان الشتىىائل 

 (.23: 2001)عباس، "وتربػا اليً دارة اإله تساها ها تتػقعً السحققة تصاب
  كسىىىا ان الخقابىىىة الجاخميىىىة عخفىىىت عمىىىى اىٍىىىا " الخصىىىة التشطيسيىىىة وكىىىل هىىىا يىىىختب  بٍىىىا هىىىغ
يتبشاٌىىىىا السذىىىىخوع لمسحافطىىىىة عمىىىىى األصىىىىػل، اختبىىىىار دقىىىىة الحدىىىىابات ودرجىىىىة  إجىىىىخاءاتوسىىىىائل و 

ة اإلداريىىىىىىىىىىىىىىاع الدياسىىىىىىىىىىىىىىات االعتسىىىىىىىىىىىىىىاد عميٍىىىىىىىىىىىىىىا، تشسيىىىىىىىىىىىىىىة كفىىىىىىىىىىىىىىاءة العسىىىىىىىىىىىىىىل، وتذىىىىىىىىىىىىىىجيع اتبىىىىىىىىىىىىىى
 (".52: 1996)اشتيػي،"السػضػعة
  ّالتىي  جىخاءاتاإلعمىى هىا سىبه  يىخى الباحىث أن  الخقابىة الجاخميىة ٌىي الدياسىات و  وبشاء
قختٍىىىىىا، ألتقيىىىىيع هىىىىجى تصبيىىىىىه العىىىىاهميغ فىىىىي السؤسدىىىىة لمخصىىىىى  والقىىىىخارات التىىىىي  دارة اإلتتخىىىىحٌا 

الترىىىحيحية فىىي حىىىال عىىجم التىىىدام  جىىخاءاتاإلاتخىىىاذ  أولالشسئشىىان عمىىىى تحقيىىه الشتىىىائل السخجىىػة 
 العاهميغ وكحلظ عجم تػفخ الطخوف السشاسبة لمعسل.

: أىسية الرقابة الداخمية  ثالثًا

تدىىىاعج فىىىي الػصىىىػل ألكبىىىخ درجىىىة هسكشىىىة هىىىغ  دارة تعىىىج الخقابىىىة الجاخميىىىة ركيىىىدة هٍسىىىة لىىىإل
عمػهىىىات الالزهىىىىة التخىىىىاذ بالس دارة اإلالسخسىىىػهة، وتدويىىىىج  األٌىىىىجافالجىىىػدة والكفىىىىاءة فىىىي تحقيىىىىه 

 .األٌجافو تعجيل االىحخافات في الخص  و أالدميسة والحاسسة لتعديد اإليجابيات  جخاءاتاإل
سية الخقابة الجاخمية  لكػىٍا أحج " ىٍا أالعمسية الحجيثة، و  دارة ٌع األركان األساسية لإلأ وتشبع ٌأ

شى هع التصػيخ والتحجيث تحقيقا الستصػرة لمشٍػض بالسشطسات، لتتسا دارة الحراع الخئيذ لإل
 (.43: 2004)كالب،  "لسدتػيات عالية هغ الكفاية اإلىتاجية
سيىىة الخقابىىة فىىي كػىٍىىا احىىجى  ، فٍىىي بىىال شىىظ العميىىا دارة اإلالػسىىائل التىىي تعتسىىج عميٍىىا تكسىىغ ٌأ
السخسىىػهة لمسشطسىىة. كسىىا أىٍىىا وضيفىىة هخاجعىىة  األٌىىجافبػاسىىصتٍا يسكىىغ التحقىىه هىىغ هىىجى تشفيىىح 

 (245: 2005، الح األخصاء السػجػدة في التشطيع )شخيف،الجي إلص
: 2010 هىا أشىار اليىً البخغىػثي) بالخقابة عػاهل كثيخة ىحكخ هشٍا وقج ساعج عمى االٌتسام

134:) 
 " ضىىخورة التأكىىج هىىغ تشفيىىح االعسىىال شبقىىا لمسخصىى  لىىً هسىىا يػجىى   اإلداري تذىىابظ العسىىل

 السخجػة. األٌجافوصػال الى 
 لرىالح كافىىة بالسقىىجرات التىي تدىىتخجم سىػء االسىىتغالل والتفىخي  لىىى إبىىة يىؤدي غيىاب الخقا

 تدتسجٌا هغ الدمصة.باهتيازات  دارة اإلالسػاششيغ عشجها تتستع 
  واىحخافاتًيتػج  هداءلتً عغ أخصائً العشرخ البذخي قابل لمخصأ في أعسالً لحلظ. 
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  سية هغ الشاحية االقترادية لمخقابة الباٌطة الستختبة عمى ل التكمفة وذلظ هغ خال كبيخةٌأ
 .تجشبٍا وتػفيخ األهػال هغ خالل الخقابةالػقػع في األخصاء وهعالجتٍا والتي يسكغ 

   باكتذىىىافٍاجىىػد خمىىىل أو ىقىىاط ضىىىعف فىىي الخصىىى  السػضىىػعة تقىىىػم الخقابىىة و فىىي حىىىال 
ا هسا يتخت  عميً تعجيل أو تغييخ الخص    ."جخاءاتاإلو وتػجيً السخصصيغ ىحٌػ

  سيىىة الخقابىىة216: 2011)الصخاوىىىة وعبىىج الٍىىاديوذكىىخ : "تدىىاعج الخقابىىة سىىابقػلٍ ( فىىي ٌأ
ع وتذجيعٍع". دارة كي يتدشى لإلالسبجعيغ   األفخاد اكتذافعمى   حفٌد

  حيىث األفىخاد"ضسان األداء الفعال والحج هغ الرىخاعات أو التقميىل هشٍىا بىيغ السشطسىة و ،
ىىىىىىىىىجاف الستعسىىىىىىىىىل الخقابىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىىى السػا ىىىىىىىىىجاف ءهىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىيغ ٌأ قىىىىىىىىىجر  األفىىىىىىىىىخادشطسىىىىىىىىىة و ٌأ

 .(93: 2007)شاٌيغ،"اإلهكان
 (154: 2003كسىىىا أضىىىاف الشسيىىىان":) الخقابىىىة تترىىىل اترىىىاال هباشىىىخا بىىىالتشطيع، فتكذىىىف

 إلى الٍيكل التشطيسي لمسؤسدة".لمسدؤوليغ عغ أي خمل قج يتدخب 
فتصمىىع عميٍىىا وهسىىا سىىبه يتزىىح أن الخقابىىة ٌىىي السىىخاة التىىي تعكىىذ ترىىخفات السؤسدىىة 

وتعىىىجيل االىحخافىىىات  األٌىىىجافعمىىىى تحقيىىىه  بذىىىكل واضىىىح هسىىىا يدىىىاعجٌا العميىىىا دارة اإل
ا الخقابة.والسذكالت    التي قج تطٌٍخ

 :  ىداف الرقابة الداخميةأرابعًا

السدىىىتخجهة داخىىىل السؤسدىىىة  جىىىخاءاتاإلخصىىىة السؤسدىىىة و ل الزىىىاهغ  لخقابىىىة الجاخميىىىةتعىىىج ا
 دارة اإلقبىىل  هىىغ السػضىىػعة األٌىىجاف هيىىتحق ىعمىىوالسدىىاعجة  ،لمحسايىىة والسحافطىىة عمىىى أصىىػلٍا

 دارة اإلاالسىىتفادة هىغ التقشيىىات والتصبيقىىات العمسيىة فىىي هجىىال  إلىىىالخقابىىة الجاخميىة وتدىىعى  العميىا،
: 2000)جسعىةوقىج ذكىخ  .العميىا دارة اإلهغ قبل االلتدام بالدياسات السحجدة سمفا   لزب الحجيثة 
جاف الخقابة الجاخمية ها 83  :يمي( هغ ٌأ

  "حساية أصػل السشذأة هغ اي تالع  او اختالس أو سػء استخجام. 
   التأكج هغ دقة البياىات وتحجيج درجة االعتساد عميٍىا فىي رسىع الدياسىات قبىل اتخىاذ أي

 .قخارات
  الخقابة عمى استخجام السػارد الستاحة. 
   لمػضائف التي يذغمػىٍا األفخادحدغ اختيار. 
   حية بصخيقة تزسغ اىدياب العسلالتشفي جخاءاتاإلتحجيج. 
   التي تتزسشٍا لػائح وىطع العسل جخاءاتاإلتذجيع التدام العاهميغ بتصبيه الدياسات و. 
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   جافٍارفع الكفاية اإلىتاجية لكافة عسميات السؤسدة بسا يداعج عمى تحقيه بأقل تكمفة  ٌأ
 ".هسكشة

  جافٍاحيث أن الخقابة الجاخمية تشقدع هغ ( 76: 2003)الحخبي، وأوضح  إلى: ٌأ
ي التي تد :اإليجابية"الخقابة  .1 ، والتأكيج هغ حدغ سيخ الشذاط في عى الى تخشيج األداءٌو

ىىىحا الشىىىػع يعسىىىل عمىىىى تحفيىىىد  ضىىىػء العالقىىىات اإلىدىىىاىية وهشىىىع األخصىىىاء قبىىىل حىىىجوثٍا، ٌو
 قجراتٍع، وبالتالي الخفع هغ هدتػى أدائٍع في السشطسة.وتشسية  األفخاد

ىىىي  الخقابىىىة الدىىىمبية: .2  اكتذىىىافالتىىىي تٍىىىجف إلىىىى ويصمىىىه عميٍىىىا أيزىىىا الخقابىىىة التقميجيىىىة، ٌو
ة عمىىىىى هىىىغ وقىىىع فيٍىىىىا وتصبىىىه العقػبىىىىات اإلداريىىىجٌا وتحجيىىىىج السدىىىؤولية األخصىىىاء وتحجيىىى

      "بحقٍع، حيث يقترخ دور الخقابة عمى تريج األخصاء وهعاقبة هختكبيٍا.
: خظؾات العسمية الرقابية  خامدًا

لمقيىام بسٍىاهٍع يزعٍا فخيىه الخقابىة مى السؤسدات ضسغ خصػات دقيقة يتع تشفيح الخقابة ع
 :خصػات تذسل( 219: 2007شاٌيغ ) فقج ذكخ
  األٌجافتحجيج. 
 .وضع السعاييخ 
 .تحجيج هقاييذ األداء 
 .قياس وتقييع األداء الفعمي 
  الستحققة هع السقاييذ السػضػعة وتحميل االىحخافات.هقارىة الشتائل  

ي (489: 2006،)السغخبيوأضاف   :خصػة سادسة ٌو

  السشاسبة جخاءاتاإلاتخاذ. 

 وسشتشاول ٌحي الخصػات بالتفريل:

  عميٍىا ى ألىىً سىيتخت  األولىٌىي  األٌىجافهغ البجيٍي أن خصػة تحجيىج : األىدافتحديد
ىىحي تكىىػن هدىىؤولية  شبقىىا لمخصىىة  األٌىىجافحيىىث تبشىىى  العميىىا دارة اإلالخصىىػات التاليىىة ٌو

 (.181: 2011)الصخاوىىىة،  فىىي صىىػرة كسيىىة قابمىىة لمقيىىاس األٌىىجافع تتىىخج االسىىتخاتيجية
ميىىً السعيىىار القابىىل لمقيىىاس لمتحقىىه هىىغ الىىحي يبشىىى عٌىىػ السخجىىع  األٌىىجافويعىىج تحجيىىج 

هىغ عسىل، حيىث بىجون ي إىجىاز بالسقارىىة لسىا يشبغىي أن يىتع تحقيقىً و الشتائل الفعمية لىألداء 
   .(213: 2003يتعحر وضع السعاييخ)الشسيان، األٌجاف
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 ٌىجف أو غايىة هصمىػب بمػغٍىا، أداة تخصيصيىة لقيىاس ٌىػ يعىج السعيىار " :السعلايير وضع
ويعىج " .(230: 2011)الصخاوىىة، "تعكذ خصىة أو إجىخاء يدىتخجم لقيىاس أداء هعىيغ وقج

قىىىىابال  ويكىىىىػن سىىىىٍل القيىىىىاسقىىىىة ، فالبىىىىج أن يحىىىىجد بجقابىىىىة السٍسىىىىةخ السعيىىىىار هىىىىغ أدوات ال
 2011 )ديىىىىخي، "تحقىىىىه حتىىىىى ال يكىىىىػن ٌشىىىىاك تحخيىىىىفسىىىىة صبيىىىىه، ثىىىىع يػضىىىىع فىىىىي قائلت
شىىاك العجيىىج هىىغ السعىىاييخ الخقىىابي286: ىىا وىكتفىىي بسىىا ذكىىخي الصخاوىىىة  (. ٌو التىىي تىىع ذكٌخ
(2011 :230-233): 
ىىي تمىىظ السعىىاييخ  :السعللايير الكسيللة"-1 التىىي تتعمىىه بقيىىاس كسيىىة الشتىىائل أو العسىىل الىىحي ٌو

 .هحجدةأن يشجدي الفخد خالل فتخة زهشية يج  
فٍىىىي تتعمىىىه بجىىػدة الخىىىجهات السقجهىىىة أو هشتجىىىات هاديىىىة  :)الشؾعيلللة(السعلللايير الكيفيلللة -2

 ضع هػاصفات خاصة لجرجة األداء السصمػب.بػ 
هىىغ خاللٍىىا يىىتع السىىدج بىىيغ كىىل هىىغ السعىىاييخ الكسيىىة والسعىىاييخ : معللايير كسيللة ونؾعيللة-3

 االعسال أو األداء في فتخة زهشية هحجدة. ىجازإلالشػعية 
 العسل خالل بخىاهل زهشي هحجد. إىجازتبيغ هجى القجرة عمى : السعيير الزمشية-4
تحجيىج كسياتٍىا كقيىاس الىخوح السعشػيىة وتتعمه باألىذىصة التىي يتعىحر : السعايير السعشؾية-5

 الػضيفي أو غيخ ذلظ."لمعاهميغ أو هبجأ الػالء 
 يخ ج  وصىىحة السعىىايى صىىوتعتسىىج عسميىىة قيىىاس األداء عمىىى هىىج" س األداء:يياقللتحديللد م

السػضىىىػعة وهىىىجى قابميتٍىىىا لقيىىىاس الشذىىىاط السشىىىػي فحرىىىً والسعىىىاييخ الخقابيىىىة وحىىىجٌا ال 
تسكغ هغ تقييع األداء وكذف االىحخافات في غياب هقاييذ األداء الفعمي والسصمػب ٌشا 

األعسال باستخجام هعاييخ هتشػعة تتشاسى  هىع الذىيء  إىجازٌػ قياس درجة الكفاءة في 
 .(489: 2006)السغخبي،"اد قياسً السخ 

 تعتسج ٌىحي الخصىػة وبجرجىة كبيىخة عمىى شبيعىة السعمػهىات "  :قياس وتقييؼ األداء الفعمي
فىىىات التىىىي تىىىع تجسيعٍىىىا هىىىغ قبىىىل السىىىجيخ والتىىىي تسكشىىىً هىىىغ تقيىىىيع األداء وحدىىىاب االىحخا

دقىىىة هشٍىىىا  هىىىغ خىىىالل إجابتىىىً عمىىىى عىىىجة تدىىىا الت، والكذىىىف عىىىغ ىقىىىاط القىىىػة والزىىىعف
  .(489: 2006)السغخبي،" السػجٍة إليٍا ةوقتٍا، والجٍسعمػهة، هػثػقيتٍا، ال
  وهىغ خىالل  :السقلاييس السؾضلؾعة ملع تحميلل االنحرافلاتمقارنة الشتائج الستحققة مع

هىىع السقىىاييذ السحىىجدة، حيىىث يىىتع  هقارىىىة الشتىائل الستحققىىة ٌىحا التقيىىيع يىىتسكغ السىىجيخ هىىغ 
 .هىىا إذا كاىىىت االىحخافىىات ضىىسغ الحىىجود السدىىسػح بٍىىا اجواالسىىتشتتحميىىل ىتيجىىة السقارىىىة 

 السحىىىجدة الدىىىب  الحقيقىىىي لعىىىجم تتصىىىابه الشتىىىائل الستحققىىىة هىىىع السقىىىاييذهعخفىىىة يجىىى  و 
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فق  تحجيج االىحخافات ليىتع بعىج ذلىظ اتخىاذ القىخار الىجقيه هذكالت األداء، وليذ وهعخفة 
  (.212: 2007)شاٌيغ، 

  ٌىىي خصىىػات ترىىحيحية تعيىىج العسىىل إلىىى  :مللرلللزم األالترللحيحية إذا  جللراءاتاإلاتخللاذ
هدىىاري الرىىحيح وفقىىا  لسىىا كىىان هخصصىىا  لىىً والترىىحيح يعشىىي العسىىل عمىىى إزالىىة األسىىباب 

اوالعػ  وتعتبخ االىحخافات الدمبية وهعالجتٍا السػجبة ٌىي  ،اهل التي ىتل االىحخاف بتأثيٌخ
ات فيشبغىي عمىى السىجيخ هعالجتٍىا  أها بالشدىبة لالىحخافى ،لخصػة األساسية لمعسمية الخقابيةا

بعىىىج التعىىىخف عمىىىى أسىىىبابٍا وفىىىي بعىىىس الحىىىاالت قىىىج تكىىىػن االىحخافىىىات السػجبىىىة كبيىىىخة 
ىىحا يذىىيخ إلىىى أن السعيىىار الخقىىابي والىىحي سىىبه وصىىفً أقىىل هسىىا كىىان يجىى  أن  وهتكىىخرة ٌو

 .(489: 2006)السغخبي، يكػن عميً حالً وحيشئٍح يتع الترحيح بتعجيل السعيار الخقابي
شاك ي: لترحيح االىحخافات خصػاتعجة  ٌو  ٌو
حىىجوث تمىىظ : دراسىىة االىحخافىىات وهحاولىىة تفدىىيخ وتحجيىىج أسىىبابٍا تحميىىل االىحخافىىات-1

 حجثت بٍا.االىحخافات ولساذا حجثت وها ٌي الطخوف التي 
خيىة ثع التعخف عمى شبيعة االىحخاف-2 : ها ٌي ٌحي االىحخافات ٌل ٌي اىحخافىات جٌػ

  .تؤثخ العسل، أم ٌاهذية وال وهؤثخة عمى سيخ
العػاهل التي أدت لالىحخاف: اىحخافىات ىاتجىة عىغ سىػء فٍىع لألٌىجاف، أم فىي تحجيج -3

 ، قمة الخبخة أم قمة اإلهكاىيات.   األٌجافوضع 
: تحجيىىىج السدىىىؤولية عىىىغ حىىىجوث ٌىىىحي الجٍىىىة السدىىىؤولة عىىىغ االىحىىىخافالتعىىىخف عمىىىى -4

 العميا. دارة اإلأو  ات التشفيحية، الجٍات اإلشخافية أم الجٍاالىحخافات
 ، وتذىىسل هىىا يمي:)الصخاوىىىة لتعىىجيل االىحىىخاف الترىىحيحية السشاسىىبة جىىخاءاتاإلاتخىىاذ -5

2011 :231) 
 .التي كاىت هػضػعة األٌجافالخص  و - أ
 إعادة تػزيع السٍام والسدؤوليات.- ب
 سائل.ػ وال الصخ  السدتخجهةليات افي  تعجيل- ت
 إعادة تجري  السػضفيغ وتأٌيمٍع.يحية الترح جخاءاتاإلذسل أيزا تقج - ث
 .اواألىطسة وتعجيمٍالشطخ في التذخيعات - ج
 ٍا.إجخاءاتتعجيل أسالي  الخقابة و - ح
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 (159: 2008السرجر : )الشعيسى، (  يوضح خطوات الرقابة2شكل )

 :  خرائص الشغام الرقابي الفعالسادسًا

جافٍاتعج الخقابة الجاخمية فعالة وتحقه   :اآلتيةبٍا الخرائز  تإذا تػفخ  ٌأ
 هىع الػاقىع بستغيخاتىً وتصىػري هىع تىػفخ الشطىام الخقىابي عمىى التكييىف  قىجرة: السرونة

 2011، بحيىىىث ال تتىىىأثخ هالءهىىىة ودقىىىة الشطىىىام )الىىىجيخي،حىىىجود وضىىىػاب  لمسخوىىىىة
:55.) 

 بسعشىىى التكمفىىة أعمىىى هىىغ الشىىاتل، هسىىا يعشىىي وجىىػد عىىجم ٌىىجر التكىىاليف  :االقترللاد
 (.232: 2011)الصخاوىة،خمل في أداء الخقابة 

 :وضىىخوف  األفىىخادوالشذىىاط وشاقىىات أن تىىتالءم الخقابىىة هىىع شبيعىىة العسىىل  السالءمللة
 (.56: 2011السشطسة وحجسٍا )الجيخي،

 :ع الغسىػض والمىبذ فىي أدائٍىااختيار الخقابة لػسائل واضىحة والتىي تسشى الؾضؾح ،
كسىىا يجىى  أن ال يكىىػن التعقيىىج فىىي خىىخائ   وتحجيىىج هعىىاييخ واضىىحة يسكىىغ قداسىىٍا.
ا هسىىىا يجعمٍىىىا وشىىىبكات الخقابىىىة ألن كثيىىىخا هىىىغ السىىى غيىىىخ جراء ال يدىىىتصيعػن تفدىىىيٌخ

 (.232: 2011السخجػة )الصخاوىة ، األٌجاففعالة في تحقيه 
  هقبػلىة لىجى لفعالىة بالسػضىػعية بحيىث تكىػن تتدع العسمية الخقابية ا: السؾضؾعية

ي  وتريج قجراتهشاسبة لالعاهميغ و  األخصاء، دون التداٌل الحي ٍع بعيجة عغ التٌخ
 .(56: 2011يؤدي لمتدي )ديخي،

 وخىالل  بحيث تبقى العسمية الخقابية هالزهة األداء هغ قبل بجء العسل :االستسرارية
ت فىىىىىىىىىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىىىىىىىىىل هخحمىىىىىىىىىىىىىىىىىة التشفيىىىىىىىىىىىىىىىىىح وبعىىىىىىىىىىىىىىىىىج التشفيىىىىىىىىىىىىىىىىىح لتحجيىىىىىىىىىىىىىىىىىج االىحخافىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 ( 22 :2015)العخايذي،وترحيحٍا

 1) 

 4) 
 تحديد

 معاييراألداء

 3)  5) 

بخيصت

ا نحرافات

 اإليجابية

اتخاذ

 اإلجراءات

 التصحيحية

 

 الممارنة

 

تحميك
 أهداف
 الرلابة

 2)  

 لياسالنتائج

 ما

 الفعلياألداء

 

  توجدانحرافاتمؤثر 
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 :خمىىىه هذىىىكمة لىىىع تكىىىغ فىىىي البياىىىىات الغيىىىخ دقيقىىىة والتىىىي يسكىىىغ أن تتدىىىب   الدقلللة
ىىىع السذىىىكالت التىىىي تػاجىىىً السجراءهػجىىىػدة هىىىغ قبىىىل   2011،)الصخاوىىىىةتعىىىج هىىىغ ٌأ

:233.) 
 :هىىغ عػاهىىل سىىخعة التشبىىؤ واكتذىىاف االىحخافىىات فىىي الػقىىت السشاسىى  تعىىج  الدللرعة

هىىىىىىىىىىىع سىىىىىىىىىىىخعة اسىىىىىىىىىىىتخجاع السعمػهىىىىىىىىىىىات والتعاهىىىىىىىىىىىل اح الخقابىىىىىىىىىىىة وفاعميتٍىىىىىىىىىىىا ىجىىىىىىىىىىى
 .(22: 2015)العخايذي،هعٍا

  االختيىىار : ة والفشيللة لمقللائسيؽ عمللى أجيللزة القابللةاإلداريللتللؾفر الخبللرة والقللدرات
و  بسجىىاالت الشذىىاط وأسىىالي  العسىىل لمتذىىكيل التشطيسىىي القىىائع عمىىى الخبىىخةاألهثىىل 

  (.22: 2015لعخايذي،)االقجرة عمى التحميل السشصقي
: أنؾاع الرقابة الداخميةسابع  ًا

األىىػاع يختمف ىطام الخقابة الجاخمية بحد  الٍجف الحي يخاد هتابعتً ،و تذىسل العجيىج هىغ 
 :(56: 2015ىحكخ هشٍا)حسج،

 أنؾاع الرقابة مؽ حيئ الؾعيفة 
و الػثىائه  و الدىجالت جىخاءاتاإلتذىسل الخصىة التشطيسيىة و :  ةاإلداريلأنغسة الرقابة  .1

لمعسميىات . و ٌىحا التىخخيز  اإلداري الستعمقة بعسميات اتخىاذ القىخارات و التىي تقىػد إلىى تىخخيز 
ىىىجاف السشطسىىىة ) الخشىىىيجي،  وضيفتىىىً إداريىىىة تىىىختب  عمىىىى ىحىىىػ هباشىىىخ بالسدىىىؤولية عىىىغ تحقيىىىه ٌأ

2010 :13.) 
لكفاية اإلىتاجية هع الٍادفة لتحقيه أكبخ قجر هسكغ هغ ا جخاءاتاإلكسا تذسل وسائل التشديه و 

ي تعتسج فىي سىبيل تحقيىه اإلداريتذجيع االلتدام بالدياسات والقخارات  ىجافٍاة ٌو وسىائل هتعىجدة  ٌأ
هثل الكذػفات اإلحرائية و دراسات الػقت و الحخكة، و تقاريخ األداء، والخقابة عمى الجػدة، و 

و الخسىػم البياىيىة و يخاجىع التىجري  السػازىات التقجيخيىة ، التكىاليف السعياريىة و اسىتخجام الخىخائ  
 (.45: 2010الستشػعة لمسدتخجهيغ )الخصي  ، 

ٌىىىي رقابىىىة عىىىغ البياىىىىات الساليىىىة ، و هٍستٍىىىا التأكىىىج هىىىغ صىىىحة :  الرقابلللة السحاسلللبية .2
السعاهالت السالية هع الغيخ، و التأكج هغ أىٍا هؤيجي بسدتشجات قاىػىية ، واالشسئشان إلى ها هىغ 

صػل و السستمكات ويحفى  حىه الغيىخ ، وصىحة التدىجيل و التأكىج هىغ الدىيخ شأىً أن يحسي األ
 (.31: 2005وفقا لمقػاعج و السبادئ السحاسبية الدميسة )عياش،

ويذىىىسل ٌىىىحا الشىىىػع هىىىغ الخقابىىىة الجاخميىىىة الخصىىىة التشطيسيىىىة و جسيىىىع : الزلللبل اللللداخمي .3
االخىىتالس و الزىىياع أو الٍادفىىة إلىىى حسايىىة أصىىػل السذىىخوع هىىغ  جىىخاءاتاإلوسىىائل التشدىىيه و 
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سىىىػء االسىىىتعسال. وتقدىىىيع العسىىىل هىىىع الخقابىىىة الحاتيىىىة بحيىىىث يخزىىىع عسىىىل كىىىل هػضىىىف هخاجعىىىة 
هػضىىف اخىىخ يذىىاركً تشفيىىح العسميىىة، كسىىا تعتسىىج عمىىى أن تحجيىىج  االختراصىىات و الدىىمصات و 

 .(19: 2002،السدؤوليات ٌػ األساس الحي يعتسج عميً الزب  الجاخمي )عبج هللا
 داخمية مؽ حيئ التؾقيت الرقابة ال 

ىي)العال ، -337: 1999ترشف الخقابىة الجاخميىة هىغ حيىث التػقيىت الىى خسدىة أىىػاع ٌو
339:) 

ي رقابة قبل تشفيىح العسميىات،  هٍستٍىا أن تسشىع وقىػع األخصىاء قبىل : الرقابة الؾقائية .1 ٌو
التىىي  جىىخاءاتاإلىٍىىا تتسثىىل فىىي الزىىػاب  و القػاعىىج و إى بالخقابىىة السدىىبقة حيىىث سوقػعٍىىا ، وتدىى

تىىىشطع العسىىىل و تدىىىتبه حىىىجوث األخصىىىاء و االىحخافىىىات وهىىىغ خىىىالل ضىىىسان سىىىيخ األعسىىىال فىىىي 
 االتجاي الرحيح.

حا الشػع هغ الخقابىة الجاخميىة يسىارس بذىكل هتىداهغ أو هدىتسخ هىع  :الرقابة السدتسرة .2 ٌو
يغ تحت إشىخافٍع تشفيح األعسال و العسميات داخل السشذأة، هثل رقابة السجراء لسخ وسيٍع و العاهم

الترىىحيحية لسعالجىىة أي  جىىخاءاتاإلو السذىىػرة لٍىىع، و اتخىىاذ  رشىىادهىىغ أجىىل تقىىجيع الشرىىح و اإل
 تعصل في خصػط اإلىتاج و الخجهات.

ىىي الخقابىىة التىىي تسىىارس بعىىج تشفيىىح و بىىجء العسميىىات أو بعىىج  :الرقابللة العالجيللة .3  إىجىىازٌو
ٍىىاء الفتىىخة السحىىجدة، وذلىىظ بسقارىىىة األعسىىال هخحمىىة هىىغ هخاحىىل العسىىل أو أحىىج أجدائىىً وتىىتع بعىىج اىت

 السشجدة بالسعاييخ السقخرة.
 وتتع دون إىحار هدبه لمجٍة هػضػع الخقابة. :الرقابة السفاجئة .4
ي رقابة هبخهجة وتتع عمى هخاحل هحجدة.الرقابة الدورية .5  : ٌو
  أنؾاع الرقابة الداخمية مؽ حيئ السردر 

 خقابة الجاخمية هغ حيث السرجر كالتالي:( أىػاع ال337: 1999) العال وقج صشف 
ويكىىػن ٌىىحا الشىىػع هىىغ الخقابىىة عشىىجها يتذىىكل فىىي السشذىىأة قدىىع خىىاص : الرقابللة الداخميللة .1

 يقػم بسٍام الخقابة.
: عسمية الخقابة التي يقػم بٍا اخخون هغ خارج السشذأة وليذ هػضفيغ الرقابة الخارجية .2
 فيٍا.
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 كان الذ  تجر  فيوأنؾاع الرقابة الداخمية مؽ حيئ الس  

: 1999أىىػاع الخقابىة الجاخميىة هىغ حيىث السكىان الىحي تجىخي فيىً إلىى)العال ،وتع ترىشيف 
337:) 

ي التي تتع بالذخكة ىفدٍا أو السشذأة أي داخل التشطيع وال تقتزي  :الرقابة السكتبية .1 ٌو
 لسسارستٍا. اىتقاال  
ي التي تتع في حقل أو هيجان العسل: الرقابة الحقمية .2  .ٌو
  أىدافياالرقابة الداخمية مؽ حيئ  

جافٍافي ترشيفً لمخقابة الجاخمية هغ حيث   (87: 1983)ياغيوقج ذكخ   :ٌأ
تدىىىيخ وفقىىىا  جىىىخاءاتاإليختكىىىد عمىىىى التحقىىىه هىىىغ أن الترىىىخفات و : اإليجابيلللةالرقابلللة  .1

شطىخ إلىى هىغ جاىى ، و ال األٌجافلألىطسة و المػائح و التعميسات و القخارات الدائجة، بسا يحقه 
السدىىىىتقبل و التشبىىىىؤ هىىىىغ خىىىىالل الجراسىىىىة والتحميىىىىل بسىىىىػاشغ الزىىىىعف و القرىىىىػر و االىحخافىىىىات 

 الالزهة لسغ حجوثٍا هغ جاى  اخخ. جخاءاتاإلالسحتسل حجوثٍا و اخاذ 
ىىحا الشىىػع هىىغ الخقابىىة يخكىىد عمىىى اكتذىىاف األخصىىاء و االىحخافىىات، الرقابللة الدللمبية .2 : ٌو

عمى بيىان أوجىً القىػة و الزىعف فىي التشفيىح وكىحلظ ال تعسىل  كحلظ العسل تريجٌا فٍي ال تعسل
 لحل السذكالت و كيفية تالشي األخصاء و ىػاحي القرػر هدتقبال. رشادعمى التػجيً و اإل
ٌع أىػاع الخقابة ٌي الشابعىة هىغ الىحات والتىي تتػلىج هىغ اىتسىاء السدىتخجم أ  ن  أويخى الباحث 

ٍاد عمىى أداء العسىل بكىل كفىاءة وفاعميىة، وهىغ العػاهىل لسكان العسل بحيث يتػلج الحخص واالجت
أي تقرىيخ فىي العسىل ٌىػ  ن  أالسداعجة عمى ذلظ ٌػ الػازع الىجيشي، والدىسػ األخالقىي، واعتبىار 

 هذ لزسيخ السدتخجم وىقز في شخريتً.

: الركائز األساسية لشغام الرقابة الداخميةثامش  ًا

( 2012()السعىىاييخ االهخيكيىىة والجوليىىة،400يىىار)هع كسىىا ورد فىىي السعىىاييخ الجوليىىة لمتىىجقيه
الخقابىىة الجاخميىىة تختمىىف هىىغ هؤسدىىة ألخىىخى، وذلىىظ بىىاختالف حجىىع السؤسدىىة، الٍيكىىل التشطيسىىي 
وشبيعىىة العسىىل، ولكىىغ ٌشىىاك عشاصىىخ أساسىىية يجىى  أن تتىىػفخ فىىي أي ىطىىام رقىىابي داخمىىي جيىىج 

ي)قذصة،  (:15: 2013ٌو

 .السحي  الخقابي .1
 .ىطام هحاسبي .2
 .رقابية تإجخاءا .3
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 السحيل الرقابي .1
العميىىىىا ور سىىىىاء األقدىىىىام لشطىىىىام الخقابىىىىة  دارة اإلالسحىىىىي  الخقىىىىابي يعشىىىىي وجٍىىىىة ىطىىىىخ وفٍىىىىع 

سيتٍاالجاخمية و   لمسؤسدة، وذلظ هغ خالل تحميل ودارسة جسيع الجػاىى  ذات الرىمة والستعمقىة ٌأ
 .بشطام الخقابة الجاخمية السعتسج

 نغام محاسبي .2
 دارة اإلواألسىالي  السػضىػعة هىغ قبىل  جىخاءاتاإلهىغ الدياسىات و الشطام السحاسىبي يتكىػن 

لتعيىىيغ، جسىىع، تحميىىل، ترىىشيف، قيىىج وتقخيىىخ حىىػل أىذىىصة السؤسدىىة، ولٍىىحا ال يسكىىغ أن يكىىػن 
 .ٌشاك ىطام رقابة داخمية جيج بجون وجػد ىطام هحاسبي جيج

 رقابية إجراءات .3
رقابيىة عمىى  إجىخاءاتعسل  دارة اإلباإلضافة إلى السحي  الخقابي والشطام السحاسبي، عمى 

ات التىىىي يجىىى  إتباعٍىىىا الخقابيىىىة هىىىغ الخصىىىػات والدياسىىى جىىىخاءاتاإلالشذىىىاط )العسميىىىات ( وتتكىىىػن 
 (.82: 2004ضسان العسميات )التسيسي،لمتأكج هغ 

 :  الرقابة الداخمية إجراءاتتاسعًا

و   ،اعسمٍى مية الخقابيىة سعالبجأ تالخقابة الجاخمية ىقصة االىصال  التي عشجٌا  إجخاءاتتعج  
 الخقابىةبخسىع بخىىاهل بىة االعىاهمػن بالخقالسختمفة يقىػم  جخاءاتلإلعمى ضػء ها يدفخ عشً فحز 

لمتعىىىىخف عمىىىىى الشطىىىىام السصبىىىىه فىىىىي  الخقابيىىىىة السدىىىىتخجهة  جىىىىخاءاتاإلو  السشاسىىىى  وهىىىىغ الػسىىىىائل
 :(192: 2011،ديخي )السؤسدة وتقييع هجى كفايتً ها يمىىىىي

 استفدىارات تحىػي األسىذ الدىميسة لسىا يجى    كػن عمى شىكل قائسىة تزىعوي: االستبيان
أن تكػن عميً الخقابة الجاخمية وتقجم ٌحي األسئمة إلى هػضفي السؤسدة السختريغ لإلجابة 

عىغ شخيىه االختبىار والعيشىة  جابىاتعميٍا وتخجع لمسجقه الحي يقػم بجوري هغ التأكج هغ اإل
 :هغ هدايا ٌحي الصخيقة و. موذلظ لمحكع عمى درجة هتاىة الشطا

فىىىي أي   سىىىٍػلة التصبيىىىه هسىىىا يزىىىسغ إبىىىخاز هعطىىىع خرىىىائز الشطىىىام السحاسىىىبي .1
 .هشذأة

تػفيخ الػقت بحيث ال يقػم السجقه بإىذىاء بىخاهل تىجقيه خاصىة لكىل عسميىة تىجقيه  .2
 هشفخدة

 .تعتبخ شخيقة ال يعتخض العسالء عمى تصبيقٍا .3
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ىىىً يترىىف بعىىجم هخاعىىاة الطىىخوف ألىىبعس بولكىىغ بىىالخغع هىىغ ٌىىحي الخرىىائز يعيىى  عميىىً ا
لمسؤسدىىىات السختمفىىىة و قىىىج يقىىىػد القىىىائسيغ عميىىىً إلىىىى  ا  الخاصىىىة لكىىىل هؤسدىىىة بدىىىب  كػىىىىً هػحىىىج
 .قج تدتمدهٍا الطخوف  أخخى   االكتفاء بً وعجم إجخاء أي استفدارات

   و ذلىظ دون تحجيىج  ةتػضىع قػاعىج و أسىذ ىطىام رقابىة داخميىة سىميس :السمخص التذكير
االقتراد في الػقت دون ضياع السٍع هشٍا ، أها عيػبٍا بهعيشة وتتسيد ٌحي الصخيقة  أسئمة

فتشحرىىخ فىىي كػىٍىىا ال تقىىػد إلىىى التىىجويغ الكتىىابي لسىىا ٌىىػ عميىىً ىطىىام الخقابىىة الجاخميىىة فىىي 
ٌىحا  إلىى أن  السذخوع كسا أىٍا ال تشصبه عمى السذخوعات ذات الصبيعة الخاصة باإلضافة 

ا هشاسبة جخاءاتاإليزع األسذ ويقػم ب لمسخاق  السمخز أهخ هتخوك  .التي يخٌا

 الشاجحىىىة لمخقابىىىة، وذلىىظ لقىىىخب السخاقىىى  هىىىغ  جىىىخاءاتاإلتعىىىج هىىغ : السالحغلللة الذخرلللية
العىىىىاهميغ، فيعتسىىىىج هىىىىغ خاللٍىىىىا تقىىىىجيع الشرىىىىح والتػجيىىىىً، كسىىىىا يسكىىىىغ أن تتزىىىىسغ هكافىىىىأة 

ع.تالس     سيديغ وتحفيٌد
 لستبعة فىي السؤسدىة لكىل عسميىة هىغ العسميىات هىع ا جخاءاتاإلوصف : التقرير الؾصفي

وصف ىطام الخقابىة و الىجورة السدىتشجية و يتسيىد التقخيىخ الػصىفي بتحجيىج ىقىاط الزىعف و 
أهىىا عيبىىً فيىىتمخز فىىي صىىعػبة تتبىىع الذىىخح السصىىػل لشطىىام   الىىشطع السدىىتعسمة وهحاسىىبتٍا

 .ذلظ التقخيخ الخقابة وصعػبة التأكج هغ تغصيتً جسيع جػاى  ىطام الخقابة في
  :(2،3: 2013)مرمح،أىسية التقرير

عشج ىٍاية كل عسل رقابي، يتجسع لجى السخاق  في هحكخات الفحز أو هذخوع تقخيىخي كىع "
كبيىىىخ هىىىغ السعمػهىىىات، والسالحطىىىات، والشتىىىائل والتػصىىىيات، والحمىىىػل التقػيسيىىىة ، التىىىي يجىىى  أن 

الخقابىىة ، وتبعىىا لىىحلظ، فإىىىً يتعىىيغ عمىىى  تأخىىح شخيقٍىىا إلىىى التشفيىىح عبىىخ الصىىخ  التىىي حىىجدتٍا ىطىىع
السخاق  أن يعج تقخيخا يذسل جسيع تمظ السخخجات .ويعتبخ تقخيخ السخاق  حمقة وصىل بىيغ وحىجة 

العاهىىىىة لمسشذىىىىأة وهدىىىىؤوليٍا وكافىىىىة  دارة اإلالخقابىىىىة سىىىىػاء كاىىىىىت داخميىىىىة أو خارجيىىىىة والىىىىػزارات و 
أو السذىىخوع بالسعمػهىىات بذىىأن هىىجى كفىىاءة السشطسىىة  دارة اإلاألشىىخاف السعشيىىة، حيىىث أىىىً يىىدود 

بشطىام الخقابىة الجاخميىة، وبرىفة عاهىة يىدود  االلتىدامتصبيه واتباع أسالي  الخقابة الػقائية، وهجى 
في األعسال ويبخز أوجً القػة أيزا هثمسىا يبىخز  تاىحخافاالتقخيخ السدؤوليغ بسعمػهات بذأن أية 

 ."أوجً الزعف
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 البخاهل                              

 

 جسع السعمػهات والسعصيات                    

 

 تشفيح العسميات الخقابية                       

 

 التقييع                               

 

 التقخيخ                               

 

 الستابعة                              

 موقع عملية إعداد التقارير ضمن العملية الرقابية( يوضح 3شكل)                               

 (2: 2013)مرمح،
   بفحىىز  دارة اإلعمىىى العىىاهميغ، وهىىغ ثىىع تقىىػم تقىىجيع هتمقىىي الخجهىىة لمذىىكاوي : الذللكاو

 .لعالجٍا هجى صحتٍا وهعخفة أسبابٍا تسٍيجا   عغتمظ الذكاوي والتحخي 
 رقابيىىىة تخصىىىج جسيىىىع العسميىىىات والحخكىىىات عمىىىى هىىىغ خىىىالل بىىىخاهل : الرقابلللة بالحاسلللؾب

 .البياىات
: عاشر   معيقات الرقابة الداخميةًا

 هىىغجاخميىىة إخىىخاج الخقابىىة اليىىج هىىغ السعيقىىات والتىىي تدىىاٌع فىىي جالعتػاجىىً العسميىىة الخقابيىىة 
ا العخايذي،)   كسا يمي:( 43: 2015هزسػىٍا والتي ذكٌخ

 ىجاف السؤسدىة هسىا يىجفعٍا تدعى جاٌىجة   إدارة كل : االفراط في الرقابة لتحقيىه ٌأ
 .العاهميغ حتى خرػصياتٍعالى هتابعة وهخاقبة 

 فىىي كىىل هؤسدىىة ٌشىىاك هجسػعىىة هىىغ  :وتجشللب تحسللل السدللؤولية نقللص السرونللة
ال يقػهىىػن بسىىا ٌىىػ هصمىىػب هىىشٍع، فبتىىالي يذىىكمػن هقاوهىىة لمعسميىىة العىىاهميغ الىىحيغ 
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عىاهميغ السسيىديغ السجتٍىجيغ ، وهغ السالح  أيزا أن ٌشاك هجسػعة هغ الالخقابية
ع وحخياتٍع.  يخفزػن األسالي  الخقابية لسا تحسمً هغ كبت لسذاعٌخ

 األسىىمػب البػليدىىي لمخقابىىة الجاخميىىة اسىىتخجام :الرقابللة االسللتبدادية وغيللر الدقيقللة 
 وهىىىة الخقابىىىةايعتبىىىخ أسىىىمػب اسىىىتبجادي يىىىجفع العىىىاهميغ حتىىىي السجتٍىىىجيغ هىىىشٍع لسق

  وعخقمة عسمٍا.
 الذخص ألىداف السذروع. عدم تقبل  
  نجازعدم عقالنية مدتؾيات اإل. 
 .عدم الثقة برحة السقاييس أو السعايير السدتخدمة 
 مثل الرشؾة والسحدؾبية وتدريب السعمؾمات ةالسجتسعي االمراض.  
  الرافض لفكرة العسل تحت السجير.الزغل الشفدي  

 : محددات القرؾر في الرقابة الداخميةحاد  عذر

خقابة الفعالة تػافخ ٌيكل تشطيسي واضح يطٍخ خصػط الدمصة وسمدمة األواهىخ، ويحىجد تتصم  ال
السدؤوليغ وهػاقع اتخاذ القخار في حالة ضٍىػر اىحخافىات، وكسىا تتىأثخ الخقابىة أيزىا بىشس  القيىادة 

ىحىىػ العسىىل، فىىإذا هىىا تىىػفخت سىىسات  األفىىخادثىىارة دافعيىىة إالدىىائج فىىي السشطسىىة، وهىىجى ىجاحىىً فىىي 
ة في السدئػليغ وكاىػا في وضع اترالي جيج هع هخ وسيٍع، أصبحت عسميىة الخقابىة أكثىخ القياد

 (.684: 2006سٍػلة وأعمى فاعمية وكفاءة )شً،
حىىج هىىغ ارتكىىاب لمإن وجىىػد ىطىىام فعىىال لمخقابىىة الجاخميىىة داخىىل السؤسدىىة يحقىىه ضىىساىات  

سٍىىااالخصىىاء، لىىحلظ، فىىإن ىطىىام الخقابىىة ربسىىا يعتخيىىً ضىىعف وال يحقىىه الس   صمىىػب لعىىجة أسىىباب ٌأ
 :(88: 2004التسيسي،)

  إهكاىيىىة الخصىىأ اإلىدىىاىي الشىىاتل هىىغ عىىجم االىتبىىاي، غيىىاب الىىحٌغ، الخصىىأ فىىي التقىىجيخ أو
 إساءة  فٍع التعميسات.

  احتساالت تخصي التعميسات الخقابية عغ شخيىه االتفىا  هىع جٍىات هىغ خىارج  السؤسدىة
 أو  هع السػضفيغ هغ داخل السؤسدة.

 اسىىىىىتعسال سىىىىىمصتٍا وتخصىىىىىي  تدىىىىىيءالعميىىىىىا  دارة اإليىىىىىة أن شخرىىىىىا هدىىىىىئػال أو أن إهكاى
 الخقابة الجاخمية. إجخاءات

  الخقابيىة غيىخ كافيىة لمغىخض ، فىي الطىخوف ىطىخا لمتغيىخات  جىخاءاتاإلإهكاىية أن تربح
 في الطخوف وتػسيع ىذاط الحخكة.
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الىىػزارة  إدارة ساسىىيا  فىىي أ وتىىخى الجراسىىة ان تىىػفخ أىطسىىة رقابىىة داخميىىة فعالىىة يذىىكل هكػىىىا  
ىىجافٍاوركيىىدة رئيدىىية لتذىىغيمٍا الدىىميع ويدىىاعجٌا عمىىى ضىىسان وتحقيىىه  التىىي تصسىىح لٍىىا،  ٌأ

 إيجىادالتىي يدىاٌع فىي  اإللكتخوىيويحج هغ القرػر في أىطسة الخقابة  عغ شخيه التحػل 
ة لىىى الحفىىىاظ عمىىى سىىىالهإرقابىىة فعالىىة وضىىىب  داخمىىي سىىىميع يعىىالل كافىىىة السخىىاشخ ويىىىؤدي 

الػزارة عغ شخيه ىطام هحػس  ألعسالٍا بحيث يداعج ٌىحا الشطىام فىي الحىج هىغ األخصىاء 
 .اإلىداىية
سيىىة الخقابىىة السبحىىث حا تشاولشىىا فىىي ٌىى :الخالصللة      ىىا فىىي الحفىىاظ الحىىجيث عىىغ ٌأ ودوٌر

الخقابية التي تزعٍا  جخاءاتاإلعغ شخيه  لمػصػل لألٌجاف السخجػةعمى الدمػك السشطع 
سيىىىة ذلىىىظ لعميىىىاا دارة اإل وضٍىىىػر بعىىىج التػسىىىع الكبيىىىخ فىىىي عسىىىل السؤسدىىىات ، وقىىىج بىىىخزت ٌأ

تذىىىىىجيع العىىىىىاهميغ لاللتىىىىىدام بتصبيىىىىىه فىىىىىي والسىىىىىػارد، والسدىىىىىاعجة الحاجىىىىىة لحسايىىىىىة األصىىىىىػل 
والسدىىىاعجة فىىىي اتخىىىاذ القىىىخارات  التىىىي تتزىىىسشٍا لىىىػائح وىطىىىع العسىىىل جىىىخاءاتاإلالدياسىىىات و 

بالسعمػهىىىىىات السشاسىىىىىبة عىىىىىغ سىىىىىيخ العسىىىىىل فىىىىىي  العميىىىىىا دارة اإلالدىىىىىميسة عىىىىىغ شخيىىىىىه تدويىىىىىج 
ىىجاف رقابيىىة سىىميسة  جىىخاءاتبالػصىىػل إلؤسدىىات، ويتىىأتى ذلىىظ الس . العميىىا دارة اإلتحقىىه ٌأ

الخقابىة  إجىخاءاتكان البج هغ البحث عىغ وسىائل تعىدز هىغ القرػر البذخي وجػد وبدب  
ة فىىىي إللكتخوىيىىىاالحاصىىىمة فىىىي هجىىىال التحىىىػالت الجاخميىىىة فىىىي السؤسدىىىات، ولمثىىىػرة العمسيىىىة 

ىىحا  ،الخقابيىىة فىىي السؤسدىىات جىىخاءاتاإلكىىان البىىج هىىغ اسىىتغالل ذلىىظ فىىي تصىىػيخ  دارة اإل ٌو
 اإللكتخوىىيالىحي سىشتشاول بىً عالقىة التحىػل حجيثشا في السبحث الثالث لٍحي الجراسىة  هجال
 .الخقابة إجخاءاتب
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 السبحئ الثالئ
 الرقابة إجراءاتب اإللكترونيعالقة التحؾل 

: أ  مقدمةواًل

سية بالغة في تأثيخي عمى الحياة اإلىداىية هشح الثىػرة  بأدواتً الستصػرة ذا اإللكتخوىييعج التحػل  ٌأ
صىبحت ال أت والىجول والتىي فىي حيىاة الذىعػب والسؤسدىا اإللكتخوىيثخ التحػل أالرشاعية، كسا 

غ التصىػرات الستالحقىة ، فسا تذٍجي الخقابة الجاخميىة هىغ  تحىػل تقشىي هتدىارع ىىاتل عى اغشى عشٍ
لىىىى قيىىىام الخقابىىىة إ ىدأفىىىي هجىىىال أجٍىىىدة الحاسىىىػب والبخهجيىىىات وأجٍىىىدة االترىىىاالت ووسىىىائمٍا، 

الجاخمية بسا ٌػ هصمػب هشٍا، بدب  الكع الٍائل هغ السعمػهات الحي يشسػ ويشتقل بدٍػلة ويدخ 
عسىال الخقابيىة فىي األاألهخ الحي جعل هغ تكشػلػجيىا السعمػهىات وسىيمة هٍسىة   ها بيغ اإلدارات،

ىػاعٍا وأحجاهٍىا هػاكبىة ٌىحا التقىجم التقشىي أصبح يتصم  هغ السؤسدات عمى اختالف أالحجيثة و 
ذا كىىان ٌىىجفٍا البقىىاء فىىي بيئىىة السشافدىىة، فمقىىج دخىىل العىىالع عرىىخا  هتصىىػرا  لىىيذ لىىً حىىجود إالٍائىىل 

صىىبح عالهىىة هسيىىدة لٍىىحا أ دور األعسىىجة الحاهمىىة لٍىىحا التقىىجم الىىحي اإللكتخوىىىييىىؤدي فيىىً التحىىػل 
 .العرخ

إن اسىىىتخجام الحاسىىىػب فىىىي هجىىىال الخقابىىىة والستابعىىىة أدى إلىىىى التػسىىىع فىىىي تحميىىىل الشتىىىائل 
ووضع هؤشخات ٌاهة تدسح بإهكاىية التشبؤ وسخعة اكتذاف االىحخافىات الفعميىة، كسىا أن هعىاييخ 

لتقمىىىيز الفىىىار   الخقابىىىة أصىىىبحت أكثىىىخ دقىىىة وشىىىسػلية، باإلضىىىافة إلىىىى أىٍىىىا أصىىىبحت اىيىىىة ىطىىىخ
 (.96: 2006الدهشي بيغ  التشفيح والخقابة)احسج،

التعاهىىىىل هىىىىع الكىىىىع الٍائىىىىل هىىىىغ فىىىىي قجرتىىىىً عمىىىىى تكسىىىىغ إشىىىىكالية العسىىىىل الخقىىىىابي التقميىىىىجي 
السعتسىىىجة عمىىىى ىذىىىاط، فىىىي حىىىيغ أن الخقابىىىة  ألي ةالسصمػبىىىوالجقىىىة السعمػهىىىات بالدىىىخعة والىىىدهغ 

قىجرة عمىى رفىع أداء وجىػدة الخقابىة لسىا تسمكىً هىغ  في أىذصتٍا أصىبحت أكثىخ اإللكتخوىيالتحػل 
فىىىي  اإللكتخوىىىىيعىىىغ االسىىىتفادة هىىىغ التحىىىػل أدوات فعالىىة، لٍىىىحا سىىىػف ىتحىىىجث فىىىي ٌىىىحا السبحىىث 

  الخقابة الجاخمية. إجخاءات

 :  الرقابة الداخمية جراءاتإل اإللكترونيالتحؾل إدارة ثانيًا

ل فىي وسىائ  االترىال وفىي ضىل ٌىحا الشسىػ فىي ضىل ٌىحا التصىػر التقشىي الستػاصىل والتقىجم السىحٌ
ػاتىف هحسػلىة وتدايىج أالستدارع الىحي تذىٍجي صىشاعة تكشػلػجيىا السعمػهىات هىغ  قسىار صىشاعية ٌو
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عىىجاد هدىىتخجهي االىتخىيىىت هىىغ جٍىىة وتعقىىج وتشىىػع العسميىىات التىىي تقىىػم بٍىىا السؤسدىىات الساليىىة أ 
 . ات ىذاط السؤسدات الخقابيةساسيأحج أ اإللكتخوىيصبح التحػل أخخى أوالخقابية هغ جٍة 

ٌىىىجاف الخقابىىىة أ لىىىى تحقيىىىه إالسدىىىتخجهة والسصىىىػرة تٍىىىجف  اإللكتخوىىىىيالتحىىىػل تقشيىىىات  نإو 
فىي  اإللكتخوىىيالتي لع تتحقه في العسل التقميجي وتصبيه االبتكارات السختبصىة بىالتحػل  الجاخمية

 .العسل الخقابي

لمتكيىف هىع  اإللكتخوىيإلىفا  عمى التحػل ن تذٍج السخحمة السقبمة تػسعا  هتدايجا  لأويج  
ا فىىىي تحقيىىىه  هعصيىىىات الثىىىػرة التكشػلػجيىىىة بٍىىىجف ضىىىسان بقىىىاء السؤسدىىىات الحكػهيىىىة واسىىىتسخاٌر

فزىىىىل الخىىىىجهات. ولكىىىىغ يسكىىىىغ القىىىىػل وألجىىىىل الخقابىىىىة الجاخميىىىىة الجيىىىىجة أعمىىىىى وتقىىىىجيع أ هدىىىىتػيات 
 2004)التسيسىىىىي، اآلتيىىىىةدىىىىيسات التق اإللكتخوىىىىىيالتحىىىىػل  إدارة والسعقػلىىىة، ال بىىىىج ان تتىىىىػفخ فىىىىي 

:138.) 

  ووضىىىع دارة اإل: ويكىىىػن هدىىىؤوال عىىىغ جسيىىىع اعسىىىال اإللكترونللليالتحلللؾل  إدارة ملللدير ،
الخقابىىىة والتىىىي تزىىىسغ حدىىىغ سىىىيخ العسىىىل، وتػزيىىىع االعسىىىال بىىىيغ السذىىىخفيغ أو  إجىىىخاءات

 ر ساء األقدام.

 وفقىىا لحاجىىة : ويكىىػن هدىىؤوال عىىغ ترىىسيع وسىىائل الشطىىام وخىىخائ  البىىخاهلمحمللل الللشغؼ ،
ال إلهكاىيىىىات السؤسدىىىة ، ووفقىىىا ألحىىىجث األسىىىالي  الفشيىىىة، وعميىىىً ان يكىىىػن دارسىىىا وهىىىٌؤ

ىىىحا  اآلالت السدىىىتخجهة هىىىغ ىاحيىىىة وحاجىىىات السؤسدىىىة لمسعمػهىىىات هىىىغ ىاحيىىىة أخىىىخى، ٌو
جافً وعالقتً التشطيسية.  يتصم  بالزخورة ان يكػن ذا دراية بكافة أىذصة السذخوع وٌأ

 ػال عغ ترسيع وكتابىة البىخاهل وشبقىا لتحمىيالت هحمىل الىشطع وذلىظ : ويكػن هدئالسبرمج
عغ شخيه خخائ  خصػات العسل لمبخىاهل السعيغ وهغ ثع تحػيمٍا الى لغة تفٍسٍا االلة، 
وتىىىتع ٌىىىحي الخصىىىػة عىىىغ شخيىىىه اسىىىتخجام اخىىىجى المغىىىات اإلجخائيىىىة الستعىىىارف عميٍىىىا، هىىىع 

وهىغ ثىع يقىػم باختيىار البخىىاهل السعىيغ  استخجام تخجسة لتخجسة ٌحي المغة الى لغىة االلىة،
الكتذىىاف أيىىة أخصىىاء فىىي ترىىسيسً او كتابتىىً وذلىىظ بغيىىة إصىىالحً، واخيىىخ يقىىػم بإعىىجاد 

 دليل العسل لسذغمي الجٍاز.

 ويكػن هدؤوال عغ تذغيل الجٍاز شبقا لجليل العسل الحي سىبه ان اعىجي مذغل الجياز :
بالتىجخل لترىحيح خصىأ هعىيغ اثشىاء لسذغل الجٍىاز  حدسيالسبخهل، وفي بعس األحيان 

 تذغيل بخىاهل هحجد.
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 عىىىغ االحتفىىىاظ بىىىالبخاهل والسمفىىىات الخئيدىىىية والدىىىجالت  ػن هدىىىؤوال  : ويكىىىأمللليؽ السكتبلللة
ىىىىا هىىىىغ الدىىىىجالت الٍاهىىىىة السحفػضىىىىة عمىىىىى وسىىىىائل التخىىىىديغ السختمفىىىىة،  التفرىىىىيمية وغيٌخ

غ السكتبىىىة بشطىىىام وألغىىىخاض الخقابىىىة عمىىىى ٌىىىحي البىىىخاهل والسمفىىىات والدىىىجالت يحىىىتف  اهىىىي
 دفتخي يثبت فيً حخكتٍا دخػال وخخوجا.

الػاقع العسمي لمباحث في الخقابىة الجاخميىة لىػزارة الرىحة أىىً يجى  تخى الجراسة وهغ خالل 
( ... فشىىي أشىىعة، فشىىي هختبىىخ، هثىىل )شبيىى  هسىىخضعزىىػ هىىغ كىىل تخرىىز فشىىي إضىىافة 

لبىىخاهل هىىغ قبىىل السبىىخهل ع وبىىيغ ىطىىع السعمػهىىات ليحىىػل حاجىىاتٍع حتىىي يىىتع التػاصىىل بيىىشٍ
 وحل اإلشكاليات التي تعتخضٍع.

 لمرقابة الداخمية اإللكترونيالتحؾل  خرائص: ثالثاً 

ال  لتىىىػفيخ  اإللكتخوىىىىيهسىىىا الشىىىظ فيىىىً أن التحىىىػل  يستمىىىظ هجسػعىىىة هىىىغ الخرىىىائز تجعمىىىً هىىىٌؤ
عىىة، السعمػهىىات الخقابيىىة بالذىىكل الىىحي يمبىىي الستصمبىىات الخقابيىىة وهىىغ ٌىىحي الخرىىائز ٌىىي ) جس

2000 :175 :) 

  تدويج الخقابة الجاخمية   : ومعالجتيا الحرؾل عمى السعمؾماتالدرعة الفائقة في
  .القخارات بالدخعة السصمػبة التخاذبالسعمػهات الالزهة 

  الشتىائل  اإللكتخوىىي: حيىث يىػفخ التحىػل  الحرلؾل عملى الشتلائجالدقة العالية في
ائل خاليىة هىىغ أي ىدىبة خصىىأ إال هىا قىىج بجقىة عاليىة جىىجا  فزىال  عمىىى أىىً يعصىىي ىتى

  .يختكبً السمقغ أثشاء عسمية إدخال البياىات هغ أخصاء

 العسىىل بذىىكل هتػاصىىل لفتىىخات شػيمىىة هىىغ  اإللكتخوىىىي: يىىػفخ  التحىىػل  السؾثؾقيللة
  .في الستابعة والسخاقبة ججا  الدهغ دون تع  هسا يكد  الخقابة هيدة هٍسة 

 إجخاء العجيج هغ اإلختبىارات الخقابيىة السبخهجىة  وىياإللكتخ : يسكغ لمتحػل  التؾافق
هدىىبقا  لمتأكىىىج هىىغ تحقىىىه الذىىخوط التىىىي يصمبٍىىىا الشطىىام هثىىىل إعىىادة الصمىىى  بالشدىىىبة 

 .لمسخدون هغ السػاد ووضائف أخخى يسكغ بخهجتٍا بحد  حاجة السدتخجهيغ
 القىىىىجرة عمىىىىى تخىىىديغ كىىىىع ٌائىىىل هىىىىغ البياىىىىىات برىىىػرة هؤقتىىىىة أو دائسىىىىة  التخلللزيؽ :

 تصيع الخقابة الجاخمية االستفادة هشٍا واستخخاج ها تخيج وقت الحاجة.تد
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: مزايا استخدام التحؾل   في الرقابة الداخمية   اإللكترونيرابعًا

جافٍاتحقيه   تداعج الخقابة الجاخمية عمى  هدايا اإللكتخوىين الستخجام التحػل إ فزىل أبذكل  ٌأ
  :ىت(:2013تي)عبج الجػاد،وهغ هداياي اآل

  تداعج في استخجام أسالي  التحميل بالسقارىات والشدى  ويدىتخخج هؤشىخات وهعىالع
 . بدخعة داءاألتداعج في السخاقبة وتقػيع 

  تداعج هغ سخعة استخجاع البياىات والسعمػهات السخدىة داخىل ذاكىخة الكسبيىػتخ أو
حا يسكشً هغ إعادة الشطخ في بعس السالحطات ا ٌو  . عمي الجيدكات وىحٌػ

 ةاإللكتخوىيعج في تصبيه ىطام شبكة السعمػهات تدا [Inter – Net  ]  في الخقابة
 . عمي فخوع السؤسدة الجاخمية والخارجية

  فىىي تشفيىىح عسميىىات الخقابىىة الجاخميىىة هىىغ خىىالل وضىىع  اإللكتخوىىىيإهكاىيىىات التحىىػل
 أو بخاهل عاهة. ن بخاهل جاٌدة أو هعجة لغخض هحجدبخاهل هخاقبة وقج تكػ 

 اإللكترونيلتحؾل ا السعتسدة عمى مسيزات استخدام الرقابة :خامداً 

  2004هىىغ الخقابىىة الجوريىىة)ىجع، بىىجال  الحىىج هىىغ السفاجىىبت بدىىب  الخقابىىة السدىىتسخة 
:142.) 

  وحسايىىة السىىػارد والبياىىىات والسعمػهىىات التىىي داء وعسىىل الخقابىىة أرفىىع كفىىاءة وفاعميىىة
 2007تٍىىىا وتذىىىغيمٍا )ياسىىىيغ،وإدار تحرىىىل عميٍىىىا، والبىىىخاهل التىىىي تقىىىػم بتخديشٍىىىا 

:229) 

  وترحيحٍا بالتداهغ هع التشفيح دون الخجػع الى الػراءالكذف السبكخ لالىحخافات ،
 (.31: 2011وهشع حجوثٍا هدتقبال )العالػل،

  عمىىى تحقيىىه  دارة اإلتدىىاعج   هدىىبقا   ليىىا  اوسياسىىات هحىىجدة وهبخهجىىة تتبىىع هعىىاييخ
جافٍا  (.28: 2015)العخايذي، ٌأ

 ة بكفىىاءة عشىىىج اإللكتخوىيىى، حيىىث يعسىىىل ىطىىام الخقابىىة بىىجأ السخوىىىة والكفايىىةتحقيىىه ه
   (.28:2015: )العخايذي،تغييخ الخص ، ليغصي السجى القخي  والبعيج
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: 2004‘)ىجىع اإللكترونليلتحلؾل االسعتسلدة عملى  معؾقلات وعيلؾب الرقابلة :سادساً 
215) 

  ة.اإللكتخوىيالعميا بأٌسية الخقابة  دارةاإلعجم قشاعة 

  ىىىا لكىىىل لىىىى التفاعىىىل اإلىدىىىاىي الىىىحي ٌىىىػ أسىىىاس إ أحياىىىىا  ة اإللكتخوىيىىىالخقابىىىة افتقاٌر
 .تصػر حقيقي

   ة.اإللكتخوىيضعف الػعي لجى العاهميغ بأٌسية الخقابة 

 ة.اإللكتخوىيلمتخصي  والتشديه لمخقابة هػحجة  فشية عجم وجػد سياسة 

 ة.اإللكتخوىيغ تدخب السعمػهات لزعف الحساية السخاشخ األهشية ه 
 دوره في تعزيز الرقابة الداخميةو  اإللكترونيالتحؾل تظبيقات : سابعاً 

بالحرىىىػل عمىىىى الخبىىىخة الشىىىادرة لىىىجى  تتسيىىىد الكثيىىىخ هىىىغ التصبيقىىىات التىىي اإللكتخوىىىىيقىىجم التحىىىػل 
اليف االسىىتعاىة ىتاجيىىة هىىغ خىىالل خفىىس تكىىالخبىىخاء فىىي هختمىىف التخررىىات، وكىىحلظ زيىىادة اإل

بىىالخبخاء والتكىىاليف الشاتجىىة هىىغ أخصىىاء العشرىىخ البذىىخي باإلضىىافة إلىىى زيىىادة جىىػدة السخخجىىات، 
والسخوىة في تسكيغ السدتخجم هىغ شىخح أسىئمة هىغ قبيىل لسىاذا؟ وكيىف؟ تىع تعىجيل السىجخالت هىغ 

، والسقجرة عمىى ٌحي األسئمة، وكمٍا هيدات تعدز هغ الخقابة الجاخمية إجاباتالسعمػهات بشاء عمى 
العسىىل بسعمػهىىات غيىىخ كاهمىىة أو هؤكىىجة، حيىىث يدىىتصيع الشطىىام التعاهىىل هىىع هعمػهىىات احتساليىىة 
، وتقىجيع أفزىىل هذىىػرة هسكشىىة فىىي ضىىػء ٌىىحي السعمػهىىات. واهكاىيىىة ىقىىل السعخفىىة إلىىى أهكشىىة بعيىىجة
 وتتسيىىد كىىىحلظ بحفىىى  السعمػهىىىات فىىىي صىىىػرة حيىىىة وىذىىىصة ويتسثىىىل ذلىىىظ فىىىي أىٍىىىا ال تتعىىىخض لسىىىا
ىىىىا ، باإلضىىىىافة إلىىىىى القىىىجرة عمىىىىى تصىىىىػيخ قىىىىجرات هدىىىىتخجهيٍا  يتعىىىخض لىىىىً البذىىىىخ هىىىىغ تعىىى  وإٌر

وتجعل السعارف والخبىخات هتىػافخة  (.14: 2010بالتجري  واكتداب الخبخة هغ الشطام )سميسان، 
حتىىىى فىىىي ضىىىل غيىىىاب الخبيىىىخ أو بعىىىجي ألي سىىىب  هىىىغ األسىىىباب، فٍىىىي قىىىادرة عمىىىى العسىىىل أربعىىىا 

 (.45: 2005فإىٍا تدسح بديادة االىتاجية وبالتالي زيادة الخبح )باهفمح،  وعذخيغ ساعة، وبحلظ
( بأىً يػجج كثيخ هىغ السذىاكل التىي ال يدىتصيع الخبيىخ البذىخي 68: 1996) الذخقاوي ويزيف 

وصفٍا برػرة سميسة أو التعبيخ عشٍا، وقج يعجد الىبعس هىشٍع عىغ تفرىيل وتػضىيح السشٍجيىة 
اهىل هعٍىا، وبالتىالي يرىع  عمىى هٍشىجس السعخفىة تحػيىل الخبىخة إلىى الستبعة لحىل السذىكمة والتع



37 
 

شىا تعتبىخ قابميىة تحػيىل هعخفىة الخبىخاء إلىى قػاعىج  اإللكتخوىيالتصبيه رهػز تدتخجم في بشاء  ، ٌو
ع العػاهل لشجاح استخجام الشطام الخبيخ. اإللكتخوىيورهػز يعسل وفقٍا التصبيه   أحج ٌأ

 مؾضحة بالجدول االتي: ة والتي تعزز الرقابة الفشيةونياإللكتر ممخص أشير التظبيقات 
  .ة التي تعزز الرقابة الفشية في السؤسدات الرحيةاإللكترونيأشير التظبيقات  (:1) جدول

 اسع البخىاهل السػضػع

 MYCIN أهخاض الجم والدحايا

 INTERNIST/CADUCEUS األهخاض الباششية

 ONCOCIN الدخشان

 CASNET الجمػكػها

 PIP االضصخابات الكمػية

 VM(12)Fagan هتابعة هخضى العشاية السخكدة

 PUFF األهخاض الرجرية

 SPHINX االم السعػية

 Iris الخهج

 DIGITALIS القم 

PHCOHTROL ABEL 

 MOLGEN تخصي  التجارب البيػلػجية

 CRYSALIS تحميل البخوتيغ

 SAM ضغ  الجم الذخياىي

 (131: 2004)إسساعيل وفتحي،
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 الخالصة
سدامهام يد  إوكيفيدت  اإللكتروند رتبدت لىدا التلدو  تالفوائد  ال تع الحجيث فىي ٌىحا السبحىث عىغ 

الضوء لىا أن أح  أهد  سدبت تعزيدز الرقمبدت ال اخىيدت تو يد   تعزيز الرقمبت ال اخىيت، ك م سىط

 جىىخاءاتإل اإللكتخوىىىيلمتحىىػل  إدارة التكنولوجيددم الرق يددت ويددم هنتوهددت هتكمهىددت ت دد ت ت ددكيت 
هحمىل  وفشييغ فىي هجىاالت هختمفىة هىع اإللكتخوىيالتحػل  هجيخ والتي تتكػن هغ الخقابة الجاخمية

 اإللكتخوىىىي، وتصخقىىت الجراسىىة ألبعىىاد وهدايىىا التحىىػل هىىيغ هكتبىىةأىطىىع وهبىىخهل ، هذىىغل الجٍىىاز و 
والجقىىىىة والتىىىىي تعتسىىىىج عمىىىىى الدىىىىخعة  الخقابىىىىة الجاخميىىىىة إجىىىىخاءاتالتىىىىي يسكىىىىغ هىىىىغ خاللٍىىىىا تصىىىىػيخ 

ة  اإللكتخوىيىى، ثىىع عخضىىت الجراسىىة بعىىس التصبيقىىات والقىىجرة عمىىى التخىىديغ بذىىكل كبيىىخوالسػثػقيىىة 
وضىىب  العسىىل وبالتىىالي تدىىٍع فىىي وتقميىىل األخصىىاء  ىجىىازرفىىع األداء وسىىخعة اإلشىىأىٍا التىىي هىىغ 
سىىشتحجث ة لمخقابىىة فىىي وزارة الرىىحة والتىىي اإلداريىىالسٍىىام الفشيىىة و  الخقابيىىة عمىىى جىىخاءاتاإلتعديىىد 
ػ السبحث الخابع.عشٍا   باخترار في السبحث التالي ٌو
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 السبحئ الرابع
 تعريف بؾزارة الرحة وتؾصيف عسمياتيا

: نبذة عؽ وزارة الرحة   أواًل

الدىىمصة الػششيىىة الفمدىىصيشية بشىىاّء عمىىى وفىىه تذىىكيل  م1994الفمدىىصيشية سىىشة  وزارة الرىىحة ىذىىأة
تصػيخ األداء في القصىاع  سل عمى حة ٌي السؤسدة الحكػهية التي تعووزارة الر ،اتفاقية أوسمػ

القصىىاع الرىحي بذىىكل هٍشىىي سىىميع وخمىىه قيىىادة قىىادرة  إدارة الرىحي واالرتقىىاء بىىً وذلىىظ لزىىسان 
عمى وضع الدياسات وتشطيع العسل وضسان تػفيخ خجهات ىػعية في كل القصاع الرحي العىام 

صىحي شىاهل هتكاهىل يدىاٌع فىي تحدىيغ وتعديىد هدىتجام والخاص. وتدعى الػزارة لتحقيه ىطىام 
)الخصة االسىىىىىتخاتيجية لىىىىىػزارة الرىىىىىحة لمػضىىىىىع الرىىىىىحي بسىىىىىا فيىىىىىً السحىىىىىجدات الخئيدىىىىىية لمرىىىىىحة

 .(الفمدصيشية

 جسيعٍىاوتقجم الػزارة خجهاتٍا هىغ خىالل شىبكة هتكاهمىة هىغ اإلدارات العاهىة والػحىجات واإلدارات 
 (غدة فمدصيغ 2015التقخيخ الدشػي لػزارة الرحة  ).وبجػدة عالية أىذأت هغ اجل تقجيع الخجهة لمسػاشغ 

 في  وزارة الرحة الفمدظيشية الخدمة الرحية السقدمة :ثانياً 

 الفمدظيشية السدتذفيات العاممة في  وزارة الرحة

%( هغ أسىخة السدتذىفيات العاهىة فىي 62.5وزارة الرحة ) العاهة لمسدتذفيات في  دارة اإل تجيخ
%( هىىغ أسىىخة الىىػالدة، وجسيىىع 14.7%( هىىغ أسىىخة السدتذىىفيات الستخررىىة؛ )41.3) فمدىىصيغ:

( هدتذىىفى، بدىىعة 26أسىىخة األهىىخاض الشفدىىية والعرىىبية. ويبمىىف عىىجد هدتذىىفيات وزارة الرىىحة )
ا )  13%( هغ إجسالي عىجد األسىخة فىي فمدىصيغ. يػجىج 54.2( سخيخا ؛ أي )3.258سخيخية قجٌر

ا )هدتذفى هغ هدتذفيات وزارة ال ( سىخيخا ، 1.594رحة في الزفة الغخبية، بدىعة سىخيخية قىجٌر
ىىػ هىىا يعىىادل ) (؛ 1.664%(هىىغ هجسىىل أسىىخة هدتذىىفيات وزارة الرىىحة فىىي قصىىاع غىىدة )48.9ٌو

 .(2016،وزارة الرحة )هدتذفيات وزارة الرحة في فمدصيغ %( هغ هجسل أسخة51.1أي )

 السدتذفيات غير التابعة لؾزارة الرحة

بمىف عىجد السدتذىفيات غيىخ  2015 لدشػي لػزارة الرحة الفمدصيشية الرادر فىيبحد  التقخيخ ا
 بدىىىىىىعة سىىىىىىخيخية تقىىىىىىجر، تذىىىىىىفى( هد54)الفمدىىىىىىصيشية لىىىىىىػزارة الرىىىىىىحة  الحكػهيىىىىىىة التىىىىىىي ال تتبىىىىىىع

االسىخة فىي السدتذىفيات فىي فمدىصيغ،  ( هىغ هجسىػع45.8)، تذكل ها ىدىبتً ( سخيخا2.748ب)
ا )( هدتذىىفى 15حيىىث يسمىىظ القصىىاع الخىىاص ) ( سىىخيخا ؛ أي هىىا 472هشٍىىا، بدىىعة سىىخيخية قىىجٌر
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%( هغ هجسػع أسخة السدتذفيات في فمدصيغ. بيشسا تسمظ السشطسات غيخ الحكػهية 7.9ىدبتً )
ا )35) %( هىىىغ هجسىىىػع 34.2أي هىىىا ىدىىىبتً ) ،( سىىىخيخا  2.052( هدتذىىىفى، بدىىىعة سىىىخيخية قىىىجٌر

التىىي تىىجار هىىغ قبىىل الخىىجهات  أسىىخة السدتذىىفيات فىىي فمدىىصيغ؛ ٌىىحا باإلضىىافة إلىىى السدتذىىفيات
 .(2016 ،وزارة الرحة الفمدصيشية)غػث وتذغيل الالجئيغ في قمقيمية العدكخية، وكحلظ هدتذفى وكالة

 يةاألولالرحية خدمات الرعاية 

هخكىىدا صىىحيا هىىغ بيشٍىىا  750يىىة فىىي فمدىىصيغ األول( بمىىف عىىجد هخاكىىد الخعايىىة 2012فىىي العىىام )
( هخكىىدا  فىىي قصىىاع غىىدة. فيسىىا بمىىف عىىجد 147الغخبيىىة و) ( عيىىادة وهخكىىد صىىحي فىىي الزىىفة603)

%( هىىغ هجسىىػع السخاكىىد الرىىحية فىىي 61.3( هخكىىدا صىىحيا، بػاقىىع )460هخاكىىد وزارة الرىىحة )
 .(2017لبج،)فمدصيغ

 رلحة الفمدلظيشية السحافغلات الجشؾبيلة فإنلو يلرى تظلؾراً ومؽ خلالل عسلل الباحلئ فلي وزارة ال
 يا عمى سبيل السثال:في القظاع الرحي نذكر مش ممحؾعاً 

  جخاحة القم  السفتػح 

  القدصخة 

  زراعة الكمى 
عمى الخلدمات  اً كبير  اً أحدث تأثير في حيؽ أن الحرار السفروض عمى السحافغات الجشؾبية 

 :اآلتيةفي السجاالت  الرحية السقدمة وخرؾصاً 

 إدخال األجٍدة والسعجات الصبية. 

 قصع الغيار السدتخجهة ألغخاض الرياىة. 

  هيع وتأٌيل السدتذفيات والسخاكد الرحية.تخ 

 لمسخضى السقيسيغ والسدهشيغ. األدويةخ يتػف 

 ألشفال الخججل الخجهة السقجهة. 

 السخكدة ةسخضى العشايل الخجهة السقجهة. 

 مسخضى السدهشيغ.ل الخجهة السقجهة 

 سخضى الغديل الكمػي.ل الخجهة السقجهة 
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 ا هغ األجٍدة والسعجات الصبية".اىقصاع التيار الكٍخبائي السدتسخ، أتمف عج  د 

تأوقىىج   إدارة أىذىىىأت ف الخقابىىة الجاخميىىةهىىغ  بكىىلٍ  كبيىىخا   ساهىىا  ولىىت وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية ٌا
وسىشتحجث وحىجة تكشػلػجيىا السعمػهىات أىذىأت فة بالػزارة اإللكتخوىيبالتحػالت  وكحلظ ،عاهة لحلظ

خقابة الجاخمية وكىحلظ عمىى وحىجة تكشػلػجيىا العاهة لم دارة اإلبإيجاز في ٌحا السبحث عغ كل هغ 
 السعمػهات وصياىة الحاسػب.

 العامة لمرقابة الداخمية: دارة اإل

ىىع اإلدارات العاهىىة السخكديىىة فىىي الىىػزارة   دارة اإلتعتبىىخ  العاهىىة لمخقابىىة الجاخميىىة واحىىجة هىىغ ٌأ
عمٍىا تمعى  دورا  هسيىدا  هغ أىٍا تتبىع هباشىخة لسعىالي الىػزيخ، األهىخ الىحي يج األٌسيةوتكتد  ٌحي 

في تحديغ جػدة الخجهات الرحية التي تقجهٍا الػزارة وذلظ هىغ خىالل السالحطىات والتػصىيات 
الخقابية التي تخفعٍا لمػزيخ، فٍي تصمع الػزارة عمى هدتػى جػدة الخجهات  الرىحية وعمىى ىقىاط 

خىىىجهات الرىىىحية، الزىىىعف وجػاىىىى  القرىىىػر التىىىي قىىىج يىىىتع ارتكابٍىىىا أو حىىىجوثٍا خىىىالل تقىىىجيع ال
باإلضىىافة إلىىىى تقىىىجيع االقتخاحىىىات والحمىىىػل والتػصىىىيات التىىىي تسكىىىغ هىىىغ تجشىىى  الػقىىىػع باألخصىىىاء 

 الصبية والرحية واليات هعالجتٍا. 

 :(2016،)وزارة الرحةالعاهة لمخقابة الجاخمية هغ أربع دوائخ ٌي دارة اإلتتألف 

 ة الخقابية السالية، دائخة رقابة السذاريع(.ة، دائخة الخقابة الفشية، دائخ اإلداري)دائخة الخقابية 

اإلسىىىتخاتيجية  األٌىىىجافالعاهىىىة لمخقابىىىة الجاخميىىىة بىىىػزارة الرىىىحة لشفدىىىٍا  دارة اإللقىىىج حىىىجدت 
اإلستخاتيجية التدعة السجرجة في خصة وزارة الرحة اإلستخاتيجية  األٌجافهغ بيغ  اآلتيةالثالث 

ي عمى الشحػ اآلتي  :(2016)وزارة الرحة،ٌو

 ان تقجيع الخجهات الرحية األساسية والعسل عمى ضسان تقجيسٍا بجػدة عالية.ضس .1

رفىىىع فاعميىىىة اسىىىتخجام السىىىػارد الستاحىىىة والعسىىىل عمىىىى تخشىىىيج اسىىىتٍالكٍا بغىىىخض تحقيىىىه  .2
 .الكفاءة   والفاعمية

السداٌسة في بشاء ىطام إداري فعال يداٌع في إرساء العجل وإىراف السػضفيغ ويسكغ  .3
التٍع وتحقيه الخضا الػضيفي هغ  االستفادة هغ  .قجراتٍع وهٌؤ

 :(2016)وزارة الرحة،السعىىيقىات

 .ىقز الكادر البذخي العاهل .1
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 .برػرة دائسة دارة اإلعجم تػفخ سيارة ىقل هػضفي  .2

 تكميف بعس هػضفي الجائخة بمجان إضافية أخخى. .3

لىىجائخة  عىجم تىىػفيخ كىىل هىغ البخىىىاهل السىىالي السػحىج وبخىىىاهل التىىاهيغ الرىحي السحػسىى  .4
 الخقابة السالية بذكل يدسح باستخخاج التقاريخ السالية السصمػبة.

اقع ػ فقىىج واجٍىىت الصىىىقابىىة الفشيىىىة خ العاهىىة لمخقابىىة الجاخميىىىة دائىىخة ال دارة اإلفىىىي وهىىغ خىىالل العسىىل 
لع تتصخ  لً الكت  والسخاجىع بذىكل هفرىل، العسل الخقابي الفشي هجال  ن  إصعػبات جسة حيث 

حا ها ىمسدً هىغ خىالل الخقابة السحاسبية والسالية  ن  أفي حيغ ) وفىخة ربسا حطيت باٌتسام أكبخ ٌو
باالجتٍىىاد لىىحلظ قىىام هىىجيخ الىىجائخة والعىىاهمػن بٍىىا  (الكتىى  والجراسىىات التىىي تشاولىىت ٌىىحيغ الشىىػعيغ

التخررىات ه لسعاييخ يعسمػن عميٍا هغ خالل بخوتػكػالت عسل لمتعاهل هىع يلػضع قػائع تحق
فىي  ٌىحي القىػائعأورد بعىس يتع هغ خاللٍا كتابة التقخيخ الخقابي الفشىي ي وزارة الرحة السختمفة ف
 السالحه.

 وحدة تكشؾلؾجيا السعمؾمات وصيانة الحاسؾب

أىذىىأت وحىىجة تكشػلػجيىىا السعمػهىىات بغىىخض تػضيىىف واسىىىىتخجام وهػاكبىىة تصىىػر تكشػلػجيىىا  
 إلىىتدىعى وحىجة تكشػلػجيىا السعمػهىات  و ،صىبغة الكتخوىيىة  السعمػهات لمػصػل الىى وزارة ذات
ة السقجهىة لسىػضفي الىػزارة والسخضىى و السجتسىع السحمىى اإللكتخوىيىاالرتقاء في هدىتػى الخىجهات 

بشاء البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػهات بسىا فيٍىا تىػفيخ أجٍىدة وهعىجات هتصىػرة ذات  هغ خالل 
واسىتخجاهٍا بفاعميىىة  إدارتٍىائسىة وتصبيقٍىا و تكشػلػجيىا عاليىة وتصىػيخ بىخاهل وأىطسىة هعمػهىات هال

وكفىاءة، لتىػفيخ جىػدة هتكاهمىة فىي خىجهات تكشػلػجيىا السعمػهىات واالترىاالت واألىطسىة بىىالػزارة. 
 وتعسىل وحىجة تكشػلػجيىا السعمػهىىات وصىياىة الحاسىػب تبعىا لمٍيكميىىة السػضىحة فىي الذىكل اآلتىىي

 :(2016)وزارة الرحة،

 (2016)وزارة الرحة،:األىداف

 تعزيز عسل الدائرة لتحقيق رؤية الدائرة ورسالتيا .

 هػاكبة التصػر الٍائل في تكشػلػجيا السعمػهات واالستفادة هشً لمخقي بالػزارة الكتخوىيا 

  بشىىاء شىىبكات تكشػلػجيىىا السعمػهىىات فىىي هخافىىه الىىػزارة وربصٍىىا ببعزىىٍا بعزىىا وبالذىىبكة
 الذبكة العالسية واالشخاف عمى تحديغ وتصػيخ أداء وسخعة

 .التأكيج عمى تقجيع الخجهات الفشية الكفيمة باستخجام األىطسة والتصبيقات 
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  اىذىىاء ىطىىام هعمػهىىات هتكاهىىل بصخيقىىة عمسيىىة حجيثىىة وتصىىػيخ أىطسىىة هحػسىىبة لمسٍسىىات
 والسالية والصبية ة اإلداريواألعسال 

  اإلىتخىتة عمى شبكة اإللكتخوىيوالبػابة  الػزارةاإلشخاف عمى تصػيخ هػقع. 

 ا في أىطسة السعمػهات واألجٍدة  .تػفيخ السػاصفات والذخوط الفشية السصمػب تػافٌخ

  وهمحقاتىً وهتابعىة تػريىجٌا  تحجيج احتياجات هخافه الػزارة السختمفة هغ أجٍىدة الحاسىػب
ا.  بعج إقخاٌر

 :(2016)وزارة الرحة،ات تكشػلػجيا السعمػهات في وزارة الرحةإىجاز بعس 

بالكاهىىىل فىىىي جسيىىىع  اإللكتخوىىىىيا السعمػهىىىات لتصبيىىىه ىطىىىام التحىىىػل تصسىىىح وحىىىجة تكشػلػجيىىى
هخافىىه وزارة الرىىىحة لمػصىىػل الىىىى السعمػهىىة الصبيىىىة الكاهمىىىة والسباشىىخة عىىىغ السخضىىى فىىىي جسيىىىع 
السدتذىىفيات والسخاكىىد الصبيىىة والحرىىػل عمىىى تىىاريع شبىىي هحػسىى  عىىغ السىىخيس هسىىا لىىً االثىىخ 

السصمىىػب، وتصىىػيخ االداء فىىي السدتذىىفيات،  البىىارز عمىىى صىىحة السخضىىى وعمىىى شبيعىىة العىىالج
National )كسا سيكػن تصبيه السذخوع هىختب  هباشىخة بسذىخوع تػحيىج السمىف الصبىي لمسخضىى

)(NMPI)Index Patient Master ىىػ ان يكىىػن لكىىل هىىخيس همىىف شبىىي واحىىج فىىي ،ٌو
القصىاع فمدصيغ يتبع ألحج السدتذفيات حد  هكان سكشاي، وتػزيع السخضى عمىى السدتذىفيات ب

تىىىي ة لىىىػزارة الرىىىحة. ويعىىىخض الجىىىجول اآل، جىىىاري العسىىىل عمىىىى تصبيقٍىىىا وفىىىه اإلهكاىىىىات الستاحىىى
لػزارة الرحة هشٍا ها ٌػ هشجد وهشٍا ها ٌىػ فىي شىػر  اإللكتخوىيات في التحػل ىجاز بعس اإل

 :ىجازاإل

 نجازاإل  السكان
وض األسعار عسميات الذخاء واإلعجاد لعخ  إدارة ىطام يقػم ب السذتريات إدارة 

 والسشاقرات والسدايجات والعقػد الكتخوىيا.
السخلللللللللللللازن والعيلللللللللللللد  إدارة 

 السدتديسة
جسيع العسميات السخدىية في وزارة الرحة، هغ  إدارة ىطام يقػم ب

سشجات إدخال وصخف وإعارة وتكٍيغ، ويقػم بتدجيل األصػل 
عسميات الجخد  إدارة والعٍج في جسيع هخافه الػزارة كسا يقػم ب

الدشػي والسفاجى والتدػيات و تشطيع عسمية الرخف الذٍخي بيغ 
السخازن السخكدية وهخازن السدتذفيات واإلدارات عبخ شمبات 

 ة.اإللكتخوىيالرخف 
وزارة الرحة برجد االستغشاء ىٍائيا عغ السخاسالت الػرقية  ةاإللكترونينغام السراسالت 

ية والخارجية اليجوية، واستبجالٍا بشطام السخاسالت الجاخم
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، بحيث تكػن كل السخاسالت بيغ هختمف اإلدارات اإللكتخوىي
حي  عبخ الشطام الججيج وسيتع اعتساد التػقيعات الكتخوىيا، ٌو
الخصػة ستقػم بتػفيخ وقت وجٍج كبيخيغ وتقميز استٍالل الػر ، 

 والشفقات والسخكبات التي تشقل السخاسالت.
 

 .صبيىطام االرشيف ال حؾسبة السدتذفيات
 .ىطام الجخػل والخخوج لألقدام الجاخمية

 .ىطام الصػارئ 
 .ىطام اإلحالة

 .السختبخات وبشػك الجم إدارة ىطام 
 .ىطام الػالدة و ىطام الحزاىة

 .التاريع الصبي لمسخيس
 .ىطام العسميات
 .ىطام الريجلية

 .ىطام التقاريخ الصبية
 .ىطام تدجيل السػاليج

 (2016)وزارة الرحة، التحول اإللكتروني لوزارة الصحةبعض اإلنجازات في  :(2جدول)
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 الخالصة
هىىجى  ا  ىبىىحة هخترىىخة عىىغ وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية ضٍىىخ فيٍىىا جميىىتشاولشىىا فىىي السبحىىث الدىىابه 

ار فىىىي تقىىىجيع لالسىىىتسخ كبيىىىخ  أىحىىىاء الىىىػشغ، هسىىىا يزىىىعٍا فىىىي تحىىىجٍ دارتٍىىىا فىىىي إواهتىىىجاد ضىىىخاهة 
 ةالجاخميىىالخقابيىىة  جخاءاتاإلبى ٌتسىىاماال ا، هسىىا يفىىخض عميٍىوىػعىا   كسىىا   تٍا لمسىػاشغاوتحدىيغ خىىجه

ا لمسداٌسة في تحديغ جػدة الخجهىة السقجهىة والحفىاظ عمىى هقىجرات الىػزارة فىي ضىل  وتعديد دوٌر
السفىىىخوض عمىىىى  والسدىىىتمدهات الصبيىىىة وقمىىىة الكىىىادر العاهىىىل وذلىىىظ بدىىىب  الحرىىىار األدويىىىةشىىىح 

فىي هػاجىىً هىغ أبعىىادي  لالسىىتفادة اإللكتخوىىيعٍا السىتخجام التحىىػل السحافطىات الجشػبيىىة، هسىا يىىجف
. وبٍىىحا السبحىىث التحىىجيات الكبيىىخة السفخوضىىة عمىىى الذىىع  الفمدىىصيشي فىىي السحافطىىات الجشػبيىىة

 إىجىازفىي هشٍىا  لالسىتفادةىشٍي الجاى  الشطخي هغ الجراسة وىشتقىل إلىى فرىل الجراسىات الدىابقة 
 فىي وزارة الرىحة الفمدىىصيشيةتقىىجهٍا بىيغ يىجي السدىؤوليغ صىيات ٌىحا البحىث والخىخوج بشتىائل وتػ 

 ديخ.يالعطيسة ولػ بالجدء ال اهٍاهٍلعمٍع يججون فيٍا ها يعيشٍع عمى 
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 الفرل الثالئ
 الدراسات الدابقة

، ودراسىىات 10 يىىا ، حيىىث قدىىست إلىىى دراسىىات فمدىىصيشيةيىىتع تقدىىيع الجراسىىات الدىىابقة تقدىىيسا  هكاى
 ، تع تختيبٍا هغ األحجث لألقجم وكاىت عمى الشحػ التالي: 5 ، ودراسات أجشبية6 عخبية
 الجراسات الفمدصيشية:.أ 
( بعشلللؾان" دور الرقابللللة الداخميلللة عمللللى السخلللزون الدللللمعي فللللي 2016دراسلللة )الؾاديللللة،-1

 انية تظبيقية عمى وزارة الرحة الفمدظيشية.السحافغة عمى السال العام" دراسة ميد

إلى التعخف عمى هجى فعالية الخقابة عمى السخدون الدمعي وهجى االلتدام بالجورة  ٌجفت الجراسة
والدياسىات حدى  هىا ٌىػ هشرىػص عميىً  جىخاءاتاإلالسدتشجية السخدىيىة، وهىجى تشفيىح القػاعىج و 

قابىىة الجاخميىىة عمىىى السخىىدون وتحجيىىج ىقىىاط فىىي المىىػائح الجاخميىىة، والتعىىخف عمىىى أوجىىً قرىىػر الخ 
عمى السحافطة عمى السال العام وتؤدي إلى الشقز الحاد في السخدون  الزعف التي تؤثخ سمبا  

 الخاص بػزارة الرحة الفمدصيشية في قصاع غدة.  

العاهة لمخقابة الجاخمية، وهػضفي السذتخيات، وهػضفي  دارة اإلواستٍجفت الجراسة جسيع هػضفي 
( 50ائىىخ السخىىازن فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية فىىي قصىىاع غىىدة. وأخىىح عيشىىة عذىىػائية عىىجدٌا )دو 

 هفخدة، وتع تػزيع استباىة عميٍع وبحلظ اتبعت الجراسة السشٍل الػصفي التحميمي.
 وتؾصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىسيا:

  جرجىىىة بمىىىف هاليىىىة سىىىميسة لمخقابىىىة عمىىىى السخىىىدون الدىىىمعي ب إجىىىخاءاتيىىىتع تصبيىىىه قػاعىىىج و
 %.75.61الستػس  الحدابي الشدبي 

  يىىتع تصبيىىه دورة هدىىتشجيً هتكاهمىىة لمخقابىىة عمىىى السخىىدون الدىىمعي بجرجىىة كبيىىخة بمغىىت
74.25.% 

 وخرجت الدراسة بعدة تؾصيات أىسيا:

  العميىىا وتىىػفيخ احتياجاتٍىىا التىىي  دارة اإلاالٌتسىىام بذىىكل أكبىىخ بالخقابىىة الجاخميىىة هىىغ قبىىل
 سمٍا عمى أكسل وجً.تعيشٍا عمى أداء ع

  الدىىىىميسة لمخقابىىىىة عمىىىىى السخىىىىدون  جىىىىخاءاتاإلاالٌتسىىىىام بذىىىىكل أفزىىىىل بتصبيىىىىه القػاعىىىىج و
 الدمعي.
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( بعشلللؾان " ملللدى تظبيلللق أنغسلللة الرقابلللة الداخميلللة عملللى تكلللاليف 2015دراسلللة )حسلللد، -2
-السدتمزمات الظبية في السدتذفيات الحكؾمية )دراسلة تظبيقيلة عملى مجسلع الذلفاء الظبلي

 غزة(.

ٌىىىىجفت الجراسىىىىة إلىىىىى تذىىىىخيز هىىىىجى وجىىىىػد أىطسىىىىة رقابيىىىىة فعالىىىىة قىىىىادرة عمىىىىى ضىىىىب  اسىىىىتخجام 
يزىىىاح األسىىىذ العمسيىىىة إالسدىىىتمدهات الصبيىىىة وتكىىىاليف اسىىىتخجاهٍا فىىىي هجسىىىع الذىىىفاء الصبىىىي، و 

السدىىتخجهة لتصبيىىه أىطسىىة الخقابىىة الجاخميىىة عمىىى تكىىاليف السدىىتمدهات الصبيىىة فىىي السدتذىىفيات 
السدتذىىفيات فىىي تصبيىىه أىطسىىة الخقابىىة  إدارة ى السعػقىىات التىىي تػاجىىً الحكػهيىىة، والػقىىػف عمىى

 الجاخمية عمى تكاليف السدتمدهات الصبية في السدتذفيات الحكػهية.

استخجهت الجراسة السدىح الذىاهل لجسيىع السىػضفيغ ذوي السشاصى  الخقابيىة العىاهميغ فىي أقدىام  
( هفىىخدة. واىتٍجىىت الجراسىىة السىىشٍل 108هجسىىع الذىىفاء الصبىىي، حيىىث تىىع تػزيىىع اسىىتباىة عمىىى )

 الػصفي التحميمي.

 وتؾصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىسيا:

  يػجىىج أسىىالي  وأدوات رقابيىىة هتبعىىة عمىىى تكىىاليف السدىىتمدهات الصبيىىة فىىي السدتذىىفيات
 الحكػهية بذكل ضعيف.

  يػجىىج أسىىذ عمسيىىة ضىىعيفة لتصبيىىه أىطسىىة الخقابىىة الجاخميىىة عمىىى تكىىاليف السدىىتمدهات
 .صبية في السدتذفيات الحكػهيةال

 وخرجت الدراسة بعدة تؾصيات أىسيا:

  ة الحجيثىىىة لمسدىىىاعجة فىىىي تصبيىىىه األىطسىىىة اإللكتخوىيىىىالعسىىىل عمىىىى تىىىػفيخ الػسىىىائل
 الخقابية عمى تكاليف السدتمدهات الصبية في السدتذفيات.

  ضىىىىىىخورة االٌتسىىىىىىام بىىىىىىالتصبيه العسمىىىىىىي ألىطسىىىىىىة الخقابىىىىىىة الجاخميىىىىىىة عمىىىىىىى تكىىىىىىاليف
مدهات الصبيىىة، وهىىغ خىىالل ربىى  أىطسىىة السعمػهىىات الخقابيىىة فىىي األقدىىام هىىع السدىىت

هخاكد تدويج األقدام بالسدتمدهات الصبيىة وحىث العىاهميغ عمىى االٌتسىام بتػصىيات 
 .الخقابة الجاخمية
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 دارة اإلفلللي ضلللؾء  اإلدار  ( بعشلللؾان "تظلللؾير صلللشع القلللرار 2015دراسلللة )حسدونلللو،-3
 الفمدظيشية بسحافغات غزة". ة في وزارة الرحةاإللكتروني

ٌىىجفت الجراسىىة الىىى هعخفىىة عسميىىات صىىشع القىىخارات فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية،  وهىىجى 
ة اإللكتخوىيىى دارة فىىي ذلىىظ، والتعىىخف عمىىى الدياسىىات الفعالىىة لىىإل اإللكتخوىىىيسىىٍام التحىىػل إ

 في وزارة الرحة الفمدصيشية.

جل ذلىظ تىع تػزيىع اسىتباىة عمىى عيشىة أ استخجهت الجراسة السشٍل الػصفي التحميمي، وهغ 
 .( فخدا  80عذػائية هغ هػضفيغ في وزارة الرحة تقجر ب)

سٍا:  وحرمت الجراسة عمى ىتائل كان ٌأ

 %.85ة بمغت اإللكتخوىي دارةاإلهغ وسائل  لالستفادةالتحجيات والتصمعات  -

 %.88رحية حػالي ة هغ الشاحية السادية لمسؤسدة الاإللكتخوىي دارة اإلتصػيخ فاعمية  -

سٍا:  وقاهت الجراسة بإعجاد تػصيات هغ ٌأ

ضىىىخورة العسىىىل عمىىىى بشىىىاء ٌيكىىىل شىىىبكي يدىىىتشج إلىىىى قاعىىىجة تقشيىىىة وهعمػهاتيىىىة فىىىي وزارة  -
 الرحة.

ضىىخورة اسىىتخجام األسىىالي  التكشػلػجيىىة الحجيثىىة فىىي التشطىىيع  عمىىى هدىىتػى السؤسدىىات  -
 الرحية.

ة وسبل تظلؾيره فلي اإللكترونية اإلدارينغام الرقابة  ( بعشؾان "واقع2015دراسة )العرايذى،-4
 قظاع غزة". –وزارة الداخمية الفمدظيشية الذق السدني 

ة وسىبل تصىػيخي فىي اإللكتخوىيىة اإلداريىٌجفت الجراسة الى تدىمي  الزىػء عمىى واقىع ىطىام الخقابىة 
ة فىىي اإللكتخوىيىىة داريىىاإلوزارة الجاخميىىة الفمدىىصيشية، والتعىىخف عمىىى هتصمبىىات تصبيىىه ىطىىام الخقابىىة 
ة فىىي اإللكتخوىيىىة اإلداريىوزارة الجاخميىة الفمدىىصيشية، وضىع هقتخحىىات لتصىىػيخ تصبيىه ىطىىام الخقابىىة 

 وزارة الجاخمية الفمدصيشية.
استخجهت الجراسة ىطام الحرخ الذاهل لعيشة الجراسىة السكػىىة هىغ ذوي السشاصى  اإلشىخافية فىي 

غىىدة )هىىجيخ عىىام، ىائىى  هىىجيخ عىىام، هىىجيخ، ىائىى  هىىجيخ،  وزارة الجاخميىىة الذىىه السىىجىي فىىي قصىىاع
( هفىىخدة. واىتٍجىىت الجراسىىة السىىشٍل الػصىىفي 183رئىىيذ قدىىع( حيىىث تىىع تػزيىىع االسىىتباىة عمىىى )

 . التحميمي
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 وتؾصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىسيا:

  سيىىىة تصبيىىىه ىطىىىىام الخقابىىىة ة كاىىىىىت بجرجىىىة فىىىىػ  الستػسىىىصة بمغىىىىت اإللكتخوىيىىىة اإلداريىىىىٌأ
76.37.% 

   ة بمغىىىت درجىىىة فىىىػ  الستػسىىىصة بشدىىىبة اإللكتخوىيىىىة اإلداريىىىهدىىىتػى فعاليىىىة ىطىىىام الخقابىىىة
75.25.% 

 وخرجت الدراسة بعدة تؾصيات أىسيا:
  صسست هغ  لحيهغ الٍجف ا لالستفادةة اإللكتخوىية اإلداريضخورة تصػيخ أدوات الخقابة

 أجمً لخفع هدتػى االعتساد عميٍا في ضب  العسل.
 مبيىىة االحتياجىىات والستصمبىىات الساديىىة لىىجعع التصىىػيخ السدىىتسخ لمبشيىىة التحتيىىة االٌتسىىام بت

 التكشػلػجية والتقشية.
( بعشؾان "دور تقشية السعمؾمات السحاسبية في تظلؾير نغلؼ 2013دراسة )الشعامي وسسؾر،-5

 الرقابة الداخمية "دراسة تظبيقية عمى الجامعات الفمدظيشية العاممة في قظاع غزة"
لىىى تذىىخيز دور تقشيىىة السعمػهىىات السحاسىىبية فىىي تصىىػيخ ىطىىام الخقابىىة الجاخميىىة إلجراسىىة ٌىىجفت ا

في الجاهعات الفمدصيشية، والػقػف عمىى هفٍىػم تقشيىة السعمػهىات، والتعىخف عمىى أدوات ووسىائل 
تقشية السعمػهات الالزهة لتصػيخ دور ىطام الخقابة الجاخمية، والتعخف عمى هفٍػم الخقابة الجاخمية 

ا.و   عشاصٌخ
واستٍجفت عيشة عذػائية هغ العاهميغ في الجوائخ السالية والخقابية والتجقيه فيٍا، حيث تع تػزيىع  

 ( هفخدة، وبحلظ اتبع الباحث السشٍل الػصفي التحميمي.60استباىة عمى )
 :وتؾصمت الدراسة إلى نتائج أىسيا

 ئح التشطيسيىة بىػزن ىدىبي تقشية السعمػهات السحاسبية تداعج عمى اتباع الدياسات والمىػا
79.79.% 

  الخقابيىىىىة عمىىىىى األىذىىىىصة  جىىىىخاءاتاإلتقشيىىىىة السعمػهىىىىات السحاسىىىىبية تعسىىىىل عمىىىىى تصىىىىػيخ
 %.80.15التذغيمية بػزن ىدبي 

 :تؾصيات كان أىسيا الدراسة قدمتو 

   لىىجى دوائىىخ التىىجقيه الىىجاخمي فىىي ضىىخورة وجىىػد تقشيىىات هعمػهىىات هحاسىىبية أكثىىخ تصىىػرا 
 التصػر السدتسخ. انتجقيه يػاكب ا هغ إجخاء رقابة والجاهعات بسا يسكشٍ

 .ضخورة االحتفاظ بدجالت إلكتخوىية ليتع هخاقبة وهتابعة األصػل في الجاهعة  
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ة لمبيانلات عملى زيلادة اإللكترونيل( بعشلؾان "أثلر اسلتخدام السعالجلة 2013دراسة )الخاللد ،-6
 فعالية مكاتب تدقيق الحدابات العاممة بقظاع غزة". 

ة لمبياىىات عمىى زيىادة اإللكتخوىيىلىى التعىخف عمىى أثىخ اسىتخجام أسىالي  السعالجىة إفت الجراسىة ٌج
فعاليىة هكاتى  التىىجقيه فىي غىىدة، ثىع اسىىتصالع أراء هىجققي الحدىابات فىىي قصىاع غىىدة فىي فمدىىصيغ 

 ة في تحديغ جػدة خجهات التجقيه.اإللكتخوىيعغ هجى إدراكٍع ألٌسية السعالجة 
السدىىىح الذىىىاهل حيىىىث وزعىىىت اسىىىتباىات لٍىىىحا الغىىىخض عمىىىى جسيىىىع السىىىجققيغ اسىىىتخجهت الجراسىىىة  

 ( هفخدة،  واىتٍجت الجراسة السشٍل الػصفي التحميمي.70السداوليغ  لمسٍشة، وعجدٌا )
سٍاػ وت   :صمت الجراسة إلى ىتائل كان ٌأ

 كاتى  فىي زيىادة فعاليىة ه هتػسى    ة فىي التىجقيه لٍىا أثىخ  اإللكتخوىيىاستخجام السعالجىة  ن  إ
 التجقيه.

  ة فىىىي التىىىجقيه عمىىىى زيىىىادة جىىىػدة أعسىىىال اإللكتخوىيىىىيدىىىاعج اسىىىتخجام السىىىجقه لمسعالجىىىة
 التجقيه وتػثيقٍا.

سٍا   :ورفعت الجراسة جسمة هغ التػصيات ٌأ
 ة الالزهىىة اإللكتخوىيىىأسىىالي  السعالجىىة  عمىىى ضىىخورة تدىىٍيل حرىىػل هىىجققي الحدىىابات

 لمتجقيه.
 ة لمسعمػهىات اإللكتخوىيىابعىة إدخىال أسىالي  السعالجىة ضخورة قيام الجٍات الحكػهية بست

 لى هكات  التجقيه بغدة.إ
( بعشؾان "عالقة تكشؾلؾجيا السعمؾملات بفاعميلة نغلام الرقابلة الداخميلة 2013دراسة)قذظة،-7

 قظاع غزة" –في السرارف 
الخقابىىة ٌىىجفت الجراسىىة إلىىى التعىىخف عمىىى عالقىىة تكشػلػجيىىا السعمػهىىات السدىىتخجهة بفاعميىىة ىطىىام 

الجاخمية في السرارف العاهمة في قصاع غدة، وبيان عالقة البخهجيىات السدىتخجهة بفاعميىة ىطىام 
الخقابة الجاخمية في السرارف الفمدصيشية، والػقػف عمى الفخو  بيغ اسىتجابات السبحىػثيغ حىػل 

لذخرىىىىية تكشػلػجيىىىىا السعمػهىىىىات السدىىىىتخجهة وفاعميىىىىة ىطىىىىام الخقابىىىىة الجاخميىىىىة تعىىىىدى لمستغيىىىىخات ا
ل العمسي، التخرز العمسي(.  )الجشذ، السدسى الػضيفي، عجد سشػات الخبخة، العسخ، السٌؤ

( هىىغ العىىاهميغ فىىي البشىىػك الػششيىىة، وجىىخى 240وشىىسمت الجراسىىة عيشىىة شبقيىىة عذىىػائية عىىجدٌا )
 تػزيع استباىات عميٍع وبحلظ اتبعت الجراسة السشٍل الػصفي التحميمي.
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 :يادة نتائج كان أىسلى عإت الدراسة وتؾصم 
 فىىىىي -وجىىىػد عالقىىىة شخديىىىىة بىىىيغ تكشػلػجيىىىا السعمػهىىىىات وفاعميىىىة ىطىىىام الخقابىىىىة الجاخميىىىة

،وأوصىىت بزىىخورة التػاصىىل هىىع التصىىػرات العمسيىىة  -السرىىارف العاهمىىة فىىي قصىىاع غىىدة
 الخقابية بذكل دوري.  جخاءاتاإلالحجيثة في هجال تكشػلػجيا السعمػهات، وتقييع 

 خيىىة بىىيغ وسىىائل االترىىاالت السدىىتخجهة وفاعميىىة ىطىىام  وجىىػد عالقىىة شخديىىة قػيىىة وجٌػ
         الخقابة.

 :عدة تؾصيات كان أىسياالدراسة  قدمتو 
  التػاصىىىل هىىىىع التصىىىىػرات العمسيىىىىة الحجيثىىىىة فىىىي هجىىىىال تكشػلػجيىىىىا السعمػهىىىىات هىىىىغ خىىىىالل

االشىىىتخاك بىىىىالسؤتسخات والشىىىجوات والىىىىجورات الستخررىىىىة وهتابعىىىة هىىىىا يدىىىتجج فىىىىي هجىىىىال 
 شػلػجيا السعمػهات.تك

  ضىىىخورة اسىىىتخجام أسىىىالي  الخقابىىىة الجاخميىىىة فىىىي ضىىىل اسىىىتخجام تكشػلػجيىىىا السعمػهىىىات فىىىي
 السرارف الػششية بغخض زيادة فاعمية ىطام الخقابة الجاخمية السصبقة فيٍا.

( بعشللؾان "تظللؾير أدوات الرقابللة الداخميللة ليللدف حسايللة البيانللات 2011دراسللة )أبللؾ كسيللل،-8
 رونيا".السعدة الكت

ة اإللكتخوىيىىىٌىىىجفت الجراسىىىة إلىىىى تذىىىخيز السذىىىكالت والسخىىىاشخ التىىىي أوجىىىجٌا اسىىىتخجام الىىىشطع 
وتصىىػر أدوات الخقابىىة الجاخميىىة لحىىل تمىىظ السذىىكالت، وكىىحلظ وضىىع هعىىاييخ لتحميىىل وتقىىػيع كفايىىة 

 الخقابىىة الجاخميىىة التىىي تتزىىسشٍا البىىخاهل السحاسىىبية الجىىاٌدة وهىىجى صىىالحية ٌىىحي الحىىدم إجىىخاءات
 البخهجية لالستخجام هغ قبل السشطسات. 

( هػضفا  هسغ يعسمػن في البشػك في قصاع غدة االثشا عذخ هغ فئة هجيخ 70واستٍجفت الجراسة) 
ة والسىىخاجعيغ الىىجاخمييغ والسىىخاقبيغ، وتىىع إجىىخاء اإللكتخوىيىىورئىىيذ قدىىع وهخاجىىع و ىطىىع السعمػهىىات 

 ميمي.هدح شاهل لٍع. واتبع الباحث السشٍل الػصفي التح
 :وتؾصل الدراسة إلي عدة نتائج كان أىسيا

  ىىع الخقابىىة العاهىىة  إجىىخاءاتلىىي ٌىىي الخقابىىة الجاخميىىة فىىي ضىىل التذىىغيل اآل إجىىخاءاتإن ٌا
 لي.والتي تختز بالبيئة التي يعسل فيٍا الحاس  اآل

  ة فىىىي السرىىىارف اإللكتخوىيىىىعىىىجم وجىىىػد هخىىىاشخ قػيىىىة تٍىىىجد ىطىىىع السعمػهىىىات السحاسىىىبية
 اع غدة.العاهمة في قص

 

 



53 
 

 :عدة تؾصيات كان أىسياالدراسة  رفعتو 

  ن تىىىجعع اإلدارات العميىىىا لمسرىىىارف أهىىغ السعمػهىىىات لىىىجيٍا وتعسىىىل عمىىىى أهىىغ الزىىىخوري
 ىذاء قدع خاص بتكشػلػجيا السعمػهات.إ
 دخىىىال أو التذىىىغيل أو ضىىىخورة تذىىىفيخ وتخهيىىىد البياىىىىات والسعمػهىىىات سىىىػاء فىىىي عسميىىىة اإل

والسعمػهىىىات عمىىىى هختمىىىف الػسىىىائ  حتىىىى ال يسكىىىغ ألحىىىج الحفىىى  وتخىىىديغ تمىىىظ البياىىىىات 
 اختخاقٍا.

ة فلي اإللكتروني دارة اإل( بعشؾان "مدى تؾافر متظمبات نجاح تظبيق 2011دراسة العالؾل )-9
 الجسعيات الخيرية الكبرى في قظاع غزة و أثرىا عمى االستعداد السؤسدي ضد الفداد"

ة فىىي أكثىىخ هىىغ اإللكتخوىيىى دارة اإلتصمبىىات تصبيىه لىىى التعىىخف عمىى هىىجى تىىػافخ هإٌىجفت الجراسىىة 
ىىا عمىىى االسىىتعجاد السؤسدىىي لسكافحىىة الفدىىاد واتبىىع الباحىىث السىىشٍل  جسعيىىة فىىي قصىىاع غىىدة وأثٌخ
الػصىىىفي التحميمىىىي، واتبىىىع الباحىىىث االسىىىتباىة كىىىأداة لمبحىىىث، حيىىىث تىىىع تػزيعٍىىىا عمىىىى هىىىجراء أكبىىىخ 

%، باإلضىىىافة إلجىىىخاء أربىىىع هقىىىابالت 100الجسعيىىىات فىىىي السحافطىىىات الجشػبيىىىة بشدىىىبة اسىىىتخداد 
 لتفديخ بعس الشتائل.

 وتؾصمت الدراسة الى عدة نتائج أىسيا :
ة وبىىيغ االسىىتعجاد اإللكتخوىيىى دارة اإلتػجىج عالقىىة شخديىىة ذات داللىىة إحرىىائية بىيغ تىىػافخ ىجىىاح -

 السؤسدي ضج الفداد في الجسعيات الخيخية الكبخى في السحافطات الجشػبية.
 :ىسياأتؾصيات اسة الى وخمرت الدر 

الكتخوىيىىة فىىي الخصىى  االسىىتخاتيجية والتذىىغيمية لمجسعيىىات الخيخيىىة فىىي  دارة اإلضىىخورة تصبيىىه -
 السحافطات الجشػبية.

  ة هغ خالل هخاجعة القػاىيغ والتذخيعات.اإللكتخوىيتفعيل دور الحكػهة في تشطيع بيئة العسل -
 إدارة ات السؾارد البذرية وأثرىا عمى فاعميلة ( بعشؾان "نغؼ معمؾم2005دراسة أبؾ رحسة)-10

 شؤون السؾعفيؽ في وزارات الدمظة الؾطشية الفمدظيشية بقظاع غزة"
ٌىىىجفت الجراسىىىة إلىىىى التعخيىىىف بىىىشطع السعمػهىىىات لمسىىىػارد البذىىىخية السدىىىتخجهة فىىىي إدارات شىىىىئػن 

يىىىىيع وتحميىىىىل السىىىىػضفيغ بىىىىػزارات الدىىىىمصة الفمدىىىىصيشية بالسحافطىىىىات الجشػبيىىىىة وذلىىىىظ هىىىىغ خىىىىالل تق
هجىىىىاالت اسىىىىتخجاهٍا لمكذىىىىف عىىىىغ السعيقىىىىات التىىىىي تػاجىىىىً ىطىىىىع السعمػهىىىىات وتقمىىىىل هىىىىغ كفاءتٍىىىىا 
وفاعميتٍىىىا، واسىىىتخجم الباحىىىث السىىىشٍل الػصىىىفي التحميمىىىي السدىىىحي، وكاىىىىت االسىىىتباىة ٌىىىي األداة 
السدىىىتخجهة فىىىي البحىىىث وكاىىىىت العيشىىىة جسيىىىع هىىىجراء شىىىئػن السىىىػضفيغ فىىىي الىىىػزارات الفمدىىىصيشية 

 فخدا. 45ٍع البالف عجدٌع وىػاب
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 وحرمت الدراسة عمى نتائج مؽ أىسيا :
 تخكيد دوائخ شئػن السػضفيغ بالػزارات عمى الشطع اليجوية في الغال .-
 ة.اإلدارية الدب  الخئيدي في تجىي كفاءة ىطع السعمػهات اإلداريىقز الكفاءة التكشػلػجية و -

 وخرجت الدراسة بتؾصيات ىامة مشيا:
ت- العميا بتػفيخ الجعع السصمػب لتدويج اإلدارات باألجٍدة والسعجات الالزهة  دارة اإلسام ضخورة ٌا

 . لكتخوىيا  إإلىذاء وتذغيل ىطع هعمػهات السػارد البذخية 
تسام كافة إدارات شئػن السػضفيغ باالستفادة هغ التقشيات الحجيثة لحف  السمفات.-  ضخورة ٌا
 الدراسات العربية:  .ب 
( بعشلؾان "دور تكشؾلؾجيلا السعمؾملات فلي تحقيلق أىلداف نغلام 2016لمظيلف،دراسة )عبد ا-1

 الرقابة الداخمية. )دراسة حالة("
ىىىىجاف الخقابىىىىة إٌىىىىجفت الجراسىىىىة لسعالجىىىىة هػضىىىىػع  سىىىىٍاهات تكشػلػجيىىىىا السعمػهىىىىات فىىىىي تحقيىىىىه ٌأ

فىي  الجاخمية، وتذجيع السؤسدات االقترادية الجدائخية عمى هػاكبة التقجم العىالسي الىحي يحرىل
 هجال تكشػلػجيا السعمػهات واالستفادة هشٍا في ىطع الخقابة الجاخمية بٍا.

حيث استخجهت الجراسة السشٍل الػصفي دراسة حالة، واستعاىت بجراسة حالة تصبيقية اقترادية، 
 .-غػاطهجيخية األ -الجدائخ اتراالتوكاىت شخكة 

 :لى نتائج كان أىسياإوتؾصمت الدراسة 
  السعمػهات تداٌع بذكل كبيخ وواضح في زيادة فعالية ىطام الخقابة الجاخمية تكشػلػجيا  ن  إ

ىىىا، هثىىىل تىىىػفيخ الػقىىىت والتكمفىىىة، وسىىىخعة هعالجىىىة البياىىىىات،  هىىىغ خىىىالل السدايىىىا التىىىي تػفٌخ
 وتػفيخ هعمػهات دقيقة وهػثػقة.

  جافىىىً التىىىي تخىىىجم العاهىىىة لمسؤسدىىىة  األٌىىىجافهكاىىىىة الخقابىىىة الجاخميىىىة تتجمىىىى هىىىغ خىىىالل ٌأ
 القترادية.ا

  :وخرجت الدراسة بعدة تؾصيات كان أىسيا

  ضىىخورة التػاصىىىل هىىع التصىىىػرات الحجيثىىة التىىىي تخىىز تكشػلػجيىىىا السعمػهىىات، وهتابعىىىة هىىىا
 يدتجج في ٌحي التكشػلػجيا وهدايخة أىطسة الخقابة لٍا.

 ة، يشبغي عمى السؤسدات هدايخة التقجم فيسىا يخىز السفىاٌيع الستعمقىة بىشطع الخقابىة الجاخميى
 ات الجولية الحجيثة.رشادهغ خالل تصبيه السعاييخ واإل
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ة كأداة لبشاء الرأس السال البذر  )دراسلة اإللكتروني دارة اإل( بعشؾان" 2015دراسة)جييدة،-2
 حالة("

ة فىىىي بشىىىاء رأس السىىىال البذىىىخي، اإللكتخوىيىىى دارة اإلٌىىىجفت الجراسىىىة إلىىىى تذىىىخيز دور اسىىىتخجام 
دبيىات الشطخيىة، اسىية لمستغيىخيغ السبحىػثيغ وأبعادٌسىا كسىا ورد فىي األوالتعخف عمى السفاٌيع األس

والتصبيقىي، والتػصىل إلىى شىخح هجسػعىة هىغ  بيغ الجراسة عمى السدىتػى الشطىخي  وتحميل العالقة
ة لمسىػارد اإللكتخوىي دارة اإلالتػصيات التي تداعج عمى بشاء رأس السال البذخي هغ خالل تفعيل 

 البذخية.

يغ هىىغ كميىىات جاهعىىة دمحم خزىىيخ نبدىىكخة وكىىان اإلداريىىلجراسىىة عيشىىة هىىغ العىىاهميغ واسىىتٍجفت ا 
 ( ووزعت عميٍا االستباىات عذػائيا، بحلظ اتبعت الجراسة السشٍل الػصفي التحميمي.60عجدٌا )

 :وخمرت الدراسة إلى عدة نتائج كان أىسيا

  خي بجرجة هتػسصة. ة أداة ٌاهة في بشاء رأس السال البذاإللكتخوىي دارة اإلاعتبار 
 :الدراسة بعدة تؾصيات أىسيا خرجتو 

  ضخورة تعديد البشيىة التحتيىة لتكشػلػجيىا السعمػهىات واالترىال فىي الكميىات هحىل الجراسىة
 وهحاولة االستفادة هغ تصبيقاتٍا ألقرى درجة.

 .سية إدهاج تكشػلػجيا السعمػهات واالترال وتحجيثٍا بذكل هدتسخ  ٌأ
ة عملى أداء العشرلر البذر ")دراسلة اإللكترونيل دارة اإل( بعشلؾان" أثلر 2013دراسة )بلدو ،-3

 حالة(.

ٌىىىىىجفت الجراسىىىىىة إلىىىىىى تذىىىىىخيز واقىىىىىع تىىىىىػفخ البشيىىىىىة التحتيىىىىىة السالئسىىىىىة بالسعٍىىىىىج العىىىىىالي لمٍشجسىىىىىة 
يىىة ة، وكىحلظ الكذىىف عىغ السعػقىىات التشطيساإللكتخوىيىى دارة اإلوالتكشػلػجيىا بىىالعخير فيسىا يتعمىىه بى

 ة.اإللكتخوىي دارة اإلوالتقشية والبذخية والسادية التي تػاجً تصبيه 

ىىىا عذىىىػائيا هىىىغ أعزىىىاء الٍيئىىىة التجريدىىىية  324واسىىىتٍجفت الجراسىىىة عيشىىىة عىىىجدٌا )  ( تىىىع اختياٌر
 وهعاوىيغ، وجخى تػزيع استباىات عميٍع، وبحلظ اتبعت الجراسة السشٍل الػصفي التحميمي. 

 :نتائج كان أىسياوتؾصمت الدراسة إلى عدة 

  ة يعسىىل عمىىى زيىىادة فاعميىىة وكفىىاءة األداء اإللكتخوىيىى دارة اإلأضٍىىخت الجراسىىة أن اسىىتخجام
 الػضيفي بجرجة كبيخة.
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 :تؾصيات أىسياعدة  الدراسة قدمتو 

  ة.اإللكتخوىي دارة اإلبزخورة وضع خصة استخاتيجية زهشية لزسان تصبيه 
  ة يزع خبخاء في تكشػلػجيا السعمػهات.تخوىياإللك دارة اإلإىذاء قدع هخرز لتصبيقات 
( بعشلؾان "أثللر اسلتخدام تكشؾلؾجيلا السعمؾمللات فلي السدتذللفيات 2012دراسلة )أبلؾ شللكر ،-4

 الخاصة عمى جؾدة الخدمة" )دراسة حالة(.

ٌجفت الجراسة إلى تذخيز أثخ تكشػلػجيا السعمػهات فىي السدتذىفيات الخاصىة فىي عسىان عمىى 
ة، والسقارىىىة بىىيغ وجٍىىة ىطىىخ كىىل هىىغ اإلداريىىبأبعادٌىىا الرىىحية، الفشجقيىىة،  جىىػدة الخجهىىة السقجهىىة

السػضفيغ والسخضى في السدتذىفيات الخاصىة فىي هجيشىة عسىان لسدىتػى جىػدة الخىجهات السقجهىة 
 في ٌحي السدتذفيات.

ع عذػائيا ، وجخى تػزيع 310، و)( هػضفا  154واستٍجفت الجراسة عيشة هغ ) ( هخيزا  تع اختياٌر
 اىات عميٍع، وبحلظ اتبعت الجراسة السشٍل الػصفي التحميمي.استب

 :وتؾصمت الدراسة إلى نتائج كان أىسيا

  وجػد أثخ السىتخجام تكشػلػجيىا السعمػهىات فىي السدتذىفيات الخاصىة بعسىان عمىى جىػدة
 الخجهات الرحية.

  وجٍىىىة ىطىىىخ  هىىىغوجىىىػد اخىىىتالف ذي داللىىىة إحرىىىائية السىىىتخجام تكشػلػجيىىىا السعمػهىىىات
 ضفيغ والسخضى.السػ 

 :وأبرز ما أوصت بو الدراسة ما يمي 

  ة هىىىىىىع اسىىىىىىتخجام اإللكتخوىيىىىىىىضىىىىىىخورة االٌتسىىىىىىام بتحىىىىىىجيث وصىىىىىىياىة األجٍىىىىىىدة والذىىىىىىبكات
 البخهجيات الحجيثة.

  الػرقية لسا لٍا هغ فػائج جسة تعػد عمى السدتذفى والسخضى. جخاءاتاإلأتستً جسيع 

ة فللي تظللؾير اإللكترونيلل دارة اإلىسة ( بعشللؾان "مدللا2011دراسللة )عبللد الشاصللر وقرشللي،-5
بسؤسدلللات التعمللليؼ العلللالي" )دراسلللة حاللللة كميلللة العملللؾم والتكشؾلؾجيلللا بجامعلللة  اإلدار  العسلللل 

 بدكر _ الجزائر(.

سيىىىة العسىىىل إٌىىىجفت الجراسىىىة  وزيىىىادة فاعميتىىىً هىىىغ خىىىالل اسىىىتخجام تكشػلػجيىىىا  اإلداري لىىىى إبىىىخاز ٌأ
ة فىي السؤسدىة هحىل الجراسىة، وتقىجيع اإللكتخوىيى ارة داإلالسعمػهات، هع تدمي  الزػء عمى واقع 

 بعس التػصيات في ٌحا السجال. 
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ع بصخيقة عذػائية هغ العىاهميغ  ( عاهال  50واستٍجفت الجراسة عيشة هغ) يغ فىي اإلداريىتع اختياٌر
كميىىىة العمىىىػم والتكشػلػجيىىىا هحىىىل البحىىىث، وجىىىخى تػزيىىىع اسىىىتباىات عمىىىيٍع، وبىىىحلظ اتبعىىىت الجراسىىىة 

 لػصفي التحميمي.السشٍل ا
 :وخمرت الدراسة إلى

  ة يىىىؤدي إلىىىى التغمىىى  عمىىىى العجيىىىج هىىىغ السذىىىاكل التىىىي كاىىىىت اإللكتخوىيىىى دارة اإلاسىىىتخجام
 ا.سالسكان والدهان وغيٌخ ي اجد ه هديخة العسل هثل عاهل الػقت، حتعي

  غىىات البخهجىىة لىىى لإهىىغ المغىىة العاديىىة  دارة اإلصىىشاع السعخفىىة يعسمىىػن عمىىى ىقىىل رغبىىات
 لي التعاهل هعٍا.يسكغ لمحاس  اآل التي

 :ل بوأوصت الدراسة 

  ة حتىى يدىاٌع فىي الخفىع هىغ هدىتػى اإللكتخوىيى دارة اإلضىخورة تحقيىه التسيىد فىي هجىال
 .أداء العاهميغ بالكمية هحل الجراسة

 . االٌتسام بالبشية التحتية لمتقشية والذبكات داخل الجاهعة هحل الجراسة 
 عمى أنغسة الرقابة الداخمية" اإللكتروني" أثر استخدام الحاسب ( بعشؾان 2010دراسة)ميد ،

سيىىة تصىىػيخ جسيىىع أىطسىىة الخقابىىة وهشٍىىا أىطسىىة الخقابىىة إٌىىجفت الجراسىىة  لىىى تدىىمي  الزىىػء عمىىى ٌأ
متقشيىىة السعتسىىجة عمىىى الحاسىى  لالجاخميىىة، وهىىغ ثىىع هخاجعىىة ٌيكىىل الخقابىىة الجاخميىىة وهىىجى تقبمٍىىا 

 دتٍا في تػفيخ السعمػهات التي تجعع قجرة الشطام عمى اعتسادٌا.لكتخوىي وهجى فاعمية أجٍاإل

عىىغ التقشيىىات  ليىىً فىىي الػثىىائه الخسىىسية والبحىىػث فزىىال  إوقاهىىت الجراسىىة بعىىخض هىىا تىىع التػصىىل 
الحجيثة السترمة بسػضػع البحث وتحميمٍا، وبىحلظ تكىػن الجراسىة قىج اسىتخجهت السىشٍل الػصىفي 

 التحميمي.
 لى:إوخمرت الدراسة 

الػحجات االقترادية التي ال تستمظ ىطام الخقابة الجاخميىة فىي ضىل اسىتخجام الحاسى  االلىي  ن  إ -
 فاعميتٍا تكػن هحجودة. ن  إف

خصىىاء فىىي وقىىت بذىىكل دقيىىه يدىىٍل اكتذىىاف االىحخافىىات واأل اإللكتخوىىىياسىىتخجام الحاسىى   ن  إ -
 حي يػفخ الجٍج والػقت.هخ اليداعج عمى اتخاذ القخارات السشاسبة بالدخعة السشاسبة األ
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 وأوصت الدراسة :

 لكتخوىي بذكل رئيدي في أىطسة الخقابة الجاخمية.ضخورة االعتساد عمى الحاس  اإل -

 .اإللكتخوىيضخورة القيام بالسؤتسخات والشجوات حػل هػضػع الخقابة باستخجام الحاس   -

 الدراسات األجشبية .ج 
 نبعشؾا(  Taheri and Hashemi ,2016)دراسة -1

Analyzing The Result Of The Effect Of Information Technology On 

Qualitative Features Of Information In Accounting. 

لىىىىىى تحميىىىىىل ىتيجىىىىىة تكشػلػجيىىىىىا السعمػهىىىىىات عمىىىىىى السيىىىىىدات الشػعيىىىىىة لمسعمػهىىىىىات إٌىىىىىجفت الجراسىىىىىة 
 السحاسبية.

ميغ فىىي تىىع اسىىتخجام السىىشٍل الػصىىفي التحميمىىي، هجتسىىع الجراسىىة  كىىان السىىػضفيغ السىىخاقبيغ السىىٌؤ
هفىىخدة أي  100اسىىتباىة اسىىتخد هشٍىىا  130، وتىىع تػزيىىع السؤسدىىات الخاصىىة لمسىىجققيغ فىىي إيىىخان

 .%80بشدبة 

 :وخمرت الدراسة إلى عدة نتائج كان أىسيا

 هالئسة السعمػهات السحاسبية. وٌشاك عالقة هؤثخة بيغ تكشػلػجيا السعمػهات  ن  إ 
  جيا السعمػهات يؤدي إلى تغيخ همحػظ عمى جػدة التقاريخ السالية.استخجام تكشػلػ 

 :عدة تؾصيات أىسياالدراسة  قدمتو 

  مىىىىة وهػاكبىىىىة لمتصىىىىػر فىىىىي ضىىىىخورة تحػيىىىىل األىطسىىىىة السحاسىىىىبية لمجولىىىىة إلىىىىى أىطسىىىىة هٌؤ
 تكشػلػجيا السعمػهات.

 ( بعشؾانHusain,2016دراسة )-2
(Effect of Competence Human Resources and Utilization of 

Information Technology on the Quality of Surakarta City 

Government Financial Reporting By intervening variable Internal 

Accounting Control) 

لىىىى اختبىىىار تىىىأثيخ السىىىػارد البذىىىخية باسىىىتخجام تكشػلػجيىىىا السعمػهىىىات عمىىىى جىىىػدة إٌىىىجفت الجراسىىىة 
 السقجهة هغ الحكػهات السحمية . التقاريخ  السالية
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تع استخجام السشٍل الػصفي التحميمي، هجتسع الجراسة هؤسدىات الحكىع السحمىي فىي سىاراكختا، تىع 
 اختيار عيشة قرجية.

 :وتؾصمت الدراسة الى عدة نتائج أىسيا

  لىىىى إعىىىدى يٌشىىىاك تىىىأثيخ إيجىىىابي فىىىي جىىىػدة إعىىىجاد التقىىىاريخ الساليىىىة فىىىي الخقابىىىة الجاخميىىىة
 تكشػلػجيا السعمػهات. استخجام

  جىػدة إعىجاد التقىاريخ  عمىىٌشالظ تأثيخ لمسػارد البذخية السدتخجهة تكشػلػجيا السعمػهات
 السالية.

 :عدة تؾصيات أىسياالدراسة  قدمتو 

 .ضخورة تفعيل دور تكشػلػجيا السعمػهات في إعجاد التقاريخ السالية لمحكػهات السحمية 
 بعشؾان (Shishkina,2015)دراسة -3

"Structuring internal audit functions in multinational companies"  

السختمفىىة فىىىي الذىىىخكات  دارة اإللىىىى التعىىخف عمىىىى  الخقابىىىة الجاخميىىة فىىىي شىىىبكات إٌىىجفت الجراسىىىة 
 الجوليىىىة هىىىغ أجىىىل اقتىىىخاح وضىىىائف  رقابىىىة داخميىىىة فىىىي السؤسدىىىات واإلدارات هتعىىىجدة الجشدىىىيات.

 .هخاجعة أدبيات البحػث السشذػرةوتدتشج ٌحي الجراسة عمى 

 :وخمرت الدراسة إلى

   إلىى جشىى  هىع اىتذىار الذىخكات الستعىجدة الجشدىىيات،  التكاهىل االقترىادي العىالسي، جشبىا
 خمه فخص لمقيادة لتػسيع هٍام التجقيه الجاخمي في السػاقع األجشبية.ي

  :بلوأوصت الدراسة 

 الستعىىجدة الجشدىىيات، وأن تػاجىىً ىفىىذ  تصىىػيخ السخاجعىىة الجاخميىىة لتػاكىى  تصىىػر الذىىخكات
 التحجيات، الشابعة أساسا هغ التذتت الجغخافي لمعسميات.

 (Puttikunsakon,2015)دراسة -4
"Best internal audit practices and achieving organizational 

success:  an empirical examination of ISO 9000 manufacturing 

firm in Thailand." 
عمىىى ( ISO 9000)اسىىتخجام السىجققيغ لبخىىىاهلأثىىخ وتٍىجف ٌىىحي الجراسىىة إلىىى التعىخف عمىىى 
اتبع وقج أستخجم السشٍل الػصفي التحميمي في الجراسة و  ،ىجاح الذخكات الرشاعية في تايمشج
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أجاب عمى ، و 1186الباحث السدح الذاهل حيث وزع استباىة عمى جسيع السجققيغ وعجدٌع 
 كاهمة. إجاباتهجقه  186االستباىة 

 :لىإوخمرت الدراسة 

 أفزل هسارسات السخاجعة الجاخمية لمحدابات تختب  بذكل إيجابي بالحج هغ  ن  إ
 السخاشخ التشطيسية والتسيد التذغيمي والكذف عغ الغر.

 تغيخ البيئة الخارجية وكفاءة لجشة التجقيه لً تأثيخ إيجابي عمى أفزل هسارسات  ن  إ
التجقيه الجاخمي وهخاجعة السخاجعة الجاخمية وهخاجعة الحدابات التجقيه الجاخمي وخصة 

 الجاخمية.

 وأوصت الدراسة 

  إجخاء بحػث هدتقبمية عمى عيشات هختمفة وعمى ىصا  أوسع لتػسيع قابمية تعسيع
 الشتائل التي تػصل إليٍا.

 

 (Han and athers,2015)دراسة -5
(The Association between Information Technology Investments 

and Audit Risk) 

ٌىىجفت الجراسىىة لمتعىىخف عمىىى اسىىتثسارات الذىىخكات لتكشػلػجيىىا السعمػهىىات و اآلثىىار عمىىى هخىىاشخ 
السخاجعة. هغ جٍة، وهجى تعقيج تكشػلػجيا السعمػهات يخمه تحىجيات لسخاجعىي تىجقيه الحدىابات 

 هغ ىاحية أخخى.و فعالية ىطام الخقابة الجاخمية والكذف عغ هخالفات هحاسبية. 

عيشىىة الجراسىىة جسيىىع شىىخكات تكشػلػجيىىا السعمػهىىات السقيسىىة فىىي الػاليىىات الستحىىجة، وتىىع اسىىتخجام 
م، وعيشىىىة الجراسىىىة حىىىػالي 2009م إلىىىى 2000السىىىشٍل الػصىىىفي التحميمىىىي التىىىاريخي بىىىيغ عىىىاهي 

 هذتخك . 500000
 :وخمرت الدراسة إلى

 الكيفية التي يشبغي أن يتع  التىجقيه بٍىا  استخجام تكشػلػجيا السعمػهات لً تأثيخ ٌام عمى
 لمتقاريخ السالية لمذخكات.
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 :وخرجت الدراسة بعدة تؾصيات أىسيا

  يحتىىاج السخاقىى  السىىالي إلىىى تصىىػيخ قجراتىىً لسػاكبىىة التصىىػر السدىىتسخ فىىي أىطسىىة الخقابىىة
 عمى تكشػلػجيا السعمػهات. السبشية

 التعقيب عمى الدراسات الدابقة .د 
سيىىة التحىىػل تػصىىمت ىتىىائل كافىى باإلضىىىافة  اإللكتخوىىىية الجراسىىات العخبيىىة واألجشبيىىىة إلىىى ٌأ

 ألٌسية الخقابة الجاخمية في السؤسدات.
لىىى ضىىخورة التػسىىع فىىي اسىىتخجام إة اإللكتخوىيىى دارة اإلأكىىجت الجراسىىات والبحىىػث فىىي هجىىال 

تىي تدىاعج عمىى هغ هداياٌا الستعجدة في السجىاالت الخقابيىة وال لالستفادةة اإللكتخوىيالشساذج 
 . ىجازتقميل الشفقات وتخفيس وقت اإل

 
 :أوجو االتفاق 

اتفقىىىت الجراسىىىات الدىىىابقة هىىىع دراسىىىتي فىىىي الستغيىىىخ التىىىابع وفىىىي هىىىشٍل الجراسىىىة )السىىىشٍل 
 الػصفي التحميمي( وأيزا في أدوات الجراسة )االستباىة(.

قابىىىة الجاخميىىىة ة وتحقيىىىه الخ اإللكتخوىيىىىويبىىىجو أن العالقىىىة بىىىيغ تصىىىػيخ هشطػهىىىة األعسىىىال 
ٍىىىىجف إلىىىىى حسايىىىىة يتصىىىىػيخ أدوات الخقابىىىىة الجاخميىىىىة هىىىىغ جٍىىىىة أخىىىىخى فعالقىىىىة تكاهميىىىىة، 
حا هىا جعمشىا فىي 2011لكتخوىيا  كسا تػصمت إليً دراسة أبػ كسيل )إالبياىات السعجة  ( ٌو
شالظ ضخورة همحة لجراستٍا. عمى دراستشا ٌحي ىؤكج  أن العالقة تكاهمية ٌو

 :أوجو االختالف 
جسيىىع الجراسىىات الدىىابقة هىىع الجراسىىة فىىي الٍىىجف وفىىي هجتسىىع الجراسىىة وعيشتىىً،  اختمفىىت

الجراسىىىىات الدىىىىابقة لىىىىع تصبىىىىه عمىىىىى حيىىىىث شبقىىىىت عمىىىىى هؤسدىىىىات ربحيىىىىة أو خجهاتيىىىىة، 
هؤسدىىىات حكػهيىىىة هتخاهيىىىة األشىىىخاف وهتعىىىجدة الخىىىجهات، ولىىىجيٍا هدىىىتػدعات ضىىىخسة، 

 .وأصشاف تدتحه الفحز والتجقيه، وفخوع وعيادات
ا إلى الجراسات الدابقة جسيعٍا لػججىاٌا تختمف عغ الجراسة الحالية في الستغيخ لػ ىطخى

 السدتقل، وبعزٍا تختمف في الستغيخ التابع.
 وبذكل عام يسكغ القػل بأن أوجً االستفادة هغ الجراسات الدابقة تتمخز في التالي:

واألسىىىىىىالي   فىىىىىىي هجىىىىىىال السشٍجيىىىىىىة العمسيىىىىىىة، واألدوات العمسيىىىىىىة السدىىىىىىتخجهة، االسىىىىىىتفادة
 اإلحرائية، وشخ  هعالجة البياىات.
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 .السداعجة في الحرػل عمى السخاجع في ٌحا السجال 
 .تػضيح هذكمة البحث بذكل واضح 
 .جاف البحث سية وٌأ  تػضيح ٌأ
 .االستفادة هغ الجراسات الدابقة في تحجيج هتغيخات البحث 
  .تحجيج الفجػة البحثية يذكل جمي 

 
 الفجؾة البحثية: .ه 

إلى ها سبه، فإن الفجػة البحثية التي تدعى الجراسة الحالية لسمئٍا تىع صىياغتٍا فىي  استشادا
 السرفػفة التالية:

 ( الفجؾة البحثية3)جدول

 الدراسة الحالية الفجؾة البحثية الدراسات الدابقة

*تحجثت الجراسات الدابقة عىغ أثىخ 
هىىىىىع هتغيىىىىىخات  اإللكتخوىىىىىىيالتحىىىىىػل 

 أخىىىىىخى كستغيىىىىىخ جىىىىىػدة الخجهىىىىىة، أو
 ة.اإلداريالخقابة 

*الجٍػد الدابقة قىج سىعت لتػضىيح 
ة اإللكتخوىيىىىىىىىىىىى جىىىىىىىىىىخاءاتاإلعالقىىىىىىىىىىة 

بسشطػهة الخقابىة الجاخميىة أو بتفعيىل 
 دور الخقابة الجاخمية.

*الجراسىىىات التىىىي تشاولىىىت الستغيىىىخيغ 
 هعا لع يكغ السجتسع وزارة الرحة.

*ىىىجرة تصىىخ  الجراسىىات الدىىابقة إلىىى 
 الستغيخيغ هجتسعيغ.

ات الدىىىابقة لىىىع تصبىىىه عمىىىى *الجراسىى
هؤسدات حكػهية هتخاهية األشىخاف 
وهتعىىىىىىىىىىىىىىىجدة الخىىىىىىىىىىىىىىىجهات، ولىىىىىىىىىىىىىىىجيٍا 
هدىىىىىىىىىتػدعات ضىىىىىىىىىخسة، وأصىىىىىىىىىشاف 
تدىىىىتحه الفحىىىىز والتىىىىجقيه، وفىىىىخوع 

 وعيادات.

*هجتسع البحث لع يخزع قبل ذلظ 
لمجراسىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي ٌىىىىىىىىىحيغ الستغيىىىىىىىىىىخيغ 

 هجتسعيغ.

*الجراسة الحالية ستصبه عمى وزارة 
األشىخاف ىٍا هتخاهية إالرحة حيث 

وهتعىىىىىىىىىىىىىىىجدة الخىىىىىىىىىىىىىىىجهات، ولىىىىىىىىىىىىىىىجيٍا 
هدىىىىىىىىىتػدعات ضىىىىىىىىىخسة، وأصىىىىىىىىىشاف 
تدىىىىتحه الفحىىىىز والتىىىىجقيه، وفىىىىخوع 

 وعيادات.

*الجراسىىىىىة الحاليىىىىىة تىىىىىخب  بىىىىىيغ أثىىىىىخ 
عمىىىىىىى الخقابىىىىىىة  اإللكتخوىىىىىىىيالتحىىىىىػل 
 الجاخمية.

*هجتسىىىىىىىىىع الجراسىىىىىىىىىة ٌىىىىىىىىىػ الصبقىىىىىىىىىة 
اإلشخافية هغ فئة هجيخ فسا فػ  في 

 وزارة الرحة الفمدصيشية.

 الباحثجخدت بػاسصة 
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 مقدمة :أوالا 

يتشاول ٌحا الفرل هشٍجية الجراسة التي تىع اتباعٍىا، هىغ حيىث هىشٍل الجراسىة، وهجتسىع الجراسىة، 
وعيشىىىة الجراسىىىة، وأداة الجراسىىىة، وصىىىج  االسىىىتباىة، وثباتٍىىىا، واألسىىىالي  اإلحرىىىائية السدىىىتخجهة، 

 وخصػات إجخاء الجراسة، وهرادر البياىات، واختبار تػزيع البياىات.
 الدراسة : مشيجثانياا 

تىىع اعتسىىاد السىىشٍل الػصىىفي التحميمىىي، والىىحي يعتسىىج عمىىى دراسىىة الطىىاٌخة كسىىا تػجىىج فىىي الػاقىىع، 
، كسا ال يكتفىي ٌىحا السىشٍل عشىج جسىع وكسيا   كيفيا   ، ويعبخ عشٍا تعبيخا  دقيقا   ويٍتع بػصفٍا وصفا  

ىىا وعالقاتٍىىا السختمفىىة، بىىل يتعىىجى ذلىىظ  السعمػهىىات الستعمقىىة بالطىىاٌخة هىىغ أجىىل استقرىىاء هطاٌٌخ
ػ أحج أشىكال التحميىل والتفدىيخ العمسىي  إلى التحميل والخب  والتفديخ، لمػصػل إلى استشتاجات ٌو

ا كسىىا  عىىغ شخيىىه جسىىع بياىىىات وهعمػهىىات  السىىشطع لػصىىف ضىىاٌخة أو هذىىكمة هحىىجدة، وترىىػيٌخ
 (،2000هقششىىة عىىغ الطىىاٌخة والسذىىكمة، وترىىشيفٍا وتحميمٍىىا وإخزىىاعٍا لمجراسىىات الجقيقىىة )همحىىع،

وسىىيتع هىىغ خاللىىً وصىىف الطىىاٌخة هػضىىػع  لىىحلظ فٍىىػ السىىشٍل األىدىى  لسعالجىىة هذىىكمة البحىىث 
 عمى تعديد الخقابة الجاخمية(. اإللكتخوىيالجراسة )أثخ التحػل 

: مجتسع الدراسةثالث  ًا

 العميىىىىا فىىىىي وزارة الرىىىىحة الفمدىىىىصيشية دارة اإليتكىىىىػن هجتسىىىىع الجراسىىىىة هىىىىغ جسيىىىىع العىىىىاهميغ فىىىىي 
ع هػضفػ الفئة  غدة،بسحافطات   ،هىغ هىجيخ دائىخة وحتىى وكيىل وزارة والفئىة الخاصىة أيى األولىٌو

بدىىب  الخبىىخة التىىي  العميىىا دارة اإل وقىىج اختيىىخت ٌىىحي الصبقىىة هىىغ، ا  هػضفىى( 169والبىىالف عىىجدٌع ) 
ا الىػضيفي و كػىٍىا تقىػم بالسٍىام  ة البحتىة هىغ صىشع القىخار اإلداريىتكتدبٍا ٌىحي الفئىة عبىخ هدىاٌر

ىىىىع  فيغمىىى  عمىىىى عسمٍىىىا السٍىىىام التشفيحيىىىة الىىىجىياصىىىي  والتػجيىىىً والخقابىىىة، أهىىىا السدىىىتػيات والتخ ٌو
 هػزعيغ حد  الججول التالي:

 السجسؾع وكيل وكيل مداعد مدير عام مدير وحدة مدير دائرة
137 15 14 2 1 169 

  تؾزيع أفراد مجتسع الدراسة :(4جدول )

 (7107، ة شئؾن السؾعفيؽدائر  -وزارة الرحة الفمدظيشية )السردر: 
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 :ةول التالياويتػزع أفخاد عيشة الجراسة حد  الجج
 الشدبة السئؾية % العدد الجشس م
 94.3 132 ذكخ 1
 5.7 8 أىثى 2

 %100 140 السجسؾع

 تؾزيع أفراد عيشة الدراسة حدب الجشس :(5جدول )    

عبة ائف إداريىة ربسىا يكىػن هٍسىة صىىطخا  لصبيعة الجور السشاط بػزارة الرحة، فإن العسل في وضى
حيىان االسىتسخار فىي العسىل لدىاعات شػيمىة، أو هىخ فىي بعىس األوشاقة أحياىا ، حيىث يتصمى  األ

ىىحا ربسىىا ال يحبىىح كث بدىىب  العىىادات االجتساعيىىة  يىىخا  لىىجى اإلىىىاثهتابعىىات عمىىى هىىجار الدىىاعة ٌو
داريىة فىي وزارة إي وضىائف فىي العسىل فى اإلىىاثفي اىخفاض ىدبة  الدب ٌػ ، ولعل ذلظ الدائجة

 .الرحة عمى وجً التحجيج

 الشدبة السئؾية % العدد عدد سشؾات الخدمة م
 11.4 16 سشػات 10أقل هغ  1
 49.3 69 سشة 20-10هغ  2
 39.3 55 سشة 20أكثخ هغ  3

 %100 140 السجسؾع

 تؾزيع أفراد عيشة الدراسة حدب عدد سشؾات الخدمة :(6جدول )    
ث تػزيىىع الشدىى  ٌىىحا إلىىى التصىىػر الصبيعىىي فىىي العسىىل وحرىىػل أصىىحاب الخبىىخات ويعىىدو الباحىى

 ة العميا.اإلداريالصػيمة عمى السشاص  
 الشدبة السئؾية % العدد السؤىل العمسي م
 37.9 53 بكالػريػس 1
 42.9 60 هاجدتيخ 2
 19.3 27 دكتػراي  3

 %100 140 السجسؾع

 حدب السؤىل العمسي تؾزيع أفراد عيشة الدراسة :(7جدول )  

الت العميىا فىي  تساهىا  كبيىخا  لحسمىة السىٌؤ بالخجػع لمجىجول أعىالي، ىىخى أن وزارة الرىحة قىج أولىت ٌا
شىىىخافية بشدىىىبة تديىىىج عىىىغ غالىىى  العىىىاهميغ فىىىي الػضىىىائف اإل ن  إ ة السختمفىىىة، حيىىىثاإلداريىىىهػاقعٍىىىا 

التٍع في حجٌا األ60  دىى ٌي الساجدتيخ.% هٌؤ
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 الشدبة السئؾية % ددالع السدسى الؾعيفي م
 84.3 118 هجيخ دائخة 1
 9.3 13 هجيخ وحجة 2
 6.4 9 هجيخ عام فأعمى 3

 %100 140 السجسؾع

 تؾزيع أفراد عيشة الدراسة حدب السدسى الؾعيفي :(8جدول رقؼ )

تترىىىف رىىىحة الفمدىىىصيشية والتىىىي الفىىىي وزارة  التشطيسىىىي ويطٍىىىخ الجىىىجول الدىىىابه شبيعىىىة الٍيكىىىل 
ة الىثالث اإلداريىكسا يعكذ ضاٌخة صحية في تػزيع السشاص  وفىه السدىتػيات هي، بالٍيكل الٍخ 

.السٍام يعةشخاف وكحلظ شببصخيقة تتشاس  وىصا  اإل
 الشدبة السئؾية % العدد مكان العسل م
 48.6 68 السدتذفيات 1
 34.3 48 اإلدارات العاهة والػحجات 2
 17.1 24 يةاألولالخعاية  3

 %100 140 السجسؾع

 مكان العسلتؾزيع أفراد عيشة الدراسة حدب  :(9جدول )

يبيؽ الجدول الدابق أن السدتذفيات تذكل عرب وزارة الرحة والثقل البذر  
بيا وذلػ الستيعاب الزغل اليائل مؽ السراجعيؽ ومتمقي الخدمة، تمييا في ذلػ 

 ية.األولاإلدارات العامة والؾحدات ، ومؽ ثؼ  الرعاية 

 

 شة الدراسة : عيرابعاا 

العميىىا فىىي وزارة  دارة اإل( هىىغ العىىاهميغ فىىي 30هكػىىىة هىىغ عىىجد ) اسىىتصالعية عيشىىة تىىع اختيىىار
، ولىع يكىغ ٌشىاك ، وذلظ لمتحقه هغ صج  وثبات أداة الجراسىةبسحافطات غدة الرحة الفمدصيشية

 .الفعمية هغ العيشةلحلظ لع يتع استبعادٌا تعجيل عمى االستباىة 

الحرخ الذاهل، ىطخا  ألن حجع هجتسع الجراسة قميل، حيث تع تػزيع تع استخجام أسمػب 
العميا في وزارة الرحة  دارة اإلاالستباىات عمى جسيع أفخاد هجتسع الجراسة، هغ العاهميغ في 

، هثمت %82.8استخداد  أي بشدبة ( استباىة140، وتع استخداد )بسحافطات غدة الفمدصيشية
  .عيشة الجراسة
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 الدراسة: أداة اً خامد

، والتللي تللؼ ترللسيسيا خريرللًا، يللةاألولع البيانللات رئيدللية لجسللتللؼ اسللتخدام االسللتبانة كللأداة 
 .في تعزيز الرقابة الداخمية في وزارة الرحة الفمدظيشية اإللكترونيأثر التحؾل لمتعرف عمى 

 مكؾنات االستبانة:
 وتتكػن االستباىة هغ:

ىل: وتذتسل عمىى البياىىات الذالبيانات الذخرية .1  خرىية التاليىة: )الجىشذ، العسىخ، السٌؤ
 (.، هكان العسل، السدسى الػضيفيالخجهةسشػات عجد ، العمسي

ي هكػىة هغ:، اإللكترونيالتحؾل محاور  .2  ٌو
 ( فقخات.9، ويذتسل عمى )بال ور   دارة اإلهحػر  -
 .ات( فقخ 10، ويذتسل عمى )عغ بعج دارة اإلهحػر  -
 .ات( فقخ 10عمى ) ، ويذتسلبالدهغ السفتػح دارة اإلهحػر  -
 .ات( فقخ 10، ويذتسل عمى )بال تشطيسات جاهجة دارة اإلهحػر  -
ي هكػىة هغ:، الرقابة الداخميةمحاور  .3  ٌو
 ( فقخات.10، ويذتسل عمى )اإليجابيةالخقابة الجاخمية هحػر  -
 .ات( فقخ 10، ويذتسل عمى )الخقابة الجاخمية الدمبيةهحػر  -

 مقياس التدريج:
( تسثىىل أدىىىى 1(، حيىىث )10-1أفىىخاد عيشىىة الجراسىىة حدىى  هقيىىاس هىىغ )وتىىع اعتسىىاد اسىىتجابات 

 ( تسثل أعمى درجة هػافقة.10درجة هػافقة، و)
 وتع تقييع درجات السػافقة بحد  هقياس التجريل السبيغ في الججول التالي:

 درجة

 السؾافقة

 الؾزن 

 الرقسي

 الؾزن الشدبي الستؾسل الحدابي

 إلى مؽ إلى مؽ

 36.00أقل هغ  20.00 3.60أقل هغ  2.00 1 قميمة جدا

 52.00أقل هغ  36.00 5.20أقل هغ  3.60 2 قميمة

 68.00أقل هغ  52.00 6.80أقل هغ  5.20 3 متؾسظة

 84.00أقل هغ  68.00 8.40أقل هغ  6.80 4 كبيرة

 100.00 84.00 10.00 8.40 5 كبيرة جدا

 مقياس درجات السؾافقة :(01جدول )
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: صدق أدساد  اة الدراسة )االستبانة(سًا

وىعشىىىىي برىىىىج  أداة الجراسىىىىة، أن األداة تقىىىىيذ هىىىىا وضىىىىعت لقياسىىىىً، وقىىىىج تىىىىع التأكىىىىج هىىىىغ صىىىىج  
 االستباىة هغ خالل التالي:

 الرج  هغ وجٍة ىطخ السحكسيغ )صج  السحتػى(: .1
( هغ السحكسيغ هغ أصحاب الخبىخة واالخترىاص، هىغ أجىل 10تع عخض االستباىة عمى عجد )

هة الرىىىياغة المغػيىىىة لالسىىىتباىة، ووضىىىػح تعميسىىىات االسىىىتباىة، واىتسىىىاء السحىىىاور التأكىىىج هىىىغ سىىىال
 األٌىىجافلالسىىتباىة ككىىل، واىتسىىاء الفقىىخات لسحىىاور االسىىتباىة، وهىىجى صىىالحية االسىىتباىة لقيىىاس 
 السختبصة بٍحي الجراسة، وبحلظ تع التأكج هغ صج  االستباىة هغ وجٍة ىطخ السحكسيغ.

 الرج  البشائي(:صج  االتدا  الجاخمي ) .2
تع حداب صج  االتدا  الجاخمي لسحاور وفقخات االستباىة، بعج تصبيقٍا عمى عيشة اسىتصالعية 

هعىىىىىاهالت االرتبىىىىىاط لسحىىىىىاور وفقىىىىىخات  إيجىىىىىاد( هىىىىىغ هجتسىىىىىع الجراسىىىىىة، وهىىىىىغ خىىىىىالل 30قػاهٍىىىىىا )
 االستباىة، كسا ٌػ هبيغ في الججاول التالية:

 

معامل  السحؾر م
 االرتباط

قيسة 
"Sig" 

دتؾى م
 الداللة

 اإللكترونيالتحؾل محاور  
  

 
 0.05 0.000 0.778 بال ور   دارة اإل 1
 0.05 0.000 0.971 عغ بعج دارة اإل 2
 0.05 0.000 0.800 بالدهغ السفتػح دارة اإل 3
 0.05 0.000 0.723 بال تشطيسات جاهجة دارة اإل 4

معامل  الرقابة الداخميةمحاور  
 االرتباط

قيسة 
"Sig" 

مدتؾى 
 الداللة

 0.05 0.000 0.814 اإليجابية الخقابة الجاخمية 1
 0.05 0.000 0.793 الدمبية الخقابة الجاخمية 2

 صدق االتداق الداخمي لسحاور االستبانة :(00جدول )                            

 (.0.433) ( =0.05( وهدتػى داللة )19* قيسة "ر: هعاهل ارتباط بيخسػن" عشج درجة حخية )

دالىىىة إحرىىىائيا ، وتفىىىي  صىىىج يتبىىىيغ هىىىغ الجىىىجول الدىىىابه أن جسيىىىع السحىىىاور تتستىىىع بسعىىىاهالت 
 .حيث لع تدتبعج العيشة االستصالعيةو  بأغخاض الجراسة
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 رقؼ 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 مدتؾى 
 الداللة

 رقؼ 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 مدتؾى 
 الداللة

 رقؼ 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 ى مدتؾ 
 الداللة

 رقؼ 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 مدتؾى 
 الداللة

 فقرات السحؾر الرابع فقرات السحؾر الثالئ فقرات السحؾر الثاني األولفقرات السحؾر 
1 0.921 0.05 1 0.608 0.05 1 0.944 0.05 1 0.955 0.05 
2 0.884 0.05 2 0.881 0.05 2 0.875 0.05 2 0.976 0.05 
3 0.915 0.05 3 0.811 0.05 3 0.931 0.05 3 0.898 0.05 
4 0.925 0.05 4 0.922 0.05 4 0.889 0.05 4 0.924 0.05 
5 0.901 0.05 5 0.810 0.05 5 0.839 0.05 5 0.921 0.05 
6 0.882 0.05 6 0.763 0.05 6 0.774 0.05 6 0.829 0.05 
7 0.760 0.05 7 0.890 0.05 7 0.833 0.05 7 0.741 0.05 
8 0.823 0.05 8 0.762 0.05 8 0.751 0.05 8 0.816 0.05 
9 0.865 0.05 9 0.868 0.05 9 0.713 0.05 9 0.698 0.05 

   
10 0.806 0.05 10 0.932 0.05 10 0.922 0.05 

 اإللكترونيالتحؾل صدق االتداق الداخمي لفقرات محاور  :(07جدول )

 (.0.433( = )0.05( وهدتػى داللة )19* قيسة "ر: هعاهل ارتباط بيخسػن" عشج درجة حخية )

دالىىىىة إحرىىىىائيا ، وتفىىىىي  صىىىىج يتبىىىىيغ هىىىىغ الجىىىىجول الدىىىىابه أن جسيىىىىع الفقىىىىخات تتستىىىىع بسعىىىىاهالت 
 بأغخاض الجراسة.

 رقؼ 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 مدتؾى 
 الداللة

 رقؼ 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 مدتؾى 
 الداللة

 فقرات السحؾر الثاني األولفقرات السحؾر 
1 0.772 0.05 1 0.920 0.05 
2 0.907 0.05 2 0.984 0.05 
3 0.978 0.05 3 0.965 0.05 
4 0.945 0.05 4 0.915 0.05 
5 0.917 0.05 5 0.922 0.05 
6 0.778 0.05 6 0.899 0.05 
7 0.934 0.05 7 0.948 0.05 
8 0.979 0.05 8 0.956 0.05 
9 0.794 0.05 9 0.940 0.05 
10 0.850 0.05 10 0.950 0.05 

 الرقابة الداخميةصدق االتداق الداخمي لفقرات محاور  :(03جدول )
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 (.0.433( = )0.05( وهدتػى داللة )19* قيسة "ر: هعاهل ارتباط بيخسػن" عشج درجة حخية )
دالىىىىة إحرىىىىائيا ، وتفىىىىي  صىىىىج يتبىىىىيغ هىىىىغ الجىىىىجول الدىىىىابه أن جسيىىىىع الفقىىىىخات تتستىىىىع بسعىىىىاهالت 

 بأغخاض الجراسة.
 : ثبات أداة الدراسة )االستبانة(عاً ساب

وىعشىىي بثبىىات أداة الجراسىىة، أن األداة تعصىىي ىفىىذ الشتىىائل تقخيبىىا  لىىػ شبقىىت هىىخة أخىىخى عمىىى ىفىىذ 
، أي أن الشتىىىائل ال تتغيىىىخ، وقىىىج تىىع التأكىىىج هىىىغ ثبىىىات االسىىىتباىة هىىىغ خىىىالل األفىىىخادالسجسػعىىة هىىىغ 

 التالي:
 

  :(ألفا كخوىباخ)الثبات باستخجام هعادلة  .1
تىىع التأكىىج هىىغ ثبىىات االسىىتباىة هىىغ خىىالل حدىىاب هعىىاهالت االرتبىىاط باسىىتخجام هعادلىىة          
 لسحاور االستباىة، كسا ٌػ هبيغ في الججول التالي: (ألفا كخوىباخ)

 معامل االرتباط السحؾر م
  اإللكترونيالتحؾل محاور  
 0.870 بال ور   دارة اإل 1
 0.931 عغ بعج دارة اإل 2
 0.882 بالدهغ السفتػح ة دار اإل 3
 0.814 بال تشطيسات جاهجة دارة اإل 4
 0.943 اإللكتخوىيهحاور التحػل  
 0.959 الرقابة الداخميةمحاور  
 0.699 اإليجابية الخقابة الجاخمية 1
 0.914 الدمبية الخقابة الجاخمية 2

 ر االستبانةمعامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لسحاو  :(04جدول )
لسحىىىاور  (كىىىخو ىبىىىاخألفىىىا )يتبىىىيغ هىىىغ الجىىىجول الدىىىابه أن هعىىىاهالت االرتبىىىاط باسىىىتخجام هعادلىىىة 
 االستباىة ٌي هعاهالت ثبات دالة إحرائيا ، وتفي بأغخاض الجراسة.

 الثبات بصخيقة التجدئة الشرفية: .2
دئىىىة الشرىىىفية تىىىع التأكىىىج هىىىغ ثبىىىات االسىىىتباىة هىىىغ خىىىالل حدىىىاب هعىىىاهالت االرتبىىىاط بصخيقىىىة التج

 لسحاور االستباىة، كسا ٌػ هبيغ في الججول التالي:
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 السحؾر م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.929 0.868 اإللكترونيالتحؾل محاور  
 0.960 0.923 بال ور   دارة اإل 1
 0.928 0.865 عغ بعج دارة اإل 2
 0.990 0.980 بالدهغ السفتػح دارة اإل 3
 0.963 0.929 بال تشطيسات جاهجة دارة إلا 4
 0.936 0.879 الرقابة الداخميةمحاور  
 0.800 0.667 اإليجابية الخقابة الجاخمية 1
 0.962 0.927 الدمبية الخقابة الجاخمية 2

 معامالتا رتباطبطريمةالتجزئةالنصفيةلمحاورا ستبانة:(15جدول 
الت االرتبىىىاط لسحىىىاور االسىىىتباىة ٌىىىي هعىىىاهالت ثبىىىات دالىىىة يتبىىىيغ هىىىغ الجىىىجول الدىىىابه أن هعىىىاه
 إحرائيا ، وتفي بأغخاض الجراسة.

 : األساليب اإلحرائية السدتخدمةثامشاً 

(  SPSSولإلجابىىىىة عمىىىىى أسىىىىئمة الجراسىىىىة تىىىىع اسىىىىتخجام الخزهىىىىة اإلحرىىىىائية لمعمىىىىػم االجتساعيىىىىة )
 -الشرىفية، اختبىار كػلسجىػروف  )هعاهل ارتبىاط بيخسىػن، هعادلىة ألفىا كخوىبىاخ، شخيقىة التجدئىة

، تحميىل One-Way ANOVA، اختبىار T-Testلمعيشة الػاحىجة، اختبىار  Tسسخىػف، اختبار 
ي عمى الشحػ التالي:االىحجار الخصي  ( في إجخاء التحميالت اإلحرائية الالزهة لمجراسة، ٌو

لقيىىاس صىىج   (: Pearson Correlation Coefficient هعاهىىل ارتبىىاط بيخسىىػن ) .1
 االتدا  الجاخمي، وكحلظ تحجيج شبيعة العالقة بيغ الستغيخات السدتقمة والتابعة.

 .لقياس ثبات االستباىة (Cronbach's Alpha): هعادلة ألفا كخوىباخ .2
 .لقياس ثبات االستباىة (Split-Half Method): شخيقة التجدئة الشرفية .3
الختبىار إذا (: Kolmogorov-Smirnov Test)سىسخىػف  –اختبىار كػلسجىػروف  .4

 كاىت البياىات تتبع التػزيع الصبيعي هغ عجهً.
لمعيشىىىة الػاحىىىجة: لسعخفىىىة هىىىجى ارتفىىىاع أو اىخفىىىاض اسىىىتجابات عيشىىىة الجراسىىىة  (T)اختبىىىار .5

عمىىى فقىىخات وهحىىاور االسىىتباىة، ولمتعىىخف عمىىى هىىجى اىحىىخاف االسىىتجابات لكىىل فقىىخة هىىغ 
، "T"، ولمتعىىخف عمىىى قيسىىة الفقىىخات عىىغ وسىىصٍا الحدىىابي، إلىىى جاىىى  السحىىاور الخئيدىىة

 .".Sig"وقيسة 
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: لمتحقىىىىىىه هىىىىىىغ وجىىىىىىػد فىىىىىىخو  ذات داللىىىىىىة (T-Test)لعيشتىىىىىىيغ هدىىىىىىتقمتيغ  (T)اختبىىىىىىار  .6
 إحرائية في هتػس  تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة لستغيخ: )الجشذ، العسخ(.

: لمتحقىه هىغ وجىػد فىىخو  (One Way ANOVA)اختبىار تحميىل التبىايغ األحىادي  .7
ىىل العمسىىي، ذات داللىىة إحرىىائية  فىىي هتػسىى  تقىىجيخ أفىىخاد عيشىىة الجراسىىة لستغيىىخات: )السٌؤ

 عجد سشػات الخجهة، السدسى الػضيفي، هكان العسل(.
تحميىىىل االىحىىىجار الخصىىىي: لبيىىىان أثىىىخ الستغيىىىخات السدىىىتقمة عمىىىى الستغيىىىخ التىىىابع، وتحجيىىىج  .8

 هعادلة االىحجار الخصي.
 : خظؾات إجراء الدراسةتاسعاً 

 الية:تع إتباع الخصػات الت

 اإلشالع عمى الجراسات الدابقة في هجال الجراسة، وتمخيرٍا والتعميه عميٍا. .1
 اإلشالع عمى األدب الشطخي الدابه في هجال الجراسة، وبشاء اإلشار الشطخي لمجراسة. .2
 بشاء أداة الجراسة )االستباىة(، والتحقه هغ صج  وثبات االستباىة. .3
 اختيار هجتسع وعيشة الجراسة. .4
 الجراسة )االستباىة( عمى عيشة الجراسة وجسعٍا. تػزيع أداة  .5
 تحميل البياىات، وعخضٍا في ججاول، والتعقي  عميٍا. .6
 .ةسقتخحجراسات التفديخ الشتائل وهشاقذتٍا، وصياغة التػصيات وال .7

 : مرادر البياناتعاشراً 

 تشقدع هرادر البياىات في ٌحي الجراسة إلى ىػعيغ، ٌسا:
أثىخ التحىػل فىي أداة الجراسىة )االسىتباىة(، وذلىظ لمتعىخف عمىى وتتسثىل  البيانات الرئيدلة: .1

 .في تعديد الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية اإللكتخوىي
: وتتسثىىل فىىي الجراسىىات واألدبيىىات الدىىابقة، وهىىا تحػيىىً السكتبىىات هىىغ البيانللات الثانؾيللة .2

 دراسات وأبحاث وكت  وهخاجع في هجال الجراسة.

 ر تؾزيع البيانات: اختباأحد عذر

 K-S)  )( Kolmogorov-Smirnov Test)سىىسخىػف  -تىع اسىىتخجام اختبىىار كػلسجىىػروف 

الختبىار إذا كاىىىت البياىىىات تتبىىع التػزيىىع الصبيعىىي هىىغ عجهىً، وكاىىىت الشتىىائل كسىىا ٌىىي هبيشىىة فىىي 
 الججول التالي:
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 ".Sigقيسة " السحؾر م
  اإللكترونيالتحؾل محاور  
 0.084 بال ور   دارة اإل 1
 0.191 عغ بعج دارة اإل 2
 0.152 بالدهغ السفتػح دارة اإل 3
 0.096 بال تشطيسات جاهجة دارة اإل 4
  الرقابة الداخميةمحاور  
 0.173 اإليجابية الخقابة الجاخمية 1
 0.079 الدمبية الخقابة الجاخمية 2

 اختبارالتوزياالطبيعيلمحاورا ستبانة:(16جدولرلم 
" لجسيىىىع هحىىىاور االسىىىتباىة أكبىىىخ هىىىغ هدىىىتػى الجاللىىىة .Sigيغ هىىىغ الجىىىجول الدىىىابه أن قيسىىىة "يتبىىى
ىىحا يىىجل عمىىى أن جسيىىع هحىىاور االسىىتباىة تتبىىع التػزيىىع الصبيعىىي، 0.05) اسىىتخجام  ولىىحلظ تىىع(، ٌو

 االختبارات السعمسية.
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 نتائج الدراسة                                            
 مقدمة

اإلجابىىىة عمىىىى أسىىىئمة الجراسىىىة، واختبىىىار  تىتىىىائل الجراسىىىة، حيىىىث تسىىىتحميىىىل يتشىىىاول ٌىىىحا الفرىىىل 
فخضىىىىياتٍا، وهىىىىغ ثىىىىع تىىىىع تفدىىىىيخ الشتىىىىائل والتعقيىىىى  عميٍىىىىا، باإلضىىىىافة إلىىىىى بيىىىىان أوجىىىىً التذىىىىابً 

 واالختالف هع الجراسات الدابقة.

 ومشاقذتيا األول: نتائج الدؤال أوالً 

 يشز الدؤال عمى ها يمي:
 في وزارة الرحة الفمدصيشية؟ اإللكتخوىيالتحػل  واقعها 
لمعيشة الػاحجة، كسا ٌػ هبىيغ فىي الجىجاول  (T)اإلجابة عمى ٌحا الدؤال باستخجام اختبار  توتس

 التالية:

 الستؾسل السحؾر م
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
T"" 

 قيسة
Sig."" 

 الؾزن 
 الشدبي

 درجة الترتيب
 السؾافقة

 كبيخة 2 71.278 0.000 8.755 1.524 7.128 بال ور   دارة اإل 1
 هتػسصة 4 55.071 0.000 3.677- 1.586 5.507 عغ بعج دارة اإل 2
 هتػسصة 3 62.707 0.067 1.845 1.736 6.271 بالدهغ السفتػح دارة اإل 3

4 
 بال تشطيسات دارة إل

 جاهجة
 كبيخة 1 79.043 0.000 16.517 1.364 7.904

 متؾسظة  66.916 0.000 6.394 1.280 6.692 اإللكترونيالتحؾل  
 التحولاإللكتروني(:تحليلمحاور17جدول 
 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

 ىىػ 66.916فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية جىىاء بىىػزن ىدىىبي ) اإللكترونلليالتحللؾل  واقىىع (، ٌو
ل الطخوف والرعػبات التي أن ٌحي الجرجة هقبػلة في ضالباحث  يخى  (.هتػسصةجرجة هػافقة )ب

اسىىىتصاعت  يبىىىجو أىٍىىىا  إال أن وزارة الرىىىحةالسحافطىىىات الجشػبيىىىة هىىىغ حرىىىار وتزىىىييه تعيذىىىٍا 
الىىحي يعتسىىج عميىىً بذىىكل كبيىىخ  اإللكتخوىىىيهثىىل البخيىىج الٍاهىىة  ةاإللكتخوىيىىبعىىس التحىىػالت  إىجىىاز
 اإلداري ، والزىىىىىب  اإللكتخوىىىىىىية والرىىىىىخف اإللكتخوىيىىىىىالت كىىىىىحلظ بىىىىىخاهل السخىىىىىازن السخاسىىىىىفىىىىىي 

تعىجد وتذىع  هٍسىات اإلدارات السختمفىة وتػزعٍىا  أن   ، ولكىغ يبىجوالسحػس   عبخ ىطام البرىسة
بعىىىس أدى إلىىىى عىىىجم تصبيىىىه فىىىي أهىىىاكغ هختمفىىىة ووجىىىػد أولػيىىىات تدىىىيخ عميٍىىىا الىىىػزارة لىىىإلدارات 

 .جسيع السشاشه فية اإللكتخوىيالتحػالت 
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 ىػ بجرجىة 71.278في وزارة الرحة الفمدصيشية جاء بػزن ىدىبي ) بال ورق  دارة اإل واقع (، ٌو
 (.كبيخةهػافقة )

 ىػ بجرجىة 55.071في وزارة الرىحة الفمدىصيشية جىاء بىػزن ىدىبي ) عؽ بعد دارة اإل واقع (، ٌو
 (.هتػسصةهػافقة )

 ىػ 62.707لفمدصيشية جىاء بىػزن ىدىبي )في وزارة الرحة ا بالزمؽ السفتؾح دارة اإل واقع (، ٌو
 (.هتػسصةبجرجة هػافقة )

 (، 79.043فىي وزارة الرىحة الفمدىصيشية جىاء بىػزن ىدىبي ) بال تشغيسات جاملدة دارة اإل واقع
ػ بجرجة هػافقة )  (.كبيخةٌو

ت إلىى اإلهكاىيىا يبىجو كسىا اإللكتخوىىيوزان الشدبية لسحاور التحػل ويعدو الباحث التفاوت في األ
 ة.اإللكتخوىيفي تصبيه التحػالت  الػزارة لجىأولػيات هع وجػد السادية والبذخية الستاحة 

ا ويبجو ذلظ بدب  قاعجة البياىات التي بال تشطيسات جاهجة  تأخح أعمى وزن ىدبي  دارة اإل تػفٌخ
 دارة اإل السختمفة، أها حرىػل ة هسا يداعج في التػاصل والتذبيظ بيغ اإلداراتاإللكتخوىياألرشفة 

والتىي فيبىجو ذلىظ بدىب  ىػعيىة الخجهىة السقجهىة فىي وزارة الرىحة  عغ بعج تأخح أدىىى وزن ىدىبي
ع هقجم الخجهة في السكان هثل الصبي  والسسخض وفشي األشعة والسختبختدتػج  وجػد   .وغيٌخ

 الستؾسل الفقرة م
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
T"" 

 قيسة
Sig."" 

 الؾزن 
 درجة تيبالتر  الشدبي

 السؾافقة
 كبيخة 2 79.500 0.000 13.232 1.744 7.950 يػجج بخيج إلكتخوىي لجسيع العاهميغ. 1
 كبيخة 3 78.000 0.000 11.203 1.901 7.800 يتع اإلعالن عغ أىذصة الػزارة إلكتخوىيا . 2
 كبيخة 5 71.286 0.000 6.893 1.937 7.129 ة الالزهة إلكتخوىيا .اإلداريتتػفخ الشساذج  3
 كبيخة 4 74.857 0.000 8.511 2.065 7.486 يتع تعسيع المػائح والقػاىيغ إلكتخوىيا . 4
 هتػسصة 6 66.643 0.001 3.465 2.268 6.664 يتع تػفيخ الػثائه لمسدتفيجيغ إلكتخوىيا . 5
 هتػسصة 8 64.071 0.046 2.013 2.393 6.407 يتع شم  الذخاء والتخسية والتػريج إلكتخوىيا . 6
 هتػسصة 7 64.286 0.038 2.093 2.423 6.429 .جخاءاتإلايػجج أرشيف إلكتخوىي لكافة  7
 كبيخة 1 83.429 0.000 15.589 1.778 8.343 يتع تبادل السخاسالت داخل الػزارة إلكتخوىيا . 8

تتىىىىىىىػفخ جسيىىىىىىىع الدىىىىىىىجالت والػثىىىىىىىائه الصبيىىىىىىىة  9
 هتػسصة 9 59.429 0.770 0.293- 2.307 5.943 إلكتخوىيا .

 كبيرة  71.278 0.000 8.755 1.524 7.128 السحؾر ككل 

 اإلدار بالورق(:تحليلفمراتمحور18جدول 
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 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

 ىػ بجرجىة 71.278في وزارة الرحة الفمدىصيشية جىاء بىػزن ىدىبي ) بال ور   دارة اإل واقع (، ٌو
 (.كبيخةهػافقة )

 ( و 8أعمىىى فقىىخة رقىىع ،)( وقىىج جىىاءت بىىػزن يىىتع تبىىادل السخاسىىالت داخىىل الىىػزارة إلكتخوىيىىا  ٌىىي ،)
ي بجرجة هػافقة )83.429ىدبي )  (.كبيخة(، ٌو

ي8رقع )ويفدخ الباحث حرػل الفقخة   عمىى  (يتع تبادل السخاسالت داخل الػزارة إلكتخوىيا  ) (، ٌو
أسىىىىاس فىىىىي التحىىىىػل  ة ويعتبىىىىخاإللكتخوىيىىىىأعمىىىىى وزن ىدىىىىبي بدىىىىب  سىىىىٍػلة التعاهىىىىل بالسخاسىىىىالت 

أن اسىىىىىتخجام البخيىىىىىج  اي أكىىىىىج فيٍىىىىىتىىىىى( وال2013اتفقىىىىىت الجراسىىىىىة هىىىىىع دراسىىىىىة )بىىىىىجوي،. اإللكتخوىىىىىىي
 .اإللكتخوىيلً دور كبيخ في تصبيه التحػل  اإللكتخوىي

قىىج حطيىىت  اإللكتخوىىىي( فىىي أن فقىىخة اسىىتخجام البخيىىج 2013واختمفىىت الجراسىىة هىىع دراسىىة )بىىجوي،
 الحالية. باٌتسام أقل هقارىة بالجراسة

 ي )9رقع ) أدنى فقرة (، وقج جاءت بىػزن تتػفخ جسيع الدجالت والػثائه الصبية إلكتخوىيا  (، ٌو
ي بجرجة هػافقة )59.429ىدبي )  (.هتػسصة(، ٌو

بدىب   فىي وزارة الرىحة الفمدىصيشيةة اإللكتخوىيىجسيىع التحىػالت  إىجىازويعدو الباحث ذلىظ لعىجم 
ىىىحا األوضىىىاع االقترىىىادية الرىىىعبة فىىىي السح افطىىىات الجشػبيىىىة، واتدىىىاع هخافىىىه الىىىػزارة وتعىىىجدٌا ٌو

 يحتاج إلهكاىيات بذخية وهادية كبيخة ال تتػفخ في الػزارة.
 

 الستؾسل الفقرة م
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
T"" 

 قيسة
Sig."" 

 الؾزن 
 درجة الترتيب الشدبي

 السؾافقة
 هتػسصة 3 63.000 0.100 1.658 2.141 6.300 يػجج ىطع وتصبيقات لمستابعة اآللية. 1

2 
السٍىام والتكميفىات الجاخميىة عبىخ  إىجازيتع 

 الٍاتف.
 هتػسصة 5 58.786 0.521 0.643- 2.233 5.879

3 
السٍىام والتكميفىات الجاخميىة عبىخ  إىجازيتع 

 الجػال.
 هتػسصة 4 61.357 0.803 0.250 6.413 6.136

4 
 السٍىام والتكميفىات الجاخميىة عبىخ إىجازيتع 

 بخىاهل الكتخوىي.
 هتػسصة 2 63.929 0.028 2.220 2.094 6.393

 هتػسصة 6 54.929 0.015 2.472- 2.427 5.493 يتع تشطيع السػاعيج إلكتخوىيا . 5
 قميمة ججا   10 35.357 0.000 13.253- 2.200 3.536 يتع تشطيع االجتساعات عبخ الفيجيػ. 6
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 الستؾسل الفقرة م
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
T"" 

 قيسة
Sig."" 

 الؾزن 
 درجة الترتيب الشدبي

 السؾافقة

يىىىىىىتع هتابعىىىىىىىة العسىىىىىىل بسدىىىىىىىاعجة كىىىىىىىاهيخات  7
 خاقبةالس

 قميمة 8 37.857 0.000 10.175- 2.575 3.786

8 
السٍىام والتكميفىات الجاخميىة عبىخ  إىجازيتع 

 بخاهل التػاصل االجتساعي.
 قميمة 9 36.071 0.000 12.210- 2.319 3.607

 كبيخة 7 51.143 0.000 4.017- 2.609 5.114 .اإلىتخىتالسعاهالت عبخ  إىجازيتع  9

10 
ىرخاف في الػزارة يتع ضب  الحزػر واال

 لكتخوىيا .إ
 كبيخة ججا   1 88.286 0.000 23.017 1.454 8.829

 متؾسظة  55.071 0.000 3.677- 1.586 5.507 السحؾر ككل 
 اإلدار عنبعد(:تحليلفمراتمحور19جدولرلم 
 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

 ىػ بجرجىة 55.071ء بىػزن ىدىبي )في وزارة الرىحة الفمدىصيشية جىا عغ بعج دارة اإل واقع (، ٌو
    (.هتػسصةهػافقة )

القىىػاىيغ السدىتخجهة فىىي الػضيفىة العاهىىة والتىي تفىىخض عمىىى هىا يبىىجو لصبيعىة ويعىدو الباحىىث ذلىظ 
 واالىرىىخاف فىىي أوقىىات هحىىجدة العسىىل فىىي أوقىىات هحىىجدةالحزىىػر لسكىىان  عمىىى السىىػضفيغ جسعيىىا  
                                  .ىدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبي  أقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل وزن عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغ بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىج تحرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  دارة اإلهسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا يجعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

ىي )10رقىع ) أعمى فقرة (، وقىج جىاءت لكتخوىيىا  إيىتع ضىب  الحزىػر واالىرىخاف فىي الىػزارة (، ٌو
ي بجرجة هػافقة )88.286بػزن ىدبي )  (.كبيخة ججا  (، ٌو

الٌتسىىىام الىىىػزارة عمىىىى هىىىا يبىىىجو عمىىىى أعمىىىى وزن ىدىىىبي  (10رقىىىع ) فقلللرةويعىىىدو الباحىىىث حرىىىػل 
ػ يذكل أولػية لجيٍا اإلداري زب  بال وقيام بعس الذخكات وسٍػلة البخاهل السدتخجهة لحلظ،  ٌو

  .اإلداري والتي تدتخجم في الزب   السحمية بتقجيع الجعع لمػزارة وتبخعٍا بأجٍدة البرسة
 ىىي )6رقىىع ) أدنللى فقللرة (، وقىىج جىىاءت بىىػزن ىدىىبي يىىتع تشطىىيع االجتساعىىات عبىىخ الفيىىجيػ(، ٌو
 (.قميمة ججا  ي بجرجة هػافقة )(، ٌو35.357)

ئل عائجّا إلىى حاجىة الىػزارة السىتخجام وسىاذلظ حرػلٍا عمى أدىى فقخة ربسا يكػن ويعدو البحث 
وتقشية كالجػال، سيسا وأن استخجام الفيجيػ يحتاج إلى تختيبات، فزال  عغ أن سٍػلة أكثخ سخعة 

هباشىىخة دون الحاجىىة السىىتخجام  التشقىىل بىىيغ السحافطىىات الجشػبيىىة سىىاعج فىىي حزىىػر االجتساعىىات
 .كيمػهتخ هخبع 365ٌحي التقشية في هشصقة جغخافية ال تتعجى هداحتٍا 
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 اإلداري زب  بالٌتسام اال ( حيث أكجت الجراسة عمى2013العخايذي،واتفقت الجراسة هع دراسة )
 .اإللكتخوىيخخى بالتحػل عسال األوباقي األ

 الستؾسل الفقرة م
 الحدابي

 االنحراف
 يار  السع

 قيسة
T"" 

 قيسة
Sig."" 

 الؾزن 
 درجة الترتيب الشدبي

 السؾافقة

1 
سىىاعة  24يىىتع تقىىجيع الخىىجهات عمىىى هىىجار 

 يػهيا .
 كبيخة 2 69.571 0.000 3.675 3.081 6.957

2 
العسىل هىغ قبىل السىجيخيغ  إىجازيتع هتابعة 
 ساعة يػهيا . 24عمى هجار 

 هتػسصة 4 67.000 0.002 3.123 2.652 6.700

3 
يػجىىىىىىىج وعىىىىىىىي لىىىىىىىجى العىىىىىىىاهميغ باسىىىىىىىتخجام 

 لتقجيع الخجهات. اإلىتخىت
 هتػسصة 6 65.571 0.002 3.151 2.092 6.557

يػجىىج تعخيىىف كىىافي لستمقىىي الخجهىىة بصىىخ   4
 الحرػل عمى الخجهات.

 هتػسصة 8 59.429 0.725 0.353- 1.915 5.943

5 
يىىىىتع هعالجىىىىىة الصمبىىىىات السقجهىىىىىة هىىىىغ قبىىىىىل 

 .هتمقي الخجهة  أوال  بأول
 هتػسصة 5 66.714 0.000 3.976 1.998 6.671

6 
يىىتع تفعيىىل هذىىاركة هتمقىىي الخجهىىة لسعخفىىة 

 ارائٍع بالخجهة.
 هتػسصة 9 54.071 0.002 3.234- 2.169 5.407

7 
خىىىارج  ىجىىىازيىىىتع هكافئىىىة العىىىاهميغ عمىىىى اإل

 قميمة 10 41.571 0.000 8.111- 2.688 4.157 أوقات العسل.

8 
ع إليٍىا وقىت الحاجىة يػجج أرشفة يتع الخجػ 
 لمسعاهالت السقجهة.

 كبيخة 1 73.429 0.000 6.267 2.535 7.343

9 
تتىىىىىىػفخ التقىىىىىىاريخ واإلحرىىىىىىائيات لستخىىىىىىحي 

 ساعة. 24القخار عمى هجار
 كبيخة 3 68.286 0.000 4.150 2.363 6.829

10 
الحرىىىػل عمىىىى  اإللكتخوىىىىييىىىػفخ التحىىىػل 

الخجهىىىىىة هىىىىىغ قبىىىىىل السىىىىىػاششيغ دون التقيىىىىىج 
 .بالػقت

 هتػسصة 7 61.429 0.504 0.670 2.523 6.143

 متؾسظة  62.707 0.067 1.845 1.736 6.271 السحؾر ككل 
 اإلدارة  بالزمن المفتوح(: تحليل فقرات محور 22جدول )
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 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

 ىػ 62.707في وزارة الرحة الفمدصيشية جاء بػزن ىدىبي ) بالزمؽ السفتؾح دارة اإل واقع (، ٌو
آلراء  وفقىىىاُ  ويعىىىدو الباحىىىث حرىىىػل ٌىىىحي الفقىىىخة عمىىىى درجىىىة هتػسىىىصة (.هتػسىىىصةبجرجىىىة هػافقىىىة )

عسىىل السدتذىىفيات وتقىىجيسٍا الخجهىىة عمىىى  ن  إوعمىىى هىىا يبىىجو  كسىىا فىىي الجىىجول الدىىابه السبحىىػثيغ
  .بالدهغ السفتػح دارة اإلتعديد هحػر ار الداعة قج ساٌع في جه

 ىىي )8رقىىع ) أعمللى فقللرة (، ػجىىج أرشىىفة يىىتع الخجىىػع إليٍىىا وقىىت الحاجىىة لمسعىىاهالت السقجهىىةي(، ٌو
ي بجرجة هػافقة )73.429وقج جاءت بػزن ىدبي )  (.كبيخة(، ٌو

ىىىي هيىىىدة فىىىي التحىىىػل و وتكمفتٍىىىا  اإللكتخوىىىىييعىىىدو الباحىىىث ذلىىىظ لدىىىٍػلة الحفىىى  فىىىي الحػسىىىبة ٌو
سيىة األويبىجو أن وزارة الرىىحة قىج خصىىت خصىػات كبيىىخة فىي ٌىىحا الجاىى  هجبدىيصة.  رشىىفة ركىىة ٌأ
ىع خصىػات اإللكتخوىيىرشىفة األ ن  إة، وحيث اإللكتخوىي بىالدهغ السفتىػح  دارة اإلة ربسىا ٌىي أولىى وٌأ

( يىىجلل عمىىى أن وزارة الرىىحة 2015فىىإن حرىىػلٍا عمىىى هعىىجالت هختفعىىة كسىىا فىىي دراسىىة بىىجوي )
بىجال  هىغ السمفىات  لكتخوىيىا  إرشىفة السعمػهىات أتديخ في خصػات ثابتة ىحػ الشجىاح، هعتسىجة عمىى 
 حرػل الفقخة رقع ويفدخ الباحث ، الػرقية التي تحتاج إلى أهاكغ واسعة وتكمفة باٌطة

التختيىىى  الدىىىابع إلىىىى حاجىىىة الىىىػزارة لإلسىىىتفادة هىىىغ أرشىىىفة ( فىىىي هحىىىػر االدارة بىىىال ور  عمىىىى 7)
 .تخجم الػزارةالستػفخة لجيٍا وتحػيمٍا إلى إجخاءات وبخاهل إضافية السعمػهات 

سيتٍارغع  –ة اإللكتخوىيرشفة ا هغ حيث درجة االٌتسام فإن األأه ولػية وفه دراسة ألع تسثل  -ٌأ
( كسىىا فىىي الجراسىىة الحاليىىة، وربسىىا يعىىػد ذلىىظ لكػىٍىىا شبقىىت عمىىى هؤسدىىة تعميسيىىة 2015بىىجوي )

 تختمف أولػياتٍا عغ هؤسدة كبيخة كػزارة الرحة.

ألرشىىىىفة  ٌشىىىاك هػافقىىىة بجرجىىىىة كبيىىىخة جىىىجا   ن  إ( حيىىىىث 2015واتفقىىىت الجراسىىىة هىىىىع دراسىىىة )بىىىجوي،
 هاكغ واسعة وتكمفة باٌطة.هغ السمفات الػرقية التي تحتاج أل لكتخوىيا بجال  إالسعمػهات 

الجراسىة  ن  أى و األولى( في كػىٍا احتمت السختبة الدابعة وليدت 2015وتختمف عغ دراسة )بجوي،
 شبقت عمى هعٍج تعميسي وليذ وزارة. 

 ي )7رقع ) أدنى فقرة (، وقىج جىاءت خىارج أوقىات العسىل ىجازة العاهميغ عمى اإلأيتع هكاف(، ٌو
ي بجرجة هػافقة )41.571بػزن ىدبي )  (.قميمة(، ٌو

الرعبة التي تسخ فيٍىا الحكػهىة ككىل ووزارة الرىحة عمىى وجىً  لمطخوف ربسا الباحث ذلظ يعدو
خيىة  عمىى حدىاب الحىػافد، الخرػص، هسا يجعل الشفقات األساسية ترىخف باتجىاي خىجهات جٌػ



81 
 

كسىىىا أن هخكديىىىة صىىىخف الحىىىػافد وضىىىعف االسىىىتقالل السىىىالي لكىىىل هؤسدىىىة حكػهيىىىة يجعىىىل هىىىغ 
 الرع  صخف هكافبت لمعاهميغ.

تسىىىام قميىىىل هىىىغ ( حيىىىث 2015واتفقىىىت الجراسىىىة هىىىع دراسىىىة )بىىىجوي، خىىىالل أجػبىىىة حرىىىمت عمىىىى ٌا
 .السبحػثيغ

 الستؾسل الفقرة م
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
T"" 

 قيسة
Sig."" 

 الؾزن 
 درجة الترتيب الشدبي

 السؾافقة

1 
تتىىىىىىػفخ شىىىىىىبكة اترىىىىىىاالت إلكتخوىيىىىىىىة فىىىىىىي 

 الػزارة.
 كبيخة 1 83.714 0.000 16.404 1.710 8.371

 كبيخة 2 82.286 0.000 14.092 1.871 8.229 تػجج قاعجة بياىات الكتخوىية لمػزارة. 2

3 
 إدارة يىىىىىىىىىىتع حفىىىىىىىىىى  وتخىىىىىىىىىىديغ واسىىىىىىىىىىتخجاع و 

 لكتخوىيا .البياىات إ
 كبيخة 8 78.429 0.000 11.445 1.905 7.843

اسىىىتخجام أهثىىىل   اإللكتخوىىىىييتىىىيح التحىىىػل  4
 لسػارد السؤسدة.

 كبيخة 4 79.786 0.000 13.174 1.777 7.979

5 
السكتىىىىى  فىىىىىي  اإللكتخوىىىىىىييجعىىىىىل التحىىىىىػل 

 ىجىىىىازالعسىىىىل لىىىىيذ ٌىىىىػ السكىىىىان الػحيىىىىج إل
 العسل.

 كبيخة 7 78.571 0.000 13.235 1.660 7.857

6 
 إدارة يػجىىىىىىىىىج هىىىىىىىىىػضفيغ ذوي كفىىىىىىىىىاءة فىىىىىىىىىي 

 العالقات هع السػاششيغ.
 كبيخة 10 71.786 0.000 9.155 1.523 7.179

7 
ة اإللكتخوىيىىىىىىيىىىىىىػفخ التعاهىىىىىىل هىىىىىىع الخجهىىىىىىة 
 السال والػقت عمى السػاشغ.

 كبيخة 5 79.214 0.000 12.747 1.783 7.921

8 
ة اإللكتخوىيىىىىىىيىىىىىىػفخ التعاهىىىىىىل هىىىىىىع الخجهىىىىىىة 

 ى السػاشغ.الجٍج عم
 كبيخة 6 79.000 0.000 13.586 1.655 7.900

9 
عمىىىىىى سىىىىىٍػلة  اإللكتخوىىىىىىييعسىىىىىل التحىىىىىػل 

 تػاصل السػاشغ هع السؤسدة.
 كبيخة 9 76.071 0.000 10.326 1.842 7.607

بىىىىىىىيغ اإلدارات  اإللكتخوىىىىىىىىييىىىىىىىػفخ الىىىىىىىخب   10
 هشطػهة عسل هتكاهمة.

 كبيخة 3 81.571 0.000 15.761 1.619 8.157

 كبيرة  79.043 0.000 16.517 1.364 7.904 سحؾر ككلال 
 اإلدارة  بال تنظيمات جامدة(: تحليل فقرات محور 21جدول )

 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

 (، 79.043فىي وزارة الرىحة الفمدىصيشية جىاء بىػزن ىدىبي ) بال تشطيسىات جاهىجة دارة اإل واقع
ػ بجرجة هػافقة )   (.كبيخةٌو
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  وزن ىدىىبي ل الدىىابه أن جسىىع فقىىخات ٌىىحا البعىىج كاىىىت هختفعىىة، تخاوحىىت بىىيغ يطٍىىخ هىىغ الجىىجو
تخجم في ٌحي الجراسة تعبخ عغ وجسيعٍا وفه السعيار السد (83.714) ووزن ىدبي (71.786)

فىىىي  عمىىىى هىىىا يبىىىجو الٌتسىىام وزارة الرىىىحة الفمدىىىصيشيةويعىىىدو الباحىىىث ذلىىظ  .أوزان ىدىىبية هختفعىىىة
 وشىىىىبكة اترىىىىاالت طيسىىىىات جاهىىىىجة لىىىىحلظ أعىىىىجت قاعىىىىجة بياىىىىىات بىىىىال تش دارة لىىىىإلهػضىىىىػع التحىىىىػل 

لتدىٍيل عسميىة التػاصىل والتذىبيظ بىيغ  اإللكتخوىىيإلىى التحىػل أسدىت لالىتقىال  واسىعة الكتخوىية
 ويزع الػزارة عمى الصخيه الرحيح في ٌحا السجال. داراتاإل

سيىة وجىػد ٌشىاك هػافقىة بجرجىة كب ن  إ( حيىث 2015واتفقت الجراسة هىع دراسىة )بىجوي، يىخة عمىى ٌأ
 .اإللكتخوىيالتقشيات الفشية والبذخية الالزهة لمتحػل 

 : نتائج الدؤال الثاني ومشاقذتياثانياً 

 يشز الدؤال عمى ها يمي:

 الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية؟ هدتػى ها 

بىيغ فىي الجىجاول لمعيشىة الػاحىجة، كسىا ٌىػ ه (T)اإلجابة عمى ٌحا الدؤال باسىتخجام اختبىار توتس
 التالية:

 الستؾسل السحؾر م
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
T"" 

 قيسة
Sig."" 

 الؾزن 
 درجة الترتيب الشدبي

 السؾافقة
 كبيخة 1 74.721 0.000 12.537 1.389 7.472 اإليجابية الخقابة الجاخمية 1
 ػسصةهت 2 67.643 0.000 5.933 1.524 6.764 الدمبية الخقابة الجاخمية 2
 كبيرة  71.182 0.000 9.642 1.372 7.118 الرقابة الداخمية 

 الرقابة الداخلية(: تحليل محاور 22جدول )
 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

  ىىىػ 71.182فىىىي وزارة الرىىىحة الفمدىىىصيشية جىىىاء بىىىػزن ىدىىىبي ) الرقابلللة الداخميلللة هدىىىتػى (، ٌو
فىىىي وزارة الرىىىحة  الرقابلللة الداخميلللة ى ويىىىخى الباحىىىث أن حرىىىػل هدىىىتػ  (.كبيىىىخةبجرجىىىة هػافقىىىة )

السٍىام  إىجىازلىجور الخقابىة فىي  اإليجابيىةالعميىا  دارة اإلعمى درجة هػافقة كبيىخة لشطىخة  الفمدصيشية
 عاهة تختز بالخقابة. إدارة والستسثمة بإفخاد 

  (،74.721فىي وزارة الرىحة الفمدىصيشية جىاء بىػزن ىدىبي ) اإليجابيىة الخقابىة الجاخميىة هدتػى 
عمىى تعديىد وتخغيى   اإليجابيىةويعىدو الباحىث  ذلىظ العتسىاد الخقابىة  (.كبيىخةٌػ بجرجىة هػافقىة )و 

ي شخيقة هحببة وتعصي الثقة لً.  السػضف عمى االلتدام بالعسل ٌو
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  (،67.643فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية جىىاء بىىػزن ىدىىبي )الدىىمبية  الخقابىىة الجاخميىىة هدىىتػى 
ػ بجرجة هػافقة ) ى الباحث ذلظ بدب  رفس السػضف ألسمػب تريج األخصاء ويخ  (.هتػسصةٌو

 الدمبية. جخاءاتاإلوكحلظ تصػر األسالي  الخقابية التي تحقه الٍجف دون المجػء لٍحي 

رقابية هتكاهمىة عمىى  إجخاءاتل تصبيه قػاعج و حر بحيث( 2016دراسة )الػادية،واتفه ذلظ هع 
والتىىي ( 2015دراسىىة )حسىىج، اختمفىىت عىىغ  فىىي حىىيغ ،السخىىدون الدىىمعي عمىىى درجىىة هػافقىىة كبيىىخة

د أسذ عمسية ضعيفة لتصبيه أىطسة الخقابة الجاخمية عمى تكىاليف السدىتمدهات ػ وجتػصمت إلى 
 .الصبية في السدتذفيات الحكػهية

 الستؾسل الفقرة م
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
T"" 

 قيسة
Sig."" 

 الؾزن 
 درجة الترتيب الشدبي

 السؾافقة

وفقىىىىىىا  لمىىىىىىػائح والتعميسىىىىىىات  جىىىىىىخاءاتاإلتدىىىىىىيخ  1
 كبيخة 3 77.429 0.000 12.627 1.633 7.743 السعسػل بٍا.

بتقىىىاريخ دوريىىة حىىىػل ىتىىىائل  دارة اإليىىتع تدويىىىج  2
 كبيخة 2 78.214 0.000 12.390 1.739 7.821 الشذاط التذغيمي بٍجف الستابعة.

 كبيخة 7 72.571 0.000 8.188 1.817 7.257 يتع تجٍيد حمػل هسكشة لسشع هذاكل هحتسمة. 3

هشاسىىبة لزىىب  هحتػيىىات  إجىىخاءاتيىىتع اتبىىاع  4
 كبيخة 4 76.214 0.000 11.240 1.707 7.621 السخازن كسا  وىػعا .

لزىب  عسميىات صىخف  إجىخاءاتتحجد الىػزارة  5
 كبيخة 1 80.429 0.000 16.089 1.502 8.043 واألصشاف األخخى. األدوية

ابية هشاسبة تدٍع في ضىب  رق إجخاءاتتتػفخ  6
 كبيخة 6 74.857 0.000 9.392 1.872 7.486 الصبية. جخاءاتاإل

ىطام الخقابة الجاخمية يحقىه االسىتخجام األهثىل  7
 كبيخة 5 75.000 0.000 10.864 1.634 7.500 لسػارد السؤسدة الرحية.

 ىجىىازيىىتع تقىىجيع هعمػهىىات دقيقىىة عىىغ حجىىع اإل 8
 كبيخة 8 71.929 0.000 9.191 1.536 7.193 في الػزارة.

9 
يبشىىىىىىى ىطىىىىىىام الخقابىىىىىىة الجاخميىىىىىىة عمىىىىىىى أسىىىىىىذ 
هػضىىػعية وواقعيىىىة هىىىغ خىىىالل وضىىىع هعىىىاييخ 

 هحجدة لمخقابة. 
 كبيخة 9 71.143 0.000 6.688 1.971 7.114

يػجىىىىىىج رقابىىىىىىة داخميىىىىىىة هشاسىىىىىىبة لتحدىىىىىىيغ أداء  10
 كبيخة 10 69.429 0.000 6.031 1.850 6.943 العاهميغ.

 كبيرة  74.721 0.000 12.537 1.389 7.472 ككلالسحؾر  

 اإليجابية الرقابة الداخلية(: تحليل فقرات محور 23جدول )
 



84 
 

 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

  (، 74.721في وزارة الرحة الفمدصيشية جاء بػزن ىدىبي ) اإليجابية الرقابة الداخمية هدتػى
ػ بجرجة هػافقة )  (.كبيخةٌو

 (80.429)بي يتخاوح بيغ عمى وزن ىدفقخات في ٌحا السجال قج حرمت ويالح  أن جسيع ال 
ي أوزان ىدبية عالية (69.429)وكحلظ  ويبجو ذلىظ لدىعي وزارة الرىحة  وبجرجة هػافقة كبيخة ٌو
التحىىىىىجيات التىىىىىي تعتخضىىىىىٍا  ةٍا لسػاجٍىىىىىواالرتقىىىىىاء بأسىىىىىاليب اإليجابيىىىىىةالخقابىىىىىة  إجىىىىىخاءاتلتصىىىىىػيخ 

قىىىجرات الىىىػزارة فىىىي ضىىىل الطىىىخوف الساليىىىة الرىىىعبة الشاتجىىىة عىىىغ والسحافطىىىة عمىىىى السىىىال العىىىام وه
  واالحتالل. الحرار

  يىتع تصبيىه دورة هدىىتشجيً  أن لىىإوالتىي خمرىت ( 2016)الػاديىىة،واتفقلت الدراسلة ملع دراسلة
إلىىى أن ويذىىيخ الباحىىث  %.74.25هتكاهمىىة لمخقابىىة عمىىى السخىىدون الدىىمعي بجرجىىة كبيىىخة بمغىىت 

 .اإليجابيةالخقابة التي تحقه  جخاءاتاإل الخقابة السدتشجية ٌي أحج

 الستؾسل الفقرة م
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
T"" 

 قيسة
Sig."" 

 الؾزن 
 درجة الترتيب الشدبي

 السؾافقة
 كبيخة 3 69.714 0.000 7.027 1.636 6.971 يتع اكتذاف األخصاء واالىحخافات في العسل. 1

 يػجىىىىىىج حمىىىىىىػل هسكشىىىىىىة لسشىىىىىىع تكىىىىىىخار حىىىىىىجوث 2
 كبيخة 1 70.000 0.000 7.923 1.493 7.000 األخصاء واالىحخافات.

رقابيىىىىىىىىة كافيىىىىىىىىة الكتذىىىىىىىىاف  إجىىىىىىىىخاءاتيػجىىىىىىىىج  3
 هتػسصة 7 67.286 0.000 5.135 1.679 6.729 األخصاء في الػقت السشاس .

يػجىىىىىج ضىىىىىػاب  هالئسىىىىىة لمتىىىىىجخل فىىىىىي الػقىىىىىت  4
 هتػسصة 6 67.857 0.000 5.228 1.778 6.786 السشاس  لسعالجة األخصاء.

 كبيخة 2 69.786 0.000 5.970 1.940 6.979 يتع تحجيج هغ السدئػل عغ وقػع الخصأ. 5

تتىىىػفخ أىطسىىىة رقابيىىىة لسحاسىىىبة الستدىىىببيغ فىىىي  6
 كبيخة 4 69.286 0.000 5.774 1.903 6.929 األخصاء في السؤسدة.

ترىىىىىجر تقىىىىىاريخ رقابيىىىىىة دوريىىىىىة لمكذىىىىىف عىىىىىغ  7
 هتػسصة 9 66.071 0.001 3.531 2.035 6.607 ل.االىحخافات كالسحدػبية في العس

رقابيىىىىىة تكذىىىىىف عىىىىىغ سىىىىىػء  إجىىىىىخاءاتتتىىىىىػفخ  8
 هتػسصة 10 61.286 0.452 0.754 2.017 6.129 استعسال الدمصة.

 كبيخة 5 68.071 0.000 5.936 1.609 6.807 .اإلداري الخقابة عغ التدخب  إجخاءاتتكذف  9

اشغ الخقابىىة الستبعىىة عىىغ هىىػ  إجىىخاءاتتكذىىف  10
 هتػسصة 8 67.071 0.000 4.635 1.805 6.707 القرػر البذخي.

 متؾسظة  67.643 0.000 5.933 1.524 6.764 السحؾر ككل 
 السلبية الرقابة الداخلية(: تحليل فقرات محور 24جدول )
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 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

  (، 67.643بىػزن ىدىبي )فىي وزارة الرىحة الفمدىصيشية جىاء  الدلمبية الرقابة الداخمية هدتػى
ػ بجرجة هػافقة )  (.كبيخةٌو

 ي )2رقع ) أعمى فقرة (، وقىج يػجج حمػل هسكشة لسشىع تكىخار حىجوث األخصىاء واالىحخافىات(، ٌو
ىىىي بجرجىىة هػافقىىىة )70.000جىىاءت بىىىػزن ىدىىىبي ) إلىىىى وجىىىػد ويعىىىدو الباحىىث ذلىىىظ  (.كبيىىىخة(، ٌو

 يخ العسل في الكثيخ هغ هخافه الػزارة. الستبعة لد جخاءاتاإلبخوتػكػالت عسل في الػزارة تحجد 

 ىىي )8رقىىع ) أدنللى فقللرة (، وقىىج رقابيىىة تكذىىف عىىغ سىىػء اسىىتعسال الدىىمصة إجىىخاءاتتتىىػفخ (، ٌو
ي بجرجة هػافقة )61.286جاءت بػزن ىدبي ) ويخجع الباحىث ذلىظ إلىى شبيعىة  (.هتػسصة(، ٌو

خ هغ التعاهالت أدي لحرػل التخكيبة الدكاىية وشغيان العالقات العذائخية والذخرية في الكثي
 .هػافقةأدىى الفقخة عمى 
 :  نتائج الدؤال الثالئثالثًا

 يشز الدؤال عمى ها يمي:
 ؟الرقابة الداخمية في وزارة الرحة الفمدظيشيةبيؽ و  اإللكترونيالتحؾل عالقة بيؽ ىل يؾجد 

 التالية: الخئيدية صياغة الفخضية تولإلجابة عمى ٌحا الدؤال تس

 عال ال يؾجللد( قللة ذات داللللة إحرللائية عشللد مدللتؾى الداللللةα≤0.05 بلليؽ ) التحللؾل
 .الرقابة الداخمية في وزارة الرحة الفمدظيشيةبيؽ و  اإللكتروني
 الفرضية:تحميل 

هعىاهالت ارتبىاط بيخسىػن، كسىا ٌىػ هبىيغ  إيجىادتع التحقه هغ صىحة ٌىحي الفخضىية عىغ شخيىه و 
 في الججول التالي:

 مدتؾى الداللة ".Sigسة "قي معامل االرتباط السحؾر 
 0.05دالة عشج  0.000 0.712 اإليجابية الخقابة الجاخمية 1
 0.05دالة عشج  0.000 0.669 الدمبية الخقابة الجاخمية 2
 0.05دالة عشد  0.000 0.732 الرقابة الداخمية 

 الرقابة الداخليةبين والتحول اإللكتروني معامالت ارتباط بيرسون بين  :(25جدول )
 (.0.195( = )0.05( وهدتػى داللة )139* قيسة "ر: هعاهل ارتباط بيخسػن" عشج درجة حخية )
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 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

دالىىة إحرىىائيا ، الخقابىىة الجاخميىىة تعديىىد بىىيغ و  اإللكترونلليالتحللؾل هعىىاهالت ارتبىىاط بيخسىىػن بىىيغ 
ىىىىحا يىىىىجل عمىىىىى وجىىىىػد  التحللللؾل ( بىىىىيغ α≤0.05ذات داللىىىىة إحرىىىىائية عشىىىىج هدىىىىتػى )عالقللللة ٌو

وىالحى  أن درجىة عالقىة . الخقابىة الجاخميىة فىي وزارة الرىحة الفمدىصيشيةتعديىد بىيغ و  اإللكتروني
وكىحلظ  0.712كىان بجرجىة هختفعىة  اإللكتخوىىيوالتحىػل  اإليجابيىةغ الخقابىة هىاالرتبىاط بىيغ كىل 

وعميىً  0.669مغىت العالقىة بإذ  اإللكتخوىىيالحال بالشدبة لالرتباط بيغ الخقابة الدىمبية والتحىػل 
ويذىىيخ ذلىىظ إلىىى أن تصبيىىه التحىىػل وقبىىػل الفخضىىية البجيمىىة، يىىتع عىىجم قبىىػل الفخضىىية الرىىفخية 

يسكىىغ أن  اإللكتخوىىىيرقابيىىة جيىىجة، أي أن التحىىػل  إجىىخاءاتفىىي وزارة الرىىحة يحقىىه  اإللكتخوىىىي
ع أسباب ضىب  األ وقػعٍىا أو الحىج خصىاء قبىل عسىال فىي وزارة الرىحة واكتذىاف األيكػن أحج ٌأ

والتي أوصت بزخورة االعتسىاد  (2012واتفقت الجراسة هع )دراسة هٍجي ،.خصاءهغ وقػع األ
ع اتفقىت الجراسىة ثى .اإللكتخوىىيبذىكل رئيدىي عمىى أىطسىة الخقابىة الجاخميىة القائسىة عمىى الحاسى  

يثىىىىة ة الحجاإللكتخوىيىىىىالعسىىىىل عمىىىىى تىىىىػفيخ الػسىىىىائل بوالتىىىىي أوصىىىىت  (2015)حسىىىىج، هىىىىع دراسىىىىة 
، و لمسدىىىاعجة فىىىي تصبيىىىه األىطسىىىة الخقابيىىىة عمىىىى تكىىىاليف السدىىىتمدهات الصبيىىىة فىىىي السدتذىىىفيات

تدىىاعج  التىىي تقشيىىة السعمػهىىات السحاسىىبيةلىىى إوالتىىي تػصىىمت  (2013دراسىىة )الشعىىاهي وسىىسػر،
 ، عمى اتباع الدياسات والمػائح التشطيسية

 التالية:الفرعية الفرضيات  الدابقة ةالرئيد الفرضيةويتفرع مؽ 
 ال يؾجللد ( عالقللة ذات داللللة إحرللائية عشللد مدللتؾى الداللللةα≤0.05 بلليؽ )بللال  دارة اإل

 .الرقابة الداخمية في وزارة الرحة الفمدظيشيةبيؽ و ورق 
 :تحميل الفرضية 
، كسىا ٌىػ هبىيغ (بيخسػن )هعاهالت ارتباط  إيجادتع التحقه هغ صحة ٌحي الفخضية عغ شخيه و 

 في الججول التالي:
 مدتؾى الداللة ".Sigقيسة " معامل االرتباط حؾرالس 
 0.05دالة عشج  0.000 0.596 اإليجابية الخقابة الجاخمية 1
 0.05دالة عشج  0.000 0.574 الدمبية الخقابة الجاخمية 2
 0.05دالة عشد  0.000 0.621 الرقابة الداخمية 

 الرقابة الداخليةبين وبال ورق  دارة اإلمعامالت ارتباط بيرسون بين  :(26جدول )               
 (.0.195( = )0.05( وهدتػى داللة )139* قيسة "ر: هعاهل ارتباط بيخسػن" عشج درجة حخية )
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 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

  حا يجل الخقابة الجاخمية بيغ و بال ور   دارة اإلهعاهالت ارتباط بيخسػن بيغ دالة إحرائيا ، ٌو
بىيغ و بىال ور   دارة اإل( بىيغ α≤0.05ات داللة إحرائية عشج هدىتػى )عمى وجػد عالقة ذ

حا  الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية  ال يػجىج)خفس الفخضىية الرىفخية لى يؤدي ٌو
بىىىيغ و بىىىال ور   دارة اإل( بىىىيغ α≤0.05عالقىىىة ذات داللىىىة إحرىىىائية عشىىىج هدىىىتػى الجاللىىىة )

ىىي  وقبىىػل الفخضىىية البجيمىىة  (لفمدىىصيشيةالخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة ا وجىىػد عالقىىة )ٌو
الخقابىىة الجاخميىىة بىىيغ و بىىال ور   دارة اإل( بىىيغ α≤0.05ذات داللىىة إحرىىائية عشىىج هدىىتػى )

بىىال أورا  تعىىدز الخقابىىة الجاخميىىة  دارة اإليىىخى السبحىىػثيغ أن  .(فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية
 إدارة هختفىىىىع بيشٍسىىىىىا، ويىىىىىخى الباحىىىىىث أن فىىىىي وزارة الرىىىىىحة، حيىىىىىث كاىىىىىت هعاهىىىىىل االرتبىىىىىاط 

والسشطػهىىىىة البخهجيىىىىىة  اإللكتخوىىىىىيكالبخيىىىىىج  ةاإللكتخوىيىىىىعسميىىىىات الىىىىػزارة باسىىىىىتخجام الػسىىىىائل 
العسميىة  ىجىازإلورا  التىي سىيتع تىجاولٍا الجاخمية لػزارة الرحة يػفخ بذكل كبيخ في كسيىة األ

غ عىىجم التالعىى  أو خزىىػع ٌىىع هىىغ ذلىىظ يزىىسرشىىيف هىىغ الفقىىجان، واألالػاحىىجة، ويحسىىي األ
لى تحقيه هدتػى هختفىع هىغ الخقابىة إلمتدويخ أو سػء االستعسال، وجسيعٍا تؤدي  السدتشجات
تػجىج عالقىة أىىً لى إ(( والتي تػصمت 2011واتفقت الجراسة هع دراسة )العالػل ،) ،الجاخمية

تعجاد السؤسدىىي ة وبىىيغ االسىىاإللكتخوىيىى دارة اإلشخديىىة ذات داللىىة إحرىىائية بىىيغ تىىػافخ ىجىىاح 
 ضج الفداد في الجسعيات الخيخية الكبخى في السحافطات الجشػبية.

تسام كافىة إدارات 2005واتفقت الجراسة عغ دراسة أبػ رحسة) ( حيث تػصمت الى ضخورة ٌا
 شئػن السػضفيغ باالستفادة هغ التقشيات الحجيثة لحف  السمفات.

 عالقة ذات داللة إحرائية عشلد مدلتؾى الد ال يؾجد( الللةα≤0.05 بليؽ )عىغ بعىج  دارة اإل
 .الرقابة الداخمية في وزارة الرحة الفمدظيشيةبيؽ و 
 :تحميل الفرضية 

هعىاهالت ارتبىاط بيخسىػن، كسىا ٌىػ هبىيغ  إيجىادتع التحقه هغ صىحة ٌىحي الفخضىية عىغ شخيىه و 
 في الججول التالي:

 مدتؾى الداللة ".Sigقيسة " معامل االرتباط السحؾر 
 0.05دالة عشج  0.000 0.472 اإليجابية لجاخميةالخقابة ا 1
 0.05دالة عشج  0.000 0.443 الدمبية الخقابة الجاخمية 2
 0.05دالة عشد  0.000 0.485 الرقابة الداخمية 

 الرقابة الداخليةبين وعن بعد  اإلدارة معامالت ارتباط بيرسون بين : (27جدول رقم )
 (.0.195( = )0.05( وهدتػى داللة )139شج درجة حخية )* قيسة "ر: هعاهل ارتباط بيخسػن" ع
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 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:
  حا يجل الخقابة الجاخمية بيغ و عؽ بعد  دارة اإلهعاهالت ارتباط بيخسػن بيغ دالة إحرائيا ، ٌو

بيغ و عؽ بعد  دارة اإل( بيغ α≤0.05ذات داللة إحرائية عشج هدتػى )عالقة عمى وجػد 
هسا يؤدي لخفس الفخضية الرفخية والقبػل  اخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةالخقابة الج

حا يعشي  .بالشطخية البجيمة  اإللكتخوىيىً كمسا زاد اعتساد وزارة الرحة عمى وسائل التحػل أٌو
ويعدو الباحث تمظ العالقة ألن وجػد ىطام  فاعمية الخقابة الجاخمية تعغ بعج كمسا زاد دارة لإل
أو ستخجام إلى أشخاص هحجديغ، وبالتالي يرع  االصالحيات سيسشح هحػس  لكتخوىي إ

  .ة، ألىٍا سٍمة الكذف والستابعة وهعخفة السدتخجماإللكتخوىييشجر التالع  في السعاهالت 
أن تكشػلػجيا السعمػهات لى إوالتي تػصمت  (2016)عبج المصيف،واتفقت الجراسة هع دراسة 

ا، تداٌع بذكل كبيخ وواضح في ز  يادة فعالية ىطام الخقابة الجاخمية هغ خالل السدايا التي تػفٌخ
 و هثل تػفيخ الػقت والتكمفة، وسخعة هعالجة البياىات، وتػفيخ هعمػهات دقيقة وهػثػقة.

سية إدهاج تكشػلػجيا السعمػهات واالترال وتحجيثٍا التي تػصمت الى  (2015دراسة)جٍيجة، ٌأ
 بذكل هدتسخ.

 عالقللة ذات ال يؾجللد ( داللللة إحرللائية عشللد مدللتؾى الداللللةα≤0.05 بلليؽ )بىىالدهغ  دارة اإل
 .الرقابة الداخمية في وزارة الرحة الفمدظيشيةبيؽ و السفتػح 

 :تحميل الفرضية 
هعىاهالت ارتبىاط بيخسىػن، كسىا ٌىػ هبىيغ  إيجىادتع التحقه هغ صىحة ٌىحي الفخضىية عىغ شخيىه و 

 في الججول التالي:


 مدتؾى الداللة ".Sigيسة "ق معامل االرتباط السحؾر 
 0.05دالة عشج  0.000 0.602 اإليجابية الخقابة الجاخمية 1
 0.05دالة عشج  0.000 0.634 الدمبية الخقابة الجاخمية 2
 0.05دالة عشد  0.000 0.657 الرقابة الداخمية 
 لداخليةالرقابة ابين وبالزمن المفتوح  اإلدارة معامالت ارتباط بيرسون بين : (28جدول )

 (.0.195( = )0.05( وهدتػى داللة )139* قيسة "ر: هعاهل ارتباط بيخسػن" عشج درجة حخية )

 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

  دالىة إحرىائيا ، الخقابىة الجاخميىة بيغ و بالدهغ السفتػح  دارة اإلهعاهالت ارتباط بيخسػن بيغ
ىحا يىىجل عمىىى وجىىػد عالقىىة ذات داللىة إحرىىائية عشىىج هدىى  دارة اإل( بىىيغ α≤0.05تػى )ٌو
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ذلىىىظ لىىىخفس  وأدى الخقابىىىة الجاخميىىىة فىىىي وزارة الرىىىحة الفمدىىىصيشيةبىىىيغ و بىىىالدهغ السفتىىىػح 
 بىىىالدهغ السفتىىىػح دارة اإلويىىىخى السبحىىىػثيغ أن  .وقبىىىػل الشطخيىىىة البجيمىىىة ةالشطخيىىىة الرىىىفخي

ل هعاهىىىىفىىىىي وزارة الرىىىىحة الفمدىىىىصيشية، ودل عمىىىىى ٌىىىىحا ارتفىىىىاع تحقىىىىه الخقابىىىىة الجاخميىىىىة 
 دارة لمػصىىىػل لىىىإل اإللكتخوىىىىيىىىىً كمسىىىا تىىىػفخت إهكاىيىىىات التحىىىػل أأي   االرتبىىىاط بيشٍسىىىا،

السفتػح تػفخ  بالدهغ دارة اإلويخى الباحث أن  بالدهغ السفتػح زاد هدتػى الخقابة الجاخمية
ويعصىي  الخقابية دون تقييىج بػقىت الىجوام جخاءاتاإلبلمخقابة الػقت الالزم والسشاس  لمقيام 

لمقيام بالستابعة الخقابيىة دون الذىعػر بزىغ  ابة األريحية في اختيار الػقت السشاس  الخق
زخورة التػاصل بوصت أوالتي  (2016دراسة )عبج المصيف،، واتفقت الجراسة هع الدهغ

هىىع التصىىػرات الحجيثىىة التىىي تخىىز تكشػلػجيىىا السعمػهىىات، وهتابعىىة هىىا يدىىتجج فىىي ٌىىحي 
التىي تػصىمت  (2013)بىجوي،، واتفقىت هىع دراسىة ٍىابخقابة التكشػلػجيا وهدايخة أىطسة ال

ة يعسىىىل عمىىىى زيىىىادة فاعميىىىة وكفىىىاءة األداء الىىىػضيفي اإللكتخوىيىىى دارة اإلأن اسىىىتخجام لىىىى إ
 بجرجة كبيخة.

 ال يؾجللد ( عالقللة ذات داللللة إحرللائية عشللد مدللتؾى الداللللةα≤0.05 بلليؽ )بللال  دارة اإل
 .ي وزارة الرحة الفمدظيشيةالرقابة الداخمية فبيؽ و تشغيسات جامدة 

 :تحميل الفرضية 

هعىاهالت ارتبىاط بيخسىػن، كسىا ٌىػ هبىيغ  إيجىادتع التحقه هغ صىحة ٌىحي الفخضىية عىغ شخيىه و 
 في الججول التالي:

 مدتؾى الداللة ".Sigقيسة " معامل االرتباط السحؾر 
 0.05دالة عشج  0.000 0.692 اإليجابية الخقابة الجاخمية 1
 0.05دالة عشج  0.000 0.550 الدمبية جاخميةالخقابة ال 2
 0.05دالة عشد  0.000 0.656 الرقابة الداخمية 

 الرقابة الداخليةبين وبال تنظيمات جامدة  اإلدارة معامالت ارتباط بيرسون بين : (29دول )ج
 (.0.195( = )0.05( وهدتػى داللة )139* قيسة "ر: هعاهل ارتباط بيخسػن" عشج درجة حخية )

 وقج تبيغ هغ الججول الدابه أن:
  دالة إحرائيا ، الخقابة الجاخمية بيغ و بال تشغيسات جامدة  دارة اإلهعاهالت ارتباط بيخسػن بيغ

حا يجل عمى وجػد  بال  دارة اإل( بيغ α≤0.05ذات داللة إحرائية عشج هدتػى )عالقة ٌو
تع رفس الفخضية ىً أأي  .شيةالخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيبيغ و تشغيسات جامدة 
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 دارة اإلفي جاى  تعديد  اإللكتخوىيكمسا زاد هدتػى التحػل أي الرفخية وقبػل الفخضية البجيمة، 
 بال تشطيسات جاهجة كمسا زاد هدتػى الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية.

ػجج عالقة ذات داللة "ي ىًأكجت عمى أ( التي 2013وقج اتفقت الجراسة هع دراسة )الخالجي،
 ٍاة في التجقيه في زيادة فعالية أعسال التجقيه وتػثيقاإللكتخوىيهعشػية بيغ استخجام السعالجة 

 بقصاع غدة في فسدصيغ".

تقشية السعمػهات أن  لى إوالتي خمرت ( 2013)الشعامي وسسؾر،واتفقت الجراسة هع دراسة 
عمى األىذصة التذغيمية بػزن ىدبي  الخقابية جخاءاتاإلالسحاسبية تعسل عمى تصػيخ 

80.15.% 

وجػد عالقة شخدية بيغ والتي ىتل عشٍا ( 2013دراسة)قذظة،كحلظ اتفقت الجراسة هع 
 .في السرارف العاهمة في قصاع غدة-تكشػلػجيا السعمػهات وفاعمية ىطام الخقابة الجاخمية

يىد دوائىخ شىئػن السىػضفيغ تخكلىى إ( والتىي خمرىت 2005واختمفت الجراسة هع دراسة أبػ رحسىة)
 بالػزارات عمى الشطع اليجوية في الغال .

 الحاسب استخدانأن   حج ىتائجٍا أ( والتي بيشت في 2011بػكسيل،أاختمفت الجراسة هع دراسة )
 .  اليدَي لالتشغي انىىظ يىف ةىهعرَف تكو لن الداخمية لمرقابة هشكالت خمق قد اآللي

 :  شاقذتياوم نتائج الدؤال الرابعرابعًا

 يشز الدؤال عمى ها يمي:
 ؟الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةعمى  اإللكتخوىيمتحػل ل أثرٌل يػجج 

 ولإلجابة عمى ٌحا الدؤال تع صياغة الفخضية التالية:
عمللى  اإللكترونلليمتحللؾل ل( α≤0.05داللللة إحرللائية عشللد مدللتؾى الداللللة ) وذ أثللريؾجللد  ال

 .وزارة الرحة الفمدظيشية الرقابة الداخمية في
 :تحميل الفرضية 

 Linear Regressionوتع التحقه هغ صحة ٌحي الفخضية باستخجام تحميل االىحجار الخصي )
Analysis:كسا ٌػ هبيغ في الججول التالي ،) 
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 الترتيب الداللة ".Sigقيسة " "Tقيسة " معامل االنحدار الستغيرات السدتقمة م
  دالة 0.011 2.580 1.235 الستغير الثابت 1
 3 دالة 0.006 2.806 0.214 بال ور   دارة اإل 2
 4 دالةغيخ  0.863 0.173 0.012 عغ بعج دارة اإل 3
 2 دالة 0.001 3.494 0.227 بالدهغ السفتػح دارة اإل 4
 1 دالة 0.000 5.128 0.363 بال تشطيسات جاهجة دارة اإل 5

 (0.567مل التحديد السعدل = )معا   –(   0.579معامل التحديد = )
 ةالتابع اتوالمتغير ةالمستقل اتتحليل االنحدار الخطي بين المتغير: (32جدول )

 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

 ها ىدبتً  ن  إ(، أي 0.567= ) ومعامل التحديد السعدل(، 0.579= ) معامل التحديد
يخ في الستغيخات السدتقمة سابقة الحكخ في يعػد لمتغالخقابة الجاخمية %( هغ التغيخ في 56.70)

 %( تعػد لمتغيخ في عػاهل أخخى.43.30الججول، والشدبة الستبقية )

 بال ور ( +  دارة اإل* ) 0.214 + 1.235=  الخقابة الجاخميةٌي:  معادلة االنحدار
 ة دار اإل* ) 0.363بالدهغ السفتػح( +  دارة اإل* ) 0.227عغ بعج( +  دارة اإل* ) 0.012

 .بال تشطيسات جاهجة(

 بالدهغ  دارة اإلبال ور ،  دارة اإل، الستغير الثابتٌي: ) الستغيرات ذات داللة إحرائية
 .الخقابة الجاخميةىٍا تؤثخ في إ(، أي بال تشطيسات جاهجة دارة اإلالسفتػح، 

  ويعدو اً ال تشغيسات جامدة تعتبر أكثر العؾامل تأثير ب دارة اإلومؽ الجدول الدابق يالحظ أن 
في الػزارة  اإللكتخوىي، هع وجػد البخيج ذلظ ربسا لػجػد قاعجة بياىات هػحجة في الػزارةالباحث 

  .أدى لدٍػلة التذبيظ والتػاصل بيغ اإلدارات

  حا يتفه هع العجيج هىغ الجراسىات والتىي تػصىمت إلىى تىأثيخ التحىػالت ة فىي الخقابىة اإللكتخوىيىٌو
ىىجاف ىطىىام  (2016)عبىىج المصيىىف، هثىىل دراسىىة بعشىىػان "دور تكشػلػجيىىا السعمػهىىات فىىي تحقيىىه ٌأ

 أن تكشػلػجيىا السعمػهىات تدىاٌع بذىكل كبيىخلىى إوالتىي تػصىمت  الخقابة الجاخمية. )دراسىة حالىة("
ىا، هثىل تىػفيخ الػقىت  وواضح في زيىادة فعاليىة ىطىام الخقابىة الجاخميىة هىغ خىالل السدايىا التىي تػفٌخ

 ىات، وتػفيخ هعمػهات دقيقة وهػثػقة.والتكمفة، وسخعة هعالجة البيا
ة لمبيانللات عمللى زيللادة اإللكترونيللبعشللؾان "أثللر اسللتخدام السعالجللة  (2013دراسللة )الخالللد ، و

أن اسىىتخجام السعالجىىة والتىىي ىىىتل عشٍىىا   فعاليللة مكاتللب تللدقيق الحدللابات العاممللة بقظللاع غللزة"
 ة هكات  التجقيه.في زيادة فعالي هتػس    ة في التجقيه لٍا أثخ  اإللكتخوىي
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  الخقابة تؤثخ في ال ىٍا إ(، أي عغ بعج دارة اإلٌي: ) ذات داللة إحرائيةليدت الستغيرات
، أو ربسا ألن ٌحا غيخ هجركيغ لٍحا السفٍػمالسبحػثيغ وربسا يعػد الدب  لكػن  .الجاخمية

جهة الرحية الخ ن  إم بذكل هباشخ حيث تقجّ  الخجهة، أو أن شبيعة السفٍػم غيخ هصبه في غدة
تعتبخ الحزػر  فة إلى أن شبيعة الػضيفة العاهة تػج  الحزػر لمسكان وهتابعة الحالة باإلضا

لتدٍيل العسل أداة كاستخجاهٍا كػن ربسا  (عغ بعج دارة اإل)وأن  .ججا   ا  ٌاه ا  هخ أواالىرخاف 
  احث.أداة ضب  في الػقت الحالي بالشدبة لػزارة الرحة وفه ر ية البأكثخ هغ كػىٍا 

( بعشؾان "نغؼ معمؾمات السؾارد البذرية وأثرىا 2005واتفقت الدراسة مع دراسة أبؾ رحسة)
والتي  شؤون السؾعفيؽ في وزارات الدمظة الؾطشية الفمدظيشية بقظاع غزة" إدارة عمى فاعمية 
 لى تخكيد دوائخ شئػن السػضفيغ بالػزارات عمى الشطع اليجوية في الغال .إتػصمت 
 :  الخامس ومشاقذتيانتائج الدؤال خامدًا

 يشز الدؤال عمى ها يمي:

الخقابىىة حىىػل و  اإللكتخوىىىيالتحىىػل بىىيغ هتػسىىصات اسىىتجابات السبحىىػثيغ حىىػل  فىىخو  ػجىىج يٌىىل 
ىىل :تعىىدى لستغيىىخات الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية عىىجد ، العمسىىي )الجىىشذ، العسىىخ، السٌؤ

 (؟، هكان العسل، السدسى الػضيفيالخجهةسشػات 

 ولإلجابة عمى ٌحا الدؤال تع صياغة الفخضية الخئيدة التالية:
 ي ال( ؾجد فروق ذات داللة إحرلائية عشلد مدلتؾى الدالللةα≤0.05 بليؽ متؾسلظات )

الرقابلللة الداخميلللة فلللي وزارة حلللؾل و  اإللكترونللليالتحلللؾل اسلللتجابات السبحلللؾثيؽ حلللؾل 
سللشؾات عللدد ، العمسللي )الجللشس، العسللر، السؤىللل :تعللزى لستغيللرات الرللحة الفمدللظيشية

 .(، مكان العسل، السدسى الؾعيفيالخدمة

 تفرع مؽ الفرضية الرئيدة الدابقة الفرضيات الفرعية التالية:يو 

( بىىيغ هتػسىىصات اسىىتجابات α≤0.05ػجىىج فىىخو  ذات داللىىة إحرىىائية عشىىج هدىىتػى الجاللىىة )ي ال
تعىىدى  ة الرىىحة الفمدىىصيشيةالخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزار حىىػل و  اإللكتخوىىىيالتحىىػل السبحىىػثيغ حىىػل 

 .الجشس لستغيخ
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 :تحميل الفرضية 

، كسىىا ٌىىػ هبىىيغ فىىي الجىىجول (T-Test)وتىىع التحقىىه هىىغ صىىحة ٌىىحي الفخضىىية باسىىتخجام اختبىىار 
 التالي:

 الستؾسل العدد الجشس السحؾر
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
"T" 

 قيسة
Sig."" 

 مدتؾى 
 الداللة

 اإللكتخوىيالتحػل 
 1.203 6.760 132 ذكخ

 دالة 0.009 2.643
 1.967 5.554 8 أىثى

 الخقابة الجاخمية
 1.309 7.186 132 ذكخ

 دالة 0.016 2.429
 1.942 5.994 8 أىثى

 الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس (:31)جدول 
 (.1.980( = )0.05( وعشج هدتػى داللة )138" الججولية عشج درجة حخية )T* قيسة "

 يؽ مؽ الجدول الدابق أن:وقد تب

 " قيسةT هغ قيسة " أكبخ" السحدػبةT حا يجل عمى الرقابة الداخميةهحػر " الججولية في ، ٌو
( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )

ولرالح  الجشس، تعدى لستغيخ الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةالسبحػثيغ حػل 
 .)الذكؾر(

 " قيسةT هغ قيسة " أكبخ" السحدػبةT حا يجل عمى الرقابة الداخميةهحػر " الججولية في ، ٌو
( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )

لح الجشس، ولرا تعدى لستغيخ في وزارة الرحة الفمدصيشية اإللكتخوىيالتحػل السبحػثيغ حػل 
  .)الذكؾر(

   ة العميا في وزارة الرحة اإلداريالسٍام  يتػليغتي الال اإلىاثويعدو الباحث ذلظ لقمة عجد
والجٍج البجىي السصمػب لحلظ بدب  الجوام الصػيل. وقج اختمفت الجراسة عغ دراسة 

ال تػجج فخو  ذات داللة ىً ألى إوالتي خمرت  (2013دراسة )قذصة،و  (2015)العخايذي،
تعدى إلى  اإللكتخوىيالتحػل عيشة الجارسة حػل هجاالت  تقجيخاتئية بيغ هتػسصات إحرا
 .الجىشذ
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 ي ال( ؾجلللد فلللروق ذات دالللللة إحرلللائية عشلللد مدلللتؾى الدالللللةα≤0.05 بللليؽ متؾسلللظات )
الرقابلللة الداخميلللة فلللي وزارة الرلللحة حلللؾل و  اإللكترونللليالتحلللؾل اسلللتجابات السبحلللؾثيؽ حلللؾل 

 .يةالعسخ  فئةال تعزى لستغير الفمدظيشية

 :تحميل الفرضية 

، كسىىا ٌىىػ هبىىيغ فىىي الجىىجول (T-Test)وتىىع التحقىىه هىىغ صىىحة ٌىىحي الفخضىىية باسىىتخجام اختبىىار 
 التالي:

 الستؾسل العدد يةالعسر الفئة  السحؾر
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
"T" 

 قيسة
Sig."" 

 مدتؾى 
 الداللة

 اإللكتخوىيالتحػل 
 1.135 6.045 32 عام 40أقل هغ 

 دالة 0.001 3.374-
 1.262 6.883 108 عام فأكثخ 40

 الخقابة الجاخمية
 1.188 6.258 32 عام 40أقل هغ 

 دالة 0.000 4.283-
 1.323 7.373 108 عام فأكثخ 40

 الفئة العمريةالفروقات بالنسبة لمتغير  (:32جدول )
 (.1.980( = )0.05لة )( وعشج هدتػى دال138" الججولية عشج درجة حخية )T* قيسة "

 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:
 " قيسةT هغ قيسة " أكبخ" السحدػبةT حا يجل اإللكترونيالتحؾل هحػر " الججولية في ، ٌو

( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05عمى وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )
، يةالعسر  الفئة تعدى لستغيخ الفمدصيشية في وزارة الرحة اإللكتخوىيالتحػل السبحػثيغ حػل 
 .عام فأكثر 40تبمغ  أعسارىؼ  ولرالح الذيؽ

 " قيسةT هغ قيسة " أكبخ" السحدػبةT حا يجل عمى الرقابة الداخميةهحػر " الججولية في ، ٌو
( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )

تعدى  في وزارة الرحة الفمدصيشية بة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةالخقاالسبحػثيغ حػل 
 .عام 40 عؽ أعسارىؼ تزيد ، ولرالح الذيؽيةالعسر  الفئة لستغيخ

 جيل هخزخم تعاهل هع كػىٍا خبسا ل ويعدو البحث ذلظ لمخبخة السكتدبة لٍحي الفئة العسخية
 .عسمً هٍارات هٍسة أفادتً فيالعجيج هغ الخبخات أكدبتً 

   في  اإلدار  ( بعشؾان "تظؾير صشع القرار 2015)حسدونو،وقج اختمفت الجراسة عغ دراسة
 الىً أكجت عمى أوالتي  ة في وزارة الرحة الفمدظيشية بسحافغات غزةاإللكتروني دارة اإلضؾء 
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 تلهجاالا يذٌ لوح سةرادلا عيىة ترايدتقهتػسصات  نبي حصائيةإ اللةذات د رو  ف دجوت
 .يةالعسخ  الفئة لىإ زى تع

 ي ال( ؾجلللد فلللروق ذات دالللللة إحرلللائية عشلللد مدلللتؾى الدالللللةα≤0.05 بللليؽ متؾسلللظات )
الرقابلللة الداخميلللة فلللي وزارة الرلللحة حلللؾل و  اإللكترونللليالتحلللؾل اسلللتجابات السبحلللؾثيؽ حلللؾل 

ل العمسي تعزى لستغير الفمدظيشية  .السٌؤ
 :تحميل الفرضية 

، كسا ٌىػ هبىيغ (One-Way ANOVA)ختبار وتع التحقه هغ صحة ٌحي الفخضية باستخجام ا
 في الججول التالي:

 الستؾسل العدد السؤىل العمسي السحؾر
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
"F" 

 قيسة
Sig."" 

 مدتؾى 
 الداللة

 اإللكتخوىيالتحػل 
 1.408 6.695 53 بكالػريػس

 1.055 6.809 60 هاجدتيخ دالةغيخ  0.435 0.839
 1.469 6.425 27 دكتػراة 

 الخقابة الجاخمية
 1.511 7.205 53 بكالػريػس

 1.266 6.940 60 هاجدتيخ دالةغيخ  0.379 0.978
 1.311 7.344 27 دكتػراة 
 المؤهل العلميالفروقات بالنسبة لمتغير  (:33)جدول 

 (.3.090( = )0.05( وعشج هدتػى داللة )137، 2" الججولية عشج درجة حخية )F* قيسة "

 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

 " قيسةF هغ قيسة " أقل" السحدػبةF حا يجل عمى اإللكترونيالتحؾل هحػر " الججولية في ، ٌو
( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )عجم 

 .السؤىل العمسي عدى لستغيخت في وزارة الرحة الفمدصيشية اإللكتخوىيالتحػل السبحػثيغ حػل 

 " قيسةF هغ قيسة " أقل" السحدػبةF حا يجل عمى الرقابة الداخميةهحػر " الججولية في ، ٌو
( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )عجم 

  .لسؤىل العمسيا تعدى لستغيخ الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةالسبحػثيغ حػل 

 ل العمسي كػن هجتسع الجراسة ٌػ هغ  ويعدو الباحث عجم وجػد فخو  تعدى لستغيخ السٌؤ
 .لحج ها ةى والعميا في وزارة الرحة وشبيعة السٍام السػكمة إليٍع تكاد تكػن هتذابٍاألولالفئة 
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  ػد وجعجم عمى ( 2015ودراسة )العخايذي، (2015)حسدونو،وقج اتفقت الجراسة هع دراسة
 ( بيغ هتػسصات استجابات السبحػثيغα≤0.05فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )

 .السؤىل العمسي تعدى لستغيخ

 ي ال( ؾجلللد فلللروق ذات دالللللة إحرلللائية عشلللد مدلللتؾى الدالللللةα≤0.05 بللليؽ متؾسلللظات )
 الرقابلللة الداخميلللة فلللي وزارة الرلللحةحلللؾل و  اإللكترونللليالتحلللؾل اسلللتجابات السبحلللؾثيؽ حلللؾل 

 .عجد سشػات الخجهة تعزى لستغير الفمدظيشية

 :تحميل الفرضية 

، كسا ٌىػ هبىيغ (One-Way ANOVA)وتع التحقه هغ صحة ٌحي الفخضية باستخجام اختبار 
 في الججول التالي:

 الستؾسل العدد عدد سشؾات الخدمة السحؾر
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
"F" 

 قيسة
Sig."" 

 مدتؾى 
 الداللة

 اإللكتخوىي التحػل
 0.940 5.364 16 سشػات 10أقل هغ 

 1.256 6.751 69 سشة 20-10هغ  دالة 0.000 11.940
 1.166 7.003 55 سشة 20أكثخ هغ 

 الخقابة الجاخمية
 1.574 6.484 16 سشػات 10أقل هغ 

 1.345 7.108 69 سشة 20-10هغ  دالةغيخ  0.102 2.320
 1.312 7.315 55 سشة 20أكثخ هغ 
 عدد سنوات الخدمة(: الفروقات بالنسبة لمتغير 34جدول )

 (.3.090( = )0.05( وعشج هدتػى داللة )137، 2" الججولية عشج درجة حخية )F* قيسة "

 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:
 " قيسةF هغ قيسة " أكبخ" السحدػبةF حا يجل عمى اإللكترونيالتحؾل هحػر " الججولية في ، ٌو

( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )
عدد سشؾات  تعدى لستغيخ في وزارة الرحة الفمدصيشية اإللكتخوىيالتحػل السبحػثيغ حػل 

 .سشة( 20الخدمة، ولرالح الذيؽ عدد سشؾات خدمتيؼ )أكثر مؽ 
  ا  عمى اإللكتخوىيرة لمتحػالت الخبخة بحاجة الػزا وويعدو الباحث ذلظ لسعخفة ذو ة وهجى تأثيٌخ

( 2015تأدية السٍام برػرة هخضية وفعالة. واختمفت الجراسة عغ كل هغ دراسة )حسجوىً،
بيغ  فخو  ذات داللة إحرائية ىً ال يػججألى إ( والتي تػصمت 2015ودراسة )العخايذي،

 عجد سشػات الخجهة. تعدى لستغيخ هتػسصات استجابات السبحػثيغ
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 يسة "قF هغ قيسة " أقل" السحدػبةF حا يجل عمى الرقابة الداخميةهحػر " الججولية في ، ٌو
( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )عجم 

 عجد سشػات الخجهة تعدى لستغيخ الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةالسبحػثيغ حػل 
حا يعشي أ  .اراء هتذابٍة بخرػص الخقابة الجاخمية ن لجى السبحػثيغ ٌو

 ،ً( والتي تػصمت 2015( ودراسة )العخايذي،2015اتفقت الجراسة هع كل هغ دراسة )حسجوى
 تعدى لستغيخ بيغ هتػسصات استجابات السبحػثيغ فخو  ذات داللة إحرائية ىً ال يػججألى إ

 عجد سشػات الخجهة.
 ػجج فخو  ذات داللة إي ال( حرائية عشج هدتػى الجاللةα≤0.05 بيغ هتػسصات استجابات )

تعىىدى  الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشيةحىىػل و  اإللكتخوىىىيالتحىىػل السبحىىػثيغ حىىػل 
 السدسى الػضيفي. لستغيخ
 :تحميل الفرضية 

، كسا ٌػ هبيغ (One-Way ANOVA)وتع التحقه هغ صحة ٌحي الفخضية باستخجام اختبار 
 الججول التالي:في 

 الستؾسل العدد السدسى الؾعيفي السحؾر
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
"F" 

 قيسة
Sig."" 

 مدتؾى 
 الداللة

 اإللكتخوىيالتحػل 
 1.223 6.713 118 هجيخ دائخة

 1.428 6.505 13 هجيخ وحجة دالةغيخ  0.857 0.154
 1.861 6.675 9 هجيخ عام فأعمى

 خميةالخقابة الجا
 1.345 7.128 118 هجيخ دائخة

 1.375 7.285 13 هجيخ وحجة دالةغيخ  0.652 0.429
 1.796 6.744 9 هجيخ عام فأعمى

 المسمى الوظيفيالفروقات بالنسبة لمتغير  :(35)جدول
 (.3.090( = )0.05( وعشج هدتػى داللة )137، 2" الججولية عشج درجة حخية )F* قيسة "

 الجدول الدابق أن: وقد تبيؽ مؽ
 " قيسةF هغ قيسة " أقل" السحدػبةF حا يجل عمى اإللكترونيالتحؾل هحػر " الججولية في ، ٌو

( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )عجم 
 .الؾعيفي السدسى لستغيخ يعدى  في وزارة الرحة الفمدصيشية اإللكتخوىيالتحػل السبحػثيغ حػل 

 " قيسةF هغ قيسة " أقل" السحدػبةF حا يجل عمى الرقابة الداخميةهحػر " الججولية في ، ٌو
( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )عجم 

 اد وع السدسى الػضيفي تعدى لستغيخ الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةالسبحػثيغ حػل 
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ة في وزارة الرحة حيث أن اإلداريفي السشاص   لمعاهميغ  الباحث ذلظ إلى تذابً التخررات
 .غالبيتٍع هغ األشباء

 ،ًعجم عمى ( 2015( ودراسة )العخايذي،2015اتفقت الجراسة هع كل هغ دراسة )حسجوى
ى السدس تعدى لستغيخ بيغ هتػسصات استجابات السبحػثيغ وجػد فخو  ذات داللة إحرائية

 .الػضيفي

 ي ال( ؾجلللد فلللروق ذات دالللللة إحرلللائية عشلللد مدلللتؾى الدالللللةα≤0.05 بللليؽ متؾسلللظات )
الرقابلللة الداخميلللة فلللي وزارة الرلللحة حلللؾل و  اإللكترونللليالتحلللؾل اسلللتجابات السبحلللؾثيؽ حلللؾل 

 .هكان العسل تعزى لستغير الفمدظيشية
 :تحميل الفرضية 

، كسا ٌػ هبيغ (One-Way ANOVA)وتع التحقه هغ صحة ٌحي الفخضية باستخجام اختبار 
 في الججول التالي:

 الستؾسل العدد مكان العسل السحؾر
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار  

 قيسة
"F" 

 قيسة
Sig."" 

 مدتؾى 
 الداللة

 اإللكتخوىيالتحػل 
 1.115 7.068 68 السدتذفيات

 1.257 6.508 48 اإلدارات العاهة والػحجات دالة 0.001 7.688
 1.431 5.993 24 يةاألولالخعاية 

 الخقابة الجاخمية
 1.347 7.451 68 السدتذفيات

 1.279 6.963 48 اإلدارات العاهة والػحجات دالة 0.007 5.158
 1.398 6.485 24 يةاألولالخعاية 

 مكان العملالفروقات بالنسبة لمتغير (: 36)جدول
 (.3.090( = )0.05وعشج هدتػى داللة ) (137، 2" الججولية عشج درجة حخية )F* قيسة "

 وقد تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن:

 " قيسةF هغ قيسة " أكبخ" السحدػبةF حا يجل عمى اإللكترونيالتحؾل هحػر " الججولية في ، ٌو
( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )

مكان العسل،  تعدى لستغيخ في وزارة الرحة الفمدصيشية اإللكتخوىيالتحػل السبحػثيغ حػل 
 .ولرالح الذيؽ يعسمؾن في )السدتذفيات(

 " قيسةF هغ قيسة " أكبخ" السحدػبةF حا يجل عمى الرقابة الداخميةهحػر " الججولية في ، ٌو
( بيغ هتػسصات استجابات α≤0.05وجػد فخو  ذات داللة إحرائية عشج هدتػى داللة )
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تعدى  في وزارة الرحة الفمدصيشية الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشيةل السبحػثيغ حػ 
 .مكان العسل، ولرالح الذيؽ يعسمؾن في )السدتذفيات( لستغيخ

  ا هغ أولػيات العسل لجيٍا ويعدو الباحث ذلظ الٌتسام وزارة الرحة بالسدتذفيات واعتباٌر
ػ غ خجهات تسذ عر  الحياة لمسػاشغ ٌولتحديغ الخجهة بٍا لسا تقجهً ٌحي السؤسدات ه

في السحافطات الجشػبية والتي ال يػجج بٍا استقخار في  العالج وفي ضخوف هختمفة وخرػصا  
يات تقجيع الخجهة في السدتذف، ولخبسا ضل التٍجيجات السدتسخة بالعجوان عميٍا هغ قبل االحتالل

 .عمى هجار الداعة ساٌع في ٌحي الفخو  لرالح السدتذفيات

 مشاقذة الشتائج والتؾصيات جمدة 

 :بعج االىتٍاء هغ إعجاد الشتائل والتػصيات تع عقج  جمدة لسشاقذتٍا بحزػر

 عالء الديؽ خميل الديد مذرفاً  د.

 / ىائ  السجيخ العام لمخقابة الجاخمية في وزارة الرحة. إياد زقؾت. أ
 وزارة الرحة.هجيخ الجائخة الفشية في الخقابة الجاخمية في  د. عالء ضابؾس/

 رئيذ قدع رقابة األشباء في وزارة الرحة الفمدصيشية. د. ناعؼ أبؾ مراحيل /
 .الفمدصيشيةرقابة الريجلة في الجائخة الفشية في الخقابة الجاخمية لػزارة الرحة  د. حدام الديشي/

 وكاىت ىتيجة السشاقذة السالحطات اآلتية:
  سيىىىىىة التحىىىىىػل اإللكتخوىىىىىىي الخقابىىىىىة الجاخميىىىىىة فىىىىىي وزارة الرىىىىىحة  لعسىىىىىلالتأكيىىىىىج عمىىىىىى ٌأ

 الفمدصيشية.
  لىإلدارة عىغ السبحىػثيغ بخرىػص عىجم وجىػد أثىخ  أداءالتأكيج عمى وجػد اخىتالف بىيغ

بعىىىىج فىىىىي الخقابىىىىة الجاخميىىىىة وبىىىىيغ الػاقىىىىع حيىىىىث أكىىىىجوا عمىىىىة وجىىىىػد أثىىىىخ واضىىىىح لمتحىىىىػل 
اإلدارة العاهىة اإللكتخوىي في تعديد الخقابة الجاخمية وضخب الديج إياد زقػت ىائ  عام 

اإلداري لجسيىىىع دوائىىىخ الرىىىحة فىىىي  االىزىىىباطأىٍىىىع أعىىىجوا تقخيىىىخا  عىىىغ لمخقابىىىة الجاخميىىىة 
م قبىىىل إىذىىىاء ىطىىىام شىىىؤون السىىىػضفيغ السحػسىىى  ال 2010السحافطىىىات الجشػبيىىىة عىىىام 

هكىىىان دائىىىخة الخقابىىىة يدىىىتغخ  التقخيىىىخ أكثىىىخ هىىىغ يىىىػم واحىىىج إلعىىىجادي ودون الخىىىخوج هىىىغ 
 اإلدارية .
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 الشتائج 

فىي تعديىد الخقابىة  اإللكتخوىىيبشاء عمى الجراسة السيجاىية التي قىام بٍىا الباحىث حىػل أثىخ التحىػل 
، فقىىىىىج خمرىىىىىت الجارسىىىىىة إلىىىىىى  -السحافطىىىىىات الجشػبيىىىىىة –الجاخميىىىىىة فىىىىىي وزارة الرىىىىىحة الفمدىىىىىصيشية 

الشتىائل وربصٍىا بالجارسىات الدىابقة ذات العالقىة فقىج هجسػعىة هىغ الشتىائل ، وبعىج عىخض وتفدىيخ 
 :اآلتيةتػصمت الجارسة إلى الشتائل 

 وزارة الرحة الفمدصيشية يديخ بسدتػى هتػس في  اإللكتخوىييخى السبحػثيغ أن التحػل  .1
 (.66.916بػزن ىدبي )

ه وفىىبىىال تشطيسىىات جاهىىجة فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية  دارة اإل هدىىتػى كبيىىخ هىىغوجىىػد  .2
 (.74.043بػزن ىدبي ) راء السبحػثيغا
تسىىىام وفىىىه بىىىال ور  فىىىي وزارة الرىىىحة الفمدىىىصيشية بىىىأعمى  دارة اإلحطيىىىت  .3 راء اهدىىىتػى ٌا

 (.71.278السبحػثيغ بػزن ىدبي )
فىىىىىي رأي  عىىىىىغ بعىىىىىج فىىىىىي وزارة الرىىىىىحة الفمدىىىىىصيشية دارة اإل وجىىىىىػد هدىىىىىتػى هتػسىىىىى  هىىىىىغ .4

 (.55.071بػزن ىدبي ) السبحػثيغ
فىىي وزارة الرىىحة سدىىتػى هتػسىى  بحطيىىت  بىىالدهغ السفتىىػح  دارة اإلأن يىىخى السبحىىػثيغ  .5

 (.62.707بػزن ىدبي ) الفمدصيشية
بىىػزن  راء السبحىىػثيغابحدىى   وجىىػد هدىىتػى كبيىىخ هىىغ الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة .6

 .(71.182ىدبي )
فىىىىىي وزارة الرىىىىىحة  هىىىىىغ االٌتسىىىىىام بسدىىىىىتػى عىىىىىالي اإليجابيىىىىىةالخقابىىىىىة الجاخميىىىىىة  حطيىىىىىت .7

 (.74.721بػزن ىدبي ) راء السبحػثيغابحد   فمدصيشيةال

حطيىت بسدىتػى الخقابة الجاخميىة الدىمبية فىي وزارة الرىحة الفمدىصيشية  يخى السبحػثيغ أن .8
تسام هتػس    (.67.643بػزن ىدبي ) في وزارة الرحة الفمدصيشية ٌا

الجاخميىىىة  الخقابىىىة إجىىىخاءاتوهتغيىىىخ  اإللكتخوىىىىيوجىىىػد عالقىىىة شخديىىىة بىىىيغ هتغيىىىخ التحىىىػل  .9
فىي وزارة الرىحة الفمدىصيشية ارتفىع  اإللكتخوىىيبحيىث كمسىا ارتفىع السدىتػى العىام لمتحىػل 

 الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية. إجخاءاتالسدتػى العام لفاعمية 
الخقابىىة الجاخميىىة فىىي  إجىىخاءاتوبىىيغ بىىال ور   دارة اإل وجىىػد عالقىىة شخديىىة بىىيغ هتغيىىخ .10

بىىىال ور  فىىىي وزارة  دارة بحيىىىث كمسىىا تىىىػفخ إهكاىيىىىة التحىىػل لىىىإل مدىىىصيشيةوزارة الرىىحة الف
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الخقابة الجاخمية في وزارة الرحة  جخاءاتالرحة الفمدصيشية كمسا ارتفع السدتػى العام إل
 الفمدصيشية.

الخقابىىة الجاخميىىة فىىي  إجىىخاءاتوبىىيغ  عىىغ بعىىج دارة اإلوجىىػد عالقىىة شخديىىة بىىيغ هتغيىىخ  .11
عىغ بعىج فىي وزارة  دارة إهكاىيىة التحىػل لىإل تبحيىث كمسىا تىػفخ  ة،وزارة الرحة الفمدصيشي

الخقابىىىة الجاخميىىىة فىىىي وزارة الرىىىحة  جىىىخاءاتالرىىىحة الفمدىىىصيشية ارتفىىىع السدىىىتػى العىىىام إل
 الفمدصيشية.

الخقابىة الجاخميىة  إجىخاءاتبىالدهغ السفتىػح وبىيغ  دارة اإلوجػد عالقىة شخديىة بىيغ هتغيىخ  .12
بىالدهغ السفتىػح  دارة إهكاىية التحػل لىإل تبحيث كمسا تػفخ  في وزارة الرحة الفمدصيشية،

الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة  جىىخاءاتفىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية ارتفىىع السدىىتػى العىىام إل
 الرحة الفمدصيشية.

الخقابىىىة  إجىىىخاءاتبىىىال تشطيسىىىات جاهىىىجة وبىىىيغ  دارة اإلوجىىىػد عالقىىىة شخديىىىة بىىىيغ هتغيىىىخ  .13
بىىال  دارة إهكاىيىىة التحىىػل لىىإل تبحيىىث كمسىىا تىىػفخ  فمدىىصيشية،الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة ال

الخقابىىىة  جىىىخاءاتتشطيسىىىات جاهىىىجة فىىىي وزارة الرىىىحة الفمدىىىصيشية ارتفىىىع السدىىىتػى العىىىام إل
 الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية.

 دارة اإلبىىىال ور ،  دارة اإلداللىىىة إحرىىىائية لكىىىل هىىىغ  الستغيىىىخات الثابتىىىة ) يذوجىىىػد أثىىىخ  .14
الخقابىىىة الجاخميىىىة فىىىي وزارة  إجىىىخاءاتبىىىال تشطيسىىىات جاهىىىجة( فىىىي  دارة اإلسفتىىىػح، بىىىالدهغ ال

 الرحة الفمدصيشية.
الخقابىة  إجىخاءاتعىغ بعىج فىي  دارة اإلال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية لمستغيىخ السدىتقل  .15

حا يعػد لصبيعة الخجهة السقجهة لػزارة الرحة.  الجاخمية في وزارة الرحة الفمدصيشية. ٌو
هتػسىىىىصات  ( بىىىىيغα≤0.05فىىىىخو  ذات داللىىىىة إحرىىىىائية عشىىىىج هدىىىىتػى داللىىىىة ) وجىىىىػد .16

فىىىي وزارة  فىىىي وزارة الرىىىحة الفمدىىىصيشية اإللكتخوىىىىيالتحىىىػل حىىىػل اسىىىتجابات السبحىىىػثيغ 
و هكىىان  ، عىىجد سىىشػات الخجهىىةالفئىىة العسخيىىة الجىىشذ، )تعىىدى لستغيىىخ الرىحة الفمدىىصيشية

 .العسل(

( بىىىيغ هتػسىىىصات α≤0.05هدىىىتػى داللىىىة )ال تػجىىىج فىىىخو  ذات داللىىىة إحرىىىائية عشىىىج  .17
تعدى لستغيخ  في وزارة الرحة الفمدصيشية اإللكتخوىيالتحػل استجابات السبحػثيغ حػل 

ل العمسي)  .(و السدسى الػضيفي، السٌؤ
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( بىىىىيغ هتػسىىىىصات α≤0.05وجىىىىػد فىىىىخو  ذات داللىىىىة إحرىىىىائية عشىىىىج هدىىىىتػى داللىىىىة ) .18
تعدى لستغيخ  وزارة الرحة الفمدصيشيةفي  اإللكتخوىيالتحػل استجابات السبحػثيغ حػل 

 .(هكان العسلالفئة العسخية، و الجشذ، )
( بىىىيغ هتػسىىىصات α≤0.05ال تػجىىىج فىىىخو  ذات داللىىىة إحرىىىائية عشىىىج هدىىىتػى داللىىىة ) .19

تعىىدى لستغيىىخ  الخقابىىة الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشيةاسىىتجابات السبحىىػثيغ حىىػل 
ل العمسيعجد سشػات الخجهة)  .سدسى الػضيفي(، وال، السٌؤ
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 التؾصيات

، يسكىغ ثباتٍىاإوالفخضيات التي تع عمى أسئمة الجراسة  جاباتواإلفي ضػء تفديخ وتحميل الشتائل 
بذكل هتكاهل حتى يسكغ االسىتفادة القرىػى هىغ  اإللكتخوىيالتأكيج عمى ضخورة تصبيه التحػل 

الجاخميىىة فىىي وزارة الرىىحة الفمدىىصيشية وعميىىً خرىىائز وهسيىىدات ٌىىحا التحىىػل فىىي تعديىىد الخقابىىة 
 تي:يسكغ التػصية باآل

سيىىة  .1 فىىي وزارة الرىىحة فىىي تعديىىد الخقابىىة الجاخميىىة  اإللكتخوىىىيالتحىىػل التأكيىىج عمىىى ٌأ
 الفمدصيشية.

الخقابيىة، هىغ خىالل  جىخاءاتاإلفيسا يخىز  عالسيالالتقجم ب تػاصلالس المحا ضخورة  .2
 ة الحجيثة.تصبيه السعاييخ والزػاب  الجولي

هىىع  السقارىىىةهىىغ تحىىػل الكتخوىىىي و العسىىل عمىىى تقيىىيع هىىا تػصىىمت إليىىً الىىػزارة ضىىخورة  .3
وتجشىى   تٍىىاإيجابياهىىغ  سىىتفادةلإل ىاجحىىة فىىي السؤسدىىات السحميىىة والجوليىىة أخىىخى  تجىىارب
   سمبياتٍا.

فىىي تعديىىد  اإللكتخوىىىيهسيىىدات التحىىػل تػضيىىف  العسىىل عمىىى االسىىتفادة القرىىػى هىىغ .4
 دارات.مػهاتي بيغ جسيع اإلالتكاهل السع ودعع تصػيخعغ شخيه  ميةالخقابة الجاخ

الخقابية السصبقة في وزارة الرحة بسىا يكفىي لتغصيىة جسيىع  جخاءاتاإلتصػيخ ضخورة  .5
 .خصاء في الػقت السشاس اكتذاف األهغ تٍا وتسكيشٍا اأىذصتٍا وعسمي

 .ىيا  العسل عمى تػفيخ جسيع الدجالت والسمفات الصبية الكتخو ضخورة  .6
 .في عقج االجتساعات والمقاءات عغ بعجالعسل عمى االستفادة هغ استخجام الفيجيػ  .7
 خارج أوقات العسل. ىجازباإلأة العاهميغ العسل عمى هكاف .8
غ شخيىىىىه بىىىىخاهل لسعخفىىىىة ارائٍىىىىع بالخجهىىىىة عىىىىضىىىىخورة تفعيىىىىل هذىىىىاركة هتمقىىىىي الخجهىىىىة  .9

 التػاصل االجتساعي أو التمفػن.
عمىىىىىى بصىىىىىخ  الحرىىىىىػل لمجسٍىىىىىػر تعخيىىىىىف الكىىىىىافي ضىىىىىخورة العسىىىىىل عمىىىىىى إيجىىىىىاد ال .10

 الخجهات.
 األعسال.ضخورة االستفادة هغ بخاهل التػاصل االجتساعي في إىجاز  .11
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 مؽ التؾصياتمدتخمرة  يسكؽ اقتراح خظة تشفيذيةولإلفادة 

 الجٍة السذاركة ذغيميةالخصة الت األٌجاف

سية التحػل  التأكيج عمى ٌأ
في تعديد الخقابة  اإللكتخوىي

الجاخمية في وزارة الرحة 
 .الفمدصيشية

إعجاد السحاضخات والمقاءات -
 اإللكتخوىيبجور التحػل لمتعخيف 

سيتً في تعديد الخقابة الجاخمية  .وٌأ

عقج الجورات والسحاضخات في -
ة اإللكتخوىيالتعاهل هع البخاهل 
 لمعاهميغ في الػزارة.

عقج السحاضخات والجورات في -
الزػاب  و  التعاهل هع السعاييخ

)البخوتػكػالت( لمعاهميغ في الػزارة 
 كل حد  تخررً.

 العاهة لتشسية القػى البذخية دارة اإل

ضخورة التػاصل السدتسخ هع التقجم 
 جىىىىىىخاءاتاإلالعىىىىىىالسي فيسىىىىىىا يخىىىىىىز 

، هىغ خىالل تصبيىه الستبعىة  الخقابية
 السعاييخ والزػاب  الجولية الحجيثة

 ييخاعقج ورشة عسىل لسشاقذىة السعى-
 ػاب  الجولية الحجيثة.والز

وضىىىىىىع السعىىىىىىاييخ والزىىىىىىػاب  بسىىىىىىا -
 وزارة الرىىحة  إجىىخاءاتيتشاسىى  هىىع 

 .كل حد  دائختً أو تخررً

عمىىىىىىى  إعىىىىىىجاد قىىىىىىػائع تحقىىىىىىه بشىىىىىىاء  -
 السػضػعة.السعاييخ والزػاب  

عقىىج السحاضىىخات والمقىىاءات لذىىخح -
فىىىىىي السعىىىىىاييخ والزىىىىىػاب  لمعىىىىىاهميغ 

اإلدارات واألقدام كىل حدى  دائختىً 
 رً.وتخر

تعسىىىىيع السعىىىىىاييخ والزىىىىػاب  عمىىىىىى -
جسيىىىىىىىىىىىىىىىع اإلدارات كىىىىىىىىىىىىىىىل حدىىىىىىىىىىىىىىى  

 هغ أجل التصبيه. تخررً

لجىىىىىىىىىىان هتخررىىىىىىىىىىً هىىىىىىىىىىغ جسيىىىىىىىىىىع 
اإلدارات فىىىىىىىىىي وزارة الرىىىىىىىىىحة كىىىىىىىىىل 

 .حد  تخررً
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بعىىىىىىىة التشفيىىىىىىىح باسىىىىىىىتخجام قىىىىىىىػائع اهت-
 وتقييع العسل.التحقه 

ضىىىىىىىخورة العسىىىىىىىل عمىىىىىىىى تقيىىىىىىىيع هىىىىىىىا 
تػصىىىىىىمت إليىىىىىىً الىىىىىىػزارة هىىىىىىغ تحىىىىىىػل 

هىىىىىىع تجىىىىىىارب  لكتخوىىىىىىىي والتػاصىىىىىىلإ
أخىىىىىىىىىخى ىاجحىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي السؤسدىىىىىىىىىات 

هىىىىىىىغ  سىىىىىىىتفادةلإلالسحميىىىىىىىة والجوليىىىىىىىة 
 إيجابياتٍا وتجش  سمبياتٍا

الحتياجىىىىىات الىىىىىػزارة وضىىىىىع قائسىىىىىة -
 اإللكتخوىىىىىىىىىىىىيلستصمبىىىىىىىىىىىات التحىىىىىىىىىىىػل 

 السادية والبذخية.

تقيىيع هىا يتىىػفخ هىغ هتصمبىات لىىجي -
بالفعل بحد  الػزارة هع ها تحتاجً 
 القائسة السػضػعة.

هىىىىغ تاجىىىىً الىىىىػزارة تح حرىىىىخ هىىىىا -
هتصمبىىىىىىىىىات هاديىىىىىىىىىة وبذىىىىىىىىىخية تبعىىىىىىىىىّا 

ىىىا هىىىع  قىىىائعالسقارىىىىة مل الػاجىىى  تػافٌخ
 القائسة الستػفخة فعميّا.

تىىىىػفيخ الخجهىىىىة عبىىىىخ هقارىىىىىة بىىىىيغ -
أو  فىىىىىي الىىىىىػزارة تىىىىىػفيخ االحتياجىىىىىات

  شخاء الخجهة هغ شخكات خاصة

لجشىىىىىة وزاريىىىىىة بالتعىىىىىاون هىىىىىع وحىىىىىجة 

 دارة اإل، لػجيىىىىىىىىىىىىىىىا السعمػهىىىىىىىىىىىىىىىاتػ تكش

 دارة اإلمتعىىىىىىىىىاون الىىىىىىىىىجولي و العاهىىىىىىىىىة ل
 العاهة لمسالية

 

 

التػصىيات العاهىة التىي تىع تشاولٍىا بالخصىة  إىجىازتتحقه التػصيات األخخى في حىال  مالحغة:
 السقتخحة.
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، دارة اإل، رسىىىالة هاجدىىىتيخ، القيىىىادة و "قصىىىاع غىىىدة-الذىىىه السىىىجىي-وزارة الجاخميىىىة الفمدىىىصيشية 
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 استصالعية، هجمة ال سعػد.
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 ، غدة، فمدصيغ.اإلسالهيةالجاهعة 
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 .2013/ فمدصيغ  هللاعقجت الػرشة في رام  "في وزارة التخبية والتعميع
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 السالحق

 (: خظاب التحكيؼ0ممحق )


 

 السذترك بيؽ ات العميابرنامج الدراس
 والدياسة لمدراسات العميا دارة اإلأكاديسية 

 وجامعلة األقرلى بغللزة
 دارة اإلالقيادة و تخرللص 

 
 تحكيؼ استبانة

 .............................. السحتخم/ السحتخهة ،،،..........: ...........ة/ الديجحزخة 
 ....................................................الجرجة العمسية: .....................

 التخرز: .............................................................................
 هكان العسل: ...........................................................................

 تحية شيبة وبعج:
فلي تعزيلز الرقابلة الداخميلة  اإللكترونليأثر التحؾل إجخاء دراسة بعشػان: "ب الباحثيقػم 

البخىاهل السذىتخك بىيغ  ، وذلظ لمحرػل عمى درجة الساجدتيخ هغ"في وزارة الرحة الفمدظيشية
 .دارة اإلالقيادة و تخرز  –والدياسة لمجراسات العميا وجاهعة األقرى بغدة  دارة اإلأكاديسية 

ػن بً هغ خبخة ودراية واسعة فىي هػضىػع البحىث العمسىي، وهشفعىة العمىع وىطخا  لسا تتستع
والستعمسىىىيغ، فىىىإىشي أسىىىتسيحكع عىىىحرا  بىىىأن تتفزىىىمػا عميشىىىا بجىىىدء هىىىغ وقىىىتكع الثسىىىيغ، وتقىىىجهػا لشىىىا 

هىىا تخوىىىً هشاسىىبا ، وتػضىىيح هىىجى  ات هىىغ أجىىل تعىىجيل، أو حىىحف، أو إضىافةرشىىادالتػجيٍىات واإل
ااى ، لتكػن أداة جيىجة، وتقىيذ هىا المغػية الرياغة سالهة يسٍا هغ حيث، وتحكتساء الفقخة لسحػٌر

 وضعت لقياسً.
شىىاكخيغ لدىىيادتكع تفزىىمكع بتقىىجيع السدىىاعجة، وتحدىىيغ وتصىىػيخ البحىىث العمسىىي، وتدويىىج 
الصمبىىىة بىىىىالعمع، والكفايىىىات الالزهىىىىة إلعىىىجاد الكىىىىػادر البذىىىخية بكفىىىىاءات وشىىىٍادات عاليىىىىة، لخجهىىىىة 

 السجتسع وتشسيتً.
 ػا فائه االحتخام والتقجيخ ،،،وتقبم

 1592411121جػال/  – كسال أحسج الذخيفالباحث/ 
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 (: أسساء السحكسيؽ7ممحق )

 تحكيؼ االستبانة

ع هختبيغ أبججيا االستباىة عمى عخض الباحث  السحكسيغ التالية أسساٌ 

 هكان العسل االسع م
 اإلسالهيةالجاهعة  د. اسساعيل قاسع 1
 اإلسالهيةهعة الجا د. أشخف الججي 2
 وزارة الرحة الفمدصيشية ا. أيسغ الحمبي 3
 وزارة الرحة الفمدصيشية ا. إياد زقػت 4
 وزارة الرحة الفمدصيشية د. رضػان بارود 5
 وزارة الرحة الفمدصيشية د. شال  أبػ هعمى 6
 وزارة الرحة الفمدصيشية د. عالء ضابػس 7
 الدياسةو  دارة اإلأكاديسية  د. دمحم السجٌػن  8
 والدياسة دارة اإلأكاديسية  د. دمحم الجخيدي 9
 والدياسة دارة اإلأكاديسية  د. ىبيل المػح 10
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 االستبانة(: 3ممحق )
 

 

 بخىاهل الجراسات العميا السذتخك بيغ
 والدياسة لمجراسات العميا دارة اإلأكاديسية 

 وجاهعىة األقرىى بغىىدة
 دارة إلاتخرز القيادة و 

 
 حزخة الديج/ ة: ................................................... السحتخم/ السحتخهة ،،،

 تحية شيبة وبعج:

في تعديد الخقابة الجاخمية  اإللكتخوىيأثخ التحػل يقػم الباحث بإجخاء دراسة بعشػان: "
تخرز القيادة  –ساجدتيخ"، وذلظ كستصم  لمحرػل عمى درجة الفي وزارة الرحة الفمدصيشية

 .دارة اإلو 

وىطخا  لسا تتستع بً هغ خبخة ودراية واسعة في هػضػع الجراسة، لكػىظ هغ أصحاب 
عمى أرض الػاقع، لحلظ أىت خيخ هغ يجي  عمى  دارة اإلالقخار في وزارة الرحة وتسارس 

ظ الكثيخ، فإىشي أسئمة االستباىة التي صسستٍا وعسمت فيٍا بجٍج حتى ال تأخح اإلجابة هغ وقت
أستسيحظ عحرا  بأن تتفزل عميشا بجدء هغ وقتظ الثسيغ، وتقجم لشا السعمػهة الالزهة، وستحطى 

 إجابتظ باالٌتسام والدخية التاهة، ولغ تدتخجم إال ألغخاض البحث العمسي.

 شاكخيغ لظ حدغ تعاوىظ وتجاوبظ ،،،

 وتقبمػا فائه االحتخام والتقجيخ ،،،
 الذخيف  كسال أحسج :الباحئ

 0592400021 :جؾال

 إشخاف 

 الجكتػر                                                      الجكتػر       

 تاهخ سعج فصايخ                                          عالء الجيغ خميل الديج

 يانات الذخريةأواًل: الب
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 الجشس .1

    )   ( ذكخ.                             

 )   ( أىثى.

 يةالعسر الفئة  .2

 سشة.                      30)   ( أقل هغ 

 سشة .                  40-30)   ( هغ 

 سشة. 40)   ( أكثخ هغ 

 السؤىل العمسي .3

 )   ( بكالػريػس.             

 )   (  هاجدتيخ.              

 )   ( دكتػراي .           

 )   ( غيخ ذلظ.

 عدد سشؾات الخدمة .4

 سشػات.                   10)   ( أقل هغ 

 سشة.                 20- 10)   ( هغ  

 سشة. 20)   ( أكثخ هغ 
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 السدسى الؾعيفي .5

 )   ( هجيخ دائخة.                           

 )   ( هجيخ وحجة.                        

 )   ( هجيخ عام فأعمى.

 العسلمكان  .6

 )   ( السدتذفيات.           

 )   ( الػحجات.          

 )   ( اإلدارات العاهة.           

 ية.األول)   ( الخعاية 

 اإللكترونيمحاور وفقرات التحؾل  ثانيًا: 

 م
يجل عمى  10إلى 1كمسا اتجٍت باتجاي القيسة هغ   العبارة

 الستجىية السػافقة العالية والعكذ يجل عمى السػافقة
 بال ور   دارة اإل: األولالبعج 

  يػجج بخيج إلكتخوىي لجسيع العاهميغ. 1
  يتع اإلعالن عغ أىذصة الػزارة إلكتخوىيا . 2
  ة الالزهة إلكتخوىيا .اإلداريتتػفخ الشساذج  3
  يتع تعسيع المػائح والقػاىيغ إلكتخوىيا . 4
  يا .يتع تػفيخ الػثائه لمسدتفيجيغ إلكتخوى 5
  يتع شم  الذخاء والتخسية والتػريج إلكتخوىيا . 6
  .جخاءاتيػجج أرشيف إلكتخوىي لكافة إل 7
  يتع تبادل السخاسالت داخل الػزارة إلكتخوىيا . 8

  تتػفخ جسيع الدجالت والػثائه الصبية إلكتخوىيا . 9
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 عغ بعج دارة اإلالبعج الثاىي: 
  اآللية. يػجج ىطع وتصبيقات لمستابعة 1
  السٍام والتكميفات الجاخمية عبخ الٍاتف. إىجازيتع  2
  السٍام والتكميفات الجاخمية عبخ الجػال. إىجازيتع  3
  لكتخوىي.إالسٍام والتكميفات الجاخمية عبخ بخىاهل  إىجازيتع  4
  يتع تشطيع السػاعيج إلكتخوىيا . 5
  يتع تشطيع االجتساعات عبخ الفيجيػ. 6
  .ع هتابعة العسل بسداعجة كاهيخات السخاقبةيت 7
  السٍام والتكميفات الجاخمية عبخ بخاهل التػاصل االجتساعي. إىجازيتع  8
  .اإلىتخىتالسعاهالت عبخ  إىجازيتع  9
  لكتخوىيا .إيتع ضب  الحزػر واالىرخاف في الػزارة  10

 بالدهغ السفتػح دارة اإلالبعج الثالث: 
  ساعة يػهيا . 24لخجهات عمى هجار يتع تقجيع ا 1
  ساعة يػهيا . 24العسل هغ قبل السجيخيغ عمى هجار  إىجازيتع هتابعة  2
  لتقجيع الخجهات. اإلىتخىتيػجج وعي لجى العاهميغ باستخجام  3
  لستمقي الخجهة بصخ  الحرػل عمى الخجهات. يػجج تعخيف كافٍ  4
  هتمقي الخجهة  أوال  بأول. يتع هعالجة الصمبات السقجهة هغ قبل 5
  يتع تفعيل هذاركة هتمقي الخجهة لسعخفة ارائٍع بالخجهة. 6
  خارج أوقات العسل. ىجازة العاهميغ عمى اإلأيتع هكاف 7
  يػجج أرشفة يتع الخجػع إليٍا وقت الحاجة لمسعاهالت السقجهة. 8
  ساعة. 24تتػفخ التقاريخ واإلحرائيات لستخحي القخار عمى هجار 9
  الحرػل عمى الخجهة هغ قبل السػاششيغ دون التقيج بالػقت. اإللكتخوىييػفخ التحػل  10

 بال تشطيسات جاهجة دارة اإلالبعج الخابع: 
  تتػفخ شبكة اتراالت إلكتخوىية في الػزارة. 1
  لكتخوىية لمػزارة.إتػجج قاعجة بياىات  2
  اىات إلكتخوىيا .البي إدارة يتع حف  وتخديغ واستخجاع و  3
  استخجام أهثل لسػارد السؤسدة.  اإللكتخوىييتيح التحػل  4
  العسل. ىجازالسكت  في العسل ليذ ٌػ السكان الػحيج إل اإللكتخوىييجعل التحػل  5
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  العالقات هع السػاششيغ. إدارة هػضفيغ ذوي كفاءة في التحػل اإللكتخوىي يػجج  6
  ة السال والػقت عمى السػاشغ.اإللكتخوىييػفخ التعاهل هع الخجهة  7
  ة الجٍج عمى السػاشغ.اإللكتخوىييػفخ التعاهل هع الخجهة  8
  عمى سٍػلة تػاصل السػاشغ هع السؤسدة. اإللكتخوىييعسل التحػل  9
  بيغ اإلدارات هشطػهة عسل هتكاهمة. اإللكتخوىييػفخ الخب   10

 ميةثالثًا: محاور وفقرات الرقابة الداخ 
 اإليجابية: الخقابة الجاخمية األولالبعج 

  وفقا  لمػائح والتعميسات السعسػل بٍا. جخاءاتاإلتديخ  1
  بتقاريخ دورية حػل ىتائل الشذاط التذغيمي بٍجف الستابعة. دارة اإليتع تدويج  2
  يتع تجٍيد حمػل هسكشة لسشع هذاكل هحتسمة. 3
  حتػيات السخازن كسا  وىػعا .هشاسبة لزب  ه إجخاءاتيتع اتباع  4
  واألصشاف األخخى. األدويةلزب  عسميات صخف  إجخاءاتتحجد الػزارة  5
  الصبية. جخاءاتاإلرقابية هشاسبة تدٍع في ضب   إجخاءاتتتػفخ  6
  ىطام الخقابة الجاخمية يحقه االستخجام األهثل لسػارد السؤسدة الرحية. 7
  في الػزارة. ىجازغ حجع اإليتع تقجيع هعمػهات دقيقة ع 8
  يبشى ىطام الخقابة الجاخمية عمى أسذ هػضػعية هغ خالل وضع هعاييخ هحجدة لمخقابة.  9
  يػجج رقابة داخمية هشاسبة لتحديغ أداء العاهميغ. 10

 البعج الثاىي: الخقابة الجاخمية الدمبية
  يتع اكتذاف األخصاء واالىحخافات في العسل. 1
  هسكشة لسشع تكخار حجوث األخصاء واالىحخافات. ػال  يػجج حم 2
  رقابية كافية الكتذاف األخصاء في الػقت السشاس . إجخاءاتيػجج  3
  يػجج ضػاب  هالئسة لمتجخل في الػقت السشاس  لسعالجة األخصاء. 4
  يتع تحجيج هغ السدئػل عغ وقػع الخصأ. 5
  في األخصاء في السؤسدة.تتػفخ أىطسة رقابية لسحاسبة الستدببيغ  6
  ترجر تقاريخ رقابية دورية لمكذف عغ االىحخافات كالسحدػبية في العسل. 7
  رقابية تكذف عغ سػء استعسال الدمصة. إجخاءاتتتػفخ  8
  .اإلداري الخقابة عغ التدخب  إجخاءاتتكذف  9
  الخقابة الستبعة عغ هػاشغ القرػر البذخي. إجخاءاتتكذف  10

 ختام نذكر لكؼ تعاونكؼ ،،،وفي ال


