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أ

شكر
الحهد هلل رب العالهين ،والصالة والسالم عمى أشرف األىبياء والهرسمين ،وبعد:
فإىىي بعد فضل هللا تعالى وهىً وكرهً أتقدم بجزيل الشكر والثىاء إلى كل هن ساعدىي إلتهام
ٌذا الجٍد الهتواضع ،وأول هن أشكر وأثىي عميً ٌو هللا سبحاىً وتعالى ،الذي أىعم وتفضل
عمي ووفقىي ،وبارك لي في وقتي فمً الحهد والشكر كها يىبغي لجالل وجًٍ وعظيم سمطاىً.
ّ
كها أتوجً بالشكر والتقدير لألستاذ الهوقر الدكتور /عالء الدين خميل السيد ،واألستاذ الهوقر
الدكتور /تامر سعد فطاير  ،المذين أشرفا عمى ٌذي الرسالة هن البدء إلى الختام ،والمذين
وغهرىي بسعة صدريٍها ،وطالقة وجٍيٍها رغم هشاغمٍها وأعبائٍها
ا
أتحفاىي بتوجيٍاتٍها الىيرة،
الكثيرة فجزاٌها هللا كل خير.
كها أتفضل بجزيل الشكر لألستاذين الجميمين  ،عضوي لجىة الهىاقشة:
فضيمة الدكتور  .................................. /حفظو هللا .
فضيمة الدكتور  .................................. /حفظو هللا .
لقبولٍها هىاقشة ٌذا البحث ولها بذلوي هن جٍد في قراءتً ،وأسألً سبحاىً أن يىفعىي
بإرشاداتٍها في إثراء البحث.
ال يفوتىي تسجيل تقديري إلى أكاديهية اإلدارة والسياسة ههثمة بعهيدٌا الدكتور الفاضل دمحم
الهدٌون وجهيع العاهمين فيٍا لها تبذلً هن جٍود حثيثة لالرتقاء بالهستوى العمهي.
قدم لي هعروفا أو ساٌم وىصح وبذل ولو بدعوة صالحة ،أسأل هللا
والشكر الجزيل إلى كل هن ّ

أن يجزيٍم خير الجزاء ،وأن يقبل ٌذا العهل خالصا لوجًٍ الكريم.


ب

الممخص
ٌدفت الدراسة إلى التعرف عمىى أثىر التحىول اإللكتروىىي فىي و ازرة الصىحة الفمسىطيىية فىي تعزيىز
الرقابى ىىة الداخميى ىىة  -الهحافظى ىىات الجىوبيى ىىة  ،-واسى ىىتخدهت الد ارسى ىىة الهى ىىىٍل الوصى ىىفي التحميمى ىىي،
ولتحقيىىه أٌىىداف الد ارسىىة اسىىتخدم الباحىىث االسىىتباىة كىىأداة لجهىىع البياىىىات ،تىىم اسىىتخدام أسىىموب

الحصىىر الشىىاهل ،ىظ ى ار ألن حجىىم هجتهىىع الد ارسىىة قميىىل ،حيىىث تىىم توزيىىع االسىىتباىات عمىىى جهيىىع

أفراد هجتهع الدراسة ،هن العاهمين في اإلدارة العميا في و ازرة الصحة الفمسطيىية بهحافظات غزة
وعددٌم ( ،)169وتم استرداد ( )140اسىتباىة ،بىسىبة اسىترداد ( ،)%82.8وبعىد تحميىل هفىردات
االسىىتباىة باسىىتخدام برى ىىاهل التحميىىل االحص ىىائي ( (SPSSتىىم التوصىىل إل ىىى أن اسىىتخدام أبع ىىاد

التحىول اإللكتروىىي هىن اإلدارة بىال ور واإلدارة بىىالزهن الهفتىوح ،واإلدارة بىال تىظيهىات جاهىىدة
يؤدي إلى تعزيز الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية ،في حين أن اإلدارة عن بعد ليس
لٍا أثر عمى الرقابة الداخمية في الو ازرة ،وتوصىمت الد ارسىة إلىى وجىود عالقىة طرديىة بىين التحىول

اإللكتروىىي (اإلدارة بىال ور  ،اإلدارة بىالزهن الهفتىىوح ،اإلدارة عىن بعىد ،واإلدارة بىال تىظيهىىات
جاهىىدة) عمىىى تعزيىىز الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة ،وقىىد أوصىىى الباحىىث بضىىرورة التواصىىل

الهستهر هع التقدم الدولي فيها يخص اإلجراءات الرقابيىة ،هىن خىالل تطبيىه الهعىايير والضىواب

الدولية الحديثة ،وكذلك العهل عمىى تقيىيم هىا توصىمت إليىً الىو ازرة هىن تحىول الكتروىىي والتواصىل

ه ىىع تج ىىارب أخ ىىرى ىاجح ىىة ف ىىي الهؤسس ىىات الهحمي ىىة والدولي ىىة لالس ىىتفادة ه ىىن إيجابياتٍ ىىا وتجى ىىب

سمبياتٍا.


ت

Abstract
This study aims to recognize the impact of electronic transformation in
enhancing internal control in the Palestinian Ministry of Health in

southern governorates, The descriptive analytical method was used, In
order to achieve the objectives of the study, the questionnaire was used
as a data collection tool. The comprehensive inventory method was
used because the size of the study population was low. The

questionnaires were distributed to all the members of the population
from senior management in the Palestinian Ministry of Health in Gaza
governorates. The study sample, after analyzing the questionnaire

using the SPSS program, concluded that using the electronic

transformation dimensions of paperless management and open-time
management, and management with no rigid organization leads to

strengthening the internal control in the Palestinian Ministry of Health,
While remote administration has no impact on the internal control of the

ministry. The study concluded that there is a relationship between
electronic

transformation

(paperless

management,

open

time

management, remote management and management without rigid

organizations) to enhancing the internal control in the Ministry of
Health. The researcher recommended the necessity of continuous
communication with the international progress in terms of control
procedures, through the application of modern international standards

and controls, as well as working on evaluating the Ministry's findings of

electronic transformation and communication with other successful
experiences in local and international institutions to benefit from their
positives and avoid negative.
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الفصل األول
 الهقدهة


هشكمة الدراسة



أٌداف الدراسة



أٌهية الدراسة



هتغيرات الدراسة واستخالص أبعادٌا



فرضيات الدراسة



حدود الدراسة

 هصطمحات الدراسة

1

الفصل األول
المقدمة
أوالً  :مقدمة
تع ىىد و ازرة الص ىىحة الفمس ىىطيىية ه ىىن أكب ىىر ال ىىو ازرات ،حي ىىث تتع ىىدد فيٍ ىىا الخ ىىدهات ،وتتش ىىعب فيٍ ىىا
اإلدارات ،فكان البد لٍا هن البحث عن أساليب تعزز فيٍا ىظام الرقابة الداخمية ،لمهحافظة عمى

جىودة األداء ،الىىذي بىىدوري يحسىن جىىودة الخىىدهات الهقدهىة .ولعىىل ههىىا يسىاعد فىىي أداء ذلىىك الىىدور

بىج ىىاح التح ىىول اإللكتروى ىىي ف ىىي تق ىىديم الخده ىىة لمهى ىواطن ،وك ىىذلك التعاه ىىل ب ىىين أقس ىىاهٍا وادارتٍ ىىا
باستخدام براهل ىظم الهعموهات لتحقيه أٌداف الو ازرة.
لقد شٍدت اإلدارة تطو ار هثي ار في أساليبٍا ،حيىث ظٍىر التحىول اإللكتروىىي ،وهىا ىىتل عىىً هىن

تقميص الوقت ،وتقميل الهسافات ،وتوفير الهال والجٍد إلىجاز أعهال كبيرة عمى ىطا واسع.

وق ىىد أدى التح ىىول اإللكتروى ىىي إل ىىى تس ىىٍيل الخده ىىة لمهى ىواطن ،حي ىىث أى ىىً ف ىىي كثي ىىر ه ىىن

األحيىىان يسىىتطيع طمىىب الخدهىىة هىىن أي هكىىان ،كهىىا أىىىً سىىٍل لمهسىىؤولين الوصىىول لمهعموهىىات
التخاذ القرار الهىاسب في الوقت الهىاسب ،كها وفر لمعاهمين الهروىة في العهل وسٍولة الدخول

الى الشبكة الداخمية هن أي هكان قد يتواجد فيىً ،والقيىام بالعهىل فىي الوقىت والهكىان الىذي يرغىب

فيً ،فأصبح الهكتب باستخدام تطبيقات اإلدارة اإللكتروىية ليس لً حدود (عاهر.)35 :2007،
هىىن جٍىىة أخىىرى ،أسىىٍم توظيىىف التحىىول اإللكتروىىىي فىىي الحىىد هىىن األخطىىاء ،وفىىي ضىىب

العديد هن العهميات ،هها سٍل إجراءات الرقابة عمىى بعىض العهميىات .لىذلك تطمىب االهىر تطىو ار
هوازيا في الرقابىة ،هىن حيىث اإلجىراءات الرقابيىة فىي هختمىف الهسىتويات اإلداريىة فىي الهؤسسىات
وتطىىوير األسىىاليب الهتبعىىة لالسىىتفادة ههىىا يىىوفري التحىىول اإللكتروىىىي هىىن إهكاىيىىات قىىد تسىىاٌم فىىي
تحقيىىه أٌىىداف الرقابىىة لتعىىديل الهسىىار والبعىىد عىىن االىح ارفىىات وااللت ىزام بالخطىىة التىىي تىىم وضىىعٍا

ووضع اإلدارة العميا في صورة واقع التىفيذ لمخطة الهرسوهة .حيث تساٌم تكىولوجيىا الهعموهىات
بشكل كبير وواضىح فىي زيىادة فعاليىة ىظىام الرقابىة الداخميىة هىن خىالل اله ازيىا التىي توفرٌىا ،هثىل:

توفير الوقت والتكمفة ،وسرعة هعالجة البياىات (عبد المطيف.)130 :2016،
وفىىي ٌىىذي الد ارسىىة سىىيتىاول الباحىىث أثىىر التحىىول اإللكتروىىىي فىىي تعزيىىز الرقابىىة الداخميىىة ألٌهيىىة

الرقابىىة الداخميىىة وهسىىاعدتٍا لىىإلدارة فىىي ضىىب األعهىىال والخىىدهات التىىي تقىىدهٍا و ازرة الصىىحة
الفمسطيىية وتحسين جودة العهل.
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ثاني اً  :مشكمة الد راسة
شٍدت و ازرة الصحة ىٍضة ىوعية في توظيف التكىولوجيا في إدارة عهمياتٍا ،وقد أدى ذلك إلى

اىخفىاض همحىىوي فىي ىسىىب األخطىاء الهكتشىىفة ضىهن إجىراءات الرقابىة السىىمبية ،كهىا قمصىىت هىىن

فرص ارتكاب أخطاء أخىرى كهىحىى لمرقابىة اإليجابيىة ،إال أن الهتىابع لألعهىال فىي و ازرة الصىحة
 والباحى ىىث كوىى ىىً يعهى ىىل فى ىىي الرقابى ىىة الداخميى ىىة فى ىىي و ازرة الصى ىىحة – يالح ى ى أن ٌى ىىذا التوظيى ىىفلتكىولوجيا الهعموهات لم يشهل جهيع هرافه وأقسام و ازرة الصىحة بعىد ،وٌىالىك ضىعف فىي الىرب

بىىين توظيىىف التحىىول اإللكتروىىىي وتحسىىين أىظهىىة العهىىل لمحىىد هىىن األخطىىاء أو هىىىع حىىدوثٍا هىىن

جٍة ،وبين تعزيز الرقابة الداخمية هن جٍة أخرى عمى سبيل الهثال عدم تسجيل الهصروف هىن
األدويىىة فىىي الصىىيدليات الداخميىىة لمهستشىىفيات وذلىىك لعىىدم وجىىود أرشىىفة الكتروىيىىة لهمىىف الهىريض
ههىىا يشىىكل عائق ىا فىىي هتابعىىة دقيقىىة لكهيىىة األدويىىة الهصىىروفة لكىىل قسىىم هىىن أقسىىام الهرضىىى فىىي

الهستشىفى ،وقىد تبىين ذلىك هىن خىالل اطىىالع الباحىث عمىى العديىد هىن التقىارير –غيىر الهىشىىورة-
والصىىادرة هىىن عىىدة جٍىىات كتقريىىر تسىىريب األدويىىة ،تقريىىر هتابعىىة همىىف اله ىريض ،وكىىذلك تعهىىيم

تجربة حوسبة العيادة الخارجية وخدهات الهختبر لباقي أقسام الهستشىفى،وجدأنالعديدمنهالدد

أوصىبضرور التحولاإللكتروندي لمخدهىة الهقدهىة لتعزيىز دور الرقابىة والهتابعىة عمىى أعهىال
و ازرة الصحة الفمسطيىية.

ٌىىذا األهىىر اسىىتوجب د ارسىىة هتأىيىىة تبحىىث فىىي أثىىر التحىىول اإللكتروىىىي فىىي تعزيىىز الرقابىىة
الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.
وهن ٌىا بىرزت هشىكمة البحىث ،ههىا دفىع الباحىث لتىىاول ٌىذا الهوضىوع بالد ارسىة ،وعميىً
كان التطر لهشكمة الدراسة والهتهثمة في السؤال الرئيسي اآلتي:
ما أثر التحول اإللكتروني في تعزيز الرقابة الداخمية في وزارة الصحة الفمسطينية؟
ويتفرع هن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 .1ما واقع التحول اإللكتروني في وزارة الصحة الفمسطينية؟
 .2ما مستوى الرقابة الداخمية في وزارة الصحة الفمسطينية؟

 .3ىللل يوجللد عالقللة بللين التحللول اإللكترونللي وبللين الرقابللة الداخميللة فللي وزارة الصللحة
الفمسطينية؟

 .4ىل يوجد أثر لمتحول اإللكتروني عمى الرقابة الداخمية في وزارة الصحة الفمسطينية؟
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 .5ىل يوجد فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول التحلول اإللكترونلي وحلول

الرقابة الداخمية في وزارة الصحة الفمسطينية تعزى لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،المؤىل
العممي ،عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل)؟

ثالث اً  :أىداف الد راسة
تٍدف ٌذي الدراسة إلى تحقيه األٌداف التالية:
 .1التعرف عمى واقع التحول اإللكتروىي في و ازرة الصحة الفمسطيىية.
 .2التعرف عمى هستوى الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

 .3تحدي ىىد العالق ىىة ب ىىين التح ىىول اإللكتروى ىىي وب ىىين الرقاب ىىة الداخمي ىىة ف ىىي و ازرة الص ىىحة
الفمسطيىية.

 .4بي ى ىىان أث ى ىىر التح ى ىىول اإللكتروى ى ىىي ف ى ىىي تعزي ى ىىز الرقاب ى ىىة الداخمي ى ىىة ف ى ىىي و ازرة الص ى ىىحة
الفمسطيىية.

 .5الكشف عن الفرو بين هتوسىطات اسىتجابات الهبحىوثين حىول هتوسىطات إجابىات
الهبح ىىوثين ح ىىول ك ىىل ه ىىن التح ىىول اإللكتروى ىىي والرقاب ىىة الداخمي ىىة ف ىىي و ازرة الص ىىحة
الفمسطيىية تعزى لهتغيرات( :الجىس ،العهر ،الهؤٌل العمهي ،عدد سىوات الخدهىة،
الهسهى الوظيفي ،هكان العهل).
رابع اً  :أىمية الد راسة
تكهن أٌهية الدراسة في هعالجتٍا لهواضيع ٌاهة تهس كال هىن الباحىث والهجتهىع وو ازرة الصىحة
الفمسطيىية وتىقسم إلى أٌهية ىظرية وأٌهية تطبيقية.

األىمية النظرية
 .1يساٌم الجاىب الىظري لمدراسة في تىهية هعرفة الباحث في هوضوع البحث.
 .2يساٌم البحث في تطوير أساليب العهل لدى الباحث.

 .3يعد البحث فرصة يتاح فيٍا لمباحث التهرس في إجراء البحوث العمهية والدفاع عىٍا.
 .4إثراء الهكتبات بالهادة العمهية التي تىاولتٍا الدراسة.

 .5إفادة الباحثين في إجراء دراسات وبحوث جديدة في ٌذا الهجال.

األىمية العممية

 .1تحسين الخدهة الصحية الهقدهة لمهجتهع.
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 .2تعزيز الثقة لدى هتمقي الخدهة الصحية بوجود التحول اإللكتروىي.
 .3سٍولة الوصول لمخدهة الصحية الهقدهة لمهجتهع.

 .4تشجيع الهجتهع عمى استخدام أساليب التكىولوجيا الجديدة لتحقيه أٌدافً.
 .5الهساٌهة في تقديم الحمول لبعض الهشكالت التي تواجٍٍا الو ازرة.
 .6الهساٌهة في الحفاي عمى هوارد الو ازرة.

 .7هساعدة اإلدارة العميا في اتخاذ اإلجراءات الهىاسبة لتحسين الخدهة الصحية الهقدهة.
 .8الهساٌهة في هواكبة الو ازرة لكل ها ٌو جديد في هجال تحسين الخدهة.
خامس اً  :متغي رات الد راسة واستخالص أبعادىا
أ .متغيرات الدراسة

إن التحىىول اإللكتروىىىي لمخىىدهات يىىوفر هيىزات ٌاهىىة جىىدا تسىىاعد فىىي تعزيىىز الرقابىىة الداخميىىة
حيث استخمص هىٍا الباحىث الهتغيىرات الهسىتقمة لمد ارسىة والتىي شىعر البحىث بهىدى أٌهيتٍىا

لتعزيى ىىز الرقابى ىىة وقى ىىد ذكى ىىرت فى ىىي د ارسى ىىة (بى ىىدوي .)45 :2013،وكتى ىىاب خصى ىىائص اإلدارة
اإللكتروىية (عاهر .)39: 2007،وعميٍا تم اختيار الهتغير الهستقل.
المتغير المستقل :التحول اإللكتروىي والهتهثل في ( :بدوي)45 :2013،
 .1اإلدارة بال ور .
 .2اإلدارة عن بعد.

 .3اإلدارة بالزهن الهفتوح.

 .4اإلدارة بال تىظيهات جاهدة.

المتغير التابع :إجراءات الرقابة الداخمية( :ياغي)88 ،87 :1987 ،
 .1إجراءات الرقابة اإليجابية.
 .2إجراءات الرقابة السمبية.

ب .استخالص أبعاد الدراسة

تع ىىد ٌ ىىذي الد ارس ىىة د ارس ىىة استكش ىىافية لتى ىىأثير اإلدارة اإللكتروىيى ىة عم ىىى تعزي ىىز إجى ىراءات الرقابىىىة
الداخميى ىىة ،حيى ىىث تركى ىىز الد ارسى ىىة عمى ىىى الهتغي ى ىرات (اإلدارة بى ىىال ور  ،اإلدارة عى ىىن بعى ىىد ،اإلدارة
بالزهن الهفتوح ،اإلدارة بال تىظيهات جاهدة) والتي يعتقد الباحىث أن لٍىا دو ار ٌاهىا ،وتعتبىر هىن

تىىأثيرات التحىىول اإللكتروىىىي الٍاهىىة التىىي تىىوفر هسىىتوى رقابي ىا خاص ىا تعىىزز هىىن خاللىىً إج ىراءات

الرقابى ىىة الداخميى ىىة السى ىىمبية واإليجابيى ىىة فى ىىي و ازرة الصى ىىحة الفمسى ىىطيىية فى ىىي قطى ىىاع غ ى ىزة؛ حيى ىىث تى ىىم
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االسترشىىاد باألدبيىىات السىىابقة ،وقىىد تهىت هىاقشىىة الهتغي ىرات هىىع الهشىرفين عمىىى ٌىىذي الرسىىالة هىىن

الىاحية اإلدارية والىاحية الفىية إلى أن تم التوصل إلى تمك الهتغيرات.
شكل ( )1اإلطار المفاىيمي لمدراسة

المتغيرات الديمغرافية (العمر ،الجنس ،سنوات الخبرة،

المؤىل العممي ،المسمى

الوظيفي).

المتغير المستقل

المتغير التابع

التحول اإللكتروني

إجراءات الرقابة الداخلية
اإلجراءاتاإليجابية

اإلدار بالأوراق
اإلدار عنبعد

اإلجراءاتالسلبية

اإلدار بالزمنالمفتوح

اإلدار بالتنظيمات
جامد

جردت بواسطة الباحث
سادس اً  :فرضيات الد راسة
الفرضية الرئيسة األولى:

ال يوجىىد عالقىىة ذات داللىىة إحصىىائية عىىىد هسىىتوى الداللىىة ( )α≤0.05بىىين التحىىول اإللكتروىىىي

وبين الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

ويتفرع هن الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

 .1ال يوجىىد عالقىىة ذات داللىىة إحصىىائية عىىىد هسىىتوى الداللىىة ( )α≤0.05بىىين اإلدارة بىىال
ور وبين الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

 .2ال يوجىىد عالقىىة ذات داللىىة إحصىىائية عىىىد هسىىتوى الداللىىة ( )α≤0.05بىىين اإلدارة عىىن
بعد وبين الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.
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 .3ال يوج ى ىىد عالق ى ىىة ذات دالل ى ىىة إحص ى ىىائية عى ى ىىد هس ى ىىتوى الدالل ى ىىة ( )α≤0.05ب ى ىىين اإلدارة
بالزهن الهفتوح وبين الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

 .4ال يوجىىد عالقىىة ذات داللىىة إحصىىائية عىىىد هسىىتوى الداللىىة ( )α≤0.05بىىين اإلدارة بىىال
تىظيهات جاهدة وبين الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

الفرضية الرئيسة الثانية:

ال يوجد أثىر ذو داللىة إحصىائية عىىد هسىتوى الداللىة ( )α≤0.05لمتحىول اإللكتروىىي فىي الرقابىة

الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

الفرضية الرئيسة الثالثة:

ال يوجىىد فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية عىىىد هسىىتوى الداللىىة ( )α≤0.05بىىين هتوسىىطات اسىىتجابات

الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية تعىىزى
لهتغيى ىرات( :الج ىىىس ،العه ىىر ،الهؤٌ ىىل العمه ىىي ،ع ىىدد س ىىىوات الخده ىىة ،الهس ىىهى ال ىىوظيفي ،هك ىىان

العهل).

ويتفرع هن الفرضية الرئيسة السابقة الفرعية التالية:

 ال يوج ىىد ف ىىرو ذات دالل ىىة إحص ىىائية عى ىىد هس ىىتوى الدالل ىىة ( )α≤0.05ب ىىين هتوس ىىطات
اسىىتجابات الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة

الفمسطيىية تعزى لهتغير الجىس.

 ال يوج ىىد ف ىىرو ذات دالل ىىة إحص ىىائية عى ىىد هس ىىتوى الدالل ىىة ( )α≤0.05ب ىىين هتوس ىىطات
اسىىتجابات الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة

الفمسطيىية تعزى لهتغير العهر.

 ال يوج ىىد ف ىىرو ذات دالل ىىة إحص ىىائية عى ىىد هس ىىتوى الدالل ىىة ( )α≤0.05ب ىىين هتوس ىىطات
اسىىتجابات الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة

الفمسطيىية تعزى لهتغير الهؤٌل العمهي.

 ال يوج ىىد ف ىىرو ذات دالل ىىة إحص ىىائية عى ىىد هس ىىتوى الدالل ىىة ( )α≤0.05ب ىىين هتوس ىىطات
اسىىتجابات الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة

الفمسطيىية تعزى لهتغير عدد سىوات الخدهة.

 ال يوج ىىد ف ىىرو ذات دالل ىىة إحص ىىائية عى ىىد هس ىىتوى الدالل ىىة ( )α≤0.05ب ىىين هتوس ىىطات
اسىىتجابات الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة

الفمسطيىية تعزى لهتغير الهسهى الوظيفي.
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 ال يوج ىىد ف ىىرو ذات دالل ىىة إحص ىىائية عى ىىد هس ىىتوى الدالل ىىة ( )α≤0.05ب ىىين هتوس ىىطات
اسىىتجابات الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة

الفمسطيىية تعزى لهتغير هكان العهل.
سابع اً  :حدود الد راسة

الحد المكاني :الهحافظات الجىوبية و ازرة الصحة الفمسطيىية.
الحد الزماني :ستطبه الدراسة الحالية خالل عاهي (2016م .)2017-
الحلد البشللر  :سىيطبه ٌىذا البحىث عمىىى الفئىات اإلشىرافية هىىن هىدير دائىرة فهىىا فىو (الفئىة األولىى
هن ) ) C-Aوالفئة العميا هن ) ((A1-A4في و ازرة الصحة الفمسطيىية في الهحافظات الجىوبية
والتي تشهل الفئة األولى والفئة الخاصة وفه قاىون الخدهة الهدىية الفمسطيىي.
الحد الموضلوعي :تتىىاول الد ارسىة بعىض أبعىاد التحىول اإللكتروىىي وأثرٌىا فىي تعزيىز إدارة البعىد
الفىىىي واإلداري ف ىىي عهىىل الرقاب ىىة الداخميىىة ل ىىو ازرة الصىىحة الفمس ىىطيىية ،واسىىتثىت الد ارس ىىة الرقاب ىىة
الهالية لتشعبٍا واستحقاقٍا باالىفراد بدراسة هستقمة.
ثامن اً  :مصطمحات الد راسة
 التحول اإللكتروني :االسىتغىاء عىن الهعىاهالت الورقيىة واحىالل الهكتىب اإللكتروىىي عىن
طري ى ىىه االس ى ىىتخدام الواس ى ىىع لتكىولوجي ى ىىا الهعموهات(.الس ى ىىالهي والس ى ىىميطي)32 :2008،
يعرفيلللا الباحلللث إجرائيلللاً :بأىٍ ىىا تح ىىول هؤسس ىىات و ازرة الص ىىحة الفمس ىىطيىية ه ىىن اإلدارة
التقميدية الهؤرشفة يدويا إلى اإلدارة باستخدام تقىية تكىولوجيا الهعموهات ،بشكل يعطيٍا
الق ىىدرة عم ىىى تط ىىوير العالق ىىة القائه ىىة ه ىىع الع ىىاهمين فيٍ ىىا فيه ىىا بي ىىىٍم وك ىىذلك بيىٍ ىىا وب ىىين
الهواطىين ،أو الو ازرات األخرى.
 الرقابة الداخميلة :يقصىد بالرقابىة الداخميىة أىىواع الرقابىة التىي تهارسىٍا كىل هىظهىة بىفسىٍا
عمىىى أوجىىً ىشىىاطٍا التىىي تؤديٍىىا ،وبهعىىىى خىىر فٍىىي تمىىك األسىىاليب والسياسىىات الرقابيىىة
التىىي يتوصىىل إليٍىىا الرؤسىىاء اإلداري ىون لضىىهان تىفيىىذ التعميهىىات واألواهىىر الصىىادرة إلىىى
هرؤوسيٍم( .ياغي)105 :1987،
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 وزارة الصحة الفمسطينية :يعرفٍا الباحث إجرائيا بأىٍا إحدى هؤسسات السمطة الوطىية
الفمسطيىية حيث تتبع لسياسة السمطة وتشرف عميٍا الحكوهة الفمسطيىية فتتمقى
التعميهات اإلدارية والسياسية هن الحكوهة وتستهد سمطتٍا وهصادرٌا الفىية هن سمطة
الحكوهة؛ فٍي تقدم الخدهات الصحية لكافة أفراد الهجتهع الفمسطيىي وتعد هن أكبر
وأٌم الو ازرات الخدهاتية في فمسطين .وعىوان الو ازرة عمى الشبكة العىكبوتية ٌو
).(www.moh.gov.ps

9

الفصل الثاني
اإلطار النظر لمدراسة
ويتكون االطار النظر لمدراسة من أربعة مباحث:
المبحث األول :التحول اإللكتروىي.
المبحث الثاني :أىظهة الرقابة الداخمية.
المبحث الثالث :عالقة التحول اإللكتروىي بأىظهة الرقابة.
المبحث الرابع :تعريف بو ازرة الصحة وتوصيف عهمياتٍا.
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المبحث األول
التحول اإللكتروني
أوالً  :تمييد
يعىىد التحىىول اإللكتروىىىي –فدديتنفيددذمهمدداتالمنبددي بجميددامجا تهددا -ضىىرورة حتهيىىة

يفرضٍا الواقع الذي ىعيشً والىذي يتهيىز بىالثورة الهعموهاتيىة والتكىولوجيىة والتىي أسىٍهت بىالتحول
ه ىىن اإلدارة التقميدي ىىة إل ىىى اإلدارة اإللكتروىيى ىة ،وأص ىىبح ٌ ىىذا التح ىىول هيى ىزة تىافس ىىية تتهت ىىع بٍى ىا
الهؤسسات الىاجحة.

وتعى ىىد اإلهكاىيى ىىات التى ىىي يقى ىىدهٍا التحى ىىول اإللكتروىى ىىي فرصى ىىة لمهؤسسى ىىات كى ىىي تبق ى ىي عمى ىىى

حظوظٍا في الهىافسة وتقدم الخدهة الهىاسبة لمجهٍور ،لذلك عميٍىا أن تكيىف أسىاليبٍا وهٍهاتٍىا

هىىع هىىا يىىوفري ٌىىذا التحىىول اإللكتروىىىي هىىن إهكاىيىىات تقىيىىة وبرهجيىىة تسىىاٌم فىىي تعزيىىز وتطىىوير
الخىىدهات الهقدهىىة  ،وتخىىدم صىىىاع الق ىرار فىىي اتخىىاذ ق ى ارراتٍم ،وٌىىذا يتطمىىب بىيىىة تحتيىىة هىاس ىبة

وهتطمبىىات الزهىىة لٍىىذا التحىىول  ،كهىىا أىىىً يتعىىرض لمعديىىد هىىن الهعوقىىات التىىي تعرقىىل السىىير فىىي
اتجاًٌ.
ثاني اً  :مفيوم التحول اإل لكتروني
يعىىد هفٍىىوم التحىىول اإللكتروىىىي هىىن الهفىىاٌيم العصىرية الحديثىىة حيىىث تىىىاول تعريفٍىىا العديىىد

هىىن الكتىىاب والبىىاحثين هىىن زوايىىا هختمفىىة  ،حيىىث إن العاهىىل الهشىىترك بىىين ٌىىذي التعريفىىات ٌ ىىو
االىتقال هن استخدام الطر

التي لىم تتحقىه فىي العهىل التقميىدي إلىى اسىتخدام الوسىائل الحديثىة

وتطبيه االبتكارات الهعموهاتية والتكىولوجية.

حيث تم تعريف التحول اإللكتروىي بأىً" العهمية اإلداريىة القائهىة عمىى اإلهكاىيىات الهتهيىزة

لإلىترىت وشبكات األعهال في تخطي وتوجيً والرقابة عمى الهىوارد والقىدرات الجوٌريىة لمهىظهىة
واالخرين بدون حدود هن أجل تحقيه أٌداف الشركة" (ىجم .)127:2004،

كهىىا أىىىً يعىىرف بأىىىً "جهيىىع عهميىىات التحىىول إلىىى أداء األعهىىال الهؤسسىىية الكتروىيىىا عىىن

طريىىه إعىىادة ٌيكميىىة أداء تمىىك االعهىىال بهىىا يحقىىه  :أ -التطىىور فىىي األداء ب -االقتصىىادية ج-
الهروىة د -حسن استغالل الهوارد "(عاهر .)27:2007،
وٌىاك تعريف خر التحول اإللكتروىي " بأىً حل لمعهل اإلداري الهترجم إلكتروىيا بواسىطة

تكىولوجيىىىا الهعموهى ىىات وشىىىبكات اإلىترىىىىت  ،وباسى ىىتخدام جهيى ىىع الب ى ىراهل اإللكتروىي ى ىة  ،لهسى ىىاعدة
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الهوظفين والهديرين في التخطي والتىظيم والرقابة والتوجيً اإلداري  ،وذلك لتحقه أٌداف اإلدارة
العميىىا والىىدىيا عمىىى الهسىىتويين األفقىىي وال أرسىىي  ،وهىىن خىىالل االسىىتخدام الىىىوعي لمه ىوارد البش ىرية

والهادية والتكىولوجية" (عرايشي.)27:2015،
التحول اإللكتروىي ٌو" اىتقال كاهىل هىن االعهىال الورقيىة سىواء كىان ذلىك أعهىال إداريىة أو

خدهاتية أو تجارية إلى اإلعهال اإللكتروىية هع هىا يتطمىب ذلىك هىن تحىول فىي األدوات واآلليىات
التقميديىىة إلىىى ىظرتٍىىا اإللكتروىي ىة  ،وتقريىىر فىىي اإلج ىراءات والههارسىىة الهتبعىىة  ،وتغيىىر الٍياكىىل

التىظيهيىىة وذلىىك بٍىىدف تىىوفير أهثىىل لموقىىت والجٍىىد ورفىىع كفىىاءة الهؤسسىىة  ،فىىالتحول اإللكتروىىىي
يشير إلى استخدام جهيع عىاصر وهكوىات ىظم الهعموهات لموصول باإلدارة التقميدية إلىى إدارة

بال ور " (هطر.)14:2013،

ويهيل الباحث إلى تعريف التحىول اإللكتروىىي الهىبثىه عىن

عدامر )27:2117

بسىبب تكاهىل

عىاصىىر التعريىىف حيىىث التحىىول اإللكتروىىىي يتبعىىً تحىىول فىىي الٍياكىىل اإلداري ىة لتحقيىىه أٌىىداف

اإلدارة هن تحسين األداة االقتصادية والهروىة واستغاللً بالشكل األهثل.

وتعى ىىرف الد ارسى ىىة التحى ىىول اإللكتروىى ىىي بأىى ىىً االسى ىىتغالل األهثى ىىل لإلهكاىيى ىىات التى ىىي توفرٌى ىىا

تكىولوجيا الهعموهات في تىفيذ الوظائف اإلدارية ( تخطىي

أٌداف الهىشأة.

تىظىيم

توجيىً رقابىة ) لتحقيىه

ثالث اً  :أسباب التحول لإل دارة اإل لكتروني ة
تعد الحقيقىة التىي يوفرٌىا التحىول اإللكتروىىي أن الثابىت الوحيىد فيٍىا ٌىو التغييىر ،لٍىذا كىان

عمىى الهؤسسىات واإلدارات العاهىة عىىدم الوقىوف عىىد حىد هعىىين ألن ذلىك سىيخرجٍا هىن الهىافسىىة
ويفشمٍا في تأدية أعهالٍا.
ويهكن تمخيص األسباب الداعية لمتحول اإللكتروىي في الىقاط التالية(رضوان:)6 :2004،
" اإلجراءات والعهميات الهعقدة وأثرٌا عمى زيادة تكمفة األعهال.
 الق اررات والتوصيات الفورية والتي هن شأىٍا إحداث عدم توازن في التطبيه.
 ضرورة توحيد البياىات عمى هستوى الهؤسسة.
 صعوبة الوقوف عمى هعدالت قياس األداء.
 ضرورة توفير البياىات الهتداولة لمعاهمين في الهؤسسة.
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 التوجىىً ىحىىو توظيىىف اسىىتخدام التطىىور التكىولىىوجي واالعتهىىاد عمىىى الهعموهىىات فىىي اتخىىاذ

الق اررات.

 ازديىىاد الهىافسىىة بىىين الهؤسسىىات وضىىرورة وجىىود ليىىات لمتهيىىز داخىىل كىىل هؤسسىىة تسىىعى

لمتىافس.

 حتهية تحقيه االتصال الهستهر بين العاهمين عمى اتساع ىطا العهل".
رابع اً  :أىداف التحول اإل لكتروني
إن تطبيىىه التحىىول اإللكتروىىىي يىىوفر لمهؤسسىىة تحقيىىه الكثيىىر هىىن األٌىىداف الهطموبىىة هثىىل

التىهيىىة الهطموبىىة ،وزيىىادة كفىىاءة وفاعميىىة واىتاجيىىة الهؤسسىىة ويىىدعم العهميىىة الرقابيىىة ويرفىىع هىىن

هستوى الجودة ويحسن هن أداء األفراد فيٍا .وٌىاك هن األٌداف ها أوردٌا (العوالهة:)2003،
" تكاهل أجزاء التىظيم وتوحيدٌا كىظام هتراب هن خالل التحول اإللكتروىي.
 تطوير عهميات اإلدارة وتعزيز فعاليتٍا في خدهة األٌداف الهؤسسية.
 تقديم اليات فعالة وداعهة التخاذ القرار.

 ضهان تدفه الهعموهات بدقة وكفاية وتوقيت هالئم وجاٌزية هستهرة.
 تقميىىل كمفىىة التشىىغيل وتحسىىين هتواصىىل لهعىىدالت اإلىتاجيىىة وايجىىاد البيئىىة الهى ىىاخ
التىظيهي الهالئم لمبحث والتطوير اإلداري الشاهل والهتواصل" .وأضاف (السىالهي
والسميطي )2008،أٌداف أخرى ىذكر هىٍا:

" إدارة الهمفات بدال هن حفظٍا.

 البريد اإللكتروىي بدال هن الصادر والوارد.
 اكتشاف الهشكالت بدال هن الهتابعة.

 تقميص اإلجراءات اإلدارية ،فهع توفر الهعموهىات بشىكمٍا الرقهىي تىتقمص االعهىال
الورقية وتعبئة البياىات يدويا.

 االس ىىتخدام األهث ىىل لمطاق ىىات البشى ىرية ورف ىىع كف ىىاءة واىت ىىاج اإلداريى ىين والع ىىاهمين ف ىىي
الهؤسسى ىات ،وتق ىىديم الخ ىىدهات فى ىىي زه ىىن قياس ىىي وبأق ىىل جٍ ىىد ههك ىىن وزي ىىادة دقىىىة

البياىىىات ،فالثقىىة بصىىحة البياىىىات الهتبادلىىة التىىي أعيىىد اسىىتخداهٍا سىىتكون هرتفعىىة
وسيغيب القمه هن عدم دقة الهعموهات أو األخطاء الىاجهة عن االدخال اليدوي.

 استخدام التقىيات الرقهية الحديثة والشبكات اإللكتروىية ،وبالتالي تؤدي الى تطوير
العهل اإلداري".
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خامس اً  :أبعاد التحول اإل لكتروني
أدى التحول اإللكتروىي لإلدارة إلىى تحقيىه العديىد هىن األبعىاد والههيىزات التىي يوفرٌىا ٌىذا

التحول وال تجد تمك األبعاد في اإلدارة التقميدية .ويحصل ذلىك هىن خىالل سىرعة إىجىاز الهٍهىة،

ف ىىي أي وق ىىت  ،وه ىىن أي هك ىىان تت ىىوفر في ىىً ش ىىبكة اإلىترى ىىت ،وب ىىدون هعوق ىىات تىظيهي ىىة ،ودون

استخدام هعاهالت ورقية.

كها أن ٌىاك بعض األبعاد األخرى هن أٌهٍا( :عاهر)31: 2007،
" التحول اإللكتروىي ٌىو وسىيمة لرفىع أداء وكفىاءة الحكوهىة وليسىت بىديال عىٍىا وال تٍىدف

إلىىى إىٍىىاء دورٌىىا وٌىىي إدارة بىىال ور إال أىٍىىا تسىىتخدم األرشىىيف اإللكتروىىىي واألدلىىة والهفك ىرات
اإللكتروىية والرسائل الصوتية.

 أىٍا إدارة بال هكان وتعتهد أساسا الٍاتف الهحهول.

ٌ ي إدارة بال زهن حيث تعهل  365\7\24أي العالم في الزهن الحقيقي  24ساعة.
ٌ ىي إدارة بىال تىظيهىات جاهىدة فالهؤسسىات الذكيىة تعتهىد عمىى عهىال الهعرفىة وصىىىاعة

الهعرفة وأصبحت اليوم صىاعات الالهعرفة تقذف الى العرب والى الدول الىاهية.
 إدارة الهمفات بدل هن حفظٍا.

 اإلجراءات التىفيذية بدال هن هحاضر االجتهاعات.
 اإلىجازات بدال هن الهتابعة.

 اكتشاف الهشاكل بدال هن الهتابعة.

 تخفيف حدة الهشكالت الىاجهة عىن تعاهىل طالىب الخدهىة هىع هوظىف هحىدود الخبىرة أو
غير هعتدل الهزاج".
سادس اً  :م راحل التحول اإل لكتروني
دوها التحول اإللكتروىىي يحتىاج إلىى عىدة ه ارحىل كىي تىتم العهميىة بشىكل يحقىه األٌىداف
الهرجوة .وهن تمك الهراحل ها يمي): ( Ho, Alfred. 2002:325-344

" قناعة ودعم اإلدارة العميا بالمنظمة :يىبغي عمىى الهسىئولين بالهىظهىة أن يكىون لىديٍم
القىاعىىة التاهىىة والرؤيىىة الواضىىحة لتحويىىل جهيىىع الهعىىاهالت الورقيىىة إلىىى إلكتروىيىىة كىىي
يقدهوا الدعم الكاهل واإلهكاىيات الالزهة لمتحول اإللكتروىي.
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 تدريب وتأىيل الموظفين :الهوظف ٌو العىصىر األساسىي لمتحىول اإللكتروىىي ،لىذا البىد
هىىن تىىدريب وتأٌيىىل الهىىوظفين كىىي ُيىجىىزوا األعهىىال عبىىر الوسىىائل اإللكتروىي ىة الهتىىوفرة،
وٌذا يتطمب عقد دورات تدريبية لمهوظفين ،أو تأٌيمٍم عمى رأس العهل.

 توثيللق وتطللوير إج لراءات العمللل :هىىن الهعىىروف أن لكىىل هىظهىىة هجهوعىىة هىىن العهميىىات
اإلداريىة أو هىىا يسىىهى بىإجراءات العهىىل ،فىىبعض تمىىك اإلجىراءات غيىىر هدوىىىة عمىىى ور ،

أو إن بعضىٍا هىىدون هىىىذ سىىىوات طويمىىة ولىىم يطى أر عميىىً أي تطىىوير ،لىىذا البىىد هىىن توثيىىه
جهيع اإلجراءات وتطوير القديم هىٍا كىي تتوافىه هىع كثافىة العهىل ،ويىتم ذلىك هىن خىالل

تحديىىد الٍىىدف لكىىل عهميىىة إداريىىة تىىؤثر فىىي سىىير العهىىل وتىفيىىذٌا بىىالطر الىظاهيىىة ،هىىع

األخذ باالعتبار قمة التكمفة وجودة اإلىتاج.

 تلوفير البنيلة التحتيلة لمتحلول اإللكترونلي :ويقصىد بٍىا الجاىىب الهحسىوس فىي التحىول
اإللكتروىى ىىي ،هى ىىن تى ىىأهين أجٍ ى ىزة الحاسى ىىب اآللى ىىي ،ورب ى ى الشى ىىبكات الحاسى ىىوبية الس ى ىريعة
واألجٍزة الهرفقة هعٍا ،وتأهين وسائل االتصال الحديثة.

 البللللدء بتوثيللللق المعللللامالت الورقيللللة القديمللللة إلكترونيللللاً :الهعىىىاهالت الورقيىىىة القديهىىىة
والهحفوظىىة فىىي الهمفىىات الورقيىىة يىبغىىي حفظٍىىا إلكتروىيىىا بواسىىطة الهاسىىحات الضىىوئية
وتصىيفٍا ليسٍل الرجوع إليٍا.

 البللدء ببرمجللة المعللامالت األكثللر انتشللا اًر :البىىدء بالهعىىاهالت الورقيىىة األكثىىر اىتشىىا ار فىىي
جهيع األقسام وبرهجتٍا إلى هعاهالت إلكتروىية لتقميل الٍدر في استخدام الور .

سابع اً  :معوقات التحول اإل لكتروني
هىىن بداٌىىة القىىول أن أي عهىىل تىىتم الهحاولىىة إلىجىىازي البىىد لىىً هىىن هعوقىىات تواجىىً القىىائهين

عميً ،وهن الهعوقات التي تواجً التحول اإللكتروىي ها يمي (صاد :)86 :2009،
" الرؤية الضبابية لمتحول اإللكتروىي وعدم استيعاب أٌدافٍا.
 عدم وجود أىظهة وتشريعات أهىية أو التساٌل في تطبيقٍا.
 قمة الهوارد الهالية وصعوبة توفير السيولة الىقدية.
 التهسك بالهركزية وعدم الرضا بالتغيير اإلداري.

 الىظرة السمبية لهفٍوم التحول اإللكتروىي هن حيث تقميصٍا لمعىصر البشري.

 وجىىود الفجىىوة الرقهيىىة بىىين أف ىراد هتخصصىىين فىىي هجىىال التقىيىىة و خىرين ال يفقٍىىون
شيئا هن أبجدياتٍا".
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ثامنا :الخالصة
هها سبه يهكىىا القول أن التحول اإللكتروىي هن األٌهية بهكان تجعمً يحتل األولوية ألي

هؤسس ىىة تري ىىد أن تتق ىىدم وتتغم ىىب عم ىىى الكثي ىىر ه ىىن هش ىىاكمٍا ،وأن الس ىىعي لموص ىىول لٍ ىىذا التح ىىول
اإللكتروىي لً هتطمبات هادية وبشرية وتشريعية يجىب تحقيقٍىا كىي تصىل لمىجىاح الهطمىوب وهىن
أٌىىم ٌىىذي الهتطمبىىات البىيىىة التحتيىىة الهىاسىىبة هىىن شىىبكة اتصىىاالت وأجٍىزة حاسىىوب وكىىذلك اقتىىىاع

اإلدارة العميىىا بىىالتحول اإللكتروىىىي ،ثىىم اختيىىار الب ىراهل الهحوسىىبة التىىي تىاسىىب الهؤسسىىة ،هىىع
د ارسىىة الخب ىرات والتجىىارب الىاجحىىة لمهؤسسىىات و االسىىتفادة هىٍىىا فىىي تطبيىىه التحىىول اإللكتروىىىي
الهرغوب فيً .وخالل التطبيه ال بد أن يواجً العهل الكثير هن الهعوقات أٌهٍا الهاديىة الهتهثمىة
بىىالبىى التحتيىىة والبشىرية ،والهتهثمىىة بالقىاعىىة بأٌهيىىة التحىىول اإللكتروىىىي ،ثىىم القىواىين والتشىريعات

والٍياكل التىظيهيىة التىي تعيىه ٌىذا العهىل وتحىد هىن تقدهىً ويظٍىر ٌىذا جميىا وواضىحا فىي تفشىي

البيروقراطيى ىىة داخى ىىل الهؤسسى ىىات العاهى ىىة وهى ىىا قى ىىد يىى ىىتل عىى ىىً هى ىىن تى ىىأخر فى ىىي إىجى ىىاز األعهى ىىال.
ٌذا خالصة ها تحدثىا عىىً فىي الهبحىث األول أهىا الهباحىث القادهىة فسىىتىاول فيٍىا الحىديث عىن

الرقابىىة الداخميىىة وأٌهيتٍىىا والعالقىىة بيىٍىىا وبىىين التحىىول اإللكتروىىىي وىخىىتم بىبىىذي قصىىيرة عىىن و ازرة
الصحة.
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المبحث الثاني
الرقابة الداخمية
أوالً  :تمييد
تعد الرقابة الوظيفىة الرابعىة هىن وظىائف اإلدارة لىدى بعىض الكتىاب ،ويجهىع عمهىاء اإلدارة

عمىىى أىٍ ىىا الوظيفىىة األخيى ىرة هىىن وظ ىىائف اإلدارة  ،كهىىا أن الرقاب ىىة الداخميىىة تع ىىد هىىن أٌ ىىم أىى ىواع
الرقابة لكوىٍا – هن وجٍة ىظر الهىظهىة – صىهام األهىان لسىير الخطىة الهوضىوعة عمىى السىكة

الهرسىىوهة لٍىىا ،واكتشىىاف االىح ارفىىات هبك ى ار ،وارشىىاد اإلدارة الىىى ىقىىاط القىىوة لتعزيزٌىىا ،وه ىواطن
الضعف لتقويتٍا.
كىىذلك فىىإن اىفصىىال اإلدارة العميىىا عىىن الوسىىطى عىىن الهسىىتوى التىفيىىذي ىتيجىىة كبىىر حجىىم

الهؤسسات واعتهاد اإلدارة عمى التقارير والبياىات الهكتوبة في هتابعة سىير العهىل فىي الهؤسسىة
قىىد تخمىىه إحساسىا بىىالخطر لىىدي اإلدارة ههىىا يسىىتدعي الحاجىىة إلىىى وسىىائل تحقيىىه وهتابعىىة يهكىىن
بواسطتٍا درء الهخاطر الهحتهمة

كليا

أو جزئياّ (دبيان.)195: 1987 ،

لٍىىذا تأخىىذ الرقابىىة الداخميىىة أٌهيىىة كبي ىرة فىىي ضىىهان اسىىته اررية الهؤسسىىة والحفىىاي عميٍىىا،

وسىتعرف فىي ٌىذا الهبحىث عمىى الرقابىة الداخميىة دورٌىا وأٌهيتٍىا فىي الهؤسسىات وخاصىة العاهىة

هىٍا.

ثاني اً  :مفيوم الرقابة الداخمية
تعىىد الرقاب ىىة الداخمي ىىة ىقطىىة االىط ىىال الت ىىي تعته ىىد عميٍىىا اإلدارة لرس ىىم سياس ىىاتٍا ،واع ىىداد

خططٍا ،وتصويب اىحرافات العهل استىادا لهىا تىم التخطىي لىً هسىبقا  ،كهىا إن الرقابىة الداخميىة
هصدر هٍم جدا لمهعموهات التي تعتهد عميٍا اإلدارة في اتخاذ الق اررات.
فقد عرف الكتاب الرقابة الداخمية بالعديد هن التعاريف ىذكر هىٍا:
 " الوسىىائل واإلج ىراءات التىىي تسىىتخدهٍا إدارة الهؤسسىىة فىىي تحقيىىه حهايىىة األصىىول هىىن
التالعىىب واالخىىتالس ،واهىىداد اإلدارة بالبياىىىات الدقيقىىة التىىي يهكىىن االعتهىىاد عميٍىىا فىىي عهميىىات
التخط ىىي واتخى ىىاذ القى ى اررات وتشىىىجيع الكفايى ىىة اإلىتاجي ىىة ،التأك ىىد ه ىىن التى ىزام العى ىىاهمين بالسياسىىىات

الهوضوعة هن قبل إدارة الهؤسسة" (جربوع.)164: 2002 ،
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 " الرقابى ىىة الداخمي ى ىىة ٌ ى ىىي العهمي ى ىىة الت ى ىىي تس ى ىىعى ال ى ىىى التأك ى ىىد ه ى ىىن ان األٌ ى ىىداف الهح ى ىىددة

والسياسىات الهرسىىوهة والخطى والتعميهىىات الهوجٍىة اىهىىا تىفىذ بدقىىة ،كهىا تعىىىي الرقابىة ان الىتىىائل
الهحققة تطابه تهاها ها تتوقعً اإلدارة وتصبوا اليً" (عباس.)23: 2001،

 كهىىا ان الرقابىىة الداخميىىة عرفىىت عمىىى اىٍىىا " الخطىىة التىظيهيىىة وكىىل هىىا ي ىرتب بٍىىا هىىن

وس ىىائل واجى ىراءات يتبىاٌ ىىا الهش ىىروع لمهحافظ ىىة عم ىىى األص ىىول ،اختب ىىار دق ىىة الحس ىىابات ودرج ىىة
االعته ى ى ى ى ى ىىاد عميٍ ى ى ى ى ى ىىا ،تىهي ى ى ى ى ى ىىة كف ى ى ى ى ى ىىاءة العهى ى ى ى ى ى ىىل ،وتش ى ى ى ى ى ىىجيع اتب ى ى ى ى ى ىىاع السياس ى ى ى ى ى ىىات اإلداري ى ى ى ى ى ى ىة

الهوضوعة"(اشتيوي.")52: 1996،

وبىاء عمىى هىا سىبه يىرى الباحىث أن الرقابىة الداخميىة ٌىي السياسىات واإلجىراءات التىي

ّ
تتخى ىىذٌا اإلدارة لتقيى ىىيم هى ىىدى تطبيى ىىه العى ىىاهمين فى ىىي الهؤسسى ىىة لمخط ى ى والق ى ى اررات التى ىىي أقرتٍى ىىا،
لالطهئىىىان عمىىى تحقيىىه الىتىىائل الهرجىىوة أو اتخىىاذ اإلج ىراءات التصىىحيحية فىىي حىىال عىىدم الت ىزام
العاهمين وكذلك عدم توفر الظروف الهىاسبة لمعهل.
ثالث اً  :أىمية الرقابة الداخمية
تعىىد الرقابىىة الداخمي ىىة ركي ىزة هٍه ىىة لىىإلدارة تس ىىاعد فىىي الوص ىىول ألكبىىر درج ىىة ههكىىىة ه ىىن

الج ىىودة والكف ىىاءة ف ىىي تحقي ىىه األٌ ىىداف الهرس ىىوهة ،وتزوي ىىد اإلدارة بالهعموه ىىات الالزه ىىة التخ ىىاذ

اإلجراءات السميهة والحاسهة لتعزيز اإليجابيات أو تعديل االىحرافات في الخط واألٌداف.

"وتىبع أٌهية الرقابىة الداخميىة لكوىٍىا أحىد أٌىم األركىان األساسىية لىإلدارة العمهيىة الحديثىة،

وأىٍ ىىا ال ىىذراع الى ىرئيس ل ىىإلدارة الهتط ىىورة لمىٍ ىىوض بالهىظه ىىات ،لتتهاش ىىى ه ىىع التط ىىوير والتح ىىديث
تحقيقا لهستويات عالية هن الكفاية اإلىتاجية" (كالب.)43: 2004 ،

تكهىىن أٌهيىىة الرقابىىة فىىي كوىٍىىا احىىدى الوسىىائل التىىي تعتهىىد عميٍىىا اإلدارة العميىىا ،فٍىىي بىىال

شك بواسطتٍا يهكن التحقه هن هدى تىفيذ األٌداف الهرسوهة لمهىظهة .كها أىٍا وظيفة هراجعة
إلصالح األخطاء الهوجودة في التىظيم (شريف،الديب)245: 2005 ،
وقد ساعد عمى االٌتهام بالرقابة عواهل كثيرة ىذكر هىٍا:

ها أشار اليً البرغوثي( :)134 :2010

" تشىىابك العهىىل اإلداري ههىىا يوجىىب ضىىرورة التأكىىد هىىن تىفيىىذ االعهىىال طبقىىا لمهخط ى لىىً
وصوال الى األٌداف الهرجوة.

 غيىاب الرقابىىة يىؤدي إلىىى سىوء االسىىتغالل والتفىري بالهقىىدرات التىي تسىىتخدم لصىالح كافىىة
الهواطىين عىدها تتهتع اإلدارة باهتيازات تستهدٌا هن السمطة.

 العىصر البشري قابل لمخطأ في أعهالً لذلك يتوجب هساءلتً عن أخطائً واىحرافاتً.
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 هن الىاحية االقتصادية لمرقابة أٌهية كبيرة وذلك هن خالل التكمفة الباٌظة الهترتبة عمى
الوقوع في األخطاء وهعالجتٍا والتي يهكن تجىبٍا وتوفير األهوال هن خالل الرقابة.



فىىي حىىال وجىىود خمىىل أو ىقىىاط ضىىعف فىىي الخط ى الهوضىىوعة تقىىوم الرقابىىة باكتشىىافٍا

وتوجيً الهخططين ىحوٌا هها يترتب عميً تعديل أو تغيير الخط واإلجراءات".

 وذكىىر الطراوىىىة وعبىىد الٍىىادي( )216 :2011فىىي أٌهيىىة الرقابىىة بقولىىً" :تسىىاعد الرقابىىة
عمى اكتشاف األفراد الهبدعين كي يتسىى لإلدارة حفزٌم وتشجيعٍم".

" ضهان األداء الفعال والحد هن الصىراعات أو التقميىل هىٍىا بىين الهىظهىة واألفىراد ،حيىث
تعهى ى ى ىىل الرقاب ى ى ى ىىة عم ى ى ى ىىى الهواءه ى ى ى ىىة ب ى ى ى ىىين أٌ ى ى ى ىىداف الهىظه ى ى ى ىىة و أٌ ى ى ى ىىداف األف ى ى ى ىراد ق ى ى ى ىىدر

اإلهكان"(شاٌين.)93 :2007،

 كهىىا أضىىاف الىهيىىان(":)154 :2003الرقابىىة تتصىىل اتصىىاال هباش ى ار بىىالتىظيم ،فتكشىىف
لمهسؤولين عن أي خمل قد يتسرب إلى الٍيكل التىظيهي لمهؤسسة".

وههىىا سىىبه يتضىىح أن الرقابىىة ٌىىي الهىىرة التىىي تعكىىس تص ىرفات الهؤسسىىة فتطمىىع عميٍىىا

اإلدارة العمي ىىا بش ىىكل واض ىىح هه ىىا يس ىىاعدٌا عم ىىى تحقي ىىه األٌ ىىداف وتع ىىديل االىح ارف ىىات
والهشكالت التي قد تظٍرٌا الرقابة.

رابع اً  :أ ىداف الرقابة الداخمية
تع ىىد الرقاب ىىة الداخمي ىىة الض ىىاهن لخط ىىة الهؤسس ىىة واإلجىىراءات الهس ىىتخدهة داخ ىىل الهؤسس ىىة
لمحهايىىة والهحافظىىة عمىىى أصىىولٍا ،والهسىىاعدة عمىىى تحقيىه األٌىىداف الهوضىىوعة هىىن قبىىل اإلدارة

العميىا ،وتسىىعى الرقابىىة الداخميىة إلىىى االسىىتفادة هىن التقىيىىات والتطبيقىىات العمهيىة فىىي هجىىال اإلدارة
الحديثة لضب االلتزام بالسياسات الهحددة سمفا هن قبل اإلدارة العميىا .وقىد ذكىر جهعىة(:2000
 )83هن أٌداف الرقابة الداخمية ها يمي:


"حهاية أصول الهىشأة هن اي تالعب او اختالس أو سوء استخدام.



التأكد هن دقة البياىات وتحديد درجة االعتهاد عميٍىا فىي رسىم السياسىات قبىل اتخىاذ أي



الرقابة عمى استخدام الهوارد الهتاحة.

ق اررات.




حسن اختيار األفراد لموظائف التي يشغموىٍا.

تحديد اإلجراءات التىفيذية بطريقة تضهن اىسياب العهل.

تشجيع التزام العاهمين بتطبيه السياسات واإلجراءات التي تتضهىٍا لوائح وىظم العهل.
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رفع الكفاية اإلىتاجية لكافة عهميات الهؤسسة بها يساعد عمى تحقيه أٌدافٍا بأقل تكمفة

ههكىة".

 وأوضح (الحربي )76: 2003 ،أن الرقابة الداخمية تىقسم هن حيث أٌدافٍا إلى:
" .1الرقابة اإليجابية :وٌي التي تسعى الى ترشيد األداء ،والتأكيد هن حسن سير الىشاط في
ضىىوء العالقىىات اإلىس ىىاىية وهىىىع األخطىىاء قب ىىل حىىدوثٍا ،وٌىىذا الى ىىوع يعهىىل عمىىى تحفي ىىز

األفراد وتىهية قدراتٍم ،وبالتالي الرفع هن هستوى أدائٍم في الهىظهة.

 .2الرقابىىة السىىمبية :ويطمىىه عميٍ ىىا أيضىىا الرقابىىة التقميديىىة ،وٌ ىىي التىىي تٍ ىدف إلىىى اكتش ىىاف
األخط ىىاء وتحديى ىدٌا وتحدي ىىد الهس ىىؤولية اإلداريى ىة عم ىىى ه ىىن وق ىىع فيٍ ىىا وتطب ىىه العقوب ىىات
بحقٍم ،حيث يقتصر دور الرقابة عمى تصيد األخطاء وهعاقبة هرتكبيٍا".
خامس اً  :خطوات العممية الرقابية
يتم تىفيذ الرقابة عمى الهؤسسات ضهن خطوات دقيقة يضعٍا فريىه الرقابىة لمقيىام بهٍىاهٍم

فقد ذكر شاٌين ( )219 :2007خطوات تشهل:
 تحديد األٌداف.
 وضع الهعايير.

 تحديد هقاييس األداء.
 قياس وتقييم األداء الفعمي.

 هقارىة الىتائل الهتحققة هع الهقاييس الهوضوعة وتحميل االىحرافات.
وأضاف (الهغربي )489: 2006،خطوة سادسة وٌي:
 اتخاذ اإلجراءات الهىاسبة.
وسىتىاول ٌذي الخطوات خطوة خطوة بالتفصيل:
 تحديد األىداف :هن البديٍي أن خطوة تحديىد األٌىداف ٌىي األولىى ألىىً سىيترتب عميٍىا
الخط ىوات التاليىىة وٌىىذي تكىىون هسىىؤولية اإلدارة العميىىا حيىىث تبىىىى األٌىىداف طبقىىا لمخطىىة

االسىىتراتيجية تتىىرجم األٌىىداف فىىي صىىورة كهيىىة قابمىىة لمقيىىاس (الطراوىىىة.)181: 2011 ،
ويعىىد تحديىىد األٌىىداف ٌىىو الهرجىىع الىىذي يبىىىى عميىىً الهعيىىار القابىىل لمقيىىاس لمتحقىىه هىىن

الىتائل الفعمية لىألداء بالهقارىىة لهىا يىبغىي أن يىتم تحقيقىً واىجىازي هىن عهىل ،حيىث بىدون

األٌداف يتعذر وضع الهعايير(الىهيان.)213: 2003،
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 وضع المعلايير" :يعىد الهعيىار ٌىو أداة تخطيطيىة لقيىاس ٌىدف أو غايىة هطمىوب بموغٍىا،
وقد تعكس خطىة أو إجىراء يسىتخدم لقيىاس أداء هعىين"(الطراوىىة" .)230 :2011 ،ويعىد

الهعي ىىار ه ىىن أدوات الرقاب ىىة الهٍه ىىة ،فالب ىىد أن يح ىىدد بدق ىىة ويك ىىون س ىىٍل القي ىىاس ق ىىابال

لتطبي ىىه ،ث ىىم يوض ىىع ف ىىي قائه ىىة تحق ىىه حت ىىى ال يك ىىون ٌى ىىاك تحري ىىف" (دي ىىري2011 ،

 .)286:وٌىىىاك العديىىد هىىن الهعىىايير الرقىىابي التىىي تىىم ذكرٌىىا وىكتفىىي بهىىا ذك ىري الطراوىىىة
(:)233-230 :2011

"-1المعللايير الكميللة :وٌىىي تمىىك الهعىىايير التىىي تتعمىىه بقيىىاس كهيىىة الىتىىائل أو العهىىل الىىذي
يجب أن يىجزي الفرد خالل فترة زهىية هحددة.

-2المعلللايير الكيفيلللة (النوعيلللة) :فٍىىي تتعمىىه بجىىودة الخىىدهات الهقدهىىة أو هىتجىىات هاديىىة
بوضع هواصفات خاصة لدرجة األداء الهطموب.

-3معللايير كميللة ونوعيللة :هىىن خاللٍىىا يىىتم الهىىزج بىىين كىىل هىىن الهعىىايير الكهيىىة والهعىىايير
الىوعية إلىجاز االعهال أو األداء في فترة زهىية هحددة.

-4المعيير الزمنية :تبين هدى القدرة عمى إىجاز العهل خالل برىاهل زهىي هحدد.

-5المعايير المعنوية :وتتعمه باألىشطة التىي يتعىذر تحديىد كهياتٍىا كقيىاس الىروح الهعىويىة
لمعاهمين أو هبدأ الوالء الوظيفي أو غير ذلك".
 تحديللد مقلاييس األداء" :وتعتهىىد عهميىىة قيىىاس األداء عمىىى هىىدى صىد وصىىحة الهعىىايير

الهوضىىوعة وهىىدى قابميتٍىىا لقيىىاس الىشىىاط الهىىىوي فحصىىً والهعىىايير الرقابيىىة وح ىىدٌا ال
تهكن هن تقييم األداء وكشف االىحرافات في غياب هقاييس األداء الفعمي والهطموب ٌىا

ٌو قياس درجة الكفاءة في إىجاز األعهال باستخدام هعايير هتىوعة تتىاسىب هىع الشىيء

الهراد قياسً "(الهغربي.)489: 2006،

 قياس وتقييم األداء الفعمي" :تعتهد ٌىذي الخطىوة وبدرجىة كبيىرة عمىى طبيعىة الهعموهىات
الت ىىي ت ىىم تجهيعٍ ىىا ه ىىن قب ىىل اله ىىدير والت ىىي تهكى ىىً ه ىىن تقي ىىيم األداء وحس ىىاب االىح ارف ىىات
والكش ىىف ع ىىن ىق ىىاط الق ىىوة والض ىىعف ،ه ىىن خ ىىالل إجابت ىىً عم ىىى ع ىىدة تس ىىاؤالت هىٍ ىىا دق ىىة

الهعموهة ،هوثوقيتٍا ،وقتٍا ،والجٍة الهوجٍة إليٍا "(الهغربي.)489: 2006،

 مقارنة النتائج المتحققة مع المقلاييس الموضلوعة ملع تحميلل االنحرافلات :وهىن خىالل
ٌىذا التقيىىيم يىىتهكن الهىىدير هىىن هقارىىىة الىتىائل الهتحققىىة هىىع الهقىىاييس الهحىىددة ،حيىىث يىىتم
تحميىىل ىتيجىىة الهقارىىىة واالسىىتىتاج هىىا إذا كاىىىت االىح ارفىىات ضىىهن الحىىدود الهسىىهوح بٍىىا.

ويج ىىب هعرف ىىة الس ىىبب الحقيق ىىي لع ىىدم تتط ىىابه الىت ىىائل الهتحقق ىىة ه ىىع الهق ىىاييس الهح ىىددة
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وهعرفة هشكالت األداء ،وليس فق تحديد االىحرافات ليىتم بعىد ذلىك اتخىاذ القىرار الىدقيه

(شاٌين.)212: 2007 ،

 اتخللاذ اإلج لراءات التصللحيحية إذا لللزم األمللرٌ :ىىي خط ىوات تصىىحيحية تعيىىد العهىىل إلىىى
هسىىاري الصىىحيح وفقىىا لهىىا كىىان هخططىىا لىىً والتصىىحيح يعىىىي العهىىل عمىىى إ ازلىىة األسىىباب
والعواهل التي ىتل االىحراف بتأثيرٌا ،وتعتبر االىحرافات السمبية وهعالجتٍا الهوجبة ٌىي

الخطوة األساسية لمعهمية الرقابية ،أها بالىسىبة لالىح ارفىات فيىبغىي عمىى الهىدير هعالجتٍىا

بع ىىد التع ىىرف عم ىىى أس ىىبابٍا وف ىىي بع ىىض الح ىىاالت ق ىىد تك ىىون االىح ارف ىىات الهوجب ىىة كبيى ىرة

وهتكىىررة وٌىىذا يشىىير إلىىى أن الهعيىىار الرقىىابي والىىذي سىىبه وصىىفً أقىىل ههىىا كىىان يجىىب أن
ٍ
وحيىئذ يتم التصحيح بتعديل الهعيار الرقابي (الهغربي.)489: 2006،
يكون عميً حالً

وٌىاك عدة خطوات لتصحيح االىحرافات وٌي:

-1تحميىىل االىح ارفىىات وتحديىىد أسىىبابٍا :د ارسىىة االىح ارفىىات وهحاولىىة تفسىىير حىىدوث تمىىك
االىحرافات ولهاذا حدثت وها ٌي الظروف التي حدثت بٍا.

-2ثم التعرف عمى طبيعة االىحراف :ها ٌي ٌذي االىحرافات ٌل ٌي اىح ارفىات جوٌريىة
وهؤثرة عمى سير العهل ،أم ٌاهشية وال تؤثر.

-3تحديد العواهل التي أدت لالىحراف :اىح ارفىات ىاتجىة عىن سىوء فٍىم لألٌىداف ،أم فىي
وضع األٌداف ،قمة الخبرة أم قمة اإلهكاىيات.

-4التع ىىرف عم ىىى الجٍ ىىة الهس ىىؤولة ع ىىن االىحى ىراف :تحدي ىىد الهس ىىؤولية ع ىىن ح ىىدوث ٌ ىىذي

االىحرافات ،الجٍات اإلشرافية أم الجٍات التىفيذية أو اإلدارة العميا.

-5اتخىىاذ اإلج ىراءات التصىىحيحية الهىاسىىبة لتعىىديل االىح ىراف وتشىىهل هىىا يمي(:الطراوىىىة،
)231: 2011

أ-الخط واألٌداف التي كاىت هوضوعة.
ب-إعادة توزيع الهٍام والهسؤوليات.

ت-تعديل في ليات الطر الهستخدهة والوسائل.
ث-قد تشهل أيضا اإلجراءات التصحيحية إعادة تدريب الهوظفين وتأٌيمٍم.
ج-الىظر في التشريعات واألىظهة وتعديمٍا.
ح-تعديل أساليب الرقابة واجراءاتٍا.
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شكل ( )2يوضح خطوات الرقابة

)1
تحديد

)3

معاييراألداء
)2
لياسالنتائج

الممارنة

)4

)5

تبخيص
ا نحرافات
اإليجابية

اتخاذ
اإلجراءات
التصحيحية

تحميك
أهداف
الرلابة

ما
األداءالفعلي

توجدانحرافاتمؤثر 
الهصدر ( :الىعيهى)159: 2008،

سادس اً  :خصائص النظام الرقابي الفعال
تعد الرقابة الداخمية فعالة وتحقه أٌدافٍا إذا توفرت بٍا الخصائص اآلتية:
 المرونة :قىدرة الىظىام الرقىابي عمىى التكييىف هىع الواقىع بهتغي ارتىً وتطىوري هىع تىوفر
ح ىىدود وضى ىواب لمهروى ىىة ،بحي ىىث ال تت ىىأثر هالءه ىىة ودق ىىة الىظ ىىام (ال ىىديري2011،
.)55:

 االقتصللاد :عىىدم ٌىىدر التكىىاليف بهعىىىى التكمفىىة أعمىىى هىىن الىىىاتل ،ههىىا يعىىىي وجىىود
خمل في أداء الرقابة (الطراوىة.)232: 2011،

 المالءمللة :أن تىىتالءم الرقابىىة هىىع طبيعىىة العهىىل والىشىىاط وطاقىىات األفىراد وظىىروف
الهىظهة وحجهٍا (الديري.)56: 2011،

 الوضوح :اختيار الرقابة لوسائل واضىحة والتىي تهىىع الغهىوض والمىبس فىي أدائٍىا،
وتحديىىد هعىىايير واضىىحة يهكىىن قساسىىٍا .كهىىا يجىىب أن ال يكىىون التعقيىىد فىىي خىرائ

وشىىبكات الرقابىىة ألن كثي ى ار هىىن اله ىدراء ال يسىىتطيعون تفسىىيرٌا ههىىا يجعمٍىىا غيىىر

فعالة في تحقيه األٌداف الهرجوة (الطراوىة .)232: 2011،


الموضوعية :تتسم العهمية الرقابية الفعالىة بالهوضىوعية بحيىث تكىون هقبولىة لىدى

العاهمين وهىاسبة لقدراتٍم بعيدة عن الترٌيب وتصيد األخطاء ،دون التساٌل الذي
يؤدي لمتسيب(ديري.)56: 2011،

 االستمرارية :بحيث تبقى العهمية الرقابية هالزهة األداء هن قبل بدء العهل وخىالل
التىفي ى ى ى ى ى ى ى ىىذ وبع ى ى ى ى ى ى ى ىىد التىفي ى ى ى ى ى ى ى ىىذ لتحدي ى ى ى ى ى ى ى ىىد االىح ارف ى ى ى ى ى ى ى ىىات ف ى ى ى ى ى ى ى ىىي ك ى ى ى ى ى ى ى ىىل هرحم ى ى ى ى ى ى ى ىىة
وتصحيحٍا(العرايشي) 22 :2015،
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 الدقلللة :البياى ىىات الغي ىىر دقيق ىىة والت ىىي يهك ىىن أن تتس ىىبب ف ىىي خم ىىه هش ىىكمة ل ىىم تك ىىن
هوج ىىودة ه ىىن قب ىىل تع ىىد ه ىىن أٌ ىىم الهش ىىكالت الت ىىي تواج ىىً الهدراء(الطراوى ىىة2011،

.)233:

 السللرعة :سىىرعة التىبىىؤ واكتشىىاف االىح ارفىىات فىىي الوقىىت الهىاسىىب تعىىد هىىن عواهىىل
ىج ى ى ى ى ىىاح الرقاب ى ى ى ى ىىة وفاعميتٍ ى ى ى ى ىىا ه ى ى ى ى ىىع س ى ى ى ى ىىرعة اس ى ى ى ى ىىترجاع الهعموه ى ى ى ى ىىات والتعاه ى ى ى ى ىىل

هعٍا(العرايشي.)22 :2015،

 تللوفر الخبللرة والقللدرات اإلداري لة والفنيللة لمقللائمين عمللى أجيللزة القابللة :االختيىىار
األهثىىل لمتشىىكيل التىظيهىىي القىىائم عمىىى الخب ىرة بهجىىاالت الىشىىاط وأسىىاليب العهىىل و
القدرة عمى التحميل الهىطقي(العرايشي.)22 :2015،
سابع اً  :أنواع الرقابة الداخمية
يختمف ىظام الرقابة الداخمية بحسب الٍدف الذي يراد هتابعتً ،و تشىهل العديىد هىن األىىواع

ىذكر هىٍا(حهد: )56: 2015،

 أنواع الرقابة من حيث الوظيفة

 .1أنظمة الرقابة اإلداريلة  :تشىهل الخطىة التىظيهيىة و اإلجىراءات و السىجالت و الوثىائه

الهتعمقة بعهميات اتخىاذ القى اررات و التىي تقىود إلىى تىرخيص اإلداري لمعهميىات  .و ٌىذا التىرخيص
وظيفت ىىً إداري ىىة تى ىرتب عم ىىى ىح ىىو هباش ىىر بالهس ىىؤولية ع ىىن تحقي ىىه أٌ ىىداف الهىظه ىىة ( الرش ىىيدي،

.)13: 2010

كها تشهل وسائل التىسيه و اإلجراءات الٍادفة لتحقيه أكبر قدر ههكن هن الكفاية اإلىتاجية هع
تشجيع االلتزام بالسياسات والق اررات اإلدارية وٌي تعتهد فىي سىبيل تحقيىه أٌىدافٍا وسىائل هتعىددة
هثل الكشوفات اإلحصائية و دراسات الوقت و الحركة ،و تقارير األداء ،والرقابة عمى الجودة ،و

الهوازىات التقديريىة  ،التكىاليف الهعياريىة و اسىتخدام الخىرائ و الرسىوم البياىيىة و ي ارجىع التىدريب
الهتىوعة لمهستخدهين (الخطيب .)45 :2010 ،

 .2الرقابلللة المحاسلللبية ٌ :ىىي رقابىىة عىىن البياىىىات الهاليىىة  ،و هٍهتٍىىا التأكىىد هىىن صىىحة

الهعاهالت الهالية هع الغير ،و التأكد هن أىٍا هؤيدي بهستىدات قاىوىية  ،واالطهئىان إلى ها هىن

شأىً أن يحهي األصول و الههتمكات ويحفى حىه الغيىر  ،وصىحة التسىجيل و التأكىد هىن السىير
وفقا لمقواعد و الهبادئ الهحاسبية السميهة (عياش.)31 :2005،

 .3الضلللبل اللللداخمي :ويشىىهل ٌىىذا الىىىوع هىىن الرقابىىة الداخميىىة الخطىىة التىظيهيىىة و جهيىىع

وسىىائل التىسىىيه و اإلج ىراءات الٍادفىىة إلىىى حهايىىة أصىىول الهشىىروع هىىن االخىىتالس و الضىىياع أو
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س ىىوء االس ىىتعهال .وتقس ىىيم العه ىىل ه ىىع الرقاب ىىة الذاتي ىىة بحي ىىث يخض ىىع عه ىىل ك ىىل هوظ ىىف هراجعى ىة
هوظىىف خىىر يشىىاركً تىفيىىذ العهميىىة ،كهىىا تعتهىىد عمىىى أن تحديىىد االختصاصىىات و السىىمطات و

الهسؤوليات ٌو األساس الذي يعتهد عميً الضب الداخمي (عبد هللا)19: 2002،
 الرقابة الداخمية من حيث التوقيت

تصىف الرقابىة الداخميىة هىن حيىث التوقيىت الىى خهسىة أىىواع وٌىي(العال -337 :1999،

:)339

 .1الرقابة الوقائية :وٌي رقابة قبل تىفيىذ العهميىات ،هٍهتٍىا أن تهىىع وقىوع األخطىاء قبىل

وقوعٍىىا  ،وتس ىهى بالرقابىىة الهسىىبقة حيىىث إىٍىىا تتهثىىل فىىي الض ىواب و القواعىىد و اإلج ىراءات التىىي
ت ىىىظم العه ىىل و تس ىىتبه ح ىىدوث األخط ىىاء و االىح ارف ىىات وه ىىن خ ىىالل ض ىىهان س ىىير األعه ىىال ف ىىي

االتجاي الصحيح.

 .2الرقابة المستمرة :وٌذا الىوع هن الرقابىة الداخميىة يهىارس بشىكل هتىزاهن أو هسىتهر هىع

تىفيذ األعهال و العهميات داخل الهىشأة ،هثل رقابة الهدراء لهرؤوسيٍم و العاهمين تحت إشىرافٍم

هىىن أجىىل تقىىديم الىصىىح و اإلرشىىاد و الهشىىورة لٍىىم ،و اتخىىاذ اإلج ىراءات التصىىحيحية لهعالجىىة أي
تعطل في خطوط اإلىتاج و الخدهات.

 .3الرقابللة العالجيللة :وٌىىي الرقابىىة التىىي تهىىارس بعىىد تىفيىىذ و بىىدء العهميىىات أو بعىىد إىجىىاز

هرحمىىة هىىن ه ارحىىل العهىىل أو أحىىد أج ازئىىً وتىىتم بعىىد اىتٍىىاء الفتىرة الهحىىددة ،وذلىىك بهقارىىىة األعهىىال

الهىجزة بالهعايير الهقررة.

 .4الرقابة المفاجئة :وتتم دون إىذار هسبه لمجٍة هوضوع الرقابة.
 .5الرقابة الدورية :وٌي رقابة هبرهجة وتتم عمى هراحل هحددة.

 أنواع الرقابة الداخمية من حيث المصدر

وقد صىف (العال  )337 :1999،أىواع الرقابة الداخمية هن حيث الهصدر كالتالي:
 .1الرقابللة الداخميللة :ويكىىون ٌىىذا الىىىوع هىىن الرقابىىة عىىىدها يتشىىكل فىىي الهىشىىأة قسىىم خىىاص
يقوم بهٍام الرقابة.
فيٍا.

 .2الرقابة الخارجية :عهمية الرقابة التي يقوم بٍا خرون هن خارج الهىشأة وليس هوظفين
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 أنواع الرقابة الداخمية من حيث المكان الذ تجر فيو
وتم تصىىيف أىىواع الرقابىة الداخميىة هىن حيىث الهكىان الىذي تجىري فيىً إلىى(العال :1999،

:)337

 .1الرقابة المكتبية :وٌي التي تتم بالشركة ىفسٍا أو الهىشأة أي داخل التىظيم وال تقتضي

اىتقاال لههارستٍا.

 .2الرقابة الحقمية :وٌي التي تتم في حقل أو هيدان العهل.

 الرقابة الداخمية من حيث أىدافيا

وقد ذكر (ياغي )87: 1983،في تصىيفً لمرقابة الداخمية هن حيث أٌدافٍا:
 .1الرقابلللة اإليجابيلللة :يرتك ىىز عم ىىى التحق ىىه ه ىىن أن التصى ىرفات و اإلجى ىراءات تس ىىير وفق ىىا
لألىظهة و الموائح و التعميهات و الق اررات السائدة ،بها يحقه األٌداف هىن جاىىب ،و الىظىر إلىى
الهسى ىىتقبل و التىبى ىىؤ هى ىىن خى ىىالل الد ارسى ىىة والتحميى ىىل به ى ىواطن الضى ىىعف و القصى ىىور و االىح ارفى ىىات

الهحتهل حدوثٍا و اخاذ اإلجراءات الالزهة لهن حدوثٍا هن جاىب خر.

 .2الرقابللة السللمبية :وٌىىذا الىىىوع هىىن الرقابىىة يركىىز عمىىى اكتشىىاف األخطىىاء و االىح ارفىىات،

كذلك العهل تصيدٌا فٍي ال تعهل عمى بيىان أوجىً القىوة و الضىعف فىي التىفيىذ وكىذلك ال تعهىل
عمى التوجيً و اإلرشاد لحل الهشكالت و كيفية تالشي األخطاء و ىواحي القصور هستقبال.

ويرى الباحث أن أٌم أىواع الرقابة ٌي الىابعىة هىن الىذات والتىي تتولىد هىن اىتهىاء الهسىتخدم

لهكان العهل بحيث يتولد الحرص واالجتٍاد عمىى أداء العهىل بكىل كفىاءة وفاعميىة ،وهىن العواهىل
الهساعدة عمى ذلك ٌو الوازع الىديىي ،والسىهو األخالقىي ،واعتبىار أن أي تقصىير فىي العهىل ٌىو

هس لضهير الهستخدم وىقص في شخصيتً.


ثامن اً  :الركائز األساسية لنظام الرقابة الداخمية
كهىىا ورد فىىي الهعىىايير الدوليىىة لمتىىدقيه هعيىىار(()400الهعىىايير االهريكيىىة والدوليىىة)2012،
الرقابىىة الداخميىىة تختمىىف هىىن هؤسسىىة ألخىىرى ،وذلىىك بىىاختالف حجىىم الهؤسسىىة ،الٍيكىىل التىظيهىىي
وطبيعىىة العهىىل ،ولكىىن ٌىىىاك عىاصىىر أساسىىية يجىىب أن تتىىوفر فىىي أي ىظىىام رقىىابي داخمىىي جيىىد

وٌي(قشطة:)15: 2013،
 .1الهحي الرقابي.
 .2ىظام هحاسبي.
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 .3إجراءات رقابية.
 .1الهحي الرقابي

الهح ىىي الرق ىىابي يعى ىىي وجٍ ىىة ىظ ىىر وفٍ ىىم اإلدارة العمي ىىا ورؤس ىىاء األقس ىىام لىظ ىىام الرقاب ىىة

الداخمية وأٌهيتٍا لمهؤسسة ،وذلك هن خالل تحميل ودارسة جهيع الجواىىب ذات الصىمة والهتعمقىة
بىظام الرقابة الداخمية الهعتهد.
 .2نظام محاسبي

الىظام الهحاسىبي يتكىون هىن السياسىات واإلجىراءات واألسىاليب الهوضىوعة هىن قبىل اإلدارة

لتعيىىين ،جهىىع ،تحميىىل ،تصىىىيف ،قيىىد وتقريىىر حىىول أىشىىطة الهؤسسىىة ،ولٍىىذا ال يهكىىن أن يكىىون
ٌىاك ىظام رقابة داخمية جيد بدون وجود ىظام هحاسبي جيد.
 .3إجراءات رقابية

باإلضافة إلى الهحي الرقابي والىظام الهحاسبي ،عمى اإلدارة عهل إجىراءات رقابيىة عمىى

الىشىىاط (العهميىىات ) وتتكىىون اإلج ىراءات الرقابيىىة هىىن الخط ىوات والسياس ىات التىىي يجىىب إتباعٍىىا

لمتأكد هن ضهان العهميات (التهيهي.)82: 2004،
تاسع اً  :إج راءات الرقابة الداخمية

تعد إجراءات الرقابة الداخمية ىقطة االىطال التي عىدٌا تبدأ العهمية الرقابيىة عهمٍىا ،و

عمى ضوء ها يسفر عىً فحص لإلجراءات الهختمفة يقىوم العىاهمون بالرقابىة برسىم برىىاهل الرقابىة

الهىاسىىىب وهى ىىن الوسى ىىائل واإلج ى ىراءات الرقابيىىىة الهسى ىىتخدهة لمتعى ىىرف عمى ىىى الىظىىىام الهطبى ىىه فى ىىي
الهؤسسة وتقييم هدى كفايتً ها يمى ىىي(ديري:)192: 2011،

 االستبيان :ويكون عمى شىكل قائهىة تضىم استفسىارات تحىوي األسىس السىميهة لهىا يجىب
أن تكون عميً الرقابة الداخمية وتقدم ٌذي األسئمة إلى هوظفي الهؤسسة الهختصين لإلجابة
عميٍا وترجع لمهدقه الذي يقوم بدوري هن التأكد هن اإلجابىات عىن طريىه االختبىار والعيىىة
وذلك لمحكم عمى درجة هتاىة الىظام .و هن هزايا ٌذي الطريقة:

 .1سىىٍولة التطبي ىىه هه ىىا يض ىىهن إبى ىراز هعظ ىىم خص ىىائص الىظ ىىام الهحاس ىىبي ف ىىي أي
هىشأة.

 .2توفير الوقت بحيث ال يقوم الهدقه بإىشىاء بىراهل تىدقيه خاصىة لكىل عهميىة تىدقيه
هىفردة

 .3تعتبر طريقة ال يعترض العهالء عمى تطبيقٍا.
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ولكىىن بىىالرغم هىىن ٌىىذي الخصىىائص يعيىىب عميىىً الىىبعض بأىىىً يتصىىف بعىىدم ه ارعىىاة الظىىروف

الخاصىىة لكىىل هؤسسىىة بسىىبب كوىىىً هوحىىدا لمهؤسسىىات الهختمفىىة و قىىد يقىىود القىىائهين عميىىً إلىىى
االكتفاء بً وعدم إجراء أي استفسارات أخرى قد تستمزهٍا الظروف.

 الممخص التذكير  :توضىع قواعىد و أسىس ىظىام رقابىة داخميىة سىميهة و ذلىك دون تحديىد

أسئمة هعيىة وتتهيز ٌذي الطريقة باالقتصاد في الوقت دون ضياع الهٍم هىٍا  ،أها عيوبٍا
فتىحصىىر فىىي كوىٍىىا ال تقىىود إلىىى التىىدوين الكتىىابي لهىىا ٌىىو عميىىً ىظىىام الرقابىىة الداخميىىة فىىي

الهشروع كها أىٍا ال تىطبه عمى الهشروعات ذات الطبيعة الخاصة باإلضافة إلىى أن ٌىذا

الهمخص أهر هتروك لمهراقب يضع األسس ويقوم باإلجراءات التي يراٌا هىاسبة.

 المالحظلللة الشخصلللية :تعىىد هىىن اإلج ىراءات الىاجحىىة لمرقابىىة ،وذلىىك لقىىرب اله ارقىىب هىىن
العى ىىاهمين ،فيعتهى ىىد هى ىىن خاللٍى ىىا تقى ىىديم الىصى ىىح والتوجيى ىىً ،كهى ىىا يهكى ىىن أن تتضى ىىهن هكافى ىىأة

الهتهيزين وتحفيزٌم.
 التقرير الوصفي :وصف اإلجراءات الهتبعة فىي الهؤسسىة لكىل عهميىة هىن العهميىات هىع
وصف ىظام الرقابىة و الىدورة الهسىتىدية و يتهيىز التقريىر الوصىفي بتحديىد ىقىاط الضىعف و
الىىىظم الهسىىتعهمة وهحاسىىبتٍا أهىىا عيبىىً فيىىتمخص فىىي صىىعوبة تتبىىع الشىىرح الهطىىول لىظىىام
الرقابة وصعوبة التأكد هن تغطيتً جهيع جواىب ىظام الرقابة في ذلك التقرير.
أىمية التقرير(مصمح:)2،3 :2013،
"عىد ىٍاية كل عهل رقابي ،يتجهع لدى الهراقب في هذكرات الفحص أو هشروع تقريىري كىم
كبيىىر هىىن الهعموهىىات ،والهالحظىىات ،والىتىىائل والتوصىىيات ،والحمىىول التقويهيىىة  ،التىىي يجىىب أن

تأخىىذ طريقٍىىا إلىىى التىفيىىذ عبىىر الطىىر التىىي حىىددتٍا ىظىىم الرقابىىة  ،وتبعىىا لىىذلك ،فإىىىً يتعىىين عمىىى
الهراقب أن يعد تقري ار يشهل جهيع تمك الهخرجات .ويعتبر تقرير الهراقب حمقة وصىل بىين وحىدة

الرقابى ىىة س ى ىواء كاىى ىىت داخميى ىىة أو خارجيى ىىة والى ىىو ازرات واإلدارة العاهى ىىة لمهىشى ىىأة وهسى ىىؤوليٍا وكافى ىىة

األط ىراف الهعىيىىة ،حيىىث أىىىً يىىزود اإلدارة الهىظهىىة أو الهشىىروع بالهعموهىىات بشىىأن هىىدى كفىىاءة
تطبيه واتباع أساليب الرقابة الوقائية ،وهدى االلتىزام بىظىام الرقابىة الداخميىة ،وبصىفة عاهىة يىزود

التقرير الهسؤولين بهعموهات بشأن أية اىحرافات في األعهال ويبرز أوجً القوة أيضا هثمهىا يبىرز
أوجً الضعف".
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شكل( )3يوضح هوقع عهمية إعداد التقارير ضهن العهمية الرقابية
البراهل

جهع الهعموهات والهعطيات

تىفيذ العهميات الرقابية

التقييم
التقرير

الهتابعة

(مصمح)2 :2013،

 الشللكاو  :تقىىديم هتمقىىي الخدهىىة لمشىىكاوي عمىىى العىىاهمين ،وهىىن ثىىم تقىىوم اإلدارة بفحىىص
تمك الشكاوي والتحري عن هدى صحتٍا وهعرفة أسبابٍا تهٍيدا لعالجٍا.

 الرقابلللة بالحاسلللوب :ه ىىن خ ىىالل بى ىراهل رقابي ىىة ترص ىىد جهي ىىع العهمي ىىات والحرك ىىات عم ىىى
البياىات.
عاشراً  :معيقات الرقابة الداخمية
تواجىىً العهميىىة الرقابيىىة العديىىد هىىن الهعيقىىات والتىىي تسىىاٌم فىىي إخ ىراج الرقابىىة الداخميىىة هىىن
هضهوىٍا والتي ذكرٌا العرايشي )43 :2015 (،كها يمي:
 االفراط في الرقابة :كل إدارة تسعى جاٌىدة لتحقيىه أٌىداف الهؤسسىة ههىا يىدفعٍا
الى هتابعة وهراقبة العاهمين حتى خصوصياتٍم.
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 نقللص المرونللة وتجنللب تحمللل المسللؤولية :فىىي كىىل هؤسسىىة ٌىىىاك هجهوعىىة هىىن

العىىاهمين الىىذين ال يقوهىىون بهىىا ٌىىو هطمىىوب هىىىٍم ،فبتىىالي يشىىكمون هقاوهىىة لمعهميىىة
الرقابية ،وهن الهالح أيضا أن ٌىاك هجهوعة هن العىاهمين الههيىزين الهجتٍىدين
يرفضون األساليب الرقابية لها تحهمً هن كبت لهشاعرٌم وحرياتٍم.

 الرقابللة االسللتبدادية وغيللر الدقيقللة :اسىىتخدام األسىىموب البوليسىىي لمرقابىىة الداخميىىة
يعتب ىىر أس ىىموب اس ىىتبدادي ي ىىدفع الع ىىاهمين حت ىىي الهجتٍ ىىدين ه ىىىٍم لهقاوه ىىة الرقاب ىىة

وعرقمة عهمٍا.

 عدم تقبل الشخص ألىداف المشروع.
 عدم عقالنية مستويات اإل نجاز.

 عدم الثقة بصحة المقاييس أو المعايير المستخدمة.

 االمراض المجتمعية مثل الرشوة والمحسوبية وتسريب المعمومات.
 الضغل النفسي الرافض لفكرة العمل تحت المجير.
حاد

عشر  :محددات القصور في الرقابة الداخمية

تتطمب الرقابة الفعالة توافر ٌيكل تىظيهي واضح يظٍر خطوط السمطة وسمسمة األواهىر ،ويحىدد

الهسؤولين وهواقع اتخاذ القرار في حالة ظٍىور اىح ارفىات ،وكهىا تتىأثر الرقابىة أيضىا بىىه القيىادة

السىىائد فىىي الهىظهىىة ،وهىىدى ىجاحىىً فىىي إثىىارة دافعيىىة األف ىراد ىحىىو العهىىل ،فىىإذا هىىا تىىوفرت سىىهات
القيادة في الهسئولين وكاىوا في وضع اتصالي جيد هع هرؤوسيٍم ،أصبحت عهميىة الرقابىة أكثىر

سٍولة وأعمى فاعمية وكفاءة (طً.)684: 2006،

إن وجىىود ىظىىام فعىىال لمرقابىىة الداخميىىة داخىىل الهؤسسىىة يحقىىه ضىىهاىات لمحىىد هىىن ارتكىىاب

االخطىىاء ،لىىذلك ،فىىإن ىظىىام الرقابىىة ربهىىا يعتريىىً ضىىعف وال يحقىىه الهطمىىوب لعىىدة أسىىباب أٌهٍىىا

(التهيهي:)88: 2004،

 إهكاىيىىة الخطىىأ اإلىسىىاىي الىىىاتل هىىن عىىدم االىتبىىاي ،غيىىاب الىىذٌن ،الخطىىأ فىىي التقىىدير أو

إساءة فٍم التعميهات.

 احتهاالت تخطي التعميهات الرقابية عن طريىه االتفىا هىع جٍىات هىن خىارج الهؤسسىة
أو هع الهوظفين هن داخل الهؤسسة.

 إهكاىي ى ىىة أن شخص ى ىىا هس ى ىىئوال أو أن اإلدارة العمي ى ىىا تس ى ىىيء اس ى ىىتعهال س ى ىىمطتٍا وتخط ى ىىي

إجراءات الرقابة الداخمية.
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 إهكاىية أن تصبح اإلجىراءات الرقابيىة غيىر كافيىة لمغىرض  ،فىي الظىروف ىظى ار لمتغيىرات

في الظروف وتوسيع ىشاط الحركة.

وتىىرى الد ارسىىة ان تىىوفر أىظهىىة رقابىىة داخميىىة فعالىىة يشىىكل هكوىىىا أساسىىيا فىىي إدارة الىىو ازرة
وركي ىزة رئيسىىية لتشىىغيمٍا السىىميم ويسىىاعدٌا عمىىى ضىىهان وتحقيىىه أٌىىدافٍا التىىي تطهىىح لٍىىا،

ويحد هن القصور في أىظهة الرقابة عن طريه التحول اإللكتروىي التىي يسىاٌم فىي إيجىاد
رقابىىة فعالىىة وضىىب داخمىىي سىىميم يعىىالل كافىىة الهخىىاطر ويىىؤدي إلىىى الحفىىاي عمىىى سىىالهة
الو ازرة عن طريه ىظام هحوسب ألعهالٍا بحيث يساعد ٌىذا الىظىام فىي الحىد هىن األخطىاء

اإلىساىية.

الخالصللة :تىاولىىىا فىىي ٌ ىذا الهبحىىث الحىىديث عىىن أٌهيىىة الرقابىىة ودورٌىىا فىىي الحفىىاي

عمى السموك الهىظم لموصول لألٌداف الهرجوة عن طريه اإلجراءات الرقابية التي تضعٍا

اإلدارة العميىىا ،وقىىد بىىرزت أٌهي ىىة ذلىىك بعىىد التوسىىع الكبي ىىر فىىي عهىىل الهؤسسىىات وظٍ ىىور
الحاجى ىىة لحهاي ى ىىة األص ى ىىول والهى ى ىوارد ،والهس ى ىىاعدة فى ىىي تش ى ىىجيع الع ى ىىاهمين لاللت ى ىزام بتطبي ى ىىه

السياسىىات واإلج ىراءات الت ىىي تتضىىهىٍا ل ىوائح وىظ ىىم العهىىل والهسىىاعدة ف ىىي اتخىىاذ القىى اررات
السى ىىميهة عى ىىن طريى ىىه تزويى ىىد اإلدارة العميى ىىا بالهعموهى ىىات الهىاسى ىىبة عى ىىن سى ىىير العهى ىىل فى ىىي

الهؤسسىىات ،ويتىىأتى ذلىىك بالوصىىول إلج ىراءات رقابيىىة سىىميهة تحقىىه أٌىىداف اإلدارة العميىىا.
وبسبب وجود القصور البشري كان البد هن البحث عىن وسىائل تعىزز هىن إجىراءات الرقابىة

الداخمي ىىة ف ىىي الهؤسس ىىات ،ولمث ىىورة العمهي ىىة الحاص ىىمة ف ىىي هج ىىال التحى ىوالت اإللكتروىيى ىة ف ىىي
اإلدارة كىىان البىىد هىىن اسىىتغالل ذلىىك فىىي تطىىوير اإلجىراءات الرقابيىىة فىىي الهؤسسىىات ،وٌىىذا

هجال حديثىا في الهبحث الثالث لٍذي الد ارسىة الىذي سىىتىاول بىً عالقىة التحىول اإللكتروىىي

بإجراءات الرقابة.
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المبحث الثالث
عالقة التحول اإللكتروني بإجراءات الرقابة
أوالً  :تمييد
يعد التحول اإللكتروىي بأدواتً الهتطورة ذا أٌهية بالغة في تأثيري عمى الحياة اإلىساىية هىذ الثىورة

الصىاعية ،كها أثر التحول اإللكتروىي فىي حيىاة الشىعوب والهؤسسىات والىدول والتىي أصىبحت ال
غىى عىٍا  ،فها تشٍدي الرقابة الداخميىة هىن تحىول تقىىي هتسىارع ىىاتل عىن التطىورات الهتالحقىة

ف ىىي هج ىىال أجٍى ىزة الحاس ىىوب والبرهجي ىىات وأجٍى ىزة االتص ىىاالت ووس ىىائمٍا ،أدى إل ىىى قي ىىام الرقاب ىىة
الداخمية بها ٌو هطموب هىٍا ،بسبب الكم الٍائل هن الهعموهات الذي يىهو ويىتقل بسٍولة ويسر

ها بين اإلدارات ،األهر الذي جعل هن تكىولوجيىا الهعموهىات وسىيمة هٍهىة فىي األعهىال الرقابيىة

الحديثة وأصبح يتطمب هن الهؤسسات عمى اختالف أىواعٍا وأحجاهٍىا هواكبىة ٌىذا التقىدم التقىىي
الٍائىىل إذا كىىان ٌىىدفٍا البقىىاء فىىي بيئىىة الهىافسىىة ،فمقىىد دخىىل العىىالم عص ى ار هتطىىو ار لىىيس لىىً حىىدود
يىىؤدي فيىىً التحىىول اإللكتروىىىي دور األعهىىدة الحاهمىىة لٍىىذا التقىىدم الىىذي أصىىبح عالهىىة ههي ىزة لٍىىذا

العصر.
إن اس ىىتخدام الحاس ىىوب ف ىىي هج ىىال الرقاب ىىة والهتابع ىىة أدى إل ىىى التوس ىىع ف ىىي تحمي ىىل الىت ىىائل

ووضع هؤشرات ٌاهة تسهح بإهكاىية التىبؤ وسرعة اكتشاف االىح ارفىات الفعميىة ،كهىا أن هعىايير
الرقابىىة أصىىبحت أكثىىر دقىىة وشىىهولية ،باإلضىىافة إلىىى أىٍىىا أصىىبحت ىيىىة ىظىىر لتقمىىيص الف ىىار
الزهىي بين التىفيذ والرقابة(احهد.)96 :2006،

تكهى ىىن إشى ىىكالية العهى ىىل الرقى ىىابي التقميىىىدي فى ىىي قدرتى ىىً عمى ىىى التعاهى ىىل هى ىىع الكى ىىم الٍائى ىىل هى ىىن

الهعموه ىىات بالس ىىرعة وال ىىزهن والدق ىىة الهطموبى ىة ألي ىش ىىاط ،ف ىىي ح ىىين أن الرقاب ىىة الهعته ىىدة عم ىىى

التحول اإللكتروىي في أىشطتٍا أصىبحت أكثىر قىدرة عمىى رفىع أداء وجىودة الرقابىة لهىا تهمكىً هىن
أدوات فعالىىة ،لٍىىذا سىىوف ىتحىىدث فىىي ٌىىذا الهبحىىث عىىن االسىىتفادة هىىن التحىىول اإللكتروىىىي فىىي

إجراءات الرقابة الداخمية.

ثاني اً  :إدارة التحول اإل لك تروني إل ج راءات الرقابة الداخمية
فىي ظىل ٌىذا التطىور التقىىي الهتواصىل والتقىدم الهىذٌل فىي وسىائ االتصىال وفىي ظىل ٌىذا الىهىو

الهتسارع الىذي تشىٍدي صىىاعة تكىولوجيىا الهعموهىات هىن أقهىار صىىاعية وٌواتىف هحهولىة وت ازيىد
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أعىىداد هسىىتخدهي االىترىيىىت هىىن جٍىىة وتعقىىد وتىىىوع العهميىىات التىىي تقىىوم بٍىىا الهؤسسىىات الهاليىىة
والرقابية هن جٍة أخرى أصبح التحول اإللكتروىي أحد أساسيات ىشاط الهؤسسات الرقابية.

وان تقىي ىىات التح ىىول اإللكتروى ىىي الهس ىىتخدهة والهط ىىورة تٍ ىىدف إل ىىى تحقي ىىه أٌ ىىداف الرقاب ىىة

الداخمية التي لم تتحقه في العهل التقميدي وتطبيه االبتكارات الهرتبطىة بىالتحول اإللكتروىىي فىي
العهل الرقابي.

ويجب أن تشٍد الهرحمة الهقبمة توسعا هتزايدا لإلىفا عمى التحول اإللكتروىي لمتكيىف هىع

هعطي ىىات الث ىىورة التكىولوجي ىىة بٍ ىىدف ض ىىهان بق ىىاء الهؤسس ىىات الحكوهي ىىة واس ىىتهرارٌا ف ىىي تحقي ىىه
هس ىىتويات أعم ىىى وتق ىىديم أفض ىىل الخ ىىدهات .ولك ىىن يهك ىىن الق ىىول وألج ىىل الرقاب ىىة الداخمي ىىة الجي ىىدة

والهعقول ىىة ،ال ب ىىد ان تت ىىوفر ف ىىي إدارة التح ىىول اإللكتروى ىىي التقس ىىيهات اآلتي ىىة (التهيه ىىي2004،

.)138:

 ملللدير إدارة التحلللول اإللكترونلللي :ويك ىىون هس ىىؤوال ع ىىن جهي ىىع اعه ىىال اإلدارة  ،ووض ىىع
إج ىراءات الرقابىىة والتىىي تضىىهن حسىىن سىىير العهىىل ،وتوزيىىع االعهىىال بىىين الهش ىرفين أو
رؤساء األقسام.

 محمللل الللنظم :ويكىىون هسىىؤوال عىىن تصىىهيم وسىىائل الىظىىام وخ ىرائ الب ىراهل ،وفقىىا لحاجىىة
الهؤسس ىىة ،ووفق ىىا ألح ىىدث األس ىىاليب الفىي ىىة ،وعمي ىىً ان يك ىىون دارس ىىا وه ىىؤٌال إلهكاىي ىىات
اآلالت الهس ىىتخدهة ه ىىن ىاحي ىىة وحاج ىىات الهؤسس ىىة لمهعموه ىىات ه ىىن ىاحي ىىة أخ ىىرى ،وٌ ىىذا
يتطمب بالضرورة ان يكون ذا دراية بكافة أىشطة الهشروع وأٌدافً وعالقتً التىظيهية.

 المبرمج :ويكون هسئوال عن تصهيم وكتابىة البىراهل وطبقىا لتحمىيالت هحمىل الىىظم وذلىك
عن طريه خرائ خطوات العهل لمبرىاهل الهعين وهن ثم تحويمٍا الى لغة تفٍهٍا االلة،
وتىىتم ٌىىذي الخطىىوة عىىن طريىىه اسىىتخدام اخىىدى المغىىات اإلجرائيىىة الهتعىىارف عميٍىىا ،هىىع

استخدام ترجهة لترجهة ٌذي المغة الى لغىة االلىة ،وهىن ثىم يقىوم باختيىار البرىىاهل الهعىين
الكتشىىاف أيىىة أخطىىاء فىىي تصىىهيهً او كتابتىىً وذلىىك بغيىىة إصىىالحً ،واخيىىر يقىىوم بإعىىداد

دليل العهل لهشغمي الجٍاز.

 مشغل الجياز :ويكون هسؤوال عن تشغيل الجٍاز طبقا لدليل العهل الذي سىبه ان اعىدي
الهبرهل ،وفي بعض األحيان يسهح لهشغل الجٍىاز بالتىدخل لتصىحيح خطىأ هعىين اثىىاء

تشغيل برىاهل هحدد.
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 أملللين المكتبلللة :ويكى ىون هس ىىؤوال ع ىىن االحتف ىىاي ب ىىالبراهل والهمف ىىات الرئيس ىىية والس ىىجالت
التفص ىىيمية وغيرٌىىىا هىىىن الس ىىجالت الٍاهى ىىة الهحفوظ ىىة عم ىىى وسى ىىائل التخ ى ىزين الهختمفىىىة،
وألغى ىراض الرقاب ىىة عم ىىى ٌ ىىذي البى ىراهل والهمف ىىات والس ىىجالت يح ىىتف اه ىىين الهكتب ىىة بىظ ىىام

دفتري يثبت فيً حركتٍا دخوال وخروجا.

ترى الدراسة وهن خالل الواقع العهمي لمباحث في الرقابىة الداخميىة لىو ازرة الصىحة أىىً يجىب

إضىىافة عضىىو هىىن كىىل تخصىىص فىىىي هثىىل (طبيىىب ههىىرض ،فىىىي هختبىىر ،فىىىي أشىىعة )...
حتىىي يىىتم التواصىىل بيىىىٍم وبىىين ىظىىم الهعموهىىات ليحىىول حاجىىاتٍم لب ىراهل هىىن قبىىل الهبىىرهل

وحل اإلشكاليات التي تعترضٍم.

ثالث اً  :خصائص التحول اإل لكتروني لمرقابة الداخمية
هه ىىا الش ىىك في ىىً أن التح ىىول اإللكتروى ىىي يهتم ىىك هجهوع ىىة ه ىىن الخص ىىائص تجعم ىىً ه ىىؤٌال لت ىىوفير
الهعموهىىات الرقابيىىة بالشىىكل الىىذي يمبىىي الهتطمبىىات الرقابيىىة وهىىن ٌىىذي الخصىىائص ٌىىي ( جهعىىة،

:)175 :2000

 السرعة الفائقة في الحصول عمى المعمومات ومعالجتيا  :تزويد الرقابة الداخمية
بالهعموهات الالزهة التخاذ الق اررات بالسرعة الهطموبة.
 الدقة العالية في الحصلول عملى النتلائج  :حيىث يىوفر التحىول اإللكتروىىي الىتىائل
بدقىة عاليىة جىىدا فضىال عمىىى أىىً يعطىىي ىتىائل خاليىة هىىن أي ىسىبة خطىىأ إال هىا قىىد
يرتكبً الهمقن أثىاء عهمية إدخال البياىات هن أخطاء.

 الموثوقيللة  :يىىوفر التحىىول اإللكتروىىىي العهىىل بشىىكل هتواصىىل لفت ىرات طويمىىة هىىن
الزهن دون تعب هها يكسب الرقابة هيزة هٍهة جدا في الهتابعة والهراقبة.

 التوافق  :يهكن لمتحول اإللكتروىي إجراء العديد هن اإلختبىارات الرقابيىة الهبرهجىة
هسىىبقا لمتأكىىد هىىن تحقىىه الشىىروط التىىي يطمبٍىىا الىظىىام هثىىل إعىىادة الطمىىب بالىسىىبة

لمهخزون هن الهواد ووظائف أخرى يهكن برهجتٍا بحسب حاجة الهستخدهين.

 التخلللزين  :الق ىىدرة عم ىىى تخى ىزين ك ىىم ٌائ ىىل ه ىىن البياى ىىات بص ىىورة هؤقت ىىة أو دائه ىىة
تستطيع الرقابة الداخمية االستفادة هىٍا واستخراج ها تريد وقت الحاجة.
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رابع اً  :م زايا استخدام التحول اإل لكتروني في الرقابة الداخمية
إن الستخدام التحول اإللكتروىي هزايا تساعد الرقابة الداخمية عمى تحقيه أٌدافٍا بشكل أفضىل
وهن هزاياي اآلتي(عبد الجواد:2013،ىت):

 تساعد في استخدام أساليب التحميل بالهقارىات والىسىب ويسىتخرج هؤشىرات وهعىالم
تساعد في الهراقبة وتقويم األداء بسرعة.

 تساعد هن سرعة استرجاع البياىات والهعموهات الهخزىة داخىل ذاكىرة الكهبيىوتر أو
عمي الديسكات وىحوٌا وٌذا يهكىً هن إعادة الىظر في بعض الهالحظات.
 تساعد في تطبيه ىظام شبكة الهعموهات اإللكتروىية ]  [Inter – Netفي الرقابة
عمي فروع الهؤسسة الداخمية والخارجية.
 إهكاىيىىات التحىىول اإللكتروىىىي فىىي تىفيىىذ عهميىىات الرقابىىة الداخميىىة هىىن خىىالل وضىىع
براهل هراقبة وقد تكون براهل جاٌزة أو هعدة لغرض هحدد أو براهل عاهة.

خامس اً  :ممي زات استخدام الرقابة المعتمدة عمى ا لتحول اإل لكتروني
 الحىىد هىىن الهفاجىىبت بسىىبب الرقابىىة الهسىىتهرة بىىدال هىىن الرقابىىة الدوريىىة(ىجم2004،
.)142:

 رفىىع كفىىاءة وفاعميىىة أداء وعهىىل الرقابىىة وحهايىىة الهىوارد والبياىىىات والهعموهىىات التىىي
تحص ىىل عميٍ ىىا ،والبى ىراهل الت ىىي تق ىىوم بتخزيىٍ ىىا وادارتٍ ىىا وتش ىىغيمٍا (ياس ىىين2007،

)229:

 الكشف الهبكر لالىحرافات وتصحيحٍا بالتزاهن هع التىفيذ دون الرجوع الى الوراء،
وهىع حدوثٍا هستقبال (العالول.)31: 2011،

 تتبىىع هعىىايير وسياسىىات هحىىددة وهبرهجىىة ليىىا هسىىبقا تسىىاعد اإلدارة عمىىى تحقيىىه
أٌدافٍا (العرايشي.)28: 2015،
 تحقيىىه هبىىدأ الهروىىىة والكفايىىة ،حيىىث يعهىىل ىظىىام الرقابىىة اإللكتروىي ىة بكفىىاءة عىىىد
تغيير الخط  ،ليغطي الهدى القريب والبعيد(العرايشي.)28:2015: ،

35

سادس اً  :معوقلات وعيلوب الرقابلة المعتملدة عملى ا لتحلول اإل لكترونلي (ى جىم ‘ : 2004
) 215

 عدم قىاعة اإلدارة العميا بأٌهية الرقابة اإللكتروىية.
 افتقارٌ ىىا الرقاب ىىة اإللكتروىيى ىة أحياى ىىا إل ىىى التفاع ىىل اإلىس ىىاىي ال ىىذي ٌ ىىو أس ىىاس لك ىىل
تطور حقيقي.



ضعف الوعي لدى العاهمين بأٌهية الرقابة اإللكتروىية.

 عدم وجود سياسة فىية هوحدة لمتخطي والتىسيه لمرقابة اإللكتروىية.
 الهخاطر األهىية هن تسرب الهعموهات لضعف الحهاية اإللكتروىية.
سابع اً  :تطبيقات التحول اإل لكتروني ودوره في تعزيز الرقابة الداخمية
قىىدم التحىىول اإللكتروىىىي الكثيىىر هىىن التطبيقىىات التىىي تتهيىىز بالحصىىول عمىىى الخب ىرة الىىىادرة لىىدى
الخب ىراء فىىي هختمىىف التخصصىىات ،وكىىذلك زيىىادة اإلىتاجيىىة هىىن خىىالل خفىىض تكىىاليف االسىىتعاىة

بىىالخبراء والتكىىاليف الىاتجىىة هىىن أخطىىاء العىصىىر البشىىري باإلضىىافة إلىىى زيىىادة جىىودة الهخرجىىات،
والهروىة في تهكين الهستخدم هىن طىرح أسىئمة هىن قبيىل لهىاذا؟ وكيىف؟ تىم تعىديل الهىدخالت هىن

الهعموهات بىاء عمى إجابات ٌذي األسئمة ،وكمٍا هيزات تعزز هن الرقابة الداخمية ،والهقدرة عمىى
العهىىل بهعموهىىات غيىىر كاهمىىة أو هؤكىىدة ،حيىىث يسىىتطيع الىظىىام التعاهىىل هىىع هعموهىىات احتهاليىىة

وتقىديم أفضىىل هشىىورة ههكىىىة فىىي ضىىوء ٌىىذي الهعموهىىات .واهكاىيىىة ىقىىل الهعرفىىة إلىىى أهكىىىة بعيىىدة،

وتتهيىىز كىىذلك بحف ى الهعموهىىات فىىي صىىورة حيىىة وىشىىطة ويتهثىىل ذلىىك فىىي أىٍىىا ال تتعىىرض لهىىا

يتع ىىرض ل ىىً البش ىىر ه ىىن تع ىىب وارٌ ىىا  ،باإلض ىىافة إل ىىى الق ىىدرة عم ىىى تط ىىوير ق ىىدرات هس ىىتخدهيٍا
بالتدريب واكتساب الخبرة هن الىظام (سميهان .)14 :2010 ،وتجعل الهعارف والخبىرات هتىوافرة

حتىىى فىىي ظىىل غيىىاب الخبيىىر أو بعىىدي ألي سىىبب هىىن األسىىباب ،فٍىىي قىىادرة عمىىى العهىىل أربع ىىا

وعشرين ساعة ،وبذلك فإىٍا تسهح بزيادة االىتاجية وبالتالي زيادة الربح (باهفمح.)45 :2005 ،

ويضيف (الشرقاوي )68 :1996 ،بأىً يوجد كثير هن الهشاكل التي ال يستطيع الخبيىر البشىري
وصفٍا بصورة سميهة أو التعبير عىٍا ،وقد يعجز الىبعض هىىٍم عىن تفصىيل وتوضىيح الهىٍجيىة

الهتبعة لحىل الهشىكمة والتعاهىل هعٍىا ،وبالتىالي يصىعب عمىى هٍىىدس الهعرفىة تحويىل الخبىرة إلىى
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رهوز تستخدم في بىاء التطبيه اإللكتروىي  ،وٌىىا تعتبىر قابميىة تحويىل هعرفىة الخبىراء إلىى قواعىد
ورهوز يعهل وفقٍا التطبيه اإللكتروىي أحد أٌم العواهل لىجاح استخدام الىظام الخبير.

ممخص أشير التطبيقات اإللكترونية والتي تعزز الرقابة الفنية موضحة بالجدول االتي:
جدول ( :)1أشير التطبيقات اإللكترونية التي تعزز الرقابة الفنية في المؤسسات الصحية.
الهوضوع

اسم البرىاهل

أهراض الدم والسحايا

MYCIN

األهراض الباطىية

INTERNIST/CADUCEUS

السرطان

ONCOCIN

الجموكوها

CASNET

االضطرابات الكموية

PIP

هتابعة هرضى العىاية الهركزة

VM(12)Fagan

األهراض الصدرية

PUFF

الم الهعوية

SPHINX

الرهد

Iris

القمب

DIGITALIS

PHCOHTROL

ABEL

تخطي التجارب البيولوجية

MOLGEN

تحميل البروتين

CRYSALIS

ضغ الدم الشرياىي

SAM

(إسهاعيل وفتحي)131 :2004،
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الخالصة
تم الحديث فىي ٌىذا الهبحىث عىن الفوائد ال ترتبدت لىدا التلدو اإللكتروند وكيفيدت إسدامهام يد
تعزيز الرقمبت ال اخىيت ،ك م سىط الضوء لىا أن أح أهد سدبت تعزيدز الرقمبدت ال اخىيدت تو يد
التكنولوجيددم الرق يددت ويددم هنتوهددت هتكمهىددت ت د ت ت ددكيت إدارة لمتحىىول اإللكتروىىىي إلج ىراءات
الرقابة الداخمية والتي تتكون هن هدير التحول اإللكتروىي وفىيين فىي هجىاالت هختمفىة هىع هحمىل
ىظىىم وهبىىرهل  ،هشىىغل الجٍىىاز وأهىىين هكتبىىة ،وتطرقىىت الد ارسىىة ألبعىىاد وه ازيىىا التحىىول اإللكتروىىىي
الت ىىي يهك ىىن ه ىىن خاللٍ ىىا تط ىىوير إجى ىراءات الرقاب ىىة الداخمي ىىة والت ىىي تعته ىىد عم ىىى الس ىىرعة والدق ىىة
والهوثوقيىىة والقىىدرة عمىىى التخىزين بشىىكل كبيىىر ،ثىىم عرضىىت الد ارسىىة بعىىض التطبيقىىات اإللكتروىيىة
التىىي هىىن شىىأىٍا رفىىع األداء وسىىرعة اإلىجىىاز وتقميىىل األخطىىاء وضىىب العهىىل وبالتىىالي تسىىٍم فىىي
تعزيىىز اإلجىراءات الرقابيىىة عمىىى الهٍىىام الفىيىىة واإلداريىة لمرقابىىة فىىي و ازرة الصىىحة والتىىي سىىىتحدث
عىٍا باختصار في الهبحث التالي وٌو الهبحث الرابع.
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المبحث الرابع
تعريف بوزارة الصحة وتوصيف عممياتيا
أوالً  :نبذة عن و زارة الصحة
ىاء عمىىى
ىشىىأة و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية سىىىة 1994م وفىىه تشىىكيل السىىمطة الوطىيىىة الفمسىىطيىية بىى ّ
اتفاقية أوسمو ،وو ازرة الصحة ٌي الهؤسسة الحكوهية التي تعهل عمى تطوير األداء في القطىاع

الصىحي واالرتقىىاء بىىً وذلىىك لضىىهان إدارة القطىىاع الصىحي بشىىكل هٍىىىي سىىميم وخمىىه قيىىادة قىىادرة
عمى وضع السياسات وتىظيم العهل وضهان توفير خدهات ىوعية في كل القطاع الصحي العىام

والخاص .وتسعى الو ازرة لتحقيه ىظىام صىحي شىاهل هتكاهىل يسىاٌم فىي تحسىين وتعزيىز هسىتدام

لموض ى ىىع الص ى ىىحي به ى ىىا في ى ىىً الهح ى ىىددات الرئيس ى ىىية لمص ى ىىحة(الخطة االس ى ىىتراتيجية ل ى ىىو ازرة الص ى ىىحة
الفمسطيىية).
وتقدم الو ازرة خدهاتٍا هىن خىالل شىبكة هتكاهمىة هىن اإلدارات العاهىة والوحىدات واإلدارات جهيعٍىا

أىشأت هن اجل تقديم الخدهة لمهواطن وبجودة عالية

(.التقرير السىوي لو ازرة الصحة  2015غزة فمسطين)

ثاني اً  :الخدمة الصحية المقدمة في و زارة الصحة الفمسطينية
المستشفيات العاممة في وزارة الصحة الفمسطينية
تدير اإلدارة العاهة لمهستشفيات في و ازرة الصحة ( )%62.5هن أسىرة الهستشىفيات العاهىة فىي

فمسىىطين )%41.3( :هىىن أسىرة الهستشىىفيات الهتخصصىىة؛ ( )%14.7هىىن أسىرة الىوالدة ،وجهيىىع
أس ىرة األه ىراض الىفسىىية والعصىىبية .ويبمىىف عىىدد هستشىىفيات و ازرة الصىىحة ( )26هستشىىفى ،بسىىعة

سريرية قدرٌا ( )3.258سري ار؛ أي ( )%54.2هن إجهالي عىدد األسىرة فىي فمسىطين .يوجىد 13
هستشفى هن هستشفيات و ازرة الصحة في الضفة الغربية ،بسىعة سىريرية قىدرٌا ( )1.594سىري ار،

وٌىىو هىىا يعىىادل ()%48.9هىىن هجهىىل أس ىرة هستشىىفيات و ازرة الصىىحة فىىي قطىىاع غ ىزة ()1.664؛

أي ( )%51.1هن هجهل أسرة هستشفيات و ازرة الصحة في

فمسطين(و ازرة الصحة .)2016،

المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة
بحسب التقرير السىوي لو ازرة الصحة الفمسطيىية الصادر فىي  2015بمىف عىدد الهستشىفيات غيىر
الحكوهيىى ىىة التى ى ىىي ال تتبى ى ىىع لىى ىىو ازرة الصى ى ىىحة الفمسى ى ىىطيىية ( )54هستش ى ىىفى ،بسى ى ىىعة س ى ى ىريرية تقى ى ىىدر
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ب( )2.748سري ار ،تشكل ها ىسىبتً ( )45.8هىن هجهىوع االسىرة فىي الهستشىفيات فىي فمسىطين،

حيىىث يهمىىك القطىىاع الخىىاص ( )15هستشىىفى هىٍىىا ،بسىىعة س ىريرية قىىدرٌا ( )472س ىري ار؛ أي هىىا
ىسبتً ( )%7.9هن هجهوع أسرة الهستشفيات في فمسطين .بيىها تهمك الهىظهات غير الحكوهية

( )35هستشىىفى ،بسىىعة س ىريرية قىىدرٌا ( )2.052س ىري ار ،أي هىىا ىسىىبتً ( )%34.2هىىن هجهىىوع
أس ىرة الهستشىىفيات فىىي فمسىىطين؛ ٌىىذا باإلضىىافة إلىىى الهستشىىفيات التىىي تىىدار هىىن قبىىل الخىىدهات

العسكرية ،وكذلك هستشفى وكالة غوث وتشغيل الالجئين في

قمقيمية(و ازرة الصحة الفمسطيىية.)2016 ،

خدمات الرعاية الصحية األولية
فىىي العىىام ( )2012بمىىف عىىدد ه اركىىز الرعايىىة األوليىىة فىىي فمسىىطين  750هرك ى از صىىحيا هىىن بيىٍىىا
( )603عيىىادة وهركىىز صىىحي فىىي الضىىفة الغربيىىة و( )147هركى از فىىي قطىىاع غىزة .فيهىىا بمىىف عىىدد
ه اركىىز و ازرة الصىىحة ( )460هرك ى از صىىحيا ،بواقىىع ( )%61.3هىىن هجهىىوع اله اركىىز الصىىحية فىىي

فمسطين(لبد.)2017،

ومن خلالل عملل الباحلث فلي وزارة الصلحة الفمسلطينية المحافظلات الجنوبيلة فإنلو يلرى تطلو اًر

ممحوظاً في القطاع الصحي نذكر منيا عمى سبيل المثال:
 جراحة القمب الهفتوح
 القسطرة
 زراعة الكمى

كبير عمى الخلدمات
في حين أن الحصار المفروض عمى المحافظات الجنوبية أحدث
تأثير اً
اً

الصحية المقدمة وخصوصاً في المجاالت اآلتية:
 إدخال األجٍزة والهعدات الطبية.
 قطع الغيار الهستخدهة ألغراض الصياىة.
 ترهيم وتأٌيل الهستشفيات والهراكز الصحية.
 توفير األدوية لمهرضى الهقيهين والهزهىين.
 الخدهة الهقدهة لألطفال الخدج.
 الخدهة الهقدهة لهرضى العىاية الهركزة.
 الخدهة الهقدهة لمهرضى الهزهىين.
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 الخدهة الهقدهة لهرضى الغسيل الكموي.
 اىقطاع التيار الكٍربائي الهستهر ،أتمف عددا هن األجٍزة والهعدات الطبية".
وقىىد أولىىت و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية اٌتهاهىىا كبي ى ار بكى ٍىل هىىن الرقابىىة الداخميىىة فأىشىىأت إدارة

عاهة لذلك ،وكذلك بالتحوالت اإللكتروىية بالو ازرة فأىشىأت وحىدة تكىولوجيىا الهعموهىات وسىىتحدث
بإيجاز في ٌذا الهبحث عن كل هن اإلدارة العاهة لمرقابة الداخمية وكىذلك عمىى وحىدة تكىولوجيىا

الهعموهات وصياىة الحاسوب.
اإلدارة العامة لمرقابة الداخمية:
تعتبىىر اإلدارة العاهىىة لمرقابىىة الداخميىىة واحىىدة هىىن أٌىىم اإلدارات العاهىىة الهركزيىىة فىىي الىىو ازرة
وتكتسب ٌذي األٌهية هن أىٍا تتبىع هباشىرة لهعىالي الىوزير ،األهىر الىذي يجعمٍىا تمعىب دو ار ههيى از
في تحسين جودة الخدهات الصحية التي تقدهٍا الو ازرة وذلك هىن خىالل الهالحظىات والتوصىيات

الرقابية التي ترفعٍا لموزير ،فٍي تطمع الو ازرة عمى هستوى جودة الخدهات الصىحية وعمىى ىقىاط
الض ىىعف وجواى ىىب القص ىىور الت ىىي ق ىىد ي ىىتم ارتكابٍ ىىا أو ح ىىدوثٍا خ ىىالل تق ىىديم الخ ىىدهات الص ىىحية،
باإلضىىافة إلىىى تقىىديم االقت ارحىىات والحمىىول والتوصىىيات التىىي تهكىىن هىىن تجىىىب الوقىىوع باألخطىىاء

الطبية والصحية واليات هعالجتٍا.
تتألف اإلدارة العاهة لمرقابة الداخمية هن أربع دوائر ٌي(و ازرة الصحة:)2016،
(دائرة الرقابية اإلدارية ،دائرة الرقابة الفىية ،دائرة الرقابية الهالية ،دائرة رقابة الهشاريع).
لق ىىد ح ىىددت اإلدارة العاه ىىة لمرقاب ىىة الداخمي ىىة ب ىىو ازرة الص ىىحة لىفس ىىٍا األٌ ىىداف اإلس ىىتراتيجية

الثالث اآلتية هن بين األٌداف اإلستراتيجية التسعة الهدرجة في خطة و ازرة الصحة اإلستراتيجية
وٌي عمى الىحو اآلتي(و ازرة الصحة:)2016،
 .1ضهان تقديم الخدهات الصحية األساسية والعهل عمى ضهان تقديهٍا بجودة عالية.
 .2رفىىع فاعمي ىىة اس ىىتخدام اله ىوارد الهتاح ىىة والعه ىىل عم ىىى ترشىىيد اس ىىتٍالكٍا بغ ىىرض تحقي ىىه

الكفاءة والفاعمية.

 .3الهساٌهة في بىاء ىظام إداري فعال يساٌم في إرساء العدل واىصاف الهوظفين ويهكن

هن االستفادة هن قدراتٍم وهؤٌالتٍم وتحقيه الرضا الوظيفي.
الهعىىيقىات(و ازرة الصحة:)2016،
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 .1ىقص الكادر البشري العاهل.
 .2عدم توفر سيارة ىقل هوظفي اإلدارة بصورة دائهة.
 .3تكميف بعض هوظفي الدائرة بمجان إضافية أخرى.
 .4عىدم تىىوفير كىىل هىن البرىىىاهل الهىىالي الهوحىد وبرىىىاهل التىىاهين الصىحي الهحوسىىب لىىدائرة

الرقابة الهالية بشكل يسهح باستخراج التقارير الهالية الهطموبة.

وهىىن خىىالل العهىىل فىىي اإلدارة العاهىىة لمرقابىىة الداخميىىة دائ ىرة الرقابىىة الفىيىىة فقىىد واجٍىىت الط ىواقم

صعوبات جهة حيث إن العهل الرقابي الفىي هجال لم تتطر لً الكتب واله ارجىع بشىكل هفصىل،
(في حين أن الرقابة الهحاسبية والهالية ربها حظيت باٌتهام أكبر وٌذا ها ىمهسً هىن خىالل وفىرة
الكتىىب والد ارسىىات التىىي تىاولىىت ٌىىذين الىىىوعين) لىىذلك قىىام هىىدير الىىدائرة والعىىاهمون بٍىىا باالجتٍىىاد

لوضع قوائم تحقيه لهعايير يعهمون عميٍا هن خالل بروتوكوالت عهل لمتعاهل هىع التخصصىات
الهختمفة في و ازرة الصحة يتم هن خاللٍا كتابة التقرير الرقابي الفىىي أورد بعىض ٌىذي القىوائم فىي

الهالحه.

وحدة تكنولوجيا المعمومات وصيانة الحاسوب
أىشىىأت وحىىدة تكىولوجيىىا الهعموهىىات بغىىرض توظيىىف واسى ىىتخدام وهواكبىىة تطىىور تكىولوجيىىا

الهعموهات لموصول الىى و ازرة ذات صىبغة الكتروىيىة ،و تسىعى وحىدة تكىولوجيىا الهعموهىات إلىى

االرتقاء في هسىتوى الخىدهات اإللكتروىيىة الهقدهىة لهىوظفي الىو ازرة والهرضىى و الهجتهىع الهحمىى
هن خالل بىاء البىية التحتية لتكىولوجيا الهعموهات بهىا فيٍىا تىوفير أجٍىزة وهعىدات هتطىورة ذات
تكىولوجيىا عاليىة وتطىوير بىراهل وأىظهىة هعموهىات هالئهىة وتطبيقٍىا وادارتٍىا واسىتخداهٍا بفاعميىىة

وكفىاءة ،لتىوفير جىودة هتكاهمىة فىي خىدهات تكىولوجيىا الهعموهىات واالتصىاالت واألىظهىة بىىالو ازرة.

وتعهىل وحىدة تكىولوجيىا الهعموهىىات وصىياىة الحاسىوب تبعىا لمٍيكميىىة الهوضىحة فىي الشىكل اآلتىىي

(و ازرة الصحة:)2016،
األىداف(:وزارة الصحة)2016،

تعزيز عمل الدائرة لتحقيق رؤية الدائرة ورسالتيا .


هواكبة التطور الٍائل في تكىولوجيا الهعموهات واالستفادة هىً لمرقي بالو ازرة الكتروىيا



بىىىاء شىىبكات تكىولوجيىىا الهعموهىىات فىىي ه ارفىىه الىىو ازرة وربطٍىىا ببعضىىٍا بعضىىا وبالشىىبكة

العالهية واالشراف عمى تحسين وتطوير أداء وسرعة الشبكة
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التأكيد عمى تقديم الخدهات الفىية الكفيمة باستخدام األىظهة والتطبيقات.



اىشىىاء ىظىىام هعموهىىات هتكاهىىل بطريقىىة عمهيىىة حديثىىة وتطىىوير أىظهىىة هحوسىىبة لمهٍهىىات

واألعهال اإلدارية والهالية والطبية


اإلشراف عمى تطوير هوقع الو ازرة والبوابة اإللكتروىية عمى شبكة اإلىترىت.



توفير الهواصفات والشروط الفىية الهطموب توافرٌا في أىظهة الهعموهات واألجٍزة.



تحديد احتياجات هرافه الو ازرة الهختمفة هن أجٍىزة الحاسىوب وهمحقاتىً وهتابعىة توريىدٌا

بعد إقرارٌا.

بعض إىجازات تكىولوجيا الهعموهات في و ازرة الصحة(و ازرة الصحة:)2016،
تطهىىح وحىىدة تكىولوجيىىا الهعموهىىات لتطبيىىه ىظىىام التحىىول اإللكتروىىىي بالكاهىىل فىىي جهيىىع

ه ارفىىه و ازرة الصىىحة لموصىىول الىىى الهعموهىىة الطبيىىة الكاهمىىة والهباش ىرة عىىن الهرضىىى فىىي جهيىىع
الهستشىىفيات واله اركىىز الطبيىىة والحصىىول عمىىى تىىاريع طبىىي هحوسىىب عىىن الهىريض ههىىا لىىً االثىىر
البىىارز عمىىى صىىحة الهرضىىى وعمىىى طبيعىىة العىىالج الهطمىىوب ،وتطىىوير االداء فىىي الهستشىىفيات،

كها سيكون تطبيه الهشروع هىرتب هباشىرة بهشىروع توحيىد الهمىف الطبىي لمهرضىى( National
)،Master Patient Index)(NMPIوٌىىو ان يكىىون لكىىل ه ىريض همىىف طبىىي واحىىد فىىي
فمسطين يتبع ألحد الهستشفيات حسب هكان سكىاي ،وتوزيع الهرضى عمىى الهستشىفيات بالقطىاع

 ،جىىاري العهىىل عمىىى تطبيقٍىىا وفىىه اإلهكاىىىات الهتاح ىة لىىو ازرة الصىىحة .ويعىىرض الجىىدول اآلتىىي
بعض اإلىجازات في التحول اإللكتروىي لو ازرة الصحة هىٍا ها ٌو هىجز وهىٍا ها ٌىو فىي طىور

اإلىجاز:
جدول( :)2بعض اإل نجازات في التحول اإللكتروني لوزارة الصحة

المكان
إدارة المشتريات

اإل نجاز
ىظام يقوم بإدارة عهميات الشراء واإلعداد لعروض األسعار
والهىاقصات والهزايدات والعقود الكتروىيا.

إدارة المخلللللللللللللازن والعيلللللللللللللد ىظام يقوم بإدارة جهيع العهميات الهخزىية في و ازرة الصحة ،هن
المستديمة

سىدات إدخال وصرف واعارة وتكٍين ،ويقوم بتسجيل األصول
والعٍد في جهيع هرافه الو ازرة كها يقوم بإدارة عهميات الجرد

السىوي والهفاجئ والتسويات و تىظيم عهمية الصرف الشٍري بين
الهخازن الهركزية وهخازن الهستشفيات واإلدارات عبر طمبات

الصرف اإللكتروىية.
43

نظام المراسالت اإللكترونية

و ازرة الصحة بصدد االستغىاء ىٍائيا عن الهراسالت الورقية
اليدوية،

واستبدالٍا

بىظام

الهراسالت

الداخمية

والخارجية

اإللكتروىي ،بحيث تكون كل الهراسالت بين هختمف اإلدارات

عبر الىظام الجديد وسيتم اعتهاد التوقيعات الكتروىيا ،وٌذي
الخطوة ستقوم بتوفير وقت وجٍد كبيرين وتقميص استٍالل الور ،
والىفقات والهركبات التي تىقل الهراسالت.
حوسبة المستشفيات

ىظام االرشيف الطبي.
ىظام الدخول والخروج لألقسام الداخمية.

ىظام الطوارئ.
ىظام اإلحالة.

ىظام إدارة الهختبرات وبىوك الدم.
ىظام الوالدة و ىظام الحضاىة.
التاريع الطبي لمهريض.
ىظام العهميات.
ىظام الصيدلية.
ىظام التقارير الطبية.

ىظام تسجيل الهواليد.
حوسبة الرعاية األولية

 قيد العهل عمى توحيد لية العهل في جهيع هراكز

الرعاية األولية هن خالل ىظام هوحد يعهل عمى قاعد

بياىات واحدة وهركزية.
 قيد العهل عمى رب

اي شبكة اىترىت هتوفرة.

جهيع الهراكز الصحية هن خالل

 قيد العهل عمى استقبال جهيع هراجعي الهراكز الصحية
هن خالل تسجيل الكتروىي يتم برقم الٍوية وهن ثم يتم
التحويل الداخمي لمطمب بشكل الكتروىي الى القسم الهراد
زيارتً (عيادة ،هختبر ،صيدلية.).… ،

 قيد العهل عمى استخدام همف طبي الكتروىي لمهريض

يحوي جهيع بياىاتً الطبية وارشيف الزيارات السابقة لمهركز
يتم التعاهل بً قبل الجٍات العاهل عمى الىظام كل حسب
صالحيات االستخدام.
جردت بواسطة الباحث
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الخالصة:

تىاولىىىا فىىي الهبحىىث السىىابه ىبىىذة هختص ىرة عىىن و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية ظٍىىر فيٍىىا جمي ىا هىىدى
ض ىىخاهة واهت ىىداد إدارتٍ ىىا ف ىىي أىح ىىاء ال ىىوطن ،هه ىىا يض ىىعٍا ف ىىي تح ى ٍىد كبي ىىر لالس ىىتهرار ف ىىي تق ىىديم
وتحسىين خىىدهاتٍا لمهىواطن كهىىا وىوعىا ،ههىىا يفىىرض عميٍىا االٌتهىىام بىاإلجراءات الرقابيىىة الداخميىة
وتعزيز دورٌا لمهساٌهة في تحسين جودة الخدهىة الهقدهىة والحفىاي عمىى هقىدرات الىو ازرة فىي ظىل

ش ىىح األدوي ىىة والهس ىىتمزهات الطبي ىىة وقم ىىة الك ىىادر العاه ىىل وذل ىىك بس ىىبب الحص ىىار الهف ىىروض عم ىىى
الهحافظىات الجىوبيىىة ،ههىا يىىدفعٍا السىتخدام التحىىول اإللكتروىىي لالسىىتفادة هىن أبعىىادي فىي هواجىىً
التحىىديات الكبي ىرة الهفروضىىة عمىىى الشىىعب الفمسىىطيىي فىىي الهحافظىىات الجىوبيىىة .وبٍىىذا الهبحىىث

ىىٍي الجاىب الىظري هن الدراسة وىىتقىل إلىى فصىل الد ارسىات السىابقة لالسىتفادة هىٍىا فىي إىجىاز
ٌىذا البحىث والخىروج بىتىائل وتوصىيات تقىىدهٍا بىين يىدي الهسىؤولين فىي و ازرة الصىحة الفمسىىطيىية

لعمٍم يجدون فيٍا ها يعيىٍم عمى هٍاهٍا العظيهة ولو بالجزء اليسير.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
يىىتم تقسىىيم الد ارسىىات السىىابقة تقسىىيها هكاىيىىا ،حيىىث قسىىهت إلىىى د ارسىىات فمسىىطيىية  ،10ود ارسىىات
عربية  ،6ودراسات أجىبية  ،5تم ترتيبٍا هن األحدث لألقدم وكاىت عمى الىحو التالي:

أ .الدراسات الفمسطيىية:

-1دراسلللة (الواديللللة )2016،بعنلللوان" دور الرقابللللة الداخميلللة عمللللى المخلللزون السللللمعي فللللي
المحافظة عمى المال العام" دراسة ميدانية تطبيقية عمى وزارة الصحة الفمسطينية.

ٌدفت الدراسة إلى التعرف عمى هدى فعالية الرقابة عمى الهخزون السمعي وهدى االلتزام بالدورة
الهستىدية الهخزىيىة ،وهىدى تىفيىذ القواعىد واإلجىراءات والسياسىات حسىب هىا ٌىو هىصىوص عميىً

فىىي المىوائح الداخميىىة ،والتعىىرف عمىىى أوجىىً قصىىور الرقابىىة الداخميىىة عمىىى الهخىىزون وتحديىىد ىقىىاط

الضعف التي تؤثر سمبا عمى الهحافظة عمى الهال العام وتؤدي إلى الىقص الحاد في الهخزون
الخاص بو ازرة الصحة الفمسطيىية في قطاع غزة.
واستٍدفت الدراسة جهيع هوظفي اإلدارة العاهة لمرقابة الداخمية ،وهوظفي الهشتريات ،وهوظفي

دوائىىر الهخىىازن فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية فىىي قطىىاع غىزة .وأخىىذ عيىىىة عشىوائية عىىددٌا ()50
هفردة ،وتم توزيع استباىة عميٍم وبذلك اتبعت الدراسة الهىٍل الوصفي التحميمي.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
 يىىتم تطبيىىه قواعىىد واج ىراءات هاليىىة سىىميهة لمرقابىىة عمىىى الهخىىزون السىىمعي بدرجىىة بمىىف
الهتوس الحسابي الىسبي .%75.61

 يىىتم تطبيىىه دورة هسىىتىديً هتكاهمىىة لمرقابىىة عمىىى الهخىىزون السىىمعي بدرجىىة كبي ىرة بمغىىت
.%74.25

وخرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 االٌتهىىام بشىىكل أكبىىر بالرقابىىة الداخميىىة هىىن قبىىل اإلدارة العميىىا وتىىوفير احتياجاتٍىىا التىىي
تعيىٍا عمى أداء عهمٍا عمى أكهل وجً.

 االٌتهى ىىام بشى ىىكل أفضى ىىل بتطبيى ىىه القواعى ىىد واإلج ى ىراءات السى ىىميهة لمرقابى ىىة عمى ىىى الهخى ىىزون
السمعي.
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-2دراسلللة (حملللد )2015 ،بعنلللوان " ملللدى تطبيلللق أنظملللة الرقابلللة الداخميلللة عملللى تكلللاليف

المستمزمات الطبية في المستشفيات الحكومية (دراسلة تطبيقيلة عملى مجملع الشلفاء الطبلي-

غزة).

ٌىىىدفت الد ارسى ىىة إلى ىىى تشىىىخيص هى ىىدى وجىىىود أىظهى ىىة رقابي ىىة فعالى ىىة قىىىادرة عمىىىى ض ىىب اسى ىىتخدام

الهس ىىتمزهات الطبي ىىة وتك ىىاليف اس ىىتخداهٍا ف ىىي هجه ىىع الش ىىفاء الطب ىىي ،وايض ىىاح األس ىىس العمهي ىىة

الهسىىتخدهة لتطبيىىه أىظهىىة الرقابىىة الداخميىىة عمىىى تكىىاليف الهسىىتمزهات الطبيىىة فىىي الهستشىىفيات
الحكوهيىىة ،والوقىىوف عمىىى الهعوقىىات التىىي تواجىىً إدارة الهستشىىفيات فىىي تطبيىىه أىظهىىة الرقابىىة
الداخمية عمى تكاليف الهستمزهات الطبية في الهستشفيات الحكوهية.

استخدهت الدراسة الهسىح الشىاهل لجهيىع الهىوظفين ذوي الهىاصىب الرقابيىة العىاهمين فىي أقسىام

هجهىىع الشىىفاء الطبىىي ،حيىىث تىىم توزيىىع اسىىتباىة عمىىى ( )108هفىىردة .واىتٍجىىت الد ارسىىة الهىىىٍل

الوصفي التحميمي.

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
 يوجىىد أسىىاليب وأدوات رقابيىىة هتبعىىة عمىىى تكىىاليف الهسىىتمزهات الطبيىىة فىىي الهستشىىفيات
الحكوهية بشكل ضعيف.

 يوجىىد أسىىس عمهيىىة ضىىعيفة لتطبيىىه أىظهىىة الرقابىىة الداخميىىة عمىىى تكىىاليف الهسىىتمزهات
الطبية في الهستشفيات الحكوهية.

وخرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 العه ىىل عم ىىى ت ىىوفير الوس ىىائل اإللكتروىيى ىة الحديث ىىة لمهس ىىاعدة ف ىىي تطبي ىىه األىظه ىىة
الرقابية عمى تكاليف الهستمزهات الطبية في الهستشفيات.

 ضى ى ىىرورة االٌتهى ى ىىام بى ى ىىالتطبيه العهمى ى ىىي ألىظهى ى ىىة الرقابى ى ىىة الداخميى ى ىىة عمى ى ىىى تكى ى ىىاليف
الهسىىتمزهات الطبيىىة ،وهىىن خىىالل رب ى أىظهىىة الهعموهىىات الرقابيىىة فىىي األقسىىام هىىع
هراكز تزويد األقسام بالهستمزهات الطبيىة وحىث العىاهمين عمىى االٌتهىام بتوصىيات

الرقابة الداخمية.
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-3دراسلللة (حمدونلللو )2015،بعنلللوان "تطلللوير صلللنع القلللرار اإلدار فلللي ضلللوء اإلدارة

اإللكترونية في وزارة الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة".

ٌىىدفت الد ارسىىة الىىى هعرفىىة عهميىىات صىىىع الق ى اررات فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية ،وهىىدى

إسىىٍام التحىىول اإللكتروىىىي فىىي ذلىىك ،والتعىىرف عمىىى السياسىىات الفعالىىة لىىإلدارة اإللكتروىي ىة
في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

استخدهت الدراسة الهىٍل الوصفي التحميمي ،وهن أجل ذلىك تىم توزيىع اسىتباىة عمىى عيىىة

عشوائية هن هوظفين في و ازرة الصحة تقدر ب( )80فردا.
وحصمت الدراسة عمى ىتائل كان أٌهٍا:

 التحديات والتطمعات لالستفادة هن وسائل اإلدارة اإللكتروىية بمغت .%85 تطوير فاعمية اإلدارة اإللكتروىية هن الىاحية الهادية لمهؤسسة الصحية حوالي .%88وقاهت الدراسة بإعداد توصيات هن أٌهٍا:
 ض ىىرورة العه ىىل عم ىىى بى ىىاء ٌيك ىىل ش ىىبكي يس ىىتىد إل ىىى قاع ىىدة تقىي ىىة وهعموهاتي ىىة ف ىىي و ازرةالصحة.
 -ضىىرورة اسىىتخدام األسىىاليب التكىولوجيىىة الحديثىىة فىىي التىظىىيم عمىىى هسىىتوى الهؤسسىىات

الصحية.

-4دراسة (العرايشى )2015،بعنوان "واقع نظام الرقابة اإلدارية اإللكترونية وسبل تطلويره فلي
وزارة الداخمية الفمسطينية الشق المدني – قطاع غزة".

ٌدفت الدراسة الى تسىمي الضىوء عمىى واقىع ىظىام الرقابىة اإلداريىة اإللكتروىيىة وسىبل تطىويري فىي
و ازرة الداخميىىة الفمسىىطيىية ،والتعىىرف عمىىى هتطمبىىات تطبيىىه ىظىىام الرقابىىة اإلداريىة اإللكتروىيىة فىىي
و ازرة الداخميىة الفمسىىطيىية ،وضىع هقترحىىات لتطىىوير تطبيىه ىظىىام الرقابىىة اإلداريىة اإللكتروىيىة فىىي

و ازرة الداخمية الفمسطيىية.

استخدهت الدراسة ىظام الحصر الشاهل لعيىة الد ارسىة الهكوىىة هىن ذوي الهىاصىب اإلشىرافية فىي
و ازرة الداخميىىة الشىىه الهىىدىي فىىي قطىىاع غ ىزة (هىىدير عىىام ،ىائىىب هىىدير عىىام ،هىىدير ،ىائىىب هىىدير،

رئىىيس قسىىم) حيىىث تىىم توزيىىع االسىىتباىة عمىىى ( )183هفىىردة .واىتٍجىىت الد ارسىىة الهىىىٍل الوصىىفي

التحميمي.
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وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
 أٌهي ىىة تطبي ىىه ىظ ىىام الرقاب ىىة اإلداريى ىة اإللكتروىيى ىة كاى ىىت بدرج ىىة ف ىىو الهتوس ىىطة بمغ ىىت
.%76.37



هس ىىتوى فعالي ىىة ىظ ىىام الرقاب ىىة اإلداريى ىة اإللكتروىيى ىة بمغ ىىت درج ىىة ف ىىو الهتوس ىىطة بىس ىىبة

.%75.25

وخرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 ضرورة تطوير أدوات الرقابة اإلدارية اإللكتروىية لالستفادة هن الٍدف الذي صههت هن
أجمً لرفع هستوى االعتهاد عميٍا في ضب العهل.

 االٌتهىىام بتمبيىىة االحتياجىىات والهتطمبىىات الهاديىىة لىىدعم التطىىوير الهسىىتهر لمبىيىىة التحتيىىة
التكىولوجية والتقىية.

-5دراسة (النعامي وسمور )2013،بعنوان "دور تقنية المعمومات المحاسبية في تطلوير نظلم
الرقابة الداخمية "دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة"

ٌىىدفت الد ارسىىة إلىىى تشىىخيص دور تقىيىىة الهعموهىىات الهحاسىىبية فىىي تطىىوير ىظىىام الرقابىىة الداخميىىة
في الجاهعات الفمسطيىية ،والوقوف عمىى هفٍىوم تقىيىة الهعموهىات ،والتعىرف عمىى أدوات ووسىائل
تقىية الهعموهات الالزهة لتطوير دور ىظام الرقابة الداخمية ،والتعرف عمى هفٍوم الرقابة الداخمية

وعىاصرٌا.

واستٍدفت عيىة عشوائية هن العاهمين في الدوائر الهالية والرقابية والتدقيه فيٍا ،حيث تم توزيىع

استباىة عمى ( )60هفردة ،وبذلك اتبع الباحث الهىٍل الوصفي التحميمي.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 تقىية الهعموهات الهحاسبية تساعد عمى اتباع السياسات والمىوائح التىظيهيىة بىوزن ىسىبي
.%79.79

 تقىيىىىة الهعموهى ىىات الهحاسى ىىبية تعهى ىىل عمى ىىى تطىىىوير اإلج ى ىراءات الرقابيى ىىة عمىىىى األىشى ىىطة
التشغيمية بوزن ىسبي .%80.15

وقدمت الدراسة توصيات كان أىميا:
 ضىىرورة وجىىود تقىيىىات هعموهىىات هحاسىىبية أكثىىر تطىىو ار لىىدى دوائىىر التىىدقيه الىىداخمي
في الجاهعات بها يهكىٍا هن إجراء رقابة و تدقيه يواكبان التطور الهستهر.

 ضرورة االحتفاي بسجالت إلكتروىية ليتم هراقبة وهتابعة األصول في الجاهعة.
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-6دراسة (الخاللد  )2013،بعنلوان "أثلر اسلتخدام المعالجلة اإللكترونيلة لمبيانلات عملى زيلادة
فعالية مكاتب تدقيق الحسابات العاممة بقطاع غزة".

ٌدفت الد ارسىة إلىى التعىرف عمىى أثىر اسىتخدام أسىاليب الهعالجىة اإللكتروىيىة لمبياىىات عمىى زيىادة

فعاليىة هكاتىب التىىدقيه فىي غىزة ،ثىم اسىىتطالع أراء هىدققي الحسىابات فىىي قطىاع غىزة فىي فمسىىطين
عن هدى إدراكٍم ألٌهية الهعالجة اإللكتروىية في تحسين جودة خدهات التدقيه.

اسىىتخدهت الد ارسىىة الهسىىح الشىىاهل حيىىث وزعىىت اسىىتباىات لٍىىذا الغىىرض عمىىى جهيىىع الهىىدققين

الهزاولين لمهٍىة ،وعددٌا ( )70هفردة ،واىتٍجت الدراسة الهىٍل الوصفي التحميمي.
وتوصمت الدراسة إلى ىتائل كان أٌهٍا:

 إن اسىىتخدام الهعالجىىة اإللكتروىي ىة فىىي التىىدقيه لٍىىا أثىىر هتوس ى فىىي زيىىادة فعاليىىة
هكاتب التدقيه.

 يساعد استخدام الهىدقه لمهعالجىة اإللكتروىيىة فىي التىدقيه عمىى زيىادة جىودة أعهىال
التدقيه وتوثيقٍا.

ورفعت الدراسة جهمة هن التوصيات أٌهٍا:
 ضىىرورة تسىىٍيل حصىىول هىىدققي الحسىىابات عمىىى أسىىاليب الهعالجىىة اإللكتروىي ىة الالزهىىة
لمتدقيه.

 ضرورة قيام الجٍات الحكوهية بهتابعىة إدخىال أسىاليب الهعالجىة اإللكتروىيىة لمهعموهىات
إلى هكاتب التدقيه بغزة.

-7دراسة(قشطة )2013،بعنوان "عالقة تكنولوجيا المعموملات بفاعميلة نظلام الرقابلة الداخميلة
في المصارف – قطاع غزة"

ٌىىدفت الد ارسىىة إلىىى التعىىرف عمىىى عالقىىة تكىولوجيىىا الهعموهىىات الهسىىتخدهة بفاعميىىة ىظىىام الرقابىىة

الداخمية في الهصارف العاهمة في قطاع غزة ،وبيان عالقة البرهجيىات الهسىتخدهة بفاعميىة ىظىام

الرقابة الداخمية في الهصارف الفمسطيىية ،والوقوف عمى الفرو بين اسىتجابات الهبحىوثين حىول
تكىولوجي ىىا الهعموه ىىات الهس ىىتخدهة وفاعمي ىىة ىظ ىىام الرقاب ىىة الداخمي ىىة تع ىىزى لمهتغيى ىرات الشخص ىىية
(الجىس ،الهسهى الوظيفي ،عدد سىوات الخبرة ،العهر ،الهؤٌل العمهي ،التخصص العمهي).

وشىىهمت الد ارسىىة عيىىىة طبقيىىة عش ىوائية عىىددٌا ( )240هىىن العىىاهمين فىىي البىىىوك الوطىيىىة ،وجىىرى
توزيع استباىات عميٍم وبذلك اتبعت الدراسة الهىٍل الوصفي التحميمي.
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وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كان أىميا:
 وج ىىود عالق ىىة طردي ىىة ب ىىين تكىولوجي ىىا الهعموه ىىات وفاعمي ىىة ىظ ىىام الرقاب ىىة الداخمي ىىة-ف ىىي
الهصىىارف العاهمىىة فىىي قطىىاع غىزة، -وأوصىىت بضىىرورة التواصىىل هىىع التطىىورات العمهيىىة
الحديثة في هجال تكىولوجيا الهعموهات ،وتقييم اإلجراءات الرقابية بشكل دوري.

 وجىىود عالقىىة طرديىىة قويىىة وجوٌريىىة بىىين وس ىائل االتصىىاالت الهسىىتخدهة وفاعميىىة ىظىىام
الرقابة.

وقدمت الدراسة عدة توصيات كان أىميا:
 التواص ىىل ه ىىع التط ىىورات العمهي ىىة الحديث ىىة ف ىىي هج ىىال تكىولوجي ىىا الهعموه ىىات ه ىىن خ ىىالل
االش ىىتراك ب ىىالهؤتهرات والى ىىدوات وال ىىدورات الهتخصص ىىة وهتابع ىىة ه ىىا يس ىىتجد ف ىىي هج ىىال
تكىولوجيا الهعموهات.

 ضىىرورة اسىىتخدام أسىىاليب الرقابىىة الداخميىىة فىىي ظىىل اسىىتخدام تكىولوجيىىا الهعموهىىات فىىي
الهصارف الوطىية بغرض زيادة فاعمية ىظام الرقابة الداخمية الهطبقة فيٍا.

-8دراسللة (أبللو كميللل )2011،بعن لوان "تطللوير أدوات الرقابللة الداخميللة ليللدف حمايللة البيانللات

المعدة الكترونيا".

ٌ ىىدفت الد ارسى ىة إل ىىى تش ىىخيص الهش ىىكالت والهخ ىىاطر الت ىىي أوج ىىدٌا اس ىىتخدام ال ىىىظم اإللكتروىيى ىة
وتطىىور أدوات الرقابىىة الداخميىىة لحىىل تمىىك الهشىىكالت ،وكىىذلك وضىىع هعىىايير لتحميىىل وتقىىويم كفايىىة

إجىراءات الرقابىىة الداخميىىة التىىي تتضىىهىٍا الب ىراهل الهحاسىىبية الجىىاٌزة وهىىدى صىىالحية ٌىىذي الحىىزم
البرهجية لالستخدام هن قبل الهىظهات.

واستٍدفت الدراسة( )70هوظفا ههن يعهمون في البىوك في قطاع غزة االثىا عشر هن فئة هدير

ورئىىيس قسىىم وه ارجىىع و ىظىىم الهعموهىىات اإللكتروىيىة والهىراجعين الىىداخميين والهىراقبين ،وتىىم إجىراء

هسح شاهل لٍم .واتبع الباحث الهىٍل الوصفي التحميمي.

وتوصل الدراسة إلي عدة نتائج كان أىميا:

 إن اٌىىم إج ىراءات الرقابىىة الداخميىىة فىىي ظىىل التشىىغيل اآللىىي ٌىىي إج ىراءات الرقابىىة العاهىىة
والتي تختص بالبيئة التي يعهل فيٍا الحاسب اآللي.

 عىىدم وجىىود هخىىاطر قويىىة تٍىىدد ىظىىم الهعموهىىات الهحاسىىبية اإللكتروىي ىة فىىي الهصىىارف
العاهمة في قطاع غزة.

52

ورفعت الدراسة عدة توصيات كان أىميا:
 هىىن الضىىروري أن تىىدعم اإلدارات العميىىا لمهصىىارف أهىىن الهعموهىىات لىىديٍا وتعهىىل عمىىى
إىشاء قسم خاص بتكىولوجيا الهعموهات.

 ضىىرورة تشىىفير وترهيىىز البياىىىات والهعموهىىات س ىواء فىىي عهميىىة اإلدخىىال أو التشىىغيل أو
الحف ى وتخ ىزين تمىىك البياىىىات والهعموهىىات عمىىى هختمىىف الوسىىائ حتىىى ال يهكىىن ألحىىد

اختراقٍا.

-9دراسة العالول ( )2011بعنوان "مدى توافر متطمبات نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية فلي
الجمعيات الخيرية الكبرى في قطاع غزة و أثرىا عمى االستعداد المؤسسي ضد الفساد"

ٌىدفت الد ارسىىة إلىىى التعىىرف عمىى هىىدى تىوافر هتطمبىىات تطبيىه اإلدارة اإللكتروىيىة فىىي أكثىىر هىىن
جهعيىىة فىىي قطىىاع غ ىزة وأثرٌىىا عمىىى االسىىتعداد الهؤسسىىي لهكافحىىة الفسىىاد واتبىىع الباحىىث الهىىىٍل
الوصىىفي التحميمىىي ،واتبىىع الباحىىث االسىىتباىة كىىأداة لمبحىىث ،حيىىث تىىم توزيعٍىىا عمىىى هىىدراء أكبىىر

الجهعيىىات ف ىىي الهحافظ ىىات الجىوبي ىىة بىس ىىبة اسىىترداد  ،%100باإلض ىىافة إلجىىراء أرب ىىع هق ىىابالت
لتفسير بعض الىتائل.

وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا :

-توجىد عالقىىة طرديىىة ذات داللىىة إحصىىائية بىين تىوافر ىجىىاح اإلدارة اإللكتروىيىة وبىىين االسىىتعداد

الهؤسسي ضد الفساد في الجهعيات الخيرية الكبرى في الهحافظات الجىوبية.
وخمصت الدراسة الى توصيات أىميا:

-ضىىرورة تطبيىىه اإلدارة الكتروىيىىة فىىي الخط ى االسىىتراتيجية والتشىىغيمية لمجهعيىىات الخيريىىة فىىي

الهحافظات الجىوبية.

-تفعيل دور الحكوهة في تىظيم بيئة العهل اإللكتروىية هن خالل هراجعة القواىين والتشريعات.

-10دراسة أبو رحمة( )2005بعنوان "نظم معمومات الموارد البشرية وأثرىا عمى فاعميلة إدارة

شؤون الموظفين في و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية بقطاع غزة"

ٌ ىىدفت الد ارس ىىة إل ىىى التعري ىىف ب ىىىظم الهعموه ىىات لمهى ىوارد البشى ىرية الهس ىىتخدهة ف ىىي إدارات ش ىىئون

اله ىىوظفين ب ىىو ازرات الس ىىمطة الفمس ىىطيىية بالهحافظ ىىات الجىوبي ىىة وذل ىىك ه ىىن خ ىىالل تقي ىىيم وتحمي ىىل
هج ىىاالت اس ىىتخداهٍا لمكش ىىف ع ىىن الهعيق ىىات الت ىىي تواج ىىً ىظ ىىم الهعموه ىىات وتقم ىىل ه ىىن كفاءتٍ ىىا
وفاعميتٍىىا ،واس ىىتخدم الباح ىىث اله ىىىٍل الوص ىىفي التحميمىىي الهس ىىحي ،وكاى ىىت االس ىىتباىة ٌ ىىي األداة

الهس ىىتخدهة ف ىىي البح ىىث وكاى ىىت العيى ىىة جهي ىىع ه ىىدراء ش ىىئون اله ىىوظفين ف ىىي ال ىىو ازرات الفمس ىىطيىية
وىوابٍم البالف عددٌم  45فردا.
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وحصمت الدراسة عمى نتائج من أىميا :

-تركيز دوائر شئون الهوظفين بالو ازرات عمى الىظم اليدوية في الغالب.

-ىقص الكفاءة التكىولوجية واإلدارية السبب الرئيسي في تدىي كفاءة ىظم الهعموهات اإلدارية.

وخرجت الدراسة بتوصيات ىامة منيا:

ضرورة اٌتهام اإلدارة العميا بتوفير الدعم الهطموب لتزويد اإلدارات باألجٍزة والهعدات الالزهةإلىشاء وتشغيل ىظم هعموهات الهوارد البشرية إلكتروىيا.

-ضرورة اٌتهام كافة إدارات شئون الهوظفين باالستفادة هن التقىيات الحديثة لحف الهمفات.

ب .الدراسات العربية:

-1دراسة (عبد المطيلف )2016،بعنلوان "دور تكنولوجيلا المعموملات فلي تحقيلق أىلداف نظلام

الرقابة الداخمية( .دراسة حالة)"

ٌ ىىدفت الد ارس ىىة لهعالج ىىة هوض ىىوع إس ىىٍاهات تكىولوجي ىىا الهعموه ىىات ف ىىي تحقي ىىه أٌ ىىداف الرقاب ىىة
الداخمية ،وتشجيع الهؤسسات االقتصادية الجزائرية عمى هواكبة التقدم العىالهي الىذي يحصىل فىي
هجال تكىولوجيا الهعموهات واالستفادة هىٍا في ىظم الرقابة الداخمية بٍا.

حيث استخدهت الدراسة الهىٍل الوصفي دراسة حالة ،واستعاىت بدراسة حالة تطبيقية اقتصادية،

وكاىت شركة اتصاالت الجزائر -هديرية األغواط.-

وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان أىميا:

 إن تكىولوجيا الهعموهات تساٌم بشكل كبير وواضح في زيادة فعالية ىظام الرقابة الداخمية
هىىن خىىالل اله ازيىىا التىىي توفرٌىىا ،هثىىل تىىوفير الوقىىت والتكمفىىة ،وسىىرعة هعالجىىة البياىىىات،
وتوفير هعموهات دقيقة وهوثوقة.

 هكاى ىىة الرقاب ىىة الداخمي ىىة تتجم ىىى ه ىىن خ ىىالل أٌداف ىىً الت ىىي تخ ىىدم األٌ ىىداف العاه ىىة لمهؤسس ىىة
االقتصادية.

وخرجت الدراسة بعدة توصيات كان أىميا:
 ضىىرورة التواصىىل هىىع التطىىورات الحديثىىة التىىي تخىىص تكىولوجيىىا الهعموهىىات ،وهتابعىىة هىىا
يستجد في ٌذي التكىولوجيا وهسايرة أىظهة الرقابة لٍا.

 يىبغي عمى الهؤسسات هسايرة التقدم فيهىا يخىص الهفىاٌيم الهتعمقىة بىىظم الرقابىة الداخميىة،
هن خالل تطبيه الهعايير واإلرشادات الدولية الحديثة.
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-2دراسة(جييدة )2015،بعنوان" اإلدارة اإللكترونية كأداة لبناء الرأس المال البشر (دراسلة

حالة)"

ٌ ىىدفت الد ارس ىىة إل ىىى تش ىىخيص دور اس ىىتخدام اإلدارة اإللكتروىيى ىة ف ىىي بى ىىاء رأس اله ىىال البش ىىري،
والتعرف عمى الهفاٌيم األساسىية لمهتغيىرين الهبحىوثين وأبعادٌهىا كهىا ورد فىي األدبيىات الىظريىة،

وتحميل العالقة بين الدراسة عمى الهسىتوى الىظىري والتطبيقىي ،والتوصىل إلىى طىرح هجهوعىة هىن

التوصيات التي تساعد عمى بىاء رأس الهال البشري هن خالل تفعيل اإلدارة اإللكتروىية لمهىوارد

البشرية.

واسىىتٍدفت الد ارسىىة عيىىىة هىىن العىىاهمين اإلداري ىين هىىن كميىىات جاهعىىة دمحم خضىىير بسىىكرة وكىىان

عددٌا ( )60ووزعت عميٍا االستباىات عشوائيا ،بذلك اتبعت الدراسة الهىٍل الوصفي التحميمي.
وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج كان أىميا:
 اعتبار اإلدارة اإللكتروىية أداة ٌاهة في بىاء رأس الهال البشري بدرجة هتوسطة.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 ضرورة تعزيز البىيىة التحتيىة لتكىولوجيىا الهعموهىات واالتصىال فىي الكميىات هحىل الد ارسىة
وهحاولة االستفادة هن تطبيقاتٍا ألقصى درجة.

 أٌهية إدهاج تكىولوجيا الهعموهات واالتصال وتحديثٍا بشكل هستهر.
-3دراسة (بلدو  )2013،بعنلوان" أثلر اإلدارة اإللكترونيلة عملى أداء العنصلر البشر "(دراسلة

حالة).

ٌى ىىدفت الد ارسى ىىة إلى ىىى تشى ىىخيص واقى ىىع تى ىىوفر البىيى ىىة التحتيى ىىة الهالئهى ىىة بالهعٍى ىىد العى ىىالي لمٍىدسى ىىة
والتكىولوجيىا بىىالعريش فيهىا يتعمىىه بىاإلدارة اإللكتروىيىة ،وكىذلك الكشىىف عىن الهعوقىىات التىظيهيىىة
والتقىية والبشرية والهادية التي تواجً تطبيه اإلدارة اإللكتروىية.
واس ىىتٍدفت الد ارس ىىة عيى ىىة ع ىىددٌا ( )324ت ىىم اختيارٌ ىىا عشى ىوائيا ه ىىن أعض ىىاء الٍيئ ىىة التدريس ىىية

وهعاوىين ،وجرى توزيع استباىات عميٍم ،وبذلك اتبعت الدراسة الهىٍل الوصفي التحميمي.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كان أىميا:

 أظٍىىرت الد ارسىىة أن اسىىتخدام اإلدارة اإللكتروىي ىة يعهىىل عمىىى زيىىادة فاعميىىة وكفىىاءة األداء
الوظيفي بدرجة كبيرة.
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وقدمت الدراسة عدة توصيات أىميا:
 بضرورة وضع خطة استراتيجية زهىية لضهان تطبيه اإلدارة اإللكتروىية.

 إىشاء قسم هخصص لتطبيقات اإلدارة اإللكتروىية يضم خبراء في تكىولوجيا الهعموهات.
-4دراسلة (أبلو شللكر  )2012،بعنلوان "أثللر اسلتخدام تكنولوجيلا المعمومللات فلي المستشللفيات
الخاصة عمى جودة الخدمة" (دراسة حالة).

ٌدفت الدراسة إلى تشخيص أثر تكىولوجيا الهعموهات فىي الهستشىفيات الخاصىة فىي عهىان عمىى
جىىودة الخدهىىة الهقدهىىة بأبعادٌىىا الصىىحية ،الفىدقيىىة ،اإلداري ىة ،والهقارىىىة بىىين وجٍىىة ىظىىر كىىل هىىن

الهوظفين والهرضى في الهستشىفيات الخاصىة فىي هديىىة عهىان لهسىتوى جىودة الخىدهات الهقدهىة

في ٌذي الهستشفيات.
واستٍدفت الدراسة عيىة هن ( )154هوظفا ،و( )310هريضا تم اختيارٌم عشوائيا ،وجرى توزيع
استباىات عميٍم ،وبذلك اتبعت الدراسة الهىٍل الوصفي التحميمي.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان أىميا:
 وجود أثر السىتخدام تكىولوجيىا الهعموهىات فىي الهستشىفيات الخاصىة بعهىان عمىى جىودة
الخدهات الصحية.

 وج ىىود اخ ىىتالف ذي دالل ىىة إحص ىىائية الس ىىتخدام تكىولوجي ىىا الهعموه ىىات ه ىىن وجٍ ىىة ىظ ىىر
الهوظفين والهرضى.

وأبرز ما أوصت بو الدراسة ما يمي:
 ض ى ىىرورة االٌته ى ىىام بتح ى ىىديث وص ى ىىياىة األجٍى ى ىزة والش ى ىىبكات اإللكتروىيى ى ىة ه ى ىىع اس ى ىىتخدام
البرهجيات الحديثة.

 أتهتً جهيع اإلجراءات الورقية لها لٍا هن فوائد جهة تعود عمى الهستشفى والهرضى.
-5دراسللة (عبللد الناصللر وقرشللي )2011،بعن لوان "مسللاىمة اإلدارة اإللكتروني لة فللي تطللوير

العملللل اإلدار بمؤسسلللات التعمللليم العلللالي" (دراسلللة حاللللة كميلللة العملللوم والتكنولوجيلللا بجامعلللة
بسكر _ الجزائر).

ٌ ىىدفت الد ارس ىىة إل ىىى إبى ىراز أٌهي ىىة العه ىىل اإلداري وزي ىىادة فاعميت ىىً ه ىىن خ ىىالل اس ىىتخدام تكىولوجي ىىا
الهعموهات ،هع تسمي الضوء عمى واقع اإلدارة اإللكتروىيىة فىي الهؤسسىة هحىل الد ارسىة ،وتقىديم
بعض التوصيات في ٌذا الهجال.
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واستٍدفت الدراسة عيىة هن( )50عاهال تم اختيارٌم بطريقة عشوائية هن العىاهمين اإلداريىين فىي

كميىىة العم ىىوم والتكىولوجي ىىا هح ىىل البح ىىث ،وج ىىرى توزيىىع اس ىىتباىات عم ىىيٍم ،وب ىىذلك اتبع ىىت الد ارس ىىة
الهىٍل الوصفي التحميمي.
وخمصت الدراسة إلى:
 اسىىتخدام اإلدارة اإللكتروىي ىة يىىؤدي إلىىى التغمىىب عمىىى العديىىد هىىن الهشىىاكل التىىي كاىىىت
تعيه هسيرة العهل هثل عاهل الوقت ،حاجزي الهكان والزهان وغيرٌها.

 صىىىاع الهعرفىىة يعهمىىون عمىىى ىقىىل رغبىىات اإلدارة هىىن المغىىة العاديىىة إلىىى لغىىات البرهجىىة
التي يهكن لمحاسب اآللي التعاهل هعٍا.

وأوصت الدراسة بل :
 ضىرورة تحقيىه التهيىز فىي هجىال اإلدارة اإللكتروىيىة حتىى يسىاٌم فىي الرفىع هىن هسىتوى
أداء العاهمين بالكمية هحل الدراسة.

 االٌتهام بالبىية التحتية لمتقىية والشبكات داخل الجاهعة هحل الدراسة .
دراسة(ميد  )2010،بعنوان " أثر استخدام الحاسب اإللكتروني عمى أنظمة الرقابة الداخمية"
ٌىىدفت الد ارسىىة إلىىى تسىىمي الضىىوء عمىىى أٌهيىىة تطىىوير جهيىىع أىظهىىة الرقابىىة وهىٍىىا أىظهىىة الرقابىىة
الداخميىىة ،وهىىن ثىىم هراجعىىة ٌيكىىل الرقابىىة الداخميىىة وهىىدى تقبمٍىىا لمتقىيىىة الهعتهىىدة عمىىى الحاسىىب

اإللكتروىي وهدى فاعمية أجٍزتٍا في توفير الهعموهات التي تدعم قدرة الىظام عمى اعتهادٌا.

وقاهىىت الد ارسىىة بعىىرض هىىا تىىم التوصىىل إليىىً فىىي الوثىىائه الرسىىهية والبحىىوث فضىىال عىىن التقىيىىات

الحديثة الهتصمة بهوضوع البحث وتحميمٍا ،وبىذلك تكىون الد ارسىة قىد اسىتخدهت الهىىٍل الوصىفي
التحميمي.
وخمصت الدراسة إلى:
 -إن الوحدات االقتصادية التي ال تهتمك ىظام الرقابة الداخميىة فىي ظىل اسىتخدام الحاسىب االلىي

فإن فاعميتٍا تكون هحدودة.

 -إن اسىىتخدام الحاسىىب اإللكتروىىىي بشىىكل دقيىىه يسىىٍل اكتشىىاف االىح ارفىىات واألخطىىاء فىىي وقىىت

يساعد عمى اتخاذ الق اررات الهىاسبة بالسرعة الهىاسبة األهر الذي يوفر الجٍد والوقت.
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وأوصت الدراسة :
 ضرورة االعتهاد عمى الحاسب اإللكتروىي بشكل رئيسي في أىظهة الرقابة الداخمية. -ضرورة القيام بالهؤتهرات والىدوات حول هوضوع الرقابة باستخدام الحاسب اإللكتروىي.

ج .الدراسات األجنبية
-1دراسة (  )Taheri and Hashemi ,2016بعنوان
Analyzing The Result Of The Effect Of Information Technology On
Qualitative Features Of Information In Accounting.
ٌى ىىدفت الد ارسى ىىة إلى ىىى تحميى ىىل ىتيجى ىىة تكىولوجيى ىىا الهعموهى ىىات عمى ىىى الهي ى ىزات الىوعيى ىىة لمهعموهى ىىات

الهحاسبية.

تىىم اسىىتخدام الهىىىٍل الوصىىفي التحميمىىي ،هجتهىىع الد ارسىىة كىىان الهىىوظفين اله ىراقبين الهىىؤٌمين فىىي
الهؤسسىىات الخاصىىة لمهىىدققين فىىي إي ىران ،وتىىم توزيىىع  130اسىىتباىة اسىىترد هىٍىىا  100هفىىردة أي
بىسبة .%80

وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج كان أىميا:
 إن ٌىاك عالقة هؤثرة بين تكىولوجيا الهعموهات و هالئهة الهعموهات الهحاسبية.

 استخدام تكىولوجيا الهعموهات يؤدي إلى تغير همحوي عمى جودة التقارير الهالية.
وقدمت الدراسة عدة توصيات أىميا:
 ض ىىرورة تحوي ىىل األىظه ىىة الهحاس ىىبية لمدول ىىة إل ىىى أىظه ىىة هؤٌم ىىة وهواكب ىىة لمتط ىىور ف ىىي
تكىولوجيا الهعموهات.
-2دراسة ( )Husain,2016بعنوان
(Effect of Competence Human Resources and Utilization of
Information Technology on the Quality of Surakarta City
Government Financial Reporting By intervening variable Internal
)Accounting Control
ٌ ىىدفت الد ارس ىىة إل ىىى اختب ىىار ت ىىأثير الهى ىوارد البشى ىرية باس ىىتخدام تكىولوجي ىىا الهعموه ىىات عم ىىى ج ىىودة
التقارير الهالية الهقدهة هن الحكوهات الهحمية .
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تم استخدام الهىٍل الوصفي التحميمي ،هجتهع الدراسة هؤسسىات الحكىم الهحمىي فىي سىاراكرتا ،تىم

اختيار عيىة قصدية.

وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا:
ٌ ىىىاك تىىأثير إيجىىابي فىىي جىىودة إعىىداد التقىىارير الهاليىىة فىىي الرقابىىة الداخميىىة يعىىزى إلىىى
استخدام تكىولوجيا الهعموهات.

ٌ ىالك تأثير لمهوارد البشرية الهستخدهة تكىولوجيا الهعموهات عمىى جىودة إعىداد التقىارير
الهالية.
وقدمت الدراسة عدة توصيات أىميا:
 ضرورة تفعيل دور تكىولوجيا الهعموهات في إعداد التقارير الهالية لمحكوهات الهحمية.
-3دراسة ) (Shishkina,2015بعنوان
""Structuring internal audit functions in multinational companies
ٌىىدفت الد ارسىىة إلىىى التعىىرف عمىىى الرقابىىة الداخميىىة فىىي شىىبكات اإلدارة الهختمفىىة فىىي الشىىركات

الدولي ىىة ه ىىن أج ىىل اقتى ىراح وظ ىىائف رقاب ىىة داخمي ىىة ف ىىي الهؤسس ىىات واإلدارات هتع ىىددة الجىس ىىيات.
وتستىد ٌذي الدراسة عمى هراجعة أدبيات البحوث الهىشورة.

وخمصت الدراسة إلى:
 التكاهىل االقتصىادي العىالهي ،جىبىا إلىى جىىىب هىع اىتشىار الشىركات الهتعىددة الجىسىىيات،
يخمه فرص لمقيادة لتوسيع هٍام التدقيه الداخمي في الهواقع األجىبية.

وأوصت الدراسة بل:
 تطىىوير الهراجعىىة الداخميىىة لتواكىىب تطىىور الشىىركات الهتعىىددة الجىسىىيات ،وأن تواجىىً ىفىىس
التحديات ،الىابعة أساسا هن التشتت الجغرافي لمعهميات.

-4دراسة )(Puttikunsakon,2015
"Best internal audit practices and achieving organizational
success: an empirical examination of ISO 9000 manufacturing
"firm in Thailand.
وتٍىدف ٌىىذي الد ارسىىة إلىىى التعىرف عمىىى أثىىر اسىىتخدام الهىدققين لبرىىىاهل( )ISO 9000عمىىى
ىجاح الشركات الصىاعية في تايمىد ،وقد أستخدم الهىٍل الوصفي التحميمي في الدراسة واتبع
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الباحث الهسح الشاهل حيث وزع استباىة عمى جهيع الهدققين وعددٌم  ،1186وأجاب عمى

االستباىة  186هدقه إجابات كاهمة.
وخمصت الدراسة إلى:

 إن أفضل ههارسات الهراجعة الداخمية لمحسابات ترتب بشكل إيجابي بالحد هن
الهخاطر التىظيهية والتهيز التشغيمي والكشف عن الغش.

 إن تغير البيئة الخارجية وكفاءة لجىة التدقيه لً تأثير إيجابي عمى أفضل ههارسات
التدقيه الداخمي وخطة التدقيه الداخمي وهراجعة الهراجعة الداخمية وهراجعة الحسابات

الداخمية.
وأوصت الدراسة

 إجراء بحوث هستقبمية عمى عيىات هختمفة وعمى ىطا أوسع لتوسيع قابمية تعهيم
الىتائل التي توصل إليٍا.

-5دراسة )(Han and athers,2015
(The Association between Information Technology Investments
)and Audit Risk
ٌىىدفت الد ارسىىة لمتعىىرف عمىىى اسىىتثهارات الشىىركات لتكىولوجيىىا الهعموهىىات و اآلثىىار عمىىى هخىىاطر

الهراجعة .هن جٍة ،وهدى تعقيد تكىولوجيا الهعموهات يخمه تحىديات لهراجعىي تىدقيه الحسىابات
و فعالية ىظام الرقابة الداخمية والكشف عن هخالفات هحاسبية .هن ىاحية أخرى.
عيىىىة الد ارسىىة جهيىىع شىىركات تكىولوجيىىا الهعموهىىات الهقيهىىة فىىي الواليىىات الهتحىىدة ،وتىىم اسىىتخدام
اله ىىىٍل الوص ىىفي التحميم ىىي الت ىىاريخي ب ىىين ع ىىاهي 2000م إل ىىى 2009م ،وعيى ىىة الد ارس ىىة حى ىوالي

 500000هشترك .

وخمصت الدراسة إلى:
 استخدام تكىولوجيا الهعموهات لً تأثير ٌام عمى الكيفية التي يىبغي أن يتم التىدقيه بٍىا
لمتقارير الهالية لمشركات.
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وخرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 يحتىىاج اله ارقىىب الهىىالي إلىىى تطىىوير قد ارتىىً لهواكبىىة التطىىور الهسىىتهر فىىي أىظهىىة الرقابىىة
الهبىية عمى تكىولوجيا الهعموهات.

د .التعقيب عمى الدراسات السابقة

توصىىمت ىتىىائل كافىىة الد ارسىىات العربيىىة واألجىبيىىة إلىىى أٌهيىىة التحىىول اإللكتروىىىي باإلضىىافة

ألٌهية الرقابة الداخمية في الهؤسسات.

أكىىدت الد ارسىىات والبحىىوث فىىي هجىىال اإلدارة اإللكتروىي ىة إلىىى ضىىرورة التوسىىع فىىي اسىىتخدام
الىهاذج اإللكتروىية لالستفادة هن هزاياٌا الهتعددة في الهجىاالت الرقابيىة والتىي تسىاعد عمىى
تقميل الىفقات وتخفيض وقت اإلىجاز.

 أوجو االتفاق:
اتفقىىت الد ارس ىىات الس ىىابقة ه ىىع د ارس ىىتي ف ىىي الهتغيىىر الت ىىابع وف ىىي ه ىىىٍل الد ارس ىىة (اله ىىىٍل
الوصفي التحميمي) وأيضا في أدوات الدراسة (االستباىة).

ويب ىىدو أن العالق ىىة ب ىىين تط ىىوير هىظوه ىىة األعه ىىال اإللكتروىيى ىة وتحقي ىىه الرقاب ىىة الداخمي ىىة

عالق ىىة تكاهمي ىىة ،فتط ىىوير أدوات الرقاب ىىة الداخمي ىىة هى ىىن جٍ ىىة أخ ىىرى يٍ ىىدف إل ىىى حهايىىىة
البياىات الهعدة إلكتروىيا كها توصمت إليً دراسة أبو كهيل ( )2011وٌذا هىا جعمىىا فىي

دراستىا ٌذي ىؤكد عمى أن العالقة تكاهمية وٌىالك ضرورة همحة لدراستٍا.

 أوجو االختالف:

اختمفىىت جهيىىع الد ارسىىات السىىابقة هىىع الد ارسىىة فىىي الٍىىدف وفىىي هجتهىىع الد ارسىىة وعيىتىىً،

حي ىىث طبق ىىت عمىىىى هؤسس ىىات ربحي ىىة أو خدهاتيىىىة ،الد ارس ىىات الس ىىابقة ل ىىم تطب ىىه عمىىىى

هؤسس ىىات حكوهي ىىة هتراهي ىىة األطى ىراف وهتع ىىددة الخ ىىدهات ،ول ىىديٍا هس ىىتودعات ض ىىخهة،
وأصىاف تستحه الفحص والتدقيه ،وفروع وعيادات.

لو ىظرىا إلى الدراسات السابقة جهيعٍا لوجدىاٌا تختمف عن الدراسة الحالية في الهتغير

الهستقل ،وبعضٍا تختمف في الهتغير التابع.

وبشكل عام يهكن القول بأن أوجً االستفادة هن الدراسات السابقة تتمخص في التالي:

االس ى ىىتفادة فىى ىىي هج ى ىىال الهىٍجيى ى ىىة العمهيىى ىىة ،واألدوات العمهي ى ىىة الهس ى ىىتخدهة ،واألسى ى ىىاليب
اإلحصائية ،وطر هعالجة البياىات.

 الهساعدة في الحصول عمى الهراجع في ٌذا الهجال.
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 توضيح هشكمة البحث بشكل واضح.
 توضيح أٌهية وأٌداف البحث.

 االستفادة هن الدراسات السابقة في تحديد هتغيرات البحث.
 تحديد الفجوة البحثية يشكل جمي.

ه .الفجوة البحثية:

استىادا إلى ها سبه ،فإن الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية لهمئٍا تىم صىياغتٍا فىي

الهصفوفة التالية:
جدول( )3الفجوة البحثية
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

*الدراسة الحالية ستطبه عمى و ازرة
*تحدثت الدراسات السابقة عىن أثىر
التح ى ىىول اإللكتروى ى ىىي ه ى ىىع هتغيى ى ىرات

*ىىىدرة تطىىر الد ارسىىات السىىابقة إلىىى
الهتغيرين هجتهعين.

الصحة حيث إىٍا هتراهية األطىراف
وهتع ى ى ى ى ى ى ىىددة الخ ى ى ى ى ى ى ىىدهات ،ول ى ى ى ى ى ى ىىديٍا
هسى ى ى ىىتودعات ض ى ى ى ىىخهة ،وأص ى ى ى ىىىاف

أخى ىىرى كهتغيى ىىر جى ىىودة الخدهى ىىة ،أو *الد ارسىىات السىىابقة لىىم تطبىىه عمىىى تس ىىتحه الفحى ىىص والت ىىدقيه ،وفى ىىروع
هؤسسات حكوهية هتراهية األطىراف وعيادات.
الرقابة اإلدارية.
*الجٍود السابقة قىد سىعت لتوضىيح
عالقى ى ى ى ىىة اإلج ى ى ى ى ىراءات اإللكتروىي ى ى ى ى ىة
بهىظوهة الرقابىة الداخميىة أو بتفعيىل
دور الرقابة الداخمية.
*الد ارسىىات التىىي تىاولىىت الهتغي ىرين
هعا لم يكن الهجتهع و ازرة الصحة.

وهتع ى ى ى ى ى ى ىىددة الخ ى ى ى ى ى ى ىىدهات ،ول ى ى ى ى ى ى ىىديٍا

هسى ى ى ىىتودعات ضى ى ى ىىخهة ،وأص ى ى ى ىىىاف
تس ىىتحه الفحى ىىص والت ىىدقيه ،وفى ىىروع
وعيادات.
*هجتهع البحث لم يخضع قبل ذلك
لمد ارس ى ى ى ىىة ف ى ى ى ىىي ٌ ى ى ى ىىذين الهتغيى ى ى ى ىرين
هجتهعين.

*ىىىدرة تطىىر الد ارسىىات السىىابقة إلىىى
الهتغيرين هجتهعين.
*الد ارسى ىىة الحالي ى ىىة ت ى ىرب بى ىىين أثى ىىر
التح ى ىىول اإللكتروى ى ىىي عم ى ىىى الرقاب ى ىىة
الداخمية.
*هجته ى ى ى ىىع الد ارس ى ى ى ىىة ٌ ى ى ى ىىو الطبق ى ى ى ىىة
اإلشرافية هن فئة هدير فها فو في
و ازرة الصحة الفمسطيىية.

جردت بواسطة الباحث
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الفصل الرابع
المنيجية واإلجراءات

أوالّ :تمييد
ثانياّ :منيج الدراسة
ثالثاّ :مجتمع الدراسة وعينتيا
رابعاّ :أداة الدراسة
خامساّ :الصدق والثبات
سادساّ :إجراءات تطبيق أداة الدراسة
سابعاّ :األساليب اإلحصائية
ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة
تاسعاً :خطوات إجراء الدراسة
عاش اًر :مصادر البيانات
أحد عشر :اختبار توزيع البيانات
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الفصل الرابع
المنيجية واإلجراءات
أوالّ  :تمييد
يتىاول ٌذا الفصل هىٍجية الدراسة التي تىم اتباعٍىا ،هىن حيىث هىىٍل الد ارسىة ،وهجتهىع الد ارسىة،
وعيى ىىة الد ارس ىىة ،وأداة الد ارس ىىة ،وص ىىد االس ىىتباىة ،وثباتٍ ىىا ،واألس ىىاليب اإلحص ىىائية الهس ىىتخدهة،

وخطوات إجراء الدراسة ،وهصادر البياىات ،واختبار توزيع البياىات.
ثاني اّ  :منيج الد راسة
تىىم اعتهىىاد الهىىىٍل الوصىىفي التحميمىىي ،والىىذي يعتهىىد عمىىى د ارسىىة الظىىاٌرة كهىىا توجىىد فىىي الواقىىع،
ويٍتم بوصفٍا وصفا دقيقا ،ويعبر عىٍا تعبي ار كيفيا وكهيا ،كها ال يكتفىي ٌىذا الهىىٍل عىىد جهىع

الهعموهىىات الهتعمقىىة بالظىىاٌرة هىىن أجىىل استقصىىاء هظاٌرٌىىا وعالقاتٍىىا الهختمفىىة ،بىىل يتعىىدى ذلىىك
إلى التحميل والرب والتفسير ،لموصول إلى استىتاجات وٌو أحد أشىكال التحميىل والتفسىير العمهىي

الهىىىظم لوصىىف ظىىاٌرة أو هشىىكمة هحىىددة ،وتصىىويرٌا كهىىا عىىن طريىىه جهىىع بياىىىات وهعموهىىات
هقىىىىة عىىن الظىىاٌرة والهشىىكمة ،وتصىىىيفٍا وتحميمٍىا واخضىىاعٍا لمد ارسىىات الدقيقىىة (همحىىم،)2000،

لىىذلك فٍىىو الهىىىٍل األىسىىب لهعالجىىة هشىىكمة البحىىث وسىىيتم هىىن خاللىىً وصىىف الظىىاٌرة هوضىىوع

الدراسة (أثر التحول اإللكتروىي عمى تعزيز الرقابة الداخمية).
ثالث اً  :مجتمع الد راسة

يتكى ىىون هجتهى ىىع الد ارسى ىىة هى ىىن جهيى ىىع العى ىىاهمين فى ىىي اإلدارة العميى ىىا فى ىىي و ازرة الصى ىىحة الفمسى ىىطيىية
بهحافظات غزة ،وٌم هوظفو الفئة األولىى والفئىة الخاصىة أي هىن هىدير دائىرة وحتىى وكيىل و ازرة،
والبىىالف عىىددٌم (  )169هوظف ىا ،وقىىد اختيىىرت ٌىىذي الطبقىىة هىىن اإلدارة العميىىا بسىىبب الخب ىرة التىىي
تكتسبٍا ٌىذي الفئىة عبىر هسىارٌا الىوظيفي و كوىٍىا تقىوم بالهٍىام اإلداريىة البحتىة هىن صىىع القىرار

والتخط ىىي والتوجي ىىً والرقاب ىىة ،أه ىىا الهس ىىتويات ال ىىدىيا فيغم ىىب عم ىىى عهمٍ ىىا الهٍ ىىام التىفيذي ىىة وٌ ىىم

هوزعين حسب الجدول التالي:

جدول ( :)4توزيع أفراد مجتمع الدراسة
مدير دائرة

مدير وحدة

مدير عام

وكيل مساعد

وكيل

المجموع

137

15

14

2

1

169

(الهصدر :و ازرة الصحة الفمسطيىية  -دائرة شئون الهوظفين)2017 ،
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رابع اّ  :عينة الد راسة
تىىم اختيىىار عيىىىة اسىىتطالعية هكوىىىة هىىن عىىدد ( )30هىىن العىىاهمين فىىي اإلدارة العميىىا فىىي و ازرة
الصحة الفمسطيىية بهحافظات غزة ،وذلك لمتحقه هن صد وثبات أداة الد ارسىة ،ولىم يكىن ٌىىاك
تعديل عمى االستباىة لذلك لم يتم استبعادٌا هن العيىة الفعمية.
تم استخدام أسموب الحصر الشاهل ،ىظ ار ألن حجم هجتهع الدراسة قميل ،حيث تم توزيع
االستباىات عمى جهيع أفراد هجتهع الدراسة ،هن العاهمين في اإلدارة العميا في و ازرة الصحة

الفمسطيىية بهحافظات غزة ،وتم استرداد ( )140استباىة أي بىسبة استرداد  ،%82.8هثمت
عيىة الدراسة ،ويتوزع أفراد عيىة الدراسة حسب الجداول التالية:

جدول ( :)5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
م الجنس العدد النسبة المئوية %
1

ذكر

132

94.3

2

أىثى

8

5.7

140

%100

المجموع

ىظ ار لطبيعة الدور الهىاط بو ازرة الصحة ،فإن العهل في وظىائف إداريىة ربهىا يكىون هٍهىة صىعبة

وشاقة أحياىا ،حيىث يتطمىب األهىر فىي بعىض األحيىان االسىتهرار فىي العهىل لسىاعات طويمىة ،أو
هتابعىىات عمىىى هىىدار السىىاعة وٌىىذا ربهىىا ال يحبىىذ كثي ى ار لىىدى اإلىىىاث ،ولعىىل ذلىىك ٌىىو السىىبب فىىي

اىخفاض ىسبة اإلىاث في العهل في وظائف إدارية في و ازرة الصحة عمى وجً التحديد.
جدول ( :)6توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
م عدد سنوات الخدمة

العدد النسبة المئوية %

 1أقل هن  10سىوات

16

11.4

2

هن  20-10سىة

69

49.3

3

أكثر هن  20سىة

55

39.3

140

%100

المجموع

ويعىىزو الباحىىث توزيىىع الىسىىب ٌىىذا إلىىى التطىىور الطبيعىىي فىىي العهىىل وحصىىول أصىىحاب الخب ىرات

الطويمة عمى الهىاصب اإلدارية العميا.
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جدول ( :)7توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
م المؤىل العممي العدد النسبة المئوية %
1

بكالوريوس

53

37.9

2

هاجستير

60

42.9

3

دكتوراي

27

19.3

140

%100

المجموع

بالرجوع لمجىدول أعىالي ،ىىرى أن و ازرة الصىحة قىد أولىت اٌتهاهىا كبيى ار لحهمىة الهىؤٌالت العميىا فىي
هواقعٍ ىىا اإلداريى ىة الهختمف ىىة ،حي ىىث إن غال ىىب الع ىىاهمين ف ىىي الوظ ىىائف اإلشىىرافية بىس ىىبة تزي ىىد ع ىىن
 %60هؤٌالتٍم في حدٌا األدىى ٌي الهاجستير.

جدول رقم ( :)8توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
م المسمى الوظيفي العدد

النسبة المئوية %

1

هدير دائرة

118

84.3

2

هدير وحدة

13

9.3

3

هدير عام فأعمى

9

6.4

140

%100

المجموع

ويظٍىىر الجىىدول السىىابه طبيعىىة الٍيكىىل التىظيهىىي فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية والتىىي تتصىىف
بالٍيكل الٍرهي ،كها يعكس ظاٌرة صحية في توزيع الهىاصب وفىه الهسىتويات اإلداريىة الىثالث
بطريقة تتىاسب وىطا اإلشراف وكذلك طبيعة الهٍام.

جدول ( :)9توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان العمل
م

مكان العمل

العدد

النسبة المئوية %

1

الهستشفيات

68

48.6

48

34.3

24

17.1

140

%100

 2اإلدارات العاهة والوحدات
3

الرعاية األولية
المجموع

يب ىىين الج ىىدول الس ىىابه أن الهستش ىىفيات تش ىىكل عص ىىب و ازرة الص ىىحة والثق ىىل البش ىىري بٍ ىىا وذل ىىك
السى ىىتيعاب الضى ىىغ الٍائى ىىل هى ىىن اله ى ىراجعين وهتمقى ىىي الخدهى ىىة ،تميٍى ىىا فى ىىي ذلى ىىك اإلدارات العاهى ىىة
والوحدات  ،وهن ثم الرعاية األولية.
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خامس اً  :أداة الد راسة
تللم اسللتخدام االسللتبانة كللأداة رئيسللية لجم لع البيانللات األوليللة ،والتللي تللم تصللميميا خصيص لاً،

لمتعرف عمى أثر التحول اإللكتروني في تعزيز الرقابة الداخمية في وزارة الصحة الفمسطينية.
مكونات االستبانة:

وتتكون االستباىة هن:

 .1البيانات الشخصية :وتشتهل عمىى البياىىات الشخصىية التاليىة( :الجىىس ،العهىر ،الهؤٌىل
العمهي ،عدد سىوات الخدهة ،الهسهى الوظيفي ،هكان العهل).

 .2محاور التحول اإللكتروني ،وٌي هكوىة هن:

 -هحور اإلدارة بال ور  ،ويشتهل عمى ( )9فقرات.

 هحور اإلدارة عن بعد ،ويشتهل عمى ( )10فقرات. -هحور اإلدارة بالزهن الهفتوح ،ويشتهل عمى ( )10فقرات.

 -هحور اإلدارة بال تىظيهات جاهدة ،ويشتهل عمى ( )10فقرات.

 .3محاور الرقابة الداخمية ،وٌي هكوىة هن:

 هحور الرقابة الداخمية اإليجابية ،ويشتهل عمى ( )10فقرات. -هحور الرقابة الداخمية السمبية ،ويشتهل عمى ( )10فقرات.

مقياس التدريج:

وتىىم اعتهىىاد اسىىتجابات أف ىراد عيىىىة الد ارسىىة حسىىب هقيىىاس هىىن ( ،)10-1حيىىث ( )1تهثىىل أدىىىى
درجة هوافقة ،و( )10تهثل أعمى درجة هوافقة.

وتم تقييم درجات الهوافقة بحسب هقياس التدريل الهبين في الجدول التالي:
جدول ( :)01مقياس درجات الموافقة
درجة

الوزن

الوزن النسبي

المتوسل الحسابي

الموافقة

الرقمي

قميمة جدا

1

 2.00أقل هن  20.00 3.60أقل هن 36.00

قميمة

2

 3.60أقل هن  36.00 5.20أقل هن 52.00

متوسطة

3

 5.20أقل هن  52.00 6.80أقل هن 68.00

كبيرة

4

 6.80أقل هن  68.00 8.40أقل هن 84.00

كبيرة جدا

5

من

8.40

إلى

10.00
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من

84.00

إلى

100.00

ساد س اً  :صدق أداة الد راسة (االستبانة)
وىعى ىىي بصىىىد أداة الد ارسى ىىة ،أن األداة تقى ىىيس هىىىا وضى ىىعت لقياس ىىً ،وق ىىد ت ىىم التأك ىىد ه ىىن صىىىد
االستباىة هن خالل التالي:
 .1الصد هن وجٍة ىظر الهحكهين (صد الهحتوى):

تم عرض االستباىة عمى عدد ( )10هن الهحكهين هن أصحاب الخبىرة واالختصىاص ،هىن أجىل
التأك ىىد ه ىىن س ىىالهة الص ىىياغة المغوي ىىة لالس ىىتباىة ،ووض ىىوح تعميه ىىات االس ىىتباىة ،واىته ىىاء الهح ىىاور

لالسىىتباىة ككىىل ،واىتهىىاء الفق ىرات لهحىىاور االسىىتباىة ،وهىىدى صىىالحية االسىىتباىة لقيىىاس األٌىىداف

الهرتبطة بٍذي الدراسة ،وبذلك تم التأكد هن صد االستباىة هن وجٍة ىظر الهحكهين.
 .2صد االتسا الداخمي (الصد البىائي):

تم حساب صد االتسا الداخمي لهحاور وفقرات االستباىة ،بعد تطبيقٍا عمى عيىة اسىتطالعية
قواهٍى ىىا ( )30هى ىىن هجتهى ىىع الد ارسى ىىة ،وهى ىىن خى ىىالل إيجى ىىاد هعى ىىاهالت االرتبى ىىاط لهحى ىىاور وفق ى ىرات
االستباىة ،كها ٌو هبين في الجداول التالية:

جدول ( :)00صدق االتساق الداخمي لمحاور االستبانة
م

معامل

المحور

االرتباط

قيمة

""Sig

مستوى
الداللة

محاور التحول اإللكتروني
1

اإلدارة بال ور

0.778

0.000

0.05

2

اإلدارة عن بعد

0.971

0.000

0.05

3

اإلدارة بالزهن الهفتوح

0.800

0.000

0.05

4

اإلدارة بال تىظيهات جاهدة

0.723

0.000

0.05

محاور الرقابة الداخمية
1

الرقابة الداخمية اإليجابية

0.814

0.000

0.05

2

الرقابة الداخمية السمبية

0.793

0.000

0.05

* قيهة "ر :هعاهل ارتباط بيرسون" عىد درجة حرية ( )19وهستوى داللة (.)0.433( = )0.05

يتب ىىين ه ىىن الج ىىدول الس ىىابه أن جهي ىىع الهح ىىاور تتهت ىىع بهع ىىاهالت ص ىىد دال ىىة إحص ىىائيا ،وتف ىىي

بأغراض الدراسة وحيث لم تستبعد العيىة االستطالعية.
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جدول ( :)02صدق االتساق الداخمي لفقرات محاور التحول اإللكتروني
رقم

معامل

الفقرة االرتباط

مستوى
الداللة

فقرات المحور األول

معامل

رقم

الفقرة االرتباط

مستوى
الداللة

معامل

رقم

الفقرة االرتباط

فقرات المحور الثاني

مستوى
الداللة

رقم

الفقرة

فقرات المحور الثالث

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

فقرات المحور الرابع

1

0.921

0.05

1

0.608

0.05

1

0.944

0.05

1

0.955

0.05

2

0.884

0.05

2

0.881

0.05

2

0.875

0.05

2

0.976

0.05

3

0.915

0.05

3

0.811

0.05

3

0.931

0.05

3

0.898

0.05

4

0.925

0.05

4

0.922

0.05

4

0.889

0.05

4

0.924

0.05

5

0.901

0.05

5

0.810

0.05

5

0.839

0.05

5

0.921

0.05

6

0.882

0.05

6

0.763

0.05

6

0.774

0.05

6

0.829

0.05

7

0.760

0.05

7

0.890

0.05

7

0.833

0.05

7

0.741

0.05

8

0.823

0.05

8

0.762

0.05

8

0.751

0.05

8

0.816

0.05

9

0.865

0.05

9

0.868

0.05

9

0.713

0.05

9

0.698

0.05

10

0.806

0.05

10

0.932

0.05

10

0.922

0.05

* قيهة "ر :هعاهل ارتباط بيرسون" عىد درجة حرية ( )19وهستوى داللة (.)0.433( = )0.05

يتب ىىين ه ىىن الج ىىدول الس ىىابه أن جهي ىىع الفقى ىرات تتهت ىىع بهع ىىاهالت ص ىىد دال ىىة إحص ىىائيا ،وتف ىىي
بأغراض الدراسة.
جدول ( :)03صدق االتساق الداخمي لفقرات محاور الرقابة الداخمية
رقم

الفقرة

معامل

االرتباط

مستوى

رقم

الفقرة

الداللة

فقرات المحور األول

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

فقرات المحور الثاني

1

0.772

0.05

1

0.920

0.05

2

0.907

0.05

2

0.984

0.05

3

0.978

0.05

3

0.965

0.05

4

0.945

0.05

4

0.915

0.05

5

0.917

0.05

5

0.922

0.05

6

0.778

0.05

6

0.899

0.05

7

0.934

0.05

7

0.948

0.05

8

0.979

0.05

8

0.956

0.05

9

0.794

0.05

9

0.940

0.05

10

0.850

0.05

10

0.950

0.05
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* قيهة "ر :هعاهل ارتباط بيرسون" عىد درجة حرية ( )19وهستوى داللة (.)0.433( = )0.05

يتب ىىين ه ىىن الج ىىدول الس ىىابه أن جهي ىىع الفقى ىرات تتهت ىىع بهع ىىاهالت ص ىىد دال ىىة إحص ىىائيا ،وتف ىىي

بأغراض الدراسة.

سابع اً  :ثبات أداة الد راسة (االستبانة)
وىعىىىي بثبىىات أداة الد ارسىىة ،أن األداة تعطىىي ىفىىس الىتىىائل تقريبىىا لىىو طبقىىت هىرة أخىىرى عمىىى ىفىىس
الهجهوعىىة هىىن األف ىراد ،أي أن الىتىىائل ال تتغيىىر ،وقىىد تىىم التأكىىد هىىن ثبىىات االسىىتباىة هىىن خىىالل

التالي:

 .1الثبات باستخدام هعادلة (ألفا كروىباخ):
تىىم التأكىىد هىىن ثبىىات االسىىتباىة هىىن خىىالل حسىىاب هعىىاهالت االرتبىىاط باسىىتخدام هعادلىىة

(ألفا كروىباخ) لهحاور االستباىة ،كها ٌو هبين في الجدول التالي:

جدول ( :)04معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة
م

معامل االرتباط

المحور
محاور التحول اإللكتروني

1

اإلدارة بال ور

0.870

2

اإلدارة عن بعد

0.931

3

اإلدارة بالزهن الهفتوح

0.882

4

اإلدارة بال تىظيهات جاهدة

0.814

هحاور التحول اإللكتروىي

0.943

محاور الرقابة الداخمية

0.959

1

الرقابة الداخمية اإليجابية

0.699

2

الرقابة الداخمية السمبية

0.914

يتب ىىين ه ىىن الج ىىدول الس ىىابه أن هع ىىاهالت االرتب ىىاط باس ىىتخدام هعادل ىىة (ألف ىىا ك ىىرو ىب ىىاخ) لهح ىىاور

االستباىة ٌي هعاهالت ثبات دالة إحصائيا ،وتفي بأغراض الدراسة.
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 .2الثبات بطريقة التجزئة الىصفية:

تىىم التأكىىد هىىن ثبىىات االسىىتباىة هىىن خىىالل حسىىاب هعىىاهالت االرتبىىاط بطريقىىة التجزئىىة الىصىىفية
لهحاور االستباىة ،كها ٌو هبين في الجدول التالي:
جدول ( :)05معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة
م

معامل االرتباط

المحور

قبل التعديل بعد التعديل

محاور التحول اإللكتروني

0.868

0.929

1

اإلدارة بال ور

0.923

0.960

2

اإلدارة عن بعد

0.865

0.928

3

اإلدارة بالزهن الهفتوح

0.980

0.990

4

اإلدارة بال تىظيهات جاهدة

0.929

0.963

محاور الرقابة الداخمية

0.879

0.936

1

الرقابة الداخمية اإليجابية

0.667

0.800

2

الرقابة الداخمية السمبية

0.927

0.962

يتبىىين هىىن الجىىدول السىىابه أن هعىىاهالت االرتبىىاط لهحىىاور االسىىتباىة ٌىىي هعىىاهالت ثبىىات دالىىة

إحصائيا ،وتفي بأغراض الدراسة.

ثامن اً  :األساليب اإلحصائية المستخدمة
ولإلجابىىىة عمى ىىى أسى ىىئمة الد ارسى ىىة تى ىىم اسىىىتخدام الرزهى ىىة اإلحصىىىائية لمعم ىىوم االجتهاعيى ىىة ()SPSS

(هعاهل ارتبىاط بيرسىون ،هعادلىة ألفىا كروىبىاخ ،طريقىة التجزئىة الىصىفية ،اختبىار كولهجىوروف -

سهرىوف ،اختبار  Tلمعيىة الواحىدة ،اختبىار  ،T-Testاختبىار  ،One-Way ANOVAتحميىل
االىحدار الخطي) في إجراء التحميالت اإلحصائية الالزهة لمدراسة ،وٌي عمى الىحو التالي:
 .1هعاهىل ارتبىاط بيرسىون ( :)Pearson Correlation Coefficientلقيلاس صلدق
االتساق الداخمي ،وكذلك تحديد طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقمة والتابعة.

 .2هعادلة ألفا كروىباخ ) :(Cronbach's Alphaلقياس ثبات االستبانة.

 .3طريقة التجزئة الىصفية ) :(Split-Half Methodلقياس ثبات االستبانة.

 .4اختبىار كولهجىوروف – سىهرىوف ( :)Kolmogorov-Smirnov Testالختبلار إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو.
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 .5اختبار( )Tلمعيىة الواحىدة :لمعرفلة ملدى ارتفلاع أو انخفلاض اسلتجابات عينلة الدراسلة
عمى فقرات ومحاور االستبانة ،ولمتعرف عمى مدى انحراف االسلتجابات لكلل فقلرة ملن

الفقرات عن وسطيا الحسابي ،إلى جانب المحاور الرئيسة ،ولمتعلرف عملى قيملة "،"T

وقيمة "."Sig.

 .6اختب ىىار ( )Tلعيىت ىىين هس ىىتقمتين ( :)T-Testلمتحقللللق مللللن وجللللود فللللروق ذات داللللللة
إحصائية في متوسل تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير( :الجنس ،العمر).

 .7اختبار تحميىل التبىاين األحىادي ( :)One Way ANOVAلمتحقلق ملن وجلود فلروق

ذات داللة إحصائية في متوسل تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغيرات( :المؤىلل العمملي،

عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل).

 .8تحميىل االىحىدار الخطىي :لبيللان أثلر المتغيلرات المسللتقمة عملى المتغيللر التلابع ،وتحديللد
معادلة االنحدار الخطي.

تاسع اً  :خطوات إج راء الد راسة
تم إتباع الخطوات التالية:
 .1اإلطالع عمى الدراسات السابقة في هجال الدراسة ،وتمخيصٍا والتعميه عميٍا.

 .2اإلطالع عمى األدب الىظري السابه في هجال الدراسة ،وبىاء اإلطار الىظري لمدراسة.
 .3بىاء أداة الدراسة (االستباىة) ،والتحقه هن صد وثبات االستباىة.
 .4اختيار هجتهع وعيىة الدراسة.

 .5توزيع أداة الدراسة (االستباىة) عمى عيىة الدراسة وجهعٍا.
 .6تحميل البياىات ،وعرضٍا في جداول ،والتعقيب عميٍا.

 .7تفسير الىتائل وهىاقشتٍا ،وصياغة التوصيات والدراسات الهقترحة.
عاش راً  :مصادر البيانات
تىقسم هصادر البياىات في ٌذي الدراسة إلى ىوعينٌ ،ها:
 .1البيانات الرئيسلة :وتتهثىل فىي أداة الد ارسىة (االسىتباىة) ،وذلىك لمتعىرف عمىى أثىر التحىول
اإللكتروىي في تعزيز الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.
 .2البيانللات الثانويللة :وتتهثىىل فىىي الد ارسىىات واألدبيىىات السىىابقة ،وهىىا تحويىىً الهكتبىىات هىىن
دراسات وأبحاث وكتب وهراجع في هجال الدراسة.
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أحد عشر  :اختبار توزيع البيانات
تىم اسىىتخدام اختبىىار كولهجىىوروف  -سىىهرىوف ))Kolmogorov-Smirnov Test ( )K-S
الختبىار إذا كاىىىت البياىىىات تتبىىع التوزيىىع الطبيعىىي هىىن عدهىً ،وكاىىىت الىتىىائل كهىىا ٌىىي هبيىىىة فىىي

الجدول التالي:
جدول رقم ( :)06اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور االستبانة
م

قيمة ""Sig.

المحور
محاور التحول اإللكتروني

1

اإلدارة بال ور

0.084

2

اإلدارة عن بعد

0.191

3

اإلدارة بالزهن الهفتوح

0.152

4

اإلدارة بال تىظيهات جاهدة

0.096

محاور الرقابة الداخمية
1

الرقابة الداخمية اإليجابية

0.173

2

الرقابة الداخمية السمبية

0.079

يتبىىين هىىن الجىىدول السىىابه أن قيهىىة " "Sig.لجهيىىع هحىىاور االسىىتباىة أكبىىر هىىن هسىىتوى الداللىىة
( ،)0.05وٌىىذا يىىدل عمىىى أن جهيىىع هحىىاور االسىىتباىة تتبىىع التوزيىىع الطبيعىىي ،ولىىذلك تىىم اسىىتخدام
االختبارات الهعمهية.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات ومناقشة النتائج
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نتائج الدراسة
تمييد
يتىىىاول ٌىىذا الفصىىل ىتىىائل الد ارسىىة ،حيىىث تهىت اإلجابىىة عمىىى أسىىئمة الد ارسىىة ،واختبىىار فرضىىياتٍا،
وهىىن ثىىم تىىم تفسىىير الىتىىائل والتعقيىىب عميٍىىا ،باإلضىىافة إلىىى بيىىان أوجىىً التشىىابً واالخىىتالف هىىع

الدراسات السابقة.

أوالً  :نتائج السؤال األول ومناقشتيا
يىص السؤال عمى ها يمي:

ها واقع التحول اإللكتروىي في و ازرة الصحة الفمسطيىية؟

وتهت اإلجابة عمى ٌذا السؤال باستخدام اختبار ( )Tلمعيىة الواحدة ،كها ٌىو هبىين فىي الجىداول

التالية:
جدول ( :)07تحميل محاور التحول اإللكتروني
م

المحور

المتوسل االنحراف

الحسابي المعيار

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

1

اإلدارة بال ور

7.128

1.524

8.755

0.000

71.278

2

كبيرة

2

اإلدارة عن بعد

5.507

1.586

0.000 -3.677

55.071

4

هتوسطة

3

اإلدارة بالزهن الهفتوح

6.271

1.736

1.845

0.067

62.707

3

هتوسطة

7.904

1.364

0.000 16.517

79.043

1

كبيرة

6.692

1.280

4

إلدارة بال تىظيهات
جاهدة
التحول اإللكتروني

6.394

66.916 0.000

متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 واقىىع التحللول اإللكترونللي فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية جىىاء بىىوزن ىسىىبي ( ،)66.916وٌىىو
بدرجة هوافقة (هتوسطة) .يرى الباحث أن ٌذي الدرجة هقبولة في ظل الظروف والصعوبات التي

تعيشىىٍا الهحافظىىات الجىوبيىىة هىىن حصىىار وتضىىييه إال أن و ازرة الصىىحة يبىىدو أىٍىىا اسىىتطاعت

إىجىىاز بعىىض التحىوالت اإللكتروىيىة الٍاهىىة هثىىل البريىىد اإللكتروىىىي الىىذي يعتهىىد عميىىً بشىىكل كبيىىر

ف ى ىىي اله ارس ى ىىالت ك ى ىىذلك بى ى ىراهل الهخ ى ىىازن اإللكتروىيى ى ىة والص ى ىىرف اإللكتروى ى ىىي ،والض ى ىىب اإلداري
الهحوسب عبر ىظام البصىهة ،ولكىن يبىدو أن تعىدد وتشىعب هٍهىات اإلدارات الهختمفىة وتوزعٍىا
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فىىي أهىىاكن هختمفىىة ووجىىود أولويىىات تسىىير عميٍىىا الىىو ازرة لىىإلدارات أدى إلىىى عىىدم تطبيىىه بعىىض

التحوالت اإللكتروىية في جهيع الهىاطه.

 واقع اإلدارة بال ورق في و ازرة الصحة الفمسطيىية جاء بوزن ىسىبي ( ،)71.278وٌىو بدرجىة
هوافقة (كبيرة).
 واقع اإلدارة عن بعد في و ازرة الصىحة الفمسىطيىية جىاء بىوزن ىسىبي ( ،)55.071وٌىو بدرجىة
هوافقة (هتوسطة).
 واقع اإلدارة بالزمن المفتوح في و ازرة الصحة الفمسطيىية جىاء بىوزن ىسىبي ( ،)62.707وٌىو
بدرجة هوافقة (هتوسطة).
 واقع اإلدارة بال تنظيمات جاملدة فىي و ازرة الصىحة الفمسىطيىية جىاء بىوزن ىسىبي (،)79.043
وٌو بدرجة هوافقة (كبيرة).
ويعزو الباحث التفاوت في األوزان الىسبية لهحاور التحول اإللكتروىىي كهىا يبىدو إلىى اإلهكاىيىات

الهادية والبشرية الهتاحة هع وجود أولويات لدى الو ازرة في تطبيه التحوالت اإللكتروىية.

اإلدارة بال تىظيهات جاهدة تأخذ أعمى وزن ىسبي ويبدو ذلك بسبب قاعدة البياىات التي توفرٌا
األرشفة اإللكتروىية هها يساعد في التواصل والتشبيك بين اإلدارات الهختمفة ،أها حصىول اإلدارة
عن بعد تأخذ أدىىى وزن ىسىبي فيبىدو ذلىك بسىبب ىوعيىة الخدهىة الهقدهىة فىي و ازرة الصىحة والتىي
تستوجب وجود هقدم الخدهة في الهكان هثل الطبيب والههرض وفىي األشعة والهختبر وغيرٌم.
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جدول ( :)08تحميل فقرات محور اإلدارة بال ورق
الفقرة

م

المتوسل االنحراف

الحسابي المعيار

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

1

يوجد بريد إلكتروىي لجهيع العاهمين.

7.950

1.744

13.232

0.000

79.500

2

كبيرة

2

يتم اإلعالن عن أىشطة الو ازرة إلكتروىيا.

7.800

1.901

11.203

0.000

78.000

3

كبيرة

3

تتوفر الىهاذج اإلدارية الالزهة إلكتروىيا.

7.129

1.937

6.893

0.000

71.286

5

كبيرة

4

يتم تعهيم الموائح والقواىين إلكتروىيا.

7.486

2.065

8.511

0.000

74.857

4

كبيرة

5

يتم توفير الوثائه لمهستفيدين إلكتروىيا.

6.664

2.268

3.465

0.001

66.643

6

هتوسطة

6.407

2.393

2.013

0.046

64.071

8

هتوسطة

6.429

2.423

2.093

0.038

64.286

7

هتوسطة

8.343

1.778

15.589

0.000

83.429

1

كبيرة

5.943

2.307

-0.293

0.770

59.429

9

هتوسطة

7.128

1.524

8.755

71.278 0.000

6
7
8
9

يى ى ى ىىتم طمى ى ى ىىب الش ى ى ى ىراء والترسى ى ى ىىية والتوريى ى ى ىىد
إلكتروىيا.

يوجد أرشيف إلكتروىي لكافة اإلجراءات.
يى ى ى ىىتم تبى ى ى ىىادل اله ارسى ى ى ىىالت داخى ى ى ىىل الى ى ى ىىو ازرة
إلكتروىيا.
تتى ىىوفر جهيى ىىع السى ىىجالت والوثى ىىائه الطبيى ىىة
إلكتروىيا.
المحور ككل

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 واقع اإلدارة بال ور في و ازرة الصحة الفمسىطيىية جىاء بىوزن ىسىبي ( ،)71.278وٌىو بدرجىة

هوافقة (كبيرة).

 أعمىىى فق ىرة رقىىم ( ،)8وٌىىي (يىىتم تبىىادل اله ارسىىالت داخىىل الىىو ازرة إلكتروىيىىا) ،وقىىد جىىاءت بىىوزن
ىسبي ( ،)83.429وٌي بدرجة هوافقة (كبيرة).

ويفسر الباحث حصول الفقرة رقم ( ،)8وٌي (يتم تبادل الهراسالت داخل الو ازرة إلكتروىيا) عمىى

أعم ىىى وزن ىس ىىبي بس ىىبب س ىىٍولة التعاه ىىل باله ارس ىىالت اإللكتروىيى ىة ويعتب ىىر أس ىىاس ف ىىي التح ىىول

اإللكتروىى ىىي .اتفقى ىىت الد ارسى ىىة هى ىىع د ارسى ىىة (بى ىىدوي )2013،والت ى ىي أكى ىىد فيٍ ى ىا أن اسى ىىتخدام البريى ىىد
اإللكتروىي لً دور كبير في تطبيه التحول اإللكتروىي.
واختمفىىت الد ارسىىة هىىع د ارسىىة (بىىدوي )2013،فىىي أن فق ىرة اسىىتخدام البريىىد اإللكتروىىىي قىىد حظيىىت
باٌتهام أقل هقارىة بالدراسة الحالية.
 أدنى فقرة رقم ( ،)9وٌي (تتوفر جهيع السجالت والوثائه الطبية إلكتروىيا) ،وقد جاءت بىوزن
ىسبي ( ،)59.429وٌي بدرجة هوافقة (هتوسطة).
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كبيرة

ويعزو الباحث ذلىك لعىدم إىجىاز جهيىع التحىوالت اإللكتروىيىة فىي و ازرة الصىحة الفمسىطيىية بسىبب
األوضىىاع االقتصىىادية الصىىعبة فىىي الهحافظىىات الجىوبيىىة ،واتسىىاع ه ارفىىه الىىو ازرة وتعىىددٌا وٌىىذا
يحتاج إلهكاىيات بشرية وهادية كبيرة ال تتوفر في الو ازرة.
جدول رقم ( :)09تحميل فقرات محور اإلدارة عن بعد
م
1

الفقرة

المتوسل االنحراف

قيمة

قيمة

الوزن

الحسابي المعيار

""T

""Sig.

النسبي

الموافقة

6.300

2.141

1.658

0.100

63.000

3

هتوسطة

5.879

2.233

-0.643

0.521

58.786

5

هتوسطة

6.136

6.413

0.250

0.803

61.357

4

هتوسطة

6.393

2.094

2.220

0.028

63.929

2

هتوسطة

5

يتم تىظيم الهواعيد إلكتروىيا.

5.493

2.427

-2.472

0.015

54.929

6

هتوسطة

6

يتم تىظيم االجتهاعات عبر الفيديو.

3.536

2.200

-13.253

0.000

35.357

10

قميمة جدا

3.786

2.575

-10.175

0.000

37.857

8

قميمة

3.607

2.319

-12.210

0.000

36.071

9

قميمة

5.114

2.609

-4.017

0.000

51.143

7

كبيرة

8.829

1.454

23.017

0.000

88.286

1

كبيرة جدا

5.507

1.586

-3.677

55.071 0.000

2
3
4

7
8
9
10

يوجد ىظم وتطبيقات لمهتابعة اآللية.

الترتيب

درجة

يتم إىجاز الهٍىام والتكميفىات الداخميىة عبىر
الٍاتف.
يتم إىجاز الهٍىام والتكميفىات الداخميىة عبىر
الجوال.

يتم إىجاز الهٍىام والتكميفىات الداخميىة عبىر
برىاهل الكتروىي.

يى ى ىىتم هتابعى ى ىىة العهى ى ىىل بهسى ى ىىاعدة كى ى ىىاهيرات
الهراقبة
يتم إىجاز الهٍىام والتكميفىات الداخميىة عبىر
براهل التواصل االجتهاعي.

يتم إىجاز الهعاهالت عبر اإلىترىت.
يتم ضب الحضور واالىصراف في الو ازرة
إلكتروىيا.
المحور ككل

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 واقع اإلدارة عن بعد في و ازرة الصىحة الفمسىطيىية جىاء بىوزن ىسىبي ( ،)55.071وٌىو بدرجىة
هوافقة (هتوسطة).
ويعىزو الباحىىث ذلىك عمىىى هىا يبىىدو لطبيعىة القىواىين الهسىتخدهة فىىي الوظيفىة العاهىىة والتىي تفىىرض
عمىىى الهىىوظفين جهعيىىا الحضىىور لهكىىان العهىىل فىىي أوقىىات هحىىددة واالىصىراف فىىي أوقىىات هحىىددة

هه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا يجع ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل اإلدارة ع ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىن بعىى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىد تحص ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل عم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىى أق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل وزن ىسى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىبي .
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متوسطة

أعمى فقرة رقىم ( ،)10وٌىي (يىتم ضىب الحضىور واالىصىراف فىي الىو ازرة إلكتروىيىا) ،وقىد جىاءت
بوزن ىسبي ( ،)88.286وٌي بدرجة هوافقة (كبيرة جدا).

ويعىىزو الباحىىث حصىىول فقلللرة رقىىم ( )10عمىىى أعمىىى وزن ىسىىبي عمىىى هىىا يبىىدو الٌتهىىام الىىو ازرة

بالضب اإلداري وٌو يشكل أولوية لديٍا وسٍولة البراهل الهستخدهة لذلك ،وقيام بعض الشركات
الهحمية بتقديم الدعم لمو ازرة وتبرعٍا بأجٍزة البصهة والتي تستخدم في الضب اإلداري.

 أدنللى فقللرة رقىىم ( ،)6وٌىىي (يىىتم تىظىىيم االجتهاعىىات عبىىر الفيىىديو) ،وقىىد جىىاءت بىىوزن ىسىىبي
( ،)35.357وٌي بدرجة هوافقة (قميمة جدا).
ويعزو البحث حصولٍا عمى أدىى فقرة ربها يكون ذلك عائداّ إلىى حاجىة الىو ازرة السىتخدام وسىائل

أكثر سرعة وتقىية كالجوال ،سيها وأن استخدام الفيديو يحتاج إلى ترتيبات ،فضال عن أن سٍولة
التىقىىل بىىين الهحافظىىات الجىوبيىىة سىىاعد فىىي حضىىور االجتهاعىىات هباشىرة دون الحاجىىة السىىتخدام
ٌذي التقىية في هىطقة جغرافية ال تتعدى هساحتٍا  365كيموهتر هربع.

واتفقت الدراسة هع دراسة (العرايشي )2013،حيث أكدت الدراسة عمى االٌتهام بالضب اإلداري

وباقي األعهال األخرى بالتحول اإللكتروىي.
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جدول ( :)21تحميل فقرات محور اإلدارة بالزمن المفتوح
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة

المتوسل االنحراف

الحسابي المعيار

يىىتم تقىىديم الخىىدهات عمىىى هىىدار  24سىىاعة
يوهيا.
يتم هتابعة إىجاز العهىل هىن قبىل الهىديرين
عمى هدار  24ساعة يوهيا.

يوج ى ى ىىد وع ى ى ىىي ل ى ى ىىدى الع ى ى ىىاهمين باس ى ى ىىتخدام
اإلىترىت لتقديم الخدهات.
يوجىىد تعريىىف كىىافي لهتمقىىي الخدهىىة بطىىر
الحصول عمى الخدهات.
يى ىىتم هعالجى ىىة الطمبى ىىات الهقدهى ىىة هى ىىن قبى ىىل

هتمقي الخدهة أوال بأول.

يىىتم تفعيىىل هشىىاركة هتمقىىي الخدهىىة لهعرفىىة
رائٍم بالخدهة.
يىىتم هكافئىىة العىىاهمين عمىىى اإلىجىىاز خىىارج
أوقات العهل.
يوجد أرشفة يتم الرجوع إليٍىا وقىت الحاجىة
لمهعاهالت الهقدهة.
تتى ى ىىوفر التقى ى ىىارير واإلحصى ى ىىائيات لهتخى ى ىىذي
القرار عمى هدار 24ساعة.

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

6.957

3.081

3.675

0.000

69.571

2

كبيرة

6.700

2.652

3.123

0.002

67.000

4

هتوسطة

6.557

2.092

3.151

0.002

65.571

6

هتوسطة

5.943

1.915

-0.353

0.725

59.429

8

هتوسطة

6.671

1.998

3.976

0.000

66.714

5

هتوسطة

5.407

2.169

-3.234

0.002

54.071

9

هتوسطة

4.157

2.688

-8.111

0.000

41.571

10

قميمة

7.343

2.535

6.267

0.000

73.429

1

كبيرة

6.829

2.363

4.150

0.000

68.286

3

كبيرة

ي ىىوفر التح ىىول اإللكتروى ىىي الحص ىىول عم ىىى
10

الخدهى ىىة هى ىىن قبى ىىل الهىى ىواطىين دون التقيى ىىد

6.143

2.523

0.670

0.504

61.429

7

هتوسطة

بالوقت.
المحور ككل

6.271

1.736

1.845

62.707 0.067

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 واقع اإلدارة بالزمن المفتوح في و ازرة الصحة الفمسطيىية جاء بوزن ىسىبي ( ،)62.707وٌىو
بدرجىىة هوافقىىة (هتوسىىطة) .ويعىىزو الباحىىث حصىىول ٌىىذي الفق ىرة عمىىى درجىىة هتوسىىطة وفق ىاُ آلراء

الهبحىىوثين كهىىا فىىي الجىىدول السىىابه وعمىىى هىىا يبىىدو إن عهىىل الهستشىىفيات وتقىىديهٍا الخدهىىة عمىىى
هدار الساعة قد ساٌم في تعزيز هحور اإلدارة بالزهن الهفتوح.
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متوسطة

 أعمللى فقللرة رقىىم ( ،)8وٌىىي (يوجىىد أرشىىفة يىىتم الرجىىوع إليٍىىا وقىىت الحاجىىة لمهعىىاهالت الهقدهىىة)،
وقد جاءت بوزن ىسبي ( ،)73.429وٌي بدرجة هوافقة (كبيرة).

ويعىىزو الباحىىث ذل ىىك لسىىٍولة الحف ى ف ىىي الحوسىىبة وٌ ىىي هي ىزة فىىي التح ىىول اإللكتروىىىي وتكمفتٍ ىىا
بسىيطة .ويبىدو أن و ازرة الصىىحة قىد خطىىت خطىوات كبيىرة فىي ٌىىذا الجاىىب هدركىىة أٌهيىة األرشىىفة

اإللكتروىية ،وحيث إن األرشىفة اإللكتروىيىة ربهىا ٌىي أولىى وأٌىم خطىوات اإلدارة بىالزهن الهفتىوح

فىىإن حصىىولٍا عمىىى هعىىدالت هرتفعىىة كهىىا فىىي د ارسىىة بىىدوي ( )2015يىىدلل عمىىى أن و ازرة الصىىحة

تسير في خطوات ثابتة ىحو الىجىاح ،هعتهىدة عمىى أرشىفة الهعموهىات إلكتروىيىا بىدال هىن الهمفىات

الورقية التي تحتاج إلى أهاكن واسعة وتكمفة باٌظة.
أها هن حيث درجة االٌتهام فإن األرشفة اإللكتروىية – رغم أٌهيتٍا -لم تهثل أولوية وفه دراسة
بىىدوي ( )2015كهىىا فىىي الد ارسىىة الحاليىىة ،وربهىىا يعىىود ذلىىك لكوىٍىىا طبقىىت عمىىى هؤسسىىة تعميهيىىة
تختمف أولوياتٍا عن هؤسسة كبيرة كو ازرة الصحة.
واتفق ىىت الد ارس ىىة ه ىىع د ارس ىىة (ب ىىدوي )2015،حي ىىث إن ٌى ىىاك هوافق ىىة بدرج ىىة كبيى ىرة ج ىىدا ألرش ىىفة
الهعموهات إلكتروىيا بدال هن الهمفات الورقية التي تحتاج ألهاكن واسعة وتكمفة باٌظة.
وتختمف عن دراسة (بدوي )2015،في كوىٍا احتمت الهرتبة السابعة وليست األولىى وأن الد ارسىة
طبقت عمى هعٍد تعميهي وليس و ازرة.

 أدنى فقرة رقم ( ،)7وٌي (يتم هكافأة العاهمين عمى اإلىجاز خىارج أوقىات العهىل) ،وقىد جىاءت
بوزن ىسبي ( ،)41.571وٌي بدرجة هوافقة (قميمة).

يعزو الباحث ذلك ربها لمظروف الصعبة التي تهر فيٍىا الحكوهىة ككىل وو ازرة الصىحة عمىى وجىً
الخصوص ،هها يجعل الىفقات األساسية تصىرف باتجىاي خىدهات جوٌريىة عمىى حسىاب الحىوافز،

كه ىىا أن هركزي ىىة ص ىىرف الحى ىوافز وض ىىعف االس ىىتقالل اله ىىالي لك ىىل هؤسس ىىة حكوهي ىىة يجع ىىل ه ىىن

الصعب صرف هكافبت لمعاهمين.

واتفقىىت الد ارسىىة هىىع د ارسىىة (بىىدوي )2015،حيىىث حصىىمت عمىىى اٌتهىىام قميىىل هىىن خىىالل أجوبىىة

الهبحوثين.
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جدول ( :)20تحميل فقرات محور اإلدارة بال تنظيمات جامدة
م
1
2
3
4

الفقرة

المتوسل االنحراف

الحسابي المعيار

تتى ى ىىوفر شى ى ىىبكة اتصى ى ىىاالت إلكتروىيى ى ىىة فى ى ىىي
الو ازرة.
توجد قاعدة بياىات الكتروىية لمو ازرة.
ي ى ى ى ىىتم حف ى ى ى ى ى وتخى ى ى ى ىزين واسى ى ى ى ىىترجاع وادارة
البياىات إلكتروىيا.
يت ىىيح التح ىىول اإللكتروى ىىي اس ىىتخدام أهث ىىل
لهوارد الهؤسسة.

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

8.371

1.710

16.404

0.000

83.714

1

كبيرة

8.229

1.871

14.092

0.000

82.286

2

كبيرة

7.843

1.905

11.445

0.000

78.429

8

كبيرة

7.979

1.777

13.174

0.000

79.786

4

كبيرة

يجعى ىىل التحى ىىول اإللكتروى ى ىىي الهكتى ىىب ف ى ىىي
5

7.857

العه ىىل لى ىىيس ٌى ىىو الهك ىىان الوحيى ىىد إلىجى ىىاز

1.660

13.235

0.000

78.571

7

كبيرة

العهل.
6
7
8
9
10

يوج ى ى ى ىىد ه ى ى ى ىىوظفين ذوي كف ى ى ى ىىاءة ف ى ى ى ىىي إدارة

7.179

1.523

9.155

0.000

71.786

10

كبيرة

7.921

1.783

12.747

0.000

79.214

5

كبيرة

7.900

1.655

13.586

0.000

79.000

6

كبيرة

7.607

1.842

10.326

0.000

76.071

9

كبيرة

8.157

1.619

15.761

0.000

81.571

3

كبيرة

7.904

1.364

16.517

79.043 0.000

العالقات هع الهواطىين.
ي ى ىىوفر التعاه ى ىىل ه ى ىىع الخده ى ىىة اإللكتروىيى ى ىة
الهال والوقت عمى الهواطن.

ي ى ىىوفر التعاه ى ىىل ه ى ىىع الخده ى ىىة اإللكتروىيى ى ىة
الجٍد عمى الهواطن.
يعهى ىىل التحى ىىول اإللكتروىى ىىي عمى ىىى سى ىىٍولة
تواصل الهواطن هع الهؤسسة.
ي ى ى ىىوفر الى ى ى ىرب اإللكتروى ى ى ىىي ب ى ى ىىين اإلدارات
هىظوهة عهل هتكاهمة.

المحور ككل

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 واقع اإلدارة بال تىظيهىات جاهىدة فىي و ازرة الصىحة الفمسىطيىية جىاء بىوزن ىسىبي (،)79.043
وٌو بدرجة هوافقة (كبيرة).

 يظٍىىر هىىن الجىىدول السىىابه أن جهىىع فقىرات ٌىىذا البعىىد كاىىىت هرتفعىىة ،تراوحىىت بىىين وزن ىسىىبي

( )71.786ووزن ىسبي ( )83.714وجهيعٍا وفه الهعيار الهستخدم في ٌذي الدراسة تعبر عن
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كبيرة

أوزان ىسىىبية هرتفعىىة .ويعىىزو الباحىىث ذلىىك عمىىى هىىا يبىىدو الٌتهىىام و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية فىىي
هوض ىىوع التح ىىول ل ىىإلدارة ب ىىال تىظيه ىىات جاه ىىدة ل ىىذلك أع ىىدت قاع ىىدة بياى ىىات وش ىىبكة اتص ىىاالت

الكتروىية واسىعة أسسىت لالىتقىال إلىى التحىول اإللكتروىىي لتسىٍيل عهميىة التواصىل والتشىبيك بىين

اإلدارات ويضع الو ازرة عمى الطريه الصحيح في ٌذا الهجال.

واتفقت الدراسة هىع د ارسىة (بىدوي )2015،حيىث إن ٌىىاك هوافقىة بدرجىة كبيىرة عمىى أٌهيىة وجىود
التقىيات الفىية والبشرية الالزهة لمتحول اإللكتروىي.
ثاني اً  :نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا
يىص السؤال عمى ها يمي:
ها هستوى الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية؟
وتهت اإلجابة عمى ٌذا السؤال باسىتخدام اختبىار( )Tلمعيىىة الواحىدة ،كهىا ٌىو هبىين فىي الجىداول

التالية:

جدول ( :)22تحميل محاور الرقابة الداخمية
م

المحور

 1الرقابة الداخمية اإليجابية
2

قيمة

المتوسل االنحراف

""T

الحسابي المعيار

قيمة

""Sig.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

7.472

1.389

0.000 12.537

74.721

1

كبيرة

الرقابة الداخمية السمبية

6.764

1.524

5.933

0.000

67.643

2

هتوسطة

الرقابة الداخمية

7.118

1.372

9.642

71.182 0.000

كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 هسىىتوى الرقابلللة الداخميلللة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية جىىاء بىىوزن ىسىىبي ( ،)71.182وٌىىو
بدرج ىىة هوافق ىىة (كبيى ىرة) .وي ىىرى الباح ىىث أن حص ىىول هس ىىتوى الرقابلللة الداخميلللة ف ىىي و ازرة الص ىىحة

الفمسطيىية عمى درجة هوافقة كبيىرة لىظىرة اإلدارة العميىا اإليجابيىة لىدور الرقابىة فىي إىجىاز الهٍىام
والهتهثمة بإفراد إدارة عاهة تختص بالرقابة.

 هستوى الرقابىة الداخميىة اإليجابيىة فىي و ازرة الصىحة الفمسىطيىية جىاء بىوزن ىسىبي (،)74.721
وٌو بدرجىة هوافقىة (كبيىرة) .ويعىزو الباحىث ذلىك العتهىاد الرقابىة اإليجابيىة عمىى تعزيىز وترغيىب

الهوظف عمى االلتزام بالعهل وٌي طريقة هحببة وتعطي الثقة لً.

83

 هسىىتوى الرقابىىة الداخميىىة السىىمبية فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية جىىاء بىىوزن ىسىىبي (،)67.643
وٌو بدرجة هوافقة (هتوسطة) .ويرى الباحث ذلك بسبب رفض الهوظف ألسموب تصيد األخطاء

وكذلك تطور األساليب الرقابية التي تحقه الٍدف دون المجوء لٍذي اإلجراءات السمبية.

واتفه ذلك هع دراسة (الوادية )2016،بحيث حصل تطبيه قواعد واجراءات رقابية هتكاهمىة عمىى

الهخىىزون السىىمعي عمىىى درجىىة هوافقىىة كبيىرة ،فىىي حىىين اختمفىىت عىىن د ارسىىة (حهىىد )2015 ،والتىىي
توصمت إلى وجود أسس عمهية ضعيفة لتطبيه أىظهة الرقابة الداخمية عمى تكىاليف الهسىتمزهات

الطبية في الهستشفيات الحكوهية.
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جدول ( :)23تحميل فقرات محور الرقابة الداخمية اإليجابية
م
1
2
3
4
5
6
7
8

9

الفقرة

المتوسل االنحراف

الحسابي المعيار

تس ىىير اإلجى ىراءات وفق ىىا لمى ىوائح والتعميه ىىات
الهعهول بٍا.
يى ىىتم تزوي ى ىىد اإلدارة بتقى ىىارير دوري ى ىىة ح ى ىىول
ىتائل الىشاط التشغيمي بٍدف الهتابعة.

يى ىىتم تجٍيى ىىز حمى ىىول ههكىى ىىة لهىى ىىع هشى ىىاكل
هحتهمة.
يى ى ى ىىتم اتبى ى ى ىىاع إج ى ى ى ىراءات هىاسى ى ى ىىبة لضى ى ى ىىب
هحتويات الهخازن كها وىوعا.

تحى ىىدد الى ىىو ازرة إجى ى ىراءات لضى ىىب عهمي ى ىىات
صرف األدوية واألصىاف األخرى.

تتىىوفر إجىىراءات رقابيىىة هىاسىىبة تسىىٍم فىىي
ضب اإلجراءات الطبية.
ىظى ىىام الرقابى ىىة الداخميى ىىة يحقى ىىه االسى ىىتخدام
األهثل لهوارد الهؤسسة الصحية.
ي ى ىىتم تق ى ىىديم هعموهى ى ىىات دقيق ى ىىة ع ى ىىن حجى ى ىىم
اإلىجاز في الو ازرة.
يبى ىىى ىظ ىىام الرقاب ىىة الداخمي ىىة عم ىىى أسىىىس

هوضى ى ىىوعية وواقعيى ى ىىة هى ى ىىن خى ى ىىالل وضى ى ىىع

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

7.743

1.633

12.627

0.000

77.429

3

كبيرة

7.821

1.739

12.390

0.000

78.214

2

كبيرة

7.257

1.817

8.188

0.000

72.571

7

كبيرة

7.621

1.707

11.240

0.000

76.214

4

كبيرة

8.043

1.502

16.089

0.000

80.429

1

كبيرة

7.486

1.872

9.392

0.000

74.857

6

كبيرة

7.500

1.634

10.864

0.000

75.000

5

كبيرة

7.193

1.536

9.191

0.000

71.929

8

كبيرة

7.114

1.971

6.688

0.000

71.143

9

كبيرة

هعايير هحددة لمرقابة.
10

يوج ىىد رقاب ىىة داخمي ىىة هىاس ىىبة لتحس ىىين أداء

6.943

1.850

6.031

7.472

1.389

12.537

العاهمين.
المحور ككل

0.000

69.429

10

74.721 0.000

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 هستوى الرقابة الداخمية اإليجابية في و ازرة الصحة الفمسطيىية جاء بوزن ىسىبي (،)74.721
وٌو بدرجة هوافقة (كبيرة).
 ويالح أن جهيع الفقرات في ٌذا الهجال قد حصمت عمى وزن ىسبي يتراوح بين ()80.429
وكذلك ( )69.429وٌي أوزان ىسبية عالية وبدرجة هوافقة كبيرة ويبدو ذلىك لسىعي و ازرة الصىحة

لتط ى ىىوير إجى ى ىراءات الرقاب ى ىىة اإليجابي ى ىىة واالرتق ى ىىاء بأس ى ىىاليبٍا لهواجٍى ى ىة التح ى ىىديات الت ى ىىي تعترض ى ىىٍا
85

كبيرة
كبيرة

والهحافظىىة عم ىىى اله ىىال الع ىىام وهق ىىدرات ال ىىو ازرة ف ىىي ظ ىىل الظ ىىروف الهالي ىىة الص ىىعبة الىاتج ىىة ع ىىن

الحصار واالحتالل.

 واتفقلت الدراسلة ملع دراسلة (الواديىىة )2016،والتىي خمصىت إلىى أن يىتم تطبيىه دورة هسىىتىديً
هتكاهمىىة لمرقابىىة عمىىى الهخىىزون السىىمعي بدرجىىة كبي ىرة بمغىىت  .%74.25ويشىىير الباحىىث إلىىى أن
الرقابة الهستىدية ٌي أحد اإلجراءات التي تحقه الرقابة اإليجابية.

جدول ( :)24تحميل فقرات محور الرقابة الداخمية السمبية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفقرة
يى ىىتم اكتشى ىىاف األخطى ىىاء واالىح ارفى ىىات فى ىىي
العهل.
يوجى ىىد حمى ىىول ههكىى ىىة لهىى ىىع تك ى ىرار حى ىىدوث
األخطاء واالىحرافات.
يوج ى ىىد إجى ى ىراءات رقابي ى ىىة كافي ى ىىة الكتش ى ىىاف
األخطاء في الوقت الهىاسب.
يوجىىد ض ىواب هالئهىىة لمتىىدخل فىىي الوقىىت
الهىاسب لهعالجة األخطاء.

يتم تحديد هن الهسئول عن وقوع الخطأ.
تت ىىوفر أىظه ىىة رقابي ىىة لهحاس ىىبة الهتس ىىببين
في األخطاء في الهؤسسة.
تصىىدر تقىىارير رقابيىىة دوريىىة لمكشىىف عىىن
االىحرافات كالهحسوبية في العهل.
تت ىىوفر إجى ىراءات رقابي ىىة تكش ىىف ع ىىن س ىىوء
استعهال السمطة.

تكش ى ىىف إجى ى ىراءات الرقاب ى ىىة ع ى ىىن التس ى ىىرب
اإلداري.

تكشى ى ىىف إج ى ى ىراءات الرقابى ى ىىة الهتبعى ى ىىة عى ى ىىن
هواطن القصور البشري.
المحور ككل

المتوسل االنحراف

الحسابي المعيار

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

6.971

1.636

7.027

0.000

69.714

3

كبيرة

7.000

1.493

7.923

0.000

70.000

1

كبيرة

6.729

1.679

5.135

0.000

67.286

7

هتوسطة

6.786

1.778

5.228

0.000

67.857

6

هتوسطة

6.979

1.940

5.970

0.000

69.786

2

كبيرة

6.929

1.903

5.774

0.000

69.286

4

كبيرة

6.607

2.035

3.531

0.001

66.071

9

هتوسطة

6.129

2.017

0.754

0.452

61.286

10

هتوسطة

6.807

1.609

5.936

0.000

68.071

5

كبيرة

6.707

1.805

4.635

0.000

67.071

8

هتوسطة

6.764

1.524

5.933

67.643 0.000
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متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 هستوى الرقابة الداخمية السلمبية فىي و ازرة الصىحة الفمسىطيىية جىاء بىوزن ىسىبي (،)67.643
وٌو بدرجة هوافقة (كبيرة).
 أعمى فقرة رقم ( ،)2وٌي (يوجد حمول ههكىة لهىىع تكىرار حىدوث األخطىاء واالىح ارفىات) ،وقىد
جىىاءت بىىوزن ىسىىبي ( ،)70.000وٌىىي بدرجىىة هوافقىىة (كبي ىرة) .ويعىىزو الباحىىث ذلىىك إلىىى وجىىود
بروتوكوالت عهل في الو ازرة تحدد اإلجراءات الهتبعة لسير العهل في الكثير هن هرافه الو ازرة.

 أدنللى فقللرة رقىىم ( ،)8وٌىىي (تتىىوفر إج ىراءات رقابيىىة تكشىىف عىىن سىىوء اسىىتعهال السىىمطة) ،وقىىد
جاءت بوزن ىسبي ( ،)61.286وٌي بدرجة هوافقة (هتوسطة) .ويرجع الباحىث ذلىك إلىى طبيعىة
التركيبة السكاىية وطغيان العالقات العشائرية والشخصية في الكثير هن التعاهالت أدي لحصول

الفقرة عمى أدىى هوافقة.
ثالث اً  :نتائج السؤال الثالث
يىص السؤال عمى ها يمي:
ٌل يوجد عالقة بين التحول اإللكتروىي وبين الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية؟
ولإلجابة عمى ٌذا السؤال تهت صياغة الفرضية التالية:
ال يوجىىد عالقىىة ذات داللىىة إحصىىائية عىىىد هسىىتوى الداللىىة ( )α≤0.05بىىين التحللول اإللكترونللي
وبين الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.
وتم التحقه هن صىحة ٌىذي الفرضىية عىن طريىه إيجىاد هعىاهالت ارتبىاط بيرسىون ،كهىا ٌىو هبىين
في الجدول التالي:
جدول ( :)25معامالت ارتباط بيرسون بين التحول اإللكتروني وبين الرقابة الداخمية
المحور

معامل االرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الداللة

 1الرقابة الداخمية اإليجابية

0.712

0.000

دالة عىد 0.05

الرقابة الداخمية السمبية

0.669

0.000

دالة عىد 0.05

الرقابة الداخمية

0.732

0.000

دالة عند 0.05

2

* قيهة "ر :هعاهل ارتباط بيرسون" عىد درجة حرية ( )139وهستوى داللة (.)0.195( = )0.05

87

وقد تبين من الجدول السابق أن:
هعىىاهالت ارتبىىاط بيرسىىون بىىين التحللول اإللكترونللي وبىىين تعزيىىز الرقابىىة الداخميىىة دالىىة إحصىىائيا،
وٌىىىذا يىىىدل عمى ىىى وجىىىود عالقللللة ذات داللىىىة إحصى ىىائية عىى ىىد هسى ىىتوى ( )α≤0.05ب ىىين التحللللول

اإللكتروني وبىين تعزيىز الرقابىة الداخميىة فىي و ازرة الصىحة الفمسىطيىية .وىالحى أن درجىة عالقىة
االرتبىاط بىين كىل هىن الرقابىة اإليجابيىة والتحىول اإللكتروىىي كىان بدرجىة هرتفعىة  0.712وكىذلك
الحال بالىسبة لالرتباط بين الرقابة السىمبية والتحىول اإللكتروىىي إذ بمغىت العالقىة  0.669وعميىً

يىىتم عىىدم قبىىول الفرضىىية الصىىفرية وقبىىول الفرضىىية البديمىىة ،ويشىىير ذلىىك إلىىى أن تطبيىىه التحىىول
اإللكتروىىىي فىىي و ازرة الصىىحة يحقىىه إجىراءات رقابيىىة جيىىدة ،أي أن التحىىول اإللكتروىىىي يهكىىن أن
يكون أحد أٌم أسباب ضىب األعهىال فىي و ازرة الصىحة واكتشىاف األخطىاء قبىل وقوعٍىا أو الحىد

هن وقوع األخطاء.واتفقت الدراسة هع (دراسة هٍدي  )2012،والتي أوصت بضرورة االعتهىاد
بشىكل رئيسىي عمىى أىظهىة الرقابىة الداخميىة القائهىة عمىى الحاسىب اإللكتروىىي .ثىم اتفقىت الد ارسىة

ه ىىع د ارس ىىة (حه ىىد )2015 ،والت ىىي أوص ىىت بالعه ىىل عم ىىى ت ىىوفير الوس ىىائل اإللكتروىيى ىة الحديث ىىة
لمهسىىاعدة فىىي تطبي ىىه األىظهىىة الرقابيىىة عم ىىى تكىىاليف الهسىىتمزهات الطبي ىىة فىىي الهستش ىىفيات ،و

د ارسىىة (الىعىىاهي وسىىهور )2013،والتىىي توصىىمت إلىىى تقىيىىة الهعموهىىات الهحاسىىبية التىىي تسىىاعد
عمى اتباع السياسات والموائح التىظيهية،
ويتفرع هن الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

 ال يوج ىىد عالق ىىة ذات دالل ىىة إحص ىىائية عى ىىد هس ىىتوى الدالل ىىة ( )α≤0.05ب ىىين اإلدارة بلللال
ورق وبين الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

وتم التحقه هن صحة ٌذي الفرضية عن طريه إيجاد هعاهالت ارتباط (بيرسون) ،كهىا ٌىو هبىين
في الجدول التالي:
جدول ( :)26معامالت ارتباط بيرسون بين اإلدارة بال ورق وبين الرقابة الداخمية
المحور

معامل االرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الداللة

 1الرقابة الداخمية اإليجابية

0.596

0.000

دالة عىد 0.05

الرقابة الداخمية السمبية

0.574

0.000

دالة عىد 0.05

الرقابة الداخمية

0.621

0.000

دالة عند 0.05

2

* قيهة "ر :هعاهل ارتباط بيرسون" عىد درجة حرية ( )139وهستوى داللة (.)0.195( = )0.05

88

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 معامالت ارتباط بيرسون بين اإلدارة بىال ور وبلين الرقابلة الداخميلة داللة إحصلائياً ،وىلذا
يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مسلتوى ( )α≤0.05بلين اإلدارة بىال ور
وبين الرقابة الداخمية في وزارة الصحة الفمسطينية وىذا يلؤد

للرفض الفرضلية الصلفرية

(ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين اإلدارة بال ور

وبين الرقابة الداخمية في وزارة الصحة الفمسطينية) وقبول الفرضلية البديملة وىلي (وجلود

عالقىىة ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى ( )α≤0.05بللين اإلدارة بىىال ور وبللين الرقابللة
الداخمية في وزارة الصحة الفمسطينية) .يرى المبحوثين أن اإلدارة بال أوراق تعزز الرقابلة

الداخميللة فللي وزارة الصللحة ،حيللث كانللت معامللل االرتبللاط مرتفللع بينيمللا ،ويللرى الباحللث أن

إدارة عمميلللات اللللوزارة باسلللتخدام الوسلللائل اإللكترونيلللة كالبريلللد اإللكترونلللي والمنظوملللة
البرمجيلة الداخميلة لللوزارة الصلحة يلوفر بشللكل كبيلر فلي كميللة األ وراق التلي سليتم تللداوليا

إل نجللاز العمميللة الواحللدة ،ويحمللي األرشلليف مللن الفقللدان ،واألىللم مللن ذلللك يضللمن عللدم

التالعللب أو خضللوع المسللتندات لمتزويللر أو سللوء االسللتعمال ،وجميعيللا تللؤد إلللى تحقيللق
مستوى مرتفع من الرقابة الداخمية ،واتفقت الدراسة ملع د ارسىة (العىالول  ))2011(،والتلي
توصلللمت إللللى أنلللو توجلللد عالقلللة طرديلللة ذات دالللللة إحصلللائية بلللين تلللوافر نجلللاح اإلدارة

اإللكتروني لة وبللين االسللتعداد المؤسسللي ضللد الفسللاد فللي الجمعيللات الخيريللة الكبللرى فللي

المحافظات الجنوبية.

واتفقللت الدراسللة عللن د ارسىىة أبىىو رحهىىة( )2005حيىىث توصىىمت الىىى ضللرورة اىتمللام كافللة

إدارات شئون الموظفين باالستفادة من التقنيات الحديثة لحفظ الممفات.

 ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عنلد مسلتوى الدالللة ( )α≤0.05بلين اإلدارة عىن بعىد
وبين الرقابة الداخمية في وزارة الصحة الفمسطينية.

وتم التحقه هن صىحة ٌىذي الفرضىية عىن طريىه إيجىاد هعىاهالت ارتبىاط بيرسىون ،كهىا ٌىو هبىين
في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)27معامالت ارتباط بيرسون بين اإلدارة عن بعد وبين الرقابة الداخمية
المحور

معامل االرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الداللة

 1الرقابة الداخمية اإليجابية

0.472

0.000

دالة عىد 0.05

الرقابة الداخمية السمبية

0.443

0.000

دالة عىد 0.05

الرقابة الداخمية

0.485

0.000

دالة عند 0.05

2
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* قيهة "ر :هعاهل ارتباط بيرسون" عىد درجة حرية ( )139وهستوى داللة (.)0.195( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 هعاهالت ارتباط بيرسون بين اإلدارة عن بعد وبين الرقابة الداخمية دالة إحصائيا ،وٌذا يدل
عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عىد هستوى ( )α≤0.05بين اإلدارة عن بعد وبين
الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية هها يؤدي لرفض الفرضية الصفرية والقبول
بالىظرية البديمة .وٌذا يعىي أىً كمها زاد اعتهاد و ازرة الصحة عمى وسائل التحول اإللكتروىي

لإلدارة عن بعد كمها زادت فاعمية الرقابة الداخمية ويعزو الباحث تمك العالقة ألن وجود ىظام
إلكتروىي هحوسب سيهىح صالحيات االستخدام إلى أشخاص هحددين ،وبالتالي يصعب أو

يىدر التالعب في الهعاهالت اإللكتروىية ،ألىٍا سٍمة الكشف والهتابعة وهعرفة الهستخدم.

واتفقت الدراسة هع دراسة (عبد المطيف )2016،والتي توصمت إلى أن تكىولوجيا الهعموهات

تساٌم بشكل كبير وواضح في زيادة فعالية ىظام الرقابة الداخمية هن خالل الهزايا التي توفرٌا،

هثل توفير الوقت والتكمفة ،وسرعة هعالجة البياىات ،وتوفير هعموهات دقيقة وهوثوقة .و

دراسة(جٍيدة )2015،التي توصمت الى أٌهية إدهاج تكىولوجيا الهعموهات واالتصال وتحديثٍا
بشكل هستهر.

 ال يوجللد عالقللة ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الداللللة ( )α≤0.05بللين اإلدارة بىىالزهن
الهفتوح وبين الرقابة الداخمية في وزارة الصحة الفمسطينية.

وتم التحقه هن صىحة ٌىذي الفرضىية عىن طريىه إيجىاد هعىاهالت ارتبىاط بيرسىون ،كهىا ٌىو هبىين
في الجدول التالي:
جدول ( :)28معامالت ارتباط بيرسون بين اإلدارة بالزمن المفتوح وبين الرقابة الداخمية
المحور

معامل االرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الداللة

 1الرقابة الداخمية اإليجابية

0.602

0.000

دالة عىد 0.05

الرقابة الداخمية السمبية

0.634

0.000

دالة عىد 0.05

الرقابة الداخمية

0.657

0.000

دالة عند 0.05

2

* قيهة "ر :هعاهل ارتباط بيرسون" عىد درجة حرية ( )139وهستوى داللة (.)0.195( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 هعاهالت ارتباط بيرسون بين اإلدارة بالزهن الهفتوح وبين الرقابىة الداخميىة دالىة إحصىائيا،
وٌىذا يىىدل عمىىى وجىىود عالقىىة ذات داللىة إحصىىائية عىىىد هسىىتوى ( )α≤0.05بىىين اإلدارة

ب ىىالزهن الهفت ىىوح وب ىىين الرقاب ىىة الداخمي ىىة ف ىىي و ازرة الص ىىحة الفمس ىىطيىية وأدى ذل ىىك لى ىرفض
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الىظريىىة الصىىفرية وقبىىول الىظريىىة البديمىىة .ويىىرى الهبحىىوثين أن اإلدارة بىىالزهن الهفتىىوح
تحقىىىه الرقابى ىىة الداخميى ىىة فى ىىي و ازرة الصى ىىحة الفمسى ىىطيىية ،ودل عمىىىى ٌى ىىذا ارتفى ىىاع هعاهى ىىل

االرتبىىاط بيىٍه ىىا ،أي أى ىىً كمه ىىا ت ىىوفرت إهكاىي ىىات التح ىىول اإللكتروى ىىي لموص ىىول ل ىىإلدارة
بالزهن الهفتوح زاد هستوى الرقابة الداخمية ويرى الباحث أن اإلدارة بالزهن الهفتوح توفر
لمرقابة الوقت الالزم والهىاسب لمقيام باإلجراءات الرقابية دون تقييىد بوقىت الىدوام ويعطىي

الرقابة األريحية في اختيار الوقت الهىاسب لمقيام بالهتابعة الرقابيىة دون الشىعور بضىغ

الزهن ،واتفقت الدراسة هع دراسة (عبد المطيف )2016،والتي أوصت بضرورة التواصل
هىىع التطىىورات الحديثىىة التىىي تخىىص تكىولوجيىىا الهعموهىىات ،وهتابعىىة هىىا يسىىتجد فىىي ٌىىذي
التكىولوجيا وهسايرة أىظهة الرقابة بٍىا ،واتفقىت هىع د ارسىة (بىدوي )2013،التىي توصىمت

إلىىى أن اس ىىتخدام اإلدارة اإللكتروىي ىة يعه ىىل عمىىى زي ىىادة فاعميىىة وكف ىىاءة األداء ال ىىوظيفي
بدرجة كبيرة.
 ال يوج ىىد عالق ىىة ذات دالل ىىة إحص ىىائية عى ىىد هس ىىتوى الدالل ىىة ( )α≤0.05ب ىىين اإلدارة ب ىىال
تىظيهات جاهدة وبين الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.
وتم التحقه هن صىحة ٌىذي الفرضىية عىن طريىه إيجىاد هعىاهالت ارتبىاط بيرسىون ،كهىا ٌىو هبىين

في الجدول التالي:

جدول ( :)29معامالت ارتباط بيرسون بين اإلدارة بال تنظيمات جامدة وبين الرقابة الداخمية
المحور

معامل االرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الداللة

 1الرقابة الداخمية اإليجابية

0.692

0.000

دالة عىد 0.05

الرقابة الداخمية السمبية

0.550

0.000

دالة عىد 0.05

الرقابة الداخمية

0.656

0.000

دالة عند 0.05

2

* قيهة "ر :هعاهل ارتباط بيرسون" عىد درجة حرية ( )139وهستوى داللة (.)0.195( = )0.05

وقد تبين هن الجدول السابه أن:
 هعاهالت ارتباط بيرسون بين اإلدارة بال تنظيمات جامدة وبين الرقابة الداخمية دالة إحصائيا،

وٌذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عىد هستوى ( )α≤0.05بين اإلدارة بال

تنظيمات جامدة وبين الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية .أي أىً تم رفض الفرضية
الصفرية وقبول الفرضية البديمة ،أي كمها زاد هستوى التحول اإللكتروىي في جاىب تعزيز اإلدارة
بال تىظيهات جاهدة كمها زاد هستوى الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.
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وقد اتفقت الدراسة هع دراسة (الخالدي )2013،التي أكدت عمى أىً "يوجد عالقة ذات داللة

هعىوية بين استخدام الهعالجة اإللكتروىية في التدقيه في زيادة فعالية أعهال التدقيه وتوثيقٍا
بقطاع غزة في فهسطين".
واتفقت الدراسة هع دراسة (النعامي وسمور )2013،بعنوان "دور تقنية المعمومات المحاسبية
في تطوير نظم الرقابة الداخمية "دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع

غزة" والتي خمصت إلى أن تقىية الهعموهات الهحاسبية تعهل عمى تطوير اإلجراءات الرقابية
عمى األىشطة التشغيمية بوزن ىسبي .%80.15

كذلك اتفقت الدراسة هع دراسة(قشطة )2013،بعنوان "عالقة تكنولوجيا المعمومات بفاعمية
نظام الرقابة الداخمية في المصارف – قطاع غزة" ،والتي ىتل عىٍا وجود عالقة طردية بين
تكىولوجيا الهعموهات وفاعمية ىظام الرقابة الداخمية-في الهصارف العاهمة في قطاع غزة.
واختمفت الدراسة هع دراسة أبو رحهة( )2005بعىوان "ىظم هعموهات الهوارد البشرية وأثرٌا عمىى

فاعمية إدارة شؤون الهوظفين في و ازرات السمطة الوطىية الفمسطيىية بقطاع غىزة" والتىي خمصىت

إلى تركيز دوائر شئون الهوظفين بالو ازرات عمى الىظم اليدوية في الغالب.

اختمفت الدراسة هع دراسة (أبوكهيل )2011،والتي بيىت في أحد ىتائجٍا أن ﺍستخﺩﺍن ﺍلحاسﺏ

ﺍآللي قﺩ خمﻕ هشﻜالﺕ لمﺭقابة ﺍلﺩﺍخمية لن تﻜو هعﺭَفىة فىي ىﻅىان ﺍلتشغيل ﺍليﺩَﻱ.
رابع اً  :نتائج السؤال ال رابع ومناقشتيا
يىص السؤال عمى ها يمي:

ٌل يوجد أثر لمتحول اإللكتروىي عمى الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية؟
ولإلجابة عمى ٌذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عىد هستوى الداللة ( )α≤0.05لمتحول اإللكتروىىي عمىى الرقابىة
الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

وتم التحقه هن صحة ٌذي الفرضية باستخدام تحميل االىحدار الخطي ( Linear Regression

 ،)Analysisكها ٌو هبين في الجدول التالي:
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جدول ( :)31تحميل االنحدار الخطي بين المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة
الترتيب

م

المتغيرات المستقمة

معامل االنحدار

قيمة ""T

قيمة ""Sig.

الداللة

1

المتغير الثابت

1.235

2.580

0.011

دالة

2

اإلدارة بال ور

0.214

2.806

0.006

دالة

3

3

اإلدارة عن بعد

0.012

0.173

0.863

غير دالة

4

4

اإلدارة بالزهن الهفتوح

0.227

3.494

0.001

دالة

2

5

اإلدارة بال تىظيهات جاهدة

0.363

5.128

0.000

دالة

1

معامل التحديد = ( – )0.579معامل التحديد المعدل = ()0.567

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 معامل التحديد = ( ،)0.579ومعامل التحديد المعدل = ( ،)0.567أي إن ها ىسبتً
( )%56.70هن التغير في الرقابة الداخمية يعود لمتغير في الهتغيرات الهستقمة سابقة الذكر في
الجدول ،والىسبة الهتبقية ( )%43.30تعود لمتغير في عواهل أخرى.

 معادلة االنحدار ٌي :الرقابة الداخمية = ( * 0.214 + 1.235اإلدارة

بال ور ) +

( * 0.012اإلدارة عن بعد) ( * 0.227 +اإلدارة بالزهن الهفتوح) ( * 0.363 +اإلدارة
بال تىظيهات جاهدة).
 المتغيرات ذات داللة إحصائية ٌي( :المتغير الثابت ،اإلدارة بال ور  ،اإلدارة بالزهن
الهفتوح ،اإلدارة بال تىظيهات جاهدة) ،أي إىٍا تؤثر في الرقابة الداخمية.
 ومن الجدول السابق يالحظ أن اإلدارة بال تنظيمات جامدة تعتبر أكثر العوامل تأثي اًر ويعزو

الباحث ذلك ربها لوجود قاعدة بياىات هوحدة في الو ازرة ،هع وجود البريد اإللكتروىي في الو ازرة
أدى لسٍولة التشبيك والتواصل بين اإلدارات.

 وٌذا يتفه هع العديد هىن الد ارسىات والتىي توصىمت إلىى تىأثير التحىوالت اإللكتروىيىة فىي الرقابىة
هثىىل د ارسىىة (عبىىد المطيىىف )2016،بعى ىوان "دور تكىولوجيىىا الهعموهىىات فىىي تحقيىىه أٌىىداف ىظىىام

الرقابة الداخمية( .د ارسىة حالىة)" والتىي توصىمت إلىى أن تكىولوجيىا الهعموهىات تسىاٌم بشىكل كبيىر
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وواضح في زيىادة فعاليىة ىظىام الرقابىة الداخميىة هىن خىالل اله ازيىا التىي توفرٌىا ،هثىل تىوفير الوقىت

والتكمفة ،وسرعة هعالجة البياىات ،وتوفير هعموهات دقيقة وهوثوقة.

و دراسللة (الخالللد  )2013،بعنلوان "أثللر اسللتخدام المعالجللة اإللكترونيلة لمبيانللات عمللى زيللادة
فعاليللة مكاتللب تللدقيق الحسللابات العاممللة بقطللاع غللزة" والتىىي ىىىتل عىٍىىا أن اسىىتخدام الهعالجىىة

اإللكتروىية في التدقيه لٍا أثر هتوس في زيادة فعالية هكاتب التدقيه.

 المتغيرات ليست ذات داللة إحصائية ٌي( :اإلدارة عن بعد) ،أي إىٍا ال تؤثر في الرقابة

الداخمية .وربها يعود السبب لكون الهبحوثين غير هدركين لٍذا الهفٍوم ،أو ربها ألن ٌذا
تقدم بشكل هباشر حيث إن الخدهة الصحية
الهفٍوم غير هطبه في غزة ،أو أن طبيعة الخدهة ّ
توجب الحضور لمهكان وهتابعة الحالة باإلضافة إلى أن طبيعة الوظيفة العاهة تعتبر الحضور

هر ٌاها جدا .وأن (اإلدارة عن بعد) ربها كون استخداهٍا كأداة لتسٍيل العهل
واالىصراف أ ا

أكثر هن كوىٍا أداة ضب في الوقت الحالي بالىسبة لو ازرة الصحة وفه رؤية الباحث.

واتفقت الدراسة مع دراسة أبو رحمة( )2005بعنوان "نظم معمومات الموارد البشرية وأثرىا

عمى فاعمية إدارة شؤون الموظفين في و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية بقطاع غزة" والتي
توصمت إلى تركيز دوائر شئون الهوظفين بالو ازرات عمى الىظم اليدوية في الغالب.
خامس اً  :نتائج السؤال الخامس ومناقشتيا
يىص السؤال عمى ها يمي:
ٌىىل يوجىىد فىىرو بىىين هتوسىىطات اسىىتجابات الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة
الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية تعىىزى لهتغي ىرات( :الجىىىس ،العهىىر ،الهؤٌىىل العمهىىي ،عىىدد

سىوات الخدهة ،الهسهى الوظيفي ،هكان العهل)؟

ولإلجابة عمى ٌذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
ال يوجىىد فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية عىىىد هسىىتوى الداللىىة ( )α≤0.05بىىين هتوسىىطات اسىىتجابات

الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية تعىىزى

لهتغيى ىرات( :الج ىىىس ،العه ىىر ،الهؤٌ ىىل العمه ىىي ،ع ىىدد س ىىىوات الخده ىىة ،الهس ىىهى ال ىىوظيفي ،هك ىىان

العهل).
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ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
ال يوجىىد فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية عىىىد هسىىتوى الداللىىة ( )α≤0.05بىىين هتوسىىطات اسىىتجابات

الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية تعىىزى

لهتغير الجنس.

وتىىم التحقىىه هىىن صىىحة ٌىىذي الفرضىىية باسىىتخدام اختبىىار ( ،)T-Testكهىىا ٌىىو هبىىين فىىي الجىىدول
التالي:
جدول ( :)30الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس
المحور
التحول اإللكتروىي
الرقابة الداخمية

الجنس

العدد

المتوسل االنحراف

الحسابي المعيار

ذكر

132

6.760

1.203

أىثى

8

5.554

1.967

ذكر

132

7.186

1.309

أىثى

8

5.994

1.942

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

مستوى
الداللة

0.009 2.643

دالة

0.016 2.429

دالة

* قيهة " "Tالجدولية عىد درجة حرية ( )138وعىد هستوى داللة (.)1.980( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 قيهة " "Tالهحسوبة أكبر هن قيهة " "Tالجدولية في هحور الرقابة الداخمية ،وٌذا يدل عمى
وجود فرو

ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير الجنس ،ولصالح

(الذكور).

 قيهة " "Tالهحسوبة أكبر هن قيهة " "Tالجدولية في هحور الرقابة الداخمية ،وٌذا يدل عمى
وجود فرو

ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول التحول اإللكتروىي في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير الجنس ،ولصالح

(الذكور).

 ويعزو الباحث ذلك لقمة عدد اإلىاث الالتي يتولين الهٍام اإلدارية العميا في و ازرة الصحة

والجٍد البدىي الهطموب لذلك بسبب الدوام الطويل .وقد اختمفت الدراسة عن دراسة

(العرايشي )2015،ودراسة (قشطة )2013،والتي خمصت إلى أىً ال توجد فرو ذات داللة
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إحصائية بين هتوسطات تقديرات عيىة الدارسة حول هجاالت التحول اإللكتروىي تعزى إلى

الجىىس.

 ال يوجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى الدالللللة ( )α≤0.05بلللين متوسلللطات

اسلللتجابات المبحلللوثين حلللول التحلللول اإللكترونلللي وحلللول الرقابلللة الداخميلللة فلللي وزارة الصلللحة

الفمسطينية تعزى لمتغير الفئة العهرية.

وتىىم التحقىىه هىىن صىىحة ٌىىذي الفرضىىية باسىىتخدام اختبىىار ( ،)T-Testكهىىا ٌىىو هبىىين فىىي الجىىدول
التالي:
جدول ( :)32الفروقات بالنسبة لمتغير الفئة العمرية
المحور
التحول اإللكتروىي
الرقابة الداخمية

الفئة العمرية

العدد

المتوسل االنحراف

الحسابي المعيار

أقل هن  40عام

32

6.045

1.135

 40عام فأكثر

108

6.883

1.262

أقل هن  40عام

32

6.258

1.188

 40عام فأكثر

108

7.373

1.323

قيمة
"" T

قيمة

""Sig.

مستوى
الداللة

0.001 -3.374

دالة

0.000 -4.283

دالة

* قيهة " "Tالجدولية عىد درجة حرية ( )138وعىد هستوى داللة (.)1.980( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 قيهة " "Tالهحسوبة أكبر هن قيهة " "Tالجدولية في هحور التحول اإللكتروني ،وٌذا يدل

عمى وجود فرو ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول التحول اإللكتروىي في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير الفئة العمرية،

ولصالح الذين تبمغ أعمارىم  40عام فأكثر.

 قيهة " "Tالهحسوبة أكبر هن قيهة " "Tالجدولية في هحور الرقابة الداخمية ،وٌذا يدل عمى
وجود فرو

ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى

لهتغير الفئة العمرية ،ولصالح الذين تزيد أعمارىم عن  40عام.

 ويعزو البحث ذلك لمخبرة الهكتسبة لٍذي الفئة العهرية لربها كوىٍا جيل هخضرم تعاهل هع

العديد هن الخبرات أكسبتً هٍارات هٍهة أفادتً في عهمً.

 وقد اختمفت الدراسة عن دراسة (حمدونو )2015،بعنوان "تطوير صنع القرار اإلدار في

ضوء اإلدارة اإللكترونية في وزارة الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة والتي أكدت عمى أىً ال
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توجد فرو ذات داللة إحصائية بين هتوسطات تقدي ارت عيىة الد ارسة حول ٌذي الهجاالت
تعزى إلى الفئة العهرية.

 ال يوجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى الدالللللة ( )α≤0.05بلللين متوسلللطات
اسلللتجابات المبحلللوثين حلللول التحلللول اإللكترونلللي وحلللول الرقابلللة الداخميلللة فلللي وزارة الصلللحة
الفمسطينية تعزى لمتغير الهؤٌل العمهي.
وتم التحقه هن صحة ٌذي الفرضية باستخدام اختبار ( ،)One-Way ANOVAكها ٌىو هبىين

في الجدول التالي:

جدول ( :)33الفروقات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي
المحور

التحول اإللكتروىي

الرقابة الداخمية

المتوسل

االنحراف

المؤىل العممي

العدد

بكالوريوس

53

6.695

هاجستير

60

6.809

1.055

دكتوراة

27

6.425

1.469

بكالوريوس

53

7.205

1.511

هاجستير

60

6.940

1.266

دكتوراة

27

7.344

1.311

الحسابي

المعيار

1.408

قيمة
"" F

0.839

0.978

قيمة

""Sig.
0.435

0.379

مستوى
الداللة

غير دالة

غير دالة

* قيهة " "Fالجدولية عىد درجة حرية ( )137 ،2وعىد هستوى داللة (.)3.090( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 قيهة " "Fالهحسوبة أقل هن قيهة " "Fالجدولية في هحور التحول اإللكتروني ،وٌذا يدل عمى

عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول التحول اإللكتروىي في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير المؤىل العممي.

 قيهة " "Fالهحسوبة أقل هن قيهة " "Fالجدولية في هحور الرقابة الداخمية ،وٌذا يدل عمى

عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير المؤىل العممي.

 ويعزو الباحث عدم وجود فرو تعزى لهتغير الهؤٌل العمهي كون هجتهع الدراسة ٌو هن

الفئة األولى والعميا في و ازرة الصحة وطبيعة الهٍام الهوكمة إليٍم تكاد تكون هتشابٍة لحد ها.
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 وقد اتفقت الدراسة هع دراسة (حمدونو )2015،ودراسة (العرايشي )2015،عمى عدم وجود

فرو ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات الهبحوثين
تعزى لهتغير المؤىل العممي.

 ال يوجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى الدالللللة ( )α≤0.05بلللين متوسلللطات

اسلللتجابات المبحلللوثين حلللول التحلللول اإللكترونلللي وحلللول الرقابلللة الداخميلللة فلللي وزارة الصلللحة

الفمسطينية تعزى لمتغير عدد سىوات الخدهة.

وتم التحقه هن صحة ٌذي الفرضية باستخدام اختبار ( ،)One-Way ANOVAكها ٌىو هبىين

في الجدول التالي:

جدول ( :)34الفروقات بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة
المحور

التحول اإللكتروىي

الرقابة الداخمية

المتوسل

االنحراف

عدد سنوات الخدمة

العدد

أقل هن  10سىوات

16

5.364

هن  20-10سىة

69

6.751

1.256

أكثر هن  20سىة

55

7.003

1.166

أقل هن  10سىوات

16

6.484

1.574

هن  20-10سىة

69

7.108

1.345

أكثر هن  20سىة

55

7.315

1.312

الحسابي

المعيار

0.940

قيمة
"" F

11.940

2.320

قيمة

""Sig.
0.000

0.102

مستوى
الداللة
دالة

غير دالة

* قيهة " "Fالجدولية عىد درجة حرية ( )137 ،2وعىد هستوى داللة (.)3.090( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 قيهة " "Fالهحسوبة أكبر هن قيهة " "Fالجدولية في هحور التحول اإللكتروني ،وٌذا يدل عمى
وجود فرو

ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول التحول اإللكتروىي في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير عدد سنوات
الخدمة ،ولصالح الذين عدد سنوات خدمتيم (أكثر من  20سنة).

 ويعزو الباحث ذلك لهعرفة ذوو الخبرة بحاجة الو ازرة لمتحوالت اإللكتروىية وهدى تأثيرٌا عمى
تأدية الهٍام بصورة هرضية وفعالة .واختمفت الدراسة عن كل هن دراسة (حهدوىً)2015،
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ودراسة (العرايشي )2015،والتي توصمت إلى أىً ال يوجد فرو ذات داللة إحصائية بين
هتوسطات استجابات الهبحوثين تعزى لهتغير عدد سىوات الخدهة.

 قيهة " "Fالهحسوبة أقل هن قيهة " "Fالجدولية في هحور الرقابة الداخمية ،وٌذا يدل عمى

عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير عدد سىوات الخدهة
وٌذا يعىي أن لدى الهبحوثين راء هتشابٍة بخصوص الرقابة الداخمية .

 اتفقت الدراسة هع كل هن دراسة (حهدوىً )2015،ودراسة (العرايشي )2015،والتي توصمت

إلى أىً ال يوجد فرو ذات داللة إحصائية بين هتوسطات استجابات الهبحوثين تعزى لهتغير
عدد سىوات الخدهة.
 ال يوجد فرو ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي وحىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية تعىىزى

لهتغير الهسهى الوظيفي.

وتم التحقه هن صحة ٌذي الفرضية باستخدام اختبار ( ،)One-Way ANOVAكها ٌو هبين

في الجدول التالي:

جدول( :)35الفروقات بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي
المحور

التحول اإللكتروىي

الرقابة الداخمية

المتوسل

االنحراف

المسمى الوظيفي

العدد

هدير دائرة

118

6.713

هدير وحدة

13

6.505

1.428

هدير عام فأعمى

9

6.675

1.861

هدير دائرة

118

7.128

1.345

هدير وحدة

13

7.285

1.375

هدير عام فأعمى

9

6.744

1.796

الحسابي

المعيار

1.223

قيمة
"" F

0.154

0.429

قيمة

""Sig.
0.857

0.652

مستوى
الداللة

غير دالة

غير دالة

* قيهة " "Fالجدولية عىد درجة حرية ( )137 ،2وعىد هستوى داللة (.)3.090( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 قيهة " "Fالهحسوبة أقل هن قيهة " "Fالجدولية في هحور التحول اإللكتروني ،وٌذا يدل عمى

عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول التحول اإللكتروىي في و ازرة الصحة الفمسطيىية يعزى لهتغير المسمى الوظيفي.
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 قيهة " "Fالهحسوبة أقل هن قيهة " "Fالجدولية في هحور الرقابة الداخمية ،وٌذا يدل عمى

عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

وعز
الهبحوثين حول الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير الهسهى الوظيفي ا
الباحث ذلك إلى تشابً التخصصات لمعاهمين في الهىاصب اإلدارية في و ازرة الصحة حيث أن

غالبيتٍم هن األطباء.

 اتفقت الدراسة هع كل هن دراسة (حهدوىً )2015،ودراسة (العرايشي )2015،عمى عدم
وجود فرو ذات داللة إحصائية بين هتوسطات استجابات الهبحوثين تعزى لهتغير الهسهى

الوظيفي.

 ال يوجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى الدالللللة ( )α≤0.05بلللين متوسلللطات
اسلللتجابات المبحلللوثين حلللول التحلللول اإللكترونلللي وحلللول الرقابلللة الداخميلللة فلللي وزارة الصلللحة
الفمسطينية تعزى لمتغير هكان العهل.
وتم التحقه هن صحة ٌذي الفرضية باستخدام اختبار ( ،)One-Way ANOVAكها ٌو هبين

في الجدول التالي:

جدول( :)36الفروقات بالنسبة لمتغير مكان العمل
المحور

التحول اإللكتروىي

الرقابة الداخمية

المتوسل

االنحراف

مكان العمل

العدد

الهستشفيات

68

7.068

اإلدارات العاهة والوحدات

48

6.508

1.257

الرعاية األولية

24

5.993

1.431

الهستشفيات

68

7.451

1.347

اإلدارات العاهة والوحدات

48

6.963

1.279

الرعاية األولية

24

6.485

1.398

الحسابي

المعيار

1.115

قيمة
""F

7.688

5.158

قيمة

""Sig.
0.001

0.007

مستوى
الداللة
دالة

دالة

* قيهة " "Fالجدولية عىد درجة حرية ( )137 ،2وعىد هستوى داللة (.)3.090( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 قيهة " "Fالهحسوبة أكبر هن قيهة " "Fالجدولية في هحور التحول اإللكتروني ،وٌذا يدل عمى
وجود فرو

ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول التحول اإللكتروىي في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير مكان العمل،
ولصالح الذين يعممون في (المستشفيات).
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 قيهة " "Fالهحسوبة أكبر هن قيهة " "Fالجدولية في هحور الرقابة الداخمية ،وٌذا يدل عمى
وجود فرو

ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )α≤0.05بين هتوسطات استجابات

الهبحوثين حول الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى

لهتغير مكان العمل ،ولصالح الذين يعممون في (المستشفيات).

 ويعزو الباحث ذلك الٌتهام و ازرة الصحة بالهستشفيات واعتبارٌا هن أولويات العهل لديٍا
لتحسين الخدهة بٍا لها تقدهً ٌذي الهؤسسات هن خدهات تهس عصب الحياة لمهواطن وٌو

العالج وفي ظروف هختمفة وخصوصا في الهحافظات الجىوبية والتي ال يوجد بٍا استقرار في
ظل التٍديدات الهستهرة بالعدوان عميٍا هن قبل االحتالل ،ولربها تقديم الخدهة في الهستشفيات

عمى هدار الساعة ساٌم في ٌذي الفرو لصالح الهستشفيات.

جمسة مناقشة النتائج والتوصيات
بعد االىتٍاء هن إعداد الىتائل والتوصيات تم عقد جمسة لهىاقشتٍا بحضور:
د .عالء الدين خميل السيد مشرفاً
أ.إياد زقوت  /ىائب الهدير العام لمرقابة الداخمية في و ازرة الصحة.

د .عالء ضابوس /هدير الدائرة الفىية في الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة.

د .ناظم أبو مراحيل  /رئيس قسم رقابة األطباء في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

د .حسام الديني /رقابة الصيدلة في الدائرة الفىية في الرقابة الداخمية لو ازرة الصحة الفمسطيىية.
وكاىت ىتيجة الهىاقشة الهالحظات اآلتية:

 التأكي ى ىىد عم ى ىىى أٌهي ى ىىة التح ى ىىول اإللكتروى ى ىىي لعه ى ىىل الرقاب ى ىىة الداخمي ى ىىة ف ى ىىي و ازرة الص ى ىىحة
الفمسطيىية.

 التأكيد عمى وجود اخىتالف بىين أداء الهبحىوثين بخصىوص عىدم وجىود أثىر لىإلدارة عىن
بعىىىد فى ىىي الرقابىىىة الداخميى ىىة وبىىىين الواقىىىع حيى ىىث أك ىىدوا عم ىىة وجى ىىود أثى ىىر واض ىىح لمتحى ىىول

اإللكتروىي في تعزيز الرقابة الداخمية وضرب السيد إياد زقوت ىائب عام اإلدارة العاهىة

لمرقاب ىىة الداخمي ىىة أىٍ ىىم أع ىىدوا تقريى ى ار ع ىىن االىض ىىباط اإلداري لجهي ىىع دوائ ىىر الص ىىحة ف ىىي

الهحافظ ىىات الجىوبي ىىة ع ىىام 2010م قب ىىل إىش ىىاء ىظ ىىام ش ىىؤون اله ىىوظفين الهحوس ىىب ال
يس ىىتغر التقري ىىر أكث ىىر ه ىىن ي ىىوم واح ىىد إلع ىىدادي ودون الخ ىىروج ه ىىن هك ىىان دائى ىرة الرقاب ىىة

اإلدارية .
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
النتائج
بىاء عمى الدراسة الهيداىية التي قىام بٍىا الباحىث حىول أثىر التحىول اإللكتروىىي فىي تعزيىز الرقابىة

الداخميى ىىة فى ىىي و ازرة الصى ىىحة الفمسى ىىطيىية – الهحافظى ىىات الجىوبيى ىىة ،-فقى ىىد خمصى ىىت الدارسى ىىة إلى ىىى

هجهوعىة هىن الىتىائل  ،وبعىد عىرض وتفسىير الىتىائل وربطٍىا بالدارسىات السىابقة ذات العالقىة فقىد

توصمت الدارسة إلى الىتائل اآلتية:
 .1يى ىىرى الهبحى ىىوثين أن التحى ىىول اإللكتروىى ىىي فى ىىي و ازرة الصى ىىحة الفمسى ىىطيىية يسى ىىير بهسى ىىتوى
هتوس .

 .2وجىىود هسىىتوى كبيىىر هىىن اإلدارة بىىال تىظيهىىات جاهىىدة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية وفىىه
راء الهبحوثين.

 .3حظيىىت اإلدارة بىىال ور فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية بىىأعمى هسىىتوى اٌتهىىام وفىىه راء
الهبحوثين.

 .4وجى ىىود هسى ىىتوى هتوس ى ى هى ىىن اإلدارة عى ىىن بعى ىىد فى ىىي و ازرة الصى ىىحة الفمسى ىىطيىية فى ىىي رأي
الهبحوثين.

 .5يىىرى الهبحىىوثين أن اإلدارة بىىالزهن الهفتىىوح حظيىىت بهسىىتوى هتوس ى فىىي و ازرة الصىىحة
الفمسطيىية.

 .6وجود هستوى كبير هن الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة بحسب راء الهبحوثين.

 .7حظي ى ىىت الرقاب ى ىىة الداخمي ى ىىة اإليجابي ى ىىة ب ى ىىأعمى هس ى ىىتوى ه ى ىىن االٌته ى ىىام ف ى ىىي و ازرة الص ى ىىحة
الفمسطيىية بحسب راء الهبحوثين.

 .8يرى الهبحوثين أن الرقابة الداخميىة السىمبية فىي و ازرة الصىحة الفمسىطيىية حظيىت بهسىتوى
اٌتهام هتوس في و ازرة الصحة الفمسطيىية.
 .9وجىىود عالقىىة طرديىىة بىىين هتغيىىر التحىىول اإللكتروىىىي وهتغيىىر إج ىراءات الرقابىىة الداخميىىة
بحيىث كمهىا ارتفىع الهسىتوى العىام لمتحىول اإللكتروىىي فىي و ازرة الصىحة الفمسىطيىية ارتفىع

الهستوى العام لفاعمية إجراءات الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

 .10وجىىود عالقىىة طرديىىة بىىين هتغيىىر اإلدارة بىىال ور وبىىين إج ىراءات الرقابىىة الداخميىىة فىىي
و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية بحيىىث كمهىىا تىىوفر إهكاىيىىة التحىىول لىىإلدارة بىىال ور فىىي و ازرة
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الصحة الفمسطيىية كمها ارتفع الهستوى العام إلجراءات الرقابة الداخمية في و ازرة الصحة
الفمسطيىية.

 .11وجىىود عالقىىة طرديىىة بىىين هتغيىىر اإلدارة عىىن بعىىد وبىىين إج ىراءات الرقابىىة الداخميىىة فىىي
و ازرة الصحة الفمسطيىية ،بحيىث كمهىا تىوفرت إهكاىيىة التحىول لىإلدارة عىن بعىد فىي و ازرة

الصىىحة الفمسىىطيىية ارتفىىع الهسىىتوى العىىام إلج ىراءات الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة
الفمسطيىية.

 .12وجود عالقىة طرديىة بىين هتغيىر اإلدارة بىالزهن الهفتىوح وبىين إجىراءات الرقابىة الداخميىة
في و ازرة الصحة الفمسطيىية ،بحيث كمها توفرت إهكاىية التحول لىإلدارة بىالزهن الهفتىوح

فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية ارتفىىع الهسىىتوى العىىام إلج ىراءات الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة
الصحة الفمسطيىية.

 .13وجىىود عالقىىة طرديىىة بىىين هتغيىىر اإلدارة بىىال تىظيهىىات جاهىىدة وبىىين إج ىراءات الرقابىىة
الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية ،بحيىىث كمهىىا تىىوفرت إهكاىيىىة التحىىول لىىإلدارة بىىال
تىظيهىىات جاهىىدة فىىي و ازرة الص ىىحة الفمسىىطيىية ارتفىىع الهس ىىتوى العىىام إلج ىراءات الرقاب ىىة

الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية.

 .14وجىىود أثىىر ذي داللىىة إحصىىائية لكىىل هىىن الهتغي ىرات الثابتىىة (اإلدارة بىىال ور  ،اإلدارة
بىىالزهن الهفتىىوح ،اإلدارة بىىال تىظيهىىات جاهىىدة) فىىي إج ىراءات الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة

الصحة الفمسطيىية.

 .15ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمهتغيىر الهسىتقل اإلدارة عىن بعىد فىي إجىراءات الرقابىة
الداخمية في و ازرة الصحة الفمسطيىية .وٌذا يعود لطبيعة الخدهة الهقدهة لو ازرة الصحة.

 .16وجى ىىود فى ىىرو ذات داللى ىىة إحصى ىىائية عىى ىىد هسى ىىتوى داللى ىىة ( )α≤0.05بى ىىين هتوسى ىىطات
اسىىتجابات الهبحىىوثين حىىول التحىىول اإللكتروىىىي فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية فىىي و ازرة

الصىحة الفمسىىطيىية تعىىزى لهتغيىىر( الجىىىس ،الفئىىة العهريىىة ،عىىدد سىىىوات الخدهىىة و هكىىان
العهل).
 .17ال توج ىىد ف ىىرو ذات دالل ىىة إحص ىىائية عى ىىد هس ىىتوى دالل ىىة ( )α≤0.05ب ىىين هتوس ىىطات

استجابات الهبحوثين حول التحول اإللكتروىي في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير

(الهؤٌل العمهي ،و الهسهى الوظيفي).
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 .18وجى ىىود فى ىىرو ذات داللى ىىة إحصى ىىائية عىى ىىد هسى ىىتوى داللى ىىة ( )α≤0.05بى ىىين هتوسى ىىطات

استجابات الهبحوثين حول التحول اإللكتروىي في و ازرة الصحة الفمسطيىية تعزى لهتغير

(الجىس ،الفئة العهرية ،و هكان العهل).

 .19ال توج ىىد ف ىىرو ذات دالل ىىة إحص ىىائية عى ىىد هس ىىتوى دالل ىىة ( )α≤0.05ب ىىين هتوس ىىطات

اسىىتجابات الهبحىىوثين حىىول الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية تعىىزى لهتغيىىر

(عدد سىوات الخدهة ،الهؤٌل العمهي ،والهسهى الوظيفي).
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التوصيات
في ضوء تفسير وتحميل الىتائل واإلجابات عمى أسئمة الدراسة والفرضيات التي تم إثباتٍىا ،يهكىن

التأكيد عمى ضرورة تطبيه التحول اإللكتروىي بشكل هتكاهل حتى يهكن االسىتفادة القصىوى هىن
خصىىائص وههيىزات ٌىىذا التحىىول فىىي تعزيىىز الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية وعميىىً

يهكن التوصية باآلتي:

 .1التأكيىىد عمىىى أٌهيىىة التحىىول اإللكتروىىىي فىىي تعزيىىز الرقابىىة الداخميىىة فىىي و ازرة الصىىحة

الفمسطيىية.

 .2ضرورة المحا الهتواصل بالتقدم العالهي فيها يخىص اإلجىراءات الرقابيىة ،هىن خىالل
تطبيه الهعايير والضواب الدولية الحديثة.

 .3ضىىرورة العهىىل عمىىى تقيىىيم هىىا توصىىمت إليىىً الىىو ازرة هىىن تحىىول الكتروىىىي والهقارىىىة هىىع

تجىىارب أخىىرى ىاجحىىة فىىي الهؤسسىىات الهحميىىة والدوليىىة لإلسىىتفادة هىىن إيجابياتٍىىا وتجىىىب
سمبياتٍا.

 .4العهىىل عمىىى االسىىتفادة القصىىوى هىىن توظيىىف ههي ىزات التحىىول اإللكتروىىىي فىىي تعزيىىز

الرقابة الداخمية عن طريه تطوير ودعم التكاهل الهعموهاتي بين جهيع اإلدارات.

 .5ضرورة تطوير اإلجراءات الرقابية الهطبقة في و ازرة الصحة بهىا يكفىي لتغطيىة جهيىع
أىشطتٍا وعهمياتٍا وتهكيىٍا هن اكتشاف األخطاء في الوقت الهىاسب.

 .6ضرورة العهل عمى توفير جهيع السجالت والهمفات الطبية الكتروىيا.

 .7العهل عمى االستفادة هن استخدام الفيديو عن بعد في عقد االجتهاعات والمقاءات.
 .8العهل عمى هكافأة العاهمين باإلىجاز خارج أوقات العهل.
ولإلفادة يمكن اقتراح خطة تنفيذية مستخمصة من التوصيات
األٌداف

الخطة التشغيمية

التأكيد عمى أٌهية التحول

-إعداد الهحاضرات والمقاءات

اإللكتروىي في تعزيز الرقابة

لمتعريف بدور التحول اإللكتروىي

الداخمية في و ازرة الصحة

في تعزيز الرقابة الداخمية وأٌهيتً.

الفمسطيىية.

عقد الدورات والهحاضرات فيالتعاهل هع البراهل اإللكتروىية
لمعاهمين في الو ازرة.
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الجٍة الهشاركة
اإلدارة العاهة لتىهية القوى البشرية

عقد الهحاضرات والدورات فيالتعاهل هع الهعايير والضواب
(البروتوكوالت) لمعاهمين في الو ازرة
كل حسب تخصصً.
ضرورة التواصل الهستهر هع التقدم -عقد ورشة عهىل لهىاقشىة الهعىايير لج ى ى ى ىىان هتخصص ى ى ى ىىً ه ى ى ى ىىن جهي ى ى ى ىىع
العى ى ىىالهي فيهى ى ىىا يخى ى ىىص اإلج ى ى ىراءات والضواب الدولية الحديثة.

اإلدارات ف ى ى ى ىىي و ازرة الص ى ى ى ىىحة ك ى ى ى ىىل

الرقابية الهتبعىة  ،هىن خىالل تطبيىه -وض ى ىىع الهعى ى ىىايير والض ى ى ىواب بهى ى ىىا حسب تخصصً.
الهعايير والضواب الدولية الحديثة
يتىاسىىب هىىع إج ىراءات و ازرة الصىىحة
كل حسب دائرتً أو تخصصً.
إعى ى ىىداد ق ى ى ىوائم تحقى ى ىىه بىى ى ىىاء عمى ى ىىىالهعايير والضواب الهوضوعة.
عقىىد الهحاضىرات والمقىىاءات لشىىرحالهع ى ىىايير والضى ى ىواب لمع ى ىىاهمين ف ى ىىي
اإلدارات واألقسام كىل حسىب دائرتىً
وتخصصً.
تعهى ىىيم الهعى ىىايير والض ى ىواب عمى ىىىجهي ى ى ى ى ى ى ىىع اإلدارات ك ى ى ى ى ى ى ىىل حس ى ى ى ى ى ى ىىب
تخصصً هن أجل التطبيه.
هتابعى ى ىىة التىفيى ى ىىذ باسى ى ىىتخدام ق ى ى ىوائمالتحقه وتقييم العهل.
ض ى ى ىىرورة العه ى ى ىىل عم ى ى ىىى تقي ى ى ىىيم ه ى ى ىىا -وضى ىىع قائهى ىىة الحتياجى ىىات الى ىىو ازرة لجى ى ىىة و ازري ى ىىة بالتع ى ىىاون ه ى ىىع وح ى ىىدة
توص ى ىىمت إلي ى ىىً ال ى ىىو ازرة ه ى ىىن تح ى ىىول لهتطمبى ى ى ى ىىات التحى ى ى ى ىىول اإللكتروىى ى ى ى ىىي تكىولوجيى ى ى ى ى ى ىىا الهعموهى ى ى ى ى ى ىىات ،اإلدارة
إلكتروىى ى ىىي والتواصى ى ىىل هى ى ىىع تجى ى ىىارب الهادية والبشرية.
العاه ى ى ى ىىة لمتع ى ى ى ىىاون ال ى ى ى ىىدولي واإلدارة
أخى ى ى ىىرى ىاجحى ى ى ىىة فى ى ى ىىي الهؤسسى ى ى ىىات
تقيىيم هىا يتىىوفر هىن هتطمبىات لىىدي العاهة لمهاليةالهحمي ى ى ىىة والدولي ى ى ىىة لإلس ى ى ىىتفادة ه ى ى ىىن الو ازرة هع ها تحتاجً بالفعل بحسب
إيجابياتٍا وتجىب سمبياتٍا

القائهة الهوضوعة.
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 حصى ىىر هى ىىا تحتاجى ىىً الى ىىو ازرة هى ىىنهتطمب ى ى ى ىىات هادي ى ى ى ىىة وبشى ى ى ى ىرية تبعى ى ى ى ىاّ
لمهقارىىىة الق ىىائم الواج ىىب توافرٌ ىىا ه ىىع
القائهة الهتوفرة فعمياّ.
هقارىى ىىة بى ىىين تى ىىوفير الخدهى ىىة عبى ىىرتى ىىوفير االحتياجى ىىات فى ىىي الى ىىو ازرة أو
شراء الخدهة هن شركات خاصة

مالحظة :تتحقه التوصيات األخرى في حىال إىجىاز التوصىيات العاهىة التىي تىم تىاولٍىا بالخطىة
الهقترحة.
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قائمة المراجع
أوال :الكتب والمراجع
 .1إسىىهاعيل ،قىىيس وفتحىىيٌ ،ىىىاء(" :)2004الىىذكاء االصىىطىاعي" ط ،1جاهعىىة الهوصىىل –
قسم عموم الحاسبات ،الهوصل ،الع ار .

 .2اش ىىتيوي ادري ىىس عب ىىد الس ىىالم(" :)1996الهراجع ىىة....هعايير واجى ىراءات"  ،دار الىٍض ىىة
لمطباعة والىشر ،بيروت ،لبىان.

 .3التهيهىىيٌ ،ىىادي( ":)2004هىىدخل الىىى التىىدقيه هىىن الىاحيىىة العهميىىة والىظريىىة" ،دار وائىىل
لمىشر والتوزيع ،ط ،2عهان األردن.

 .4جربوع يوسف دمحم (" :)2002هراجعة الحسابات الهتقدهة وفقا لهعىايير الهراجعىة الدوليىة"
ط ،1غزة فمسطين.

 .5الجعفري ،هحهود واخرون(":)2005اإلدارة واالقتصاد" ،الطبعة األولى ،فمسطين

 .6جهعىىة  ،احهىىد حمه ىي( ":) 2009التىىدقيه والتأكيىىد الحىىديث ى الهشىىاكل والهسىىؤوليات ،
االدوات والخدهات " دار صفاء لمىشر والتوزيع ،عهان.

 .7جهع ىىة ،احه ىىد حمه ىىي(" :)2000اله ىىدخل الح ىىديث لت ىىدقيه الحاس ىىبات" ط ،1دار الص ىىفاء
لمىشر والتوزيع ،عهان/االردن
 .8الخطيىىب ،خالىىد ال ارغىىب(":)2010هفىىاٌيم حديثىىة فىىي الرقابىىة الهاليىىة والداخميىىة فىىي القطىىاع
العام والخاص" ،هكتبة الهجتهع العربي لمىشر والتوزيع ،عهان األردن.

 .9دبيان عبد الهقصود(" :)1987هدخل ىظم الهعموهات الهحاسبية " الدار الجاهعيىة لمىشىر
والتوزيع ،اإلسكىدرية هصر.

 .10الىىديري ،زاهدددد(" :)2011الرقابىىة اإلداريىة"،دارالمسددير للنبددروالتوزيدداوالطباعددة

عهان ،األردن

 .11رض ىوان ،أرفىىت( ":)2004اإلدارة اإللكتروىي ىة" ،هركىىز الهعموهىىات ودعىىم اتخىىاذ الق ىرار
جهٍورية هصر العربية.

 .12السميطي ،والسالهي( ":)2008االستخدام األهثل لمطاقات البشرية ورفىع كفىاءة واىتاجيىة
اإلداريين والعاهمين في الهؤسسات.

 .13الش ى ىرقاوي ،دمحم عمى ىىي ( ":)1996الى ىىذكاء االصى ىىطىاعي والشى ىىبكات العصى ىىبية " ،هركى ىىز
الذكاء االصطىاعي لمحاسبات ،القاٌرة ،جهٍورية هصر العربية.

 .14شريف عمي ،الديب هدحت ،ال تاريع لمطبع "،التىظيم واإلدارة " اإلسكىدرية.
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 .15الطراوىىىة ،حسىىين وعبىىدالٍادي ،توفيىىه("،:)2011الرقابىىة اإلداري ىة" ،دار الحاهىىد لمىشىىر
والتوزيع ،عهان ،األردن.

 .16ع ى ىىاهر ،ط ى ىىار عب ى ىىد ال ى ىىرؤوف( :)2007اإلدارة اإللكتروىيى ى ىة "ىه ى ىىاذج هعاصى ى ىرة" ،دار
السحاب لمىشر والتوزيع ،جهٍورية هصر العربية.

 .17عبىىاس عمىىي (" :)2001الرقابىىة اإلداري ىة عمىىى الهىىال واالعهىىال " هكتبىىة ال ارئىىد العمهيىىة،
ط ،2عهان األردن.

 .18عب ىىدهللا خال ىىد أه ىىين( ":)2002ت ىىدقيه الحسى ىىابات -الىاحي ىىة العمهي ىىة" ،هعٍ ىىد الد ارسىىىات
الهصرفية ،عهان  ،األردن.

 .19عياصى ىرة هعى ىىن هحهىىىود ،بى ىىي احهىىىد هى ىىروان دمحم (":)2008القي ىىادة والرقاب ىىة واالتصى ىىال
اإلداري" ،دار حاهد ،ط ،1عهان ،األردن.

 .20لوب ىىك  ،ألف ىىين أريىى ىىز و ج ىىيهس  ،ترجه ىىة د .دمحم دمحم عب ىىد الق ىىادر الديسىىىطي ()2005
"التدقيه والتأكيد الحديث -الهراجعة هدخل هتكاهل"  ،دار الهريع  ،الرياض.

 .21هرعي ،عصام (" :)1989أدلة التدقيه الدولي"  ،الرياض.

 .22هصطفى ،دمحم( ":)2012الرقابة اإلدارية" ط ،1دار البداية ىاشرون وهوزعون.

 .23همح ىىم ،س ىىاهي(:)2000هى ىىاٌل البح ىىث العمه ىىي ف ىىي التربي ىىة وعم ىىم ال ىىىفس ،األردن :دار
الهسيرة لمىشر والتوزيع والطباعة.

 .24الىعيهي ،صالح ( ":)2008اإلدارة " ،دار اليازوري العمهية لمىشر والتوزيع ،األردن.

 .25ياسى ىىين ،سى ىىعد غالى ىىب( ":)2005اإلدارة اإللكتروىي ى ىة وافى ىىا تطبيقاتٍى ىىا العربيى ىىة ،اإلدارة
العاهة لمطباعة والىشر ،الرياض.

 .26يىىاغي ،دمحم عبىىد الفتىىاح(":) 1983هبىىادئ اإلدارة العاهىىة" ،هطىىابع الفىىرزد التجاريىىة،
الرياض.

 .27ياغي ،دمحم عبد الفتاح(" :)1987الرقابة في اإلدارة العاهة" ،هطابع الفىرزد التجاريىة،
الرياض.
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الدراسات العربية:
 .1أبىىو رحهىىة ،أهىىل("" :)2005ىظىىم هعموهىىات اله ىوارد البش ىرية وأثرٌىىا عمىىى فاعميىىة إدارة شىىؤون
الهىوظفين فىىي و ازرات السىمطة الوطىيىىة الفمسىطيىية بقطىىاع غىزة"  ،رسىىالة هاجسىتير  ،الجاهعىىة

اإلسالهية  ،غزة  ،فمسطين.

 .2أبو شكر ،أحهد وليد (" :)2012أثر استخدام تكىولوجيا الهعموهات في الهستشفيات الخاصىة
عمى جودة الخدهة" ،رسالة هاجستير ،كمية االعهال ،جاهعة الشر األوس  ،األردن

 .3أبىىو كهيىىل ،دمحم سىىعد(": )2011تطىىوير أدوات الرقابىىة الداخميىىة لٍىىدف حهايىىة البياىىىات الهعىىدة
الكتروىيا" ،أطروحة هاجستير ،كمية التجارة ،جاهعة القاٌرة ،جهٍورية هصر العربية.

 .4احهد ،وجدان(":)2010دور الرقابة الداخمية والهراجعة الخارجيىة فىي تحسىين أداء الهؤسسىة"،
رسالة هاجستير غير هىشورة ،جاهعة الجزائر ،الجزائر.

 .5ب ى ىىاعموي ،دمحم( ": )2008ه ى ىىدى فاعمي ى ىىة الرقاب ى ىىة اإلداريى ى ىة عم ى ىىى أعه ى ىىال الجهعي ى ىىات الخيري ى ىىة
واىعكاسىىاتٍا األهىيىىة" رسىىالة هاجسىىتير غيىىر هىشىىورة ،جاهعىىة ىىىايف العربيىىة لمعتىىوم األهىيىىة،

الرياض ،السعودية.

 .6بىىاهفمح ،فىىاتن سىىعيد (":)2005تكىولوجيىىا األىظهىىة الخبي ىرة :هفىىاٌيم وتطبيقىىات" ،هجمىىة الهمىىك
فٍد الوطىية ،هجمد ( ،)5عدد ( ،)2الههمكة العربية السعودية.

 .7بىىدوي ،خالىىد رفعىىت( ":)2013أثىىر اإلدارة اإللكتروىي ىة عمىىى أداء العىصىىر البشىىري" (د ارسىىة
حالة) ،رسالة هاجستير ،كمية التجارة ،جاهعة بورسعيد ،جهٍورية هصر العربية.

 .8البرغىىوثي ،هحاسىىن( ":)2010دور وحىىدة الرقابىىة والتىىدقيه اإلداري فىىي تعزيىىز هبىىادئ الحكىىم
الصىىالح فىىي الهؤسسىىات الحكوهيىىة فىىي الضىىفة الغربيىىة هىىن وجٍىىة ىظىىر الهىىدققين اإلداري ىين

وهىىوظفي الش ىىؤون اإلداري ىة" ،رس ىىالة هاجس ىىتير غيىىر هىش ىىورة ،كميىىة اإلدارة والري ىىادة ،جاهع ىىة
القدس الهفتوحة ،القدس ،فمسطين.

 .9جٍيىىدة ،بىىو غ ى اررة ( ":)2015اإلدارة اإللكتروىي ىة كىىأداة لبىىىاء ال ىرأس الهىىال البشىىري" ،رسىىالة
هاجستير ،عموم التيسير ،جاهعة دمحم خيضر ،الجزائر.

 .10حهد ،إياد( ":)2015هىدى تطبيىه أىظهىة الرقابىة الداخميىة عمىى تكىاليف الهسىتمزهات الطبيىة
فىي الهستشىفيات الحكوهيىة" ،د ارسىة هاجسىىتير ،برىىاهل إدارة الدولىة والحكىم الرشىيد ،أكاديهيىىة

اإلدارة والسياسة ،غزة ،فمسطين.
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 .11حهدوىىىً  ،حسىىام الىىدين حسىىن( ":)2015تطىىوير عهميىىات الق ىرار اإلداري فىىي ضىىوء اإلدارة
اإللكتروىيىة فىىي و ازرة الصىىحة الفمسىىطيىية بهحافظىىات غىزة" بحىىث هقىىدم لهىىؤتهر بعىىوان تىهيىىة
الهوارد البشرية في القطاع الصحي الفمسطيىي ...واقع وتحديات ،هحافظات غزة ،فمسطين.

 .12خالدي ،ىاٌض ( ":)2013أثىر اسىتخدام أسىاليب الهعالجىة اإللكتروىيىة لمبياىىات عمىى زيىادة
فعاليىىة هكاتىىب تىىدقيه الحسىىابات العاهمىىة بقطىىاع غىزة" ،د ارسىىة هىشىىورة ،كميىىة التجىىارة ،الجاهعىىة
اإلسالهية ،فمسطين.

 .13الرشىىيدي ،عيىىد هىىىاور(":)2011تقيىىيم فاعميىىة ىظىىم الرقابىىة الداخميىىة فىىي البىىىوك التجاريىىة فىىي
الكويت" ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،جاهعة الشر األوس  ،ليبيا.

 .14سىىميهان ،هبىىارك بىىن سىىعد عبىىد هللا(" :)2010هقدهىىة عىىن الىىىظم الخبي ىرة وتصىىهيهٍا" ،ورقىىة
عمهيىىة هىشىىورة فىىي هجمىىة جاهعىىة ىىىايف العربيىىة لمعمىىوم األهىيىىة ،الىىىدوة العمهيىىة حىىول الىىىظم

الخبيرة في هكافحة الحرائه في الهىشبت الهدىية ،الرياض ،الههمكة العربية السعودية.

 .15شاٌين ،سهر(":)2007واقع الرقابة اإلدارية الداخمية في الهىظهات االٌمية في قطاع غزة"،
رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية التجارة ،الجاهعة اإلسالهية ،غزة ،فمسطين.

 .16صىىاد  ،درهىىان(":)2009عواهىىل الىجىىاح الحرجىىة لهشىىروعات اإلدارة اإللكتروىي ىة" ،بح ىىث
هقدم لمهؤتهر الثاىي لكمية االعهال ،الجاهعة األردىية.

 .17العالول ،عبد الهاجىد(" :)2011هىدى تىوافر هتطمبىات ىجىاح تطبيىه اإلدارة اإللكتروىيىة فىي

الجهعيىىات الخيريىىة الكبىىرى فىىي قطىىاع غ ىزة و أثرٌىىا عمىىى االسىىتعداد الهؤسسىىي ضىىد الفسىىاد"،

رسالة هاجستير ،الجاهعة اإلسالهية ،غزة ،فمسطين.

 .18عبد المطيف ،زعابطة (" :)2016دور تكىولوجيا الهعموهات في تحقيه أٌداف ىظام الرقابة
الداخمية" ،رسالة هاجستير ،جاهعة ادمحم بوقرة ،الجزائر.

 .19عب ىىد الىاص ىىر ،هوسى ىىى؛ قرش ىىي ،دمحم ( ":)2011هس ىىاٌهة اإلدارة اإللكتروىي ى ىة ف ىىي تطىىىوير
العهىىل اإلداري بهؤسسىىات التعمىىيم العىىالي" ،د ارسىىة بحثيىىة ،كميىىة العمىىوم والتكىولوجيىىا ،بسىىكرة،
الجزائر.

 .20عرايشي ،حسىن عفيىف( ":)2015واقىع ىظىام الرقابىة اإلداريىة اإللكتروىيىة وسىبل تطىويري فىي

و ازرة الداخميىىة الفمس ىىطيىية -الشىىه اله ىىدىي-قطىىاع غىىزة" ،رسىىالة هاجس ىىتير ،القي ىىادة واإلدارة ،

أكاديهية اإلدارة والسياسة ،غزة ،فمسطين.

درس ى ىىة
 .21العواله ى ىىة ":)2003( ،ىوعي ى ىىة اإلدارة والحكوه ى ىىة اإللكتروىيى ى ىة ف ى ىىي الع ى ىىالم الرقه ى ىىي" ،ا
استطالعية ،هجمة ال سعود.
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 .22عيىىاش ،يوسىىف حسىىن(":)2005هىىدى فاعميىىة ىظىىام الرقابىىة الداخميىىة فىىي احكىىام الرقابىىة عمىىى
األداء أىش ىىطة وكال ىىة الغ ىىوث الدولي ىىة ف ىىي غى ىزة ف ىىي ض ىىوء هع ىىايير الهراجع ىىة الدولي ىىة" ،رس ىىالة

هاجستير غير هىشورة ،كمية التجارة ،الجاهعة اإلسالهية ،غزة ،فمسطين.

 .23قشطة ،عصام صبحي( ":)2013عالقة تكىولوجيا الهعموهات بفاعمية ىظام الرقابة الداخمية
في الهصارف-قطاع غزة" ،رسالة هاجستير ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،جاهعة االزٌر،
غزة ،فمسطين

 .24كالب سعيد يوسف(" :)2004واقع الرقابة الداخمية في القطاع الحكىوهي" رسىالة هاجسىتير،
الجاهعة اإلسالهية ،غزة ،فمسطين.

 .25هطىىر ،ش ىىادي دمحم ( ":)2013دور تىهيىىة الهى ىوارد البش ىرية ف ىىي تطبيىىه اإلدارة اإللكتروىيى ىة"
رسالة هاجستير ،إدارة الدولة والحكم الرشيد ،أكاديهية اإلدارة والسياسة ،غزة ،فمسطين.

 .26هٍدي ،تاهر دمحم( ":)2010أثر استخدام الحاسب اإللكتروىىي عمىى أىظهىة الرقابىة الداخميىة"
رسالة هىشورة  ،هجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية ،العدد الرابع لسىة(.)2010

 .27الىعاهي ،عمى ،سهور ،حهدي( ":)2013دور تقىيىة الهعموهىات الهحاسىبية فىي تطىوير ىظىم
الرقاب ىىة الداخمي ىىة" ،د ارس ىىة هىش ىىورة ،كمي ىىة االقتص ىىاد والعم ىىوم اإلداريى ىة ،جاهع ىىة االزٌ ىىر ،غى ىزة،

فمسطين.

 .28الىهيان ،عبد هللا (" :)2003الرقابة اإلدارية وعالقتٍا باألداء الوظيفي في األجٍزة األهىية"،
رس ىىالة هاجس ىىتير غي ىىر هىش ىىورة ،ىس ىىخة اإللكتروىيى ىة ،جاهع ىىة ى ىىايف العربي ىىة لمعم ىىوم األهىي ىىة،

الرياض ،السعودية.

 .29وادية ،دمحم (" :)2016دور الرقابة الداخمية عمى الهخزون السمعي في الهحافظة عمى الهال
العام" ،رسالة هاجستير ،كمية التجارة ،الجاهعة اإلسالهية ،غزة ،فمسطين.

تقارير:

( .1دائرة شؤون الهوظفين (، )2016الهحافظات الجىوبية ،و ازرة الصحة الفمسطيىية.

 .2تقرير-القوى-العاهمة-في-القطاع-الصىحي،2016-الهحافظىات الجىوبيىة ،و ازرة الصىحة
الفمسطيىية.

 .3التقرير-السىوي-لمهستشفيات،2016-الهحافظات الجىوبية ،و ازرة الصحة الفمسطيىية.

 .4التقرير السىوي لمرقابة الداخمية ،2016الهحافظات الجىوبية ،و ازرة الصحة الفمسطيىية.

 .5التقريى ىىر السى ىىىوي لوحى ىىدة تكىولوجيى ىىا الهعموهى ىىات وصى ىىياىة الحاسى ىىوب ،2016الهحافظى ىىات
الجىوبية ،و ازرة الصحة الفمسطيىية.
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 ديوان الرقابة الهالية واإلدارية/  صالح هصمح.إعداد التقارير الرقابية وفه الهعايير الدولية أ

ورقىة عهىل هقدهىىة فىي الورشىىة التدريبيىة بعىىوان "هكافحىة الفسىىاد لمعىاهمين فىىي الرقابىة الداخميىىة

.2013  فمسطين/ في و ازرة التربية والتعميم "عقدت الورشة في رام هللا
:الدراسات األجنبية
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المالحق
ممحق ( :)0خطاب التحكيم


برنامج الدراسات العميا المشترك بين

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
وجامعلة األقصلى بغللزة

تخصللص القيادة واإلدارة

تحكيم استبانة

حضرة السيد /ة ................................................... :الهحترم /الهحترهة ،،،
الدرجة العمهية......................................................................... :

التخصص............................................................................. :
هكان العهل........................................................................... :

تحية طيبة وبعد:

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعىوان" :أثر التحول اإللكترونلي فلي تعزيلز الرقابلة الداخميلة

في وزارة الصحة الفمسطينية" ،وذلك لمحصول عمى درجة الهاجستير هن البرىاهل الهشىترك بىين
أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجاهعة األقصى بغزة – تخصص القيادة واإلدارة .

وىظ ار لها تتهتعون بً هن خبرة ودراية واسعة فىي هوضىوع البحىث العمهىي ،وهىفعىة العمىم

والهتعمه ىىين ،ف ىىإىىي أس ىىتهيحكم ع ىىذ ار ب ىىأن تتفض ىىموا عميى ىىا بج ىىزء ه ىىن وق ىىتكم الثه ىىين ،وتق ىىدهوا لى ىىا
التوجيٍىات واإلرشىىادات هىىن أجىىل تعىىديل ،أو حىىذف ،أو إضىافة هىىا تروىىىً هىاسىىبا ،وتوضىىيح هىىدى

اىتهاء الفقرة لهحورٌا ،وتحكيهٍا هن حيث سالهة الصياغة المغوية ،لتكون أداة جيىدة ،وتقىيس هىا
وضعت لقياسً.

شىىاكرين لسىىيادتكم تفضىىمكم بتقىىديم الهسىىاعدة ،وتحسىىين وتطىىوير البحىىث العمهىىي ،وتزويىىد

الطمب ىىة ب ىىالعمم ،والكفاي ىىات الالزه ىىة إلع ىىداد الكى ىوادر البشى ىرية بكف ىىاءات وش ىىٍادات عالي ىىة ،لخدهى ىة
الهجتهع وتىهيتً.

وتقبموا فائه االحترام والتقدير ،،،
الباحث /كهال أحهد الشريف – جوال1592411121 /
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ممحق ( :)2أسماء المحكمين
تحكيم االستبانة
عرض الباحث االستباىة عمى الهحكهين التالية أسهاؤٌم هرتبين أبجديا
م

هكان العهل

االسم

1

د .اسهاعيل قاسم

الجاهعة اإلسالهية

2

د .أشرف الجدي

الجاهعة اإلسالهية

3

ا .أيهن الحمبي

و ازرة الصحة الفمسطيىية

4

ا .إياد زقوت

و ازرة الصحة الفمسطيىية

5

د .رضوان بارود

و ازرة الصحة الفمسطيىية

6

د .طالب أبو هعمى

و ازرة الصحة الفمسطيىية

7

د .عالء ضابوس

و ازرة الصحة الفمسطيىية

8

د .دمحم الهدٌون

أكاديهية اإلدارة والسياسة

9

د .دمحم الجريسي

أكاديهية اإلدارة والسياسة
أكاديهية اإلدارة والسياسة

 10د .ىبيل الموح
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ممحق ( :)3االستبانة
برىاهل الدراسات العميا الهشترك بين
أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
وجاهعىة األقصىى بغ ىزة
تخصص القيادة واإلدارة
حضرة السيد /ة ................................................... :الهحترم /الهحترهة ،،،
تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعىوان" :أثر التحول اإللكتروىي في تعزيز الرقابة الداخمية
في و ازرة الصحة الفمسطيىية" ،وذلك كهتطمب لمحصول عمى درجة الهاجستير– تخصص القيادة

واإلدارة .

وىظ ار لها تتهتع بً هن خبرة ودراية واسعة في هوضوع الدراسة ،لكوىك هن أصحاب
القرار في و ازرة الصحة وتهارس اإلدارة عمى أرض الواقع ،لذلك أىت خير هن يجيب عمى
أسئمة االستباىة التي صههتٍا وعهمت فيٍا بجٍد حتى ال تأخذ اإلجابة هن وقتك الكثير ،فإىىي

أستهيحك عذ ار بأن تتفضل عميىا بجزء هن وقتك الثهين ،وتقدم لىا الهعموهة الالزهة ،وستحظى
إجابتك باالٌتهام والسرية التاهة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العمهي.
شاكرين لك حسن تعاوىك وتجاوبك ،،،
وتقبموا فائه االحترام والتقدير ،،،
الباحث :كهال أحهد الشريف
جوال0592400021:
إشراف
الدكتور

الدكتور

عالء الدين خميل السيد

تاهر سعد فطاير

أوالً :البيانات الشخصية
117

 .1الجنس
( ) ذكر.
( ) أىثى.

 .2الفئة العمرية
( ) أقل هن  30سىة.
( ) هن  40-30سىة .
( ) أكثر هن  40سىة.

 .3المؤىل العممي
( ) بكالوريوس.
( ) هاجستير.
( ) دكتوراي .
( ) غير ذلك.

 .4عدد سنوات الخدمة
( ) أقل هن  10سىوات.
( ) هن 20- 10سىة.
( ) أكثر هن  20سىة.

 .5المسمى الوظيفي
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( ) هدير دائرة.
( ) هدير وحدة.
( ) هدير عام فأعمى.

 .6مكان العمل
( ) الهستشفيات.
( ) الوحدات.
( ) اإلدارات العاهة.
( ) الرعاية األولية.
ثانياً :محاور وفقرات التحول اإللكتروني
م

كمها اتجٍت باتجاي القيهة هن 1إلى  10يدل عمى

العبارة

الهوافقة العالية والعكس يدل عمى الهوافقة الهتدىية

البعد األول :اإلدارة بال ور
1

يوجد بريد إلكتروىي لجهيع العاهمين.

2

يتم اإلعالن عن أىشطة الو ازرة إلكتروىيا.

3

تتوفر الىهاذج اإلدارية الالزهة إلكتروىيا.

4

يتم تعهيم الموائح والقواىين إلكتروىيا.

5

يتم توفير الوثائه لمهستفيدين إلكتروىيا.

6

يتم طمب الشراء والترسية والتوريد إلكتروىيا.

7

يوجد أرشيف إلكتروىي لكافة إلجراءات.

8

يتم تبادل الهراسالت داخل الو ازرة إلكتروىيا.

9

تتوفر جهيع السجالت والوثائه الطبية إلكتروىيا.

البعد الثاىي :اإلدارة عن بعد
1

يوجد ىظم وتطبيقات لمهتابعة اآللية.
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2

يتم إىجاز الهٍام والتكميفات الداخمية عبر الٍاتف.

3

يتم إىجاز الهٍام والتكميفات الداخمية عبر الجوال.

4

يتم إىجاز الهٍام والتكميفات الداخمية عبر برىاهل إلكتروىي.

5

يتم تىظيم الهواعيد إلكتروىيا.

6

يتم تىظيم االجتهاعات عبر الفيديو.

7

يتم هتابعة العهل بهساعدة كاهيرات الهراقبة.

8

يتم إىجاز الهٍام والتكميفات الداخمية عبر براهل التواصل االجتهاعي.

9

يتم إىجاز الهعاهالت عبر اإلىترىت.

10

يتم ضب الحضور واالىصراف في الو ازرة إلكتروىيا.

البعد الثالث :اإلدارة بالزهن الهفتوح
1

يتم تقديم الخدهات عمى هدار  24ساعة يوهيا.

2

يتم هتابعة إىجاز العهل هن قبل الهديرين عمى هدار  24ساعة يوهيا.

3

يوجد وعي لدى العاهمين باستخدام اإلىترىت لتقديم الخدهات.
يوجد تعريف ٍ
كاف لهتمقي الخدهة بطر الحصول عمى الخدهات.

5

يتم هعالجة الطمبات الهقدهة هن قبل هتمقي الخدهة أوال بأول.

6

يتم تفعيل هشاركة هتمقي الخدهة لهعرفة رائٍم بالخدهة.

7

يتم هكافأة العاهمين عمى اإلىجاز خارج أوقات العهل.

8

يوجد أرشفة يتم الرجوع إليٍا وقت الحاجة لمهعاهالت الهقدهة.

9

تتوفر التقارير واإلحصائيات لهتخذي القرار عمى هدار 24ساعة.

4

10

يوفر التحول اإللكتروىي الحصول عمى الخدهة هن قبل الهواطىين دون التقيد بالوقت.

البعد الرابع :اإلدارة بال تىظيهات جاهدة
1

تتوفر شبكة اتصاالت إلكتروىية في الو ازرة.

2

توجد قاعدة بياىات إلكتروىية لمو ازرة.

3

يتم حف وتخزين واسترجاع وادارة البياىات إلكتروىيا.

4

يتيح التحول اإللكتروىي استخدام أهثل لهوارد الهؤسسة.

5

يجعل التحول اإللكتروىي الهكتب في العهل ليس ٌو الهكان الوحيد إلىجاز العهل.

6

يوجد التحول اإللكتروىي هوظفين ذوي كفاءة في إدارة العالقات هع الهواطىين.

7

يوفر التعاهل هع الخدهة اإللكتروىية الهال والوقت عمى الهواطن.

8

يوفر التعاهل هع الخدهة اإللكتروىية الجٍد عمى الهواطن.
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9

يعهل التحول اإللكتروىي عمى سٍولة تواصل الهواطن هع الهؤسسة.

10

يوفر الرب اإللكتروىي بين اإلدارات هىظوهة عهل هتكاهمة.

ثالثًا :محاور وفقرات الرقابة الداخمية
البعد األول :الرقابة الداخمية اإليجابية
1

تسير اإلجراءات وفقا لموائح والتعميهات الهعهول بٍا.

2

يتم تزويد اإلدارة بتقارير دورية حول ىتائل الىشاط التشغيمي بٍدف الهتابعة.

3

يتم تجٍيز حمول ههكىة لهىع هشاكل هحتهمة.

4

يتم اتباع إجراءات هىاسبة لضب هحتويات الهخازن كها وىوعا.

5

تحدد الو ازرة إجراءات لضب عهميات صرف األدوية واألصىاف األخرى.

6

تتوفر إجراءات رقابية هىاسبة تسٍم في ضب اإلجراءات الطبية.

7

ىظام الرقابة الداخمية يحقه االستخدام األهثل لهوارد الهؤسسة الصحية.

8

يتم تقديم هعموهات دقيقة عن حجم اإلىجاز في الو ازرة.

9

يبىى ىظام الرقابة الداخمية عمى أسس هوضوعية هن خالل وضع هعايير هحددة لمرقابة.

10

يوجد رقابة داخمية هىاسبة لتحسين أداء العاهمين.

البعد الثاىي :الرقابة الداخمية السمبية
1

يتم اكتشاف األخطاء واالىحرافات في العهل.

2

يوجد حموال ههكىة لهىع تكرار حدوث األخطاء واالىحرافات.

3

يوجد إجراءات رقابية كافية الكتشاف األخطاء في الوقت الهىاسب.

4

يوجد ضواب هالئهة لمتدخل في الوقت الهىاسب لهعالجة األخطاء.

5

يتم تحديد هن الهسئول عن وقوع الخطأ.

6

تتوفر أىظهة رقابية لهحاسبة الهتسببين في األخطاء في الهؤسسة.

7

تصدر تقارير رقابية دورية لمكشف عن االىحرافات كالهحسوبية في العهل.

8

تتوفر إجراءات رقابية تكشف عن سوء استعهال السمطة.

9

تكشف إجراءات الرقابة عن التسرب اإلداري.

10

تكشف إجراءات الرقابة الهتبعة عن هواطن القصور البشري.
وفي الختام نشكر لكم تعاونكم ،،،
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