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إىل أمي الغالية.....
اليت مل تشهد مرحلة مناقشة رساليت هذه حيث توفاها اهلل ،كم كنت آمل أن
تكوني معي ياأمي يف هذااليوم ،لكن املوت كان أسرع مين ،تلك مشيئة اهلل ،أدعو
اهلل أن يرمحك ويسكنك فسيح جناته.
إىل قدوتي ومفخرتي.....إىل رمز العطاء النادر....
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إليكم أهدي مثرة جهدي

ب

شكر و تقدير
أود أن أعرب عررن صررقدي ي ررد ب وامينررقنل دير ررب مررن االررصقي ادرره ن

روا ررها

اد مل ممكنق.
ادلكب دألسيقه اددكيوب /وسف عقلوب؛ ديفض ه بقإللباف ع ى هه ادبسقدة اده
منحنل من وقيه وع مه ،ودمق قدمه دل من م حوظقت قيمة .
كم ررق أي رردل ا شك ررل ادل رركب واد بت ررقن رد ررى أس ررقيهيل ادير ربال أعض ررق د ن ررة ادمنققل ررة
وادحكل د /.وائل رقات و د /.وسيل ادهقا ل؛ ديفض همق بقدموات ة ع ى منققلة هه ادبسقدة.
وأص ر اب ودررير صررب مررن شيلرركب ادنررقر ش يلرركب هللا،أيو رره بقدلرركب وادي ررد ب د مي ر
ااصدقق وادشمال ؛ دمق قدموه دل من مسقعدة إليمقل هه ادبسقدة و رص اب هق ردى ادنوب.
ديل منل مي ق شكل ادلكب وادي د ب
الباحثة

رانيا محمد عامر الشوا

ت

ملخص الدراسة
دتت اددباسة ردى ي بف دوب ادبققبة ادداص ية تل شكقدة ت قديرة ادحوكمرة ترل منظمرقت ادم يمر

ادمرردنل تررل قغررقم رشة مررن صررالا محررقوب ادد ابسررة ااسقسررية ادميمر رره تررل (ا ئررة ادبققبررة ،أنلررغة ادبققبررة،
ادم ومقت واشيصقشت ،أنلغة ادميقب ة ،ي يل ادمصقغب) ،كمق دتت ردرى ي ربف ادم وقرقت اديرل ير رب
س بق ع ى شكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل تل قغقم شة.
واعيمدت اددباسة ع ى ادمنهج ادوصفل اديح رل ،ح ر

غب رت ع رى ع نرة علروائية غب يرة مرن

منظمقت ادم يم ادمدنل ادمسيهدته ،اديل ي مل ت هق أيرب من علبة مروظف ن  ،وادبرقد عردد ق ()166

منظمة ،ويل اعيمقد اشسيبقنة أداة بئيسية د م ادايقنقت ،ح

يل اسيبداد ( )286اسيبقنة.

وقررد أظهرربت نيررقئج ادد ابسررة و ررود عالقررة هات دشدررة رحصررقئية ا ر ن محررقوب ادد ابسررة ااسقسررية

وشكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ،بقإلضرقتة ردرى أن منظمرقت ادم يمر ادمردنل ي رول
اي ررديل ييهيررة عكسررية د مرروظف ن بلرركل

ررد حرروا ديررة عمررل نظررقل ادبققبررة ادداص يررة ،كمررق أظهرربت نيررقئج

اددباسة أن هه ادمنظمقت يس ى دمحقودة يصفيض حدة ادمصقغب اديل يوا ههرق ،وكو رد ا يمرقل مرن قارل

ادمنظم ررقت بقدبققب ررة ع ررى رع ررداد ادي ررقبكب ادمقدي ررة ،بقإلض ررقتة رد ررى أن ررهه ادمنظم ررقت ي رروتب ادم وم ررقت
ادمالئم ررة؛ ديمكر ر ن ادم رروظف ن د ررد هق م ررن أدا وا ب ررقيهل ويحم ررل مس ررئوديقيهل ،و ن ررقش مل ررقبكة م ررن قا ررل
ادموظف ن دب سقئهل تل عم ية ايصقه اد اببات.

وقررد صب ررت ادد ابسررة بم موعررة مررن اديوصرريقت؛ اهرردف ي شكررش دوب ادبققبررة ادداص يررة تررل شكررقدة

ت قديررة ادحوكمررة تررل منظمررقت ادم يم ر ادمرردنل ،ومررن أ مهررق :ضرربوبة ي شكررش اش يمررقل ايرروت ب ايقنررقت
واض ررحة ي ررقه ادي قم ررل مر ر ادمص ررقغب ،بقإلض ررقتة رد ررى يحد ررد ويح ررل وي رريل ادمص ررقغب ادي ررل يوا هه ررق

ادمنظمة ،واعغق ا يمقل أياب اي ديل ييهية عكسرية د مروظف ن حروا ديرة عمرل ادبققبرة ،واش يمرقل بلركل
أياب ب م ية ادميقب ة ادمسيمبه ،وادي يل اددوب دمكونقت ادبققبة ادداص ية.

ث

Abstract
This study aimed to identify the role of internal control in improving the
effectiveness of governance in civil society organizations in Gaza strip. Through the main
study dimensions represented in the (control environment, control activities, information
and communication, monitoring activities, evaluation risk ).The study also aimed to
identify the obstacles that impact negatively on improving the effectiveness of governance
in civil society organizations in the Gaza Strip.
The study depended on the descriptive and analytical approach, as applied to a
stratified random sample of civil society organizations, which has more than ten employees
of (166) Organization was adopted the questionnaire as a key tool for data collection,
which was recovered (286) questionnaire.
A questionnaire was used as the main tool of data collection, where 286
questionnaires were recollected and were analyzed by the SPSS program for statistical
analysis.
The results showed a statistical significant relationship in the response of the
respondents between the study dimensions and improving governance in civil
organizations in Gaza strip. Inaddition,Civil society organizations are providing staff
feedback is good about the work of the system of internal control mechanism, as the results
of the study showed that these organizations seek to try to reduce the risks faced by the
unit, and there is interest from organizations control over financial reporting, in addition to
these organizations provide appropriate information to enable staff to have to perform their
duties and assume their responsibilities, and there is participation by employees to their
superiors in the decision-making process.
The study came out with several recommendations in order to enhancing the role of
internal control in improving governance in civil organizations. t is the most important of
the need to promote interest in providing clear data to deal with the risks as well as to
identify, analyze and assess the risks faced by the organization, to give greater attention to
provide staff feedback on the control mechanism of action, pay more attention to the
process of continuous monitoring and periodic evaluation of the components of internal
control.
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1.1مقدمـة:

رن من أتضل ادغبق دموا هة تلل ااعمقا وي د دات ق مهمق ادا ااعمقا و و ود نظقل

د بققبة ادداص ية اديل يد ب ادمصقغب،وادمنظمقت ادنق حة ي بف كيفية اشسيفقدة من ادفبي وموا هة
اديهد دات،من صالا اديغا ق ادف قا د ضوابط وبقديقدل يحس ن اادا .

ويمرل نظقل ادبققبة ادداص ية ادمسقب اده يصل ادمنظمة بأ داتهق ،ومن نق ينب أ مية يصميل

وينف ه نظقل بققال كف وت قا ا ن د منظمة مق رها كقنت يس بع ى ادغبكق ادصحيح أو ش ،وبقدب ل
من أن نظقل ادبققبة ادداص ية ش يضمن أن أ داف ادمنلأة سوف ييح ق ،رش أنه ي غل رلقبات يحه بكة
دم ر اإلدابة واإلدابة وادمك ف ن بقدحوكمة عند اشنحباف عن ها ادمسقب.
وأ مية ادبققبة ادداص ية ييمن تل بققبة ااصوا من ح

كفق يهق وكفق يهق وكفق ة اسيصدامهق

وحمق يهق ويوت ب م ومقت صحيحةشيصقه اد باب تل ادوقت ادمنقس  ،ويصفيض ييقد ف اديدق ق

ادصقب ل).(IACPA,2013:63

وي بف ادبققبة ادداص ية بأنهق " ل عم ية ي ول اهق م ر ردابة ادمنظمة واإلدابة و ب ل من

ادموظف ن ،و ل مصممة ديوت ب يأي د م وا تيمق ي ق ايح ق اا داف اديقدية :ت قدية وكفق ة
اد م يقت،مصداقية ادي قبكب،اشميرقا د وان ن واد وائح ادم موا اهق"
).)COSO,2011:1

كمق وأن ادبققبة ادداص ية ل ش مكمل دنظقل ادحوكمة تل ادمنظمة ،وادمسئودون عن ادحوكمة

دد هل اد دبة ع ى ردابة ادمصقغب و ادمروظف ن دالسريفقدة مرن ادفربي وموا هرة اديهد ردات ديح رق أ رداف

ادمنظمة).(IFAC,2012:4

أماالحوكمة :ف" رل نظرقل مييقمرل د بققبرة يضرمن م موعرة مرن اإل ر اب ات اد قنونيرة واإلدابكرة

وادمحقساية و ب ق ،واده

بمل ردى ايسقم نظقل ادمسق دة ويح ق ادمسقواة عند يحد د ح وق أصرحق

ادمصررقدح تررل ادوحرردة اشقيصررقدية ،ويحس ر ن أدائهررق وي ظرريل اد يمررة ادسرروقية اسررهمهق ويح ررق اإلتصررقح
وادلفقتية عن ادم ومقت ادمحقساية هات اد ودة اد قدية اديل يح ق منف ة مسيصدم هق"( ص ل.)2005،
وينب أ مية يف ل وي شكش دوب ادحوكمة بصفة صقصة تل منظمقت ادم يم ادمدنل اده

يلكل قغقعق واس ق مينوعق؛ بسا

ينوم نغقق اانلغة اديل ي ول اهق تل كقتة ادم قشت ،ح

ي دل

منظمقت ادم يم ادمدنل حوادل  %90من ادصدمقت اش يمقعية تل ااباضل ادف سغ نية وهدش حس

ادي بكب ادنهقئل ددباسة يح ية نفه ق(كوسيقن نل و صبون.)2011،
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 1.2مشكلة البحث:
من صالا اد د د من ادم قبالت اديل أ بيهق ادبقحرة م مد بكن من منظمقت ادم يم ادمدنل،

وم مدق ل حسقبقت دمنظمقت ادم يم ادمدنل اد قم ه تل قغقم شه  ،ايضحت أ ميه ها ادموضوم
ومدى ادحق ه ردى دباسيه.
ها بقإلضقتة ردى نيقئج دباسة ب نوان" :اإلغقب اشسيباي ل ديغوكب قغقم ادمنظمقت اا ية

ادف سغ نية "،اديل نفه ق مبكش يغوكب ادم سسقت اا ية ايموكل من ادوكقدة ادفبنسية د ينمية  AFDو
نفهت صالا اد قل ، 2014ح

أيدت نيقئج اددباسة أنه مق شاا نقش قصوب تل يغا ق مبقدئ

ادحوكمة ادمنصوي ع هق تل مدونة ادس وش اديل يل رعداد ق ايلقوب ولباية م أيرب من 200

م سسة أ يه م يم ية ت سغ نية يمرل اد غقم اا ل ع ى مسيوى ادضفة اديببية وقغقم شة.

كهدش اديوصيقت ادوابدة تل ادي بكبادسنو د قل  2013اده أصدبه اشئيالف من أ ل ادن اش ة

وادمسق دة"أمقن" ح

كقنت رحدى اديوصيقت ادوابدة تل ها ادي بكب و ضبوبة يأسير دية صقصة (

بققبة داص ية ) من قال اد مل اا ل نفسة ،ييون من مهمقيهق اديأيد من يغا ق مدونة ادس وش اديل يل

يان هق.

وكهدش يوصيقت دباسة (أاوحمقل  )2009اديل أوصت بضبوبة قيقل د نة ميصصصة ملك ه

ديبض ميقب ه يغاي قت مبقدئ وقواعد ادحوكمة وادضوابط ادمبيبغة اهق ،واد مرل ع ى نلب مفهول

ور قتة ادحوكمة بلكل أوس ددى كقتة ااغباف هات اد القة ،واصداب ادنلبات وادي يمقت اديل ي كر

هدش اامب ،واشديشال ب واعد ق ومبقدئهق تل ادم يم ادمقدل.
وتل رغقب م سسسقت ادم يم ادمدنل دل يل اشسيدشا ع ى أى دباسة يصي ها اد غقم

سوى دباسة لبف( ،)2005واديل ينقودت ادبققبة ادمقدية تل ادمنظمقت اا ية ،ودباسة لق ن

( )2007اديل ينقودت ادبققبة اإلدابكة تل ادمنظمقت اا ية ،وبهدش ي ياب هه اددباسة ادرقدرة اديل يي ق
بقدبققبة ادداص ية تل منظمقت ادم يم ادمدنل ،واددباسة ااودل اديل يي ق ادباسة دوب ادبققبة ادداص ية

تل شكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل تل قغقم شة.
وبنق ع ى مق ساق يمكن صيق ة ملك ة اددباسة من صالا ادس اا ادبئير اديقدل:
ما دور الرقابة الداخلية في زيادة فعالية الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة؟
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 1.3متغيرات البحث

المتغير المستقل:ادبققبة ادداص ية بأب قد ق يلمل:

 -1ا ئة ادبققبة .Control Environment
 -2أنلغة ادبققبة . Control Activitie

 -3ادم ومقت واشيصقشت .Information & Communication
 -4أنلغة ادميقب ة .Monitoring Activities
 -5ي يل ادمصقغب. Evaluation Risk
المتغير التابع :شكقدة ت قديةادحوكمة.

مبررات اختيار أبعاد الرقابه الداخليه :

يل اصييقب ااب قد ادصمسه د بققبه ادداص يه وت ق إلغقب .COSO 1992
الشكل رقم ()1.1
العالقة بين متغيرات الدراسة
المتغير المستقل(الرقابة الداخلية)

المتغير التابع

بيئة الرقابة
زيادة فعالية
الحوكمة

أنشطة الرقابة
المعلومات واإلتصاالت
أنشطة المتابعة
تقييم المخاطر

المتغيرات الضابطة
الجنس – العمر – سنوات الخبرة – الدرجة الوظيفية – المؤهل العلمي
المصدر  :جرد بوساطة الباحثة ()2016
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1.4فرضيات البحث


الفرضية الرئيسة األولى:

يو رد عالقرة هات دشدرة رحصرقئية عنرد مسريوى دشدرة ) )α≤ 0.05ار ن ادبققبرة ادداص يرة وشكرقدة

ت قدية ادحوكمة.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 -1يو د عالقة هات دشدة رحصقئية عند مسيوى دشدة ) )α≤ 0.05ا ن ا ئة ادبققبة وشكقدة

ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ب غقم شة.

 -2يو د عالقة هات دشدة رحصقئية عند مسيوى دشدة ) )α≤ 0.05ا ن أنلغة ادبققبة وشكقدة
ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ب غقم شة.

 -3يو د عالقة هات دشدة رحصقئية عند مسيوى دشدة ) )α≤ 0.05ا ن ادم ومقت
واشيصقشت وشكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ب غقم شة.

 -4يو د عالقة هات دشدة رحصقئية عند مسيوى دشدة ) )α≤ 0.05ا ن أنلغة ادميقب ة
وشكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ب غقم شة.

 -5يو د عالقة هات دشدة رحصقئية عند مسيوى دشدة ) )α≤ 0.05ا ن ي يل ادمصقغب وشكقدة
ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ب غقم شة.



الفرضية الرئيسية الثانية:

يو ررد عالقررة هات دشدررة رحصررقئية عنررد مسرريوى دشدررة ) )α≤ 0.05ا ر ن أرررب ادبققبررة ادداص يررة

وشكقدة ت قدية ادحوكمة.


الفرضية الرئيسية الثالثة:

يو د تبوق هات دشدة رحصقئية عند مسيوى دشدة ( )α≤ 0.05تل اسي قبة أتباد اد نة حوا

ادبققبة ادداص ية ي شى د ميي بات ادديميباقية اديقدية ( اد نر -اد مب – ادم ل اد مل – سنوات ادصابة
– اددب ة ادوظيفية ).



الفرضية الرئيسة الرابعة:

يو د تبوق هات دشدة رحصقئية عند مسيوى دشدة ( )α≤0.05تل اسي قبة أتباد اد نة حوا

شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى د ميي بات اديقدية ( اد نر -اد مب – ادم ل اد مل – سنوات ادصابة –

اددب ة ادوظيفية).
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 1.5أهداف البحث:

 -1ادي بف ردى دوب ا ئة ادبققبة تل شكقدة ت قديةادحوكمة.

 -2ادي بف ردى دوبأنلغة ادبققبة تىشكقدةت قديةادحوكمة.

 -3ادي بف ردى دوب و ود نظقل د م ومقت واشيصقشت تل شكقدة ت قديةادحوكمة.
 -4ادي بف ردى دوبأنلغة ادبققبة تىشكقدة ت قديةادحوكمة.

 -5ادوقوف ردى ادم وققت اديل ي رب س بق تل شكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل
تل قغقم شة.

 1.6أهمية البحث:
األهميةالعملية:

 -1راباش اددوب ادمهل د بققبة ادداص ية تل شكقدة ت قديةادحوكمة وتق أسر ومفق يل د دة ،اامب
اده

د

ادل ادي ل من ادمصرقغب اديل يي بض دهق م سسقت ادم يم ادمدنل اد قم ة تل

قغقم شة ،ممق ن كر ر قبق ع ى أدا

 -2د بح

أ مية؛ ح

رنه

هه ادم سسقت.

بى ع ى واحدة من أ ل اد غقعقت ادم ربة تل ادم يم ادف سغ نل ،

ويلقبش هه ادمنظمقت ا هود كا بة من صالا ملقبكيهق تل عم ية ادينمية تل مصي ف

ادم قشت.

 -3يلكل ها ادبح

صوبه دواق يغا ق ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل تل قغقم شة

،واديل قد ييون دنيقئ هق ويوصيقيهق أ مية د مهيم ن اهها ادموضوم ،و أن يسق ل تل ي ديل

ادمسقعدة دههه ادمنظمقت تل م قا يغا ق ادحوكمة.
األهمية العلمية:
-2
-3
-4

 -1ادي بف ردى دوبادبققبة ادداص ية تل منظمقت ادم يم ادمدنل .
ادي بف ردى دوب ادبققبة ادداص ية تل شكقدة ت قديةادحوكمة
يسيمد ادبح

أ م يه كونه أوا بح

ع ى حد ع ل ادبقحرة بح

بلركل صرقي ترل م رقا دوب

ادبققبة ادداص ية تل شكقدة ت قديةادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل تل قغقم شة.

سوف يسقعد اددباسة ادبقحرة تل شكقدة م بتيهق حوا موضوم ادبققبة ادداص ية وعالقيهق

بقدحوكمة.

ودم قد ة اد وان

اشسيبقنة كأداة بئيسة د بح

سي أ ادبقحرة ردى م ادايقنقت ااودية من صالا

اديح ية دموضوم ادبح

يصمل صصيصق دهها اديبض ،ها بقإلضقتة ردى عدد من ادم قبالت

سوف ي بكهق ادبقحرة م ادمد بكن ادينف ه ن ،وادمقد ن.
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1.7مصطلحات الدراسة:
أوال -دور:



عبته Land bergبأنه نمط من ادسر وش ادميوقر مرن قارل تربد أو مقعرة مرق مرن صرالا موقرف
م ن(ادشب د .)11:2008

ثانيا -الرقابة الداخلية:



عبتت ادبققبة ادداص ية بأنهق عم ية ي ول اهق ادمد بون وم ر اإلدابة و ب ل من ادموظف ن،

يهدف ردى يوت ب يأي د م وا تيمق ي ق ايح ق اا داف اديقدية:



كفق ة اد م يقت وت قد يهق
موروقية ادي قبكب

 اشميرقا د وان ن واد وائح ادم موا اهق.
).(Internal control- integrated framework –COSO -Dec,2012
وس يل اسيصدال مصغ ح ادبققبة ادداص ية تل اددباسة ع ى أنه نظقل داص ل مو ود داصل

ادمنظمة دضمقن اشديشال بقدسيقسقت واإل اب ات ادداص ية د منظمة وادوابدة تل اددد ل اإلداب وادمقدل
وبقديقدل نيأيد من اشديشال ايغا ق مبقدئ ادحوكمة داصل ادمنظمة.


ثالثا-فعالية:
عبتت ادف قدية بأنهق :أدا ااعمقا ادصحيحة بغبك ة صحيحة ،وادف قدية يبيبط بقد يقدة

،وادف قدية وييح ق عندمق ييون نقش ب ية واضحة وأ داف محددة واسيباي يقت ومبقدئ وقيل وينمية
ويغوكب ،و ب هدش من سمقت اد يقدة( لق ن.)2010:

وس يل اسيصدال مصغ ح ادف قدية تل اددباسة ع ى أنهق يغا ق مبقدئ ادحوكمة داصل ادمنظمة

بغبك ة صحيحة ،وهدش ديح ق أ داف ادمنظمة وينف ه اسيباي يقيهق.


رابعا-الحوكمة:
عبتت ادحوكمة بأنهق :ادنظقل اده

من صالده يل يو يه أعمقا ادمنظمة ومباقايهق ع ى أع ى

مسيوى؛ من أ ل يح ق أ داتهق وادوتق بقدم ق ب ادالشمة د مسئودية وادن اش ة وادلفقتية(حمقد.)2005
وس يل اسيصدال مصغ ح ادحوكمة تل اددباسة ع ى أنه ادنظقل اده

ادمنظمة بلكل ت قا ؛ دضمقن يح ق اا داف اد قمة د منظمة.


يغاي ه داصل

خامسا-منظمات المجتمع المدني:
عبتت بأنهق ادح ش ادمليق نسايق عن اددودة ،واده

يحيو ع ى نس ج ميلقبش من اد الققت

اديل ي ول ا ن أتباده من هة  ،وب نهل وب ن اددوا من هة أصبى ،و ل عالققت س يمة ي ول ع ى
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يبقدا ادمصقدح وادمنقت

وادي ققد واديباضل واديفق ل واشصيالف وادح وق وادوا بقت وادمسئوديقت،

ومحقسبة اددودة تل كقتة ااوققت اديل يسيدعى ت هق ااتباد محقسايهق( شكدان.)2005،
وس يل اسيصدال مصغ ح منظمقت ادم يم

ادمدنل تل اددباسة ع ى أنهق ي ش

ادم سسقت اد قم ة تل قغقم شة ،واديل يلكل قغقعق واس ق مينوعق؛ بسا
وادصدمقت اديل ي ول اي ديمهق د م يم .
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ينوم نغقق اانلغة

الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
 زملبحثألزهول:ألةعــاألزر قعباألزرازخــا.أل
 زملبحثألزرثعني:ألزحلمكما.ألأل
 زملبحثألزرثعرث:ألةنظمععألزجملمعألزملاني.

املبحث األول
ماهيــــة الرقــــابة الداخلية
زملقاةا
 1.1.2ةفهم ألزر قعباأل.
 2.1.2أـمـاألزر قعبا.
أل3.1.2أنمزعألزر قعبا.
 4.1.2عنعص ألزر قعباألزرازخــاأل.
 أوالً:بـئاألزر قعبا.
 ثعنـعً:ألتقــ ألزملخعط .
 ثعرثعً:ألزمل ـمةععألوزالتصعل.
 سزب عً:ألأنشطاألزملتعب ا.أل
 خعةسعً:زمل زقبا.
 5.1.2حما زعألف عرـاألنظع ألزر قعباألزرازخـي.
 6.1.2زالعتبعسزعألزريتألجيبألأنألتؤخذألبعحلسبعنألعناألتصمـ ألزرنظع ألزر قعبي.
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المقدمة

من ادم بوف ع ميق أن ادبققبة ل ااداة اديل عن غبك هق يل اديأيد من ينف ه ادمهقل وت ق

د صغط وادابامج ادم ببة ،وي ويل مسيوى اادا اده

يل بم يضقه ادينف ه داصل ادوحدات ادمصي فة .و ها

ادنوم من ادبققبة شاوا داصل ادوحدة من قال اشدابة اد يق كبققبة داص ية ع ى اشنلغة كقتة ،و نقش

نوم صب من ادبققبة شاوا صقبج ادوحدة من قال أصحق

ب ور اامواا واده ئقت ااصبى كبققبة

صقصة ع ى يصبتقت اإلدابة اد يق.
كمق ويح ق و ود نظقل ت قا وكف د بققبة ادداص ية تل أ لبكة حمقية اصحق

ادمص حة

تل ادلبكة ،وبصفة صقصة ادمسق م ن وادمسيرمبكن وكقتة ااغباف هات ادص ة بقدلبكة مرل ادانوش
واددائن ن واد مقا.

وي ياب نظقل ادبققبة ادداص ية تل أ

لبكة بمرقبة صط اددتقم ااوا اده

يحمل مصقدح

ادمسق م ن بصفة صقصة وكقتة ااغباف هات ادص ة بقدلبكة؛ان نظقل ادبققبة ادداص ية و ادنظقل

اده

وتب ادحمقية د م ية اإلنيقج د م ومقت ادمقدية اديل يمكن اشعيمقد ع هق تل ايصقه ق اببات

اشسيرمقب واشئيمقن ادس يمة( Cormichael,2004: 127).

1.1.2مفهوم الرقابة

ي ددت مفق يل ادبققبة وينوعرت اب ادييرق

ت هرق ار ن ادملريي ن ترل ادم رقشت ادمصي فرة ،ح ر

عبتهق كل منهل من شاوية يصصصه ،وس يل نق ادي بض دب ض مفق يل ادبققبة كمق اب ق ادمليي ون تل

م قا اإلدابة  ،ونادأ اايقن ادمق ية اد يوية دي مة بققبة.

تفل اد ية اد ببية :بق :تل أسمق هللا ي قدى ،ادبق ر  :و رو ادحرقتا ادره ش يي ر

عنره لرل .

وتررل ادحررد :ابقاوا محمرردا تررل أ ررل ا يرره،أ احفظرروه ت ر هل ،واديبق :اشنيظررقب ،و ررق ادبق ر  ،بم نررى

ادمنيظب وادحقتا وباق

هللا  -أ صقته( -دسقن اد ب إلان منظوب.)1699،

ووبد أيضق بققبة اسل مصدبه بق  ،وي نل شحا وحبر وحفا.

(مصيقب ادصحقح،252:ادمن د.)276:

ادف ل باق
غبت ن أحد مق بق

توشنه تقعل ورالرية بق
واآلصب مباق

ومصدبه ادمفقع ة وي نل ادملقبكة ،أ أن ادف ل يل ا ن

(ادم ل ادوسيط).

وبهدش يمكن أن نسيص ي أن ادبققبة يحمل م ن ن مصي ف ن ،و مق :اشنيظقب ،وادملقبكة.
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وي بف م ر م ق ب اديدق ق واديأي د اددودل تل م يقب اديدق ق ( )315ادبققبة ادداص ية بأنهق:

عم ية يصمل وينفه من قال أودئش ادمك ف ن بقدبققبة واإلدابة وادموظف ن اآلصبكن؛ ديوت ب يأي د م وا

بلأن تحقيق أهداف المنشأة فيما يتعلق بما يلي:
 موروقية ي ديل ادايقنقت ادمقدية.
 تقع ية اد م يقت وكفق يهق.

 اشميرقا د وان ن واانظمة ادمغب ة.
تعريف آخر للرقابة :ي ياب ادبققبة ادداص ية م موعة من ادنظل واإل اب ات وادغبق اديل ييصه ق اإلدابة
دحمقية أصوا ادمنلأة ودضمقن دقة وسالميهق ادايقنقت وشكقدة دب ة اشعيمقد ع هق ،وشكقدة اديفق ة

اديلي ية وضمقن اشديشال بسيقسقت اإلدابة ادموضوعة .وقد عبف نظقل ادبققبة ادداص ية بأنه نظقل
ادفحي ادداص ل واديدق ق ادداص ل ادمغاق من قال ادمنلأة ديمكن ردابة ادمنلقة من ادسيغبة ع ى

ادنلقغقت اديلي ية وادمقدية واديل ييون من مسئوديقيهق ).) Stettler,1982

وكهدش يمكن أن ي بف ادبققبة ادداص ية بأنهق ادصغة ادينظيمية واإل اب ات وادوسقئل ادميب ة من
قال ردابة ادمنلأة د محقتظة ع ى أصوا ادمنلأة ،واديأيد من صحة ادايقنقت ادمحقساية ،وشكقدة اديفق ة

اإلنيق ية ،وشكقدة اشديشال بقدسيقسقت ادمحقساية.

ومن التعريف السابق نجد أن نظام الرقابة الداخلية يتضمن عددا من األهداف منها:
 يوت ب ادحمقية ادالشمة اصوا ادمنلأة.

 يوت ب اددقة تل ادايقنقت ادمحقساية ودب ة اشعيمقد ع هق.
 شكقدة اديفق ة اإلنيق ية.

 اديح ق من اشديشال بقدسيقسقت اإلدابكة ادموضوعة.

 ينظيل ادملبوم ديوضيح ادس غقت وادصالحيقت وادمسئوديقت.
وي د ها ادي بكف لقمال؛ ح ر

رنره يضرمن أنظمرة ادضربط ادرداص ل واديردق ق ادرداص ل وأنظمرة

ادبققبة ادمقديرة و رب ادمقديرة؛ وهدرش ديح رق ادبققبرة ادوققئيرة ( دمنر ااصغرق واديرع واديالعر  ،وادسربقة

تررل اييلررقتهق عنررد ادحدو ،كررهدش ادسرريغبة ع ررى م رواغن اإلسرباف تررل اسرريصدال ادمروابد ادميقحررة وشكررقدة
اديفق ة اإلنيق ية ) (ادمغقبنة.) 207:2009،
وقد عبف ادم يقب بقل (" )400ي د ب ادمصقغب وادبققبة ادداص ية"

نظقل ادبققبة ادداص ية

بأنه:كقتة ادسيقسقت واإل اب ات وادضوابط ادداص ية اديل ييانق ق ردابة ادمنلأة دمسقعديهق قدب اإلمكقن
تل ادوصوا ردى دتهق تل ضمقن ردابة منظمة اد مل وكفق يه ،وادميضمنة اشديشال بسيقسقت اإلدابة
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وحمقية ااصوا ،ومن اديع و اييلقته ،وادصغأ ودقة ادس الت ادمحقساية واييمقدهق ويه ئة م ومقت

مقدية موروقة تل ادوقت ادمنقس

(م يقب بقل.)400،2003:

وقد عبتت د نة ر اب ات ادم اب ة اديقب ة دم م ادمحقسا ن اد قنون ن اامبكك ن AICPA

ادبققبة ادداص ية بأنهق:صغة ادينظيل وكل ادغبق واإل اب ات وااسقد

اديل يض هق ردابة ادلبكة ،واديل

يهدف ردى ادمحقتظة ع ى أصوا ادلبكة وضمقن دقة ادم ومقت ادمحقساية وصحيهق ،وشكقدة دب ة

اشعيمقد ع هق ،ويح ق اديفق ة اديلي ية ،واديح ق من اديشال اد قم ن وبقدسيقسقت اإلدابكة اديل
وض يهق اإلدابة.

كمررق وكيضررح مررن ادي بكررف ادموس ر د بققبررة ادداص يررة أن ادبققبررة ادداص يررة يمكررن أن ين سررل ردررى

قسم ن ،بقإلضقتة ردى نظقل ادضبط ادداص ل  ،صيي اد سل ااوا بقد وان
ادمحقس رراية Control

 ،Accountingوكص رريي اد س ررل ادر ررقنل بقد وانر ر

ادمحقساية ويسرمى ادبققبرة

ادمي ررة بقديف ررق ة اإلنيق ي ررة

ويح ررق كف ررق ة اد م ي ررقت واشدير رشال بقدسيقس ررقت اإلدابك ررة ادموض رروعة ويس ررمى ادبققب ررة اإلدابك ررة

، Administration Controكمررق أنرره مو ررود تررل ادممقبسررة اد م يررة،وش و ررد حررد تقصررل ار ن ادبققبررة
ادمحقساية وادبققبة اإلدابكة( .ح قش .) 83:2010،
أمق اد قدل ادفبنسل نب تق وا  1924اده

ي د واحدا من بواد اإلدابة ادي دية ،تي ياب

ي بكفه د بققبة من أقدل ادي بكفقت وألهب ق تل حيقيه اإلدابكة ،ح
بأن كل لل

يل حس

عبف ادبققبة ادداص ية بأنهق اديأي د

ادصغةادموضوعة وادي يمقت ادصقبمة وادمبقدئ اد قئمة ،و دف ادبققبة و

يلصيي ن قط ادض ف وااصغق ويصحيحهق ومن حدورهق تل ادمسي ال ،ويمقبر ادبققبة ع ى

االيق وادنقر واإل اب ات( .ع ل و صبون.)251 :1995،

2.1.2أهمية الرقابة الداخلية:

هه ادوظيفة من أ ل ادوظقئف د قئد اإلداب ؛ ره اوسقغيهق يسيغي اديح ق من مدى ينف ه

اا داف ادمبسومة د منظمة ،أ

أنهق وظيفة م اب ة وكهدش وظيفة ي مل ع ى رظهقب ن ط ادض ف

وكلف ااصغق ادمو ودة تل ادينظيل ؛حيى يمكن رصالحهق واد مل ع ى من ييباب ق.
وي ياب ادبققبة وظيفة ردابكة مغ وبة تل كل ادمسيويقت اإلدابكة وديست م صوبة ع ى اإلدابة
اد يق ت ط  ،وان كقنت يصي ف من موق ردى صب حس

اصيالف ادس غقت ادمصودة د مد بكن تل

ادمنظمة ،ويابش أ مية ادبققبة تل ص يهق ادوري ة ابققل مكونقت اد م ية اإلدابكة.
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تقدبققبة دهق ص ة وري ة بقديصغيط :تهل يسمح د مد ب بقديلف عن ادملكالت واد وائق اديل

ي ف ر اش ينف ه ادصغة  ،ويل به تل ادوقت ادمنقس

بضبوبة ي د هق أو اد دوا عنهق ك يق ،أو ااصه

اإحدى ادصغط اداد ة ع ى نحو مق ألبنق رديه من ادي بض دموضوم اديصغيط.
وكهدش تإن ادبققبة دهق ص ة بقدينظيل تهل اديل ييلف د مد ب عن أ ص ل يسود انق ادهيكل

ادينظيمل دوحديه اإلدابكة.

أمق تل م قا اديفويض تال يسيغي ادمد ب أن يفوض وا بقيه رش رها يوتبت دديه وسقئل بققاية

دم اب ة ادنيقئج ؛ان ادمفوض يظل مسئوش عن رن قش ادمفوض رديه د وا بقت اديل توضهق.

كمق أن ادبققبة دهق ص ة أيضق ب م ية رصداب ااوامب وب م ية ادينس ق؛ ره يسيغي ادمد ب عن

غبك هق ادي بف ردى مدى ينف ه ق اببايه ومدى قاودهق من قن

أعضق ادينظيل ،و ل اديل يمكن ادمد ب

تل ادنهقية من م بتة أو ه اد صوب تل ادينس ق تل منظميه اإلدابكة ،تي مل ع ى يالت هق أو

يهد هق(مصغفى.)102-101 :2012،

كمق يادو أ مية ادبققبة بأنهق بمرقبة منظل ادح اببه أ

اديبموسيقت ادمو ودة تل ادرال ة أو

اامقين ادمكيفة،و ح نمق ينحبف ادح اببة داصل ادرال ة أو اامقين ادمكيفة ي ول ها اديبموسيقت اي د د
ها اشنحباف واشسي قبة يب ق دهدش؛ حيى يمكن أن يصل ادح اببة ردى ادم دا ادمغ و (أحمد.)2005،

3.1.2أنواع الرقابة
أوال -الرقابة حسب المعايير

وتتضمن الرقابة على أساس اإلجراءات ورقابة على أساس النتائج
 -1الرقابة على أساس اإلجراءات:

ي ول ادبققبة ع ى أسقر اد واعد واإل اب ات ب يقر اديصبتقت اديل يصدب عن ادمنظمقت

اد قمة ،ومغقب يهق بم موعة اد وان ن واد واعد وادضوابط وادغبق واإل اب ات ،وكبكش ها ادنوم من
ادبققبة ع ى اديصبتقت اديل يصدب من وحدات اإلدابة اد قمة ومن اد قم ن ت هق ،ودير ع ى مق يح ة
هه اديصبتقت من نيقئج.

 -2الرقابة على أساس النتائج:
ي ول ادبققبة ع ى أسقر ادنيقئج ب يقر ادنيقئج ادنهقئية اديل يح هق ادمنظمقت اد قمة ،وتق م ق ب
يمكن قيقسهق موضوعيق؛ تهها ادنوم من ادبققبة ش يقب وي ول اديصبتقت وادنلقغقت اديل ي ول اهق

ادمنظمقت اد قمة،وانمق بكش ت ط ع ى ادنيقئج اديل يح هق هه ادمنظمقت) ند.)2014،
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ثانيا:الرقابة حسب موقعها من األداء:
 -1الرقابة السابقة:

يسمى بقدبققبة ادمقن ة أو ادوققئية ،ويهدف ردى ضمقن حسل اادا أو اديأيد من اشديشال

انصوي اد وان ن وادي يمقت تل رصداب اد اببات أو ينف ه اإل اب ات ،كمق يهدف ردى يبل د اد اببات

وينف ه ق بصوبة س يمة وت قدة.
 -2الرقابة الالحقة:

يسمى ادبققبة ادب دية أو ادبققبة ادمسيد نة ،وتل ها ادنوم من ادبققبة ش يل ي ويل يصبتقت

وق اببات وا اب ات وحدات اإلدابة اد قمة رش ب د حدو اديصبتقت ت ال؛ ان ي ويل اادا ب د أن يكون
ها اادا قد وق بقدف ل

ل ادبققبة ادالح ة هات غقب ي ويمل أو يصحيحل( ند.)2014،

ثالثا -الرقابة وفقا لمصادرها:
 -1الرقابة الداخلية:

ي صد بقدبققبة ادداص ية أنوام ادبققبة اديل يمقبسهق كل منظمة انفسهق ع ى أو ه ادنلقغقت

واد م يقت اديل ي د هق ،واديل يميد صالا مسيويقت ادينظيل ادمصي فة.
 -2الرقابة الخارجية:

ي ياب ادبققبة ادصقب ية عمال ميممق د بققبة ادداص ية؛ هدش انه رها كقنت ادبققبة ادداص ية ع ى

دب ة عقدية من اإلي قن بمق يكفل حسن اادا  ،تإنه دير رمة دام عندئه ردى بققبة أصبى صقب ية ،دهدش

تإن ادبققبة ادصقب ية تل اد قدة ييون لقم ة أ

ب يفص ية ،كمق أنهق يمقبر اوسقغة أ هشة مسي ة

ميصصصة ،مق يكفل اشغمئنقن ردى أن اد هقش اإلداب د منظمة أو ادمنلأة ش صقدف اد واعد
واإل اب ات.وعقدة مق يب أ هشة ادبققبة اإلدابة اد يق ،و ها ي غ هق مكقنة مبموقة وقوة دت عقدية
واسي الش يمكنهق من حبكة اد مل وب د ق عن يدصل اا هشة ادينف هية تل أعمقدهق أو محقودة اديأر ب تل

اي ق قيهق (مصغفى.)101–99:2012،
أقسام الرقابة الداخلية:

 -1الرقابة المحاسبية Accounting Control
ي ياب اإلدابة ادمقدية أ و ردابة ادحسقبقت بقدلبكة ل ادمسئودة عن وض نظقل س يل د بققبة

ادمحقساية؛ اهدف حمقية ااصوا وشكقدة ادر ة تل ادم ومقت ادمحقساية ،وبقديقدل شكقدة دب ة اشعيمقد
ع هق (لحقية.)58:2006،
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كمق أنهقصغة ينظيمية يلمل كل ادوسقئل واإل اب ات اديل يهيل أسقسق ويبيبط مبقلبة

بقدمحقتظة ع ى ااصوا ودب ة اشعيمقد ع ى ادس الت ادمحقساية اديل ييح ق بغبكق ادوسقئل
اديقدية:

 ادنظل ادف قدة د س غة واشعيمقد.
 ادبققبة ادغاي ية ع ى ااصوا.

 عشا ااعمقا ادمي ة بقدمحقتظة ع ى ااصوا عن ادوا بقت ادصقصة بقديس ل تل اددتقيب
وادي قبكب ادمحقساية.

 ر قد نظقل مسيند

س يل ونظقل محقسال س يل ي يمد ع ى م موعة مييقم ة من اددتقيب

وادمسيندات ونظقل ت قا د يدق ق ادداص ل.

كمق أن ادبققبة ادمحقساية ى بققبة مقن ه تل غاي يهق؛ ح
واامن اديل يمكن أن يحوا دون حدو

واد وائح.

رنهق م موعة ر اب ات وم ق ير ادبققبة

ااصغق تل ادايقنقت وااصغق تل اإل اب ات ادمحقساية

الرقابة الداخلية:د د عبتت د نة م ق ب اديدق ق ( )SASN01بأنهق ادصغة ادينظيمية ومق بيبط اهق
من ر اب ات وأسقد

يهدف ردى حمقية ااصوا ،واديأيد من دقة ادايقنقت ادمحقساية ادمسيصدمة تل

ادس الت ادمحقساية ).(AICPA ProfessionalStandards ,1981
 -2الرقابة اإلدارية Administration Control

صغة ينظيمية يلمل كل ادوسقئل واإل اب ات اديل يهيل أسقسق اي شكش اديفقية تل ااعمقا
واشديشال بقدسيقسقت اإلدابكة اديل يبيبط عقدة بقدس الت واددتقيب ادمحقساية بغبكق

ييح ق عن غبكق ادوسقئل اديقدية:

 اديح ل اإلحصقئل ودباسة ادشمن وادحبكة. -ابامج يدبك

اد قم ن وي قبكب اادا .

 -ادم شانيقت ادي د بكة وبققبة اد ودة.

 -ادبسول ادايقنية وم بتة ادييقد ف ادنمغية ( ادم يقبكة ).

أنواع الرقابة اإلدارية:

هناك أنواع عديدة للرقابة اإلدارية منها:

أوال -الرقابة من حيث توقيت حدوثهاTimelines control
ع ى أسقر ها ادم يقب ادشمنل يمكن يصن ف ادبققبة ردى:
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ب مبقلب ،واديل

 -1الرقابة الوقائية:
ي مل ها ادنوم من ادبققبة ع ى أسقر ادينا أو يوق ادصغأ واييلقته قال حدوره ،ويأصه ها

ادنوم من ادبققبة بقدحسبقن ضبوبة اشسي داد دموا هيه أو ادح ودة دون حدوره .وتل ادممقبسة اد م ية
ي نل أن ع ى ادمد ب أن ش نيظب حيى يأييه ادم ومقت عن وقوم ادصغأ أو اشنحباف ،ال يو
ع يه أن يس ى انفسه ده ويحقوا كلفه قال حدوره ،أ

بصوبة مسيمبة.

.1

ع يه أن و ه ويلبف وكيقب س ب اد مل

الرقابة المتزامنة:
ي صد اهها ادنوم مباقبة س ب اد مل أوش بأوا ،أ

منه ادا يه وحيى نهق يه ،تن ير اادا

ادحقدل ون يمة بم قبنيه م ادم ق ب ادموضوعة شييلقتقشنحباف أو ادصغأ دحظة وقوعه واد مل ع ى
يصحيحه تو اب دمن اسيفحقا أربه ادضقب ودوقف ح ل ادصسقبة.
وش ييوقف ادبققبة بم بد رن قش اد مل ح

ادموضوعة س فق تل ادصغة واديبض من ها اإل اب

ي قبن ها اإلن قش ادف ل اد قل م ادم ق ب

توب د ال هق
و بصد اشنحباتقت واإلبالغ عنهق ا

ومن ييباب حدورهق تل ادمسي ال.

ثانيا -الرقابة من حيث مستوياتها اإلدارية :

يصنف ادبققبة وتق ها ادم يقب ضمن رالرة أنوام ل:

 -1الرقابة على مستوى الفرد:

يس ى ها ادنوم من ادبققبة اإلدابكة دي يل أدا ااتباد اد قم ن وم بتة مسيوى كفق يهل تل

اد مل وس وكهل ،وهدش بم قبنة أدائهل م ادم ق ب ادصقصة اهدش.
 -2الرقابة على مستوى الوحدة اإلدارية:

هدف ها ادنوم ردى قيقر اإلن قش ادف ل وي يمه إلدابة واحدة أو قسل من أقسقمهق؛ دم بتة

مدى كفق ة أدائهق دمهقمهق ويح ق اا داف ادمغ وبة منهق.

-3

الرقابة على مستوى الشركة ككل:
و ادمسيوى ادرقد

د بققبة تل ادم سسقت وادلبكقت واديبض منه ي يل اادا ادي ل ت هق،

وم بتة مدى كفق يهق تل يح ق اا داف اد قمة اديل ي مل من أ ل يح ي هق ،مرل :نس

ادببحية اديل

يل يح ي هق تل نهقية ادسنة ،وحصة ادم سسة تل ادسوق ادي قب وقدبيهق ادينقتسية ) منيدى لبكة

ادمحقسا ن اد ب .) 2014،

ثالثا -الرقابة حسب أهدافها أوموضوعاتها
يسمى تل ب ض ادم اب

بقدبققبه من ح

نوعية اشنحباف و ى نوعقن  :ادبققبة اإل قاية ،وادبققبة

ادس اية (يق ل.)319-318:1994،
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 -1الرقابة اإليجابية:
ادهدف منهق و اديأيد من أن اديصبتقت واإل اب ات يس ب وت ق د وائح واانظمة وادي يمقت ادم موا
اهق بمق يكفل يح ق اا داف.

وكيل هدش عن غبكق يحد د اشنحباتقت اإل قاية دم بتة أسبقاهق ويدعيمهق ،ومن رل اشسيفقدة منهق

بلكل أياب تل ادمسي ال ( عبقر.)14:1995 ،
 -2الرقابة السلبية:

ي صد اهق رييلقف ااصغق ويص د ق ،وادهدف من هه ادبققبه من حدو

ادمصقدفقت ،وهدش

عن غبكق م ققبة ادمسئود ن عن سو اسي مقا ادس غه دون يو يه انيبقه ردى أو ه اد وه وادض ف تل

ادينف ه.

ويمكن اد وا :رن هه ادبققبه ي ول ع ى يحد د اشنحباتقت ادس ايه وم بتة أسبقاهق ومسابقيهق .
وادفبق ا ن ادبققبه اإل قاية وادبققبه ادس ايه و أن ادبققبه اإل قايه ي مل ع ى ضمقن حسن

س ب اد مل ،ودير يص د ااصغق كمق ل ادحقا تل ادبققبه ادس ايه.

رابعا -الرقابة من حيث تنظيمها:

يصنف ادبققبة غب ق دهها ادم يقب ردى أبب ة أنوام:

 -1الرقابة المفاجئة:

و هدش ادنوم من ادبققبة اإلدابكة اده

يل بصوبة مفق ئة ودون سقاق رنهاب؛ من أ ل مباقبة

اد مل وضبغه دون ايصقه يبي بقت مسب ة من ادمد ب أو ادبئير ادمبقلب.
 -2الرقابة الدورية:

ل اديل ينفه كل تيبة شمنية ،أ حس

دوا شمنل منيظل ،ح

يل يحد د ق وميق أو أيرب

كل أساوم ،أو كل لهب وقد وض اد دوا ادشمنل ع ى أسقر بب أو نصف سنو .
-3

الرقابة المستمرة:

ييل عن غبكق ادميقب ة واإللباف وادي يل ادمسيمب ادا اد مل
-4

(عيقع.)26-29 :2008،
الضبط الداخلي

و صغة ينظيمية يلمل كل ادوسقئل واإل اب ات اديل يهيل أسقسق اي شكش اديفقية تل حمقية
أصوا وممي يقت ادملبوم من اشصيالر أو ادسبقة أو ادضيقم أو سو اشسي مقا ،ومق بيبط به من
وسقئل أو م ق ير دتهق ضبط عم يقت ادملبوم ومباقايهق بغبك ة ي قئية مسيمبة ،وهدش

موظف اب

عمل ادموظف اآلصب؛ دضمقن س ب ااعمقا وعدل حدو
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ل كل

أصغق أو ع أو يالع

بأصوا وممي يقت وحسق

ادملبوم ،وي يمد ع ى ي سيل اد مل ويحد د اشصيصقصقت وادمسئوديقت

وادفصل ا ن اد مقا ادينف هية ،بح

ش ي هد ردى موظف واحد اينف ه اد م ية كقم ة من ادا يهق حيى

نهق يهق( .ادبمقحل)171-170 :2009،

كمق أن نظقل ادضبط ادداص ل و أنظمة ادضبط وادبققبة ع ى اد م يقت اد ومية د منلأة ،واده
موظف يل ريمقده واديح ق من صحيه من قال موظف صب؛ ح

أن هدش

د

ردى أن عمل أ

د

ردى اييلقف ااصغق واديع واشصيالر؛ تإنه اهدش ي ياب مس وش عن تحي نظقل ادضبط

ادداص ل( .ادمغقبنة)2009:214،

4.1.2عناصر الرقابة الداخلية

يييون ادبققبة ادداص ية من صمسة عنقصب بئيسة ،وك كد م ر م ق ب اديدق ق واديأي د اددودل

تل م يقب اديدق ق اددودل ( )351أن ي سيل ادبققبة ادداص ية ردى صمسة عنقصب وتب رغق اب مف دا
د مدق ن شعيبقب ك ف يمكن أن ي رب مصي ف نواحل ادبققبة ادداص ية دمنلأة ع ى اديدق ق ،وش ي كر

ادي سيل بقدضبوبة ك ف ي ياب وينفه ادمنلأة ادبققبة ادداص ية ،دهدش تإن مكونقت ادبققبة ادداص ية يلمل
اد نقصباديقدية:

 -1ا ئة ادبققبة.

 -2أنلغة ادبققبة.
 -3ادم ومقت واشيصقشت.
 -4أنلغة ادميقب ة.
 -5ي يل ادمصقغب.

مبررات اختيار العناصر الخمسة السابقة للرقابة الداخلية
التالية:





قامت الباحثة باختيار أبعاد الرقابة الداخلية التي سيتم تناولها خالل الدراسة لألسباب

عنقصب ادبققبة ادداص ية اديل س يل ينقودهق ني ع هق نموهج دودل .COSO

اددباسقت ادسقب ة أ م ت ع هق.

عنقصب ادبققبة اديل س يل دباسيهق ينقوديهق اادايقت ادسقب ة.

بقإلضقتة ردى أن هه اد نقصب ل اانس

ددباسة دوب ادبققية تل يغا ق مبقدئ ادحوكمة.

أوال -بيئة الرقابة:

ي صد اا ئة ادبققبة ادموقف اد قل د مد بكن واإلدابة وادبايهل وأت قدهل ادمي ة انظقل ادبققبة

ادداص ية وأ م يه تل ادم سسه ،ودا ئة ادبققبه يأر ب تل ت قدية ر اب ات ادبققبه؛ ح
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رنهق يمرل ادمظ ه

د مكونقت ااصبى  .وبدون و ود ا ئة بققبه ت قده دن نيج عن اد نقصب ااصبى بققبة داص ية ت قدة
بيض ادنظب عن وديهق (دحدوح و اد قضل.) 282:2009 ،

بيئة الرقابة والحوكمة:

نقش عدة عوامل يسقعد ع ى ن قح ا ئة ادبققبة ،واديل يمكن أن يسيصدل كم لب د حكل ع ى

ودة ا ئة ادبققبه  ،ويييون هه اد وامل من :

 -1عوامل داخلية:
ح

اشقيصقديه.

ين سل ادوب ق ردى عوامل دهق ص ه مبقلبه بقإلدابه وعوامل دهق ص ه اينغيل ادوحدة

1.1عوامل لها صله باإلداره نفسها تتمثل في عاملين اثنين هما:
 1.1.1االستقامه والقيم األخالقيه لإلداره والموظفين:
ح

رن ادن اش ه واد يل ااصالقيه ى عنقصب أسقسيه دا ئة ادبققبه اديل ي رب ع ى ت قدية

يصميل وادابة وميقب ة اد نقصب ااصبى ادمكونه د بققبة ادداص ية ،كمق أن ادن اش ه وادس وش ااصالقل مق
نيقج ادم ق ب ااصالقيه وادس وكيه د م سسه ،ويلمل ر اب ات اإلدابة إلشادة أو ي ل اددوات واإل اب ات
ب لبعيه و ب ققنونية و ب أصالقية.

اديل قد يدت ادموظف ن ردى اددصوا تل ر اب ات

 1.1.2فلسفة اإلداره وأسلوب التشغيل:
يليمل ت سفة اإلدابه وأس وبهق اديلي ل ع ى س س ة واس ة من ادصصقئي  ،و هه ادصصقئي

قد يلمل أس و

اإلدابه تل ي ل ادمصقغبوميقب يهق ،ومواقف اإلدابه وا اب ايهق بلأن رعداد ادي قبكب

ادمقديه  ،ومواقف اإلدابه ي قه م قد ة اام ومقت وادمهقل ادمحقسايه وادموظف ن.

2.1عوامل لها صله بتنظيم الوحدة االقتصادية ذاتها:
ييمرل تل أبب ه عوامل مهمة و ى كمق ل:

1.2.1الهيكل التنظيمي:
رن ادهيكل ادينظيمل وتب د هه ادبققايه اإلغقب اده
وم اب ة أنلغيهق ديح ق اا داف ادمب وه؛ ح

يل من صالده يصغيط وينف ه ومباقية

رن ادهيكل ادينظيمل ييغى كقتة احييق قت

ادم سسه ،وققدب ع ى موايبة اديغوبات ادمسي ا ية ( دغفل.)2009:262،

ثانيا-تقييم المخاطر:

رن عم ية ي يل ادمصقغب ل اد م ية اديل ي ول اهق ادمنلأة ديحد د واشسي قبة دمصقغب اد مل

ونيقئج هدش ،وا باض رعداد ادي قبكب ادمقدية يلمل عم ية ي يل ادمنلأة د مصقغب ك ف يحدد اإلدابة

ادمصقغب ادمي ة اإعداد ادايقنقت ادمقدية ،اديل ي غل بأيق صحيحق عقدش حس
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رغقب رعداد ادي قبكب

ادمقدية ادمنغاق د منلأة ،وي دب أ م يهق وي يل احيمقا وقوعهق وي بب اإل اب ات إلدابايهق ،ودهدش يلمل
وادظبوف ادصقب ية وادداص ية اديل قد يحد

ادمصقغب ادمي ة اإعداد ادي قبكب ادمقدية ااحدا

وي رب

بلكل عكسل ع ى قدبة ادمنلأة ع ى رصداب ويس ل وم قد ة واعداد ادي قبكب حوا ادم ومقت

ادمقدية ،بمق يفق م رربقيقت اإلدابة تل ادايقنقت ادمقدية ،وعندمق يل يحد د ادمصقغب ينظب اإلدابة تل
أ م يهق واحيمقا وقوعهق وك ف

أن يداب.

ويمكن دإلدابة رصداب ادصغط أو ادابامج أو اإل اب ات دينقوا مصقغب م نة ،أو قد ي بب قاوا

مصقغبة بسا

اديي فة أو اعيبقبات أصبى.

ويمكن أن تنشأ المخاطر أو تتغير بسبب ظروف مثل ما يلي:

 -1تغيرات في البيئة التشغيلية :يمكن أن ي د

اديي بات تل ادا ئة ادينظيمية أو اديلي ية ردى

يي بات تل ادضيوط ادينقتسية وادمصقغب ادمصي فة ردى حد كا ب.

 -2الموظفون الجدد :قد يكون د موظف ن اد دد يبك ش أو تهل مصي ف د بققبة ادداص ية.

 -3نظم المعلومات الجديدة أو المجددة:يمكن أن يي ب اديي بات ادمهمه وادسبك ة تل نظل
ادم ومقت ادمصقغبة ادصقصة بقدبققبة ادداص ية.

 -4النمو السريع :يمكن د يوس اديا ب ادسبك تل اد م يقت أن

هد ادبققبة وكشكد من مصقغب

حدو ي غل تل ادبققبة.

 -5التكنولوجيا الجديدة:قد يي ب ردصقا ي نيقت د دة تل عم يقت اإلنيقج أو نظل ادم ومقت من
ادمصقغبة ادمبيبغة بقدبققبة ادداص ية.

 -6النماذج والمنتجات واألنشطة الجديدة:رن اددصوا تل م قشت عمل أو م قمالت د منلقة صابة
ضئ ة اهق قد دصل مصقغب د دة مبيبغة بقدبققبة ادداص ية.

 -7عادة هيكلة الشركة :قد يصقح

رعقدة ادهيك ة يصفيضقت تل ادموظف ن ويي بات تل

اإللباف وتصل د مهقل ،ممق قد يي ب من ادمصقغبة ادمبيبغة بقدبققبة ادداص ية.

 -8عمليات أجنبية موسعة :يحمل اديوس تل عم يقت أ ناية أو امياليهق مصقغب د دة ،وكر اب
مق ييون مصقغب تبكدة يمكن أن ي رب ع ى ادبققبة ادداص ية ،ع ى سا ل ادمرقا مصقغب رضقتية
أو م ددة من م قمالت صبف اد مالت اا ناية.

 -9اإلصدارات المحاسبية الجديدة :قد

رب يانل مبقدئ محقساية

ادمحقساية ع ى مصقغب عند رعداد ادايقنقت ادمقدية.
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د دة أو يي ب ادمبقدئ

تقييم المخاطر والحوكمة:

ادحكل ادبل د ادف قا وادابة ادمصقغب ،ور قتة ادبققبة يمكن ان ييح ق ت ط رها كقنت ادم ومقت

صحيحة وقدمت دأللصقي ادمنقسا ن وتل ادوقت ادمنقس .
يمكن يح ق مكقس
ح

كا بة من صالا اعيمقد نظقل م ومقيل قو

رن اديينودو يق وحد ق ش ييفل ،واإل اب ات واد م يقت

باق

ع يه بلكل صحيح؛

يحد د ق بلكل واضح وي ن د

ادموظف ن ويدبكاهل وادحفقظ ع ى أع ى ادم ق ب ،كل هدش و من مهقل اإلدابة اد يق؛ د يأيد من أن
اد وامل ادداص ية وادصقب ية يمكن م ر اإلدابة من اديفويض تل ادممقبسقت ع ى ااقل بلكل
شئل ،ع ى يصميل اد م يقت ونظقل ادبققبة وب ض ر اب ات ادم اب ة ادداص ية اديل يحوا ادي قبكب

ردى م ر اإلدابة أو د نة م اب

ادحسقبقت.

أمق وا بقت ادحوكمة تهل أن ي دل ي بكب عن ادبققبة ادداص ية و ردابة ادمصقغب.

))189 :2004،Bulletin

ثالثا-المعلومات واالتصاالت:

ييون نظقل ادم ومقت من انية يحيية ( عنقصب مقدية وأ هشة حقسو

ألصقي وا اب ات وبيقنقت ،سييون ادانية اديحيية وببامج ادحقسو

) وببامج حقسو و

ب مو ودة ،أو ييون هات

أ مية أقل تل اانظمة اديل ل بلكل ك ل أو بئير دوية (حمشاو  ، (153:2008،واد د د من نظل

ادم ومقت يح ق اسيفقدة ع ى نغقق واس من اسيصدال يينودو يق ادم ومقت ،كمق ييون نظقل
ادم ومقت ادصقي بأ داف رعداد ادي قبكب ادمقدية اديل يلمل نظقل رعداد ادي قبكبادمقدية من اإل اب ات

وادس الت اديل أنلئت دمبقلبة ويس ل وم قد ة واعداد ادي قبكبحوا م قمالت ادمنلأة( وكهدش
ااحدا



وادظبوف) وادمحقتظةع ى ادمسئودية دألصوا واشديشامقت وح وق ادمسق م ن ادمي ة اهدش

( م ة ،)212-2015:211،ويب ق دهدش يلمل نظام المعلومات أساليب وسجالت:
يحدد مي ادم قمالت ادصحيحة ويس هق.
يا ن تل ادوقت ادمنقس

إلعداد ادي قبكب ادمقدية.

ادم قمالت ايفقص ل كقتية إليقحة اديصن ف ادمنقس

د م قمالت



ي ير قيمة ادم قمالت بأس و



يحدد ادفيبة ادشمنية اديل حدرت ت هق اد م يقت؛ د سمقح ايس ل ادم قمالت تل ادفيبة ادمحقساية



ادم قمالت واإلتصقحقت هات اد القة تل ادايقنقت ادمقدية

ادصحيحة.

ي بض بقدلكل ادمنقس

(ادساوم.(109:2011،

ييح يس ل قيميهق ادن دية ادصحيحة تل ادايقنقت ادمقدية.
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رابعا -أنشطة المتابعة:

ي بف أنلغة ادبققبة بأنهق :ادسيقسقت واإل اب ات اديل يسقعد تل ضمقن ينف ه ر اب ات

اإلدابة ،ع ى سا ل ادمرقا :ايصقه اإل اب ات ادالشمة دينقوا ادمصقغب اديل يهدد يح ق أ داف ادمنلأة،
دهدش تإن أنلغة ادبققبة سوا ضمن أنظمة يينودو يق ادم ومقت او اانظمة اد دوية دهق أ داف

مينوعة ،وكيل يغاي هق عند مصي ف ادمسيويقت ادينظيمية أو ادوظيفية ،وبلكل عقل يمكن يصن ف
أنلغة ادبققبة اديل قد ييون منقسبة د م ية يدق ق ع ى أنهق سيقسقت وا اب ات يصي مق ل:

 -1مراجعة األداء :يلمل أنلغة ادبققبة هه م اب قت ويح يالت اادا ادف ل م قال ادمواشنقت
واديوق قت و أدا ادفيبات ادسقب ة ،ومصي ف م موعقت ادايقنقت هات اد القة اديلي ية أو ادمقدية

م قال ب ضهق ،م يح يالت د الققت وا اب ات اسي صقئية ويصحيحية ،وم قبنة ادايقنقت ادداص ية
م ادموابد ادصقب ية د م ومقت ،وم اب ة اادا ادوظيفل أو أدا ادنلقط مرل م اب ة مد ب
دي قبكب حوا قبوض اسيهاليية مصبتية حس

ع ى اد بوض ويحص هق.

ادفبم وادمنغ ة ونوم اد بوض؛ من أ ل ادموات ة

 -2معالجة المعلومات :يل ر اب م موعة مينوعة من عنقصب ادبققبة دفحي دقة و اييمقا
ويفويض ادم قمالت ،وادم موعيقن ادواس يقن دنظل ادم ومقت يلمالن:
 -1عنقصررب بققبررة اديغا ررق ،ويغاررق عنقصررب بققبررة اديغا ررق ع ررى م قد ررة اديغاي ررقت
ادفبدير ررة ،ديسر ررقعد تر ررل ضر ررمقن أن ادم ر ررقمالت حص ر ر ت ،وأنهرررق مفوضر ررة و مس ر ر ة
وم قد ة بلكل كقمل دق ق.
 -2عنقصب ادبققبة اد قمة ،و ى ادسيقسقت واإل اب ات اديل يي ق بقد د د من
اديغاي قت ،ويدعل اد مل ادف قا د نقصب بققبة اديغا ق ،وهدش بقدمسقعدة تل
ضمقن اديلي ل ادصحيح ادمسيمب دنظل ادم ومقت.
وتشتمل عناصر الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات علي:
 مبكش ادايقنقت وعم يقت ادلبكة. اميالش ابامج اانظمة ويي ب ق وصيقنيهق. -أمن ادوصوا.

 -اميالش نظل اديغا ق ويغوكب ق وصيقنيهق.

 -3الرقابة الفعلية:ويلمل هه اانلغة اامن ادف ل دألصوا ،بمق تل هدش وسقئل ادحمقية
اديقتية مرل :اديسهيالت اآلمنة د وصوا ردى ااصوا و ادس الت ،واديفويض بقدوصوا ردى
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ابامج ادحقسو  ،و بد وم قبنة دوبكة م ادمبقد تل س الت ادبققبة ع ى سا ل ادمرقا –

م قبنة نيقئج بد ادن دية وادمصشون م ادس الت ادمحقساية.

 -4فصــــــل الواجبــــــات:رن يوك رر ررل أت ر ر رباد مصي ف ر ر ر ن بمس ر ر ر وديقت اديص ر ر ربكح بقدم ر ررقمالت ويس ر ر ر ل

ادم قماليواشحيفقظ بقاصروا ترل عرديهل ي صرد بره ي رل تربي ادسرمقح ا لرصي أن يكرون

ترل موقررف بيير

تيرره وكصفرل ااصغررق أو اديرع أرنررق ادينف ره اد ررقد دمهقمره ،ويلررمل اامر ررة

ع ر ررى تصر ررل ادوا بر ررقت رعر ررداد ادي ر ررقبكب وادم اب ر ررة وادموات ر ررة ع ر ررى ادمغقب ر ررقت وادموات ر ررة ع ر ررى

مسيندات ادبققبة.

ود حصوا ع ى تهل انلغة ادبققبة يكون اشعيبقب ادبئير د مدقق و مق رها كقن وك ف أن

نلقغق بققايق محددا ،تبديق أو م يم ق م أنلغة أصبى ،يمن أو يكيلف ويصحح ااصغق اد و بكة

تل تئقت ادم ومقت أوأبصدة ادحسقبقت أو اإلتصقحقت ،ح

رن أنلغة ادبققبة ادصقصة بقديدق ق ى

ي ش اديل ي ياب ادمدقق من أ هق أن من ادضبوب ادحصوا ع ى تهل؛ من أ ل ي يل مصقغب

ااصغق اد و بكة عند مسيوى اإلربقت.

خامسا -تقييم المخاطر:

رن مباقبة عنقصب ادبققبة ل عم ية ي يل دفقع ية أدا ادبققبة ادداص ية ع ى مدى ادوقت،

وي يل يصميل وعمل عنقصب ادبققبة تل ادوقت ادمنقس  ،وايصقه اإل اب ات اديصحيحية ادالشمة
ادم ددة حس

اديي بات تل ادظبوف – ع ى سا ل ادمرقا – رها دل ييل مباقبة عدل يأرب ادمغقب قت

ادمصبتية ودقيهق تل ادوقت ادمنقس ؛ تإن من ادمحيمل ان يوقف ادموظفون عن رعداد ق ،دها ع ى

ادمنلأة رن قش مباقبة عنقصب ادبققبة من صالا أنلغة ادمباقبة تل اانلغة اد قدية ادمييببة د منلأة،

ويلمل ردابة منيظمة وانلغة رلباتية ويكون مد اب ادماي قت وادمليبكقت واإلنيقج عند مسيويقت
ااقسقل وادلبكة ع ى ايصقا م اد م يقت ،ويمكنهل اشسيفسقب عن ادي قبكب اديل يصي ف ردى حد كا ب

عن م بتيهل بقد م يقت.

دهدش تإن أحد ادمس وديقت ادمهمه دإلدابة ل رنلق بققبة داص ية واإلب ق ع هق ع ى أسقر

مسيمب ،ويلمل مباقبة اإلدابة د نقصب ادبققبة اعيبقب مق رها كقنت ي مل كمق و م صود منهق ،وأنه
يل ي د هق حسبمق و منقس

حس

اديي بات تل ادظبوف ،وقد يلمل مباقبة عنقصب ادبققبة أنلغة

،مرل :م اب ة اإلدابة دمق رها كقنت ادمغقب قت ادمصبتية يل رعداد ق تل ادوقت ادمنقس  ،وي يل
ادمدق ن ادداص ن شميرقا موظفل ادماي قت دسيقسقت ادمنلأة تيمق ي ق بلبوط ع ود ادماي قت،

والباف اددائبة اد قنونية ع ى اشميرقا دسيقسقت ادمنلأة ااصالقية أو سيقسقت ممقبسقت اد مل.

( م ة.)207-216 :2012،
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 5.1.2محددات فعالية نظام الرقابة الداخلي:

بقدب ل من أن عم ية يصميل أنظمة ادبققبة ادداص ية يهدف ردى ي ن

ادمصقغب اديل قد يحبف

ادمنلأة عن يح ق أ داتهق ،رش أن نقش ب ض ادمحددات وادم وققت اديل قد يمن اانظمة ادبققاية

من أدا دوب ق ،وك

ادمقدية.

ع ى ادمدقق يحب و ود ق ،وصقصة ي ش اديل دهق أرب ع ى عدادة ادايقنقت

وأهم هذه المحددات:

 -1محدد التكلفة :س ل اإلدابة د دل ي قوش ك فة نظقل ادبققبة ادداص ية ادمنقت ادميوق ة من
يغاي ه.

 -2م ظل اإل اب ات ادبققاية يصمل دموا هة اد م يقت ادمييببة ،دون أن يأصه بقشعيبقب
اد م يقت

ب ادمييببة .

 -3احيمقا ادصغأ ادبلب تل يصميل أو ينف ه ادنظقل ادبققال بسا
ي د ب ادي يمقت وتهمهق.

اإل مقا أو ادصغأ تل

 -4رمكقنية اشديفقف ع ى ادضوابط ادداص ية من صالا يواغ موظف أو أيرب د يقل ب م ية
احييقا م أغباف من صقبج أو من داصل ادمنلأة.

 -5رمكقنية قيقل أحد االصقي ادمسئود ن عن ممقبسة ادبققبة ادداص ية اإسق ة اسيصدال هه
ادمسئودية ،وي ق ل ادبققبة ادداص ية.

 -6اديي ر ربات تر ررل ادظر رربوف دون ي ر ررد ل اإل ر ر اب ات ادبققاي ر رة بمر ررق ينقس ر ر

مر ر

ر ررهه اديي ر ربات

(ادغ اب بة.)91:2013،

واضقتة ادى ادمحددات نوبد أيضق مق ل:

 7.1.2االعتبااارات التااي
كون فعاالً وهي:


ا أن تؤخااف فااي الح اابان عنااد تصااميم النظااام الرقااابي ىت ا

أن يكون نقش ييقمل وايصقا مبقلب ا ن مصي ف ادمسيويقت اإلدابكة بمق يح ق ادييقمل ا ن
وظقئف اديصغيط واديو يه وادبققبة.



أن يل ت هق يوت ب نظقل د م ومقت ييه

كل أغباف ادمنظمة بمق ت هق ادنظقل ادبققال،

ومقيحيقج رديه من م ومقت يف د تل عم ية ادبققبة وايصقه اد اببات ادمنقسبة ديصحيح اادا ،
وأن يكون ها ادنظقل دقي ق سبك اشيصقشت .



أن يكون اديصغيط ت قش وادم ق ب موضوعية عقددة محددة؛ انهق أسقر ادبققبة.



أن يبكش اإلدابة اد يق ع ى بققبة مدى يح ق اا داف اد قمة اديل يس ى دهق ،أمق اإلدابات

ااصبى تيبكش ع ى اادا من صالا مسيويقت ادينف ه.
25




ك مق أمكن ادي ا ب عن ادم يقب بصوبة كمية ك مق كقن أتضل ،وسهل عم ية ادبققبة و دتهق.
أن يباعى اشعيبقبات اإلنسقنية.

ممق ساق يمكننق اد وا :رن نظقل ادبققبة ادف قا نبيل أن يمي بقدصصقئي ادسقب ة ،وان كقنت

ييفل دضمقن ت قدية ادنظقل ادبققال ،ويص ل ادمسئود ن عن ادبققبة دب ض ادصصقئي اديل ي رب تل

ت قدية ادنظقل ادبققال ،و سيكون ده اارب ادس ال ممق شكد من ادنف قت وااعبق اديل ييحم هق ادمنلأة.

( قد ،س د.) 418 :2005 ،
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مقدمـة

كقنت ك مة ادحوكمة حيى أعوال ق ة مصغ حق بكبق

ب واضح ادم نى وادم قدل،ودين ها

ادمصغ ح أصبح اد ول من ا ن أيرب ادي مقت انيلق اب تل أدايقت ااعمقا ،وكيسقاق ادبقحرون ع ى

دباسة ادحوكمة وأرب قع ى يحس ن أدا ادلبكقت وشكقدة أببقحهق وي شكش ر ة أصحق
ت هق.

ادمصقدح اآلصبكن

وق ررد أص رربح مص ررغ ح ادحوكم ررة م ررن ادموض رروعقت ادمهم ررة ت ررل كقت ررة ادم سس ررقت وادمنظم ررقت

اإلق يمية واددودية ررب اد د د من ااحدا

اديل وق ت صالا اد د ن ادمقض ن،صقصةاشنهيقبات ادمقدية

ادي ررل ح رردرت بأسر رواق ع رردد م ررن دوا ن ررو ل رربق س رريق وأمبكك ررق اد نوبي ررة ع ررقل 1997ل وأشم ررة ل رربكة

 Ernonوأشم ررة ل رربكة  Worldcomاامبككي ررة داليص ررقشت ع ررقل 2002ل واديح رروا رد ررى نظ ررقل ادس رروق

ادمفيوح وانيهقج سيقسة اديحبكب اشقيصقد وادصصصصة ب دد من دوا لبق أوبوبق.

(ابكقت و صبون.)1:2012 ،

وي ود هوب دباسة حوكمة ادلبكقت ردى اد بن اديقس علب ،ررب نلو ادلبكقت ادمسق مة
اد قمة ومق بات هق من ابوش ادملكالت اديل يبات ت م تصل ادم يية عن اإلدابة ،و و ادمفهول اده

أصبح ي بف شح ق بملك ة ادوكقدة  (Agency Problem).وبقديقدل ابشت ادحق ة ردى ر قد ضوابط
ويبي بقت ي شل ردابات ادلبكقت بقد مل ع ى يح ق مصقدح ادمسق م ن ،واسيمب ها ادمفهول بقديغوب

م اديغوبات تل م قا ااعمقا )ادوشكب هقد.)2:2007،
د ررد أصرربحت يأصرره ادممقبسررقت ااصالقيررة ومكقتحررة ادفسررقد وحوكمررة ادلرربكقت تررل ادوقررت ادر اب ن
ق ررد اب مي اش رردا م ررن اشعيب ررقب عن ررد ي رريل اد رردبة ادينقتس ررية دألعم ررقا ،واادا ادمر رقدل د رردوا .قا ررل علر ربات

ادسر ررنوات كقنر ررت اد صر ررة مصي فر ررة يمقمر ررق ره كقنر ررت ر ررهه ادموضر رروعقت تر ررل أتضر ررل ااح ر رواا ي يار ررب مر ررن

ادموض رروعقت ادهقمل ررية ادب رردة ع ررن اام رروب ادمقدي ررة ،أو كقن ررت ت ررل أس رروأ ااحر رواا ي قب رره ادر ربتض أو
ادل

،ع ى اعيبقب أنهق ش يمر و ب ادهدف ادميمرل تل ي ظيل ااببقح .رش أن مي ادلربكقت مرن

مصي ررف ااح ررقل واانل ررغة ادص ررنقعية عاررب اد ررقدل ،يي رره حقدي ررق ردررى اعين ررقق ررهه ااتك ررقب كمضر رمون

رسيباي ل دضمقن اسيم اببكة واسيدامة أعمقدهق ( ون .)2008،

كمق دبش اد مي أ مية ادحوكمة تل يحس ن ادمنقخ اشسيرمقب د ا د وبت اد دبة ادينقتسية

دالقيصقد،ال رن مبقدئ ادمسق دة وادلفقتية وادن اش ة اديل ييضمنهق ادحوكمة أصبحت
اديلبك قت واد وان ن تل م ظل اددوا ادمي دمة (ادحوكمة تل ت سغ ن.)1 :2013،
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ش ا من

1.2.2مفهوم الحوكمة وأهميتها:

ي ر ر ر ر ر ر ر ررد مص ر ر ر ر ر ر ر ررغ ح ادحوكم ر ر ر ر ر ر ر ررة اديب م ر ر ر ر ر ر ر ررة ادمصيصر ر ر ر ر ر ر ر ربة ادي ر ر ر ر ر ر ر ررل اب ر ر ر ر ر ر ر ررت د مص ر ر ر ر ر ر ر ررغ ح

) ،)Governance Corporateأمررق اديب مررة اد ميررة دهررها ادمفهررول تهررل :أس ر و ممقبسررقت اإلدابة

ادبل دة (را اب يل و صبون.)2011،

ويفي ب مصغ ح ادحوكمة ( )Governanceردى اديب مة اددقي ة ردى اد ية اد ببية ،رش أن

م م اد ية اد ببية اعيمد دفا ( ادحوكمة) ب د عدة محقوشت دي بكبه :مرل ادحقيمية ،ادحكل ،ادحوكمة،

ادحكمقنية ،اإلدابة ادبل دة ،اإلدابة اد دة ،ادضبط ادم سسل ( وسف محمد حسن.(2007،

المفهوم اللغوي للحوكمة:

ادمفهول اد يو د حوكمة ي نل عم ية اديحكل وادسيغبة من صالا قواعد أسر ادضبط بيبض

يح ق ادبلد ،وي نل ادحوكمة ديويق أيضق بأنهق نظقل ومباقبة بصوبة مييقم ة وع نية يدعيمق د لفقتية
وادموضوعية وادمسئودية (دبويع ،ح دب.)2007:

ويي دد مفق يل ادحوكمة بقصيالف كيفية ادنظب رد هق ،وادهدف من اسيصدامهق ،رش أنهق ش ييفق
مي ق تل قدبة ادحوكمة ع ى دعل ادلفقتية ،واصالح ادممقبسقت ادس اية تل ادم سسقت بلكل عقل.
و نقش ي بكف صب د حوكمة بأنهق :ادنظقل اده من صالده يل يو يه أعمقا ادمنظمة ومباقايهق

ع ى أع ى مسيوى من أ ل يح ق أ داتهق وادوتق بقدم ق ب ادالشمة د مسئودية وادن اش ه وادلفقتية

( حمقد .)2005

وتل ها ادسيقق عبتت منظمة ادي قون اشقيصرقد وادينميرة ( )OECDادحوكمرة " بأنهرق نظرقل

يل اواسغيه يو يه منظمقت ااعمقا وادبققبة ع هق ح

ي رول ايحد رد يوشكر ادح روا وادمسرئوديقت ار ن

مصي ررف ادملررقبك ن تررل ادمصررقبف ،مرررل م ررر اإلدابة وادمسررق م ن وأصررحق

ادمصررقدح اآلصربكن ،كمررق

أنهق يا ن اد واعد واإل اب ات شيصقه اد اببات اصصوي لئون ادمصبف ،و ى أيضق يوتب ادهيكل اده
يمكن من صالده وض أ داف ادمصبف ووسقئل ا وغ ي ش ادهداف ،وبققبة اادا .

وادي بكررف اديررقدل ررو ي بكررف مصيصررب د حوكمررة كمررق عبتهررق )(UNESCAP,2007:45مفهررول

ادحوكمررة دررير د رردا رنهررق قديمررة قرردل ادحضررقبة ادبلبكة،ابسررقغة " ادحوكمررة" ي ن رل عم يررة صررن اد رباب
واد م ية اديل مرن صالدهرق ريل ينف ره اد ر اببات ( أو درل ينفره ) .وادحوكمرة يمكرن اسريصدامهق ترل اد د رد مرن

ادم قشت مرل( :حوكمةادلبكقت ،ادحكل اددودل ،ادحكل ادوغنل ،ادحكل ادمح ل).
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كما وناقش) )2:2004،Wyattمفهوم الحوكمة على النحو التالي:
رن ادي مة اإلن شكة د حوكمة يأيى من م نى ادي مة اشي نل ( يو يه ،دد ل أو مبقلبة) يل ب

ادمصغ ح بصوبة عقمة ردى ادغبك ة اديل يفيبض أن يمقبر اهق ادس غة تل م يم أو منظمة.

ووت ق د نظبكقت ادسيقسية اديببية ( ادحوكمة ) ل ي قسل ادس غة وصن اد باب ،ح

ادس غة وادموابد ش ييبايل تل د تبد واحد أو م موعة.

رن

تعريف آخر للحوكمة:

هى النظم والعمليات المعنية للتأكد من ضمان التوجيه واإلشراف والمساءلة في المنظمة The

)Foundation for good Governance
.(11:2005،

أيضق ادحوكمة رل م مروم ااسرر واإل ر اب ات اديرل يسريصدل إلدابة ادلربكة مرن ادرداصل ،وكمرق
يحيقج ادحوكمة اد دة ردى ادلفقتية؛ ديل يمكن ادل

تر ررإن ردابات ادلر رربكقت

رر

من ادحكل ادقة ع رى مردى يح ي هرق دمصرقدحة،

أن ي مر ررل أيضر ررق بأس ر ر و ديم ابغر ررل لر ررفقف؛ دير ررل ر رريمكن مقديو ر ررق (أ

ادمسق م ن) من ايصقه ق اببات مدبوسة بلأن اسيرمقبايهل( .مبكش يغوكباد غقم ادصقي.)2006،10:

تعريف الحوكمة من قبل بعض المختصين:

عبف) ) Wolfensonبئير ادانش اددودل ادسقاق ادحوكمة بأنهق ادممقبسقت اديل يدوب حوا

اد دادة وادلفقتية ومحقسبة ادمسئود ن.

أهمية الحوكمة:

رن د حكل ادصقدح ان كقسقت ع ى ادم يم منهق :ادوش واشنيمق واإلادام وادبققبة ادهايية

وادمبونة (مصغفى ،)2005،ويضمن يم ي

ادمسقتقت وي ص ب ق تل ميقد ن اد مل اشقيصقد

واش يمقعل وادسيقسل (اديحيقو  ،)2006،و و لبط د م ية ادنمو ادمسيديل ومحقببة ادف ب؛ ان ادحكل
ب ادس يل يمرل عقمال أسقسيق تل رعققة اد هود ادبامية ردى يح ق أ داف ادينمية ادوغنية .وي مق

ادحبمقن واديمق ش ا ن تئقت ادم يم  ،ومن رل ودد عدل اشسي باب اش يمقعل واشقيصقد
(عقيول.)2006،
وهناك عدة أهداف تعمل الحوكمة على تحقيقها من أهمها:

 -1يأي د مادأ ادفصل ا ن ادم يية واإلدابة وادبققبة ع ى اادا  ،م يحس ن اديفق ة اشقيصقدية
د منظمة.
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 -2ر قد ادهيكل اده
اادا .

ييحدد من صالده أ داف ادمنظمة ،ووسقئل يح ق ي ش اا داف وميقب ة

 -3ميقب ة ادم اب ة وادي د ل د وان ن ادحقيمة ادا ادمنظمة ،بح

ييحوا مسئودية ادبققبة ردى

كال ادغبت ن ،و مق م ر ردابة ادمصبف وادمسق مون ممر ة تل اد م ية اد مومية د مصبف.

 -4عدل ادص ط ا ن ادمهقل وادمسئوديقت د مد بكن ادينف ه ن ،ومهقل م ر اإلدابة ومسئوديقت
أعضقئه.

 -5ي يل أدا اإلدابة اد يق وي شكش ادمسق دة وبت دب ة ادر ة.
 -6رمكقنية ملقبكة ادمسق م ن وادموظف ن واددائن ن وادم بض ن ،واشضغالم ادوب ادمباقا ن
بقدنسبة ردى أدا ادمنظمة.

 -7ي ن

حدو

ملكالت محقساية ومقدية ،بمق ي مل ع ى يدعيل واسي باب نلقط ادمصقبف

اد قم ة بقشقيصقد ،وعدل حدو انهيقبات بقا هشة ادمصبتية أو أسواق ادمقا ادمح ية واد قدمية
وادمسقعدة تل يح ق ادينمية واشسي باب اشقيصقد (ص ل.)2005،

2.2.2أسباب ظهور مفهوم الحوكمة وانتشاره:

رن ادفلررل تررل ردابة دتررة اديصغرريط واديوظ ررف ادمبكررش وينررقمل دوب م سسررقت ادم يم ر ادمرردنل

أرررب تررل منظومررة اإلدابة ادمبكشكررة د دودررة وس ر غقيهق ادواق يررة .كمررق أدى ر ررل ااشمررقت ادمصي فررة ادمينقميررة

وادمسي دة ردى ر اب ي ديالت ع ى نمط ردابة ادحوكمة د سيقسقت اد قمة (اد قددل ،)2006،وان ظهوب

مفهول ادحكل ادبل د مق و رش ان كقر د يي ب تل غاي ة ادحوكمة ودوب ق وااباش ها اددوب ي ى تل:
 -1ظهوب اد د د من ادميي بات اديل

بت ادنظبة ادي دية د دودة.

 -2ينقمل دوب ادلبكقت اد قدمية وادمي ددة اد نسيقت تل اديأر ب ع ى صن ادسيقسقت وادحق ة
ردى رعقدة ادنظب تل اد القة ا نهق وب ن ادحوكمة ،بقإلضقتة ردى دوب م سسقت اد مل ادمدنل.

 -3يي ب م ق ب اديوظ ف واد مل من ااقدمية ردى ادمهقبات وادي ل واديدبك .

ومن أسباب ظهور الحكم الرشيد ما يلي (:الحاج.)2005،
 .1يصقعد روبة ادم ومقت اديل وايات روبة اشقيصقد.

 .2ي قضد ادمنظمقت اددودية حقم ة دوا اشقيصقد ادبأسمقدل وادي قبة اد قدمية وأسواق ادمقا اد قدمية
،وع ى بأسهق ادانش اددودل وصندوق ادن د اددودل ومنظمة ادي قبة اد قدمية.

 .3انيلقب مفهول اد ودمة.

 .4يدصل اشيفققيقت اددودية بمفق يل ادحكل ومباقايهق وت سفيهق عاب ادحدود اد غبكة.

 .5ادم ونقت وادمنح اديل ي دمهق اددوا ادينية دل يح ق اديقيقت اديل أنف ت من أ هق بسا
ادبد

(ادصقدق.)2005،

31

ادحكل

 3.2.2محددات الحوكمة:

ب ل اشصيالف تل يحد د دق ق دمفهول حوكمة ادلبكقت ،رش أن نقش لبه ايفقق ا ن ادبقحر ن

عن محددايه اديل من صالده يل يغاي ه ،ويمكن ي سيل هه ادمحددات ردى م موعي ن بئيسي ن و مق:

ادمحددات ادداص ية وادمحددات ادصقب ية ،وادلكل اديقدل وضح هه ادمحددات ،وتل حقدة عدل

يواتب ي ش اد وامل تإن يغا ق ها ادمفهول وادحصوا ع ى مشايقه ي ياب أم اب ملكوكق تيه.
شكل( )2.2.1المحددات الداخلية والخارجية للحوكمة

المحددات الداخلية

المحددات الخارجية
تنظيمية

خاصة

معا ير:

المساهمون
أصحاب المصالح

المحاسبة المراجعة

مجلس اإلدارة

أخرى
القوانين والقواعد

مؤس ات خاصة :

يرفع

القطاع المالي :

محاسبون ومراجعون

يعين ويراقب

قروض م اهمة في رأس
المال

محامون

تقرير إلى

تصنيف ائتماني

اإلدارة

األسواق :
تناف ية األسواق
استثمار أجنبي
مباشر الرقابة عل الشركات

م

بنوك استثمار
استشارات

تقوم
الوظائف

تحليل مالي
اإلعالم المالي

المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص ,وكيانات اإلدارة الذاتية  ,ووسائل اإلعالم  ,والمجتمع المدني .وتلك الجهات
التي تقلل من عدم توافر المعلومات  ,وترفع من درجة مراقبة الشركات  ,وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة.

المصدر :ى ن وسف،محددات الحوكمة ومعا يرها  .بنك االستثمار القومي ،جوان  ،2007ص .7

يا ر ن مررن ادلرركل أن ادمحررددات ادصقب يررة ييمرررل بصرروبة عقمررة تررل ادمنررقخ اشسرريرمقب د دودررة،

وادرره يلررمل ع ررى سررا ل ادمرررقا :اد روان ن واد روائح اديررل يررنظل عم رل ااس رواق ،مرررل :ق روان ن ادلرربكقت،

وقوان ن سوق ادمقا ،واد وان ن ادمي ة بقإلتالر ،وأيضق اد وان ن اديل ينظل ادمنقتسة ،واديل ي مل ع ى

من اشحييقب.
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وو ود نظقل مقدل

يل

د ،بح

يضل يوت ب اديموكل ادالشل د ملبوعقت بقدلكل ادمنقس  ،اده

ادلبكقت ع ى اديوس وادمنقتسة اددودية.
كفق ة اده ئقت واا هشة ادبققاية مرل

ئقت سوق ادمقا واداوبصقت ،وهدش عن غبكق رحكقل

ادبققبة ع ى ادلبكقت واديح ق من دقة وسالمة ادايقنقت وادم ومقت اديل ينلب ق ،و وض اد وبقت

ادمنقسبة واديغا ق ادف ل دهق تل حقدة عدل اديشال ادلبكقت.
ودوب ادم سسقت

ب ادحكومية (ادم سسقت ادصقصة تل ادلكل) تل ضمقن اديشال أعضقئهق

بقدنواحل ادس وكية وادمهنية وااصالقية ،واديل يضمن عمل ااسواق بكفق ة ،ويب

أ مية ادمحددات

ادصقب ية ردى أن و ود ق يضمن ينف ه اد وان ن واد واعد اديل يهيل بحسن يس ب ادم سسقت ،وي ل من

ادي قبض وادنشاعقت ا ن أصحق

ادمصقدح من هة ،وب ن اد قئد اش يمقعل واد قئد ادصقي د م سسة.

أما المجموعة الثانية وهي المحددات الداخلية :تهل يل ب ردى اد واعد وااسر اديل يحدد
كيفية ايصقه اد اببات.

 4.2.2مبادئ الحوكمة

نقش م موعة من ادمبقدئ د حوكمة رب اسيصدامهق تل ااعمقا و ى:



ادم قم ة ادمييقتئة د مي ادمسق م ن



حمقية ح وق ادمسق م ن وصقصة حم ة ااسهل ادصيقبمنهل ،ح



دوب أصحق

يفيبض أن ييون نقش عالققت



ادلفقتية واإلتصقح اددوب عن ادم ومقت ديبض شكقدة ادر ة وي شكش ادحواب ،وكهدش اإلتصقح



مسئوديقت م ر اإلدابة ،واديل يي ق اي يل ادمد بكن بلكل مسي ل عن ي يل اد م يقت،

صالا م يقب سهل واحد دصوت واحد ،وكهدش يبي
ادمصقدح ،ح

و مي تئقت أصحق

ح وق اديصوكت.

ادمصقدح ،وك يشمون ايحمل ادمسق دة أمقمهل.

ي من مادأ اد دادة من
دة مرمبة ا ن ادمد بكن

عن ادم ومقت ادصقصة بقدمد بكن ومكقتآيهل ادلصصية.

وميقب ة يسمية اد قن ادمهمة (اديقدال وادبكر.)535:2009،

 5.2.2م تو ات تطبيق الحوكمة:

أصبح ادحكل ادبل د من أودويقت صقن ل اد باب تل كقتة أنحق اد قدل ،بكيفية ردابة ادلئون

اشرقيصقدية وادمقدية ع ى ادمسيوى اد قدمل،وبكيفية ردابة ادموابد ادوغنية ويوشك هق ،وينظيل ادم سسقت
داصل اددودة وادابيهق(عقيول.) 2006،

وهى:

ويتضمن الحكم الرشيد ثالثة مستويات
 اددودة واد غقم ادصقي وادم يم ادمدنل.
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تقد القة ا ن هه ادمسيويقت دا مهمة دضمقن ديمومة ادينمية ادبلبكة ،تقددودة يس ى دص ق

ا ئة سيقسية وققنونية م اودة.

أمق ادم يم ادمدنل تإنه يسهل ي قغ ادف ل اش يمقعل وادسيقسل عاب ي ائة اد مقعقت دي ول

بقدملقبكة تل اانلغة ادسيقسية واش يمقعية(عقيول.)2006 ،

يمكن التمييز بين ثالثة مستويات لإلصالح (:محيسن .)2006،
 األول :اإلصالح اوصفة اسيباي ية د وصوا ردى ادس غة و و ي بف بقدربوة.

 الثاني :اإلصالح اوصفه عم ية يغوكب م يم ل مسيمبة يي ق ايحس ن اديفق ة وادف قدية.
 الثالث :اإلصالح ادفبد ،بأب قده اد يمية ،وااصالقية ،وادنفسية ،ادم بتية واإلدابكة.

رضقتة ردى اصالقيقت ممقبسة ادحكل اديل يفبض ادلفقتية وادف قدية ،ومحقسبة اد قئم ن ع ى
يدا ب ادلأن اد قل )مبكش اابحق

د ينمية اددودية. )2005،

 6.2.2خصائص الحوكمة ومميزاتها:

رن يحد د صصقئي ييفقوت وت ق شصيالف و هقت نظب اددابس ن دهق ،ت د أعغت دباسقت

ابنقمج اامل ادميحدة اإلنمقئل ( )UNDPعقل 1997ل اا مية تل دباسة ويح ل مق ية ادمم شات

ااسقسية د حوكمة اد دة ،ويحد د م ق ب دمم شات ادحوكمة ،ويمكن اسي باض أ ل ي ش ادمم شات ع ى
ادنحو اديقدل:

 -1الشفافية :يبييش ع ى حبكة يدتق ادم ومقت ،بح

ييون تل مينقوا مي ادم ن ن اهق.

 -2المشاركة :يبييش ع ى أن ادملقبكة تل ايصقه اد باب حق د مي .

 -3المساواة :يبييش ع ى يوت ب ادفبي د مي ديحس ن أوضقعهل أوادحفقظ ع هق.

 -4المساءلة :يبييش ع ى مسئودية اد يقدات وميصه اد اببات أمقل ادمسيف د ن وادم يم وكل من
همه اامب.

 -5النزاهة :يبييش ع ى ي شكش س غة اد قنون،أ

بمق يضمن مسيوى عقا من اامقن وادسالمة.

أن اد وان ن واانظمة عقددة ،وكيل يغاي هق ادقة

 -6الفاعلية :يبييش ع ى اشسيرمقب اامرل د موابد واإلمكقنقت ادبلبكة وادمقدية وادي نية وادغاي ية
(اديق دو ش ب.)2003،

ويبيبط ادحوكمة بلكل أسقسل بس وكيقت ااتباد داصل ادم سسقت وادمنظمقت ،وحيى يح ق

اديبض من و اب يغا ق ادحوكمة س يل اسي باض م موعة من ادصصقئي اديل
ي ش ادس وكيقت و ل:
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أن ييوتب تل

 -1يح ررق ادلررفقتية تررل اد م يررقت ،وصررن اد اببات،وهدررش اي ررديل صرروبة واضررحة ح ي يررة دمررق يحررد
داصل ادمنظمة.

 -2رمكقنية ي يل أعمقا م ر اإلدابة واإلدابة ادينف هية وي د ب ق.
 -3اشسي الدية ويالتل اديأر بات

ب ادضبوبكة ني ة ادضيوط .

 -4اشنضبقط وايبقم ااس و ااصالقل ادمنقس

ادصحيح.

 -5ادمسئودية اش يمقعية وادنظب ردى ادمنظمة كفبد صقدح.

 -6اد دادة واحيبال ح وق كل ادم موعقت هات ادمص حة م ادمنظمة.
 -7اديبك ش ادس يل ع ى اد ضقيق اشسيباي ية اديل يوا ه ادمنظمة.
 -8اد دبة ع ى ادفصل ا ن احييق قت ااتباد و أ داف ادمنظمة.

(عال وبهق ادد ن )2009،و (مبشوق و تقبوق.)2012،

 7.2.2دوافع ظهور الحوكمة:

ظهبت ادحق ة ردل ادحوكمة؛ بسا

عدد من ااسبق

واددوات اديل ين كر أ م يهق تل اآليل:

 ادفصل ا ن ادم يية واإلدابة وادبققبة ع ى اادا .
 يحس ن اديفق ة اشقيصقدية.

 ر قد ادهيكل اده ييحدد من صالده أ داف ادمنظمة ،ووسقئل يح ي هق وميقب ة اادا .
 م اب ررة اد روان ن ادحقيمررة ادا ادمنظمررة وي ررد هق ،بح ر
ردابة ادمنظمة.

 شكقدة وعل مسئودل اإلدابة وأصحق

ييحرروا مسررئودية ادبققبررة ردررى م ررر

ادمص حة بحوكمة ادمنظمة.

 عدل ادص ط ا ن مهقل ومسئوديقت ادمد بكن ادينف ه ن ومهقل م ر اإلدابة ومسئوديقت أعضقئه.
 ي شكش ادمسق دة ،وي ويل أدا اإلدابة اد يق.

 يرروت ب ادح رواتش ادمالئمررة دم ررر اإلدابة واإلدابة ادينف هيررة د منظمررة دميقب ررة اا ررداف اديررل ييفررق
ومصقدح ادمنظمة.

 يح ق ادييقمل م ادا ئة اد قنونية ،وادينظيمية وادم سسية د منظمة.

 ادمسررقعدة ع ررى بت ر دب ررة ادر ررة م ر يح ررق ادمشكررد مررن اشسرري باب دمصررقدب اديموكررل ،م ر
دالسيرمقبات اا ناية.

 مسق مة اد قم ن و ب ل من ااغباف أصرحق
تل ادمدى ادغوكل.

ر

ادمصر حة ترل ن رقح ادمنظمرة ويحسر ن أدائهرق

يضح ممق ساق أن من أ ل اددوات دظهوب ادحوكمة و اد يقل بفصل ادم يية عن اإلدابة ؛وهدش

يح ق مسيوى عقا من ادبققبة وينظيل اد مل داصل ادمنظمة.
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 8.2.2معوقات تطبيق الحوكمة:

يعيق عملية تطبيق الحوكمة أربع عمليات رئيسة تتمثل في:
عم ية يوشك ادموابد ،وعم ية ا وبة ادسيقسقت،عم ية يغا ق ادابامج ،وعم ية يوشك اددصل .وان

من لأن س ب هه اد م يقت اابب  ،أن يحدد كيفية يوشك ادموابد ويصصيصهق ،ومال مة ادسيقسقت

وادابامج ،وت قدية اديغا ق وكفق يه ،وعدادة يوشك اددصل ادوغنل)عقيول.(2006،

 9.2.2أهمية ممارسة اإلدارة للحوكمة في مؤس ات الم تمع المدني:

تتمثل أهمية ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة (الحوكمة) في الجمعيات األهلية بما يلي:



ي ررقول ادحوكمررة ألرركقا ادفسررقد اإلداب وادمررقدل عررن غبكررق قيقمهررق ايرروت ب ادلررفقتية وادمحقسرربة،
يمكررن ا مرواغن أن يأيررد أن ادمنظمرة ييررب ل ادمروابد ردررى اربامج يح ررق ادينميررة ،وهدررش

بح ر

عن غبكق م بتة ديقت صن اد باب ،ويي فة ي ديل ادصدمة ،و ودة ادصدمة ادم دمة.


يسقعد ع ى انق كوادب تل ادمنظمة ،واعداد صف ررقن مرن اد يرقدات ادمسري ا ية ،ويمنر ر رالق



يسقعد تل يح ق اا داف وسرال يح ي هرق ،وادبققبرة ع رى اادا  ،وضرمقن اشسريم اببكة بأسر و



ي ررل مررن ااشمررقت ادمقديررة و اإلدابكررة ،ويسررقعد ع ررى ادصرربوج بأقررل ادصسررقئب ،ويضررمن اسرريمباب

بق

اد ضوية ع ى عدد محدود من ااعضق .

ع مل ي يمد ع ى دباسة احييق قت ادم يم قت وادفئقت ادمسيهدتة وأودويقيهق.
ادمنظمة وب ق ق.


يح ق اديفق ة وادفقع ية تل اسيصدال ادموابد.



يسقعد تل ي ويل عمل ادمنغمة ،وقيقر اد قئد اشقيصقد منهق واا ابشه.

ويمكن القول :إن أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة الرشيدة ( الحوكمة ) يؤدي إلى:

 و ود عدادة ولفقتية وم قم ة نشكهة د مي ااغباف هوى اد القة بقد م يقت اا ية.

 من اسييالا ب ض أعضق م ر ردابة اد م يقت اا ية د س غقت ادميقحة دهل ،تل يح ق
مكقس

ب ملبوعة ،أو ياد د أمواا اد م ية.

 ينمية ادموابد ادمقدية وادبلبكة تل اد م ية (ابنقمج دعل ادم يم .)4-5: 2012،USAID،
العوامل المؤثرة على استمرارية الجمعيات األهلية وعالقتها بالحوكمة:
ل:

نقش اد د دمن اد وامل اديل ي رب ع ى اسيم اببكة اد م يقت اا ية ،يمكن ي صريي أ مهرق بمرق

 مدى و ود أعضق

وم قدر ردابات وموظف ن دائم ن وميغوع ن ييواتب دد هل اديفق ة

وادفقع ية.
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 مدى قيقل اد م ية ايحد د ققعدة اد ضوية اديقمنة وادي بف ردى احييق قيهق.

 مدى يوظ ف كوادب ييم ش ب دبيهق ع ى اد مل اد قد ،واديشامهق اي ديل ادصدمقت اديل يحيقج
رد هق ااعضق .

 مدى قيقل أعضق اد م ية ايو يه سيقسقيهق.

 مدى كفق ة ادم موعقت اديغوعية اد قم ة تل اد م ية.
 مدى و ود وصف وظيفل وضح وا بقت وس غقت ومسئوديقت مي اد قم ن تل اد م ية
اوضوح.

 مدى ن قح اد م ية تل ا يها

ااعضق واشحيفقظ اهل.

 مدى و ود نظقل رداب ومقدل يمكنهق من يحد د مواع د يسد د بسول اد ضوية واديأصب تل
يحص هق.

 مدى قيقل اد م ية اوض صغة مقدية غب ق د نيقئج ادميوق ة.
 مدى قيقل اد م ية بقاييقب وسقئل د دة دشكقدة ر بادايهق.

 مدى قيقل اد م ية ايوت ب وسقئل ايصقشت نق حة تل ادم يم .

( ادحكل ادبل د تل منظمقت ادم يم ادمدنل ،دد ل ادميدب .)5 :2012،
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املبحث الثالث
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المقدمة :
منظمقت ادم يم ادمدنل ظرق بة عقدميرة ترل عصربنق ،وقرد اردأت برقدظهوب ب رد ادحرب اد قدميرة

ادرقنية رش أن دوب ق أصه بقدي قظل منه اداية اديس نيقت مرن اد ربن ادمقضرل ،مرن صرالا س سرة ميواصر ة

مرن اشحي ق رقت اديررل نظميهرق ،وعاررب حماليهرق دمكقتحررة ادفسرقد تررل ادم يم رقت ادنقميررة وادمي دمرة ع ررى
حد سوا (لومقن .)14 :2005،

 1.3.2خلفية عامة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية – لمحة تاريخية

م سس ررقت ادم يمر ر ادم رردنل ت ررل ت س ررغ ن د ررد هق اد رردوب ادف ررقا ت ررل ادم يمر ر من رره اداي ررة اد رربن

اد لبكن ،وقد أربت ع ى ادم رقشت ادسيقسرية واشقيصرقدية واش يمقعيرة؛ مرن أ رل ادم قبضرة دالحريالا
ادابكغ ررقنل وادصر رره ونل ،وق رردمت صررردمقت د ف س ررغ ن ن تر ررل ادض ررفة اديببي ررة وقغرررقم ر رشة صقص ر رة ترررل

ادم ر ررقشت ادمهملر ررة مر ررن اد قن ر ر

اإلس ر ربائ ل ،و مر ررق ادصر ررحة و اإل قرر ررة وادينمير ررة ااس ر ربكة وادش ابعر ررة

( .)2001،Ladadwehetal
رن اددوب اديرقبكصل د م سسرقت اا يرة ادف سرغ نية ترل ي رديل ادصردمقت اش يمقعيرة د ف سرغ ن ن
ب ر ردررى ادسررنوات ااودررى دإلحرريالا اإلس ربائ ل عنرردمق كقنررت مسررئودية ي ررديل ررهه ادصرردمقت مررن قاررل

اإلدابة ادمدنية اإلسبائ ية.

ت ررل هد ررش ادوق ررت م سس ررقت ادم يمر ر ادم رردنل ادف س ررغ نية كقن ررت ي م ررل ت ررل اإلغ ررقب ادمس ررمى "
اديحرربش ادرروغنل" حي رى منيصررف ادسررب نيقت ارردأ يغوكبم سسررقت ادم يم ر ادمرردنل ،اديررل ققمررت اي ررديل
م موعة كا بة من ادصدمقت اشقيصقدية واش يمقعية.

كمرق أن م سسرقت ادم يمر ادمردنل ادف سرغ نية قدبرق كقنرت يقب رة دمنظمرقت سيقسرية ت سررغ نية،

مرررل :منظمررة اديحبكررب ادف سررغ نية ،اديررل د اررت ادرردوب اا ررل ك سررل مررنظل تررل ررها ادم ررقا ،وممقبسررقت
منظمررقت ادم يم ر ادمرردنل تررل ررهه ادفي ربة وحيررى اديس ر نيقت كقنررت ممقبسررقت دام ررة ا ررداف ينمويررة

ووغنية(.)2005، World Bank and Bisan Center

وصررالا ادحكررل اد رمررقنل اديبكررل ظهرربت اد م يرقت ادر قتيررة ونرواد عرردة دم ررت ديرربض ادمنقصربة

د ضررقيق ادسيقسررة اد قمررة ،رضررقتة ردررى كسر

ادرردعل اد مهرروب ا ررداتهل ،وكقنررت يسرريند ردررى اشنيمررق ات

ادد نية واد قئ ية اديل كقنت يبأسهق عقئالت بقبشة.

كمق أن منظمقت ادم يم ادمدنل هات غقب سيقسل قدبق و دت هوب ق صالا ادحكل اابدنل

وادمصب عندمق أنلأ ادف سغ ن ون تل ادضفة اديببية وقغقم شة م سسقت ص بكة ومهنية مي ددة دي اية
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احييق ر ررقت دوائر ررب محر ررددة ،رمر ررق أن يسر ررقعد أو ييمر ررل أو ي ر ررقبض ممقبسر ررقت ادحكر ررل .وأن اد ر ررقدة دهر ررهة
ادمنظمقت دل ي ودوا من ااسب ادبقبشة ،ال أصبحوا من ادنصبة ادسيقسية ادمي مة.
أمقاد ل اد د د دم سسقت ادم يم ادمدنل ت

دوب حقسمق صالا تيبة اشحيالا اإلسبائ ل،
ا

وادم سسقت ادص بكة يل رعقدة دم هق؛ دي اية اشحييق قت ادمغ وبة د صدمقت ااسقسية د م يم

ادف سغ نل تل ظل حقيل مسياد حقيل د د ،وصالا تيبة اشنيفقضة ااودى اديل كقنت م سسقت اد دا
واديغوكب ي دل صدمقت د ف اب وادمهمل ن تل ظل ادظ ل اش يمقعل.
بقإلضقته ردى أن ادم سسقت ادص بكة وم سسقت اديغوكب تل ادم يم ادمدنل كقنت يبى أن
هه اشحييق قت يمرل اسي الش عن ادمحيل ويبوج ادصمود وادم قومة ا ن ادنقر.
وصالا

هه ادفيبات كقنت يو د م سسقت مدنية أصبحت

ش ا من حيقة ادف سغ ن ن،

وم سسقت ل اية مرل( :م موعة س دات ،ايحقدعمقا ،حبكة اد مل اديغوعل) ،وم سسقت يغوكب
مرل( :ادشباعة ،د قن اد مل ادصحل ،بح

هو اإلعققة وكبقب ادسن).

واعالل ،وح وق رنسقن ،م موعقت دال يمقمقت ادصقصة (

وع ى أية حقا م سسقت ادم يم ادص بكة حيى وقينق ادحقدل ييبر عم هق دالحييق قت

ادضبوبكة د م يم  ،وأابش تيبات عم هق كقنت صالا اشنيفقضي ن.

وتل ظل عدل و ود ادحوكمة كقنت هه ادم سسقت ي مل بكقمل غقققيهق ،وأصبحت اد نقة
ادبئيسة د موابد من اددوا ادمقنحة واددوا اد ببية ادم قوبة اودئش اده ن يضببوا من اب ادنشام.
رن اديوقي ع ى ايفققية أوس و اده أع بة رنلق ادس غة ادف سغ نية ،وض عالمة ع رى عصرب
د ر ررد مر ررن عمر ررل ادمنظمر ررقت

ر ررب ادحكومير ررة ادف سر ررغ نية إلعر ررقدة ي بكر ررف دوب ر ررق ردر ررى قن ر ر

ادس ر ر غة

ادف سغ نية اديل ي دل ادصدمقت اش يمقعية بلركل أسقسرل و رهه ادفيربة يم رشت بقدمنقتسرة ،وقرد يرل رضرفق

ادصفة ادبسمية ا ن ادسر غة ادف سرغ نية وادمنظمرقت

رب ادحكوميرة ترل عرقل  2000بمو ر

قرقنون بقرل

 1اد م يقت ادص بكة واده ئقت اا ية (.)2005:1, World Bank and Bisan Center

كمق و د تل ت سغ ن اد ول م يمر مردنل مشد رب ،وي بكرب ادينميرة ادبلربكة ادف سرغ نل()2004

يصنف هه ادمنظمقت ردى قسم ن :ادم سسقت اش يمقعية ادي دية اديل يضل اد بقئل واد لقئب وااسب
ادمميدة ،ادحضبكة ،واد قئ ية ادبكفيرة ،وادلربكقت ادغقئفيرة واد مقعرقت ادد نيرة .وادم سسرقت ادحد ررة اديرل

يلر ررمل ااح ر ر اش ادسيقسر ررية واد م ير ررقت ادص بكر ررة وادن قبر ررقت واشيح ر رقدات ادمهنير ررة واد م ير ررقت ادنسر ررقئية
وادمنظمقت

ب ادحكومية ووسقئل اإلعالل وادمنظمقت اديل ي دل ادصدمقت ااصبى.
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ش هرل ك ررف يرل يصررنيفهق ،وع رى ادررب ل مرن اشني ررقدات ادلرد دة يواصررل ادمنظمرقت اا يررة دو اب

مهمررق ت ررل ادحف ررقظ ع ررى اديمقسررش اش يم ررقعل ،وي شك ررش ادص ررمود درردى ادمر رواغن ن وييغ ر ر إلققم ررة دود ررة
ت سغ نية ح ي ية.

 2.3.3تعريف المجتمع المدني والمنظمات األهلية :

اصي ررف ي بكررف ادم يم ر ادمرردنل كر ر اب ع ررى مررب اد صرروب وع ررى اصرريالف اامكنررة وادنظبكررقت

واد نقعقت ادسيقسية حيى وقينق ها.

عر رربف مر ررقبكر ادم يم ر ر ادمر رردنل ع ر ررى أنر رره "ح بر ررة ادينر ررقتر ادواس ر ر ة د مصر ررقدح اشقيص ر ررقدية

اداب واشكررة ،تررقدم يم ادمرردنل عنررده ررو ادم يم ر اداب رواش  ،تيرره تضررق ادص ربام ادغب ررل ،و ررو بقديررقدل
اد هب اده يمصضت عنه اددودة وم سسقيهق ادمصي فة (ادس د.)18 :2001،
عرف زيدان المجتمع المدني بأنه:
ادح ش ادمسي ل نسايقٌ عن اددودة واده يحيو ع ى نس ج ميلقبش من اد الققت اديرل ي رول ار ن

أتربادة مررن هررة ،وب ررنهل وبر ن ادرردوا مررن هررة أصرربى ،و ررى عالقررقت سر يمة ي ررول ع ررى يبررقدا ادمصررقدح
وادمنررقت وادي ققررد وادي ابضررل واديفررق ل واشصرريالف وادح رروق وادوا بررقت وادمسررئوديقت ومحقسرربة اددودررة تررل

كقتة ااوققت اديل يسيدعى اامب محقسايه ( شكدان.)2005 ،
أما الشبكة العربية للمنظمات األهلية فعرفت المجتمع المدني بأنه:
منظمررقت وسرريغة ي ر ا ر ن اددودررة وااس ربة ،و ررى رباديررة يغوعيررة ،ش يسرريهدف اد رببح ،ويس ر ى
ديح ق ادصقدح اد قل ،أو منقت تئقت وقغقعقت تل ادم يم  ،و ى ييواتق حوا أ داف محددة ،وييمي
بقسي الا هايل و يحكمهق اد قنون.

ي بكف محمد مص ح اده ي يابأن ادم يم ادمدنل " و ص يط من ألكقا مصي فرة مرن ادربوابط

اديررل يلررمل ادن قبررقت وادن رواد واد م يررقت ادص بكررة واد م يررقت ادد نيررة ويلرركيالت أصرربى ييفقعررل بحبكررة
وييصقغر ر

مر ر ب ض ررهقابوح ادمدني ررة واديس ررقمح ،د ررير م ررن أ ررل نفس ررهق تحسر ر ،ال مر رن أ ررل ادس رركقن

مي ق(.)1993:25، Muslih
أمق ادمنظمقت اا ية تهى عبقبة عن منظمقت صقصة

ب ببحية و ب حكومية ،وييمي

بصفة ققنونية مسي ة ويهيل بقدمسق مة ايح ق أ داف ادصقدح اد قل ( موسى.)2008،
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تعريف آخر للمنظمات األهلية:

ايفقق ا ن عدد ش ي ل عن سب ة ألصقي؛ ديح ق

" ى لصصية م نوية مسي ة ينلأ بمو

أ داف ملبوعة يهل ادصقدح اد قل ،دون اسيهداف نل ادببح ادمقدل اهدف اقيسقمة ا ن ااعضق  ،أو

ديح ق منف ة لصصية " ( ققنون بقل  1دسنة .)2000

3.3.2دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية:
عاد ادهقد وادنحقر ( )2002حدد أبب ة أسبق

دو ود ادم يم ادمدنل ويغوبه ،و ل:

 -يحس ن ادحيقة اد ومية دألتباد بلكل عقل.

 ي اية اشحييق قت اش يمقعية اديل يي قوش ادمسئودية أو ادم نية تل ادس غة ادبسمية-

يحس ن حيقة ادف اب وادمهمل ن.

 -ادملقبكة تل اديي ب اش يمقعل من صالا اديأر ب ع ى ادسيقسقت اد قمة وادمنقصبة.

 4.3.2القضايا األساسية ذات األهمية بالنسبة إلى المجتمع المدني الفلسطيني:

ييصف منظمقت ادم يم ادمدنل ادف سغ نل اصقصية تبكدة ،نقب ة من يغوب ق اديقبكصل بلكل

مصقدف ديغوب ادم يم قت ادمدنية تل اددوا ااصبى ،وبغبك ة ينققض حيى ادمفهول ادنظب د م يم
ادمدنل نفسة.

تفل ح ن نلأت م ظل منظمقت ادم يم ادمدنل ويغوبت ضمن "رغقباددودة" يل ب كر ب من
ادييق

و ادبقحر ن ردى ح ي ة نلو منظمقت ادم يم ادمدنل ادف سغ نل ،تل ظل يق

اشسي الا ادوغنل و يق

اددودة و يق

ادسيقدة ع ى اابض وادمواغنة ،دين ب د قيقل ادس غة ادوغنية ادف سغ نية تل

اد قل 1995ل ،يي ب ادوض صقصة ب د رصداب ققنون اد م يقت ادص بكة واده ئقت اا ية تل عقل
 ،2000ح

أضحى اديبك ش ااسقسل تل عمل هه ادمنظمقت ع ى يوت ب ادصدمقت ،ا نمق وا هت

منظمقت ادم يم ادمدنل اد د د من ادص وبقت تل رغقب عم هق ع ى ص د اديأر ب تل وض

ادسيقسقت اد قمة ،وهدش بقدب ل من اديحسن ادم حوظ تل عمل ادمنظمقت تل ادحواب ادوغنل حوا
ادسيقسقت وادملقبكة ع ى ص د ادحوكمة ادمح ية.

وكادو د و ة ااودى أن منظمقت اد غقم ادمدنل يلكل قغقعق واس ق مينوعق م ر اب؛ بسا
ايسقم نغقق اانلغة اديل ي ول اهق تل كقتة ادم قشت (ي دل منظمقت ادم يم ادمدنل حوادل %90
من ادصدمقت اش يمقعية تل ااباضل ادمحي ة) ،وبقديقدل قدبة هه ادمنظمقت ع ى ادحفقظ ع ى ادموابد

ادبلبكة ادف سغ نية اايرب صابة ودباية ،بقإلضقتة ردى اعيبقب هه ادمنظمقت مصد اب مهمق د م ومقت

وادم بتة اديل يبايمت دد هق ع ى اميداد ع ود من اد مل ،ردى قن
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اددوب اده

ي ول به ك سب ببط

ا ن ااباضل ادف سغ نية واد قدل .دين م كل هه اإل قايقت يوا ة منظمقت ادم يم ادمدنل تل

ااباضل ادف سغ نية اد د د من اد ضقيق ادمهمة ،واديل ي ياب بمرقبة أصغقب محدقة اهها اد غقم اد قمل
ضمن ظبوف ص بة.
ومن أبرز هذه التهديدات واألخطار:
 -1عدل وضوح اد القة ا ن ادسيقسة ومنظمقت ادم يم ادمدنل ،ادحق ة ردى ر قد أدواب د دة

ومحددات دمنظمقت ادم يم ادمدنل واد يقل اهق تل عم يقت اديحوا ادديم باغل وبنق اددودة

اد قبكة حقديق تل ااباضل ادمحي ة.

 -2اديبك ش ادحصب د منظمقت ع ى ي ديل ادصدمقت بمق نغو ع ى ها من أصغقب ييهدد
ادم يم ادمدنل ايي

دوبه عن م قشت صن ادسيقسقت اد قمة ،ردى قن

أصغقب أصبى

مرل :ادينقتر م ادس غة اد قمة تل ي ديل ادصدمقت ،ويهميع اددوب ادصدمقيل دههه ادمنظمقت
وحصبه تل يوت ب ادصدمقت "د فئقت ادصقصة" د ف اب وادم وشكن اقيصقديق وهوى اشحييق قت

ادصقصة ،و ب ل من ادفئقت ادمهملة.

 -3اسيمباب حقدة ادغوابئ ويبد

ادوض اامنل من

اب اإلحيالا اإلسبائ ل ،رضقتة ردى

اد م يقت اد سكبكة ادمييببة تل ادضفة اديببية وقغقم شة واد در ادلبقية اديل يودد عنهق

حقدة من اشن سقل داصل ادم يم ادمدنل ادف سغ نل.

 -4يق

ادصوت ادموحد د م يم ادمدنل ادف سغ نل بقدب ل من اد دد اديا ب من ادمنظمقت هات

ادصابة ادغوك ة ،وبقدب ل من يبايل م ومقت ادم بتة دد هق ،وادب د اشقيصقد دألنلغة اديل ي ول
اهق تل ااباضل ادمحي ة.

 -5يق

اشعيباف بكقتة مسيويقت اد غقم ادمدنل واقيصقبة ع ى ادمنظمقت

واشعيباف ادمحدود

ب ادحكومية،

دا بقدمنظمقت اد قعدية ،بقإلضقتة ردى نشوم م ظل ادمنظمقت

ب

ادحكومية ردى ت دان ربيبقغهق بقدم يم ادمح ل وبقد هقت اديل نلأت أصال؛ اهدف اد مل
ع ى يمر هق واددتقم عن مصقدحهق.

 -6ي قظل نلو مظق ب ادينقتر وادنشام ا ن منظمقت قغقم ادم يم ادمدنل نفسة ،م يدنل
مسيوى ادفقع ية تل اسيصدال ادمصقدب ادميقحة دههه ادمنظمقت.

 -7يرربد ادحوكمررة ادداص يررة وض ر ف ادمسررق دة وادلررفقتية واسرريمباب ادممقبسررقت

ررب ادديم باغيررة

داصل هة ادمنظمقت،واديل ي ضل ردى ادحد من قدبيهق ع ى ادي ائة وحلد اد دبات ،وادى يردنل

مسيوى ر ة اد مهوب اهق( .كوسيقن نل و صبون .)2011،
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 5.3.2نقاط ضعف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية:
 -1يأر ب ادمسقعدات ع ى منظمقت ادم يم
وأودويقيهق.

ادمدنل أصبح مبيبغق ايمد د اد هقت ادمقنحة

 -2ادمنقتسة ا ن منظمقت ادم يم ادمدنل.
 -3عدل و ود ادلفقتية وادمسق دة.
 -4عدل و ود ب ية اسيباي ية.
 -5عدل اديواصل م ادم يم .

 -6أصبحت منظمقت ادم يم ادمدنل سيقسية ).)2006، Songco, Nijem and El Farra

 6.3.2مواصفات مؤسسات المجتمع المدني ومحدداتها التي تنسجم مع القانون:
-1المرجعية:

ها اامب شاد أن يحددة اد قنون بمق يال ل م غاي ة ادمنظمة اا ية ومهمقيهق ولبوط

يلك هق ويموك هق ومباقايهق ،بح

يحدد ادو اشبة اايرب مال مة ديح ق اشنس قل وادينس ق اد قل ا ن

ادمنظمقت اا ية وم سسقت اددودة.

-2التشكيل:

و و مق

أن يحدده ادنظقل ادداص ل ديل منظمة أ ية تل رغقب اد قنون ،وبمق يليمل ع يه

ها ادنظقل من دوائح داص ية مالح ة مي ة بقدوصف ادوظيفل د قم ن ،ودأل داف وادمبقدئ و أسقد
اد مل.

-3العضوية:

و و مق يفبض وضوح لبوط اد ضوية وح وقهق ووا بقيهق تل ادمنظمة اا ية منه مبح ة

اديأسير ،ومق يب هدش من عضوية اده ئقت ادينف هية ،واديلبك ية ادميمر ة تل اد م ية اد مومية
وغبك ة ممقبسة ادديم باغية،ويداوا ادمسئودية من صالا اشنيصقبقت اددوبكة.

-4التمويل:

شاد أن يكون مصدب يموكل ادمنظمقت اا ية مصد اب ع نيق م بوتق ،وم بتة دوات ه وأسبقبة

ديموكل ملقبك ادمنظمة اا ية ،وش يكون اديموكل مدصال دفبض لبوط يي قبض م قوان ن ادمنظمقت
اا ية.
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-5االستقالل:

تال

شاد أن ييمي ادمنظمقت اا ية ادب ة من اإلسي الدية تل نلقغهق وهدش ضمن سيقدة اد قنون،

وش اديدصل تل لئونهق سوا من هة اديموكل أو من هة ادبققبة اد قمة ،تمهمة اديموكل مبيبغة

بقدملبوم ادمموا وأ داته بلكل عقل،أمق ادبققبة تمهميهق يحد د أ انحباف عن ادصط ادمبسول د ملبوم

من أ ل يصحيح ااصغق

قال اسيفحقدهق.

-6المحاسبة والرقابة:

ش اد أن يكون ديل منظمة أ ية دية د بققبة ادهايية اديل ي ل من ادبققبرة اد قمرة م ربد عقمرل
يأي د حسن اادا ويأدية ادوا

 ،وكيضمن اامب كهدش ادمحقسربة ويحد رد انرود ادصربف وقيمرة ادمبرقد

ادمغ وب ررة ،بم ررق يل ررمل يبلر ر د ادص رربف ع ررى اد وانر ر

اإلدابك ررة وادمكياي ررة دص ررقدح ادني ررقئج هات ادم رربدود

اد م ل دصقدح اد مق ب ،واديل يلكل ادمسيف د ااوا من نلقغقت ادمنظمقت اا ية.

-7اإلدارة الفعالة:

رن ادفرربق ار ن منظمررة أ يررة نق حررة وأصرربى تقلر ه نحصررب أسقسررق تررل حسررن اإلدابة أو سرروئهق،

وديالتل ادفلل شارد مرن يأي رد أ ميرة ادممقبسرة ادديم باغيرة ديحد رد اإلدابات ادمني رة سروا ع رى مسريوى
م ر اامنق أو اده ئة ادينف هية د منظمة ،وييون اإلدابة ادفقع ه درير بق يمقعقيهرق أو مرق يصردب عنهرق

مررن أوباق مغاوعررة م ونرره ،وانمررق بقدنيررقئج اديررل اب ررق ادنررقر مي سرردة ع ررى اابض تيمررق ي ررق انلررقط

اد م ية أو اده ئة وادبد ع هق.

-8التطوعية:

ش يسرريغي ادمنظمررقت اا يررة اشسرريينق عررن مارردأ اديغرروم ،ح ر

بمادأ اد مل اديغوعل ،واشسيينق عن اد مل اديغوعل

ابيرربط نلررو

ررهه ادمنظمررقت

ل ادمنظمة اا ية ب نة اديموكرل ،ممرق شكرد

من مظق ب ادفسقد اده ش يمكن م قومية رش اي شكش مادأ اد نقعة.

-9التنسيق:

ع ررى ادمنظمررقت اا يررة اد يررقل اررإ اب ادينس ر ق ادرردائل ادمسرريمب م ر كررل اد هررقت اديررل يي ررقغ

دمهمقيهرق م رق ارد ا برقدو اشبة ادمب ر  ،ومربو اب برأ م سسرة هات عالقرة بقدملربوم ادمنرو ينف رهه ،ووصروش
رد ررى عالق ررقت مر ر ادم سس ررقت اد مق بك ررة ااص رربى بم ررق ت ه ررق ااحر ر اش واد رروى وادمنظم ررقت واشيح ررقدات
وادن قبقت ،تقدينس ق من لأنه أن نهل ادي قوشات واديضقببقت وي شش ادييقمل وادي قون.

(عاد اد قغل.)2005،
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هناك العديد من األسباب التي أدت إلى تراجع عمل مؤسسات المجتمع المدني وركودها ،ومنها:

 -1عر رردل يحد ر ررد احييق ر ررقت ادم يم ر ر وش يمكر ررن ن ر ررقح ر ررهه ادمنظمر ررقت دون حصر ررب اشحييق ر ررقت
ااسقسررية د م يم ر واعررداد د ابسررقت يينررقوا ن رواحل ادحيررقة؛ ديررل يسرريغي أن يسرريف د مررن حصررة

ادممود ن واشليباش تل ادملقبك ادينموية.

ررهه ادم سسرقت وت ررق دررنظل ردابكرة محكمررة تقع ررة؛ ممرق ررن كر ع ررى قردبيهق تررل ي ايررة

 -2عردل انررق

احييق قت ادم يم  ،وش يسق ل تل شكقدة دب ة ادي قون وادينسر ق وادييقمرل واديلرايش ا نهرق وبر ن
منظمقت ادم يم ادمدنل و هقت حكومية أصبى و ب ق.

 -3ع رردل و ررود صغ ررة ينموي ررة و م يم ي ررة واض ررحة وميف ررق ع ه ررق ار ر ن ررهه ادم سس ررقت ،وضر ر ف
ادينس ق ادمنظل ا نهق.

 -4يي

ع ى ادمنظمقت اا ية ادف سغ نية غقب اد ل بة واد ا ة وادغقئفية ،ويحدد عمل ادم يم

اا ل ادبوابط ادفئوية واد بابة.

 -5ض ف أو يق

أنظمة ادبققبة ادداص ية تل ادمنظمقت اا ية ،وق ة وعل اد قئم ن ع ى

ادمنظمقت اا ية ب واعد اإلدابة ادس يمة ،ويس ب م سسقيهل بلكل عفو (عمبو.)2005،

 7.3.2تعداد مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة:
جدول ( )1.3يوضح منظمات المجتمع المدني حسب أماكن وجودها
اسم المحافظة

-1

شة

عدد المنظمات
446

الرقم
-2

صقن ونر

111

بتح

89

ادلمقا

132

ادوسغل

109

اإل مقدل

887

-3
-4
-5
-6

و اشبة ادداص ية ( (2014
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جدول ( )2.3يوضح توزيع منظمات العمل المدني حسب مجال العمل
مجال عمل الجمعية

.1

اد م يقت ادغاية

عدد المنظمات
36

#
.2

م يقت ااصوة

3

.3

اد م يقت اش يمقعية

401

.4

م يقت اامومة وادغفودة

42

م يقت ح وق اإلنسقن

7

.6

م يقت ادي يل اد قدل

14

.7

اد م يقت اا ناية

67

.8

اد م يقت ادن قاية

39

.9

اد م يقت ادشباعية

37

.10

م يقت ادصداقة

3

.11

اد م يقت اد قئ ية واد لقئبكة

14

.12

م يقت ادي يل

12

.5

.13

م يقت ادلبق

وادبكقضة

55

.14

م يقت ادم قق ن

32

.15

م يقت رسالمية

34

.16

م يقت ادسيقحية واآلرقب

2

.17

م يقت ادا ئة

12

م يقت ادر قتية وادفنون

69

.19

م يقت ادصبك ن

8

.20

اإل مر ررقدل

887

.18

و اشبة ادداص ية()2014

 8.3.2تحليل البيئة الداخلية والخارجية ()SOWT

(التحليل الرباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات).
يأيل اديح ل ادببقعل ها كنقيج عن عم ية ادمسح ادا ئل ،و و صي ادنيقئج اديل يوصل

رد هق ادفبكق اإلسيلقب (سون ودان و ،ص ل ،نقئل )2013،اده

نفه دباسة ب نوان اإلغقب اشسيباي ل

ديغوكب قغقم ادمنظمقت اا ية ادف سغ نية  ،2017-2013من صالا مبكش يغوكب ادم سسقت

اا ية ادف سغ نية؛ ديحد د ن قط اد وه وادض ف وادفبي واديهد دات اايرب مال مة ،واديل
ي ول قغقم ادم سسقت اا ية بموا هيهق وادي قمل م هق تل ادسنوات ادم ا ة.
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أن

نقاط الضعف

نقاط القوة
 كفق ة ادم سسقت اا ية واسي الد يهق.

 قضقيق ادحوكمة واشسيدامة

 اددوب ادمهل د م سسقت اا ية.

 ن ي تل وحدة اد غقم اا ل

 عالقة ادم سسقت اا ية بقدحكومة وأصحق

اد القة  يأر ب ض ف ع ى ادسيقسة ،وع ى ادينمية اشقيصقدية.

اآلصبكن

 يهميع ادم سسقت اا ية تل اد در
الفرص

 اسييالا

يهاه

ادوض

التهديدات
اشقيصقد

ادديمو باتية.

واديي بات  اديأر ب ادمي اش د دالحيالا.

 يحسن تل اد القة وادي قون م اد غقعقت ااصبى.

 اشن سقل ادسيقسل ادداص ل و يق

نظقل سيقسل ت قا.

 يي بات تل اانمقط اش يمقعية.

 اشسيفقدة من اديغوبات تل اد قدل اد ببل وتل ادسقحة  ااشمة ادمقدية ادمح ية واد قدمية.
اددودية.

 ادموابد ادميقحة د م سسقت اا ية.

 يأر ب

ميغ يقت

ادمقنح ن وادمنقتسة

ادم سسقت اا ية اددودية.

 ي اب

اد قدمة من

تل ا يمقل ادم يم بقد مل اديغوعل.

من صالا اديح ل ادسقاق يضح أنره ع رى ادرب ل مرن اعيمرقد مدونرة سر وش ادم سسرقت اا يرة،

تمق شاا نقش ق ق حوا و ود ض ف ترل ممقبسرقت ادحكرل ،وترل اإل ر اب ات دردى ادم سسرقت اا يرة.
وتضال عن هدش نقش أيضق ض ف تل ادمباقبة ،وضبط ودة اد مرل مرن غربف م سسرقت أ يرة كر ربة

(.)2013، NDC
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ةقاةا.أل

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

1.3ألزراسزـععألزحملــاأل.أل
2.3ألزراسزـععألزدقــمـا.أل
3.3ألزراسزـععألزهجنبـا.ألأل
4.3ألزرت ــقألعـىألزراسزـععألزرسعبقاأل.أل

المقدمة:

ينقوا اد د د من ادبقحر ن واددابس ن موضوعقت ادبققبة ادداص ية وادحوكمة ،و نقش اد د د من

دوا اد قدل نققلت هه ادموضوعقت نظ اب ردى أ م يهق اد صوى تل عقدل ااعمقا اد ول.
و ها مق ألقبت رديه نيقئج ادمسح ادمكيال دألدايقت واددباسقت ادسقب ة ،ح

و دت اد د د من

اددباسقت ادسقب ة ادمي ة بموضوعقت ادبققبة ادداص ية وادحوكمة ،سوا تل ادم سسقت اد قمه أو

ادصقصة.

أمق تيمق ي ق بقدا ئة ادداص ية تل قغقم شة تيو د اد د د من اددباسقت اديل ينقودت قدا يهق

ادبققبة ادداص ية وادحوكمة تل اد غقم اد قل ،وهدش تل حدود ع ل ادبقحرة.

 1.3الدراسات المحلية:

 1.1.3دراسة ( نسمان )2009،بعنوان" :دور إدارات المراجعة الداخليه في تفعيل مبادئ الحوكمة"
-دراسة تطبيقيه على قطاع المصارف العامله في قطاع غزه".

دتت اددباسة ردى ي بف ع ى ااسر واد واعد ادالشمه إلققمة نظقل محكل اعمقا ادم اب ة

ادداص ية وت ق دميغ بقت ادحوكمة ،ايقن اددوب اده

ي ول به ادم ق ب ادمهنية وعالقيهق ايغاي قت

ادحوكمة ،وادوقوف ع ى مدى يأر ب اشسي الدية تل ردابات ادم اب ة ادداص ية تل يف ل مبقدئ

ادحوكمة ،وادي بف ع ى نظل وا اب ات ردابة ادمصقغب ودوب ق تل يف ل مبقدئ ادحوكمة،د وقوف ع ى
دوب د قن ادم اب ة ،وبيقن أرب ق تل يف ل مبقدئ ادحوكمة.
ويل يصميل اسيبقنة ديبض اددباسة ،و يوشك هق ع ى مي ادموظف ن ادبئيس ن اد قم ن تل

ردابات ادم اب ة ادداص ية تل ادمصقبف اد قم ة تل ت سغ ن.واسيصدل ادبقح

ادمنهج ادوصفل

اديح ل.
نتائج الدراسة:ادم اب ة ادداص ية ي ياب أ ل أحد مكونقت عنقصب يغا ق مبقدئ ادحوكمة تل ادمصقبف
اد قم ة تل ت سغ ن،وكيغ

ينف ه أعمقا ادحوكمة يواتب ادينظيل اإلداب وادمهنل ادمييقمل اده يليمل

ع ى و ود م ر ردابة تقعل ،ود نة م اب ة ،وادابة م اب ة داص يه،ود نة ردابة ادمصقغب ،م وظيفة

مباق

اشميرقا داصل ادمصبف،وادابة ادمصقغب ي ياب من أ ل بكقئش ادحوكمة تل ادمصقبف.

توصيات الدراسة :ضبوبة نلب مفهول ادحوكمة ور قتيهق ددى كقتة ااغباف هات اد القة بقدمصبف،
وضبوبة اديدبك
ادم اب

ادمسيمب ووض ادابامج ادالشمة من قال اد م يقت ادمهنيه اديصصصيه ديأ ل

ن ادداص ن د يقل بأدواب ل تل ظل اإلغقب اد د د دممقبسة ادمهنه ددعل ادحوكمة تل
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أن ي ول به ردابة ادمصقغب ا مية اددوب ادمنوط

ادمصقبف ،ويبك ش اش يمقل ع ى اددوب اده

بأدائهق تل يف ل مبقدئ ادحوكمة داصل ادمصقبف.

 2.1.3دراسة (الغماري )2009،بعنوان":أثر الرقابة الماليه على تمويل مؤسسات التعليم العالي في
فلسطين دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية العامله في قطاع غزه".

دتت اددباسة ردى ي بف مدى و ودعالقة ا ن ادبققبة ادمقدية واديموكل دم سسقت ادي يل

اد قدل ادف سغ نل تل قغقم شه -،يحد د دب ة يأر ب كل ادم ومقت ادبققاية وأنظمة ادضبط ادداص ل

واانظمة ادمحقساية واادوات ادبققاية ع ى اديموكل دي ش ادم سسقت ،ويحد د دوب م سسقت اديدق ق تل

يل ي اديموكل ،وبيقن مدى اديشال م سسقت ادي يل اد قدل تل يغا ق اإل اب ات ادبققاية حس

ااصوا اد مية.

وب يت ع نة اددباسة ( 50موظفق) من لق ل ادمهقل ادمقديه تل م سسقت ادي يل اد قدل تل

قغقم شه،واسيصدل ادبقح

ادمنهج ادوصفل اديح ل ،يل رعداد اسيبقنه إليمقل اددباسة ادم دانية.

نتائج الدراسة :يوص ت اددباسة ردى عدل يوتب يكل ينظيمل ويوص ف وظيفل كف تل م سسقت

ادي يل اد قدل ادف سغ نل تل قغقم شه ،ويوتب م ومقت ادنظقل ادمحقسال ادب ة كا به تل م سسقت

ادي يل اد قدل ادف سغ نل تل قغقم شه ،وب نت اددباسه أن أنظمة ادضبط ادداص ل تل م سسقت ادي يل
اد قدل ادف سغ نل تل قغقم شه ييوتب ادب ه كا به ،واديل دهق دوب ت قا تل رحكقل عم ية ادبققبة

ادمقدية واإلدابكة ع ى ي ش ادم سسقت،وأرايت اددباسة و ود عالقة ابيبقط ا ن ادبققبة ادمقدية ع ى
م سسقت ادي يل اد قدل واديموكل دي ش ادم سسقت.

توصيات الدراسة :اد مل ع ى يغوكبادهيقيل ادينظيمية دم سسقت ادي يل اد قدل اد قم ة تل قغقم
شة،واد مل ع ى يغوكب ادنظقل ادمحقسال واده

ده دوب ت قا تل عم ية اديصغيط ادمقدل،ويغوكب

أنظمة ادضبط ادداص ل واديل دهق دوب كا بوت قا تل رحكقل عم ية ادبققبه واإل يمقل بم اب ة اد م يقت

ادمقدية قال ادصبف د يأيد منهق،ويغوكب أدوات وم ومقت ادبققبه تل اد قم قت،ويغوكب ادي قبكب ادبققاية
بح

يصل ردى دب ة ييضمن ت هق ي يمق د منظمة ادمقدية واإلدابكة تل اد قم قت ادف سغ نية اد قم ة

تل قغقم شه.

 3.1.3دراسة (جودة )2008،بعنوان":مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف

الفلسطينية وفقا لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية"
دراسة حالة بنك فلسطين".

دتت اددباسة ردى ادوقوف ع ى ادمبقدئ وادمفق يل ااسقسيه اديل ي ول ع هق نظقل ادحوكمة

ادم سسية تل انش ت سغ ن ،وع ى ادمبقدئ واسييلقف مدى اديشال انش ت سغ ن بقدمبقدئ ادمي قبف
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ع هق د حوكمة ادم سسية ،ويلصيي أسبق

يغا ق ها ادنظقل وم وققيه،ووض نظقل عقل م يبح

دنظقل ادحوكمة ادم سسية ادمالئل د يغا ق تل انش ت سغ ن.

وم اب

وم يم اددباسة ييون من  36مفبدة ييباوح مسميقيهل ا ن عضو م ر ردابة ومد ب ينف ه
صقب ل.واسيصدل ادبقح

داص ل وم اب

نتائج الدراسة :انش ت سغ ن

أس و ادمسح ادلقمل دم يم اددباسة.

يشل بمبقدئ ادحوكمةادم سسية ادب ة مبيف ة ،وأن يغا ق مبقدئ

ادحوكمة ادم سسية رب ر قبق ع ى م لبات أدا ادانش.
توصيات الدراسة:صب ت اددباسة بم موعة من اديوصيقت أ مهق:يغوكب ي يمقت س غة ادن د
ادف سغ نية تل م قا ادحوكمة ادم سسيه من صالا رعيمقد نموهج ادحوكمةادم سسيه ادم يبح كإغقب
عمل م شل،واسيحدا

م ر ردابة ادانش د نة مصيصه اإدابة ادمصقغب ييون مهميهقيحد د ويصن ف

ادمصقغب اديلي يه ومصقغب ادسوق وبسل اشسيباي يقت ادصقصة بقدي قمل م كل نوم من هه

ادمصقغب.

 4.1.3دراسة(شـــرف )2007،بعنـــوان ":أثـــر الرقابـــة الماليـــة علـــى اســـتمرار التمويـــل للمؤسســـات

األهليه– دراسة ميدانية – المؤسسات األهلية في قطاع غزه "

دتت اددباسة ردى م بتة مدى و ود عالقة ا ن ادبققبة ادمقدية واسيم اببكة اديموكل تل
ادمنظمقت اا ية تل قغقم

شة ،ويحد د دب ة يأر ب كل من ادم ومقت ادبققاية وأنظمة ادضبط

ادداص ل واانظمة ادمحقساية واادوات ادبققاية ع ى ادوض ادمقدل د م يقت.

ويل اسيصدال ادمنهج ادوصفل اديح ل ديح ق أ داف اددباسة ،وييون م يم اددباسة من

اد م يقت اا ية اد قم ة تل قغقم شة ،وادبقد عدد ق  284م ية وم سسة
ع نة اددباسة ()169

ب حكومية ،وب يت

م ية وم سسة أ ية وأ ناية ،ويل اسيصدال اشسيبقنة أداة بئيسة تل

م

ادايقنقت من ادمبحور ن.
نتائج الدراسة :و د دوب م رب وت قا دم سسقت اديدق ق واا هشة ادبققاية تل يغوكب اانظمة ادمقدية
واإلدابكة د م يقت اا ية تل قغقم شة ،وقد يا ن أن اددوب ااياب تل ها ادم قا ب

ردى دوب

مدقق ادحسقبقت ادصقب ل ادمسي ل؛ وهدش دو ود مب ية دوبكة من قال مدق ن مسي ن دم ظل
اد م يقت اا ية ،رضقته ردى أ مية ي بكب ادمدقق بقدنسبة ردى مسيصدمل ادي قبكب ادمقدية د م يقت،

تل ح ن يا ن محدودية دوب اا هشة ادبققاية ادميمر ه تل و اشبة ادداص ية و ئة ادبققبه اد قمة ديون هه
اا هشة ش يمقبر بققبة لقم ه ديقتة اد م يقت اا ية بصوبه دوبكه ميواص ه ح

ع نقت محدوده.
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ي يصب ع ى

توصــيات الدراســة:أوصررت ادد ابسررة اشكررقدة تقع يررة ادبققبررة ادمقديررة مررن صررالا يغرروكب ادهيك يررقت ادينظيميررة
د م يررقت اديررل ي ررقنل مررن ض ر ف وقصرروب تررل ي ررش ادهيك يررقت ،ويغرروكب اانظمررة ادمحقسرراية وأنظمررة

ادضبط ادداص ل ،وشكقدة اسيصدال اادوات ادبققاية تل ضو اإلمكقنيقت ادميوتبة ،ويغوكب اد مل ادبقرقال
بح ر ر

ش ب ررى ت ررل رغ ررقب ادبققب رره ادمقدي ررة ادي دية،ويح ررد

دم سسقت اديدق ق واا هشة ادبققاية.

اد ر روان ن بم ررق يمك ررن م ررن رعغ ررق دوب أيا ررب

 5.1.3دراسة ( شاهين )2007،بعنوان " :واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية في

قطاع غزه "

دتت اددباسه ردى يوضيح اددوب ادمهل اده

ي به ادبققبة اإلدابكة تل يح ق أ داف

ادمنظمقت اا ية من صالا يح ل مهقمهق واصيصقصقيهق ،وكهدش ادي بف ع ى ب ض اد وامل ادم ربه
تل ادبققبة ادداص ية ت هق وادميمر ة تل ادهيكل ادينظيمل وااسقد

ادبققاية وي يل اادا واشيصقا،وبيقن

مدى ت قدية نظل ادبققبة ادداص ية ادمو وده ددى ادمنظمقت اا يه تل قغقم شة ع ل يح ق أ داتهق،

رضقته ردى م بته مدى يأر ب ادانق ادينظيمل د منظمقت اا يه تل قغقم شة تل رن قح عم ية ادبققبة

ادداص ية تل قغقم شة.
أ بكت اددباسة ع ى ع نه مكونه من  120منظمه أ يه تل قغقم شه ي مل تل م قشت

ينمويه وا يمقعيه مصي فه ،رسيصدمت ادبقحرة غبك ة ادمسح ادلقمل د مي ادايقنقت ،ح

يل يصميل

اسيبقنه شسيغالم أب اد قئم ن ع ى ادبققبة تل ادمنظمقت اا ية.
نتائج الدراسة:أن ادبققبه ديست وظيفه يمقبر صالحيقيهق عن غبكق ادي سف تل رسيصدال ادس غة ،و
يانل ادوسقئل اإل بقبكة دضمقن أدا ااعمقا وتق ادغبق اديل يحدد ق اإلدابة ،ال ادبققبة نمط من

أنمقط ادس وش اإلنسقنل ،وادهدف منهق مسقعدة ادمنفه ع ى يصحيح أصغقئه تل ادوقت ادمنقس ،

وأيضق أظهبت اددباسه نيقئج ر قايه ييمرل ايوتب م ومقت ادبققبةادداص ية تل ادمنظمقت اا ية ممق دا
ع ى مدى ر يمقل ي ش ادمنظمقت ايغا ق ادنظل ادبققاية ادفقع ة ممق يح ق ن قح أعمقدهق.

كهدش ييل عم ية ي يل اادا بغبك ة س يمة  ،وعم ية اشيصقا تل ادمنظمقت اا ية تل قغقم

شة ييل وتق أسر عم ية وكيوتب ت هق أ ل م ومقت اشيصقا ادنق ح.

توصيات الدراسه:ضبوبة نلب ادوعل بأ ميه اد مل ادبققال ،ودوبه تل يح ق اا داف ،وأن يودل
ادس غة ادوغنية ادف سغ نية أ ميه د غقم ادمنظمقت اا يه؛ ددوب ق ااسقسل تل انق ادم يم
اقيصقديقوا يمقعيق ،ويلك ل

ئة وغنية ي ول بمسق دة ادمنظمقت اا ية ،وأن ااس و

اامرل

د محقتظة ع ى عمل ادمنظمقت اا ية و ممقبسة ادبققبة ادف قدة ،اد مل ع ى يغوكب ويحس ن م ق ب
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مباقبة اادا بمق يال ل م ظبوف اد مل.ووض م ق بم يمدة موضوعية إلعداد ي بكب ادبققة ع ى

اعيبقب أنه ادنقيج ادنهقئل د مل ادبققال.

 6.1.3دراسة (الغالييني )2007،بعنوان " :دور الحكم الصالح في إدارة وتنمية المؤسسات غير

الحكومية في قطاع غزة من وجهة نظر مدير عام المؤسسة"

دتت اددباسة ردى ي يل مدى و ود ادحكل ادبل د تل ادمنظمقت

شه،وادي بف ع ى مسيوى ادحكل ادبل د تل ادمنظمقت

ب ادحكومية اد قم ة تل قغقم شة ،ودباسة

يأر ب م ر اإلدابة وصصقئي ادمد ب اد قل ع ى ردابة ادمنظمقت
ع ى ادمنظمقت

واليمل م يم ادبح

شة ،وكقن ح ل م يم اددباسة  98منظمة

رعداد اسيبقنة د م ادايقنقت.
نتائج الدراسة :ادمنظمقت

ب ادحكومية تل قغقم

بادحكومية.

ب ادحكومية اديا بة وادنلغة واديل ي مل تل قغقم
ب حكومية.ويل اسيصدال ادمنهج ادوصفل اديح ل ،ويل

ب ادحكوميه بحق ه ردى يحس ن قدبايهق تل يحد د ادمهقبات ادالشمة

اعضقئهق ،و هه ادمنظمقت ش ييب ادممقبسقت اد ده د حد من عضوية ادم ر ددوبي ن مييقد ي ن
كحد أقصى ،وادمنظمقت

ب ادحكومية تل شة دد هق سيقسقت وا اب ات واضحه دإلدابة ،وم ر

اإلدابة دديه ر اب ات واضحة دضمقن أن سيقسقت وا اب ات ادمنظمة

يغاي هق.وم ر اإلدابة تل ادمنظمقت
د منظمقت

ب ادحكوميه تل شة

دو اب نلغق تل ردابة ادلئون ادمقدية

ب ادحكومية.

توصيات الدراسة:أوصت اددباسة بأن نقش حق ة ردى ر اب ادمشكد من اابحق
ادمنظمقت

ب ادحكومية

ب

ب ادحكومية ،بسا

تل م قا حوكمة

اد هود ادبحريه ادمحدودة اديل صصصت دهها ادموضوم تل اد قدل

اد ببل بلكل عقل وتل ت سغ ن بلكل صقي،ووض وينف ه صغط ادينمية ادسنوية ديغوكب أعضق

م ر اإلدابة.

 2.3الدراسات اإلقليمية

 1.2.3دراسة (عبد المنعم والعجلوني )2013،بعنوان":التجسيد الحقيقي للحاكمية المؤسسية في
الشركات"دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين األردنيين".

دتت اددباسة ردى ي بف ع ى مفهول وأ ميه حقيمية ادلبكقت وم قشيهق ،وأرب ادحقيمية

ادم سسية تل ادينمية ادمسيدامة تل ادم يم قت ادمغب ة دهق ،ويوضيح كيفية ي س د ي قبكب اشسيدامة
دمفهول ادحقيمية تل ادلبكقت.
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وقد ا يت ع نة اددباسة 120مكيبق ديدق ق ادحسقبقت ،ويل رعداد اسيبقنة مصصصة ا باض

هه اددباسة ،ح

اسيصدل ادمنهج ادوصفل اديح ل.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
ادي قبكب ادمقدية ادحقدية د لبكقت بمصي ف أنواعهق ديست مانية ع ى أسقر اشسيدامة ،كمق أن

من ادضبوب أن يسيوع

اد ول مهنة ادمحقسبة واديدق ق مفهول محقسبة اشسيدامه وأرب ق ع ى

ادم يم ؛ من أ ل رنيقج ربالغ مقدل واف يسيف د منه أصحق

ادمصقدح.

وادي قبكب اد قدميه تل ا دان اد قدل ادمي دل منظمة بلكل ميصصي تل يصميل رغقب ي قبكب

اشسيدامة ادمسيصدمة عقدميق ،و نقش يي ن من قال مي ادلبكقت اد قدمية وم قدر ردابيهق تل أن
اإلبالغ ادمقدل وادمحقسال وحده ش يسيغي

م ااب قد اديقم ة ادا ادلبكة وربويهق وي ديل م ومقت

كقم ة عن أدائهق اش يمقعل وادا ئل وصدميهق د م يم ادمحيط اهق.و نقش يأي د من قال مي ادلبكقت
اد قدمية وم قدر ردابيهق بضبوبة انيلقب ادوعل عن مفهول ي بكب اشسيدامه وعالقيهق بقدحقيمية

ادم سسية ع ى ادص د اد قدمل.
توصيات الدراسة:ضبوبة ردباش ادلبكقت بأ مية و ود ي قبكب اشسيدامة وادحقيمية ديكونق ي بك اب سنويق
مييقمال م ب ضهمق دي ابعن رسيباي يقيهق تل بسل سيقسقيهق ادمسي ا ية.وضبوبة أن يسق ل مفهول

اشسيدامه وي قبكب ق وبلكل يدبك ل تل رعقدة يلك ل منهج وغبق ادحقيمية ادم سسية

د لبكقت.وضبوبة نلب ر قتة اشسيدامه وي قبكب ق وادحقيمية ادم سسية مق ا ن ادمهيم ن بمهنة ادمحقسبة
واديدق ق عن غبكق ع د ابامج يدبكاية صقصة اهدش.

 2.2.3دراسة ( البكوع و أحمد )2012،بعنوان":تفعيل نظم الرقابة الداخلية للحد من ظاهرة الفساد

المالي واإلداري في الوحدات الخدميه" – دراسة نظريه تحليلية".

دتت اددباسة ردى ايقن تقع ية ادبققبة ادداص ية؛ د حد من ظق بة ادفسقد اإلداب وادمقدل تل

ادوحدات ادصدمية اد قم ة تل اد باق،وبيقن مق ية نظل ادبققبة ادداص ية وادي بكف بظق بة ادفسقد اإلداب
وادمقدل ،وبيقن يأر بات ظق بة ادفسقد اإلداب وادمقدل ع ى مهنيل ادمحقسبة واديدق ق ،ح

ادبقح

ادمنهج ادوصفل.

اسيصدل

نتائج الدراسة:ييمرل مظق ب ادفسقد ادمقدل واإلداب تل اشنحباتقت اإلدابكة وادوظيفيه وادمصقدفقت،
وادفسقد ادمقدل و م موعة من اإلنحباتقت ادمقدية ادمصقدفة د واعد وااحكقل ادمقدية.
توصيات الدراسة:ضبوبة ر اب ي يل هايل دنظل ادبققبة ادداص ية تل ادوحدات ادصدميه؛ ح

رن هدش

د ي بف ردى ن قط ادض ف واد وة د بققبة ادداص ية ادمغب ة وادمسقعدة تل يحد د ااموبهات ادمصقغب
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اايرب عبضة وقدبه تل يح ق اا داف ادمباد يح ي هق،وضبوبة و ود نظقل كف ت قا د بققبه
ادداص يه د حد من ظق بة ادفسقد اإلداب وادمقدل،ويحف ش ادموظف ن ع ى ي يل وينف ه اد م يقت وميقب يهق
ب نقية وبقسيمباب.
 3.2.3دراسة(العازمي )2012،بعنوان" :دور مجالس اإلدارة في تطبيق معايير الرقابة الداخلية
وأثرها على تحقيق أهداف الشركات الصناعية الكويتية – دراسة حالة على الشركات الصناعية

الكويتية".

دتت اددباسة ردى ي بف ع ى دوب م قدر اإلدابة تل يغا ق م ق ب ادبققبة ادداص ية حس

ادنوهج اامبككل ، COSOوأرب ق ع ى يح ق أ داف ادلبكقت ادصنقعية اديوكييه اديلي يه وادي قبكب
ادمقديه واشديشال.

غب ت اددباسة ع ى

مي ادلبكقت ادصنقعية ادمدب ة تل سوق اديوكت دألوباق ادمقدية

وعدد ق  27لبكة.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
و ود عالقة ا ن يغا ق م ق ب ادبققبة ادداص ية ادميمر ه تل تهل وادباش اإلدابة د هدف من

يكل ادبققبة ادداص ية و ييقمل مكونقت ادبققبة ادداص ية ،وتقع ية كل ش من أ اش

يكل ادبققبة

ادداص يه وب ن يح ق اا داف ادصقصة بقدي قبكب ادمقديه.

توصيات الدراسة :ضبوبة تهل وادباش اإلدابة د هدف من يكل ادبققبة ادداص ية اييقمل مكونقت أو
أ اش ادبققبة ادداص ية واسيصدال يينودو يق ادم ومقت؛ وهدش د القيه ادمبقلبه تل يح ق أ داف ادي قبكب

ادمقدية رل اا داف ادصقصة بقشديشال رل اا داف اديلي ية تل ادلبكقت ادصنقعية اديوكيية.

 4.2.3دراسة ( عبد الملك )2011،بعنوان":أثر قواعد حوكمة الشركات على درجة التحفظ

المحاسبي في القوائم المالية المنشورة للشركات المسجلة بسوق المال المصري"– دراسة نظرية
وتطبيقية".

دتت اددباسة ردى يحد د دوب ادحوكمة تل ادمحقتظة ع ى اديحفا ادمحقسال د حد من

ادممقبسقت ادميحببة دإلدابة تل حقدة ادمفقض ة مق ا ن ادسيقسقت اداد ة بمق ي ظل منف يهق ع ى حسق

مص حة ااغباف ااصبى هات اد القة.

يل رسيصدال ققئمة اشسي صق ح

وشعت ع ى  74لبكة من ادلبكقت ادمدب ة وادنلغة تل

اداوبصه ادمصبكة كأداة د حصوا ع ى ادايقنقت ادالشمة.واعيمدت اددباسة ع ى ادمنهج اإلسي بائل
اإلسينبقغل من صالا اددباسة اديح ية ديل مق اسيغقعت ادحصوا ع يه من م اب  ،بقإلضقتة ردى

اددباسة ادم دانية.
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أهم نتائج الدراسة:
حوكمة ادلبكقت ي رب ع ى دب ة اديحفا ادمحقسال ،مبكش ا يمقل حوكمة ادلبكقت

و س وش

اإلدابة،حوكمة ادلبكقت يمن ادي قبكب ادمقدية اشحييقديه من صالا اديحفا ادمحقسال ،نقش قواعد ابيبقط
ر قاية ا ن قواعد حوكمة ادلبكقت واديحفا ادمحقسال ،وأيرب قواعد حوكمة ادلبكقت يأر اب ع ى دب ة

اديحفا ادمحقسال اسي الا م ر اإلدابة وأق هق ادمحقتظة ع ى أصحق

ادمصقدح ااصبى.

 5.2.3دراسة(الشمري )2011،بعنوان":دورالحوكمة في الرقابة على المخاطر المالية في البنوك

التجارية" دراسة نظرية ميدانية على القطاع المصرفي في دولة الكويت".

دتت اددباسة ردى اديوصل ردى نيقئج يسقعد تل يبل د ق اببات اد قئم ن ع ى ردابة اد هقش
ادمصبتل اديوكيل بصفه عقمه؛ وهدش من صالا اديوصل ردى نيقئج يسقعد تل يغا ق ادبققبة ع ى
ادمصقغب ادمصبتية تل ظل ادحوكمة بصوبة مالئمة دا ئة ااعمقا اديوكيية ممق يكساهق م شات ينقتسية
وينظيمية؛ وهدش تل ضو ادميي بات تل ا ئة ااعمقا ممق

د

تل ادنهقيةردى شكقدة مسيوى ت قدية

دوب ااغباف ادم ربة تل اد هقش ادمصبتل تل ظل حوكمة اد هقش ادمصبتل.وع نة ادبح
كقتة ادوحدات اد قم ة تل اد هقش ادمصبتل اديوكيل بل يه ادي د واإلسالمل.

واسيصدمت ادبقحرة ادمنهج ادوصفل اديح ل اإلسينبقغل ،كمق واسيصدمت أس و

اد لوائية ديل من ادم اب

ن ادداص ن واإلدابات اد يق تل ادانوش وادم اب

ييمرل تل

اد نة

ن ادصقب ن ومباقال ادانش

ادمبكش ادودة اديوكت.
نتائج الدراسة :يوص ت اددباسة ردى أنه و د دوب ت قا د م اب

ادداص ل تل ادبققبة ع ى ادمصقغب

ادمقدية تل ادانوش ادي قبكة اديوكيية تل ظل ادحوكمة .كمق ويل يأ ل ادم اب

ادداص ل ع ميق وعم يق

ديح ل ادمصقغب اديل يوا ه ادانش ،كمق يل انق ابامج ادم اب ة ادداص ية ادم د سنويق انق ع ى

ادميي بات ادمهمة تل ا ئة اد مل ،ومدى يأر ب هه اديي بات ع ى ادمصقغب اديل يوا ه عم يقت ادانش.
 6.2.3دراسة(أحمد )2010،بعنوان " :دور الرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية في تحسين أداء

المؤسسة" .

دتت اددباسة ردى محقودة رعغق تكبة عن نظقل ادبققبة ادداص ية تل ادم سسقت اد قم ة تل
اد شائب من صالا يحد د رغقبنظب د م اب ة وعالقيهق بقدبققبة،ومحقودة ي ديل ب ية حوا ادم اب ة
بلكل عقل من صالا يحد د رغقب نظب د م اب ة وعالقيهق بقدبققبة،محقوده ي ديل م ومة عن مدى

مسق مة ادبققبة ادداص ية وادم اب ة ادصقب ية تل يحس ن أدا ادم سسة من صالا عبض ب ض أدوايهق،

ودوب كل أداه تل يحس ن أدا ادم سسة ،ح

اسيصدل ادبقح
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ادمنهج ادوصفل اديح ل.

نتائج الدراسة:ديل ييمكن ردابة ادم سسة من يح ق نيقئج مبضية اصحق
م هل ب القة ادوكقده ني ه انفصقا ادم يية عن اإلدابة

ادملبوم واده

يببغهق

ع هق يصميل نظقل ت قا د بققبة

ادداص ية ،ادبققبة بلكل عقل ل وس ه من وسقئل ادبققاهقدداص يه سوا كقنت ادبققبه داص ية أو صقب ية،
وادبققبة ادداص يه بأدوايهق ادمصي فه ادميمر ة بقدمواشنقت اديصغيغية ،وكهدش ادبققبة ادداص ية ي ياب أحد
أدوات ادبققبة ادمقدية اديل ي مل ع ى يحس ن أدا ادم سسة.

توصيات الدراسة:

ع ى اإلدابة يف ل دوب ادبققبة ادداص ية اده

ي ياب صمقل أمقنهق تل كفق ة

اديلي ل وادحفقظ ع ى ااصوا،اإلسي قنه بقدصدمقت اإلدابكة اشسيلقبكه اديل ي دمهق مكقي
ادصقب ية ي

ادم اب ة

دوب كا ب تل يبل د اإلدابة شسيصدال أتضل ادغبق شسييالا ادموابد،دشكقدة ت قدية

اإلدابة تل يح ق اا داف وشكقدة كفق ة اديلي ل د وصوا ردى أتضل أدا ممكن نصح اإ اب م اب ة

ردابكة؛ كونهق يص

تل صميل اد مل اإلداب .

7.2.3دراسة (كرار،البشاري )2009،بعنوان" :دور الرقابة الداخلية في رفع األداء المالي في
الوحدات الحكومية" .دراسة حالة وزارة الداخلية السودانية".

دتت اددباسة ردى ر قد نظقل بققبة داص ية قو س يل يمكن من صالده ادمحقتظة ع ى ادموابد
وحسن اسيصدامهق تل ادوحدات ادحكومية ،ح

غب ت اددباسة ع ى و اشبة ادداص ية ادسودانية.

نتائج الدراسة :و ود نظقل بققبة ردابكة س يمة

د

ردى يح ق أ داف ادمنلأة ،واد وان ن واد وائح

ادمقدية وادضوابط واإل اب ات ادس يمة ي مل ع ى بت كفق ة اادا ادمقدل عن غبكق ي ل ااصغق

وي ن

سو اشسيصدال د موابد ،و ود وحدة م اب ة داص ية يميقش بقديفق ة وادم دبه ع ى م قد ة

ااصغق واييلقتهق و صمقل اامقن ديوتب بققبة داص ية س يمة.
توصيات الدراسة:ضبوبة يوت ب نظقل بققبة داص ية س يمة بقدوحدات ادحكومية؛ حيى ييمكن من يح ق
أ داتهق ادمنلودة ،وا قد اد وان ن واد وائح ادمقدية وادضوابط ادس يمة ،واديل يمكن من ي ل ااصغق
وي ن

سو اسيصدال ادموابد ممق

د

ردى بت كفق ة اادا  ،واش يمقل ايأ ل وبت كفق ة وحدة

ادم اب ة ادداص ية بقدوحدات ادداص ية؛ حيى يمكن اييلقف ااصغق وسو اسيصدال ادموابد وم قد يهق

تل ادوقت ادمنقس .

 8.2.3دراسة (محمد )2009،بعنوان":دورالرقابة الداخلية في حوكمة الشركات"
دتت اددباسة ردى يحد د مدى اشعيمقد ع ى أنظمة ادبققبة ادداص ية ادسقئدة تل

ادلبكقت،وت قد يهق تل اسييالا ادموابد ادميقحه وادمحقتظة ع ى أصوا ادلبكقت.وأيضق دتت ردى

م بتة ادملكالت اديل يوا ه أنظمة ادبققبة ادداص ية ويحد من كفق يهق.
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ويل يغا ق اددباسة ع ى لبكة سكب كنقنة ادمحدودة تل ادسودان ،واسيصدل ادبقح

اإلسينبقغل واشسي بائل تل م ادايقنقت.

ادمنهج

أهم النتائح التي توصلت إليها الدراسة :ى أن د بققبة ادداص ية دو اب م موسق تل شكقدة اإلنيق ية

ويح ق ادببحية.وو ود نظقل م اب ة داص ية

د وكيب مبقلبة د ضو ادمنيد ،وكوتب اإلسي الدية

ادمغ وبة ادا اددوب ادبققال.وعدل و ود م اب ة دوبكة دنظقل ادبققبة وا اب ات ادبققبةادداص ية اامب
اده

د

ببمق

ردى رض قف كفق ة اادا .وادلبكقت تل حق ه مقسه ردى ادمشكد من اإلتصقح عن

اد وان ن واإل اب ات ادميب ة ،بقإلضقته ردى ممقبسة مادأ محقسبة ادمسئود ن إلبسق قواعد ادحوكمة.

توصيات الدراسة:أوصت اددباسة بضبوبة رعغق ادمشكد من اإل يمقل ددوب ادبققبة ادداص ية ويغوكب

أسقد اهق؛ دضمقن ودة نظقل ادحوكمة تل ادلبكقت ،كمق

اش يمقل بموضوم اديدبك

؛ وهدش دبت كفق ة اد قم ن ومهقبايهل.كمق وأن نقش ضبوبة ديف ل دوب ادم اب
ادبققاية وي يمه ويدبكبه.

ادمسيمب

ادداص ل تل ادنقحية

 9.2.3دراسة (نور ومطر )2007،بعنوان ":مدى إلتزام الشركات المساهمة العامة األردنية بمبادئ
الحاكمية المؤسسية.دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي".

دتت اددباسة ردى ي يل مدى اديشال ادلبكقت ادمسق مة اد قمة اابدنية بمبقدئ ادحقيمية
ادم سسية.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

رن مسيوى اديشال ادلبكقت ادمسق مة اد قمة اد قم ة تل اد غقع ن يباوح ا ن قو و ض ف

دا ،ودين بمسيوى عقل م اوا أو ميوسط.و وان
عدل اديشال م قدر اإلدابة كمق

ادص ل تل يغا ق ادنظقل ييبسخ بلكل بئير تل

ب واعد ادس وش ادمهنل ،وعل رلباش اد قعدة اد قمة د مسق م ن تل

ايصقه اد اببات اشسيباي ية د لبكة وحبمقنهل من اشغالم ع ى محقضب اش يمقعقت ،وكهدش عدل
اديشال ادلبكقت بمسئوديقيهق د ا ئة اديل ي مل ت هق.
نتائج الدراسة:ادمبقدبة من قال هقت ادبققبة ،واإللباف ع ى ي ش ادلبكقت اإصداب دد ل وضح
ادمبقدئ ااسقسية دنظقل ادحقيمية ادم سسية وابلقدات يغاي ه تل ادواق اد م ل ،ومن رل يل ي

ادلبكقت ع ى اإلديشال به.كمق ويفبض هقت ادبققبة واإللباف ع ى مي ادلبكقت ادمسق مة اد قمه

تل اد غقعقت ادمصي فة يأسير د قن د حقيمية ادم سسية ت هق.
كمق

اد قمه.وأيضق

يف ل دوب د قن اديدق ق واعغقئهق مشكدا من ادصالحيقت تل ادلبكقت ادمسق مة
ح

م قدر اإلدابة واإلدابات ادينف هية و مدق ل حسقبقت ي ش ادلبكقت ع ى

مباعقة قواعد ادس وش ادمهنل.
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3.3الدراسات األجنبية

1.3.3دراسة ( )Ayom،2013بعنوان:
"Internal Control and Performance in NON Governmental Organizations" Case
Study of Management Sciences for Health South Sudan.

الرقابه الداخليه واألداء في منظمات الم تمع المدني – دراسة ىالة -العلوم اإلدار ه في المؤس ات
الصحية جنوب السودان .
دتت اددباسة ردى ي يل أرب ادبققبة ادداص ية ع ى اادا تل ادمنظمقت

ب ادحكومية

،بقإلضقتة ردى يحد د كيفية ضمقن يح ق ادبققبة ادداص ية ع ى اديس ل ادمقدل أيضق ادبققبة ع ى
سيقسقت ادل اب  ،وادبققبة ع ى ادمواشنقت واإلنفقق تل مي ردابات ادمنظمة.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:ادبققبة ادداص ية ي رب ع ى أدا ادمنظمة ،و ها يمكن أن يكون
ر قايق أو س ايق اعيمقدا ع ى ادييفية اديل ييل اهق عم ية ادبققبة ،كمق وكو دبققبة داص ية تل ردابة اد ول

ادصحية ،ودين نقش حق ة ردى ادمشكد من ادميقب ة من قال اإلدابة دضمقن ينف ه ق بلكل

د .،ح

نفهت اددباسة ع ى ردابة اد ول ادصحية تل وبق نو ادسودان.

توصيات الدراسة:يوص ت اددباسة ردى م موعة من اديوصيقت أ مهق :أنه شاد من ي شكش اإل اب ات
ادمقدية وادمحقساية ،وهدش عن غبكق يدبك

ادموظف ن تل أقسقل ادحسقبقت وادميقب ة واديدق ق من

صالا م اب ة منيظمة وتحي دإل اب ات ادمقدية وادمحقساية .شاد نقش حق ة ردى يحس ن عم ية

ادل اب من صالا ملقبكة كل من مد ب ادمليبكقت وم اب

ادحسقبقت ادداص ل ،و نقش حق ة ردى يأي د

بققبة ادم شانيقت إلعداد ادي قبكب ادمقدية بغبك ة منقسبة تل ادمنظمة.

 2.3.3دراسة ( )Mihaela&Lulian،2012بعنوان:
"Internal Control and the Impact on Corporate Governance, in Romanian Listed
"Companies
الرقابه الداخليه وأثرها على الحوكمه في الشركات المسجلة في رومانيا.

دتت اددباسة ردى يح ل ادايقنقت ادمقدية ادمي ة بقدبققبة ادداص ية تل حوكمة ادلبكقت،

واد وائل ادم دة من قال ادمدق ن ادصقب ن وبمسئودية وملقبكة اإلدابة عن هه اد وائل ،و هه اد وائل
يسقعد ادمدقق تل رعداد صغة اديدق ق وب د ق يحدد ادمدقق ادموظف ن وادوقت ادالشل د يدق ق.

وعم ت اددباسة ع ى يح ل ت قدية نظقل ادبققبة ادداص ية تل ادلبكقت ادمدب ة تل اوبصة

اوصقبست؛ ح

رن و ود ادبققبة ادداص ية ادف قدة أدت ردى اد بض اد قدا د ايقنقت ادمقدية ،وبقديقدل

يشكد من ر ة ادمسق م ن تل ادايقنقت ادمقدية دههه ادلبكقت،كهدش ي مل و ود ادبققبة ع ى صفض نسبة

ادمصقغب اديل يمكن أن يي بض دهق هه ادلبكقت ،ودين ش يمكن ادسيغبه ع ى ي ش ادمصقغب

بقديقمل.
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وأ بكت اددباسة ع ى ادلبكقت ادمدب ة تل اوبصة اوصقبست ،سوا كقنت ي ش ادلبكقت من
غب ت اددباسة ع ى  44لبكة دد هق م ر ردابة

اددب ة ااودى أو ادرقنية ،ح

أن ي دل ده

ي قبكب يصف نظقل ادبققبة ادداص ية ع ى ادب ل من أن ادي بكب ادم دل ردى م ر اإلدابة دير ش ا من

اد وائل ادمقدية ،ال و مهل دا د مسق م ن؛ انه يصف نظقل ادبققبة ادداص ية د لبكة ،وادمدقق اب
نظقل ادبققبة ادداص ية اديل دهق عالقة اإعداد ادي قبكب ادمقدية.

أهم نتائج الدراسة :ى أن ادلبكقت اديل يغاق ادحوكمةشيمكن أن يغب هق بلكل ت قا دون و ود نظقل

د

د بققبة ادداص ية،كمق أظهبت نيقئج اددباسة أن ب ض ي قبكب ادمدق ن دل بد ت هق كل ادم ومقت ادضبوبكة تل
أب

ادمدقق.رضقته ردى اننسبة كا بة من ادلبكقت اديل أ بكت ع هق اددباسة ش يهكب تل ي قبكب ق اإلدابكة

وصفق دنظقل ادبققبة ادداص ية دد هق.

3.3.3دراسة( )Affum،2011بعنوان:
""Evaluation of Internal controls in Papso Ghana Limited
تقييم الرقابة الداخلية في شركة بابسو غانا المحدودة.

دتت اددباسة ردى يحد د ر اب ات ادبققبة ادداص ية تل لبكة بقبسو قنق ادمحدودة ،ويحد د

مدى ت قدية ادبققبة ادداص ية تل ادلبكة ،بقإلضقته ردى م بتة كيفية اسي الا وظقئف ادبققبة ادداص ية
تل ادلبكة.

وم يم اددباسة و ادلبكقت ادصقصة تل قنق،رش أن اددباسة اقيصبت ع ى لبكة بقبسو

ادمحدودة بقعيبقب ق وحدة اد نة.
ويل اسيصدال أس و

اديح ل ادوصفل ،و يصميل اسيبقنة يل يوشك هق ع ى أعضق م ر

اإلدابة واإلدابة واد قم ن تل ادلبكة.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:أنه ش يمكن د منظمة أن ي مل بلكل ت قا دون و ود نظقل
د بققبة؛ وهدش ان و ود نظقل ادبققبة ادداص ية يضمن يحد د ادصالحيقت وتصل ادوا بقت ويح ق
ادضوابط ادمقدية ويضمن س ب اد مل بلكل منيظل ت قا وكف  .ونظقل ادبققبة ادف قا و لبط ديح ق

ادهدف اد قل د منظمة ،انه يضمن و ود ادضوابط واديل ادوب ق يضمن ت قدية وكفق ة اإلدابة كمق
ويضمن اديمسش بسيقسقت ردابة وحمقية ااصوا ،ممق

د

ااصبى د منظمة .ونظقل ادبققبة ادف قا يسقعد ادمنظمة تل ي ن

ردى يح ق ادببحية ويح ق اا داف
اد وبقت وادييقد ف اد قنونية ادمبيبغة

ب دل اشميرقا د وان ن واد واعد واد وائح .نظقل ادبققبة ادف قا شكد من ر ة أصحق

ادمص حة.

توصيات الدراسة:ضبوبة رنلق نظقل ت قا تل ادمنظمة ،وضبوبة رنلق د نة يدق ق،
د نة اديدق ق ع ى أعضق

اديدق ق ادداص ل،كمق

أن يليمل

ئة مسي ة دإلدابة وكنبيل أن ييون هه اد نه مسئوده عن ي ل ي قبكب

ي ن موظف ن أيفق كمق ى ادحقا تل ادمدق ن ادصقب ن.
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 4.3.3دراسة ( )Luisa Bosetti،2009بعنوان:
"Corporate Governance and Internal Control: Evidence from Local
"Public Utilities
الحوكمة والرقابة الداخلية – دليل الخدمات للقطاع المحلي العام .
دتت اددباسة ردى يح ل ادصيقبات اديلي ية درال

م سسقت عقمة مح ية تيمق ي ق بأ باض

رصالح نظقل ادحوكمة ون هق ردى ادس وش ادينظيمل .و هه اددباسة بكشت ع ى اد القة ا ن ادحوكمة
اد قمة وادبققبة ادداص ية.
وديبض

م ادايقنقت يل يصميل اسيبقنة يليمل ع ى أسئ ة حوا ادحوكمة ونظقل ادبققبة

ادداص ية يل يوشك هق ع ى ادمسئود ن عن ادحوكمة ،ويل ر اب اد د د من ادم قبالت م عدد من

ادمسئود ن تل هه ادلبكقت ،اده ن يل اصييقب ل مسب ق من قال م ر اإلدابة.

أهم نتائج الدراسة:ي ياب ادنيقئج اديل يوص ت رد هق اددباسة ل ن غة رنغالق د د د من اشعيبقبات،
حيى دو يل ا اب اددباسة ع ى م موعة صي بة من ادلبكقت ،حدود اددباسة و ص وبة ي ميل ادنيقئج
نظ اب د دد اد ل من ادلبكقت وادم قبالت ،وع ى ادب ل من هدش ادحقشت ادرالرة ادمصيقبة ي بض
اديي بات ادحقدية تل ادم سسقت اد قمة ديح ق ادييقمل ادف قا ا ن ادبققبة واإلي قه اإلداب د لبكة ،كمق
وأن ي يل نظقل ادبققبة اإلدبكة منه ل منظل نقدب ،وعقدة يبك ش ادي يل ع ى ادنظقل ادمحقسال تل حقدة

عدل و ود مدقق داص ل بقدلبكة وبقديأي د ها

ب مبضل .واديبك ش يكون ع ى اإلديشال تل حقدة

و ود وحدة يدق ق داص ل تل ادلبكة،أنظمة ادبققبة ادداص ية

أن يوض ادقة وك

م اب يهق

اإسيمباب حيى يسق ل تل ادوصوا ردى أ داف اإلدابة ويبضل يوق قت اإلدابة د منظمقت ادمح ية

وادمسق م ن وادم يم .

 5.3.3دراسة ) (Bahgat and Bolton ,2008بعنوان:
""Corporate Governance" and Firm Performance.
الحوكمه وأداء الشركات .
دتت اددباسة ردى ي بف ع ى يأر ب ديقت ادحوكمة ع ى اادا ادمقدل د نة من ادلبكقت

اامبككية ييأدف من 24,255ملق دة د فيبة من( ،)2004-1990وقد اسيصدمت نمقهج ادحوكمة
ادمغوبه من قال ()Gompers et.al.,2003; Bebchuk, et.al.2004وقد احيوت

هه ادنمقهج ع ى

م ومقت يل اهق قيقر ديقت ادحوكمة اد دة من عدمهق،ولم ت ع ى سا ل ادمرقا اسي الدية أعضق

م ر اإلدابة ،وااسهل ادمم وكة من قا هل ،واد م ا ن عضوية م ر اإلدابة وادابة ادلبكة ،وعدد
أعضق م ر ردابة ادلبكة ،وااسهل ادمم وكة من قال ادمد بكن ادينف ه ن د لبكة.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :ى أن ادلبكقت اديل يغاق ديقت ادحوكمة بغبك ة
ييمي عقدة بأدا مقدل أتضل من

ب ق.
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 3.3.3دراسة ( )Salamon and Geller،2005بعنوان:
" "Nonprofit Governance and Accountability
حوكمة المنظمات غير الربحية والمساءلة.
ينقودت اددباسة ممقبسقت ادحوكمةوادمسق ده تل ادمنظمقت

اامبككية ،ونققلت اددباسة ادم قشت اديقدية:

ب ادحكومية تل ادوشيقت ادميحدة

(دوب م ر اإلدابه ،اإلتصقح ادمقدل،حمقية ااصالقيقت ،ادم ق ب ااتضل د ممقبسقت،

اديي بات ادينظيمية ،اديوعيه

ب ادببحية).

توصلت الدراسة من النتائج أهمها :حس

مق ا ن( )90%-85%من ادمنظمقت

نيقئج اددباسة اا اية ادسقح ة من م قدر اإلدابة ييباوح

ب ادحكومية اديل لم يهق اددباسة كقنت يلقبش بلكل كا ب تل

وظقئف ادبققبة اإلسيباي يه ادبئيسة.

أدواب م ر اإلدابه:

( %93يلقبكون بفقع يه تل صن بسقدة ادمنظمه %88 ،يلقبكون تل يحد د ي ويضقت ادمد ب

ادينف ه  %87 ،يلقبكون تل وض وم اب ه ادمواشنقت ادمقديه د منظمقت %87 ،يلقبكون تل يحد د
اا داف ادينظيميه،و %83يلقبكون تل اديدق ق وم اب ة ادسيقسقت ادمقدية).
 اإلتصقح ادمقدل

اديقداية اد ظمى حوادل ( )97%من ع نقت اددباسة ( ادمنظمقت) لهدت ر اب م اب ة مسي ة

صالا ادسني ن ادمقض ي ن ،و( )95%من هه ادمنظمقت وشعت ادي قبكب ادمقدية ع ى م قدر ردابيهق.

واديقداية اد ظمى من ادمنظمقت دد هق بقدف ل سيقسقت وا اب ات ديغوكب ادمسق دة وادس وش ااصالقل.
 6.3.3دراسة ( )Gill,Flynn, and Reissing،2005بعنوان:
"The Governance Self – Assessment Checklist: an Instrument for
"Assessing Board Effectiveness
قائمة تقييم ذاتي للحوكمة :أداه لتقييم فعالية مجلس اإلدارة.
دتت اددباسة ردى وصف مدى يغوكب واسيم اببكة ققئمة ادي يل ادهايل د حوكمة ،واديل يل

يصميمهق دمسقعدة م ر اإلدابة ومنظمقت اد غقم اا ل واد قل ديحد د ن قط اد وة ون قط ادض ف تل
يغا ق ادحوكمة تل منظمقيهل ،رضقتة ردى ير ف أعضق م ر اإلدابة عن أسقسيقت ادحوكمة

ويحس ن ممقبسقت ادحوكمة ت هق.

األداة المصصمة هي لفحص الجوانب التالية للحوكمة:
(ر قتة م ر اإلدابة  ،يكل م ر اإلدابه ،ادب يق واديصغيط ،اإللباف ادمقدل،اإللباف ع ى
ادموابد ادبلبكه ،ي يل اادا ،يمر ل ادم يم ،ردابة ادمصقغب،يغوكب م ر اإلدابه،ردابة م ر

اإلدابه،صنقعة اد باب).
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وقد يل يغا ق ااداة ع ى  32منظمة

ب حكومية كندية.

وكان من أهم نتائج الدراسة:أن أعضق م ر اإلدابة تل ادمنظمقت اديل أ بكت ع هق اددباسة كقن
دد هل م دا بضق عقا عن ر قتة ادم ر ويمر ل ادم يم واإلدابة ادمقدية.
أهم توصيات الدراسة:أن ب ض اد وان

تل نظقل ادحوكمة ادمغاق بحق ة د يغوكب و هه اد وان

ى( :ادب يق ،اديصغيط ،ومباقبة اادا  ،وادابة ادمصقغب ،وادابة ادموابد ادبلبكة).

التعليق على الدراسات السابقة:

من صالا ادمسح ادمكيال دألدايقت واددباسقت ادسقب ة ادمح ية واإلق يمية واا ناية هات اد القة

ادمبقلبة أو ب ادمبقلبة بموضوم اددباسة ،ح
سقعدت تل رر اب

يوص ت اددباسقت ادسقب ة ردى م موعة من ادنيقئج

هه اددباسة،ومن أ ل ادم حوظقت ع ى اددباسقت ادسقب ة مق ل:

 أيدت مي اددباسقت اديل ينقودت موضوم ادحوكمة ضبوبة نلب مفهول ادحوكمة ور قتيهق ددىكقتة ااغباف هات اد القة بقدمنظمة.

 بكشت اددباسقت ادسقب ة اديل ينقودت ادبققبة ادداص ية ع ى ضبوبة نلب ادوعل بأ مية اد ملادبققال ودوبه تل يح ق اا داف.

 كقن نقش ر مقم من قال اددباسقت ادسقب ة ع ى ضبوبة ر اب ادمشكد من ادبحوحوكمة ادمنظمقت

ب ادحكومية؛ ح

تل م قا

اد هود ادبحريه اديل صصصت دهها ادموضوم تل

اد قدل اد ببل وتل ت سغ ن بلكل صقي محدودة.
-

أيدت اددباسقت ادسقب ة ضبوبة يف ل دوب ادبققبة ادداص ية من قال اإلدابة ،اده ي ياب صمقل

-

اددباسقت ادسقب ة اديل ينقودت موضوم ادحوكمة دل يينقودهق بمفهومهق ادواس ال ينقوديهق تل

أمقنهق تل كفق ة اديلي ل وادحفقظ ع ى ااصوا.

رغقب م سسل محدد كقدمصقبف وادلبكقت وش و د

ب دباسة واحدة ينقودت ادحوكمة تل

من صالا اإلغالم ع ى اددباسقت ادسقب ة يا ن أن

مي اددباسقت اديل ينقودت موضوم

منظمقت ادم يم ادمدنل.
-

ادحوكمة اقيصبت ع ى قغقعقت محددة ،مرل :ادمصقبف وادلبكقت ادمسق مة ،ودل ييغبق
د حوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ،ب ل أ مية ها اد غقم وادحق ة ادمقسة ردى يغا ق

مبقدئ ادحوكمة به.

 دوحا من صالا اسي باض اددباسقت ادسقب ة ينوم ادمنه ية ادمسيصدمة مق ا ن ادمنهج ادوصفلاديح ل ،ومنهج دباسة ادحقدة ،كمق ينوعت غبك ة يحد د م يم اددباسة ،ح

اعيمدت م ظل

اددباسقت ع ى غبك ة اد نة تل م ادايقنقت من ادم يم ااص ل ،تل ح ن و د عدد ق ل

ممن ايب أس و ادمسح ادلقمل.
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االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 غب ت هه اددباسة ع ى منظمقت ادم يم ادمدنل اد قم ة تل قغقم شه من لمقده ردى نوبه
و بكقمل قغقعقيه ،ح

دل ي يصبع ى منغ ة م نة ت ط كمق دوحا تل اددباسقت ادسقب ة اديل

ينقودت موضوم ادحوكمة.

 يل ببرط ادحوكمرة بقدبققبرة ادداص يرة ،واديرل دهرق دوب ت رقا ترل شكرقدة ت قديرة ادحوكمرة كمرق أظهربت
ني ة اددباسة ،و ها مق دل ن ده تل اددباسقت ادسقب ة.

 ع ى حد ع ل ادبقحرة ي ياب هه اددباسة ى ااودى ع ى مسيوى ت سغ ن من ح

موضوعهق،

اده ينقوا دوب ادبققبة ادداص ية تل شكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل.
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ةقاةاأل.أل

الفصل الرابع
اإلجراءات املنهجية للدراسة

1.4ألةنهجـاألزراسزـا.ألأل
2.4ألجمتمعألزراسزـاألوزرفئاألزملستهافا.أل
3.4ألعـناألزراسزـا.أل
 4.4نسباألزالـرت ز أل.أل
5.4ألخطمزعألإعاز ألأ ز ألزراسزـا.أل
 6.4حمتمـععألأ ز ألزراسزـا.أل
7.4تصحـحألز ز ألزراسزـا.أل
8.4صاقألأ ز ألزراسزـاألوثبعتهع.أل
 9.4زهـعرـبألزدحصعئـاألزملستخاةاأليفألزراسزـا.أل
أل

المقدمــة
اد قن

ي ياب منه ية اددباسة وا اب ايهقم قشبئيسق تل ادبح ؛ ح

رنه يل من صالدهقاديبك ش ع ى

اديغاي ل وادحصوا ع ى ادايقنقت ادمغ وبة إل اب اديح ل اإلحصقئل د يوصل ردى ادنيقئج

ويفس ب ق تل ضو اادايقت ادمي ة بموضوم اددباسة ،وبقديقدل يح ق أ داف اددباسة ،واإل قبة ع ى
يسق شيهق واصيبقب تبضيقيهق.

وتل ها ادفصل يل اسي باض اإل اب ات ادمنه ية د دباسة .وقد يمّر ت هه اإل اب ات تل

يحد د منهج (أس و ) اددباسة ،ويحد د م يم ادبح

وأس و

م ادايقنقت،واعداد أداة اددباسة

(اشسيبقنة) ويصحيحهق .بقإلضقتة ددباسة صدق أداة اددباسة وربقيهق ،ويحد د أسقد

اإلحصقئل اديل يل اشعيمقد ع هق تل يح ل ايقنقت اددباسة.

اديح ل

 1.4منهجية الدراسة:

اعيمدت اددباسة ع ى ادمنهج ادوصفل اديح ل.
وتل هه اددباسة يل اسيصدال ها ادمنهج ددباسة "دور الرقابة الداخلية في زيادة فعالية

الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة".

 2.4مجتمع الدراسة والفئة المستهدفة:

يمرل م يم اددباسة تل م سسقت ادم يم ادمدنل اد قم ة تل قغقم شة ،واديل ا

تل اد قل  2015حس

عدد ق

رحصقئيقت و اشبة ادداص ية ( )996م سسة ،وكيباوح عدد اد قم ن تل هه

ادم سسقت من عقمل واحد ردى ( )300عقمل ،وان اددباسة يهدف ردى ايقن دوب ادبققبة ادداص ية تل

شكقدة ت قدية ادحوكمة تل م سسقت ادم يم ادمدنل يل يحد د رغقب م يم اددباسة تل ادم سسقت اديل
ي مل ت هق أيرب من ( )10موظف ن ،و هه ادم سسقت ا

أسمق

هه ادم سسقت وعدد اد قم ن).

عدد ق ( )166م سسة (م حق 1وضح

وييمرل ادفئة ادمسيهدتة دإل قبة عن أداة اددباسة من كل م سسة بلصي واحد ع ى ااقل من

االصقي هو ادمسميقت اديقدية(عضو م ر ردابة ،مد ب ادمنظمة ،أم ن صندوق ،مد ب مقدل).

 3.4عينة الدراسة:

وشصييقب ع نة علوائية غب ية من م يم اددباسة ادميقح يل اسيصدال م قددة مدصل بابغة

اديببية اامبككية در ك ب س وموب قن ()Kergcie& Morgan 1970؛ ديحد د ادحد اادنى دح ل
اد نة ادمنقس

اده يمرل م يم اددباسة أتضل يمر ل ،وهدش وتق ادصيية ادموضحة أدنقه.
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حيث إن:
n

 :ح ل اد نة ادمغ و .

N

 :ح ل م يم ادبح .

P

 :م لب ادسكقن أو نسبة ادم يم واقيباح ك ب يس وموب قن أن يسقو .0.5

ME

 :نسبة ادصغأ اده يمكن ادي قوش عنه وأياب قيمة ده .0.05

 :قيمة مبب كق ادب ة حبكة واحدة =  3.86عند مسيوى ر ة =  0.95أو مسيوى دشدة .0.05

وب د ادي ويض تل ادم قددة ادسقب ة يل اديوصل ردى أن ح ل ع نة اددباسة ادمنقس

()117

م سسة ،من أصل ادم يم ادميقح ( ،)166وبنق ع يه يل يوشك  468اسيبقنة اواق 4اسيبقنقت ديل
م سسة ( عضو م ر ردابة ،مد ب ،مد ب مقدل ،أم ن صندوق)

يل يوشك  30اسيبقنه بلكل مادئل .

ويل عمل دباسة رسيغالعية ح

 4.4نسبة االسترداد:

ب د اشنيهق من عم ية م ادايقنقت واسيبداد اشسيبقنقت اديل يل يوشك هق ،يل ادحصوا ع ى

اسيبقنقت م ائة صقدحة د يح ل من قال ( )115م سسة من أصل ع نة اددباسة ( ، )117وكيضح من
هدش أن نسبة اشسيبداد ادي ية من ادم سسقت بقدنسبة ردى ر مقدل ع نة ادم سسقت ( ،)98.3%ح

ا ر مقدل اشسيبقنقت اديل يل ي ائيهق من قال ادم سسقت ادمسي بة ( )286اسيبقنة( .انظب م حق 3
وضح أسمق ادم سسقت وعدد اشسيبقنقت من كل م سسة).
جدول رقم ()1.4
يوضح توزيع اإلستبانات ونسبة اإلسترداد
%

االستبانات الموزعة

االستبانات المستردة

اشسيبقنقت

468

286

ادم سسقت

117

115

%70
98.3

عدداإلسيبقنقت ادموشعة ديل م سسة

4

1-4

25-100

 5.4خطوات اعداد أداة الدراسة (االستبانة):

إلعداداسيبقنة ددباسة دوب ادبققبة ادداص ية تل شكقدة ت قدية ادحوكمة تل م سسقت ادم يم

ادمدنل تل قغقم شة ،يل م اب ة اددباسقت ادسقب ة هات اد القة بموضوم اددباسة واشسيفقدة منهق تل
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انق اشسيبقنة ادصقصة ادباسيهق ،ومن رل يل رعداد مسودة أودية دالسيبقنة من أ ل ي يمهق وهدش
ب بضهق ع ى ادملبت ن ،ح

يل ادن قع م هل حوا مالئمة ت بات اشسيبقنة وميي بايهق د يقر مق

وض ت د يقسه وقدبيهق ع ى ادي ا ب عن مضمون ادبح  ،وب د م اب ة ادملبت ن دالسيبقنة يل رعقدة

يبي

م قشت اشسيبقنة واعقدة صيق ة ب ض ادف بات وتق ادي ديالت اديل أادا ق ادملبتون.

ومن رل يل يصميل اشسيبقنة تل صوبيهق ااودية وعبضهق ع رى عردد مرن ادمحكمر ن ديحكيمهرق،

ويأدفررت مررن ( )12عض روا مررن أعضررق اده ئررة اديدبكسررية ادميصصص ر ن تررل م ررقا اإلدابة و ادمحقسرربة

واإلحصررق اديغاي ررل تررل اد قم ررة اإلسررالمية و قم ررة ااش ررب؛ وهدررش د يأيررد مررن سررالمة انررق اشسرريبقنة

وادم حق بقل ( )2ا ن أسمق أعضق د نة اديحكيل ومكقن عمل كل منهل.

وأص اب تل ضو اب ادمحكم ن يل ي د ل ب ض ت بات اشسيبقنة من ح ر

أو ادي د ل؛ ديسي ب اشسيبقنة تل صوبيهق ادنهقئية كمق تل م حق بقل(.)3

ادحرهف أو اإلضرقتة

 6.4محتويات أداة الدراسة (االستبانة):

ييونت أداة اددباسة "االستبانة" من رالرة أقسقل بئيسرة ،يتكون القسم األول من جـزئين ،الجـزء

األول:ي ا ررب ع ررن ادميي ر ربات ادديمو باتي ررة اتر رباد ع ن ررة ادد ابس ررة "المعلومـــات الشخصـــية" وادميمر ررة ت ررل
(اد نر ،اد مب ،ادم ل اد مل ،عدد سنوات ادصاربة ،ادمسرمى ادروظيفل) ،أمـا الجزءالثـاني :تي ارب عرن
م ومر ررقت عر ررن ادمنظمرررة وادميمر ر ررة تر ررل (اد مر ررب ادشمنر ررل د منظمر ررة بقدس ررنوات ،عر رردد اد ر ررقم ن ادر رردائم ن
بقدمنظم ررة ،ع رردد أعض ررق م ررر اإلدابة ،ميوس ررط ادمواشن ررة ادس ررنوية د منظم ررة اص ررب س ررني ن "-2014

،)"2015والقسم الثاني يتكون من مجالين رئيسين ،المجال األول :ي اب عن ادميي رب ادمسري ل "هيكـل

الرقابــة الداخليــة" بأب ررقده ادمصي فةوكييونهررها ادم ررقا مررن( )47ت ربة ،ا نمررق المجــال الثــاني :ي اررب عررن
ادميي ب اديقب "زيادة فعالية الحوكمة" ضمن أداة اددباسة ،وكييون ها ادم قا من ( )23ت بة .واد دوا
بقل ( )2.4أدنقه وضح هدش.
جدول رقم ()2.4
يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة "االستبانة" على المجاالت واألبعاد المكونة لها
البعد

عدد الفقرات

المجال

بيئة الرقابة

13

تقييم المخاطر

7

أنشطة الرقابة

13

االتصال والمعلومات

7

المتابعة

7

أبعاد المجال األول ككل"هيكل الرقابة الداخلية"

47

المجال الثاني "المتغير التابع "زيادة فعالية الحوكمة"

23

مجموع الفقرات

70

المجال األول "المتغير المستقل"
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 7.4تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):
بح

اسيصدمت ادبقحرة يدبك ق صمقسيق وتق م يقر ديكبت ( )Likert Scaleديصحيح أداة اددباسة،

ي بض ت بات اشسيبقنة ع ى أتباد ع نة اددباسة وم قال كل ت بة صمر ر قبقت يحدد مسيوى

موات يهل ع هق،ويُ غى تيه اإل قبقت أوشانق بقمية يمرل دب ة اإل قبة عن ادف بة ،كمق و موضح
بقد دوا بقل (.)3.4
جدول رقم()3.4

تصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي
ب مواتق بلدة

اإل قبة
اددب ة

ح

ب مواتق
2

1

محق د

مواتق

مواتق بلدة

3

4

5

يضح من اد دوا بقل ( )4.2أعاله بأن ادف بة اديل يل ادموات ة ع هق بلدة يأصه اددب ة

( ،)5وادف بة اديل يل ادموات ة ع هق يأصه اددب ة ( ،)4أمق ادف بة اديل ييون ني ة اإل قبة عنهق
محق د يأصه اددب ة ( ،)3تل ح ن أن ادف بة اديل ييون اإل قبة ع هق
وكهدش ادف بة اديل

ق

عنهق

ب مواتق يأصه اددب ة (،)2

ب مواتق بلدة يأصه اددب ة ( ،)1وديحد د مسيوى ادموات ة ع ى كل

ت بة من ادف بات وكل ب د من ااب قد وكل م قا من م قشت ضمن أداة اددباسة ،يل اشعيمقد ع ى

قيمة ادوسط ادحسقال وقيمة ادوشن ادنسال .واد دوا بقل ( )4.4أدنقه وضح مسيويقت ادموات ة اسينقدا

ردى صمسة مسيويقت (منصفض دا ،منصفض ،ميوسط ،مبيف  ،مبيف
جدول رقم ()4.4

دا).

مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومجاالت الدراسة
مسيوى ادموات ة

منصفض دا

منصفض

ميوسط

مبيف

ادوسط ادحسقال

أقل من 1.80

 1.80ردى 2.59

 2.60ردى 3.39

 3.40ردى 4.19

أياب من 4.20

أقل من %36

 %36ردى %51.9

 %52ردى %67.9

 %68ردى %83.9

أياب من %84

ادوشن ادنسال

مبيف

دا

و ها ي غل دشدة واضرحة ع رى أن ادميوسرغقت اديرل ي رل عرن ( )1.80يردا ع رى و رود دب رة
منصفضررة رردا مررن ادموات ررة ع ررى ادف ربة أو ادب ررد أو ادم ررقا بم نررى و ررود دب ررة مبيف ررة رردا مررن عرردل

ادموات ررة ،أمررق ادميوسررغقت اديررل يي رباوح ا ر ن ( )1.80-2.59تهررل يرردا ع ررى و ررود دب ررة منصفضررة مررن

ادموات رة بم نررى دب ررة مبيف رة مررن عرردل ادموات رة ع ررى ادف ربات أو ااب رقد وادم ررقشت ،ا نمررق ادميوسررغقت

اديررل يي رباوح ا ر ن ( )2.60-3.39تهررل يرردا ع ررى و ررود دب ررة ميوسررغة مررن ادموات ررة أو و ررود دب ررة

حيقدية ي قه ادف بة أو ادب رد أو ادم رقا ادم صرود ،كمرق أن ادميوسرغقت اديرل ييرباوح ار ن ()3.40-4.19

يرردا ع ررى و ررود دب ررة مبيف ررة مررن ادموات ررة ،تررل حر ن أن ادميوسررغقت اديررل يسررقو ويشكررد عررن ()4.20
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يرردا ع ررى و ررود دب ررة مبيف ررة رردا مررن ادموات ة،و ررها ادي سرريل يررل يحد ررده وتررق م يررقر ديكرربت ادصمقسررل

اده يل اعيمقده تل يصحيح أداة اددباسة.

 8.4صدق أداة الدراسة (االستبانة) وثباتها:

صدق أداة اددباسة ل أس وبقن د يقر مدى ودة أداة اددباسة ،ح

ع ى أنه قدبة أن ي ير ادم يقر مق وض د يقسه؛ ح

يمكن ي بكف ادصدق

رنه ي ق بقدايقنقت وي ش ادغبق ادمسيصدمة

وكيفية اعيبقب هه ادايقنقت دقي ة صحيحة ،وأيضق يمكن ي بكف ادصدق ع ى أنه م بتة مدى يمكن
اشصيبقب من قيقر مق باد قيقسه دم بتة مدى رمكقنية اشسيدشا من نيقئج اشصيبقب أو من ادم ق ير

ااصبى ،وأيضق م بتة دب ة يح ق ادهدف اده
حقا اسيصدال بقح

اسيصدل من أ ه .تل ح ن أن ادربقت ي نل أنه تل

صب دنفر أداة اددباسة يحت نفر ادظبوف تس يوصل ادنيقئج نفسهق ي بكبق ،و ها

ي نل أن اددباسة اديل ييمي بقدربقت ل دباسة ميس ة د بة بقدر ة ،أ

نيقئ هق (.)Javed& Iqbal, 2008, p.27

أنه يمكن اشعيمقد ع ى

أ .صدق أداة الدراسة:

 -1الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاهري):
ي د ها ااس و

ادصغوة ااودية د يأيد من صدق أداة اددباسة ،ح

صدق مفبدات اشصيبقب وابيبقغهق بقدظق بة ادم قسة ويمر هق د مي اد وان
ادظق بة،كمق ي يمد ها ااس و

ي نل ها ااس و
ادمفيبض قيقسهق تل

ع ى اديحكيل ادي ل اديصم نل .ويسيصدل ها ااس و

يمر ل أداة اد يقر (اشسيبقنة) د نغقق ادس وكل د ظق بة ادمباد اشسيدشا ع هق؛ ره

ادمحيوى ممرال يمريال

دا دنغقق ادمفبدات اده

دم بتة مدى

أن يكون

يل يحد ده مسب ق (ادم يم )؛ تإن هدش يغ

أددة

منغ ية وديست رحصقئية ،و ها ي يمد ع ى ااحكقل ادي يمية دم موعة من ادمحكم ن هو ادصابة
وادمصيص ن بقدظق بة ق د ادبح

ويغ

منهل رادا و هة نظب ل تل محيويقت أداة اددباسة ،وادصقا

ادي ديالت ادالشمة من و هة نظب ل( .داد ،2005 ،ي.)50
وبنق

ع ى هدش يل عبض اشسيبقنة ع ى عدد من ادمحكم ن من مصي ف اد قم قت

واديصصصقت ،ح

قدل ادسقدة ادمحكمون اد د د من ادي ديالت ع ى أداة اددباسة،وققمت ادبقحرة

بقاصه اههه ادي ديالت وأعقدت صيق ة اشسيبقنة تل ضو ادم حوظقت اديل قدمهق ادمحكمون ،حيى

أصهت اشسيبقنة لك هق ادنهقئل.
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.2صدق األبعاد الفرعية:
يل حسق

م قمل اشبيبقط ا ن اددب ة ادي ية دالسيبقنة وادم قشت وااب قد ادفبعية ادمكونة

دهق؛د يأيد من صدق أداة اددباسة بقسيصدال غبك ة صدق ااب قد ادفبعية ،ح

يضح من صالا ادنيقئج

تل اد دوا بقل ( )4.5أن م قمالت اشبيبقط ع ى مسيوى ااب قد ادفبعية د م قا ااوا يباوحت ا ن

( ،)0.734وهدش د ب د ااوا"بيئة الرقابة" ،و( ،)0.909وهدش د ب د ادرقد "أنشطة الرقابة".

وع ى مسيوى ادم قشت ككل ا م قمل ابيبقط ادم قا ااوا ادميمرل بقدميي ب ادمسي ل "هيكل

الرقابة الداخلية" بقددب ة ادي ية دالسيبقنة ( ،)0.969ا نمق ا

م قمل ابيبقط ادم قا ادرقنل ادميمرل

بقدميي ب اديقب "زيادة فعالية الحوكمة" بقددب ة ادي ية دالسيبقنة ( ،)0.895وكقنت مي م قمالت
اشبيبقط (ادصدق) هات دشدة رحصقئية عند مسيوى  ،0.05ويل ب هدش ردى و ود دب ة

دة من

صدق ااب قد ادفبعية وادم قشت ادبئيسة د ايقنقت اديل يل م هق من أتباد ع نة اددباسة.
جدول رقم ()5.4

معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكلية لالستبانة والمجاالت واألبعاد الفرعية
المجال

عدد

البعد

معامل

مستوى

الفقرات

االرتباط

الداللة

بيئة الرقابة

13

*0.734

0.000

تقييم المخاطر

7

*0.760

0.000

أنشطة الرقابة

13

*0.909

0.000

االتصال والمعلومات

7

*0.854

0.000

المتابعة

7

*0.746

0.000

أبعاد المجال األول ككل :هيكل الرقابة الداخلية

47

*0.969

0.000

المجال الثاني :زيادة فعالية الحوكمة

23

*0.895

0.000

المجال األول

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

.3صدق االتساق الداخلي:

ي صد بقشيسقق ادداص ل مدى ايسقق كل ت بة من ت بات اشسيبقنة م ادب د أو ادم قا اده

ينيمل رديه هه ادف بة ،وكيل اديح ق من و ود صدق اشيسقق ادداص ل من صالا حسق

اشبيبقط ا ن دب ة كل ت بة واددب ة ادي ية د ب د أو ادم قا اده

م قمالت

ينيمل رديه؛ وهدش اهدف اديح ق من

مدى صدق اشسيبقنة ككل .وتيمق ل عبض دنيقئج اديح ق من صدق اشيسقق ادداص ل دف بات

اشسيبقنة حس

ااب قد وادم قشت اديل يييون منهق.
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أوال -معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول "هيكل الرقابة الداخلية" بأبعاده
المختلفة:

 -1صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "بيئة الرقابة":
يضح من صالا اد دوا ( )4.6أن م قمالت صدق اشيسقق ادداص ل دف بات ادب د ااوا

"بيئة الرقابة" ،مي هق هات دشدة رحصقئية عند مسيوى  ،0.05ح

يباوحت قيل م قمالت صدق

اشيسقق دف بات ادب د ا ن ( )0.506د ف بة ادسقب ة اديل يني ع ى "هل تمتلك المنظمة هيكل تنظيمي

كفؤ؟" و ( )0.782د ف بة اديقس ة اديل يني ع ى "تتمتع المنظمة بالقيم األخالقية الالزمة ألداء
مهامها".

جدول رقم ()4.6
معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "بيئة الرقابة"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

-1

يوتب ددى ادمنظمة نظقل د محقسبة

*0.705

0.000

-2

يوتب ددى ادمنظمة نظقل دإلدابة ادمقدية

*0.734

0.000

*0.732

0.000
0.000

-3

يباق

-4

ي ول ادمنظمة اي ديل ييهية عكسية د موظف ن حوا دية عمل نظقل ادبققبة ادداص ية.

*0.633

-5

و د ددى ادمنظمة م ر ردابة ود قن مسي ة عن اإلدابة.

*0.641

0.000

-6

ي ول ادمنظمة ايحد د ادس غة وادمسئودية د مي ادموظف ن.

*0.641

0.000

*0.506

0.000

-8

يوتب ادمنظمة أ وا عمل يمكن ادموظف ن من أدا مهقمهل.

*0.594

0.000

-9

ييمي ادمنظمة بقد يل ااصالقية ادالشمة ادا مهقمهق.

*0.782

0.000

-10

يوتب ددى ادمنظمة ت سفة ردابكة منقسبة يمكنهق من أدا عم هق.

*0.707

0.000

*0.606

0.000

 -12ي ول مد ب ادمنظمة بقش يمقل بقد قم ن ويو ههل.

*0.728

0.000

 -13ييصه ادمنظمة اديداا ب ادمنقسبة ديصحيح رسق ة اسيصدال ادس غة.

*0.659

0.000

-7

-11

ادمنظمة ينف ه ادبققبة ادداص ية عن كر .

ل يمي ش ادمنظمة يكال ينظيميق كف ا؟

ادا عم هق.

يوتب ددى ادمنظمة أس و يلي ل والباتل منقس

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

 -2صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "تقييم المخاطر":
يضح من صالا اد دوا ( )4.7أن م قمالت صدق اشيسقق ادداص ل دف بات ادب د ادرقنل

"تقييم المخاطر" ،مي هق هات دشدة رحصقئية عند مسيوى  ،0.05ح

يباوحت قيل م قمالت صدق

اشيسقق دف بات ادب د ا ن ( )0.748د ف بة ااودى اديل يني ع ى "يتوفر لدى المنظمة بيانات
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واضحة تجاه التعامل مع المخاطر"  )0.867( ،د ف بة ادصقمسة اديل يني ع ى "تسعى المنظمة

لمحاولة تخفيض حدة المخاطر وتأثيراتها إلى مستويات مقبولة".
جدول رقم ()4.7

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "تقييم المخاطر"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.748

0.000

 -2ي ول ادمنظمة ب م يقت يحد د ادمصقغب اديل يوا ههق.

*0.785

0.000

 -3ي ول ادمنظمة ب م يقت يح ل ادمصقغب اديل يوا ههق.

*0.860

0.000

 -4ي ول ادمنظمة ب م يقت ي يل ادمصقغب اديل يوا ههق.

*0.819

0.000

 -5يس ى ادمنظمة دمحقودة يصفيض حدة ادمصقغب ويأر بايهق ردى مسيويقت م اودة.

*0.867

0.000

*0.842

0.000

*0.783

0.000

-1

-6
-7

يوتب ددى ادمنظمة ايقنقت واضحة ي قه ادي قمل م ادمصقغب.

ي ول ادمنظمة اي د ب ادمصقغب تل ظل ادظبوف اشقيصقدية واد قنونية واديلبك ية
واش يمقعية ادمو ودة.
ي ول ادمنظمة اي د ب ادمصقغب ادمي ة ب م ية رعداد اد وائل ادمقدية تل ظل ظبوف ا ئة

ادبققبة.

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

 -3صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "أنشطة الرقابة"
يضح من صالا اد دوا ( )4.8أن م قمالت صدق اشيسقق ادداص ل دف بات ادب د ادرقد

"أنشطة الرقابة" ،مي هق هات دشدة رحصقئية عند مسيوى  ،0.05ح

يباوحت قيل م قمالت صدق

اشيسقق دف بات ادب د ا ن ( )0.533د ف بة ادسقدسة اديل يني ع ى "تهتم المنظمة بالرقابة على

إعداد التقارير المالية" ،و ( )0.842د ف بة ادرقنية اديل يني ع ى "تقوم المنظمة بتنفيذ أنشطة

لتخفيف المخاطرة بفاعلية".
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جدول رقم ()4.8
معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "أنشطة الرقابة"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

-1

يوتب د منظمة اانلغة ادمنقسبة ديصف ف ادمصقغبة.

*0.680

0.000

-2

ي ول ادمنظمة اينف ه أنلغةديصف ف ادمصقغبة بفقع ية.

*0.842

0.000

*0.641

0.000

-4

ي ول ادمنظمة بم اب ة أدائهق اديلي ل.

*0.707

0.000

-5

ي ول ادمنظمة اي سيل ادوا بقت ا ن ادموظف ن وتصل اادواب.

*0.721

0.000

-6

يهيل ادمنظمة بقدبققبة ع ى رعداد ادي قبكب ادمقدية.

*0.533

0.001

-7

و د رلباف من قال ادمسيويقت اإلدابكة اد يق ع ى ادمسيويقت ااقل.

*0.565

0.000

-8

يل ايصقه ر اب ات يصحيحية دم قد ة ن قط ادض ف ددى ادموظف ن.

*0.618

0.000

*0.662

0.000

*0.614

0.000

*0.743

0.000

 -12ي ول ادمنظمة ب م يقت م اب ة دم قبنة اإلنفقق ادف ل م ادمواشنقت.

*0.773

0.000

 -13يمي ش ادمنظمة نظقل أمن دحمقية أصودهق.

*0.703

0.000

-3

-9

يوتب د منظمة ادسيقسقت واإل اب ات وادممقبسقت اديل يمكنهق من ادحكل ع ى مدى
يح ي هق ا داتهق.

يل يدبك

ادموظف ن ع ى ينف ه ادنظقل ادمقدل واإلداب .

 -10ي ول ادمنظمة ايغوكب دد ل ادحسقبقت ادصقي اهق.
-11

و د ددى ادمنظمة ضوابط شسيب قد يياد نف قت شائدة عن اامواا ادمصصصة.

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

 -4صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "االتصال والمعلومات"
يضح من صالا اد دوا ( )4.9أن م قمالت صدق اشيسقق ادداص ل دف بات ادب د ادباب

"االتصال والمعلومات" ،مي هق هات دشدة رحصقئية عند مسيوى  ،0.05ح

يباوحت قيل م قمالت

صدق اشيسقق دف بات ادب د ا ن ( )0.547د ف بة ادسقدسة اديل يني ع ى "يشارك الموظفين

رؤسائهم في عملية اتخاذ الق اررات" ،و ( )0.860د ف بة ادسقب ة اديل يني ع ى "تحرص إدارة

المنظمة على التواصل المستمر مع الموظفين".
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جدول رقم ()4.9

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "االتصال والمعلومات"
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

ي ول ادمنظمة ايحد د ادم ومقت ادمالئمة ديح ق أ داتهق.

*0.829

0.000

2

ي ول ادمنظمة بقدسيغبة ع ى ادم ومقت ادمالئمة د م هق.

*0.738

0.000

3

ي ول ادمنظمة اإيصقا ادم ومقت ادمالئمة د م هق بقدلكل واإلغقب ادشمنل ادمنقسا ن.

*0.855

0.000

*0.737

0.000

5

يمي ش ادمنظمة نظقل ايصقا داصل ادمنظمة وصقب هق يسمح ايدتق ادم ومقت.

*0.579

0.000

6

يلقبش ادموظفون ب سقئهل تل عم ية ايصقه اد اببات.

*0.547

0.000

7

يحبي ردابة ادمنظمة ع ى اديواصل ادمسيمب م ادموظف ن.

*0.860

0.000

رقم

4

الفقرة

يوتب ادمنظمة ادم ومقت ادمالئمة ديمك ن ادموظف ن من أدا

مسئوديقيهل.

وا بقيهل ويحمل

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

 -5صدق اشيسقق ادداص ل دف بات ادب د ادصقمر "المتابعة"
يضح من صالا اد دوا ( )4.10أن م قمالت صدق اشيسقق ادداص ل دف بات ادب د ادصقمر

"المتابعة"،

مي هق هات دشدة رحصقئية عند مسيوى  ،0.05ح

يباوحت قيل م قمالت صدق

اشيسقق دف بات ادب د ا ن ( )0.540د ف بة ادرقدرة اديل يني ع ى "تمتلك المنظمة أنشطة إدارية

واشرافيه منتظمة" ،و ( )0.780د ف بة ادباب ة اديل يني ع ى "تقوم المنظمة بتسجيل النواقص

الرقابية ورفعها إلى اإلدارة ولمجلس اإلدارة".
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جدول رقم ()4.10
معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الخامس "المتابعة"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

 -1ي ول ادمنظمة اي يل ودة نظقل ادبققبة ادداص ية.

*0.637

0.000

 -2يمي ش ادمنظمة كوادب م ة ي ول ب م يقت ادميقب ة.

*0.770

0.000

 -3يمي ش ادمنظمة أنلغة ردابكة والباتيه منيظمة.

*0.540

0.000

 -4ي ول ادمنظمة ايس ل ادنواقي ادبققاية وبت هق ردى إلدابة ودم ر اإلدابة.

*0.780

0.000

 -5يمي ش ادمنظمة ي يمقت منفص ة د مصقغب.

*0.712

0.000

 -6يمي ش ادمنظمة ي يمقت منفص ة دفقع ية اإل اب ات.

*0.724

0.000

 -7ي ول ادمنظمة بقدميقب ة ادمسيمبة وادي يل اددوب دمكونقت نظقل ادبققبة ادداص ية.

*0.742

0.000

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

ثانيا -معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني"زيادة فعالية الحوكمة":
يضح من صالا اد دوا ( )4.11أن م قمالت صدق اشيسقق ادداص ل دف بات ادم قا ادرقنل

"زيادة فاعلية الحوكمة" ،مي هق هات دشدة رحصقئية عند مسيوى  ،0.05ح

يباوحت قيل م قمالت

صدق اشيسقق دف بات ادم قا ا ن ( )0.379د ف بة ادرقدرة واد لبكن اديل يني ع ى "يقوم مجلس

اإلدارة بتفويض التعامل مع المخاطر االستراتيجية لجهة أخرى"،ش ( )0.797د ف بة ادحقدية واد لبكن
اديل يني ع ى "مجلس اإلدارة يقيم أداء المنظمة سنويا".
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جدول رقم ()4.11
معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني "زيادة فعالية الحوكمة"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

-1

يحدد م ر اإلدابة ادمهقبات ادمغ وبة اعضقئه.

*0.759

0.000

-2

يمي ش أعضق م ر اإلدابة مهقبات مكيوبه مور ة.

*0.732

0.000

*0.579

0.000

يمي ش م ر اإلدابة ر اب ات واضحة دضمقن ينف ه ادسيقسقت واإل اب ات داصل ادمنظمة *0.657

0.000

*0.574

0.000

*0.521

0.000

*0.510

0.000

*0.733

0.000

*0.561

0.000

*0.687

0.000

*0.606

0.000

*0.591

0.000

*0.545

0.001

*0.397

0.018

 -15ادسيقسقت واإل اب ات ميقحة د قم ن و ب ل من ادميهم ن داصل ادمنظمة.

*0.685

0.000

و د ددى ادمنظمة دد ل يحدد عدد أعضق م ر اإلدابة دد هق.

*0.560

0.000

*0.439

0.008

*0.665

0.000

 -19مد ب ادمنظمة نققع نيقئج قيقر اادا م ادموظف ن.

*0.557

0.001

 -20م ر اإلدابة نققع م ادموظف ن أدا ادمنظمة بلكل دوب .

*0.475

0.004

 -21م ر اإلدابة ي يل أدا ادمنظمة سنويق.

*0.797

0.000

 -22ي ول م ر اإلدابة اإقباب ادصغة ادسنوية.

*0.772

0.000

 -23ي ول م ر اإلدابة ايفويض ادي قمل م ادمصقغب اشسيباي ية د هة أصبى.

*0.379

0.025

-3
-4
-5
-6
-7

يمي ش م ر اإلدابة اد قئل ادمهقبات ادمغ وبة اديقتية.
يوتب ددى أعضق م ر اإلدابة دباية بقدمسئوديقت اد قنونية
و د ر اب ات واضحة مكيوبة د ي قمل م أعضق م ر اإلدابة اده ن يي اون عن

حضوب ا يمقعقت م ر اإلدابة دون أسبق

يحيفا م ر اإلدابة بمحقضب ا يمقعقت يورق ت هق اد اببات اديل يصه ق ادم ر.
م ر اإلدابة دو اب نلغق تل اديصغيط اشسيباي ل د منظمة.

-8
-9

م ن ة.

ي قمل م ر اإلدابة م ادمصقغب اشسيباي ية كأحد مهقمه ادبئيسة.

 -10ي ول م ر اإلدابة بم اب ة ادمصقغب اشسيباي ية اددوبكة.
-11
-12

و د ددى م ر اإلدابة ادسيقسقت واإل اب ات اديقتية اديل يضمن و ود كقدب رداب
منقس

ت قا يلمل ادي نقت ادمالئمة وي يل اادا ادمسيمب.

ي ول م ر اإلدابة اوض اا داف واشسيباي يقت وادسيقسقت اد قمة د منظمة ،وي مل

ع ى يغوكب ق واديح ق من اديشال اإلدابة ادينف هية اهق.

 -13ادمنظمة دد هق مدونة س وش.
-14
-16
-17
-18

و د ددى ادمنظمة سيقسقت وا اب ات مكيوبة.

و د ددى ادمنظمة دد ل يحدد به مهقل أعضق م ر اإلدابةوأدواب ل ومسئوديقيهل
،وادسيقسقت اد قمة د منظمة.
يل م اب ة اا داف ادسنوية من قال م ر اإلدابة ومد ب ادمنظمة.

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05
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ب -ثبات أداة الدراسة:
 -1طريقة التجزئة النصفية:
ي يمد هه ادغبك ة ع ى

يل قيقر ادربقت تل ادايقنقت بقسيصدال غبك ة ادي شئة ادنصفية ،ح

ي شئة ادف بات ادمباد قيقر ادربقت دهق ردى نصف ن ،ادنصف ااوا يضل ادف بات ادفبدية وادنصف ادرقنل
يضل ادف بات ادشو ية ،و يل حسق

م قمل اشبيبقط ا ن ادنصف ن (أاو قلل حسن ،2006 ،ي،)7

ومن رل يل ي د ه بقسيصدال م قددة سا بمقن ابوان ( .)Spearman-Brownواد دوا بقل ()4.12

ادنقه وضح ني ة هدش.

جدول رقم ()4.12

ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
الفقرات

معامل االرتباط
قبل التعديل

معامل االرتباط

بيئة الرقابة

13

0.851

0.920

تقييم الرقابة

7

0.907

0.952

أنشطة الرقابة

13

0.909

0.952

االتصال والمعلومات

7

0.737

0.851

المتابعة

7

0.720

0.840

أبعاد المجال األول ككل" :هيكل الرقابة الداخلية"

47

0.965

0.982

المجال الثاني" :زيادة فعالية الحوكمة"

23

0.926

0.962

االستبانة ككل

70

0.952

0.975

المجال

عدد

البعد

المجال األول

بعد التعديل

يالحا من صالا اد دوا بقل ( )4.12أن م قمل اشبيبقط ادم دا بقسيصدال م قددة سا بمقن

اباون د ي شئة ادنصفية د م قا ااوا "هيكل الرقابة الداخلية" ا

( ،)0.982ح

يباوحت م قمالت

اشبيبقط ادم ددة دألب قد ادفبعية د م قا ااوا ا ن ( )0.840د ب د ادصقمر"المتابعة" ،و ()0.952

د ب د ن ادرقنل وادرقد

"تقييم الرقابة ،أنشطة الرقابة" ،كمق يالحا أن م قمل ابيبقط سا بمقن ادم دا

دف بات ادم قا ادرقنل"زيادة فعالية الحوكمة" ا
ابوان ادم دا دالسيبقنة ككل ا

(،)0.962وبلكل عقل يالحا أن م قمل سا بمقن

( ،)0.975ونسينيج من صالا هدش أن مي م قمالت اشبيبقط

ادم ددة مبيف ة ،ممق ددل ع ى و ود دب ة عقدية من ادربقت تل ادايقنقت اديل يل ادحصوا ع هق من
أتباد ع نة اددابسة تيمق ي ق ادوب ادبققبة ادداص ية تل شكقدة ت قدية ادحوكمة تل م سسقت ادم يم

ادمدنل تل قغقم شة.
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-2طريقة ألفاكرونباخ:
صممت هه ادغبك ة كم يقر داليسقق ادداص ل د ف بات ،بم نى ل مي ت بات أداة اددباسة

(اشسيبقنة) ي ير اد وامل نفسهق اديل ي يسهق ادم يقر؟ وييباوح قيمة م قمل أدفقيبونبقخ ا ن
( ،)1-0ح

رنه ك مق اقيببت قيميه من  1ك مق شاد اشيسقق ادداص ل دف بات أداة اددباسة وايضح

ي قنر ادم يقر ت ندمق يكون ادم يقر مي قنسق ،تإن كل ت بة تيه ي ير اد وامل اد قمة نفسهق اديل
ي يسهق ادم يقر ) .(George and Mallery, 2003, p.53ح

يل اسيصدال م قمل أدفقيبونبقخ تل

هه اددباسة د يقر ادربقت تل كل ب د وكل م قا من م قشت أداة اددباسة"اشسيبقنة".واد دوا بقل

( )4.12وضح هدش.

جدول رقم ()4.13
ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ
المجال

عدد

البعد

الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

بيئة الرقابة

13

0.893

تقييم الرقابة

7

0.913

أنشطة الرقابة

13

0.906

االتصال والمعلومات

7

0.853

المتابعة

7

0.821

أبعاد المجال األول ككل" :هيكل الرقابة الداخلية"

47

0.963

المجال الثاني " :زيادة فعالية الحوكمة"

23

0.914

االستبانة ككل

70

0.970

المجال األول

وضح اد دوا ادسقاق نيقئج ربقت أداة اددباسة بقسيصدال غبك ة أدفقيبونبقخ ،ح

نالحا أن

م قمالت ادربقت بغبك ة أدفقيبونبقخ كقنت مبيف ة بلكل عقل د مي أب قد اشسيبقنة وم قشيهق ،ح

ع ى مسيوى أب قد "هيكل الرقابة الداخلية"ن د أن م قمالت ادربقت بغبك ة أدفقيبونبقخ يباوحت ا ن

( )0.821د ب د ادصقمر "المتابعة"،و ( )0.913د ب د ادرقنل "تقييم الرقابة".

وع ى مسيوى ادم قشت ن د أن م قمل ادربقت د م قا ادرقنل"هيكل الرقابة الداخلية" ا

( ،)0.963كمق ا

م قمل ادربقت د م قا ادرقنل "زيادة فعالية الحوكمة" ( ،)0.914وبلكل عقل

نالحا أن م قمل ادربقت ادي ل دالسيبقنة بغبك ة أدفقيبونبقخ ا

( ،)0.970ويل ب مي ادنيقئج

ادسقب ة ردى و ود دب ة مبيف ة من ادربقت تل ادايقنقت اديل يل م هق من أتباد ع نة اددباسة ،وع يه
يمكن اشعيمقد ع هق ويح هق ويفس ب نيقئ هق وي ميمهق ع ى م يم اددباسة.
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تاسعا -صدق أداة الدراسة وثباتها:

يسيصدل اإلحصقئ ون نوع ن من اشصيبقبات اإلحصقئية شصيبقب ادفبضيقت ،ادنوم ااوا

اشصيبقبات ادم مية ( ،)Parametric Testsوادنوم ادرقنل اشصيبقبات ادالم مية ( Non

 ،)Parametric Testsويليبط شسيصدال اشصيبقبات ادم مية لبط اديوشك ادغاي ل د ايقنقت ادمباد

ر اب اشصيبقبات اإلحصقئية ع هق ،ا نمق يسيصدل اشصيبقبات ادالم مية كاد ل دالصيبقبات ادم مية

تل حقا عدل يح ق لبط اديوشك ادغاي ل د ايقنقت ،ودين هدش يكون ت ط تل حقا اد نقت ادصي بة

اديل ي ل ح مهق عن ( )30مفبدة ،ا نمق اد نقت اديل شكد ح مهق عن ( )30مفبدة يمكن اديص ل عن

لبط اديوشك ادغاي ل ،وهدش وت ق دمق ي به نظبكة ادنهقية ادمبكشكة (ببي ،2007،ي ،)111كمق يوصل

( )Geoff Norman,2010, p.31ردى أنه يمكن اسيصدال اشصيبقبات ادم مية م ايقنقت م يقر
ديكبت ادصمقسل بيض ادنظب عن ح ل اد نة كا اب او صي اب ،وبيض ادنظب عن ادايقنقت ييب

اديوشك ادغاي ل أو ش ،وتل هه اددباسة س يل اسيصدال اشصيبقبات ادم مية وت ق د ساا ن ادسقاق هكب ل

دون اد و ردى اديح ق من لبط اديوشك ادغاي ل د ايقنقت.

 9.4األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
اعيمدت

هه اددباسة بلكل أسقسل ع ى اسيصدال ادحشمة اإلحصقئية د ول اش يمقعية

( )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22تل م قد ة ويح ل ادايقنقت اديل
يل ادحصوا ع هق من صالا أداة اددباسة (اشسيبقنة) ،وتيمق ل أ ل ااسقد
واشسيدشدية اديل يل اسيصدامهق تل م قد ة ايقنقت هه اددباسة:

اإلحصقئية ادوصفية

معامل ارتباط سبيرمان بروان) (Spearman-Brownد يقر ادربقت بغبك ة ادي شئة

ادنصفية ،ومعامل ألفاكرونباخ) (Cronbach's Alphaد يقر ادربقت تل ادايقنقت ،والوسط
الحسابي ()Mean؛ وهدش دم بتة مدى ابيفقم أو انصفقض اسي قبقت مفبدات اددباسة ع ى ادف بات

وااب قد وادم قشت ادبئيسة دالسيبقنة ،واالنحراف المعياري ( )Standard Deviationد ي بف ردى

مدى انحباف اسي قبقت مفبدات اددباسة ديل ت بة من ادف بات عن وسغهق ادحسقال ،ردى

قن

ادم قشت ادبئيسة ،تك مق اقيببت قيميه من ادصفب يبكشت اشسي قبقت وانصفض يلييهق ،واختبار

( )One Sample T-testشصيبقب ميوسغقت اإل قبقت عن ت بات وأب قد وم قشت اشسيبقنة عند

ادن غة( )5.5اديل ي اب عن اددب ة ادحيقدية ،ومعامل ارتباط بيرسون ( Pearson Correlation
 )Coefficientد يقر اد القة ا ن ميي بات اددباسة واصيبقب تبضيقت اددباسة،ود يقر ادصدق بغبك ة

صدق اشيسقق ادداص ل،وتحليل التباين االحادي ( )one way ANOVAشصيبقب ادفبوق تل

اسي قبقت أتباد اددباسة اسينقدا ردى ادميي بات ادديمو باتية "م ومقت لصصية" اديل يضل أيرب من

م موعي ن (اد مب ،ادم ل اد مل ،عدد سنوات ادصابة ،ادمسمى ادوظيفل)،وع يه اصيبقب تبضيقت
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اددباسة هات ادص ة ،واختبار ( )Independent Samples T-testشصيبقب ادفبوق تل اسي قبقت

أتباد اددباسة اسينقدا ردى ميي ب اد نر وع يه اصييقب تبضيقت اددابسة هات ادص ة ،والتك اررات والنسب

( )Frequencies & Percentagesدوصف ادايقنقت ادديمو باتية د مسي ا ن.

كمق يل اسيصدال نموهج اشنحداب ادصغل ادمي دد د يقر يأر ب ادميي بات ادمسي ة ( يكل ادبققبة
ادداص يررة) ع ررى ادميي ررب اديررقب (شكررقدة ت قديررة ادحوكمررة) ،مررن صررالا حسررق
اديقب ع ى ادميي بات ادمسي ة ،وحسق

م ررقمالت انحررداب ادميي ررب

قيمة م قمل اديحد رد ديحد رد نسربة مسرق مة ادميي ربات ادمسري ة

ترل يفسر ب يبرق ن ادميي رب اديرقب  ،كمرق يرل حسرق

م قمرل يضرصل اديبرق ن ترل( (Variance Inflation

 Factor-VIFدي ررل ميي ررب م ررن ادميي ر ربات ادمس رري ة نم رروهج اشنح ررداب دفح رري اششدواج ادصغ ررل ار ر ن
ادميي بات ادمسي ة.
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الفصل اخلامس
حتليل البيانات وتفسريالنتائج ومناقشتها
ةقاةاأل.أل

1.5ألزرمصفألزدحصعئيألر ـناألزراسزـا.أل
2.5ألنتعئجألحتــلألجمعالعألزراسزـاألوأب ع ـع.ألأل
3.5ألنتعئجألةت ـقاألبعرب األزهولأل"ألبـئاألزر قعبا".أل
4.5ألنتعئجألةت ـقاألبعرب األزرثعنيأل"ألتقــ ألزملخعط ".أل
5.5ألنتعئجألةت ـقاألبعرب األزرثعرثأل"أنشطاألزر قعباأل".أل
6.5ألنتعئجألةت ـقاألبعرب األزر زبعأل"ألزدتصعلألوزمل ـمةعع".أل
7.5ألنتعئجألةت ـقاألبعرب األزخلعةسأل"ألزملتعب األ".أل
8.5ألنتعئجألةت ـقاألبعجملعلألزرثعنيأل"ألــع ألف عرـاألزحلمكما"ألأل
9.5ألزختبعسألف ضـععألزراسزـاألوةنعقشتهع.أل
10.5ألزختبعسألزرف ضـاألزر ئـساألزهوىل.أل
11.5ألزختبعسألززرف ضـاألزر ئـساألزرثعنـا.ألأل
12.5ألزختبعسألزرف ضـاألزر ئـساألزرثعرثا.ألأل

المقدمة:

تل ها ادفصل نسي بض يح ل ادايقنقت واصيبقب تبضيقت اددباسة ،وهدش من صالا اإل قبة

عن أسئ ة اددباسة واسي باض أابش نيقئج اشسيبقنة ،واديل يل اديوصل رد هق من صالا اإل اب ات
اإلحصقئية اديح ية ،كمق يل وصف ع نة اددباسة حس

ادميي بات ادديمو باتية "م ومقت لصصية،

وم ومقت عن ادمنظمة" ،وكهدش يل ر اب ادم قد قت اإلحصقئية د ايقنقت ادمي م ة من اسيبقنة

اددباسة وادمي ة بف بات اددباسة وأب قد ق وم قشيهق ،ره يل اسيصدال ابنقمج ادحشل اإلحصقئية د ول
اش يمقعية ()SPSS؛ د حصوا ع ى نيقئج اددباسة اديل يل عبضهق ويح هق تل ها ادفصل.

 1.5الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:
الجزء األول -معلومات شخصية

 .1.1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
وضح اد دوا بقل ( )1.5يوشك أتباد ع نة اددباسة حس

ميي ب اد نر ،ح

نالحا بأن

نسبة ( )67.9%من ر مقدل أتباد ع نة اددباسة ل من ادهكوب اواق ( )195مسي بق ،ا نمق ا يت
نسبة اإلنق

( )32.1%اواق ( )92مسي بة.وي شو ادبقحرة ادنسبة ادميدنية دإلنق

ح ل اد مقدة تل ادسوق ادف سغ نل ،واده
 .aاد وامل ادر قتية ي

بأنهق ينس ل م

و سوق هكوب بقددب ة ااودل؛ وهدش دألسبق

اديقدية:

دو اب بئيسق تل رنصفقض ملقبكة ادمبأة تل سوق اد مل كقد قدات

وادي قد د ونظبة ادم يم ردى عمل ادمبأة.

 .bيوتب تبي اد مل يم ل ردى ادهكوب؛ اإعيبقب ل من ي ون ااسب.

 .cاديشامقت ادمبأه ومسئوديقيهق ايببية ااغفقا ي ل اد د د منهن ش يسيغ ن اديوت ق ا ن
اد مل واش يمقل بقاغفقا.

جدول رقم ()1.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

النسبة%

هكب

195

67.9

أنرى

92

32.1

ادم موم

287

100.0
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 1.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر:
ميي ب اد مب ،ح

وضح اد دوا بقل ( )2.5يوشك أتباد ع نة اددباسة حس

يضح من

صالا ادنيقئج بأن مق نسبة ()37.3%من أتباد اد نة ييباوح أعمقب ل مق ا ن  30سنة ادى أقل من 40
سنة اواق ( )107مسي بق ،ا نمقا يت نسبة ()%25.8منأتباد اد نةي ل أعمقب ل عن  30سنة اواق

( )74مسي بق ،تل ح ن ا يت نسبة( )%24.4من أتباد اد نة ييباوح أعمقب ل مق ا ن  40ادل اقل
من  50سنة اواق ( )70مسي بق،ح
سنة اواق ( )36مسي

.وي شو ادبقحرة ابيفقم نسبة ادموظف ن اده ن ييباوح أعمقب ل مق ا ن  30سنة

ردى أقل من  40سنة ردى أن أ
اد مبكة ،وأصحق

ا يت نسبة ( )12.5%من أتباد اد نة يشكد أعمقب ل عن 50

أتباد ع نة ادبح

هه ادفئة ل من ادلبق

يحمل ضيوغقت اد مل ادوظيفل ومهقمه.

من ادموظف ن اده ن نيمون ردى هه ادفئة

اده ن دد هل ادغموح وادب بة تل اديغوكب ،و اد دبة ع ى

جدول رقم ()2.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر
العمر

العدد

النسبة%

أقل من  30سنة

74

25.8

 30سنة ردى أقل من  40سنة

107

37.3

 40سنة ردى أقل من  50سنة

70

24.4

 50سنة تأيرب

36

12.5

ادم موم

287

100.0

.1.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
وضح اد دوا بقل ( )3.5يوشك أتباد ع نة اددباسة حس

ميي ب ادم ل اد مل ،ح

يضح

بأن م ظل أتباد ع نة اددباسة حقص ون ع ى اددب ة اد مية"ادبكقدوبكور" ،وهدش انسبة (،)65.5%

اواق ( )188مسي بق ،رل

هل ادحقص ون ع ى اددب ة اد مية "اددباسقت اد يق" ،وهدش انسبة

( ،)%25.4وبواق ( )73مسي بق،ومن رل
انسبة ( ،)8%اواق ( )23مسي بق ،و
وهدش انسبة ( )1%وبواق

هل ادحقص ون ع ى اددب ة اد مية"دا ول ميوسط"وهدش

هل ادحقص ون ع ى اددب ة اد مية"ادرقنوية اد قمة تأقل"،

( )3مسي ا ن.وكب

ابيفقم نسبة ادموظف ن ادحقص ن ع ى دب ة

ادبكقدوبكور ردى يوتب كوادب مي مة بقإلضقتة ردى ان أياب لبكحة من صبك ل اد قم قت ل من
حم ة ادبكقدوبكور تل سوق اد مل ،كمق أن نقش يو هق من قال اد قم ن تل م سسقت ادم يم

ادمدنل د حصوا ع ى لهقدات ع يق " مق سي ب" ؛ وهدش ب به منهل تل اديغوكب وبنق قدبايهل صقصة

تل ظل ادمنقتسة اد وية تل سوق اد مل تل منظمقت ادم يم ادمدنل.
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جدول رقم ()3.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة%

دباسقت ع يق

73

25.4

بكقدوبكور

188

65.5

دا ول ميوسط

23

8.0

رقنوية عقمة تأقل

3

1.0

ادم موم

287

100.0

1.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة:
وضح اد دوا بقل ( )4.5يوشك أتباد ع نة اددباسة حس

ميي ب عدد سنوات ادصابة ،ح

نالحا بأن مق نسبة ()46.7%ل ن ر مقدل أتباد ع نة اددباسة يشكد سنوات صابيهل عن  9سنوات اواق

( )134مسي

 ،وب يت نسبة ( )25.4%من أتباد ع نة اددباسة ييباوح سنوات صابيهل مق ا ن  4ادل

 6سنوات اواق ( )73مسي

 ،ا نمق ا يت نسبة ( )15.7%من أتباد اد نة ييباوح سنوات صابيهل مق

ا ن  7ادل  9سنوات اواق ( )45مسي

 ،تل ح ن ا يت نسبة ( )12.2%من أتباد اد نة ييباوح

سنوات صابيهل مق ا ن سنة ردل  3سنوات اواق ( )35مسي

.وي شو ادبقحرة ابيفقم نسبة ادموظف ن

اده ن يلكل صابيهل أيرب من  9سنوات بأنهق ادنسبة ااع ى من أتباد اد نة ادمبحورة،و هه ادنسبة
ادمبيف ة ينس ل م اديبك بة اد مبكة ادوابده تل اد دوا بقل ( )5.2دوا يوشك ع نة اددباسة حس

ميي ب اد مب.

جدول رقم ()4.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة

العدد

النسبة %

 3-1سنوات

35

12.2

 6-4سنوات

73

25.4

 9-7سنوات

45

15.7

 9سنوات تأيرب

134

46.7

المجموع

287

100.0
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 2.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي:
وضح اد دوا بقل ( )5.5يوشك أتباد ع نة اددباسة حس

ميي ب ادمسمى ادوظيفل ،ح

يضح من صالا اد دوا بأن أع ى نسبة من ا مقدل أتباد ع نة اددباسة مسمق ل ادوظيفل "عضو

مجلس اإلدارة" وهدش انسبة ( )33.1%اواق ( )95مسي بق ،ا نمق ق ت تل ادمبيبة ادرقنية من ح

يصن ف ادمسمى ادوظيفل ل تئة "مدير المنظمة" وهدش انسبة ( )28.6%اواق ( )82مسي بق ،ومن

رل

هل تئة "المدير المالي" وهدش انسبة ( )20.2%اواق ( )58مسي بق ،ومن رل

هل تئة "أمين

الصندوق" وهدش انسبة ( )12.2%اواق ( )35مسي بق ،تل ح ن ا يت نسبة ( )5.9%من أتباد
ع نة اددباسة دل يسي اوا دهها اديسق ا.
ب

ابيفقم نسبة أعضق م ر اإلدابة دمق ده من دوب مكمل دإلدابة ادينف هية تل منظمقت ادم يم

ادمدنل ودمق ي

ع ى عقي ه من مسئوديقت ومهقل تل ايصقه اد اببات وده دوب قل تل ادي قمل م

اد هقت ادصقب ية ادبسمية اددودية وادمح ية.

جدول رقم ()5.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة %

عضو م ر اإلدابة

95

33.1

مد ب ادمنظمة

82

28.6

أم ن ادصندوق

35

12.2

ادمد ب ادمقدل

58

20.2

دل يسي اوا

17

5.9

ادم موم

287

100.0

الجزء الثاني :معلومات عن المنظمة

2.1توزيع افراد عينة الدراسة حسب العمر الزمني للمنظمة :
وضح اد دوا بقل ( )6.5يوشك أتباد ع نة اددباسة حس
ح

ميي ب اد مب ادشمنل د منظمة،

نالحا بأن مق نسبة ( )42.5%من ر مقدل أتباد ع نة اددباسة يشكد سنوات عمبادمنظمةعن 15

سنة اواق ( )122مسي بق ،وب يت نسبة ( )27.9%من أتباد ع نة اددباسة ييباوح سنوات عمب
ادمنظمة مق ا ن  5ادل اقل من10سنة اواق ( )80مسي بق ،ا نمق ا يت نسبة ( )21.6%من أتباد

اد نة ييباوح سنوات عمب ادمنظمة مق ا ن  10ادل اقل من15سنة اواق ( )62مسي بق ،تل ح ن

ا يت نسبة ( )8%من أتباد اد نة ي ل سنوات عمب ادمنظمة عن  5سنوات اواق ( )23مسي بق.
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وكب

ابيفقم نسبة ادمنظمقت اديل شكد عمب ق عن  15سنة ردى اد نة ادمصيقبه ل من منظمقت

ادم يم ادمدنل اديل دد هق رسيم اببكة وصابة غوك ة تل م قا اد مل ادمدنل ،ممق ن كر ر قبق ع ى

ادايقنقت اديل يل ادحصوا ع هق من صالا اشسيبقنة.
جدول رقم ()6.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر الزمني للمنظمة
العمر الزمني للمنظمة

العدد

النسبة %

أقل من  5سنوات

23

8.0

من  5ردل أقل من  10سنوات

80

27.9

من  10ردل أقل من  15سنة

62

21.6

من  15سنة تأيرب

122

42.5

المجموع

287

100.0

2.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد العاملين الدائمين بالمنظمة:
وضح اد دوا بقل ( )7.5يوشك أتباد ع نة اددباسة حس

عدد اد قم ن اددائم ن بقدمنظمة،

نالحا بأن م ظل أتباد ع نة اددباسة ي ل عدد اد قم ن تل ادمنظمة عن  10عمقا وهدش انسبة

( )%41.5اواق ( )119مسي بق ،وب يت نسبة ( )24.4%من أتباد ع نة اددباسة يباوح عدد

اد قم ن تل ادمنظمة مق ا ن  10ادل أقل من  20عقمل اواق ( )70مسي بق ،ا نمق ا يت نسبة

( )%17.8من أتباد اد نة يباوح عدد اد قم ن تل ادمنظمة مق ا ن  20ادل اقل من  50عقم اواق

( )51مسي بق ،وب يت نسبة ( )8.4%من أتباد ع نة اددباسة يباوح عدد اد قم ن تل ادمنظمة مق ا ن
 50ادل أقل من  100عقمل اواق ( )24مسي بق،ر ( )4.2%من أتباد اد نة شكد عدد اد قم ن تل

ادمنظمة عن  100عقمل اواق ( )12مسي بق ،تل ح ن ا يت نسبة ( )3.8%من أتباد اد نة دل
يسي اوا دهها اديسق ا .ب

ابيفقم نسبة عدد اد قم ن ااقل من  10عقم ن ردى مق ي قنيه منظمقت

ادم يم ادمدنل من انصفقض تل ح ل اديموكل ممق دت ردابة ادموابد ادبلبكة دد هقردى ايبقم سيقسة

اديوظ ف ب ودعمل محددة ادمدة .
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جدول رقم ()7.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد العاملين الدائمين بالمنظمة
عدد العاملين الدائمين بالمنظمة

العدد

النسبة %

أقل من 10

119

41.5

 10ادل أقل من 20

70

24.4

من  20ادل أقل من 50

51

17.8

ومن  50ادل أقل من 100

24

8.4

من  100تأيرب

12

4.2

دل يسي اوا

11

3.8

المجموع

287

100.0

2.3توزيع افراد عينة الدراسة حسب عدد أعضاء مجلس اإلدارة:
وضح اد دوا بقل ( )8.5يوشك أتباد ع نة اددباسة حس

عدد أعضق م ر اشدابة ،نالحا

بأن م ظل أتباد ع نة اددباسة ييون عدد أعضق م ر اإلدابة من  7أعضق وهدش انسبة ()53.7%

اواق ( )154مسي بق ،وب يت نسبة ( )28.2%من أتباد ع نة اددباسة ييون عدد أعضق م ر

اإلدابة من  9أعضق اواق ( )81مسي بق ،ا نمق ا يت نسبة ( )8%من أتباد اد نة ييون عدد
أعضق م ر اإلدابة من  13عضو اواق ( )23مسي بق ،وب يت نسبة ( )7.7%من أتباد ع نة

اددباسة يييون عدد أعضق م ر اإلدابة من  11عضو اواق ( )22مسي بق ،تل ح ن ا يت نسبة

( )%2.4من أتباد اد نة دل يسي اوا دهها اديسق ا.
وكب

ابيفقم نسبة عدد أعضق م ر اإلدابة ( )7أعضق ردى مق يفبضة و اشبة ادداص ية ع ى

منظمقت ادم يم ادمدنل بأن عدد أعضق م ر اإلدابة

أش ي ل عن  7أعضق .

جدول رقم ()8.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد أعضاء مجلس االدارة
عدد أعضاء مجلس اإلدارة

العدد

النسبة %

 7أعضق

154

53.7

 9أعضق

81

28.2

 11عضوا

22

7.7

 13عضوا تأيرب

23

8.0

دل يسي اوا

7

2.4

المجموع

287

100.0
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2.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متوسط الموازنة السنوية للمنظمة آلخر سنتين:
ميوسط ادمواشنة ادسنوية د منظمة،

وضح اد دوا بقل ( )9.5يوشك أتباد ع نة اددباسة حس

نالحا بأن نسبة ()25.4من أتباد ع نة اددباسة ميوسط ادمواشنة ادسنوية د منظمة يباوح مق ا ن
 100.000دوشب ادل أقل من  500.000دوشب اواق ( )73مسي بق ،وب يت نسبة ( )24.7%من

أتباد ع نة اددباسة ي ل ميوسط ادمواشنة ادسنوية د منظمة عن  50.000دوشب اواق ( )71مسي بق،

ا نمق ا يت نسبة ( )21.3%من أتباد اد نة شكد ميوسط ادمواشنة ادسنوية د منظمة عن م ون دوشب
اواق ( )61مسي بق ،وب يت نسبة ( )18.8%من أتباد ع نة اددباسة ييباوح ميوسط ادمواشنة ادسنوية

د منظمة مق ا ن  50.000دوشب ادل أقل من  100.000دوشب اواق ( )54مسي بق )7.3%( ،من

اتباد اد نة ييباوح ميوسط ادمواشنة ادسنوية د منظمة مق ا ن  500.000دوشب ردى أقل من م ون

دوشب ،تل ح ن ا يت نسبة ( )2.4%من أتباد اد نة دل يسي اوا دهها اديسق ا.
وكب

ابيفقم نسبة ادمنظمقت اديل دد هق ردى ح ل يموكل يباوح مق ا ن  100000دوشب ردى أقل من

 500000دوشب ردى انصفقض ح ل اديموكل تل منظمقت ادم يم ادمدنل صقصة تل ظل ادظبوف

ادسيقسية اد اب نه ،كمق وكب

امينقم ب ض ادمنظمقت عن اإل قبه عن هه اد شئية تل اشسيبقنه د ر قتة

ادسقئدة حوا حسقسية ادوض ادمقدل وعدل ادب بة تل رغالم أ
ودو كقن ا باض ادبح

اد مل.

مصدب صقب ل ع هق أيق كقن حيى

جدول رقم ()9.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متوسط الموازنة السنوية للمنظمة
العدد

النسبة %

متوسط الموازنة السنوية للمنظمة
أقل من  50.000دوشب

71

24.7

 $50.000ردى أقل من  100.000دوشب

54

18.8

 $100.000ردى أقل من  500.000دوشب

73

25.4

من  500.000ردى أقل من م ون دوشب

21

7.3

من  1000.000دوشب تأيرب

61

21.3

دل يسي اوا

7

2.4

287

100.0

المجموع
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3.5نتائج تحليل مجاالت الدراسة وأبعادها:

تحليل النتائج المتعلقة بالمجال األول "هيكل الرقابة الداخلية"

 4.5النتائج المتعلقة بالبعد األول "بيئة الرقابة":

تيمق ل عبض ا ل نيقئج اديح ل اإلحصقئل دف بات ادب د ااوا "بيئة الرقابة" اده
يل حسق

يحت ادم قا ااوا "هيكل الرقابة الداخلية" ،ح

وادوشن ادنسال ديل ت بة من ت بات ادب د ،ومن رل يل حسق

ندبج

ادوسط ادحسقال واشنحباف ادم يقب

ادميوسط اد قل واشنحباف ادم يقب وادوشن

ادنسال د دب ة ادي ية د ب د .واد دوا بقل ( )10.5وضح نيقئج اديح ل.
جدول رقم ()10.5

نتائج التحليل اإلحصائي لفقراتالبعد األول "بيئة الرقابة"
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

مستوى

الموافقة

-1

يوتب ددى ادمنظمة نظقل د محقسبة.

4.48

0.65

89.5%

2

مرتفع جدا

-2

يوتب ددى ادمنظمة نظقل دإلدابة ادمقدية.

4.47

0.58

89.4%

3

مرتفع جدا

4.20

0.71

83.9%

6

مرتفع

3.86

0.94

77.2%

13

مرتفع

-5

و د ددى ادمنظمة م ر ردابة ود قن مسي ة عن اإلدابة.

4.16

0.90

83.3%

10

مرتفع

-6

ي ول ادمنظمة ايحد د ادس غة وادمس ودية د مي ادموظف ن.

4.30

0.65

86.0%

4

مرتفع جدا

4.18

0.71

83.7%

8

مرتفع

-8

يوتب ادمنظمة أ وا عمل يمكن ادموظف ن من أدا مهقمهل.

4.19

0.75

83.7%

7

مرتفع

-9

ييمي ادمنظمة بقد يل ااصالقية ادالشمة ادا مهقمهق.

4.49

0.68

89.7%

1

مرتفع جدا

-10

يوتب ددى ادمنظمة ت سفة ردابكة منقسبة يمكنهق من أدا عم هق.

4.18

0.73

83.6%

9

مرتفع

4.08

0.73

81.7%

12

مرتفع

4.26

0.72

85.2%

5

مرتفع جدا

4.13

0.76

82.5%

11

مرتفع

4.23

0.51

84.6%

-3
-4

-7

-11

يباق

ادمنظمة ينف ه ادبققبة ادداص ية عن كر .

ي رول ادمنظمرة اي رديل ييهيرة عكسررية د مروظف ن حروا ديرة عمررل

نظقل ادبققبة ادداص ية.

ل يمي ش ادمنظمة يكل ينظيمل كف ؟

يرروتب درردى ادمنظمررة أسر ر و يلرري ل وال رباتل منقسر ر

عم هق.

ادا

 -12ي ول مد ب ادمنظمة بقش يمقل بقد قم ن ويو ههل.
-13

ييصر رره ادمنظمر ررة ادير ررداا ب ادمنقسر رربة ديصر ررحيح رسر ررق ة اسر رريصدال

ادس غة.

الدرجة الكلية للبعد

مرتفعة جدا

األ وزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.

يضح من صالا اد دوا بقل ( )10.5أن مسيوى ادموات ة ع ى مي ت بات ادب د "مرتفعة"،
ح

يباوحت قيل ادوسط ادحسقال دف بات ادب د ا ن ( 4.49من  )5د ف بة اديقس ةاديل يني ع ى

"تتمتع المنظمة بالقيم األخالقية الالزمة ألداء مهامها" وهدش اوشن نسال  %89.7واديل ق ت تل
ادمبيبة ااودى من ح

قيمة ادوسط ادحسقال ،و( 3.86من  )5د ف بة ادباب ةاديل يني ع ى"تقوم
91

المنظمة بتقديم تغذية عكسية للموظفين حول آلية عمل نظام الرقابة الداخلية"وهدش اوشن نسال
 %77.2واديل ق ت تل ادمبيبة ااص بة من ح

قيمة ادوسط ادحسقال.

وبلكل عقل يالحا أن ادوسط ادحسقال اد قل د ب د ككل قد ا

(4.23من  )5بقنحباف

م يقب ( )0.51ووشن نسال  %84.6ويل ب هدش ردى و ود دب ة مبيف ة دامن ادموات ة ع ى ت بات
ب د "بيئة الرقابة" من و هة نظب أتباد ع نة اددباسة.

نسينيج ممقساق أن ادب د ااوا دهيكل ادبققبة ادداص يه "ا ئة ادبققبة" ميوتبه تل منظمقت

ادم يم ادمدنل بصوبه

ده؛ دمق دهق من أ مية تل يح ق ادلفقتية وادن اش ه أمقل اد هقت ادصقب ية

وادممود ن ،وأيضق من أ ل من أية ي قوشات مقدية من قال اد قم ن تل ادمنظمة،كمق أن ردابات
منظمقت ادم يم ادمدنل يهيل او ود نظقل د محقسبة دد هقمنصوي ع يه تل اددد ل ادمقدل بح

يضمن ادسيقسقت واإل اب ات ادمقدية اديل يل اد مل اهق تل ادمنظمةبمق يمكنهق من ي ديل ادي قبكب

ادمقديه وي ديمهق تل ادوقت ادمنقس

د ممود ن وي قه أ

هه بققايه صقب يه ،كمقوييمي منظمقت

ادم يم ادمدنل او ود اد يل ااصالقيه ادالشمه ادا مهقمهق ودوب ق تل ادم يم

وهدش دضمقن

اسيم اببكيهق.

وكيل ايصقه اديداا ب ادالشمة ديصحيح رسق ة اسيصدال ادس غة ؛وهدش دمن ادي قوشات ادمقدية.
يوات ت نيقئج ادب د ااوا د دباسة م دباسة )لق ن )2007،اديل أظهبت نيقئج ر قايه ييمرل

ايوتب م ومقت ادبققبة ادداص يه تل ادمنظمقت اا يه؛ و ها دا ع ى مدى ا يمقل ي ش ادمنظمقت
ايغا ق ادنظل ادبققايه ادف قده ممق يح ق ن قح أعمقدهق .وأيدت دباسة (كباب،ادبلقب  )2009،أ مية

و ود نظقل د بققبة ادداص ية تل يح ق أ داف ادمنظمة وأن اد وان ن واد وائح ادمقدية وادضوابط

واإل اب ات ادس يمة ي مل ع ى بت كفق ة اادا ادمقدل ،وبقديقدل ييون قد ايف ت م اددباسة ادحقدية.

كمقايف ت نيقئج ادم قا م دباسة (محمد )2009،اديل أوضحت دوب ادبققبة ادداص ية ادم مور تل
شكقدة اإلنيق ية ويح ق ادببحية.

ود يح ق من مسقواة ميوسط اإل قبقت عن ادب د ككل د يمة ( )3اديل ي اب عن اددب ة

ادحيقدية ،يل اسيصدال اصيبقب( .)One-Sample t testواد دوا بقل ( )5.11وضح ني ة هدش.
جدول رقم ()11.5

اختبار Tمتوسط اإلجابات عن بعد "بيئة الرقابة"عندالقيمة()3
البعد األول

المتوسط

االنحراف

قيمة اختبار

مستوى الداللة

4.23

0.51

*40.509

0.000

الحسابي

ا ئة ادبققبة
*معنو ة عند م توى 0.05
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المعياري

()t

()Sig

ح

يالحا من صالا اد دوا ( )11.5أن قيمة اصيبقب ( )One-Sample t testد يح ق

من أن ميوسط اش قبقت صي ف عن اد يمة ( )3أل ش ،كقنت هات دشدة رحصقئية عند مسيوى 0.05
ح

مسيوى اددشدة ادمحسوبة ( )0.000وقيمة اصيبقب ( )tمو بة ،ويل ب هدش ردى أن ميوسط

اإل قبقت شكد عن اد يمة ( ،)3و ها دا ع ى أن موقف أتباد اددباسة ي قه ب د ااوا "بيئة الرقابة"
ي ه نحو ادموقف اإل قال.

 5.5النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "تقييم المخاطر":

تيمق ل عبض ا ل نيقئج اديح ل اإلحصقئل دف بات ادب د ادرقنل "تقييم المخاطر" اده
يل حسق

ندبج يحت ادم قا ااوا "هيكل الرقابة الداخلية" ،ح

ادم يقب وادوشن ادنسال ديل ت بة من ت بات ادب د ومن رل يل حسق

ادوسط ادحسقال واشنحباف
ادميوسط اد قل واشنحباف

ادم يقب وادوشن ادنسال د دب ة ادي ية د ب د ،واد دوا بقل ( )12.5وضح نيقئج اديح ل.
جدول رقم ()12.5

نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "تقييم المخاطر"
الفقرة

الرقم

المتوسط
الح ابي
3.85

االنحراف
المعياري
0.78

الوزن
الن بي
77.0%

4

0.74

77.4%

3

مرتفع

77.4%

3

مرتفع

3

مرتفع
مرتفع

الترتي

م توى
الموافقة
مرتفع

-1

يوتب ددى ادمنظمة ايقنقت واضحة ي قه ادي قمل م ادمصقغب.

-2

ي ول ادمنظمة ب م يقت يحد د ادمصقغب اديل يوا ههق.

3.87

-3

ي ول ادمنظمة ب م يقت يح ل ادمصقغب اديل يوا ههق.

3.87

0.76

-4

ي ول ادمنظمة ب م يقت ي يل ادمصقغب اديل يوا ههق.

3.87

0.79

77.4%

4.02

0.72

80.5%

1

3.97

0.73

79.4%

2

مرتفع

3.97

0.77

79.4%

2

مرتفع

3.92

0.62

78.4%

-5
-6
-7

يس ى ادمنظمة ردى محقودة يصفيض حدة ادمصقغب ويأر بايهق

ردى مسيويقت م اودة.

ي ول ادمنظمة اي د ب ادمصقغب تل ظل ادظبوف اشقيصقدية

واد قنونية واديلبك ية واش يمقعية ادمو ودة.

ي ول ادمنظمة اي د ب ادمصقغب ادمي ة ب م ية رعداد اد وائل

ادمقدية تل ظل ظبوف ا ئة ادبققبة.
الدرجة الكلية للبعد

مرتفع

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.

يضح من صالا اد دوا بقل ( )12.5أن مسيوى ادموات ة ع ى

"مرتفعة" ،ح

مي ت بات ادب د كقن

يباوحت قيل ادوسط ادحسقال دف بات ادب د ا ن (4.02من  )5د ف بة ادصقمسة اديل يني

ع ى "تسعى المنظمة إلى محاولة تخفيض حدة المخاطر وتأثيراتها إلى مستويات مقبولة" اوشن

نسال  % 80.5واديل ق ت تل ادمبيبة ااودى من ح
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قيمة ادوسط ادحسقال ،و(3.85من  )5د ف بة

ااودى اديل يني ع ى "يتوفر لدى المنظمة بيانات واضحة تجاه التعامل مع المخاطر" اوشن نسال
 ،%77واديل ق ت تل ادمبيبة ااص بة من ح

قيمة ادوسط ادحسقال.

وبلكل عقل يالحا أن ادوسط ادحسقال اد قل د ب د ككل ا

( 3.92من  )5بقنحباف م يقب

( )0.62ووشن نسال  ،%78.4ويل ب هدش ردى و ود دب ة مبيف ةمن ادموات ة ع ى ت بات ب د "تقييم
المخاطر" من و هة نظب أتباد ع نة اددباسة.

نسينيج ممق ساق أن منظمقت ادم يم ادمدنل ي مل ع ى يصفيض حدة ادمصقغب اديل يي بض دهق ردى

مسيويقت م اوده ؛دمق يلك ه من يهد د ديح ق أ داف ادمنظمة ،وهدش من صالا يحد د ويح ل وي يل

د مصقغب.وي شو ادبقحرة هدش ردى حبي منظمقت ادم يم ادمدنل ع ى ضمقن اشسيم اببكة صقصة تل
ظل اد مل تل ا ئة

ب م كده و ب مسي به بقإلضقتة ردى يح ق م شة ينقتسية.

ويوات ت نيقئج ادم قا ادرقنل د دباسة م دباسة (اد قشمل )2012،اديل أوضحت أن اإلدابة ي ول اي يل
مصقغب رعداد اد وائل ادمقدية وايصقه اإل اب ات ادالشمة د يي

ع ى ااسبق

اديل ي د ردى و ود ي ش

ادمصقغب ،كمق ي ول اي د ب ادمصقغبادمي ة ب م ية رعداد اد وائل ادمقدية تل ظل ظبوف ا ئة ادبققبة؛
نظ اب دحسقسية اد وائل ادمقدية ح

اد هقت ادصقب ية ادبققاية ااصبى.

يل اشغالم ع هق من قال اد هقت ادمقنحة وو اشبة ادداص ية و

ود يح ق من مسقواة ميوسط اإل قبقت ع ى ادب د ككل د يمة ( )3اديل ي اب عن اددب ة

ادحيقدية ،يل اسيصدال اصيبقب ( ،)One-Sample t testواد دوا بقل ( )13.5وضح ني ة هدش.
جدول رقم ()13.5

اختبار Tمتوسط اإلجابات على بعد (تقييم المخاطر) عند القيمة ()3
البعد الثاني

الحسابي

المعياري

قيمة اختبار

مستوى الداللة

( )t

()Sig

3.92

0.62

*25.111

0.000

المتوسط

تقييم المخاطر

االنحراف

*معنو ة عند م توى 0.05

ح

يالحا من صالا اد دوا ( )13.5أن قيمة اصيبقب ()One-Sample t testد يح ق

من أن ميوسط اش قبقت صي ف عن اد يمة ( )3أو ش ،كقنت هات دشدة رحصقئية عند مسيوى 0.05
ح

مسيوى اددشدة ادمحسوبة ( )0.000وقيمة اصيبقب ( )tمو بة ،ويل ب هدش ان ميوسط اإل قبقت

شكد عن اد يمة ( )3شكقدة و بكة ،و ها دا ع ى أن موقف أتباد اددباسة ي قه ادب د ادرقنل "تقييم

المخاطر" ي ه نحو ادموقف اإل قال.
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 6.5النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "أنشطة الرقابة":

تيمق ل عبض ا ل نيقئج اديح ل اإلحصقئل دف بات ادب د ادرقد

ندبج يحت ادم قا ادرقنل "هيكل الرقابة الداخلية" ،ح

يل حسق

ادم يقب وادوشن ادنسال ديل ت بة من ت بات ادب د ومن رل يل حسق

"أنشطة الرقابة" اده

ادوسط ادحسقال واشنحباف
ادميوسط اد قل واشنحباف

ادم يقب وادوشن ادنسال د دب ة ادي ية د ب د ،واد دوا بقل ( )5.14وضح نيقئج اديح ل.
جدول رقم ()14.5
نتائج التحليل اإلحصائي لفقراتالبعد الثالث "أنشطة الرقابة"
الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الترتيب

مستوى
الموافقة

-1

يوتب د منظمة اانلغة ادمنقسبة ديصف ف ادمصقغبة

3.94

0.68

78.7%

10

مرتفع

-2

ي ول ادمنظمة اينف ه أنلغةديصف ف ادمصقغبة بفقع ية.

3.87

0.70

77.5%

11

مرتفع

3.97

0.66

79.4%

9

مرتفع

4.12

0.68

82.4%

7

مرتفع

4.18

0.69

83.6%

4

مرتفع

4.55

2.50

91.0%

1

4.28

0.70

85.6%

2

جدا

4.14

0.71

82.9%

6

مرتفع

3.98

0.79

79.6%

8

مرتفع

4.18

0.69

83.6%

4

مرتفع

4.16

0.71

83.1%

5

مرتفع

4.20

0.71

84.1%

3

مرتفع

 -13يمي ش ادمنظمة نظقل أمن دحمقية أصودهق.

3.98

0.83

79.6%

8

مرتفع

اددب ة ادي ية د ب د

4.12

0.53

82.4%

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ير رروتب د منظمر ررة ادسيقسر ررقت واإل ر ر اب ات وادممقبسر ررقت ادير ررل

يمكنهق من ادحكل ع ى مدى يح ي هق ا داتهق.
ي ول ادمنظمة بم اب ة أدائهق اديلي ل.

ي ر ررول ادمنظم ر ررة اي س ر رريل ادوا ب ر ررقت ار ر ر ن ادم ر رروظف ن وتص ر ررل

اادواب.

يهيل ادمنظمة بقدبققبة ع ى رعداد ادي قبكب ادمقدية.
و ر ررد رلر ر رباف م ر ررن قا ر ررل ادمس ر رريويقت اإلدابك ر ررة اد ي ر ررق ع ر ررى

ادمسيويقت ااقل.

رريل ايصررقه ر ر اب ات يصررحيحية دم قد ررة ن ررقط ادض ر ف درردى

ادموظف ن.
يل يدبك

ادموظف ن ع ى ينف ه ادنظقل ادمقدل واإلداب .

 -10ي ول ادمنظمة ايغوكب دد ل ادحسقبقت ادصقي اهق.
-11
-12

و ررد درردى ادمنظمررة ضروابط شسرريب قد يياررد نف ررقت اشئرردة عررن

اامواا ادمصصصة.

ي ررول ادمنظمررة ب م يررقت م اب ررة دم قبنررة اإلنفررقق ادف ررل م ر

ادمواشنقت.

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.
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مرتفع
جدا

مرتفع

مرتفع

يضح من صالا اد دوا بقل ( )14.5أن مسيوى ادموات ة ع ى مي ت بات ادب د "مرتفعة"،
ح

يباوحت قيل ادوسط ادحسقال دف بات ادب د ا ن ( 4.55من  )5د ف بة ادسقدسةاديل يني ع ى

"تهتم المنظمة بالرقابة على إعداد التقارير المالية"اوشن نسال  ،%91واديل
ااودى من ح

ق ت تل ادمبيبة

قيمة ادوسط ادحسقال ،و( 3.87من  )5د ف بة ادرقنية اديل يني ع ى "تقوم المنظمة

بتنفيذ أنشطة لتخفيف المخاطرة بفاعلية" اوشن نسال  %77.5واديل ق ت تل ادمبيبة ااص بة من
ح

قيمة ادوسط ادحسقال.
وبلكل عقل يالحا أن ادوسط ادحسقال اد قل د ب د ككل ا

(4.12من  )5بقنحباف م يقب

( )0.53ووشن نسال  %82.4ويل ب هدش دو ود دب ة مبيف ة من ادموات ة ع ى ت بات ب د "أنشطة
الرقابة"من و هة نظب أتباد ع نة اددباسة.

نسينيج ممق ساق أن ادسيقسقت واإل اب ات اديل يض هق ادمنظمة د بققبة ع ى رعداد ادي قبكب

ادمقدية،بقإلضقتة د صالحيقت اديل يمنح د مسيويقت اإلدابكة اد يق دإللباف ع ى ادمسيويقت اإلدابكة

ااقل ي كد دإلدابة بأنه قد يل يح ق اا داف وأن اشسيباي يقت ادموضوعة ديصف ف ادمصقغب قد نفهت

بفقع ية.وي شو ادبقحرة هدش ردى اشديقد مق يوا ه منظمقت ادم يم ادمدنل من عباقل وضيوغقت تل

يح ق أ داتهق ،ها بقإلضقته ردى رديشامقيهق ي قة اد هقت ادمقنحة واد هقت ادبققاية ااصبى بضبوبة
يوت ب ادلفقتية تل رعداد ادي قبكب ادمقدية.

ود يح ق من مسقواة ميوسط اإل قبقت عن ادب د ككل د يمة ( )3اديل ي اب عن اددب ة

ادحيقدية ،يل اسيصدال اصيبقب ( ،)One-Sample t testواد دوا بقل ( )15.5وضح ني ة هدش.
جدول رقم ()15.5

اختبار Tمتوسط اإلجابات عن بعد (أنشطة الرقابة) عند القيمة ()3
المتوسط االنحراف

البعد الثالث

الحسابي المعياري

أنشطة الرقابة

4.12

0.53

قيمة

مستوى الداللة

اختبار ()t

()Sig

*35.902

0.000

*معنو ة عند م توى 0.05

ح

يالحا من صالا اد دوا ( )15.5أن قيمة اصيبقب ()One-Sample t testد يح ق

من أن ميوسط اش قبقت صي ف عن اد يمة ( )3أل ش ،كقنت هات دشدة رحصقئية عند مسيوى 0.05

ح

مسيوى اددشدة ادمحسوبة ( )0.000وقيمة اصيبقب ( )tمو بةر ويل ب هدش ردى أن ميوسط

اإل قبقت شكد عن اد يمة ( ،)3و ها دا ع ى أن موقف أتباد ع نة اددباسة ي قه ادب د ادرقد

الرقابة" ي ه نحو ادموقف اإل قال.
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"أنشطة

7.5النتائج المتعلقة بالبعد الرابع "االتصال والمعلومات":

تيمق ل عبض ا ل نيقئج اديح ل اإلحصقئل دف بات ادب د ادباب "االتصال والمعلومات" اده

ندبج يحت ادم قا ادرقنل "هيكل الرقابة الداخلية" ،ح

يل حسق

ادم يقب وادوشن ادنسال ديل ت بة من ت بات ادب د ومن رل يل حسق

ادوسط ادحسقال واشنحباف
ادميوسط اد قل واشنحباف

ادم يقب وادوشن ادنسال د دب ة ادي ية د ب د ،واد دوا بقل ( )16.5وضح نيقئج اديح ل.
جدول رقم ()16.5
نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "االتصال والمعلومات"
الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الترتيب

مستوى
الموافقة

-1

ي ول ادمنظمة ايحد د ادم ومقت ادمالئمة ديح ق أ داتهق.

4.19

0.57

83.8%

2

مرتفع

-2

ي ول ادمنظمة بقدسيغبة ع ى ادم ومقت ادمالئمة د م هق.

4.14

0.60

82.8%

3

مرتفع

4.13

0.65

82.5%

4

مرتفع

4.20

0.68

83.9%

1

مرتفع

4.08

0.72

81.5%

5

مرتفع

-6

يلقبش ادموظف ن ب سقئهل تل عم ية ايصقه اد اببات.

3.98

0.83

79.7%

6

مرتفع

-7

يحبي ردابة ادمنظمة ع ى اديواصل ادمسيمب م ادموظف ن.

4.20

0.78

83.9%

1

مرتفع

4.13

0.51

82.6%

-3
-4
-5

ي ررول ادمنظم ررة اإيص ررقا ادم وم ررقت ادمالئم ررة د م ه ررق بقدل رركل

واإلغقب ادشمنل ادمنقسا ن.

يوتب ادمنظمة ادم ومقت ادمالئمة ديمك ن ادمروظف ن مرن أدا

وا بقيهل ويحمل مس وديقيهل.

يمي ررش ادمنظم ررة نظ ررقل ايص ررقا ت ررقا داص ررل وص ررقبج ادمنظم ررة

يسمح ايدتق ادم ومقت.

اددب ة ادي ية د ب د

مرتفع

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.

يضح من صالا اد دوا بقل ( )16.5أن مسيوى ادموات ة ع ى مي ت بات ادب د "مرتفعة"،
ح

يباوحت قيل ادوسط ادحسقال دف بات ادب د ا ن ( 4.20من  )5د ف بي ن ادباب ة وادسقب ة اد ي ن

ينصقن ع ى "توفر المنظمة المعلومات المالئمة لتمكين الموظفين من أداء واجباتهم وتحمل

مسؤولياتهم" و "تحرص إدارة المنظمة على التواصل المستمر مع الموظفين" اوشن نسال %83.9
واديل ق ت تل ادمبيبة ااودى من ح

قيمة ادوسط ادحسقال ،و( 3.98من  )5د ف بةادسقدسة اديل

يني ع ى "يشارك الموظفين رؤسائهم في عملية اتخاذ الق اررات" اوشن نسال  %79.7واديل ق ت
تل ادمبيبة ااص بة من ح

قيمة ادوسط ادحسقال.

وبلكل عقل يالحا أن ادوسط ادحسقال اد قل د ب د ككل ا

( 4.13من  )5بقنحباف م يقب

( )0.51ووشن نسال  %82.6ويل ب هدش دو ود دب ة مبيف ة من ادموات ة ع ى ت بات ادب د "االتصال
والمعلومات"من و هة نظب أتباد ع نة اددباسة.
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نسينيج ممق ساق أن و ود ايصقا مبقلب ا ن ادبئير وادمب ور دا ع ى مدى اديلقبش ا ن

ااتباد اد قم ن داصل ادمنظمة ،ممق ييح ادفبصة دإلدابة رعغق يو هقت د مب وس ن وبت بوحهل

ادم نوية،بقإلضقتة ردى أن يوتب ادم ومقت ادمالئمة ديل مسيوى رداب حس

مسئوديقيهل وصالحيقيهل

بمق يمكنهل من ايصقه اد اببات ادمنقسبة ويحمل ادمس ويقت ادم قه ع هل.كمق أن ادملقبكة مق ا ن

ادبئير وادمب ور تل عم ية ايصقه اد اببات يح ق ادنيقئج بلكل أتضل.

وايف ت نيقئج ادف به (7و )6م نيقئج دباسة (لق ن )2007،تل و ود يواصل مسيمب ا ن

اد قم ن داصل ادمنظمةو ملقبكة ادموظف ن تل عم ية ايصقه اد اببات.

ا نمق ي قبضت نيقئج ادف به ( )7م دباسة ( لبف )2007،ح

كقنت نيقئج اددباسة عدل

و ود يواصل بلكل قو ا ن اد قم ن داصل ادمنظمة ،وي شو ادبقحره هدش رصيالف اد نة ح
لبف ادمنظمقت ادصي به اديل ا

ادمبحور ن ح

ينقوا

عدد اد قم ن ت هق  5عقم ن تأيرب بقإلضقته ردى اصيالف تئة

كقنت من ادمد بكن ادمقد ن ت ط.

ود يح ق من مسقواة ميوسط اإل قبقت عن ادب د ككل د يمة ( )3اديل ي اب عن اددب ة

ادحيقدية ،يل اسيصدال اصيبقب ( ،)One-Sample t testواد دوا بقل ( )5.17وضح ني ة هدش.
جدول رقم ()17.5

اختبار Tمتوسط اإلجابات على بعد (االتصال والمعلومات) عند القيمة ()3
المتوسط االنحراف

البعد الرابع

الحسابي المعياري

االتصال والمعلومات

4.13

0.51

قيمة

مستوى الداللة

اختبار ()t

()Sig

*37.422

0.000

*معنو ة عند م توى 0.05

ح

يالحا من صالا اد دوا ( )5.17أن قيمة اصيبقب ()One-Sample t testد يح ق

من أن ميوسط اش قبقت صي ف عن اد يمة ( )3أو ش ،كقنت هات دشدة رحصقئية عند مسيوى 0.05

ح

مسيوى اددشدة ادمحسوبة ( )0.000وقيمة اصيبقب ( )tمو بة،ويل ب هدش ردى أن ميوسط

اإل قبقت شكد عن اد يمة ( ،)3و ها دا ع ى أن موقف أتباد ع نة اددباسة ي قه ادب د ادباب "االتصال

والمعلومات" ي ه نحو ادموقف اإل قال.

 8.5النتائج المتعلقة بالبعد الخامس "المتابعة":

تيمق ل عبض ا ل نيقئج اديح ل اإلحصقئل دف بات ادب د ادصقمر "المتابعة" اده
يل حسق

يحت ادم قا ادرقنل "هيكل الرقابة الداخلية" ،ح

وادوشن ادنسال ديل ت بة من ت بات ادب د ومن رل يل حسق

ادوسط ادحسقال واشنحباف ادم يقب

ادميوسط اد قل واشنحباف ادم يقب وادوشن

ادنسال د دب ة ادي ية د ب د ،واد دوا بقل ( )5.18وضح نيقئج اديح ل.
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ندبج

جدول رقم ()18.5
نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الخامس "المتابعة"
المتوسط
الح ابي

االنحراف
المعياري

الوزن
الن بي

الترتي

-1

تقوم المنظمة بتقييم جودة نظام الرقابة الداخلية.

3.93

0.76

78.7%

4

مرتفع

-2

تمتلك المنظمة كوادر مؤهلة تقوم بعمليات المتابعة.

4.00

0.70

80.1%

2

مرتفع

-3

تمتلك المنظمة أنشطة إدار ة وإشرافية منتظمة.
تقوم المنظمة بت يل النواقص الرقابية ورفعها إل اإلدارة
ولم لس اإلدارة.
تمتلك المنظمة تقييمات منفصلة للمخاطر.

4.10

0.69

82.1%

1

مرتفع

3.96

0.79

79.3%

3

مرتفع

3.66

0.79

73.3%

7

مرتفع

-6

تمتلك المنظمة تقييمات منفصلة لفاعلية اإلجراءات.
تقوم المنظمة بالمتابعة الم تمرة والتقييم الدوري لمكونات
نظام الرقابة الداخلية.

3.71

0.74

74.1%

6

مرتفع

3.86

0.76

77.1%

5

مرتفع

3.89

0.59

77.8%

الرقم

-4
-5
-7

الفقرة

الدرجة الكلية للبعد

م توى
الموافقة

مرتفع

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.

يضح من صالا اد دوا بقل ( )18.5أن مسيوى ادموات ة ع ى مي ت بات ادب د "مرتفعة"،

ح

يباوحت قيل ادوسط ادحسقال دف بات ادب د ا ن (4.10من  )5د ف بة ادرقدرة اديل يني ع ى "تمتلك

ح

قيمة ادوسط ادحسقال ،و( 3.66من  )5د ف بةادصقمسة اديل يني ع ى "تمتلك المنظمة تقييمات

المنظمة أنشطة إدارية واشرافية منتظمة" اوشن نسال  ،%82.1واديل ق ت تل ادمبيبة ااودى من
منفصلة للمخاطر" اوشن نسال  ،%73.3واديل ق ت تل ادمبيبة ااص بة من ح

ادحسقال.

وبلكل عقل يالحا أن ادوسط ادحسقال اد قل د ب د ككل ا

قيمة ادوسط

( 3.89من  )5بقنحباف م يقب

( )0.59ووشن نسال  %77.8ويل ب هدش دو ود دب ة مبيف ة من ادموات ة ع ى ت بات ب د
"المتابعة"من و هة نظب أتباد ع نة اددباسة.

نسينيج ممق ساق أن و ود أنلغة ردابكة والباتية بلكل منيظل تل منظمقت ادم يم ادمدنل

ى اهدف اديأيد من يغا ق ادسيقسقت واإل اب ات ادموضوعة ود يأيد من س ب اد مل حس

ادصغة

ادموضوعة و بقديقدل يح ق أ داف ادمنظمة ،كمق ددى ادمنظمة ي يمقت منفص ة د مصقغب؛ وهدش

ديحد د دب ة صغوبة كل منهق ويحد د صغة دالسي داد دموا هة ي ش ادمصقغب وي قوش ق.

ود يح ق من مسقواة ميوسط اإل قبقت ع ى ادب د ككل د يمة ( )3اديل ي اب عن اددب ة

ادحيقدية ،يل اسيصدال اصيبقب ( ،)One-Sample t testواد دوا بقل ( )19.5وضح ني ة هدش.
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جدول رقم ()19.5
اختبار Tمتوسط اإلجابات على بعد (المتابعة) عند القيمة ()3
قيمة

مستوى الداللة

اختبار ()t

()Sig

*25.507

0.000

المتوسط االنحراف

البعد الخامس

الحسابي المعياري

المتابعة

3.89

0.59

*معنو ة عند م توى 0.05

ح

يالحا من صالا اد دوا ( )19.5أن قيمة اصيبقب ( )One-Sample t testد يح ق

من أن ميوسط اش قبقت صي ف عن اد يمة ( )3أل ش ،كقنت هات دشدة رحصقئية عند مسيوى 0.05
ح

مسيوى اددشدة ادمحسوبة ( )0.000وقيمة اصيبقب ( )tمو بة ويل ب هدش ان ميوسط اإل قبقت

شكد عن اد يمة ( ،)3و ها دا ع ى أن موقف أتباد ع نة اددباسة ي قه ب د ادصقمر "المتابعة" ي ه

نحو ادموقف اإل قال.

واد دوا بقل ()20.5

الداخلية" ،ح

صي نيقئج اددب ة ادي ية اب قد ادم قا ااوا "هيكل الرقابة

ن د أن ادب د ااوا"بيئة الرقابة" ق تل ادمبيبة ااودى من ا ن بققل ااب قد وهدش

بميوسط حسقال(4.23من  ،)5ا نمق

ق ادب د ادباب

"االتصال والمعلومات" تل ادمبيبة ادرقنية

بميوسط حسقال ( 4.13من  ،)5تل ح ن ق ادب د ادصقمر "المتابعة" تل ادمبيبة ااص به وهدش

بميوسط حسقال ( 3.89من .)5
كمق وب

ادميوسط ادحسقال د دب ة ادي ية د م قا (4.09من  )5وبقنحباف م يقب ()0.46

وبوشن نسال  %81.8ويل ب هه اد يمة دو ود دب ة مبيف ة من ادموات ة من و هة نظب أتباد ع نة

اددباسة ع ى أب قد ادم قا ااوا "هيكل الرقابة الداخلية".

جدول رقم ()20.5

نتائج التحليل اإلحصائي ألبعاد هيكل الرقابة الداخلية
البعد

الرقم

المتوسط االنحراف

الوزن

قيمة

القيمة

الترتيب

النسبي

اختبار t

-1

بيئة الرقابة

4.23

0.51

84.6%

40.509

االحتمالية
sig
*0.000

1

-2

تقييم المخاطر

3.92

0.62

78.4%

25.111

*0.000

4

-3

أنشطة الرقابة

4.12

0.53

82.4%

35.902

*0.000

3

-4

االتصال والمعلومات

4.13

0.51

82.6%

37.422

*0.000

2

-5

المتابعة

3.89

0.59

77.8%

25.507

*0.000

5

4.09

0.46

81.8%

39.915

*0.000

الدرجة الكلية للمجال

الحسابي المعياري

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح* ،معنو ة عند م توى 0.05
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ح

يالحا من صالا اد دوا ( )20.5أن قيمة اصيبقب ()One-Sample t testد يح ق

 0.05ح

مسيوى اددشدة ادمحسوبة ( )0.000وقيل اصيبقب ( )tمو بة ويل ب هدش ان ميوسط

من أن ميوسط اش قبقت صي ف عن اد يمة ( )3أو ش ،كقنت مي هق هات دشدة رحصقئية عند مسيوى
اإل قبقت شكد عن اد يمة ( ،)3و ها دا ع ى أن موقف أتباد ع نة اددباسة ي قه أب قد ادم قا ااوا

"هيكل الرقابة الداخلية" ي ه نحو ادموقف اإل قال.

 9.5النتائج المتعلقة بالمجال الثاني "زيادة فعالية الحوكمة":

تيمق ل عبض ا ل نيقئج اديح ل اإلحصقئل دف بات ادم قا ادرقنل "زيادة فعالية الحوكمة"،

ح

يل حسق

رل يل حسق

ادوسط ادحسقال واشنحباف ادم يقب وادوشن ادنسال ديل ت بة من ت بات ادم قا ومن

ادميوسط اد قل واشنحباف ادم يقب وادوشن ادنسال د دب ة ادي ية د م قا ،واد دوا بقل

( )21.5وضح نيقئج اديح ل.

جدول رقم ()21.5

نتائج التحليل اإلحصائي لفقراتالمجال "زيادة فعالية الحوكمة"
الوزن
الن بي

الترتي

-1

حدد م لس اإلدارة المهارات المطلوبة ألعضائه

4.20

0.75

83.9%

5

مرتفع

-2

متلك أعضاء م لس اإلدارة مهارات مكتوبه وموثقة

4.15

0.78

83.1%

8

مرتفع

-3

متلك م لس اإلدارة القائم المهارات المطلوبة والكافية.
متلااااك م لااااس اإلدارة إجااااراءات واضااااحة لضاااامان تنفيااااف
ال ياسات واإلجراءات داخل المنظمة.
تاااوفر لااادى أعضااااء م لاااس اإلدارة درا اااة بالم ااا وليات
القانونية
وجد إجراءات واضحة ومكتوبة للتعامل مع أعضاء م لاس
اإلدارة الف ن تغيبون عن ىضور اجتماعاات م لاس اإلدارة
دون أسباب مقنعة.
حااااتفل م لااااس اإلدارة بمحاضاااار اجتماعااااات توثااااق بهااااا
القرارات التي تخفها الم لس.
لعا م لااس اإلدارة دورا ً نشااطا ً فااي التخطاايط االسااتراتي ي
للمنظمة.
تعامل م لس اإلدارة مع المخاطر االستراتي ية كأىد مهامه
الرئي ة.
قاااااوم م لاااااس اإلدارة بمراجعاااااة المخااااااطر االساااااتراتي ية
الدور ة.
وجد لدى م لس اإلدارة ال ياسات واالجراءات الكافية التي
تضاامن وجااود كااادر إداري مناس ا وفعااال شاامل التعينااات
المالئمة وتقييم األداء الم تمر.
قااااوم م لااااس اإلدارة بوضااااع األهااااداف واالسااااتراتي يات
وال ياسات العامة للمنظمة ،و عمل عل تطو رهاا والتحقاق
من التزام اإلدارة التنفيف ة بها.
المنظمة لد ها مدونة سلوك.

4.15

0.76

83.0%

8

مرتفع

4.15

0.71

83.0%

8

مرتفع

4.17

0.72

83.4%

7

مرتفع

3.97

0.79

79.4%

15

مرتفع

4.48

0.64

89.6%

1

4.20

0.76

84.1%

5

4.06

0.72

81.2%

12

مرتفع

3.96

0.74

79.2%

16

مرتفع

4.07

0.69

81.4%

11

مرتفع

4.07

0.71

81.4%

11

مرتفع

3.99

0.88

79.8%

14

مرتفع

الرقم

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

المتوسط االنحراف
الح ابي المعياري

الفقرة
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م توى
الموافقة

مرتفع
جدا ً
مرتفع
جدا ً

الرقم

المتوسط االنحراف
الح ابي المعياري

الفقرة

-14

وجد لدى المنظمة سياسات وإجراءات مكتوبة.

-15

ال ياسااااات واإلجااااراءات متاىااااة للعاااااملين و ياااارهم ماااان
المتهمين داخل المنظمة.
وجد لادى المنظماة دليال حادد عادد أعضااء م لاس اإلدارة
لد ها
وجد لدى المنظمة دليال حادد باه مهاام وأدوار وم ا وليات
أعضاء م لس اإلدارة ،وال ياسات العامة للمنظمة.
تم مراجعة األهداف ال نو ة من قبل م لاس اإلدارة وماد ر
المنظمة.
مد ر المنظمة ناقش نتائج قياس األداء مع الموظفين.
م لااس اإلدارة ناااقش مااع المااوظفين أداء المنظمااة بشااكل
دوري.
م لس اإلدارة قييم أداء المنظمة سنو اً.

-16
-17
-18
-19
-20
-21

 -22قوم م لس اإلدارة بإقرار الخطة ال نو ة.
 -23قاااااوم م لاااااس اإلدارة بتفاااااو م التعامااااال ماااااع المخااااااطر
االستراتي ية ل هة أخرى.
الدرجة الكلية للم ال

م توى
الموافقة

الوزن
الن بي

الترتي

4.28

0.69

85.5%

3

مرتفع
جدا ً

4.12

0.73

82.3%

19

مرتفع

4.38

0.62

87.6%

2

4.24

0.71

84.9%

4

4.17

0.72

83.5%

7

مرتفع

4.07

0.78

81.5%

11

مرتفع

4.05

2.52

81.0%

13

مرتفع

4.09

0.80

81.7%

10

مرتفع

4.19

0.77

83.8%

6

مرتفع

3.66

0.97

73.2%

17

مرتفع

4.12

0.50

82.4%

مرتفع
جدا ً
مرتفع
جدا ً

مرتفع

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.

ح

يضح من صالا اد دوا بقل ( )21.5أن مسيوى ادموات ة ع ى مي ت بات ادم قا "مرتفعة"،

يباوحت قيل ادوسط ادحسقال دف بات ادم قا ا ن ( 4.48من  )5د ف بة ادسقب ة اديل يني ع ى "

يحتفظ مجلس اإلدارة بمحاضر اجتماعات توثق بها الق اررات التي يتخذها المجلس" وهدش اوشن نسال

 %89.6واديل ق ت تل ادمبيبة ااودى من ح

قيمة ادوسط ادحسقال ،و( 3.66من  )5د ف بةادرقدرة

واد لبكن اديل يني ع ى "يقوم مجلس اإلدارة بتفويض التعامل مع المخاطر االستراتيجية لجهة

أخرى"وهدش اوشن نسال  %73.2واديل ق ت تل ادمبيبة ااص بة من ح

وبلكل عقل يالحا أن ادوسط ادحسقال اد قل د م قا ادرقنل قد ا

قيمة ادوسط ادحسقال.

( 4.12من  )5بقنحباف

م يقب ( )0.50ووشن نسال  %82.4ويل ب هدش دو ود دب ة مبيف ة من ادموات ة ع ى ت بات
ادم قا ادرقنل "زيادة فعالية الحوكمة" من و هة نظب أتباد ع نة اددباسة.

نسينيج ممق ساق ضبوبه رحيفقظ م ر ردابة ادمنظمة بمحقضب ا يمقعقت م ر اإلدابة وهدش ديور ق
اد اببات اديل يصه ق ادم ر د ب وم رد هق كمسند بسمل يل اإلسينقد ع يه تل يغا ق اإلدابة ادينف هية

د اببات اديل يصه ق ادم ر ،ها بقإلضقته ردى أن هه ادمحقضب ي كد ع د اش يمقعقت اددوبكة
دم ر ح

يل غ

اشغالم ع هق من قال و اشبة ادداص ية بقإلضقتة ردى أن ادسيقسقت واإل اب ات

ميقحة د قم ن داصل ادمنظمة ضمن اددد ل ادمقدل واإلداب حيل يسهل ع هل اشغالم ع هق
ويغاي هق.
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ايف ت نيقئج اددباسة م نيقئج دباسة (اديال نل )2007،اديل أوضحت أن منظمقت ادم يم ادمدنل

بحق ة ديحس ن قدبايهق ويحس ن ادمهقبات ادالشمة اعضقئهق؛ ان هدش ن كر ع ل اد اببات اديل يل

ريصقه ق وبقديقدل ن كر ع ى ادمنظمة وأدائهق ،كمق وايف ت أيضق بقن ددى م ر اإلدابة ر اب ات
واصييقب اديوادب ادم ة،بقإلضقته ردى أن م ر اإلدابة ي ول اي يل

وسيقسقت يضمن عم ية اسي غق

اادا د قم ن ويحد د ن قط ادض ف دد هل ومن رل اد مل ع ى انق قدبات اد قم ن واد مل ع ى
يغوكب مهقبايهل ،أيضق يل ي يل أدا ادمنظمة من ح

ي د ل ادصغه اشسيباي ية حس

يح ق اا داف اشسيباي ية واد مل ع ى

ظبوف ادا ئة ادداص ية وادصقب ية.

ود يح ق من مسقواة ميوسط اإل قبقت ع ى ادم قا ككل د يمة ( )3اديل ي اب عن اددب ة

ادحيقدية ،يل اسيصدال اصيبقب ( ،)One-Sample t testواد دوا بقل ( )22.5وضح ني ة هدش.
جدول رقم ()22.5
اختبار Tمتوسط اإلجابات عن المجال الثاني (زيادة فعالية الحوكمة) عند القيمة ()3
المتوسط

المجااللثاني

الحسابي

المعياري

قيمة اختبار

مستوى

()t

الداللة()Sig

4.12

0.50

*38.218

0.000

زيادة فعالية الحوكمة

االنحراف

*معنو ة عند م توى 0.05

ح

يالحا من صالا اد دوا ( )22.5أن قيمة اصيبقب (،)One-Sample t testد يح ق

من أن ميوسط اش قبقت صي ف عن اد يمة ( )3أل ش ،كقنت هات دشدة رحصقئية عند مسيوى 0.05

ح

مسيوى اددشدة ادمحسوبة ( )0.000وقيمة اصيبقب ( )tمو بة ،ويل ب هدش ردى أن ميوسط

اإل قبقت شكد عن اد يمة ( ،)3و ها دا ع ى أن موقف أتباد ع نة اددباسة ي قه م قا ادرقنل "زيادة

فعالية الحوكمة" ي ه نحو ادموقف اإل قال.

10.5اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

11.5الفرضية الرئيسة األولى:

يهدف هه اددباسة ردى اصيبقب ادفبضية اديل يني ع ى "توجد عالقة ارتباطية ذات داللة

إحصائية عند مستوى  ،%5بين أبعاد الرقابة الداخلية وزيادة فعالية الحوكمة في منظمات المجتمع
المدني بقطاع غزة".

وكيفبم من هه ادفبضية صمر تبضيقت تبعية ،يل اديح ق من صحيهق من صالا حسق

م قمل ابيبقط ا بسون؛ د يقر اد القة ا ن أب قد ادم قا ااوا "الرقابة الداخلية" ،و ادم قا ادرقنل

"زيادة فعالية الحوكمة" ،ح

رحصقئيق يل اصيبقب ادفبضية اد دمية ( )Hoاديل يفيبض عدل و ود
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عالقة هات دشدة رحصقئية م قال ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود عالقة هات دشدة

رحصقئية ،وكيل ادحكل ع ى ني ة اشصيبقب انق ع ى قيمة مسيوى اددشدة ادمحسوبة دالصيبقب ()Sig
ح

يل بتض ادفبضية اد دمية واديوصل دصحة ادفبضية اداد ة تل حقا كقنت قيمة ( )Sigأقل من

مسيوى 0.05وي قا عند ق:رن اشصيبقب م نو وي نل هدش و ود عالقة ح ي ية وهات دشدة رحصقئية،
وكيل قاوا ادفبضية اد دمية تل حقا كقنت قيمة ( )Sigأع ى من  ،0.05ونسينج عند ئه عدل و ود

عالقة هات دشدة رحصقئية.

وتيمق ل نيقئج اصيبقب ادفبضيقت ادفبعية وادفبضية ادبئيسة د يح ق من و ود عالقة ا ن

ادميي بات ادمسي ة (بيئة الرقابة ،أنشطة الرقابة ،المعلومات واالتصاالت ،أنشطة المتابعة ،مخاطر

التقييم) ،وادميي ب اديقب ادميمرل تل "زيادة فعالية الحوكمة".
 .1بالنسبة للفرضية الفرعية األولى:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين بيئة الرقابة وزيادة فعالية الحوكمة في
منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة".
ا

م قمل ابيبقط ا بسون ا ن ادميي ب ادمسي ل "بيئة الرقابة" وادميي ب اديقب "زيادة فعالية

الحوكمة" )r =0.594( ،وكقن ها اشبيبقط داا رحصقئيق عند مسيوى  0.05ح

ا يت قيمة اددشدة

ادمحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويل ب هدش ردى و ود عالقة هات دشدة رحصقئية ا ن ا ئة ادبققبة وشكقدة
ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ب غقم شة.وبهدش نسينيج بتض ادفبضية اد دميةوقاوا

ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين بيئة

الرقابة وزيادة فعالية الحوكمة في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة" ،و هه ادني ة ييفق م
تبضية ادبقحرة ،واد دوا بقل ( )23.5وضح هدش.

جدول رقم ()23.5
نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى "العالقة بين بيئة الرقابة وزيادة فعالية الحوكمة"
المتغير التابع

المتغير المستقل

زيادة فعالية الحوكمة
عدد اإلجابات

معامل ارتباط

286

*0.594

()N

بي ة الرقابة

بيرسون()r

مستوى الداللة
()Sig.

0.000

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

وي شو ادبقحرة هدش ردى أ مية ا ئة ادبققبة ادداص ية ترل يح رق اديغا رق وادردمج ادف رقا د حوكمرة
تل ادمنظمة،و ى مي ة بأصالقيقت ادمنظمة وبقدغبكق اده ي مل به ،و يل ب ردى ص رق اا روا اديرل

يمكن ااتباد من أدا أنلغيهل ويحمل مسئوديقيهل ادبققاية .و نقش عدة عنقصب ييون منهق ا ئرة ادبققبرة
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ميمر ررة بررقد يل ااصالقيررة ،وت سررفة اإلدابة وأسر و اديلرري ل واإللرباف ،وسيقسررة ادمروابد ادبلربكة وانسر قل

اد قم ن،ا يمقل ويو يه م ر اإلدابة ،و هه اد وامل يلكل م ق ر قتة ادبققبرة داصرل ادمنظمرة .بقإلضرقتة
ردى أن ا ئة ادبققبة يحدد أس و ادمنظمة ادره

أسقر ادبققبة ادداص ية ادف قدة.

ر رب ع رى وعرل ااترباد اد رقم ن درد هق ترل ادبققبرة و رو

دهدش شاد من يوت ب ا ئة بققاية؛ د يأيد من ت قدية ادنظقل ادبققال داصل ادمنظمة وتل حقا عدل

ت قدية نظقل ادبققبة ادمغاق

اديدصل من قال م ر اإلدابة و ايصقه اإل اب ات ادمنقسبة.

 .2بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين أنشطة الرقابة وزيادة فعالية الحوكمة
في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة".
ا

م قمل ابيبقط ا بسون ا ن ادميي ب ادمسي ل "أنشطة الرقابة" وادميي ب اديقب "زيادة فعالية

الحوكمة" )r =0.606( ،وكقن ها اشبيبقط داا رحصقئيق عند مسيوى  ،0.05ح

ا يت قيمة

اددشدة ادمحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويل ب هدش دو ود عالقة هات دشدة رحصقئية ا ن أنلغة ادبققبة
وشكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم

ادمدنل ب غقم

شة.وبهدش نسينيج بتض ادفبضية

اد دميةوقاوا ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05بين أنشطة الرقابة وزيادة فعالية الحوكمة في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة" ،و هه
ادني ة ييفق م تبضية ادبقحرة ،واد دوا بقل ( )24.5وضح هدش.
جدول رقم ()24.5

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية "العالقة بين أنشطة الرقابة وزيادة فعالية الحوكمة"
المتغير المستقل
أنشطة الرقابة

المتغير التابع
زيادة فعالية الحوكمة
عدد اإلجابات
()N

معامل ارتباط بيرسون
()r

م توى الداللة
()Sig.

286

*0.606

0.000

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

ب

هدش ردى أن أنلغة ادبققبة واديل يل ب ردى ادسيقسقت واإل اب ات وادممقبسقت اديل ي كد

دإلدابة بأنه قد يل يح ق اا داف ،وأن اشسيباي يقت ادموضوعة ديصف رف ادمصرقغبة قرد نفرهت بفقع يرة،
وييض ررمن رررهه اانلر ررغة ادمصر ررقدققت وادص ررالحيقت وادفحررري واديس ررويقت و م اب ر ررة اادا اديلر رري ل

وحمقية ااصوا وي سيل ادوا بقت ممق د ردى شكقدة ت قدية ادحوكمة.
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 .3بالنسبة إلى الفرضية الفرعية الثالثة:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين المعلومات واالتصاالت وزيادة فعالية
الحوكمة في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة".

ا م قمل ابيبقط ا بسون ا ن ادميي ب ادمسي ل "المعلومات واالتصاالت" وادميي ب اديقب "زيادة

فعالية الحوكمة" )r =0.614( ،وكقن ها اشبيبقط داا رحصقئيق عند مسيوى  ،0.05ح

ا يت

قيمة اددشدة ادمحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويل ب هدش ردى و ود عالقة هات دشدة رحصقئية ا ن
ادم ومقت واشيصقشت وشكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ب غقم شة.وبهدش نسينيج

بتض ادفبضية اد دمية وقاوا ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية
عند مستوى  0.05بين المعلومات واالتصاالت وزيادة فعالية الحوكمة في منظمات المجتمع المدني
بقطاع غزة" ،و هه ادني ة ييفق م تبضية ادبقحرة ،واد دوا بقل ( )25.5وضح هدش.
جدول رقم ()25.5

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة "العالقة بين المعلومات واالتصاالت وزيادة فعالية الحوكمة"
المتغير التابع
زيادة فعالية الحوكمة

المتغير المستقل
المعلومات واالتصاالت

عدد اإلجابات
()N

معامل ارتباط بيرسون
()r

م توى الداللة
()Sig.

286

*0.614

0.000

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

ب

هدش ردى أنه

ادشمنل ادمنقسرا ن بح ر

يوت ب ادم ومرقت ادمالئمرة وادسريغبة ع هرق وايصرقدهق بقدلركل واإلغرقب

ريمكن ااترباد مرن رن رقش مهرقمهل ويحمرل مسرئوديقيهل بفقع يرة ،ح ر

رن و رود

نظرقل ايصرقا ت رقا داصرل ادمنظمرة وصقب هرق مر أغرباف مررل ادمروبد ن وادمسيه يسرن ،و أيضرق ادي قمرل
م ادايقنقت ادداص ية ادمي ة بقاحدا

واانلغة وادظبوف ادصقب ية.

 .4بالنسبة إلى الفرضية الفرعية الرابعة:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين أنشطة المتابعة وزيادة فعالية الحوكمة
في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة".

ا م قمل ابيبقط ا بسون ا ن ادميي ب ادمسي ل "أنشطة المتابعة" وادميي ب اديقب "زيادة فعالية

الحوكمة" )r =0.660( ،وكقن ها اشبيبقط داش رحصقئيق عند مسيوى  0.05ح

ا يت قيمة اددشدة

ادمحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويل ب هدش ردى و ود عالقة هات دشدة رحصقئية ا ن أنلغة ادميقب ة

وشكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ب غقم شة.وبهدش نسينيج بتض ادفبضية اد دمية
وقاوا ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين
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أنشطة المتابعة وزيادة فعالية الحوكمة في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة" ،و هه ادني ة ييفق

م تبضية ادبقحرة ،واد دوا بقل ( )26.5وضح هدش.

جدول رقم ()26.5

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة "العالقة بين أنشطة المتابعة وزيادة فعالية الحوكمة"
المتغير التابع
زيادة فعالية الحوكمة

المتغير المستقل
أنشطة المتابعة

عدد اإلجابات
()N

معامل ارتباط بيرسون
()r

م توى الداللة
()Sig.

286

*0.660

0.000

*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

هدش ردى أن و ود انلغة ادميقب ة ييضمن عم ية ي يل ودة ادمباقبة ع رى نظرقل ادبققبرة

ب

ادداص يررة ،و ررل ييضررمن ادي يمررقت ادمسرريمبة اواسررغة أنلررغة اإلدابة و اإلل رباف ادمنرريظل و يص ربتقت
اات رباد اآلص ربكن ادمك ف ر ن ،بقإلضررقتة ردررى ادي يمررقت ادمنفص ر ة اديررل يحرردد م قدهررق ومرردى ييباب ررق انررق
ع ررى ي رريل ادمصررقغبه وت قديررة ر ر اب ات ادمباقبررة ادمسرريمبة،ح

ر

ربررالغ اإلدابة و م ررر اإلدابة تررل

حقا و ود ص رل ترل نظرقل ادبققبرة ،وبقديرقدل ترإن أنلرغة ادميقب رة ير رب ر قبرق ترل شكرقدة ت قديرة ادحوكمرة

تل ادمنظمة.

 .4بالنسبة للفرضية الفرعية الخامسة:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين مخاطر التقييم وزيادة فعالية الحوكمة في
منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة".
ا

م قمل ابيبقط ا بسون ا ن ادميي ب ادمسي ل "مخاطر التقييم" وادميي ب اديقب "زيادة فعالية

الحوكمة" )r =0.651( ،وكقن ها اشبيبقط داا رحصقئيق عند مسيوى  ،0.05ح

ا يت قيمة

اددشدة ادمحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويل ب هدش ردى و ود عالقة هات دشدة رحصقئية ا ن مصقغب
ادي يل وشكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ب غقم شة.وبهدش نسينيج بتض ادفبضية

اد دميةوقاوا ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05بين مخاطر التقييم وزيادة فعالية الحوكمة في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة" ،و هه
ادني ة ييفق م تبضية ادبقحرة ،واد دوا بقل ( )27.5وضح هدش.
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جدول رقم ()27.5

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة "العالقة بين مخاطر التقييم وزيادة فعالية الحوكمة"
المتغير التابع
زيادة فعالية الحوكمة

المتغير المستقل

عدد اإلجابات
()N

معامل ارتباط بيرسون
()r

م توى الداللة
()Sig.

286

*0.651

0.000

مخاطر التقييم
*دادة رحصقئية عند مسيوى .0.05

وي شو ادبقحرة هدش ردى أن يحد د ويصم ن ادمصقغب اديل يمكرن أن يي ربض دهرق ادمنظمرة سروا

ني ة يي بات تل ادا ئة اديلي يه أو و ود موظفون دد ش و رد درد هل تهرل واضرح د بققبرة ادداص يرة أو
يي ب تل نظل ادم ومقت،وادنمو ادسبك واديا ب تل اد م يقت و رعقدة ادهيك ة داصل ادمنظمرة بقإلضرقتة

ردى عوامل أصربى ،قرد يحرد

ص رل ترل عم يرة ادبققبرة .درهدش ترإن ادحكرل ادبلر د ادف رقا و ردابة ادمصرقغب

ور قتررة ادبققبررة يمكررن أن ييح ررق ت ررط رها كقنررت ادم ومررقت صررحيحه ،..وقرردمت دأللررصقي ادمنقسررا ن و

تل ادوقت ادمنقس .
وبلكل عقل يمكن مالحظة أن قيمة م قمل اشبيبقط ا ن أب قد ادم قا ااوا ككل "الرقابة

الداخلية" وادميي ب اديقب "زيادة فعالية الحوكمة" ،قد ا يت ( )r =0.731وكقن ها اشبيبقط هو دشدة
رحصقئية عند مسيوى  0.05ح

ا يت قيمة اددشدة ادمحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويل ب هدش دو ود

عالقة هات دشدة رحصقئية ا نأب قد ادبققبة ادداص ية وشكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل

ب غقم شة .واد دوا بقل ( )28.5وضح هدش.
جدول رقم ()28.5

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها
المتغير التابع

المتغيرات المستقلة

زيادة فعالية الحوكمة
عدد اإلجابات

معامل ارتباط

مستوى الداللة

286
286

*0.594

0.000
0.000

4

المعلومات واالتصاالت

286

*0.614

0.000

3

أنشطة المتابعة

286

*0.660

0.000

1

مخاطر التقييم

286

*0.651

0.000

2

286

*0.731

0.000

بيرسون()r

()N

بيئة الرقابة
أنشطة الرقابة

المجال األول ككل (الرقابة الداخلية)

*0.606
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()Sig.

الترتيب
5

ومن صالا مق ساق يمكن اديوصل ردى صحة ادفبضية ادبئيسة ااودى د دباسة واديل يفيبض

"وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،%5بين أبعاد الرقابة الداخلية وزيادة
فعالية الحوكمة في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة" ،و هه ادني ة ييفق م تبضية اددباسة.

 12.5الفرضية الرئيسة الثانية:

يني ادفبضية ادبئيسية ادرقنية ع ى "وجود فروق ذات داللة احصائية ألثر الرقابة

الداخليةفي زيادة فعالية الحوكمة ".

نتائج نموذج االنحدار الخطي المتعدد لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع:
دد ابس ررة ي ررأر ب ادميي ر ربات ادمس رري ة (ا ئ ررة ادبققب ررة ،ي رريل ادمص ررقغب ،أنل ررغة ادبققب ررة ،اشيص ررقا
وادم ومقت ،ادميقب ة) ع ى ادميي ب اديرقب (شكرقدة ت قديرة ادحوكمرة)،يل اسريصدال أسر و يح رل اشنحرداب

ادصغل ادمي دد ،ومن صالا ي د ب م قمالت اشنحداب د ميي بات ادمسي ة يل يحد د يأر ب كل ميي ب من

ادميي ربات ادمسرري ة ع ررى ادميي ررب اديررقب  ،واد رردوا بقررل ( )29.5وضررح نيررقئج يح ررل اشنحررداب ادصغررل
ادمي دد.
جدول رقم ()29.5

نتائج تحليل االنحدار لقياس تأثير أبعاد هيكل الرقابة الداخلية على زيادة فعالية الحوكمة
المتغيرات

معامالت
االنحدار

قيمة

اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

معنوية النموذج
VIF
F

الحد الثابت

*0.907

4.96

0.000

-

-

بيئة الرقابة

0.077

1.32

0.188

5

2.33

تقييم المخاطر

*0.139

2.88

0.004

3

2.28

أنشطة الرقابة

*0.119

2.04

0.042

4

2.45

االتصال والمعلومات

*0.278

4.73

0.000

1

2.31

المتابعة

*0.181

3.45

0.001

2

2.44

70.541

Sig.

0.000

معامل
التحديد

0.558

*التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى .0.05

مررن ص ررالا اد رردوا ادس ررقاق يضررح أن م قم ررل اديحد ررد د نم رروهج ا ر ( ،)0.558وي ن ررل ررهه
اد يمة أن ادميي بات ادمسي ة (أب قد يكل ادبققبة ادداص ية) ادمدب ة بقدنموهج يفسرب مرق نسرايه %55.8

مررن اديبررق ن تررل ادميي ررب اديررقب (شكررقدة ت قديررة ادحوكمة)،وادنسرربة ادميب يررة ي ررشى د وامررل وميي ربات أصرربى
ررب مدب ررة بررقدنموهج بقإلضررقتة ردررى أصغررق ادي ررد ب اد ل روائية .كمررق وكقنررت مي ر م ررقمالت يضررصل

109

اديبررق ن  VIF-Variance Inflation Factorأقررل مررن اد يمررة ( )10و ررها رردا ع ررى سررالمة نمرروهج
اشنحداب من ملك ة اششدواج ادصغل ا ن ادميي بات ادمسي ة.
ح

نالحا من صالا اد دوا أن ب د اشيصقا وادم ومقت ق تل ادمبيبة ااودى من ح ر

اديأر ب تل شكقدة ت قديرة ادحوكمرةح
عنررد مسرريوى  0.05ح ر

ا ر ح رل اديرأر ب ( )0.278وكرقن رها اديرأر ب ها دشدرة رحصرقئية

مسرريوى دشدررة اشصيبررقب يسررقو ( ،)0.000وي نررل هدررش و ررود يررأر ب مو ر

رن ابيفقم اشيصقشت وادم ومقت ادب ة واحدة

داليصقا وادم ومقت ع ى شكقدة ت قدية ادحوكمة ،ح

سيسق ل تل شكقدة ت قدية ادحوكمة بم داب ( )0.278دب ة.
وتل ادمبيبة ادرقنية من ح

اديأر ب تل شكقدة ت قدية ادحوكمرة ق ب رد ادميقب رة كميي رب مسري ل

ايررأر ب قرردبه ( ،)0.181وأيضررق كررقن ررها اديررأر ب ها دشدررة رحصررقئية عنررد مسرريوى  0.05ح ر

مسرريوى

دشدر ررة اشصيبر ررقب يسر ررقو ( ،)0.001وي ن ر رل ر ررها و ر ررود ير ررأر ب ر ر ررقال د ميقب ر ررة ع ر ررى شكر ررقدة ت قدي ر ررة
ادحوكم ررة،ح

رن ابيف ررقم مس رريوى ادميقب ررة ادب ررة واح رردة سيس ررق ل ت ررل شك ررقدة ت قدي ررة ادحوكمةبم ررداب

( )0.181دب ة.

وتل ادمبيبة ادرقدرة من ح

اديرأر ب ترل شكرقدة ت قديرة ادحوكمرة ق ب رد ي ريل ادمصرقغب كميي رب

مسي ل ايأر ب ر قال قدبه ( )0.139كمق كقن ها اديأر ب ها دشدرة رحصرقئية عنرد مسريوى  0.05ح ر

مسرريوى دشدررة اشصيبررقب يسررقو ( ،)0.004وي نررل ررها و ررود يررأر ب ر ررقال دي رريل ادمصررقغب ع ررى شكررقدة
ت قدية ادحوكمة ،ح

رن ابيفقم مسيوى ي يل ادمصقغب ادب ة واحدة سيسق ل تل شكقدة ت قدية ادحوكمة

بم ررداب ( )0.139دب ررة ،وتررل ادمبيبررة ادباب ررة مررن ح ر

اديررأر ب تررل شكررقدة ت قديررة ادحوكمررة ررق ب ررد

أنلرغة ادبققبررة كميي ررب مسرري ل ايررأر ب ر ررقال قرردبه ( ،)0.119كمررق كررقن ررها اديررأر ب ها دشدررة رحصررقئية

عنررد مسرريوى  0.05ح ر

مسرريوى دشدررة اشصيبررقب يسررقو ( ،)0.042وي نررل ررها و ررود يررأر ب ر ررقال

انل ررغة ادبققب ررة ع ررى شك ررقدة ت قدي ررة ادحوكم ررة ،ح ر ر

رن ابيف ررقم مس رريوى أنل ررغة ادبققب ررة ادب ررة واح رردة

سيسق ل تل شكقدة ت قدية ادحوكمة بم داب ( )0.119دب ة.
وتل ادمبيبة ااص بة من ح

اديأر ب ق ميي ب ا ئة ادبققبرة ايرأر ب ر رقال م ردابه (،)0.077

وديررن ررها اديررأر ب دررل يكررن ها دشدررة رحصررقئية عنررد مسرريوى  0.05ح ر

(.)0.188

مسرريوى دشدررة اشصيبررقب يسررقو

وي شى ادنيقئج ادسقب ة ردى أن يوتب نظقل د م ومقت واشيصرقا وايصرقا ادم ومرة ادمنقسربة ترل

ادوقر ررت ادمنقس ر ر

ود لر ررصي ادمنقس ر ر

حير ررل ر رريمكن اات ر رباد اد ر ررقم ون مر ررن اد ير ررقل اوا بر ررقيهل و يحمر ررل

مسئوديقيهل ،وبقديقدل يح ق أ داف ادمنظمة وعردل حردو يضرقب ترل ادصرالحيقت ،ممرق ي كرر ااررب
اإل قال ع ى ت قدية ادحوكمة.
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13.5الفرضية الرئيسة الثالثة:

يني ادفبضية ادبئيسية ادرقنية ع ى "وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات

المبحوثين حول الرقابة الداخلية تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،عدد
سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي)".

ود يح ق من صحة هه ادفبضية يل اسيصدال اصيبقب( )Tتل حقشت اد ني ن ادمسي ي ن

شصيبقب ادفبوق اديل ي شى دميي ب اد نر ،ا نمق يل اسيصدال اصيبقب يح ل اديبق ن ااحقد ( One

 )Way ANOVAشصيبقب ادفبوق اديل ي شى د ميي بات ااصبى اديل يييون من أيرب من م موعي ن،
وتيمق ل اصيبقب ادفبضية ادرقنية وت ق د ميي بات ادديمو باتية "ادم ومقت ادلصصية"كل ع ى حدة.

بالنسبة لمتغير الجنس.

بقسيصدال اصيبقب ( )Independent samples t-testيل اصيبقب ادفبضية اد دمية ()Ho

اديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا ادبققبة ادداص يةي شى دميي ب اد نر ،م قال
ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا ادبققبة ادداص يةي شى دميي ب
اد نر ،واد دوا بقل ( )30.5أدنقه وضح ني ة اشصيبقب.

جدول رقم ()30.5

نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق في الرقابة الداخليةتبعالمتغير الجنس
الوسط

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

ذكر

4.12

82.4%

0.45

أنثى

4.01

80.2%

0.46

الجنس

الحسابي

T-test

Sig

1.822

0.069

يالحا من اد دوا ادسقاق أن قيمة دشدة اشصيبقب ادمحسوبة ( )Sig = 0.069د يح ق من

و ود تبق و ب كقنت أياب من مسيوى  ،0.05وي نل هدش قاوا ادفبضية اد دمية اديل يفيبض عدل

و ود تبوق هات دشدة رحصقئية تل ميوسغقت ر قبقت أتباد ع نة اددباسةحوا ادبققبة ادداص يةي شى

دميي ب اد نر .كمق يضح أن ادوشن ادنسال إل قبقت ادهكوب حوا ادبققبة ادداص يةككل ا

،%82.4

و %80.2دإلنق .

وبنق ع ى هدش نسينيج عدم صحة تبضية اددباسة اديل يفيبض "وجود فروق ذات داللة

إحصائية حول الرقابة الداخلية تعزى لمتغير الجنس".
ب

هدش ردى أن ادملقبكة تل اد مل ادبققال تل ادمنظمقت اا ية

وانمق مبيبط بقدصابة وادم ل اد مل .أ أن ميي ب اد نر عقمل
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ب مبيبط ا نر م ن،

ب م رب تل اد مل ادبققال.

بالنسبة لمتغير العمر.
يل اسيصدال اصيبقب يح ل اديبق ن ااحقد ( )One Way ANOVAشصيبقب ادفبضية اد دمية

( )Hoاديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا ادبققبة ادداص يةي شى دميي ب اد مب،
م قال ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا ادبققبة ادداص يةي شى
دميي ب اد مب ،واد دوا بقل ( )31.5أدنقه وضح ني ة اشصيبقب.
جدول رقم ()31.5

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في الرقابة الداخليةتبعا لمتغير العمر
الوسط

العمر

الحسابي

االنحراف

الوزن النسبي

المعياري

أقل من  30سنة

4.09

81.81%

0.47

 30إلى أقل من  40سنة

4.03

80.58%

0.42

 40إلى أقل من  50سنة

4.15

82.92%

0.48

 50سنة فأكثر

4.13

82.50%

0.52

F-test

1.027

Sig

0.381

يضح من اد دوا بقل ( )31.5أعاله أن قيمة دشدة اشصيبقب ادمحسوبة ()Sig = 0.381

د يح ق من و ود تبوق و بكة كقنت أياب من مسيوى دشدة  0.05وي نل هدش قاوا ادفبضية اد دمية

اديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية تل ميوسغقت ر قبقت أتباد ع نة اددباسة حوا

ادبققبة ادداص ية ي شى دميي ب اد مب ،كمق نالحا أن ادوشن ادنسال إل قبقت أتباد اد نة حس

اد مب

ييباوح مق ا ن  %80.58د ه ن أعمقب ل ييباوح مق ا ن  30ادل أقل من  40سنة و %82.92د ه ن

أعمقب ل يشكد عن  50سنة.وبنق ع ى هدش نسينيج عدم صحة ادفبضية اديل يفيبض "وجود فروق

ذات داللة إحصائية حواللرقابة الداخليةتعزى لمتغير العمر".
وكب

هدش ردى أنه ك مق اشداد ادموظف عم اب اشدادت صابايه ومهقبايه تل اد مل واشدادت

ادم بته دديه ،وبقديقدل ن كر ر قبق ع ى اد مل.
بالنسبة إلى متغير المؤهل العلمي.

يل اسيصدال اصيبقب يح ل اديبق ن ااحقد ( )One Way ANOVAشصيبقب ادفبضية اد دمية

( )Hoاديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا ادبققبة ادداص ية اإلدابكةي شى دميي ب

ادم ل اد مل ،م قال ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا

ادبققبة ادداص يةي شى دميي بادم ل اد مل ،واد دوا بقل ( )32.5أدنقه وضح ني ة اشصيبقب.
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جدول رقم ()32.5

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في الرقابة الداخليةتبعا لمتغيرالمؤهل العلمي
الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

دراسات عليا

4.17

83.31%

0.50

بكالوريوس

4.06

81.20%

0.47

دبلوم متوسط

4.06

81.26%

0.26

ثانوية عامة فأقل

4.10

82.00%

0.38

المؤهل العلمي

االنحراف

F-test

0.937

Sig

0.423

يضح من اد دوا بقل ( )32.5أعاله أن قيمة دشدة اشصيبقب ادمحسوبة ()Sig =0.423

د يح ق من و ود تبوق و بكة كقنت أياب من مسيوى دشدة  0.05وي نل هدش قاوا ادفبضية اد دمية
اديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية تل ميوسغقت ر قبقت أتباد ع نة اددباسة حوا

ادبققبة ادداص ية ي شى دميي ب ادم ل اد مل ،كمق نالحا أن ادوشن ادنسال إل قبقت أتباد اد نة حس

ادم ل اد مل يباوحت مق ا ن  %81.20دحم ة اددب ة اد مية "بكقدوبكور" ،و %83.31دحم ة

اددب ة اد مية "دباسقت ع يق".

وبنق ع ى هدش نسينيجعدم صحة ادفبضية اديل يفيبض "وجود فروق ذات داللة إحصائية

حول الرقابة الداخلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي".

وي شى ابيفقم ادوشن ادنسال د مبحور ن من حم ة اددباسقت اد يق ب

اد مل ييغ

هدش ردى أن غاي ة

اديغوكب ادمسيمب ويحس ن ادمهقبات وادصابات إلربقت ادهات ،بقإلضقتة ردى حدة ادمنقتسة

سوا تل ا ئة اد مل ادداص ية أو تل ا ئة اد مل تل ادم يم ادمدنل يدت اد قم ن ردى اديغوكب.

بالنسبة إلى متغير عددسنوات الخبرة.

يل اسيصدال اصيبقب يح ل اديبق ن ااحقد ( )One Way ANOVAشصيبقب ادفبضية اد دمية

( )Hoاديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا ادبققبة ادداص ية ي شى دميي ب عدد
سنوات ادصابة ،م قال ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا
ادبققبة ادداص ية ي شى دميي ب عدد سنوات ادصابة ،واد دوا بقل ( )33.5أدنقه وضح ني ة اشصيبقب.
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جدول رقم ()33.5

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في الرقابة الداخليةتبعا لمتغير عددسنوات الخبرة
الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

 3-1سنوات

4.01

80.24%

0.48

 6-4سنوات

4.08

81.55%

0.45

 9-7سنوات

4.05

80.92%

0.40

 9سنوات فأكثر

4.11

82.13%

0.47

عدد سنوات الخبرة

االنحراف

F-test

0.476

Sig

0.699

يضح من اد دوا بقل ( )33.5أعاله أن قيمة دشدة اشصيبقب ادمحسوبة ()Sig = 0.699

د يح ق من و ود تبوق

و بكة كقنت أياب من مسيوى دشدة  ،0.05وي نل هدش قاوا ادفبضية

اد دمية اديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا ادبققبة ادداص ية ي شى دميي ب عدد

سنوات ادصابة ،كمق نالحا أن ادوشن ادنسال إل قبقت أتباد اد نة حس

عدد سنوات ادصابة يباوحت مق

ا ن  %80.24د ه ن ييباوح سنوات صابيهل مق ا ن سنة ادل  3سنوات ،و %82.13د ه ن يشكد سنوات

صابيهل عن  9سنوات.

وبنق ع ى هدش نسينيج عدم صحة ادفبضية اديل يفيبض "وجود فروق ذات داللة إحصائية

حواللرقابة الداخلية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة".
وكب

هدش ردى عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا ادبققبة ادداص ية ي شى د دد سنوات

ادصابة؛ وهدش بسا

حبي ردابات منظمقت ادم يم ادمدنل ع ى اسي غق

اديوادب ادبلبكة ادم ة

واديل دد هق ادصابات وادمهقبات وققدبة ع ى اديغوكب ديح ق اديم ش تل ا ئة لد دة ادمنقتسة .كمق وي شو

ادبقحرةحصوا تئة ادمبحور ن اده ن دد هل  9سنوات صابه تأيرب ع ى وشن نسال أع ى وهدش ان هه
ادفئةرسي بت تل ادوظيفة ويب

تل رربقت قدبايهق أيرب من

م مبوب ادشمن ،تقدموظف حد

اده دديه سنوات صابة.

ب ق ،كمق أن ادمهقبات يييس

و يص ل

اديصبج ش يسقوى تل صابيه ومهقبايه و ري قنه د مل م ادموظف

بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي.
يل اسيصدال اصيبقب يح ل اديبق ن ااحقد ( )One Way ANOVAشصيبقب ادفبضية اد دمية

( ،)Hoاديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا ادبققبة ادداص ية ي شى دميي ب ادمسمى
ادوظيفل ،م قال ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا ادبققبة

ادداص يةي شى دميي ب ادمسمى ادوظيفل ،واد دوا بقل ( )34.5أدنقه وضح ني ة اشصيبقب.
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جدول رقم ()34.5

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في الرقابة الداخلية تبعا لمتغير المسمى الوظيفي
الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

عضو مجلس اإلدارة

4.08

81.56%

0.40

مدير المنظمة

4.14

82.81%

0.47

أمين الصندوق

4.13

82.51%

0.40

المدير المالي

4.02

80.46%

0.58

المسمى الوظيفي

االنحراف

F-test

0.811

Sig

0.489

يضح من اد دوا بقل ( )34.5أعاله أن قيمة دشدة اشصيبقب ادمحسوبة ()Sig =0.489

د يح ق من و ود تبوق

و بكة كقنت أياب من مسيوى دشدة  ،0.05وي نل هدش قاوا ادفبضية

اد دمية اديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية تل ميوسغقت ر قبقت أتباد ع نة اددباسة
حوا ادبققبة ادداص يةي شى دميي ب ادمسمى ادوظيفل ،كمق نالحا أن ادوشن ادنسال إل قبقت أتباد اد نة
حس

ادمسمى ادوظيفل يباوحت مق ا ن  %80.46دمسمق ل ادوظيفل "مدير مالي" ،و%82.81

دمسمق ل ادوظيفل "مدير المنظمة".

وبنق ع ى هدش نسينيج عدم صحة ادفبضية اديل يفيبض "وجود فروق ذات داللة إحصائية

حول الرقابة الداخلية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي".
و ب

هدش ردى أن اد مل ادبققال تل منظمقت ادم يم ادمدنل يل بقدملقبكة مق ا ن اإلدابة

ادينف هية وادمقدية وم ر اإلدابة كل حس

ادوظيفل.

يصصصه ،وبقديقدل ش يو د تبوق ي شى دميي ب ادمسمى

14.5الفرضية الرئيسة الرابعة:

يني ادفبضية ادبئيسية ادرقدرة ع ى أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات

المبحوثين حول زيادة فعالية الحوكمة تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،عدد
سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي)".

ود يح ق من صحة هه ادفبضية يل اسيصدال اصيبقب( )Tتل حقشت اد ني ن ادمسي ي ن

شصيبقب ادفبوق اديل ي شى دميي ب اد نر ،ا نمق يل اسيصدال اصيبقب يح ل اديبق ن ااحقد

( One

 )Way ANOVAشصيبقب ادفبوق اديل ي شى د ميي بات ااصبى اديل يييون من أيرب من م موعي ن،
وتيمق ل اصيبقب ادفبضية ادرقنية وت ق د ميي بات ادديمو باتية "ادم ومقت ادلصصية "كل ع ى حدة.
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بالنسبة إلى متغير الجنس.
بقسيصدال اصيبقب ( )Independent samples t-testيل اصيبقب ادفبضية اد دمية ()Ho

اديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا شكقدة ت قدية ادحوكمةي شى دميي ب اد نر،

م قال ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا شكقدة ت قدية ادحوكمة
ي شى دميي ب اد نر ،واد دوا بقل ( )35.5أدنقه وضح ني ة اشصيبقب.
جدول رقم ()35.5

نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق في زيادة فعالية الحوكمة تبعالمتغير الجنس
الوسط

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

ذكر

4.17

83.4%

0.46

أنثى

4.01

80.2%

0.54

الجنس

الحسابي

T-test

Sig

2.641

0.009

يالحا من اد دوا ادسقاق أن قيمة دشدة اشصيبقب ادمحسوبة ( )Sig = 0.009د يح ق من

و ود تبق و ب كقنت أقل من مسيوى  ،0.05وي نل هدش بتض ادفبضية اد دمية وقاوا ادفبضية

اداد ة اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية تل ميوسغقت ر قبقت أتباد ع نة اددباسة حوا
شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب اد نر .كمق يضح أن ادوشن ادنسال إل قبقت ادهكوب حوا شكقدة

ت قدية ادحوكمة ككل ا  ،%83.4و %80.2دإلنق .

وبنق ع ى هدش نسينيج صحة تبضية اددباسة اديل يفيبض "وجود فروق ذات داللة إحصائية

حول زيادة فعالية الحوكمة تعزى لمتغير الجنس".
وي ود ادسا

تل هدش ردى أن اد قئم ن ع ى يغا ق ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل ل

من أعضق م ر اإلدابة ،و قدبق ادنسبة ااياب منهل من ادهكوب.
بالنسبة إلى متغير العمر.

يل اسيصدال اصيبقب يح ل اديبق ن ااحقد ( )One Way ANOVAشصيبقب ادفبضية اد دمية

( )Hoاديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب
اد مب ،م قال ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا شكقدة ت قدية

ادحوكمة ي شى دميي ب اد مب ،واد دوا بقل ( )36.5أدنقه وضح ني ة اشصيبقب.
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جدول رقم ()36.5

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في زيادة فعالية الحوكمة تبعا لمتغير العمر
العمر

الوسط

الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف
المعياري

أقل من  30سنة

4.12

82.32%

0.45

 30إلى أقل من  40سنة

4.04

80.82%

0.52

 40إلى أقل من  50سنة

4.21

84.19%

0.52

 50سنة فأكثر

4.18

83.67%

0.45

F-test

1.890

Sig

0.131

يضح من اد دوا بقل ( )36.5أعاله أن قيمة دشدة اشصيبقب ادمحسوبة ()Sig = 0.131؛

د يح ق من و ود تبوق

و بكة كقنت أياب من مسيوى دشدة  ،0.05وي نل هدش قاوا ادفبضية

اد دمية اديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية تل ميوسغقت ر قبقت أتباد ع نة اددباسة

حوا شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب اد مب ،كمق نالحا أن ادوشن ادنسال إل قبقت أتباد اد نة
حس

اد مب ييباوح مق ا ن  %80.82د ه ن أعمقب ل ييباوح مق ا ن  30ادل أقل من  40سنة

و %84.19د ه ن أعمقب ل ييباوح مق ا ن  40ادل اقل من  50سنة .وبنق ع ى هدش نسينيج عدم
صحة ادفبضية اديل يفيبض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حولزيادة فعالية الحوكمة تعزى لمتغير

العمر".

وي شى هدش ردى أن اد قئم ن ع ى يغا ق مبقدئ ادحوكمة ل من أعضق م ر اإلدابة

ادمبيبط و ود ل تل ادم ر ب مب م ن.

ب

بالنسبة إلى متغير المؤهل العلمي.
يل اسيصدال اصيبقب يح ل اديبق ن ااحقد ( )One Way ANOVAشصيبقب ادفبضية اد دمية

( )Hoاديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب
ادم ل اد مل ،م قال ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا شكقدة

ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب ادم ل اد مل ،واد دوا بقل ( )37.5أدنقه وضح ني ة اشصيبقب.
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جدول رقم ()37.5

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في زيادة فعالية الحوكمة تبعا لمتغيرالمؤهل العلمي
المؤهل العلمي

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

دراسات عليا

4.19

83.89%

0.58

بكالوريوس

4.10

81.93%

0.47

دبلوم متوسط

4.10

82.00%

0.39

ثانوية عامة فأقل

4.14

82.90%

0.22

F-test

0.698

Sig

0.554

يضح من اد دوا بقل ( )37.5أعاله أن قيمة دشدة اشصيبقب ادمحسوبة ()Sig =0.554؛

د يح ق من و ود تبوق

و بكة كقنت أياب من مسيوى دشدة  ،0.05وي نل هدش قاوا ادفبضية

اد دمية اديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية تل ميوسغقت ر قبقت أتباد ع نة اددباسة

حوا شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب ادم ل اد مل؛ كمق نالحا أن ادوشن ادنسال إل قبقت أتباد
اد نة حس

ادم ل اد مل يباوحت مق ا ن  %81.93دحم ة اددب ة اد مية "بكقدوبكور"،

و %83.89دحم ة اددب ة اد مية "دباسقت ع يق"

وبنق ع ى هدش نسينيج عدم صحة ادفبضية اديل يفيبض "وجود فروق ذات داللة إحصائية

حول زيادة فعالية الحوكمة تعزى لمتغير المؤهل العلمي".

و ي شى هدش ردى أن اد قئم ن ع ى يغا ق ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل و ل أعضق

م ر اإلدابة و ود ل

ادسقاق.

ب مبيبط بقدم ل اد مل تقاوشان ادنساية مي قببة حس

نيقئج اشصيبقب

بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة.
يل اسيصدال اصيبقب يح ل اديبق ن ااحقد ( )One Way ANOVAشصيبقب ادفبضية اد دمية

( )Hoاديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب
عدد سنوات ادصابة ،م قال ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا

شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب عدد سنوات ادصابة ،واد دوا بقل ( )38.5أدنقه وضح ني ة

اشصيبقب.
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جدول رقم ()38.5

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في زيادة فعالية الحوكمة تبعا
لمتغير عددسنوات الخبرة
الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

 3-1سنوات

4.02

80.48%

0.46

 6-4سنوات

4.11

82.24%

0.45

 9-7سنوات

4.16

83.26%

0.47

 9سنوات فأكثر

4.12

82.45%

0.53

عدد سنوات الخبرة

االنحراف

F-test

0.534

Sig

0.659

يضح من اد دوا بقل ( )38.5أعاله أن قيمة دشدة اشصيبقب ادمحسوبة ()Sig = 0.659؛

د يح ق من و ود تبوق و بكة كقنت أياب من مسيوى دشدة  0.05وي نل هدش قاوا ادفبضية اد دمية

اديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب عدد

سنوات ادصابة ،كمق نالحا أن ادوشن ادنسال إل قبقت أتباد اد نة حس

عدد سنوات ادصابة يباوحت مق

ا ن  %80.48د ه ن ييباوح سنوات صابيهل مق ا ن سنة ادل  3سنوات ،و %83.26د ه ن ييباوح

سنوات صابيهل مق ا ن  7ادل  9سنوات.
وبنق

ع ى هدش نسينيج عدم صحة ادفبضية اديل يفيبض "وجود فروق ذات داللة

إحصائيةحول زيادة فعالية الحوكمة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة".

وي شى هدش ردى أن اد قئم ن ع ى يغا ق ادحوكمة تل ردابة منظمقت ادم يم ادمدنل ش يليبط

و ود ل تل م ر اإلدابة أن يكون دد هل عدد سنوات صابة م نة.

بالنسبة إلى متغير المسمى الوظيفي.

يل اسيصدال اصيبقب يح ل اديبق ن ااحقد ( )One Way ANOVAشصيبقب ادفبضية اد دمية

( )Hoاديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب
ادمسمى ادوظيفل ،م قال ادفبضية اداد ة ( )H1اديل يفيبض و ود تبوق هات دشدة رحصقئية حوا
شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب ادمسمى ادوظيفل ،واد دوا بقل ( )39.5أدنقه وضح ني ة

اشصيبقب.
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جدول رقم ()39.5

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في زيادة فعالية الحوكمة
تبعا لمتغير المسمى الوظيفي

الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

عضو مجلس اإلدارة

4.15

83.07%

0.43

مدير المنظمة

4.10

81.95%

0.53

أمين الصندوق

4.26

85.15%

0.49

المدير المالي

4.11

82.13%

0.51

المسمى الوظيفي

االنحراف

F-test

0.992

Sig

0.397

يضح من اد دوا بقل ( )39.5أعاله أن قيمة دشدة اشصيبقب ادمحسوبة ()Sig =0.397؛

د يح ق من و ود تبوق

و بكة كقنت أياب من مسيوى دشدة  ،0.05وي نل هدش قاوا ادفبضية

اد دمية اديل يفيبض عدل و ود تبوق هات دشدة رحصقئية تل ميوسغقت ر قبقت أتباد ع نة اددباسة

حوا شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب ادمسمى ادوظيفل ،كمق نالحا أن ادوشن ادنسال إل قبقت أتباد
اد نة حس

ادمسمى ادوظيفل يباوحت مق ا ن  %81.95دمن مسمق ل ادوظيفل "مدير المنظمة"،

و %85.15دمن مسمق ل ادوظيفل "أمين صندوق".

وبنق ع ى هدش نسينيج عدم صحة ادفبضية اديل يفيبض "وجود فروق ذات داللة رحصقئية

حوا شكقدة ت قدية ادحوكمة ي شى دميي ب ادمسمى ادوظيفل".
وكب

هدش ردى أن يغا ق مبقدئ ادحوكمة تل ردابة ادمنظمة يل من صالا أعضق م ر

اإلدابة وبقدي قون م اإلدابة ادينف هية ،تقديغا ق ادف قا د حوكمة ش يل من صالا م ر اإلدابة ،وانمق
بقدي قون م اإلدابة ادينف هية .
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
ةقاةـــــا.أل
1.6ألنتعئجألزراسزــــــــــاأل
2.6ألتمصـععألزراسزـــــاأل

المقدمة:
يضمن ها ادفصل م صصق ا ل ادنيقئج اديل يوص ت رد هق اددباسة ،وكهدش اديوصيقت
ادم يبحة انق ع ى ادنيقئج ،واديل سيسق ل تل ي شكش ن قط اد وة ،وم قد ة ن قط ادض ف؛ من أ ل

يح ق اا داف ادمب وة ،و ل شكقدة ت قدية ادحوكمة تل منظمقت ادم يم ادمدنل اد قم ة تل قغقم
شة.

 1.6نتائج الدراسة

ب د اشغالم ع ى نيقئج اديح ل د ايقنقت ويفس ب ادنيقئج ومنققليهق أظهبت اددباسة مق ل:

 -1ييمي منظمقت ادم يم ادمدنل بقد يل ااصالقية ادالشمة ادا مهقمهق.

 -2ي ررول منظمررقت ادم يمر ادمرردنل اد قم ررة تررل قغررقم رشة اي ررديل ييهيررة عكسررية بلرركل
دي ررةعمل نظ ررقل ادبققب ررة ادداص ي ررة؛ ح ر ر

ررد حرروا

أظه ررب اديح ررل اإلحص ررقئل دف ر ربة ا ئ ررة ادبققب ررة ( ي ررول

منظمر ررقت ادم يم ر ر ادمر رردنل اي ر ررديل ييهير ررة عكسر ررية د مر رروظف ن حر رروا دير ررة عمر ررل نظر ررقل ادبققبر ررة
ادداص ية) ،حصوا هه ادف بة ع ى نسبة .%77.2

 -3أظه رربت ني ررقئج ادد ابس ررة أن منظم ررقت ادم يمر ر ادم رردنل ادمح ررل يسر ر ى دمحقود ررة يصف رريض ح رردة
ادمصقغب اديل يوا ههق ويأر بايهق ردى مسيويقت م اودة.

 -4أظهبت نيقئج اددباسة أن منظمرقت ادم يمر ادمردنل يرواتب درد هق ايقنرقت واضرحة ي رقه ادي قمرل
م ادمصقغب.

 -5و د ا يمقل من قال منظمقت ادم يم ادمدنل بقدبققبة ع ى رعداد ادي قبكب ادمقدية.

 -6منظمقت ادم يم ادمدنل ادمح ل ي ول اينف ه أنلغة ديصف ف حدة ادمصقغبة بف قدية.
 -7و ررد ا يم ررقل د رردى منظم ررقت ادم يمر ر ادم رردنل اي رردبك
واإلداب .

ادم رروظف ن ع ررى ينف رره ادنظ ررقل ادم ررقدل

 -8يوتب منظمقت ادم يم ادمدنل ادمح ل ادم ومقت ادمالئمرة ديمكر ن ادمروظف ن مرن أدا وا راهل
ويحمر ررل مسر ررئوديقيهل؛ ح ر ر

أظهر رربت نير ررقئج اديح ر ررل حصر رروا ادف بة(يوتبادمنظمر ررة ادم ومر ررقت

ادمالئمة ديمك ن ادموظف ن من أدا وا بقيهل ويحمل مسئوديقيهل ) ع ى نسبة .%83.9

 -9نقش ملقبكة من قال ادموظف ن دب سقئهل تل عم ية ايصقه اد اببات.

 -10يحبي ردابة منظمقت ادم يم ادمدنل ع ى اديواصل ادمسيمب م ادموظف ن.
 -11و د ددى منظمقت ادم يم ادمدنل ادمح ل أنلغة ردابكة والباتية منيظمة.
 -12يمي ش منظمقت ادم يم ادمدنل ي يمقت منفص ة د مصقغب اديل يوا ههق.

 -13يحرريفا م ررر ردابة منظمررقت ادم يم ر ادمرردنل بمحقضررب ا يمقعررقت رريل يور ررق اد ر اببات اديررل
يصه ق ادم ر.
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 -14ادسيقسقت واإل اب ات داصل ادمنظمة ميقحة د قم ن وادمهيم ن داصل ادمنظمة.
 -15م ر اإلدابة ي ول ايفويض ادي قمل م ادمصقغب اشسيباي ية د هة أصبى.

 -16أرايررت ادد ابسررة و ررود عالقررة ابيبقغيررة هات دشدررة رحصررقئية ا ر ن أب ررقد ادبققبررة ادصمسررة ( ا ئررة
ادبققبة،أنلغة ادبققبة ،ادم ومقت واشيصقشت ،أنلغة ادميقب ة ،مصقغب ادي يل) ،وشكقدة ت قدية
ادحوكمة.

 -17أرايت اددباسة و ود يأر ب ر قال انلغة ادبققبة ع ى شكرقدة ت قديرة ادحوكمرة؛ ح ر

رن ربيفرقم

مسيوى أنلغة ادبققبة ادب ة واحدة سيسق ل تل شكقدة ت قدية ادحوكمة بم داب( (0.119دب ة.

 -18ش يو ررد ترربوق هات دشدررة رحصررقئية تررل ميوسررغقت ر قبررقت أت رباد ع نررة ادد ابسررة حرروا ادبققبررة
ادداص ير ررة ي ر ررشى ردر ررى كر ررل مر ررن (اد ر ررنر ،اد مب،ادم ر ررل اد مل،عر رردد سر ررنوات ادصابه،ادمسر ررمى

ادوظيفل).

 -19يو د تربوق هات دشدرة رحصرقئية ترل ميوسرغقت ر قبرقت أترباد ع نرة ادد ابسرة حروا شكرقدة ت قديرة
ادحوكمة ي شى ردى ( اد نر )؛ وي رود ادسرا

ترل هدرش ردرى أن اد رقئم ن ع رى يغا رق ادحوكمرة

تل منظمقت ادم يم ادمدنل ل من أعضرق م رر اإلدابة ،و قدبرق ييرون ادنسربة اايارب مرنهل

من ادهكوب.

 -20ش يو د تبوق هات دشدة رحصقئية تل ميوسغقت ر قبقت أتباد ع نة اددباسة حوا شكقدة ت قدية
ادحوكمة ي شى ردى (اد مب ،ادم ل اد مل،عدد سنوات ادصابة،ادمسمى ادوظيفل).

 2.6توصيات الدراسة:

انق ع ى ادنيقئج اديل يوص ت رد هق اددباسة ي دل ادبقحرة م موعة من اديوصيقت اب ية من

ردابة منظمقت ادم يم ادمدنل ااصه اهق؛ ديح ق شكقدة ت قدية ادحوكمة ،وتيمق ل يوصيقت اددباسة:

 -1يوصل ادبقحرة منظمقت ادم يم ادمدنل  -محل اددباسة -اإعغق ا يمقل أياب بموضوم ي ديل
ييهية عكسية د موظف ن حوا دية عمل نظقل ادبققبة ادداص ية.

 -2يوصل ادبقحرة منظمقت ادم يم ادمدنل ادمح ل بضبوبة ي شكش اش يمقل ايوت ب ايقنقت واضحة
ي قه ادي قمل م ادمصقغب.

 -3يوصل ادبقحرة منظمقت ادم يم ادمدنل ادمح ل بضبوبة اش يمقل بلكل أياب ب م يقت يحد د

ادمصقغب اديل يوا ههق ي ش ادمنظمقت ويح هق وي يمهق ديحد د غبق موا هة ي ش ادمصقغب؛

دمق دههه ادمصقغب من يأر ب ع ى اسيم اببكة ي ش ادمنظمقت.

 -4ضبوبة اش يمقل بلكل أياب اينف ه أنلغة ديصف ف ادمصقغبة.
 -5اد مل ع ى يدبك

ادموظف ن ع ى ينف ه ادنظقل ادمقدل واإلداب بلكل أياب.
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 -6ضبوبة أن يوتب ادمنظمة ادم ومقت ادمالئمة؛ ديمك ن ادموظف ن من أدا وا بقيهل ويحمل
مسئوديقيهل.

 -7ضبوبة ادملقبكة بلكل أيابمن قال ادموظف ن دب سقئهل تل عم ية ايصقه اد اببات.

 -8ضبوبة ا يمقل منظمقت ادم يم ادمدنل ادمح ل بلكل أياب اي يل ادمصقغب اديل يوا ههق؛
حيى يسيغي أن يحدد أسقد

موا هة ي ش ادمصقغب.

 -9يوصل ادبقحرة بضبوبة اش يمقل بلكل أياب ب م ية ادميقب ة ادمسيمبه وادي يل اددوب دمكونقت
ادبققبة ادداص ية ردى قن

اده

ضبوبة و ود كوادب م ة ي ول ب م ية ادميقب ة؛ وهدش ا مية اددوب

ي بة ادميقب ة تل ي يل ادمصقغب،ح

ع ى وشن نسال

ا

أظهبت نيقئج اديح ل أن ب د( ادميقب ة) حصل

 ،%77.8ا نمق حصل ب د ( ا ئة ادبققبة ) ع ى وشن نسال ا

 ،%84.6و ها دا ع ى ا يمقل م سسقت ادم يم ادمدنل ادمح ل اب د ا ئة ادبققبة؛ دمق يمر ه
من أ مية.

-10ضبوبة اش يمقل من قال م ر اإلدابة دمنظمقت ادم يم ادمدنل ايفويض ادي قمل م
ادمصقغب اشسيباي ية اديل يوا ه ادمنظمة د هة أصب يم ش ادصابه اديقتية؛ دموا هة ي ش

ادمصقغب اديل ي رب بلكل كا ب ع ى أدا ادمنظمة واسيم اببكيهق.

-11ضبوبة ريقحة ادسيقسقت واإل اب ات د قم ن و ب ل من ادمهيم ن داصل ادمنظمة بلكل أياب.
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املراجـــــــــع

المراجع
أوال-المراجع العربية:

الكتب.

اد بن اديبكل

 -1دسقن اد ب إلان منظوب.
 -2مصيقب ادصحقح وادمن د
 -3ادم ل ادوسيط

 -4را اب يل،صقدد ممدوح -2011 ،حوكمة اإلنيبنت ط – 1داب ادفكب اد قم ل  -مصب

 -5أاو بكب مصغفى – 2005،اإلدابة اد قمة ب ية اسيباي ية دحمقية اد هقش اإلداب من اديص ف
وادفسقد ،ادداب اد قم ية – اإلسكندبكة – مهوبكة مصب اد ببية.

 -6اشيحقد اددودل د محقسا ن  2003،ادم ق ب اددودية دممقبسة أعمقا اديدق ق واديأي د وقواعد
أصالقيقت ادمهنة " ادم يقب بقل (. )400

 -7أحمد ح مل م ه، 2015،ي.212-211

 -8أم ن ،ادس د أحمد دغفل ،2009،ي 262دباسقت يغاي يه تل ادم اب ه  ،ادداب اد قم يه ،
اإلسكندبكه -مصب.

-9

قد ادب  ،س د محمد  –2005 ،ي  -418ينظيل و ردابة منظمقت ااعمقا – منهج

مييقمل تل رغقب ادفكب اإلداب ادي د وادم قصب – مغب ة اد لب – ادسوير

 -10م ة أحمد – 2012،ادمدصل ردى اديدق ق واديأي د وت ق د م ق ب اددودية د يدق ق – داب صفق
د نلب واديوشك – عمقن

 -11و ب ،صالح ادد ن – ردابة ادم سسقت اش يمقعية – أسسهق ومفق يمهق – مكيبة ع ن لمر
د نلب – ي  216ادون.

 -12ح قش و د  2010 ،أصوا ادم اب ة ادداص ية ،مدصل ع مل يغاي ل  -داب ادي يل
اد قم ل اإلسكندبكة

 -13حس ن ،أحمد دحدوح،حس ن وسف اد قضل  – 2009،ي.282

 -14حمقد ،غقبق عاد اد قا  ،2005،حوكمة ادلبكقت ( ادمفق يل ،ادمبقدئ ،ادي قب  ،يغاي قت
ادحوكمة تل ادمصقبف )ادداب اد قم ية ،مصب.

 -15حمد عا دات ،محمد أاو نصقب ،ع ة ادمايض ن ( )1999منه ية ادبح

اد مل اد واعد

وادمباحل واديغاي قت-ك ية اشقيصقد واد ول اإلدابكة اد قم ة ادابكغقنية-داب وائل د غبقعة

وادنلب ،عمقن-اابدن.
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 -16ص ل أحمد محمود داد ،)2005( ،ي ويل ب ض اإل اب ات ادمنه ية ادمسيصدمة تل بسقئل
ادمق سي ب ادم دمة دي يقت اديببية تل اد قم قت ادف سغ نية بيشة.

 -17ص ل عغق هللا وباد 2005،اددوب ادميوق د مدقق ادداص ل عند ي ديل صدمقت اديأي د تل ادانوش
ادي قبكة اابدنية تل ظل ادحقيمية ادم سسية ،بح

م دل ردى ادم يمب اد ببل ااوا حوا

اديدق ق ادداص ل تل رغقب حوكمة ادلبكقت ،مهوبكة مصب اد ببية.

 -18دبويع،عدنقن ح دب – 2007،حوكمة ادلبكقت ودوب م ر اإلدابة – دانقن :ايحقد
ادمصقبف اد ببية.

 -19ببي  ،أسقمة- 2007،اديح ل اإلحصقئل بقسيصدال ابنقمج  – SPSSاد ش ااوا-
ك يةادي قبة ،قم ة ادمنوتية ،ادغب ة ادرقنية.

 -20ادبمقحل نواف 2009،م اب ة ادم قمالت ادمقدية داب صفق د نلب واديوشك – عمقن
 -21س يمقن سند ادساوم ،2011،ي  109م د بقل  ،38اد دد بقل – 1أرب يقيل ادبققبة
ادداص يه وت ق إلغقب COSOع ى أ داف ادبققبه – حقدة ادلبكقت ادصنقعيه اابدنيه – م ة

دباسقت اد ول اإلدابكه – اد قم ه اابدنيه.

 -22ادلقعب بمش غه – 1977دبور تل مبقدئ اإلدابة اد قمة – اد ش ادرقد
اد ببية – اد ق به .

 -23ادغ اب بة مقا – 2013 ،محقس

– مكيبة ادنهضة

دودل عببل ققنونل م يمد -عمقن  -ي IACPA91

 -24عقيول تبكد اا اب يل - 2006،ردابة ادحكل واد ودمة.مبكش اإلمقبات د دباسقت وادبحو
اإلسيباي ية – اإلمقبات.

 -25عبقر ع ى 2008 ،ادبققبة اإلدابكة تل منظمقت ااعمقا – رر اب د نلب واديوشك – ادلقبقة
ي 29-26

 -26ع ل ،عمب وصفل و صبون  – 1995ي  – 251وظقئف منظمقت ااعمقا – داب ش بان
د نلب واديوشك – عمقن

 -27عال اهق ادد ن – 2009 ،أرب اآلديقت ادداص ية دحوكمة ادلبكقت ع ى اادا ادمقدل
د لبكقت.

 -28ع ى عاد ادو ق  ،لحقية ،2006-2005،ادبققبة وادم اب ة ادداص ية ادحد رة تل ا ئة
يينودو يق ادم ومقت وعودمة أسواق ادمقا ادواق وادمسي ال .ي .58

 -29ع ى مق ب أاو ادم قغل  2004،ي – 325ردابة ادم سسقت اش يمقعية – س س ة م قشت
وغبق ادصدمة اش يمقعية – ادييق

ادرقنل – ادغب ة ادرقدرة –مكيبة ش اب ادلبق – ح وان.

 -30ع ى محمد صقدح عبقر  1995،ادبققبة اإلدابكة ع ى ادمقا وااعمقا تل ادلبكقت ادمسق مه
وادم سسقت ادمصبتية – داب ادنظل د نلب – عمقن.
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 -31عم بة را اب يل ،حيى نفهل ادبح

اديببو  ،اد ق بة ،داب ادم قبف (.)1981

 -32اديقدال غق ب & 2009ي  526ردبكر وائل -اإلدابة اإلسيباي ية – منظوبمنه ل مييقمل.
 -33ققنون بقل ( ) 1دسنة 2000ل ادوققئ ادف سغ نية اد دد  – 32تابااب 2000ل

 -34اديق د ،ش ب عاد اديبكل -2003،ادحكمقنية قضقيق ويغاي قت -مصب – ادمنظمة اد ببية
د ينمية اإلدابكة.

 -35مق ب أحمد  2005-اإلدابة – ادمبقدئ وادمهقبات – ادداب اد قم ية -اد ق بة .

 -36محمد أاو قلل حسن ،ادس د -2006،ادصصقئي ادسيكوميبكة ادوات اد يقر تل ادبحو
ادنفسية واديببوية بقسيصدال  ،SPSSك ية اديببية قم ة ادم ش س ود.

 -37مبشوق تقبوق

فب – 2012،حوكمة ادي يل ادمفيوح – منظوب رسيباي ل ط -1مصب–

 -38مبشوق ،تقبوق

فب -2012 ،حوكمة ادي يل ادمفيوح منظوب رسيباي ل ط – 1مصب-

مكيبة اان و ادمصبكة.
مكيبة اان و ادمصبكة.

 -39مصغفى محمد 2012،ادبققبة اإلدابكة ي  - 102-99داب اداداية نقلبون وموشعون

 -40ادمغقبنة سقن – 2009،يدق ق ادحسقبقت ادم قصب – ادنقحية ادنظبكة – داب ادميسبة د نلب
واديوشك وادغبقعة – عمقن

 -41يق ل ،محمد عاد ادفيقح – 1994،ادبققبه تل اإلدابه – مبكش أحمد يقس ن ادفنل -ادغب ه
ادرقنيه – اابدن.

 -42اديحيقو

يح ل – 2006،ادحكقمة وادديم باغية ،انش ادم غيقت حوا ادينمية اإلقيصقدية
اإلدييبونل.

واإل يمقعية – ادميب  .ب ل ادمبكش ادمي دد ادوسقئط من ادموق
doc.abhtoo.net.ma
 -43وسف ،محمد حسن – 2007،محددات ادحوكمة وم ق ب ق – نمط يغايفهق تل مصب – انش
اإلسيرمقب.

ثانيا -دراسات سابقة:
 -1أحمد ،و دان – 2010،دوب ادبققبة ادداص ية وادم اب ة ادصقب ية تل يحس ن أدا ادم سسة.
بسقدة مق سي ب -قم ة اد شائب.

 -2ادبكوم ،تيحق و أحمد ،منهل – 2012،يف ل نظل ادبققبة ادداص ية د حد من ظق بة ادفسقد
ادمقدل واإلداب تل ادوحدات ادصدمية – دباسة نظبكة يح يه .قم ة ادموصل.
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 -3ودة،تكب  – 2008،مدى يغا ق ميقدئ ادحوكمة ادم سسية تل ادمصقبف ادف سغ نية وت ق
دمبقدئ منظمة ادي قون اإلقيصقد

وادينمية ومبقدئ د نة بقشا د بققبة ادمصبتية .دباسة حقدة

انش ت سغ ن .بسقدة مق سي ب .اد قم ة اإلسالمية ،شة.

 -4لق ن ،سمب محمد -2007،واق ادبققبة اإلدابكة ادداص ية تل ادمنظمقت اا ية تل قغقم
شة .بسقدة مق سي ب ،اد قم ة اإلسالمية ،شة.

 -5لبف،

هقد محمد -2007،أرب ادبققبة ادداص ية ع ى رسيمباب اديموكل د م سسقت

اا ية.ادم سسقت اا ية تل قغقم

شة.دباسة م دانية  -بسقدة مق سي ب ،اد قم ة

اإلسالمية ،شة.

 -6ادلمب  ، 2011 ،دوب ادحوكمة تل ادبققبة ع ى ادمصقغب ادمقدية تل ادانوش ادي قبكة .دباسة
نظبكة م دانية ع ى اد غقم ادمصبتل تل دودة اديوكت.

 -7عاد ادم ش -2011،أرب قواعد حوكمة ادلبكقت ع ى دب ة اديحفا ادمحقسال تل اد وائل ادمقدية
ادمنلوبة د لبكقت ادمس ة بسوق ادمقا ادمصب  .دباسة نظبكة ويغاي ية.

 -8عاد ادمن ل،أسقمة،و اد

ونل،أحمد – 2013،ادي س د ادح ي ل د حقيمية ادم سسية تل

ادلبكقت .دباسة م دانية من و هة نظب مدق ل ادحسقبقت ادصقب ن اابدن ن .قم ة ادشبقق .

اابدن و قم ة اد صيل .ادس ودية.

 -9اديال نل ،عال  -2007،دوب ادحكل ادصقدح تل ردابة وينمية ادم سسقت

ب ادحكومية تل

قغقم شة من و هة نظب مد ب عقل ادم سسة.بسقدة مق سي ب ،اد قم ة اإلسالمية ،شة.

 -10اديمقب  ،محمود حمشة – 2009،أرب ادبققبة ادمقدية ع ى يموكل م سسقت ادي يل اد قدل تل
ت سغ ن.دباسة م دانية ع ى اد قم قت ادف سغ نية اد قم ة تل قغقم

اد قم ة اإلسالمية ،شة.

شة .بسقدة مق سي ب،

 -11كباب ،عمب – 2009،دوب ادبققبة ادداص ية تل بت اادا ادمقدل تل ادوحدات ادحكومية.
دباسة حقدة و اشبة ادداص ية ادسودانية .قم ة ادسودان د ول واديينودو يق.

 -12كوسيقن نل يقن ،عرقمنه مقا ،عيقع قدد،ادحس نل تدا ) 2011 ،دباسة مسحية يح ية
دمنظمقت ادم يم ادمدنل تل ااباضل ادف سغ نية ادمحي ة – ادي بكب ادنهقئل ( مق و.)2011،

 -13مفبح ،محمد– 2009،دوب ادبققبة ادداص ية تل حوكمة ادلبكقت .بسقدة مق سي ب.

قم ة

ادسودان د ول واديينودو يق.

 -14نسمقن ،را اب يل رسحق – 2009،دوب ردابات ادم اب ة ادداص ية تل يف ل مبقدئ ادحوكمة.
دباسة يغايفية ع ى قغقم ادمصقبف اد قم ة تل قغقم

اإلسالمية ،شة.
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شة .بسقدة مق سي ب ،اد قم ة

 -15نوب،مغب – 2007،مدى رديشال ادلبكقت ادمسق مة اد قمة اابدنية بمبقدئ ادحقيمية
ادم سسية .دباسة يح ية م قبنة ا ن اد غقع ن ادمصبتل وادصنقعل.

ثالثا -نشرات دورية
 -1ادحقج عقاد ن ،ير (  )2005ق اب ة تل مفهول ادحكل اد د .صحيفة اد أب اد قل – ادسودان.

 -2ادحكل ادبل د تل منظمقت ادم يم ادمدنل -دد ل ادميدب  – 2012 ،ابنقمج دعل ادم يم
)(4-5: USAID Egypt

 -3دد ل اإلدابة ادبل دة تل ادمنظمقت اا ية ،ملبوم يغوكب أدا ادمنظمقت اا ية – لبكة
ادمنظمقت اده ية ادف سغ نية.)2003 ،

 -4شكدان د

– عوائق ييوكن ادم يم

اإلدييبونية – شة 2005-

ادمدنل تل اددوا اد ببية – صحيفة دنيق ادوغن

 -5ادس د س وى – م ة ادغ ي ة – اد دد  – 40دملق – هاب -2001ي 18

 -6لومقن محمد وكنو ،اد وة ادرقدرة تل س بوبة ادم يم ادمدنل اد د د ،ادحيقة اد ندنية ،ااحد
2005-1-23

 -7ادصقدق ،ع ى يوت ق ( – )2005ادم وققت اإلنمقئية د ا دان ادف بة :ل ى ادحل .بكدة
ادم يمب ادوغنل اد باقل  -اد دد .904

 -8اد قددل ،حس ن دبويع ( )2005ردابة ادم يم واددودة :ادمضمون وادلكل ،م ة اإلسالل
وادديم باغية – اد دد  16-11نوتماب – اد باق

 -9عمبو شكقد – ادمنظمقت اا ية ادف سغ نية وادفسقد – اإلئيالف من أ ل ادن اش ة وادمسق دة
أمقن ،ادغب ة ااودى منلوبات اإلئيالف اد در.2005 ،

-10ققنون بقل ( )1دسنة  2000ل بلأن اد م يقت اا ية واده ئقت اا ية – ادوققئ ادف سغ نية
– اد دد ادرقنل وادرالرون –تا اب ب.2000

-11محيسن ،ييس ب ( )2006محقودة اودية د يأص ل تل مفهول اإلصالح – م ة ب ية – يصدب
عن اده ئة اد قمة دإلسي المقت ت سغ ن .اد دد 29

-12م هد ادحوكمة ادف سغ نل – ادحوكمة تل ت سغ ن - 2013- ،ي 1

-13مكش يغوكب اد غقم ادصقي – م ية ب قا ااعمقا ادف سغ ن ن  -يحد

ادحوكمة تل

ادمنلآت ادي قبكة ادف سغ نية 2006،ي 10

 -14ادمنيدى اد قدمل دحوكمة ادلبكقت – اددد ل ادسقب – اداوص ة ااصالقية د لبكقت ،أدوات
مكقتحة ادفسقد :قيل ومبقدئ و دا

ادمهنه وحوكمة ادلبكقت – ون د .سوديفقن 2008
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: مراجع أخرى-رابعا
 ي2007 -"  " دوب ادحوكمة تل يمك ن ادمسق م ن وادمسيرمبكن و رسي باب ااسواق ادمقدية-1
 وبقة عمل م دمة من هقد ادوشكب-2

 ادحوكمة اد دة ومحقببة ادفسقد وادبلوة لبوط أسقسية ديح ق ادينمية تل ادلبق ااوسط-2
”" ولمقا أتبك يق

.1  ي2012  مداص ة م دمة من ابكقت سقبة و اش د حس بة-3
 اد قم ة، م هد ادينمية ادم يم ية،"  " منظمقت ادم يم ادمدنل وادينمية2008 ، موسى ود د-4
. ت سغ ن، شة،اإلسالمية

– حوا ادمنظمقت اا ية – ن ل د قنون ش د فوضى – اده ئة2005، عاد اد قغل صالح-5
.ادمسي ة دح وق ادمواغن – وبقة عمل – شة

: المواقع اإللكترونية-خامسا

 مبكش ر دام دألوباق ادمقدية.1
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com
2. (www.oecd.org)
3. WWW.unescape.org/huset/gg/governance.htmUNSCAP (2007)
4. http://www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/6.doc
5. www.hrdiscussion.com/hr16064.html
6. http://www.arabinternalauditors.com/vb/showthread.phphttp://w

ادلبكة اد ببية د منظمقت اا ية – ابنقمج اديغوكب اإلداب وادانق ادم سسل د منظمقت
.WWW.Shabaka egypt.Org اا ية اديغوعية – نسصة ردييبونية
: المراجع والمصادر األجنبية-سادسا
Books
1- AICPA Professional Standards , New Yourk commerce clearing House
1981, Vol-1.
2- Douglas R. Carmichael, The PCAOB and the social Responsibility of
the Independent Auditor.” Accounting Horizons Vol 18 ,No.2 June
2004. PP127-1333
3- Wyatt, Marlin (2004) A Handbook of NGO Governance, The European
Center for Not-for-Profit Law.
4- L’Harmattan ,France Renard ,J (2005 ) «La gouvernance d’entreprise
une approche par l’audit et le contrôle interne», P14
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5- Ladadweh,H.,J. Mohamad and J.Azam ,( 2001) The Relations Among
the Palestinian Non-Governmental Organizations and with the
Palestinian National Authority and Donors, MAS, Palestine
6- Abdul-Hadi, I., and Z. El Nahass (2002) The Role of the Non-Governmental
Organizations in Building the Civil Society, Bissan, Palestine.

Thesis & Dissertation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Affum , William.(2011). Evaluation of Internal Control in Papso Ghana Limited.
Bahgat&Bolton ,(2008). Corporate Governance and Firm Performance.
Salamon & Geller,(2005). Nonprofit Governance and Accountability.
Gill,Flynn& Reissing,(2005). The Governance Self – Assessment Checklist: an
Instrument for Assesssing Board Effectiveness.
Mihaela &Lulian ,(2012).Internal Control and Impact on Corporate Governance , in
Romanian Listed Companies.
Luisa Bosetti ,(2009).Corporate Governance and Internal Control: Evidence from
Local Public Utilities.

Research & Reports
1- Monetary Bulletin 2004/1 P.89.
2- The Foundation for Good Governance (2005) “Development of an
Integrated Governance Strategy for the Voluntary and Community
Sector.
3- World Bank and Bisan Center (2005) “The Role and Performance of
Palestinian NGOs in Health, Education and Agriculture-Volume I,”
unpublished paper.
4- Muslih Muhammad, Palestinian Civil Society , Middle East Journal ,
vol 47,No.2,Spring 1993, page 25
5- World Bank and Bisan Center (2005) “The Role and Performance of
Palestinian NGOs in Health, Education and Agriculture-Volume I,”
unpublished paper.
6- Songco, D., K. Nijem, and M. El Farra (2006) “Proposed Strategy for
the Development of the - 12 Palestinian NGO Sector,” A study
commissioned by the Project Management Office- The Palestinian
NGO Project
7- Arshad Ali Javed&Azhar Iqbal (2008), Swedish Mutual Funds
Performance: University of Skovde.
8- George D. and Mallery P., (2003), SPSS for window Step by Step,
fourth edition.
9- Norman, Geoff, Likert scales, levels of measurement and the ‘‘laws’’
of statistics, Adv in Health SciEduc (2010) 15:625–632 DOI
10.1007/s10459-010-9222-y.
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املالحــــــق

ملحق رقم ()1
قائمة بأسماء منظمات المجتمع المدني ( مجتمع الدراسة )
#

اسم الجمعية

القطاع

المحافظة

عدد العاملين

1

م ية ادم م اإلسالمل

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

300

2

م ية ريحقد د قن اد مل ادصحل

اد م يقت ادغاية

محررقتظة شة

231

3

م ية ادلقبقت ادمس مقت

م يقت اامومة وادغفودة

محررقتظة شة

218

4

م ية ادوتق ادص بكة

م يقت ادم قق ن

محررقتظة شة

211

اد م يقت ادر قتية

محقتظة صقن ونررر

193

م يقت ادم قق ن

محررقتظة شة

189

م يقت اامومة وادغفودة

محررقتظة شة

184

اد م يقت ادر قتية

محررقتظة شة

183

محررقتظة شة

173
172

5

م ية داب ادييق

وادسنه

م ية ادحق تل ادحيقة دألغفقا

6

ادم وق ن

7

م ية داب ادهدى دبعقية ااغفقا
م ية ادصحقبة ديحفيا اد بن اديبكل

8

واد ول ادلبعية

9

م ية أصدقق ادمبكض

اد م يقت ادغاية

10

م ية داب اابقل ادي يمية

م يقت ادي يل

محررقتظة شة

11

م ية أغفقدنق د صل

م يقت ادم قق ن

محررقتظة شة

163

12

م ية ابنقمج شه د صحة ادنفسية

اد م يقت ادغاية

محررقتظة شة

158

13

م ية ادصالح اإلسالمية

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادوسغى

137

14

م ية ادصدمة اد قمة احيق مد نة شة

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

136

15

م ية اامل ديأ ل ادم قق ن

م يقت ادم قق ن

محقتظة بتح

103

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

102

محررقتظة شة

93
93

اد م ية ادوغنية د يغوكب وادينمية -

16

بقديق

17

م ية مابة ادبحمة

اد م يقت اإل يمقعية

18

م ية ادم ر اد مل د دعوة ادس فية

اد م يقت ادر قتية

محقتظة صقن ونررر

19

م ية اشيحقد اد قل د مبايش ادر قتية

اد م يقت ادر قتية

محررقتظة شة

85

20

م ية داب ادسالل ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

82

اد م يقت اا رناية

محررقتظة شة

80

محررقتظة شة

80
79

م ية ريحقد ادينقئر اد قدمل " تبم

21

أ نال "

22

م ية أبض اإلنسقن ادف سغ نية ادص بكة

اد م يقت ادغاية

23

م ية م سسة ادر قتة وادفكب ادحب

اد م يقت ادر قتية

محقتظة صقن ونررر

24

م ية اان بقش ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

78

م يقت اامومة وادغفودة

محررقتظة شة

67

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

66

محررقتظة شة

66
63

25

م ية م سسة ابامج اديببية د غفودة
ادمبكبة
اد م ية ادف سغ نية د ينمية واشعمقب(

26

بقدب)

27

م ية ادهالا ااحمب

اد م يقت ادغاية

28

م ية ادهدى ادينموية

م يقت اامومة وادغفودة

محقتظة صقن ونررر

29

م ية سقن كنفقنل ادينموية

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

60

30

م ية أصدا دإلنيقج ادفنل واإلعالمل

اد م يقت ادن قاية

محررقتظة شة

58

134

#

اسم الجمعية

القطاع

المحافظة

عدد العاملين

31

م ية ادم قق ن حبكيق ب غقم شة

م يقت ادم قق ن

محررقتظة شة

58

32

م ية ادسالمة ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

58

33

م ية د ب ادا ح ديأ ل ادم قق ن

م يقت ادم قق ن

محقتظة ادوسغى

55

34

م ية ت سغ ن اديد د ينمية ادم يم ية

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

54

35

م ية نوب ادم بتة

م يقت ادي يل

محقتظة ادوسغى

54

36

م ية ادبحمة ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

54

37

م ية م م ادصحقبة ادغال

اد م يقت ادغاية

محررقتظة شة

52

38

م ية بقديق د يأ ل

م يقت ادم قق ن

محقتظة ادلمقا

52

39

م ية مبكل اد ه اب

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

52

40

م ية بعقية ااغفقا ادم وق ن

م يقت ادم قق ن

محررقتظة شة

51

41

م ية رعمقب د ينمية واديأ ل

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

51

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

46

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

46

م يقت ادم قق ن

محررقتظة شة

45

محقتظة ادلمقا

45
45

م ية ادي م ادف سغ نل د م غ ن عن

42

اد مل

43

م ية ادفالح ادص بكة
اد م ية ادوغنية ديأ ل ادم قق ن ب غقم

44

شة

45

م ية م ي ى ادبحمة

اد م يقت اإل يمقعية

46

م ية ااقصى دإل قرة وادينمية

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

47

م ية أصدقق ادا ئة ادف سغ نية

م يقت ادار رئة

محقتظة بتح

44

48

م ية اور ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

37

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

36

مح رقتظة شة

36
36

م ية مبكش اديدبك

ادم يم ل وادابة

49

ااشمقت

50

م ية د قن ادبعقية ادصحية

اد م يقت ادغاية

51

م ية يغوكب ا ت ش يق

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

52

م ية ادابامج ادنسقئية-صقن ونر

م يقت اامومة وادغفودة

محقتظة صقن ونررر

36

53

م ية صدمة ادلمقا

اد م يقت ادغاية

محقتظة ادلمقا

35

54

م ية اهوب اشمل ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

35

55

م ية ادييقتل د ينمية ادم يم ية

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

34

56

م ية ادمسي ال د صل اديبقب

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

34

اد م يقت اا رناية

محررقتظة شة

33

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

33

اد م يقت ادغاية

محررقتظة شة

33

محقتظة صقن ونررر

32
31

57

م ية م سسة عاد ادمحسن قغقن تبم
أ نال
م ية ادبعقية واشبي ق ادف سغ نية

58

ادص بكة

59

م ية اد الج ادغاي ل ادف سغ نل

60

م ية ادف ب ادلبقال ادف سغ نل

م يقت ادلبق

61

م ية منيدى اديواصل بقدنص بات

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادوسغى

62

م ية أ يقا ادمسي ال ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

31

63

م ية ادغفودة ادص بكة

م يقت اامومة وادغفودة

محقتظة ادلمقا

30

64

م ية تقق د دة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادوسغى

30

65

م ية ادميقش د يأ ل اإل يمقعل

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادوسغى

29

وادبكقضة

135

#

اسم الجمعية

القطاع

المحافظة

عدد العاملين

66

م ية عقيله دحمقية ادمبأة وادغفل

م يقت اامومة وادغفودة

محررقتظة شة

28

67

اد م ية ادف سغ نية ديأ ل ادم قق ن

م يقت ادم قق ن

محررقتظة شة

28

68

م ية ادييبكد د ر قتة وادينمية واإلعمقب

اد م يقت ادر قتية

محقتظة ادلمقا

28

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادوسغى

28

70

م ية أحبق ادغفل ادف سغ نل ادص بكة

م يقت اامومة وادغفودة

محقتظة صقن ونررر

28

71

م ية أ قدل انق ادص بكة

اد م يقت اد قئ ية واد لقئبكة

محقتظة بتح

28

72

م ية ادصصبة ادملبتة ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

27

73

م ية ادمبكش اد مقعل د صدمة اد قمة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

27

74

م ية ينمية ااسبة وادم يم

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

26

75

م ية بعقية أسب ادم قق ن

م يقت ادم قق ن

محقتظة بتح

26

76

م ية ادوداد د يأ ل ادم يم ل

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

25

77

م ية مبكش ادموابد اد مقدية ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

25

محررقتظة شة

25

محقتظة بتح

25
25

69

م ية اديأ ل واديدبك

اش يمقعل

ادف سغ نل

78

م ية مبكش ادلبق

79

اد م ية ادص بكة اش يمقعية

اد م يقت اإل يمقعية

80

م ية علقئب قا ة اديباا ن ادص بكة

اد م يقت اد قئ ية واد لقئبكة

محقتظة بتح

م يقت ادم قق ن

محقتظة بتح

24

محررقتظة شة

23
23

م ية ااصدقق دهو اشحييق قت

م يقت ادلبق

وادبكقضة

81

ادصقصة

82

اد م ية اإلسالمية بقدلقغئ

اد م يقت اإل يمقعية

83

م ية اد غق ادص بكة

م يقت اامومة وادغفودة

محقتظة ادلمقا

84

اده ئة ادف سغ نية د ينمية وحمقية ادا ئة

م يقت ادار رئة

محقتظة ادلمقا

23

85

م ية وتقق دبعقية ادمبأة وادغفل

م يقت اامومة وادغفودة

محقتظة بتح

22

86

م ية اد ل ادواعد ادف سغ نل

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

21

87

م ية نابار اا يقا د ينمية واديق ل

م يقت ادم قق ن

محقتظة ادلمقا

21

88

م ية رحيق ادر قتة بحل اد د دة

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

20

89

م ية ادمهندس ن

اد م يقت ادن قاية

محررقتظة شة

20

90

م ية م سسة ادا ت ادصقمد

م يقت اامومة وادغفودة

مح رقتظة شة

20

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

20

93

م ية لبق شه إلنمق ااسبة

اد م يقت ادر قتية

محقتظة بتح

20

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

19

94

م ية ادوتقق دال قرة وادينمية

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

19

95

م ية م سسة رن قه ادغفل  -ت سغ ن

م يقت اامومة وادغفودة

محررقتظة شة

19

96

م ية حوا ادمسي ال

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

19

97

م ية ادلبقن ادمسيحية

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

18

98

م ية بكقح ن ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

18

99

م ية اد ن ق د ينمية ادم يم ية

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

18

100

م ية اس قد ادغفودة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

18

101

م ية مبكش ادميقش ادر قتل

اد م يقت ادر قتية

محقتظة ادوسغى

18

م يقت اامومة وادغفودة

محقتظة ادوسغى

18

91
92

102

م ية انيقن د يدبك

وادي يل واددباسقت

ادم يم ية
ئة م م اديبامة د ر قتة وادفنون

م ية د ب ادا ح د ينمية ادم يم ية
وادغفودة

136

#
103
104
105

اسم الجمعية
م ية وغن د ي اب واديننمية ااسبكة
م ية عغق بال حدود دإل قرة وينمية
ادم يم
م ية اام ديست" ق ب" تبم أ نال
م ية اإل قرة اإلسالمية تبنسق تبم

106

ا نال

107

م ية اوكسفقل  -ابكغقنيق -تبم أ نال
م ية م سسة بسمة أمل دبعقية مبضى

108

ادسبغقن

109

م ية اآلتقق د ينمية واديغوكب
م ية م ر ادال ئ ن ادنبوك ل " تبم

القطاع

المحافظة

عدد العاملين

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

18

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

18

اد م يقت اا رناية

محررقتظة شة

17

اد م يقت اا رناية

محررقتظة شة

17

اد م يقت اا رناية

محررقتظة شة

17

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

17

محررقتظة شة

17

اد م يقت اا رناية

محقتظة ادلمقا

17

محقتظة ادوسغى

17
17

م يقت ادلبق

وادبكقضة

110

أ نال "

111

م ية اديبامة د صل

م يقت ادم قق ن

112

م ية ادمسي ال د ر قتة وادينمية

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

اد م يقت اا رناية

محررقتظة شة

16

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

16

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

16

محررقتظة شة

16
16

اد م ية ادي قونية اددودية  COOPIتبم

113

ا نال

114

م ية مبكش ل ون ادمبأة
م ية شاصب دينمية قدبات ادمبأة

115

ادف سغ نية

116

م ية انش اددل ادمبكش

اد م يقت ادغاية

117

م ية نغوف د ا ئة وينمية ادم يم

م يقت ادار رئة

محررقتظة شة

118

م ية ادنلقط ادنسقئل " م سكب بقديق"

م يقت اامومة وادغفودة

محقتظة ادلمقا

16

119

م ية ادلبوق د ينمية ادم يم ية

وادبكقضة

محقتظة ادوسغى

16

120

م ية اد دادة د يحكيل وحل ادنشاعقت

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

16

121

م ية ادمواصل ادغاية

اد م يقت ادغاية

محقتظة صقن ونررر

16

122

م ية ايقدب د ا ئة وادينميه

م يقت ادار رئة

محقتظة صقن ونررر

16

123

م ية ادصدمةاد قمة دحل كندا

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

16

124

م ية أبض اإلس اب ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

15

125

م ية ادف ب اد د د د ينمية واديغوكب

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

15

126

م ية  132دهو شابعل اد وق ه

اد م يقت ادغاية

محررقتظة شة

15

127

ديمك ن ادمبأة ينمويق

م يقت ادي يل

محررقتظة شة

15

م يقت ادم قق ن

محررقتظة شة

15

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

15

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادوسغى

15

131

م ية داب اد ييل ادف سغ نل

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادوسغى

15

132

اده ئة ادف سغ نية د ينمية

اد م يقت ادر قتية

محقتظة ادوسغى

15

133

م ية م سسة أن اب تبم أ نال شه

اد م يقت اا رناية

محررقتظة شة

14

م ية ادغ

م ية ادمبكش ادوغنل د يأ ل

128

ادم يم ل

129

م ية ا ينق د ينمية واديغوكب ادم يم ل

130

م ية صوت ادم يم د مل
اش يمقعل وادينمو

م يقت ادلبق

137

#

اسم الجمعية

القطاع

المحافظة

عدد العاملين

134

م ية ا سل د يأ ل ادم يم ل

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

14

اد م يقت ادغاية

محررقتظة شة

14

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

14

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

14

138

م ية اانصقب ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

13

139

م ية ادم د بال حدود دإلادام واديغوكب

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

13

140

م ية سمق دإل قرة واديغوكب

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

13

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

13

اد م يقت ادر قتية

محقتظة ادلمقا

13

م يقت اامومة وادغفودة

محقتظة ادلمقا

13

وادبكقضة

محقتظة ادلمقا

13

محقتظة ادوسغى

13
12

م ية مبكش ت سغ ن دبعقية ضحقيق

135

ادصدمقت ادنفسية

136

م ية أ نق ادص بكة

137

141
142

م ية مبكش يواصل د لبق

وادر قتة

م ية اد غق د م قق ن واديأ ل
ادم يم ل
م ية ادييق

ادص بكة

م ية مبكش ادنلقط ادنسقئل ا ت

143

حقنون

144

م ية تبسقن اديد ادلبقاية ادص بكة

145

م ية ادنوب د ينمية ادم يم ية ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

146

م ية أ ل ادص ب ادف سغ نية

اد م يقت اإل يمقعية

محررقتظة شة

اد م يقت ادن قاية

محررقتظة شة

12

148

م ية ادنوبكن ديأ ل ادم قق ن

م يقت ادم قق ن

محررقتظة شة

12

149

م ية يغوكب ااسبة ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

12

150

م ية ادينمية ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادلمقا

12

151

م ية ادابكج د يأ ل ادم يم ل

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادوسغى

12

152

م ية ادش اب ديغوكب ادمبأة وادغفل

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة ادوسغى

12

محقتظة ادوسغى

12

154

م ية اديوبة ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

12

155

م ية ادمسي ال ادص بكة

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

12

156

م ية ادمبكش ادوغنل د ينمية ادبكفية

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

12

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة بتح

12

158

ئة مابة ااعمقا ادص بكة  -تبم أ نال

اد م يقت اا رناية

محررقتظة شة

11

159

ئة ااعمقا ادص بكة تبم أ نال

اد م يقت اا رناية

محررقتظة شة

11

160

م ية م موعة شه د ر قتة وادينمية

اد م يقت ادر قتية

محررقتظة شة

11

161

م ية بسمة د ر قتة وادفنون

اد م يقت ادر قتية

محررقتظة شة

11

162

م ية اال ادص بكة د ينمية

م يقت اامومة وادغفودة

محررقتظة شة

11

163

م ية ينمية قدبات ادمبأة ادبكفية

م يقت اامومة وادغفودة

محقتظة ادوسغى

11

164

م ية ادنهضة إلنمق ادم يم ادبكفل

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

11

165

م ية أمقن ادص بكة د ينمية واديغوكب

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

11

166

م ية ادحق واد دادة ادف سغ نل

اد م يقت اإل يمقعية

محقتظة صقن ونررر

11

147

153

157

م ية ادمحقسا ن وادم اب

م ية مبكش لبق

ن ادف سغ نية

حكب اد قم

م ية أصدقق ادغفل ادف سغ نل
ادص بكة

م يقت ادلبق

م يقت ادلبق

وادبكقضة
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ملحق رقم (:)2
قائمة بأسماء المحكمين
م

مكان العمل

اإلسم

-1

أ .د .اب ادداعوب

قم ة ااش ب

-2

د .وائل رقات

قم ة ااش ب

-3

د .نهقية ادي بقنل

قم ة ااش ب

-4

د .وت ق اا ق

قم ة ااش ب

-5

د .ع ل ادن قمل

قم ة ااش ب

-6

أ.د .تقبر أاو م مب

اد قم ة اإلسالمية

-7

د .وسيل ادهقا ل

اد قم ة اإلسالمية

-8

د .ع ل لق ن

اد قم ة اإلسالمية

-9

د .وسف بحب

اد قم ة اإلسالمية

 -10د .نقته ابكقت

اد قم ة اإلسالمية

 -11د .سقمل أاو ادبور

اد قم ة اإلسالمية

 -12أ.عال اديال نل

مبكش يغوكب ادم سسقت اا ية
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ملحق رقم (:)3
اإلستبانة

جامعــــــــــــــة األ زهــــــــــــــر – غــــــــــــــزة
عمـــــــــــــادة الدراســـــــــــــات العليـــــــــــــا

كليــــة االقتصــــاد والعلــــوم اإلداريــــة

قســــــــــــــــــــــــم إدارة األعمــــــــــــــــــــــــال

السيد|ةالمحترم|ة
ي ول ادبقحرة اإ اب بح

ع مل دايقن "دوب ادبققبة ادداص ية تل شكقدة ت قدية ادحوكمة تل

م سسقت ادم يم ادمدنل تل قغقم شة".
وهدش كميغ

ادبقحرة يب

دن ل دب ة ادمق سي ب تل ردابة ااعمقا .وي د اب دصابييل تل ها ادم قا ،تإن

تل اشسي قنة بكل تل اإل قبة ع ى ااسئ ة ادوابدة تل ها اشسيايقن ،م ااصه تل

اشعيبقب أنه س يل ادي قمل م ادايقنقت بسبكة يقمة وسوف يسيصدل ادايقنقت ت ط ا باض ادبح

اد مل.

وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

الباحثة

رانيا محمد عامر الشوا
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الجزء األول :معلومات شخصية
اصيب اإل قبة م وض عالمة (×) تل ادمكقن ادمنقس
-1الجنس:
(

)

-2العمر:
(

)

(

)

هكب

(

)

أقل من  30سنة

(

)

من  50 – 40سنة

(

)

-3المرهل العلمي:

أنرى
من  -30أقل من  40سنة
من  50تمق توق

(

)

دباسقت ع يق

(

)

بكقدوبكور

(

)

دا ول ميوسط

(

)

رقنوية عقمة تأقل

-4عدد سنوات الخبرة:
(

)

 3-1سنوات

(

)

 6-4سنوات

(

)

 9-7سنوات

(

)

 9سنوات تأيرب

-5المسمى الوظيفي:
(

)

(

)

عضو م ر اإلدابة

أم ن ادصندوق

(

)

مد ب ادمنظمة

(

)

ادمد ب ادمقدل

الجزء الثاني :معلومات عن المنظمة

-6العمر الزمني للمنظمة بالسنوات:
(

)

أقل من  5سنوات

(

)

 -5أقل من  10سنوات

-7عدد العاملين الدائمين بالمنظمة:
(

)

أقل من 10

(

)

 -10أقل من 20

-8عدد أعضاء مجلس اإلدارة
(

)

 7أعضق

(

)

 9أعضق

(

)

 -10أقل من  15سنة

(

)

 15سنة تأيرب

(

)

 -20أقل من 50

(

)

 -50أقل من 100

(

 100تأيرب

)

(

)

 11أعضق

(

)

 13عضو تأيرب

-9متوسط الموازنة السنوية للمنظمة آلخر سنتين (:)2013 & 2014
(

)

أقل من $50.000

(

)

(

)

 -$50.000أقل من $100.000

(

)

(
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 – $100.000أقل من $500.000

)

 -$500.000أقل من م ون دوشب
 1000.000دوشب تأيرب

الجزء الثالث :هيكل الرقابة الداخلية

 )1992تإن يكل ادبققبة ادداص ية ييون من صمسة أب قد بئيسية ل COSO):وت ق إلغقب
أوش :ا ئة ادبققبة

رقنيق :ي يل ادمصقغب.
رقدرق:أنلغة ادبققبة.

باب ق:اشيصقا وادم ومقت.
صقمسق :ادميقب ة.

أوال :بيئة الرقابة.

ي ياب ادا ئة ادبققاية أسقر دنظقل ادبققبة ادف قا ويييون من عوامل مي ددة ،و ييوقف كل هه

اد وامل ع ى موقف اإلدابة اد يق من مفهول وأ مية ادبققبة وادم ي دات ااصالقية ادمبيبغة اهق.
الفقرة

#
1

يوتب ددى ادمنظمة نظقل د محقسبة

2

يوتب ددى ادمنظمة نظقل دإلدابة ادمقدية

3

موافق
بشده

يباق

ادمنظمة ينف ه ادبققبة ادداص ية عن كر .

ي ول ادمنظمة اي ديل ييهية عكسرية د مروظف ن حروا ديرة عمرل نظرقل

4

ادبققبة ادداص ية.

5

و د ددى ادمنظمة م ر ردابة ود قن مسي ة عن اإلدابة.

6

ي ول ادمنظمة ايحد د ادس غة وادمس ودية د مي ادموظف ن.

7

ل يمي ش ادمنظمة يكل ينظيمل كف ؟.

8

يوتب ادمنظمة أ وا عمل يمكن ادموظف ن من أدا مهقمهل.

9

ييمي ادمنظمة بقد يل ااصالقية ادالشمة ادا مهقمهق.

10

يوتب ددى ادمنظمة ت سفة ردابكة منقسبة يمكنهق من أدا عم هق.

11

يوتب ددى ادمنظمة أس و يلي ل والباتل منقس

ادا عم هق.

 12ي ول مد ب ادمنظمة بقش يمقل بقد قم ن ويو ههل.
 13ييصه ادمنظمة اديداا ب ادمنقسبة ديصحيح رسق ة اسيصدال ادس غة.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشده

ثانيا :تقييم المخاطر.
هرريل ررها ادمحرروب ايحد ررد ويح ررل ادمصررقغب ادمي ررة ايح ررق أ ررداف ادم سسررة ،وادي رربف ع ررى

احيمقا حدورهق ،ومحقودة يصفيض حدة يأر بايهق ردى مسيويقت م اودة.
#

موافق
بشده

الفقرة

1

يوتبددى ادمنظمة ايقنقت واضحة ي قه ادي قمل م ادمصقغب.

2

ي ول ادمنظمة ب م يقت يحد د ادمصقغب اديل يوا ههق.

3

ي ول ادمنظمة ب م يقت يح ل ادمصقغب اديل يوا ههق.

4

ي ول ادمنظمة ب م يقت ي يل ادمصقغب اديل يوا ههق.

5
6
7

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشده

يس ى ادمنظمة ردى محقودة يصفيض حدة ادمصقغب ويأر بايهق ردى

مسيويقت م اودة.

ي ول ادمنظمة اي د ب ادمصقغب تل ظل ادظبوف اشقيصقدية واد قنونية

واديلبك ية واش يمقعية ادمو ودة.

ي ول ادمنظمة اي د ب ادمصقغب ادمي ة ب م ية رعداد اد وائل ادمقدية تل

ظل ظبوف ا ئة ادبققبة.

ثالثا:أنشطة الرقابة.
ي يمرل أنلغة ادبققبة تل ادسيقسقت واإل اب ات و اد واعد اديل ي كد دإلدابة بأنه قد يل يح ق

اا داف وأن اشسيباي يقت ادموضوعة ديصف ف ادمصقغبة قد نفهت بفقع ية.

غير
غير
موافق
موافق
موافق محايد
موافق
بشده
بشده

الفقرة

#
1

يوتب د منظمة اانلغة ادمنقسبة ديصف ف ادمصقغبة

2

ي ول ادمنظمة اينف ه أنلغةديصف ف ادمصقغبة بفقع ية.
يرروتب د منظمررة ادسيقسررقت واإل ر اب ات وادممقبسررقت ادي رل يمكنهررق مررن

3

ادحكل ع ى مدى يح ي هق ا داتهق.

4

ي ول ادمنظمة بم اب ة أدائهق اديلي ل.

5

ي ول ادمنظمة اي سيل ادوا بقت ا ن ادموظف ن وتصل اادواب.

6

يهيل ادمنظمة بقدبققبة ع ى رعداد ادي قبكب ادمقدية.
و ررد رلر رباف م ررن قا ررل ادمس رريويقت اإلدابك ررة اد ي ررق ع ررى ادمس رريويقت

7

ااقل.

8

يل ايصقه ر اب ات يصحيحية دم قد ة ن قط ادض ف ددى ادموظف ن.

9

يل يدبك

ادموظف ن ع ى ينف ه ادنظقل ادمقدل واإلداب .

 10ي ول ادمنظمة ايغوكب دد ل ادحسقبقت ادصقي اهق.
11

و ررد درردى ادمنظمررة ض روابط شسرريب قد يياررد نف ررقت اشئرردة عررن اام رواا
ادمصصصة.
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 12ي ول ادمنظمة ب م يقت م اب ة دم قبنة اإلنفقق ادف ل م ادمواشنقت.
 13يمي ش ادمنظمة نظقل أمن دحمقية أصودهق.

رابعا :االتصال والمعلومات.
هيل دا ادمحوب ايحد د ادم ومقت ادمالئمة ديح ق أ داف ادمنظمة ،وادوصوا رد هق ويلي هق
ويوصر ر هق دمصي ررف ادمس رريويقت اإلدابك ررة ،ع ررن غبك ررق قنر روات مفيوح ررة داليص ررقشت يس ررمح اي رردق ق ي ررش

ادم ومقت واعداد ادي قبكب ادمقدية.

موافق
بشده

الفقرة

#
1

ي ول ادمنظمة ايحد د ادم ومقت ادمالئمة ديح ق أ داتهق.

2

ي ول ادمنظمة بقدسيغبة ع ى ادم ومقت ادمالئمة د م هق.

3
4

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشده

ي ول ادمنظمة اإيصرقا ادم ومرقت ادمالئمرة د م هرق بقدلركل واإلغرقب
ادشمنل ادمنقسا ن.
ير رروتب ادمنظمر ررة ادم ومر ررقت ادمالئمر ررة ديمك ر ر ن ادمر رروظف ن مر ررن أدا

وا بقيهل ويحمل مس وديقيهل.

يمي ررش ادمنظمررة نظررقل ايصررقا ت ررقا داصررل وصررقبج ادمنظمررة يسررمح

5

ايدتق ادم ومقت.

6

يلقبش ادموظف ن ب سقئهل تل عم ية ايصقه اد اببات.

7

يحبي ردابة ادمنظمة ع ى اديواصل ادمسيمب م ادموظف ن.

خامسا :المتابعة.
هيل دا ادمحوب بقدميقب ة ادمسيمبة وادي يل اددوب دمصي ف مكونقت نظقل ادبققبة ادداص ية.
موافق
بشده

الفقرة

#
1

ي ول ادمنظمة اي يل ودة نظقل ادبققبة ادداص ية.

2

يمي ش ادمنظمة كوادب م ة ي ول ب م يقت ادميقب ة.

3

يمي ش ادمنظمة أنلغة ردابكة والباتية منيظمة.
ي ررول ادمنظمررة ايس ر ل ادن رواقي ادبققايررة وبت هررق دررإلدابة ودم ررر

4

اإلدابة.

5

يمي ش ادمنظمة ي يمقت منفص ة د مصقغب.

6

يمي ش ادمنظمة ي يمقت منفص ة دفقع ية اإل اب ات.

7

ي ررول ادمنظم ررة بقدميقب ررة ادمس رريمبة وادي رريل اد رردوب دمكون ررقت نظ ررقل
ادبققبة ادداص ية.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشده

الجزء الرابع :خاص بالحوكمة
ادم صودبقدحوكمة ى ادنظقل اده

من صالده يل يو يه أعمقا ادمنظمة ومباقايهق ع ى أع ى

مسيوى من أ ل يح ق أ داتهق وادوتق بقدم ق ب ادالشمة د مسئودية وادن اش ه وادلفقتية.
#

غير
غير
موافق
موافق
موافق محايد
موافق
بشده
بشده

الفقرة

1

يحدد م ر اإلدابة ادمهقبات ادمغ وبة اعضقئه

2

يمي ش أعضق م ر اإلدابة مهقبات مكيوبه ومور ة

3

يمي ش م ر اإلدابة اد قئل ادمهقبات ادمغ وبة واديقتية.

4
5
6
7
8
9

يمي ش م ر اإلدابة ر اب ات واضحة دضمقن ينف ه ادسيقسقت واإل اب ات

داصالدمنظمة.

يوتب ددى أعضق م ر اإلدابة دباية بقدمسئوديقت اد قنونية
و د ر اب ات واضحة ومكيوبة د ي قمل م أعضق م ر اإلدابة اده ن

يي اون عن حضوب ا يمقعقت م ر اإلدابة دون أسبق

م ن ة.

يحيفا م ر اإلدابة بمحقضب ا يمقعقت يورق اهق اد اببات اديل يصه ق

ادم ر.

م ر اإلدابة دو اب نلغق تل اديصغيط اشسيباي ل د منظمة.
ي قمل م ر اإلدابة م ادمصقغب اشسيباي ية كأحد مهقمه ادبئيسة.

 10ي ول م ر اإلدابة بم اب ة ادمصقغب اإلسيباي ية اددوبكة.
11
12

و د ددى م ر اإلدابة ادسيقسقت واش اب ات اديقتية اديل يضمن و ود

كقدب رداب منقس

وت قا يلمل ادي نقت ادمالئمة وي يل اادا ادمسيمب.

ي ول م ر اإلدابة اوض

اا داف واشسيباي يقت وادسيقسقت اد قمة

د منظمة ،وي مل ع ى يغوكب ق واديح ق من اديشال اإلدابة ادينف هية اهق.

 13ادمنظمة دد هق مدونة س وش.
14

و د ددى ادمنظمة سيقسقت وا اب ات مكيوبة.

 15ادسيقسقت واإل اب ات ميقحة د قم ن و ب ل من ادميهم ن داصل ادمنظمة.
16

و د ددى ادمنظمة دد ل يحدد عدد أعضق م ر اإلدابة دد هق
و د ددى ادمنظمة دد ل يحدد به مهقل وأدواب ومسئوديقت أعضق م ر

17

اإلدابة ،وادسيقسقت اد قمة د منظمة.

18

يل م اب ة اا داف ادسنوية من قال م ر اإلدابة ومد ب ادمنظمة.

 19مد ب ادمنظمة نققع نيقئج قيقر اادا م ادموظف ن.
 20م ر اإلدابة نققع م ادموظف ن أدا ادمنظمة بلكل دوب .
 21م ر اإلدابة ي يمأدا ادمنظمة سنويق.
 22ي ول م ر اإلدابة اإقباب ادصغة ادسنوية.
 23ي ول م ر اإلدابة ايفويض ادي قمل م ادمصقغب اإلسيباي ية د هة أصبى.

شك ار لحسن تعاونكم
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ملحق رقم(:)4
قائمة بأسماء المؤسسات المستجيبه ألداة الدراسة (اإلستبانة)
اسم المؤسسة

الرقم

العدد

1
2
3

جمعية بيادر للبيئة والتنمية
NRC
أني ار

1
1
2

4

اإلغاثة اإلسالمية-فرنسا

1

5

جمعية المرأة العاملة

3

6
7
8
9

كويكرز
NORWAC
TDH
شركة أيام المسرح

1
1
3
1

10

الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين

4

11

هيئة التمكين الشبابي

4

12

اتحاد الكنائس

4

13

مركز شؤون المرأة

2

14

جمعية المالحين البحريين الفلسطينية

4

15

نقابة المهندسين

3

16

مؤسسة عائشة

2

17
18
19

ميرسي كور
Oxfam
خانيونس بنيان

3
3
2

20

خانيونس وطن

4

21

خانيونس األقصى

4

22

خانيونس الجمعية السلفية

5

23

خانيونس الفجر

4

24

خانيونس اعمار

4

25

خانيونس الرحمة

4

26
27
28

خانيونس السنة
NPA
جمعية رعاية المعاقين

4
4
4

29

بيت الصحافة

4
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اسم المؤسسة

الرقم

العدد

30

جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي

4

31

جمعية بنك الدم

3

32

جمعية بذور األمل الخيرية

4

33

هيئة مجمع الكرامة للثقافة والفنون

3

34

جمعية البرامج النسائية

4

35

جمعية حواء المستقبل

4

36

جمعية المركز الوطني للتنمية الريفية

4

37

جمعية التوبة الخيرية

3

38

جمعية األصدقاء التربوية لالحتياجات الخاصة

4

39

جمعية مركز تواصل الشباب

4

40

الجمعية الخيرية واالجتماعية

4

41

جمعية أحباء الطفل الفلسطيني الخيرية

4

42

جمعية المستقبل للثقافة والتنمية

4

43

جمعية الخدمة العامة لحي كندا

4

44

جمعية يبوس الخيرية

4

45

جمعية فكرة للفنون التربوية

3

46

جمعية المواصي الطبية

1

47

الجمعية الفلسطينية لحماية التراث والبيئة

2

48

اتحاد لجان العمل الصحي

4

49

اتحاد لجان العمل الزراعي

2

50

بيتنا

4

51

نقابة المحاسبين

4

52

أطفالنا للصم

2

53

قطر الخيرية

3

54

جمعية جباليا للتأهيل

4

55
56
57

مركز الميزان
MAP-U.K
أرض اإلنسان

3
2
2

58

مركز دراسات المجتمع المدني

3

59

أصدقاء المريض

4
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الرقم
60

اسم المؤسسة
الحق والعدالة

العدد
4

61

جمعية مركز الشرق للصحة النفسية المجتمعية

4

62

جمعية خانيونس للتأهيل والتدريب

4

63

ثقافة الفكر الحر

4

64

المجتمعين

4

65

جمعية ملتقى شباب القرارة

4

66

جمعية مركز القرارة للتنمية االجتماعية

4

67

حكاوى

3

68

االئتالف آمان للنزاهة والشفافية

2

69

التعاون

1

70

جمعية أيتام األرض المباركة

1

71

جمعية براءة الخيرية

1

72

جمعية البيت السعيد

2

73

جمعية انقاذ المريض الخيرية

1

74

جمعية جسور للصدمات النفسية

1

75

جمعية الهدى لإلغاثة والتنمية

1

76

جمعية أهالي رفح الخيرية

2

77

جمعية فلسطين بال حدود

1

78

جمعية اتحاد المزارعين الخيرية

4

79

جمعية دار الشباب للثقافة والفنون

1

80

الجمعية الفلسطينية لإلغاثة والتنمية

1

81

جمعية سما الشمال الخيرية

2

82

جمعية التوت األرضي

1

83

جمعية المرأة الريفية

1

84

االتحاد العام للمراكز الثقافية

4

85

جمعية الدراسات النسوية

1

86

مؤسسة البريج لتأهيل المعاقين

1

87
88
89

جمعية نبراس
YMCA
مركز القطان

2
1
1

148

اسم المؤسسة

الرقم

العدد

90

جمعية الفردان للتنمية المجتمعية والخيرية

1

91

الجمعيةالوطنيةللتطويروالتنمية-جباليا

2

92

جمعيةغسانكنفانيالتنموية

1

93

جمعيةالسالمةالخيرية

1

94

جمعية الفالح الخيرية

1

95

جمعية ملتقى الرحمة

2

96

جمعية تطوير بيت الهيا

1

97

جمعية خدمة الشمال

2

98

جمعية الطفولة الخيرية

1

99

جمعية التغريد للثقافة والتنمية واإلعمار

1

 100جمعية تنمية األسرة والمجتمع

2

 101جمعية العطاء الخيرية

1

 102الهيئة الفلسطينية للتنمية وحماية البيئة

1

 103الجمعية المحلية للخدمات المجتمعية

2

 104جمعية افاق للتنمية المجتمعية

1

 105جمعية صامد لإلغاثة والتنمية المجتمعية

1

 106جمعية حق اإلنسانية

3

 107جمعية الطفل الجريح الخيرية

1

 108جمعية رعاية الطالب الفلسطيني

3

 109جمعية التدريب التنموي والتأهيل األسري الفلسطيني

1

 110جمعية صناع اإلرادة الخيرية

1

 111جمعية حنان للثقافة والتنمية المجتمعية

2

 112جمعية مركز شباب األقصى

1

 113جمعية المصدر للتنمية الريفية

1

 114جمعية تطوير المرأة الفلسطينية

2

 115جمعية الكرامة الخيرية

1

المجموع
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