الـدور الرقابي جمللس حمافظة واسط
يف حتسني أداء اهليئات الـمحلية

أ.د .ػجذ اٌشصاق اثشاٍُ٘ ػجبط اٌشٍخًٍ  /وٍٍخ االداسح ٚااللزظبد  /خبِؼخ ثغذاد
اٌجبزث /لبعُ زجٛة ػجبط إٌظٍشي /وٍٍخ االداسح ٚااللزظبد  /خبِؼخ ثغذاد
ادلضزخهص :

ييدف البحث الحالي الى التعرف عمى مقومات االداء الرقابي الجيد والفعال ومدى توافرىا في مجمس

المحافظة من خبلل فحص وتحميل واقع وممارسات الرقابة في ىذا المجمس من خبلل دراسة وتقويم

الخصائص الرقابية الفعالة التي يستند الييا مجمس المحافظة في اداء عممو ومعرفة مدى كفايتيا من خبلل

مقارنتيا بالمعايير الموضوعة  ,وتحديد تأثير الخصائص الرقابية عمى معايير االداء الخاصة بمجمس

المحافظة  ,استند البحث الى فرضيتين رئيستين لمتحقق من مستوى العبلقة والتأثير ألبعاد الرقابة في تحسين

االداء باستخدام عدد من الوسائل االحصائية  ,وألثبات فرضيات البحث تم اختيار مجمس محافظة واسط لكي
يكون مجتمع البحث  ,ومن ثم اختيار اعضاء المجمس بأكمميم والبالغ عددىم ( > ) 8عضواً لتكون عينة

البحث  ,شمل البحث المدة الزمنية المحصورة بين االعوام (  ) 2013 – 2003كأساس في تناول البيانات
والمعمومات الخاصة بالدراسة  ,توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات كان أىميا  ,وجود تأثير كبير
ألبعاد الرقابة التي يمارسيا مجمس المحافظة عمى أداء الييئات التنفيذية المحمية  ,وتأثر العمل الرقابي

لممجمس بالمحاصصة والحزبية وتعدد وضعف التنسيق لؤلجيزة الرقابية المركزية والمحمية في المحافظة  ,كما
توصل البحث الى مجموعة من التوصيات أىميا  ,تجرد العمل الرقابي لممجمس من المحاصصة والحزبية ,

وتوسيع الصبلحيات الخاصة بالعمل الرقابي لممجمس ليشمل جميع الوحدات التنفيذية المحمية والدوائر ذات

االختصاص االتحادي والعمل بحيادية وبنزاىة تامة ودون تميز عند ممارسة وظيفتو الرقابية .

ادلصطهحبد انرئْضْخ نهجحش  /الرقابة  -تحسين االداء  -مجمس المحافظة واسط .

* البحث مستل من رسالة ماجستير

جملة العلوم
االقتصادية
واإلدارية
اجمللد  32العدد 34
الصفحات 34 -32

الـدور الـرقـابـي لـمجـلـس مـحافـظـة واسـط
يف حتـسـيـن أداء الـهـيـئات الـمـحلـية

ادلقذيخ

ُيعد انشاء مجالس المحافظات المحمية المنتخبة أسموب من األساليب اإلدارية الحديثة نسبياً والذي
تتبعو الدول العصرية المتقدمة او مظير من مظاىر الدولة الحديثة وىو ما يعرف (بالبلمركزية اإلدارية) وىو
ُ
يعد لصيقا بالديمقراطية وممارساتيا عمى اكبر نطاق واسع  .وتمجأ ىذه الدول الى مثل ىذا االسموب وذلك
لتخفيف العبء االداري والمالي عمى الحكومة المركزية ولضمان عدالة توزيع الخدمات عمى السكان المحميين

كافة  .او بعبارة اخرى يقوم اساسا ىذا األسموب عمى توزيع ميام الوظيفة اإلدارية بين السمطة المركزية
والييئات المحمية المنتخبة لتباشر ما يعيد بو إلييا من مسائل تخص مصالح السكان المحميين .

وفي العراق وبعد ? 8009/ :/ظير ىذا التغير في تطبيق نظام البلمركزية اإلدارية في مفيومو الواسع

بعد صدور األمر رقم ( )=7الذي اصدره الحاكم المدني في العراق في < نيسان  , 800:والذي يعد تشريع
محمي يخص عمل الوحدات اإلدارية المحمية المنتخبة والذي يعطي فيو الحق لممواطنين لممشاركة في اختيار

المجالس المحمية التي تمثميم  ,ويعد ىذا التشريع بمثابة انتقالو حقيقية في مفاىيم نظام اإلدارة المحمية في

العراق  ,وفي عام ; 800صدر دستور العراق الدائم حيث اشارت المادة (<. )77الى ىذه البلمركزية( يتكون
النظام االتحادي في جميورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات المركزية وادارات محمية )  .واشارت

 / 788فقرة  /ثانيا ) ايضا الى التأكيد عمى البلمركزية اإلدارية ( تمنح المحافظات التي لم تنتظم في

المادة (
اقميم الصبلحيات اإلدارية والمالية الواسعة  ,بما يمكنيا من ادارة شؤونيا عمى وفق مبدأ البلمركزية اإلدارية,

وينظم ذلك بقانون) .

وفي عام > 800صدر قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقميم رقم ( 87لسنة > ) 800والذي

اشار فيو الى تبني البلمركزية اإلدارية  ,وبموجب ىذا القانون انتقمت العديد من الميام والصبلحيات من

الو ازرات القطاعية المركزية الى السمطات المحمية (المجالس المحمية)  ,ونصت المادة ( )8من قانون

المحافظات رقم ( 87لسنة > )800ان مجمس المحافظة ىو (( أعمى سمطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود
اإلدارية لممحافظة )) وليا الحق اصدار التشريعات المحمية ضمن حدودىا اإلدارية وبما يمكنيا ادارة شؤونيا

وفق مبدأ البل مركزية اإلدارية وبما ال يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية  ,ولكي يمنح المجمس
صبلحياتو والسمطة والنفوذ البلزم لممارسة ميمتو الرقابية  ,يجب توضيح حدود عممو التي نصت عميو

المادة المذكورة انفا وماىي نقاط التعارض مع القوانين االتحادية  ,وان ىذه المادة من القانون حددت بصورة
واضحة صبلحيات مجمس المحافظة ولكنيا لم توضح طبيعة وماىية وآليات عمل ىذه السمطة الرقابية وما ىي
الوسائل واالساليب الرقابية التي يتبعيا مجمس المحافظة في ممارستو ليذه الوظيفة الرقابية  ,وذلك لكون

وظيفة الرقابة واالشراف والمتابعة عمى المشاريع المحمية ىي اكثر ما يخص الحكومة المحمية بمكونييا

التشريعي المحمي والتنفيذي .

وقد اشتمل البحث عمى اربعة مباحث  ,تناول المبحث االول منيجية البحث وبعض الدراسات السابقة,

وتناول المبحث الثاني اإلطار النظري ,اما المبحث الثالث فتناول الجانب العممي لمبحث ( الرقابة وتحسين

االداء ورقابة المجمس) اما المبحث الرابع فتناول االستنتاجات والتوصيات .
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اًال  :يشكهخ انجحش :

ادلجحش االًل  /ادلذخم انؼبو نهجحش .

 -7قصور قانون المحافظات غير المنتظمة في اقميم رقم  87لسنة > 800عن تنظيم عممية الرقابة وايجاد
آليات واضحة ليا االمر الذي ادى الى تفاوت واضح في اداء المجالس لسمطاتيم الرقابية .

 -2ضعف التنسيق بين الرقابة التي تمارسيا االجيزة الرقابية المركزية المتعددة وبين الرقابة التي يمارسيا
مجمس المحافظة عمى اداء الييئات المحمية .

 -9تعدد االجيزة الرقابية المركزية والمتمثمة ( ديوان الرقابة المالية  ,وىيئة النزاىة  ,ومكاتب المفتشين
العمومين ) داخل المحافظة .

صبنْب  :اىذاف انجحش:

 -7التعرف عمى مقومات االداء الرقابي الجيد والفعال ومدى توافرىا في مجمس المحافظة من خبلل فحص
وتحميل واقع وممارسات الرقابة في ىذا المجمس .

 -8دراسة وتقويم الخصائص الرقابية الفعالة التي يستند اييما مجمس المحافظة في اداء عممو ومعرفة مدى
كفايتيا من خبلل مقارنتيا بالمعايير الموضوعة .

 -9الخروج ببعض النتائج والتوصيات وتقديميا لموصول الى العمل الرقابي في اعمى مستويات االداء
المطموب.

صبنضب  :اىًْخ اً ( يربراد انجحش ) :

 -7تجمع بين متغيرين تنظيميين وىما الرقابة و تحسين تنفيذ االعمال المحمية .والتفاعل بينيما في ظل
مجموعة من المتغيرات.

 -8السعي الن تكون ىذه الدراسة منطمق لتوجيو االنتباه نحو الدور الذي تمعبو ىذه الرقابة في المجالس
المحمية.

 -9تنبع اىمية ىذه الدراسة بالنظر لكون ىناك تجربة في ممارسة الرقابة عمى اجيزة االدارة المحمية .

راثؼب  :انضْبثْخ االقضبو االصبصْخ ًانفرػْخ نهجحش .

اًال  :انرقبثخ

طجْؼخ ًيفيٌو انرقبثخ :

يمعب القطاع الحكومي دو ارً ميما في اقتصاديات الدول النامية بوصفو المحرك األساسي لمشروعات

التنمية ليذه الدول ,ويشكل ترشيد االنفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد االدارية وتطوير السياسات

واالجراءات االدارية عناصر أساسية لنجاح أية عممية تنموية وتحقيق أىدافيا ,وال شك أن تحقيق ذلك لن

يتأتى إال بوجود رقابة مالية وادارية كفؤة وفاعمة تمكن من تحقيق الظروف والمستمزمات التي تحتاجيا عممية
التنمية وتدعم خططيا وتساعد عمى تحقيق أىدافيا ( كبلب . ) 2 : 2006 ,
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ويرى (ماكفارلند) ) (McFarlandأن غياب ىذه الرقابة يجعل الفرد يميل إلى أن يترك النتائج تبتعد كثي ارً عما
ىو متضمن في الخطط والق اررات ,ونجد أن الفوضى تسود في المنظمة حيث يسمح لمفرد أن يعمل بشكل
سيء ( .العبلق .)212 : 2008 ,

فالرقابة تعني مبلحظة التقدم تجاه تحقيق االىداف التنظيمية واعادة تنظيم االعمال ( اذا كانت قد تغيرت

نتيجة لمتغبر في الظروف واالحوال ) وتصحيح االنحرافات ( اذا لم يتم تحقيق االىداف المنشودة)  ,ويستخدم
المديرون مياراتيم الفنية عند ادائيم لوظيفة الرقابة  ,ويقارنون ما تم انجازه وما يجب ان يكون  ,فالرقابة
تساعد المديرين عمى اتخاذ اإلجراءات الضرورية إلصبلح المسار  ( .راتشمان . ) 187 : 2001 ,

والرقابة توفر لممنظمة طرقاً لمتكيف مع المتغيرات البيئية المحيطة – لتحديد تراكم الخطأ  -لتقميل الكمف -
لمجاراة التعقيد التنظيمي ) , (Griffin, 2002 : 617وتكون ميمة الرقابة معقدة عندما يكون االتباع ليس
لدييم خبرة وذوي تدريب متدني أو عندما تتطمب الميام جيود الفريق(Schermerhorn & others- .

).2011: 398

إن شأن الرقابة ىو شأن التخطيط وىي تنظر إلى األمام  ,إذ أن أفضل أنواع الرقابة ىي التي تعالج

االنحرافات المحتممة وقبل وقوعيا( ,العاني ,جواد )110,2008 ,وأن أي نظام إداري ومالي ال تتوفر فيو

رقابة فعالة ومنتظمة يعد نظاماً ناقصاً يفتقر إلى مقومات وجوده ألنيا تمثل الضوابط لكل تصرف إداري يتعدى
أثره عمى غيرِه (.الحبلمة ,المدادحة)204 : 2010 ,
ويوجد منظور آخر عند ممارسة الرقابة في المنظمات وىي تحديد الغرض من الرقابة (( (Object of

 )controlوىو يعني" ماذا نقيس" .وتقميدياً فأن النشاط الرقابي في أية منظمة قد تركز عمى النتائج

) (Outputوالسموك ) (ochi , 1975) (behaviorوأن رقابة المنتج ) (output controlتعتمد عمى
القياس المباشر لئلنتاجية مثل مقدار الوحدات المصنعة وأن رقابة السموك تركز عمى المبلحظة المباشرة من

خبلل العمل مثل االشراف الذي يستعمل قائمة تدقيق ) (Chick listلئلجراءات المبلئمة لميكانيكية السيارة ,
إذن فمن الميم إدراك كبل من تركيز الرقابة (ماذا نراقب) وطريقة الرقابة (كيف تمارس الرقابة) ىي نواحي

ميمة لمرقابة. (Martín, 2010 : 415) .

واليوم تطورت وظيفة الرقابة وأصبح ليا مفيوم ديناميكي متحرك  ,فبعد أن كانت وظيفة المراقب وظيفة
ِ
بإصبلحو (رقابة إصبلحية سمبية)
إصبلحية تشبو وظيفة رجل االطفاء الذي كان ينتظر وقوع الخطأ ليقوم
أصبحت وظيفة الرقابة تسعى لبلكتشاف الخطأ قبل وقوعو والعمل عمى منعو ما أمكن وىذا ما يعرف بالرقابة

الوقائية( .غباين)224 : 2009 ,

وأخي ارً تسعى الرقابة ) (Controllingكإحدى الوظائف االدارية إلى تأمين المتابعة الشاممة والدقيقة لكافة

سموكيات الموارد أي تأمين المتابعة الشاممة والدقيقة لكافة سموكيات الييكل التنظيمي بغرض ضبط كيفية
تنفيذ األعمال واألنشطة والتصرفات ,لمتأكد من مطابقة األداء المنفذ مع األداء المخطط وبتعبير شامل ىي

االشراف وقياس األداء وتحديد المعايير ومقارنتيا باإلنجاز وأخي ارً اتخاذ كافة الق اررات االجرائية لتصحيح
االنحرافات مع الخطط المحددة (.بربر .)110 2010: ,
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إذن نبلحظ أن وظيفة الرقابة تعد بمثابة واجية عممية لموظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة ,
فأي قصور في ممارسة إحدى ىذه الوظائف  ,إنما يتم الكشف عنو بواسطة الرقابة  ,كما أنو يصعب ممارسة

الرقابة في غياب الوظائف اإلدارية األخرى (عبد العميم  ,)197,198 :2007 ,فيي مفيوم ديناميكي يساعد

عمى ضمان سير المنظمة باالتجاه المحدود والمرسوم في خططيا  ( ,العاني  ,جواد  ,مصدر سابق ) 770 :

من خبلل قياس النتائج ومقارنتيا مع االىداف الموضوعة كماً ونوعاً  ( .عبوي  . ) ?8 :800= ,واستنادا
الى ما تقدم من توضيح لمفيوم الرقابة يمكن تعريف الرقابة بانيا - :

 -7عرفيا )(Hicks & Gullett

إن الرقابة ىي العممية التي تسعى االدارة من خبلليا إلى التحقق من أن ما حدث ىو الذي كان يفترض

أن يحدث ,واذا لم يحدث فبل بد من إجراء التعديبلت البلزمة( .عريقات وآخرون.)294 :2011 ,
 -8وعرفت :

العممية التي من خبلليا يراقب وينظم المديرين كيفية قيام المنظمة واألعضاء بأداء النشاطات

الضرورية لتحقيق األىداف التنظيمية . (Jon's , George, 2008 : 437) .
 -9وعرفت ايضا :

ىي عممية توجيو نشاطات االفراد نحو تحقيق االىداف التنظيمية (Snell & Bateman, 2002: ( .

506

اىًْخ انرقبثخ :

تكمن أىمية الرقابة بوصفيا إحدى وظائف اإلدارة األساسية فيي بحق أىم وظائف القائد االداري إذ

بواسطتيا يمكن التحقق من مدى تنفيذ األىداف المرسومة لممنظمة .فيي وظيفة مراجعة إلصبلح األخطاء

الموجودة في التنظيم( ,بن حبتور ,)215 ,2009,اوىي عنصر حيوي من عناصر االدارة فيي تسيم في
كفالة االنجاز السميم لمعمل عن طريق جيود افراد آخرين وتتحقق من ان العمل الواجب أداءه قد تم اداؤه عمى

وجو مرض  ( .زكي )378 : 1987 ,

وتعد الرقابة وسيمة من وسائل قياس أداء المرؤوسين وتصحيح ىذا األداء بما يجنب المنظمة الخسائر

والمخاطر( ,العبلق ) 879 : 8070 ,

وكمما زاد مستوى جيد الرقابة فأن االنحرافات غير المرغوبة عن

معايير االداء سوف تقل  ,وبالنتيجة فان الكمف المتعمقة باألداء غير المرغوب سوف تقل ايضا وان التقميل في

الكمف نتيجة لؤلداء غير المرغوب تمثل فوائد األنظمة الرقابية.

)(Good man& others, 2007: 352

وال تقتصر عمى االدارة العميا وانما تمتد إلى جميع المستويات االدارية األخرى وتعمل عمى قياس درجة

أداء النشاطات التي تتبع في المنظمة بقصد تحقيق أىدافيا ,وتجري عممية القياس وفق معايير يفترض
وضعيا سمفاً لكل وجو من أوجو النشاط الميمة( .جواد  .)420 :2010 ,وتنبع الحاجة إلى الرقابة لسببين
األول :أن األىداف الفردية واألىداف التنظيمية عادة يختمفان عن بعضيما  ,ومن ثم تقوم الرقابة لمتأكد من
أن األفراد يوجيون جيودىم لتحقيق األىداف التنظيمية وبدون ذلك يصبح النشاط والمجيود عشوائياً غير

منسق.
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والثاني :أن ىناك فجوة زمنية ) (Time gapتفصل بين صياغة األىداف وانجازىا خبلل ىذه الفترة .قد تحدث
أو تستجد عوامل لم يكن في اإلمكان التنبؤ بيا تسبب اختبلفاً بين األداء المطموب ) (desiredواألداء الفعمي

)( .(actualعبد الرحيم.)212 :1977 ,

إن أىمية الرقابة تتجمى بصورة خاصة في عبلقتيا بكل من عمميتي التخطيط واتخاذ الق اررات  ,إذ أن

الرقابة ال يمكن أن تقوم بدون خطط ذات أىداف محددة  ,كما ال يمكن أن نحصد نتائج بدون ق اررات فاعمة
وىي في جميع األحوال تسعى إلى تحقيق أىداف المنظمة (كبلب ,مصدر سابق ,)<9 :والرقابة ىي البوصمة

التي تحافظ عمى مسار المنظمة واتجاىيا الصحيح في أي وقت عبر الزمن المستقبمي( .العامري  ,الغالبي

. )228:2011,

إذن يمكن وصف الرقابة في أنيا بمثابة منظم الحرارة أو الثرموستات الموجودة في الثبلجة أو األماكن

المكيفة حينما تنحرف الحرارة داخل الثبلجة أو األماكن المكيفة يقوم ىذا الثرموستات بتحديد االنحراف

واالستجابة تبعاً لذلك حتى يمكن أن تصل الحرارة إلى المعدل المطموب( .ماىر .)27 : 2004 ,نقبلً من

(شاىين) 28 : 2007 ,
اىذاف انرقبثخ :

تتعدد وتتنوع أىداف الرقابة اإلدارية والمالية بين أىداف عامة ترتبط بالدولة وخاصة ترتبط بالجياز

اإلداري لوحده  ,وقد تطورت أىداف الرقابة تبعاً لتطور أىداف الدولة فمم تعد تقتصر عمى التأكد من أن
النشاط الحكومي يتفق مع أحكام القوانين واألنظمة والتعميمات وفي حدودىا بل تجاوز ذلك لمتأكد من أن

النشاط الحكومي يمارس بأفضل طريقة ممكنة وبأقل كمفة ويمكن إجمال أىداف الرقابة باآلتي :

 -7التأكد من التزام االدارة بكافة القوانين واألنظمة والتعميمات أثناء ممارستيا لنشاطيا.
 -8ضمان حرية األفراد وحقوقيم.

 -9كشف األخطاء وأسبابيا والعمل عمى تصحيحيا.

 -:تحفيز الموظفين عمى األداء الجيد وااللتزام بالقوانين واألنظمة.

; -الوقوف عمى المشكبلت والعقبات والمعوقات التي تعترض األجيزة الحكومية االدارية في عمميا.

< -التحقق من تنفيذ الخطط والسياسات في األجيزة االدارية بأقل جيد وتكمفة ممكنة وتحقيق أكبر قدر
ممكن من الكفاءة والفاعمية (القبيبلت  ,مصدر سابق)25 :

وىناك من يرى بأن اليدف األول لمرقابة ىو خدمة االدارة ومساعدتيا في ضمان أن األداء يتم وفقاً لمخطط

الموضوعة (ديري  ,)15 ,2011,او انيا من خبلليا ينظم المدراء النشاطات التنظيمية لجعميا متوافقة مع التوقعات
المخطط ليا ومساعدتيم بتحقيق كل معايير االداء المحددة مسبقا (Good man & others, 2007 : 354) .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

22

الـدور الـرقـابـي لـمجـلـس مـحافـظـة واسـط
يف حتـسـيـن أداء الـهـيـئات الـمـحلـية
في حين ىناك من يرى بأن محور الرقابة ىو تحقيق المصمحة العامة لممنظمة وذلك بمراقبة النشاطات
وسير األعمال وفق خططيا وبرامجيا في شكل منظومي تكاممي يحدد األىداف المرجوة  ,ويكشف عن

االنحرافات والمخالفات وتحديد المسؤولية االدارية( ,عريقات وآخرون ,مصدر سابق  )296 ,أو من خبلل

الرقابة يمكن التأكد من مدى مناسبة كل من الموارد البشرية (العاممين) والمادية (األصول الثابتة كاآلالت

والمعدات واألصول المتداولة كالمواد والنقدية) لمتطمبات الخطط كماً ونوعاً ووقتاً (الشميمري وآخرون2006 ,

.)333 :

وىناك من يرى ايضا بأن ىدف الرقابة يتعدى كشف األخطاء واال نحراف إلى عممية االصبلح االداري

والمتمثمة في ثبلثة أىداف مركزية األول :ىدف إصبلحي يتمثل في تشخيص االنحراف (الخطأ) االداري

ووصف الحل األفضل مادياً وبشرياً وزمنياً لؤلخطاء واالنحرافات وتصحيحيا .والثاني :يتمثل في التحفيز من
خبلل ترسيخ مبدأ الرعاية الكاممة والمتساوية لحقوق ومزايا العاممين والثالث :يتمثل في الطابع الجزائي في

المعالجة عمى ما ارتكب من أخطاء عبر تحديد المسؤولية وجوانب الخمل الحاصل بيدف عدم التكرار ووقف

الضياع وىدر الوقت والجيد ( .خميل )184 :2011 ,

اثؼبد انرقبثخ :
اًال  :ادلرًرخ :

إن مفيوم المرونة كغيره من المصطمحات في العموم اإلنسانية تتعدد وتختمف فيو المفاىيم ومرد ذلك

االختبلف إلى أن البعض ينظر إلى المرونة من خبلل الوسط العممي الذي يعيش فيو فمنيم من يرى ان

المرونة ىي التوسط ومنيم من يرى انيا الحل األيسر ,ومنيم من يرى المرونة في المين واليسر ,ومنيم من

يرى المرونة أنيا القابمية لمتغيير إلى األحسن واألفضل  ,ومنيم من يرى المرونة في تقبل اآلخرين وأفكارىم ,
إن المرونة تكون في تقبل آراء اآلخرين وأن ال يقتصر اإلنسان عمى جانب واحد من الحق وأن ال يفرض رأيو

عمى اآلخرين وليذا يمكن القول ىي االستجابة اال نفعالية والعقمية التي تمكن اإلنسان من التكيف اإليجابي مع

مواقف الحياة المختمفة سواء كان ىذا التكييف بالتوسط أو القابمية لمتغيير أو بأيسر الحمول( .األحمدي ,ببل

تاريخ .) 15:فالمرونة ىي القدرة عمى إمكانية التعديل والتغيير والتطور في الظروف والوسائل المستخدمة أو

طرائق معالجة المشاكل واالنحرافات (النعيمي , )166 :2008 ,والمرونة في الرقابة ىي ضرورة استيعاب

التغيرات في سياسات المؤسسة أو في البيئة  ,فطالما أن معظم المؤسسات تعمل في بيئة ديناميكية متغيرة

فأن الرقابة الصارمة التكون مبلئمة واألنظمة الرقابية يمكنيا التوافق مع مفاجات الموقف(Chandanegs .

) , : 298ومرونة النظام الرقابي تعني أن المعايير الموضوعة وكذلك األساليب المزمع اتباعيا قابمة لمتبلئم
والتكيف مع ظروف العمل أو التنفيذ( .شاىين ,مصدر سابق.)68 :
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صبنْب  :ادلصذاقْخ :

عرف قاموس ويبستر ) (Websterالمصداقية  : Credibilityبأنيا الخاصية أو السمطة التي تقود إلى

االعتقاد أو التصديق بأنيا قابمة لمتصديق .ويعرف الشيء المصدق ) (Credibleبأنو الذي يقدم أسساً

معقولة ألن يكون مصدقاً (نصار .)2003 -أما الصدق يعني مطابقة الكبلم لمواقع وىو ضد الكذب .

(المعجم الوسيط  .)1985 -نقبل من (العتيبي )8 : 2007 ,وتعد المصداقية احد الضوابط او المعايير
االخبلقية التي تحكم سموك االفراد خبلل ممارستيم ألعماليم ونشات الحاجة الييا نتيجة احتكاك عدد من
االطراف ( صاحب العمل  ,الرؤساء  ,الموظفين  ,والمستيمكين ) في منظمة العمل  ,ولذا كان من الضروري

ارساء عدد من المعايير االخبلقية لتنظيم ىذه العبلقة ومن امثمة ىذه المعايير ىي  :العدل  -النزاىة –

واالمانة والمصداقية ىي اساس النجاح لكل مسؤول ألنيا نابعة من التواصل بين المسؤول والمواطن ,وألن

التواصل يكشف عن مواطن الخمل ليتم معالجتيا وايجاد الحمول المناسبة الييا  ,ومعرفة االيجابيات من اجل

دعميا وتطويرىا  ( .عبد المطيف  ) 2007 ,وتتمثل المصداقية في درجة الثقة التي يضعيا الزبون بمقدم

الخدمة أي انو البد من توفر مصداقية لدى مقدم الخدمة والتزامو بالوعود التي يقدميا مثل ثقة المريض

بالجراح بانو لن يمحق بو اضرار عند اجراء العممية  ( .نور الدين  . ) 71 : 2007 ,او ىي توافر درجة
عالية من الثقة في مقدمي الخدمة من خبلل مراعاة مصالح واحتياجات الزبون  ( .ليندة ) 46 : 2012 ,

وعرفت ايضا بانيا  :األمانة والصدق والثقة المتبادلة في أداء الخدمة والقدرة عمى تقديم الخدمة بصدق

وعناية فائقة دون الحاق الضرر بالزبائن  ( .الخفاجي  ,ببل  . ) 55 :والمصداقية ىي مفيوم شامل ومتعدد
األبعاد ويتداخل مع المفيوم الواسع لمثقة وربما يشار الييا كتصنيف ثانوي لمثقة وىو يشير الى النزاىة

السموكية ) Peterson , 1998 :138(.

صبنضب  :انشفبفْخ :

تزامن ظيور الشفافية في المجتمعات بوصف الشفافية تيدف إلى السعي لئلصبلح والعمل عمى منع

الفساد وتقميل آثاره وفي عالم اليوم يمكن القول أن المجتمع المثالي الفاضل والمنتظم والمتميز بوجود ثبلثة

شروط أساسية (المسألة والشفافية والحكم الصالح) .التي تعمل عمى االصبلح ولمجيود الدولية لنشر الشفافية
عن طريق األمم المتحدة عن طريق المنظمات التابعة والمعنية بشؤون التجارة والمالية والزراعية والصحة

والتعميم ....الخ كان ليا السبق لمتنبيو عمى ظاىرة الفساد وقيام المنظمات بتحميل أشكال الفساد ثم وصف

العبلج لو عن طريق االتفاقيات الدولية لؤلمم المتحدة  ,ويرتبط مفيوم الشفافية بالبحث عن معايير وقيم

النزاىة والعدالة والمصداقية والوضوح والمساءلة في المعامبلت التجارية وتطبيقات االعمال والممارسات
االدارية عمى اختبلف انواعيا  ,والشفافية تعني جعل االمر واضحا وشفافا بعيدا عن المبس والغموض وتعقد
اإلجراءات بطريقة ال تتيح امكانية متابعتيا ومعرفة اوجو النقص والخمل فييا (.الغالبي ,العامري : 2010 ,

 , )437والشفافية ىي نقيض الغموض والسرية وتعد من المفاىيم االدارية الحديثة التي دعا إلى اعتمادىا
وتطبيقيا رواد الفكر اإلداري والسياسي في العممية االدارية ويتوجب عمى االدارات الواعية والمينية األخذ بيا
وذلك ألىميتيا في أحداث التنمية االدارية وعممية االصبلح االداري ومعالجة الفساد االداري والمالي .
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

22

الـدور الـرقـابـي لـمجـلـس مـحافـظـة واسـط
يف حتـسـيـن أداء الـهـيـئات الـمـحلـية
كما تعني أيضاً :مجموعة من المبادئ التي ال تسمح بنشر الحقائق فقط لكن أيضاً االشتراك في

االجراءات والعمميات اليادفة إلى تحسين بيئة العمل وغرس الثقة والكياسة مع من يطمبيا وتخصو في

التوقيتات واالمكانيات المناسبة وتحديداً مع من ىم شركاء مباشرون في العممية التنفيذية (Sturges-
) 2007-3نقبلً من (الطائي ,النقار .) 14 : 2013 ,

صبنْب  :حتضني االداء :

يفيٌو  :حتضني االداء

ظيرت في العقود االخيرة من القرن العشرين الحركات والمدارس واالتجاىات التي ترمي إلى إصبلح العمل

في المنظمات وزيادة فعاليتيا ورفع انتاجيتيا ومعاونتيا عمى تحقيق اىدافيا سواء كانت ىذه االىداف اىدافاً
عامة خدمية او اىدافاً خاصة ترمي إلى إنتاج سمعة أو تقديم خدمة وتحقيق ارباح معينة  ,ومن ىذه

الحركات :ىي -:حركة العبلقات االنسانية ,حركة االدارة باألىداف ,مدرسة االدارة التشاركية ,حركة اعادة بناء
المؤسسات اليندرة  ,حركة تنمية المنظمات او التطوير التنظيمي ,تنمية الموارد البشرية ,حركة ادارة الجودة

الشاممة ,حركة المنظمة الساعية لمتعمم ( .درة )13 :2003 ,

لقد ظيرت حركة تكنولوجيا األداء البشري من رحم ىذه التطورات والتغيرات والتحوالت المجتمعية وىذه

الحركة ىي التي سبقيا في التسمية مصطمح تحسين األداء وقد تستخدم ىذه المصطمحات معاً اوقد تستخدم

بشكل منفصل ليعني احدىما أنو مرادف لآلخر في المعنى.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية الدولية لتحسين األداء والتي تأسست سنة  7?<8أول من ركزت عمى

تحسين االنتاجية واألداء في مواقع العمل وأن أصول ىذه الجمعية ترجع الى البحوث التي كتبت في األداء

وتصميم التعميم ورسالتيا تتمثل في تحسين أداء االفراد والمنظمات  ,من خبلل تطبيق تكنولوجيا األداء البشري
ومن ثم فأن عممائيا يستعممون بصفة عامة مصطمح تحسين األداء ليشمل مصطمح تكنولوجيا األداء البشري
 ,والتي ىي حقل معرفة ذات توجو عممي ميداني تطور نتيجة لخبرات عدد من المينيين الممارسين في األداء

واالس تشارات ألفكارىم وتصوراتيم حرصوا من خبلليا عمى تحسين األداء في مواقع العمل  ,ويتضمن ىذا

الحقل مجموعة منتظمة من عمميات أساسية ىي  :تحميل األداء ( )Performance Analysisوتحميل

األسباب ( )Cause Analysisواختيار التدخبلت وتصميميا (

Selection and

Intervention

 )Designومن ثم فأن مجاالت تركيزه ىي أداء الموارد (القوى) البشرية  ,النتائج المتحققة ,النتائج ذات
الطابع الكمي ,انجازات العاممين ,تحقيق أمر ذي قيمة لممنظمة .ونجاح تكنولوجيا األداء البشري يقاس

بالتحسينات في نتائج العمل المرغوب فييا (المبيعات والربحية والحصة من السوق  ( .درة  ,مصدر سابق :

 ) 22ويرى )  ) Tiem , Moseley, and Dessinger ,2004 : 2ان تكنولوجيا االداء البشري ىي

عممية منيجية تربط اىداف واستراتيجيات االعمال ( الخطط ) مع القوى العاممة المسؤولة عن تحقيق

االىداف  ,او بعبارة اخرى تحمل مشاكل االداء واالسباب الكامنة ورائيا وتصف االداء المثالي ليا .
(  ) Pershing , 2006 p8ومن أبرز رواد وقادة حركة تكنولوجيا األداء البشري ( تحسين األداء ) .
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 -7ب .ف .سكنر  )1990-1904 ( B. F. Skinnerوسوزان م .ما ركل ()Susan M. Markel
 -8توماس جمبرت () 1995- 1927 ( )Thomas F-Gilbert
 -9ديل م  .برثور ()Dale m. Brethower
 -:جوىارلس ()Joe Hairless

; -جيري رممر ( )Geary Rummlerورواد آخرون أمثال :دونالد توستي ورجور كوفمان ورتشارد أ.
سوانسون وداني النجدون ( .درة  ,مصدر سابق )60 :

ويختمف مستوى التحسين من منظمة ألخرى باختبلف المنظمات وطبيعة عمميا  ,والسبب المباشر

ليذا االختبلف بين المنظمات يكمن في الطرائق المتنوعة إلدارة مشاريع التحسين وأن النجاح في مشروع
التحسين ال يتوقف فقط عمى األىداف وجيود فريق العمل ولكن عمى الكفاءات التي يمكن ان توجو المشروع

 ,اذ تتطمب التحسينات الصغ يرة تغييرات فقط في الميارات والقيم ويمكن تحقيق ذلك بسرعة نسبية .أما
التحسينات الكبيرة فيي تتطمب تغييرات في الييكل التنظيمي واالستراتيجية المنظمية والثقافة وىذه تستغرق

وقت أطول ومن ثم فيي تكون أقرب لمفيوم التغيير التنظيمي  ) MacKenzie,2000:8).فحركة تحسين
اال داء ىي حركة ذات منظور اشمل عن التدريب والعبلقة بينيما تكاممية يأخذ كلً منيما من االخر  ,فحركة
تحسين األداء البشري ذات توجو مستقبمي طموح  ,وىي تحرص عمى تطوير دوائر التدريب والتنمية في

المؤسسات لتكون دوائر أداء تقوم بدراسة مشكبلت االداء في المؤسسات وتحميميا ومعرفة اسباب النقص او
الفرص واقتراح الحمول التي قد تكون تدريبية او غير تدريبية  ( ,بن سمشة  ,ببل تاريخ  ) 219 :فيي

نيج منظم لتحسين االداء الفردي والمؤسسي  ) Pershing , 2006 ( .وأخي ار ان حركـة تكنولوجيا األداء

البشري (  ) Human Performance Technologyتعد من الحركات الحديثة الواعدة التي ما زالت
تتطور وتتجدد باستمرار ,وذلك نتيجة جيود وخبرات العاممين والممارسين في ىذا المجال  ,ونتيجة التطبيق
والنتائج اإليجابية التي حققتيا لعدد كبير من المنظمات العالمية المنتشرة في أنحاء العالم  ,سواء في

القطاعات العامة أو قطاع المنظمات الخاصة  ( .الدحمة  ,مصدر سابق  . ) 21 :واستنادا الى ما تقدم من
توضيح لمفيوم تحسين االداء يمكن تعريف عممية تحسين االداء بما يأتي -:

 -7تعرف الجمعية الدولية تحسين األداء ( تكنولوجيا األداء البشري ) International society for :

)  performance improvement ( ISPIبأنيا(( منيج منتظم لتحسين اإلنتاجية والكفاءة يستخدم

مجموعة من األساليب واإلجراءات  -واستراتيجية لحل المشكبلت  -ولتحقيق الفرص المتعمقة بأداء األفراد,
وىي بالتحديد عممية اختيار وتحميل وتصميم وتطوير وتنفيذ وتقييم البرامج من حيث السموك البشري واإلنجاز

تأثير عمى فعالية التكمفة .كما أنيا مزيج منيجي من ثبلث عمميات أساسية ىي :تحميل األداء وتحميل
األكبر ًا
األسباب ,واختيار التدخل الذي يمكن تطبيقو عمى األفراد والمجموعات الصغيرة والمنظمات الكبيرة )).

( ) www.ispi.org
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 -8وعرف ايضا  (( -:عبارة عن مجموعة من التقنيات الفعالة  ,اإلجراءات  ,االساليب التي تصور الحل
لمجموعة واسعة من المشاكل في كل موقع لجميع االشخاص الذين يشاركون في االداء البشري ( Pershing
 , ) , stolovitch & keeps , 2006وىي تيتم بالتطبيقات من خبلل المبلحظة والممارسات المينية

لتحقيق قيمة لؤلداء من خبلليا  ,وعبر مجموعة من العاممين (  ) Stolovitch & keeps 2004ومن

ثم تكنولوجيا تحسين االداء البشري تنطبق عمى كافة الحقول والمعارف ) Wade , 2009: 1) .

 - 9وتعرف ايضا أنيا (( -:ىي الطريقة النظمية ألجل تحسين اإلنتاجية والكفاءة باستخدام مجموعة من

الطرائق واإلجراءات واالستراتيجية ألجل إيجاد الحل لممشاكل لغرض الوصول الى الفرص ذات العبلقة بأداء
األشخاص .وبصورة أدق ىي العممية لبلختيار ,التحميل ,التصميم  ,التطوير  ,التنفيذ و تقييم البرامج لمعظم

الكمف التي تؤثر بصورة فاعمة في السموك البشري واالنجاز)) ) Nickolas , 2012 , 3 ( .

يذاخم حتضني االداء :

يحدد ىاينز ( )Haynesثبلثة مداخل لتحسين األداء وىي( :تحسين الموظف ,تحسين الوظيفة ,تحسين

الموقف) ,وذلك عمى النحو االتي ( :شاىين )49 : 8070 ,

ادلذخم األًل  :حتضني ادلٌظف :

يرى ىاينز ( )Haynesأن تحسين الموظف أكثر العوامل صعوبة في التغير من بين العوامل الثبلثة

المذكورة واذا تم التأكد بعد تحميل األداء كامبلً بأن الموظف بحاجة إلى تغيير أو تحسين في األداء فيناك
عدة وسائل ألحداث التحسين في أداء الموظف وىي:

الوسيمة األولى :وتتمثل في التركيز عمى نواحي القوة وما يجب عممو أوالً واتخاذ اتجاه إيجابي عن الموظف
بما في ذلك مشاكل األداء التي يعاني منيا واالعتراف بأنو ليس ىناك فرد كامل وادراك حقيقة عدم القدرة عمى

القضاء عمى جميع نواحي القصور والضعف لدى الموظف وتركيز جيود التحسين في األداء من خبلل أساليب
االستفادة ما لدى الموظف من مواىب جديدة أو ضعيفة وتنميتيا ( .رضا ) 60 : 2003 ,

الوسيمة الثانية  :تتمثل في التركيز عمى المرغوب بين ما يرغب الفرد من عممو وبين ما يؤديو الفرد بامتياز,

وأن وجود العبلقة السببية بين الرغبة واألداء تؤدي إلى زيادة احتمالية األداء الممتاز من خبلل السماح لؤلفراد

بأداء األعمال التي يرغبون أو يبحثون عن أدائيا وىذا يعني توفير االنسجام بين االفراد واىتماماتيم والعمل

الذي يؤدى في المنظمة أو في اإلدارة.

الوسيم ة الثالثة :الربط باألىداف الشخصية ويجب أن تكون مجيودات تحسين األداء مرتبطة ومشجعة مع
اىتمامات وأىداف الموظف واالستفادة منيا من خبلل اظيار التحسين المرغوب في األداء سوف يساىم في
تحقيق ىذه االىتمامات مما يزيد من تحقيق التحسينات المرغوبة لمموظف.

 )61و (شاىين  ,نفس المصدر السابق)50 :
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ادلذخم انضبنِ :حتضني انٌظْفخ:

يؤكد ىاينز أن التغير في ميام الوظيفة يوفر فرصاً لتحسين األداء حيث تسيم الوظيفة إذا كانت مممة أو

مثبطة لميمم أو إذا كانت تفوق ميارات الموظف أو احتوائيا عمى ميام غير مناسبة أو غير ضرورية فأنيا

تؤدي إلى تدني مستوى األداء .ويعد (ىاينز  )Haynesأن نقطة البداية في دراسة وسائل تحسين األداء في
وظائف معينة ىي معرفة مدى ضرورة كل ميمة من ميام الوظيفة خصوصاً مع االستمرار في أداء بعض
الميام حتى بعد زوال منفعتيا وتكرار أداء ميام خاصة بإدارة وبأخرى بين االدارات أو أقسام داخل المنظمة

بسبب عدم ثقة اإلدارات واالقسام فيما بينيا في أداء الميام عمى وجو صحيح وعمى ذلك يجب تقميص الوظيفة

إلى عناصرىا األساسية فقط( .ىاينز.)276 -275 :1988 ,

ويرى ىاينز بعد تحديد الميام الضرورية لموظيفة ضرورة تحديد الجية المناسبة التي تؤدي ىذه اذ أن

بعض الميام يمكن نقميا إلى ادارات واقسام مساندة سواء كانت أدارية أو فنية مع توفر ميارات وصبلحيات

مناسبة لدى الموظفين ليذه الميام .ويضيف أن تحسين الوظيفة يتم أيضاً من خبلل توسيع نطاق الوظيفة

وأثراء الوظيفة ويتضمن توسيع الوظيفة تجميع مزيد من الميام التي تتطمب نفس المستوى من الميارات
بيدف زيادة االرتباط بين الموظف والمنتج النيائي أما أثراء الوظيفة فيتضمن زيادة مستويات المسؤولية

والحرية المعطاة لمموظف.

ويضيف أيضاً أن من وسائل تحسين الوظيفة زيادة مستوى الدافعية لدى الموظفين من خبلل حمل

الموظفين عمى التدوير الوظيفي لفترة من الزمن لتخفيض وازالة السأم والممل الوظيفي ويعطي ىذا االسموب

فضبل عن المنفعة لمموظف التدريب المتبادل بين الموظفين ولضمان نجاح ىذا االسموب يجب مراعاة أن تكون
الوظائف المتبادلة متساوية في الصعوبة والتعقيد تقريباً وأن تكون مدة تبادل الوظائف كافية وأن تكون
معدالت األداء واقعية  ,ومن الوسائل التي يراىا ىاينز لتحسين الوظيفة أتاحو الفرصة لمموظفين من وقت

لؤلخر لممشاركة في فرق الدراسة أو مجموعات ميام أو لجان وتوفير الطرائق ليم في المساىمة في حل

مشاكل المنظمة والمجتمع ( .رضا ,مصدر سابق . )62 :

ادلذخم انضبنش :حتضني ادلٌقف:

يرى ىاينز أن الموقف أو البيئة التي تؤدى فييا الوظيفة تعطي فرصاً لمتغير الذي قد يؤدي إلى تحسين

األداء من خبلل معرفة مدى مناسبة عدد المستويات التنظيمية والطريقة التي تم بيا تنظيم الجماعة ومدى

مناسبة ووضوح خطوط االتصال والمسؤولية وفعالية التفاعل المتبادل مع اإلدارات األخرى  ,ومع الجميور
المستفيد من الخدمة .ويضيف أن عمل جداول لمعمل وتغيرىا بما يناسب خدمة ومصمحة العمل فضبل عن

إيجاد اسموب االشراف المناسب من خبلل تحقيق درجة مناسبة من التناسق بين االسموب االشرافي وبين

مستوى الرشد الذي يتمتع بو الموظفين.
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فإذا انحرف االسموب االشرافي كما ىو مألوف أو مناسب أو كان ىناك قصور في التوجيو فإن ذلك
سيؤدي إلى تثبيط ىمة الموظف ومن األمور التي يجب مراعاتيا في االشراف اإلداري وليا دور فعال في
ِ
تفويضو لمسمطة ومعايير األداء التي يضعيا
تحسين االداء الوظيفي درجة اىتمام المشرف باالتصاالت ومقدار

ِ
متابعتو لؤلعمال اثناء االنجاز والى أي مدى يسمح أو يشجع المشرف موظفيو عمى تحمل المسؤولية
ومدى
أو المخاطر ويرى ىاينز أنو إذا اريد التخطيط لتحسين األداء بنجاح فيجب أن يعالج بأساليب ال تؤدي إلى

تحطيم نفسية الموظف( .ىاينز .)280 -278 :1988 ,نقبلً (رضا ,مصدر سابق) 64 :

فضبل عن كل ما تقدم  ...أثبتت الدراسات نظريا وتجريبيا كإحدى العوامل األساسية لتحسين أداء

المنظمة  ,من خبلل الثقافة فمن خبلليا يمكن فيم القيم العامة لممنظمة من قبل الموظفين اذ تترجم ىذه القيم
والمعتقدات الى سموك في العمل الفردي وىو ما ينعكس عمى االداء التنظيمي الجيد وبالتالي ينعكس أثر

الثقافة عمى االداء  ,وفي دراسة شممت (  / 207شركة ) خمصت ان لمثقافة تأثير كبير عمى المنظمة

واالداء االقتصادي عمى المدى الطويل فالثقافة يمكن ان تكون عامبل ميما في تحديد نجاح أو فشل المنظمة
من خبلل تحسين األداء المالي ودعم االنجاز لممنظمة ) )Divan,2012:12

فالثقافة التنظيمية العالية

تخمق مستوى ىائل من اليقظة وتساعد عمى تحسين االداء التنظيمي ألنيا توفر رقابة دون الحاجة لبلعتماد

عمى الييا كل الرسمية والبيروقراطية الجامدة والتي يمكن ان تكون عائقا لنمو الدافع واالبتكار  ,كما ان ثقافة
المشاركة ترتبط بتحسين االداء التنظيمي لممنظمة بشكل كبير , (lee Cooke,2000:4-5 ( .

ويمكن ايضا  ....ان يأتي تحسين االداء من خبلل االبتكارات في العمميات والمنتجات والخدمات التي

يمكن ان تتولد ىذه من داخل أو خارج المنظمة  ,ويمكن ان ندرج تحت القدرة عمى تحسين االداء جميع

الموارد والعمميات التي تدعم كبل من توليد ونشر االبتكارات ويقصد بالتوليد ىنا ىو العممية التي من خبلليا

تبرز فكرة جديدة داخل وحدة معينة  ,كما ان نجاح أي مشروع لمتحسين يعتمد عمى الجيود الفردية  ,اال ان

نجاح أية منظمة في تحسين أدائيا التنظيمي يكون من خبلل سمسمة من مشاريع التحسين المقيدة بمسار

زمني معين ) Ripley,Sphr,2000:2 ).

ومن جية اخرى ايضا  ....يرى الكثير من الباحثين أن القيادات االدارية تمعب دو ارً حساساً وأساسياً

في تبني وتطوير أساليب االنتاجية من خبلل تحسين األداء الوظيفي وينبع ىذا الدور من المركز اليام الذي

تحتمو ىذه القيادات سواء كانت ضمن فريق اإلدارة العميا أو الوسطى حيث ليا القدرة عمى تكوين نظرة شمولية
لتوجييات وأىداف المنظمات فضبل عن قدرتيا عمى أتخاذ الق اررات اإلدارية الصائبة والتي تؤثر بشكل إيجابي
عمى المنظمة ككل من خبلل تحسينيا ألداء الموظفين وزيادة درجة االنتاجية لدييم ومن ثم تحسين االنتاجية

بشكل عام لممنظمة (.الجعبري  . )45 : 2009 ,وىذا ما اشار اليو ايضا كبل من ( & Sumarto

 ((, ) 384, 385 :Subroto , 2011ان لمقيادة نشاطا ممحوظا في التأثير عمى نتائج االداء التنظيمي
فالقائد يمعب دو ار ىاما في التأثير عمى أعضاء المنظمة لتحقيق االىداف المرجوة  ,ليس ىذا فحسب فالقيادة

ترتبط بالتغيرات االيجابية التنظيمية لؤلداء في مختمف المستويات وىذا ما يفسر االختبلفات الكبيرة والمطردة

في معدالت التحسين الذي نبلحظو عبر المنظمات  ,والشكل (  ) 2يوضح المكونات الخمسة لمقدرات
تحسين االداء .).
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

22

الـدور الـرقـابـي لـمجـلـس مـحافـظـة واسـط
يف حتـسـيـن أداء الـهـيـئات الـمـحلـية

ثقافة

استراتيجيات
ىياكل
نظم

ميارات

صغير

كبير

الحجم المطموب لتحسين االداء

شير

سنة

الوقت المطموب لمتحسين

شكل (  ) 7يوضح المكونات الخمسة لمقدرات تحسين االداء .
Source : Mackenzie , Iains , Performance Appraisal Systems for
Organizational Success Strategic Management of Change ,2000 ,p 8 .

اثؼبد حتضني االداء :
اًال  :اختبر انقراراد :

تعد عممية اتخاذ الق اررات عممية متغمغمة وشاممة في جميع الوظائف االدارية في المنظمة من (:تخطيط

وتنظيم وتوجيو ورقابة واستقطاب وتعيين وغيرىا من الوظائف االخرى) وتعد من الميام االساسية لوظيفة
المدير واحد صفاتو الرئيسة لممدير في أية منظمة..

تعني كممة القرار فصل أو حكم في مسألة أو خبلف ,وبغض النظر عن مدى سيولة أو صعوبة أي

نموذج لعممية أتخاذ قرار فان تعريفو يتركز عمى مبدأ عممية اختيار أنسب وليس امثل البدائل المتاحة أمام

المقرر ,إلنجاز اليدف أو األىداف المرجوة أو حل مشكمة تنتظر الحل المناسب  ( ,ياغي)84 :2011 ,

وتعد عممية صنع واتخاذ الق اررات االدارية الرشيدة في العصر الحالي أحدى أىم المقومات االساسية لئلدارة
الناجحة بوصفيا محور العممية اإلدارية وأىم عناصرىا  ,وىي ميمة مبلزمة لعمل القيادات االدارية في

مختمف المستويات وأن مقدار النجاح الذي تحققو أية منظمة يتوقف إلى حد كبير عمى فاعمية وكفاءة القرارات

التي تتخذىا ومناسبتيا لميدف المحدد ,ويعد (شيستر برنارد) (  )Shuster Bernardمن اوائل الكتاب
الذي لفتوا االنظار إلى مفيوم صنع القرار في العمل اإلداري  ,كما يعد ىربرت سايمون ()Herbert Simon

من أوائل الكتاب الذي جعموا موضوع صنع القرار مرادفاً لمعممية اإلدارية( .الذىبي ,العزاوي.)187 :2005,
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وعممية صنع واتخاذ القرار ىي وظيفة أداريو وعممية تنظيمية فيي إدارية ألنيا من المسؤوليات التي
يتحمميا المديرون وىي تنظيمية كونيا عممية ناتجة عن مجموعة جيود لكثير من األفراد والجماعات  ,وتمثل
وظيفة أتخاذ الق اررات من حيث طبيعتيا عممية اختيار بدائل عديدة محتممة منظورة وغير منظورة وىي
بمنظورىا انعكاس لسموك مستقبمي يترتب عميو نتائج متوقعة فيي تعنى بالماضي وتحدد المشكمة التي تظير

وتجمع المعمومات والبيانات حوليا والتي تبعث عمى الشعور والمسؤولية الممحة لبلتخاذ القرار( .خميل ,
مصدر سابق .)209 :

فيي بمثابة الوسيمة أو األداة لممارسة جميع وظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيو وتنسيق

واتصال ورقابة وال تعد وظيفة مستقمة من وظائف االدارة  ,وتأتي عممية صنع القرار عممية ديناميكية لتمثل
المضمون العام لنشاط اإلدارة عمى جميع المستويات التنظيمية فيي عممية مستمرة ومتغمغمة في كل الجياز

اإلداري لمدولة ,وتتحدد أىمية ىذه الق اررات بطبيعة الحال بحسب مكانة وثقل مصدرىا في الجياز االداري.

(شيحا  ,مصدر سابق .)339 :

وعمى حد قول (بيتر دركر)  Biter Darkerالقرار حكم واختيار يندر حدوثو بين البدائل عمى وجو

الدقة من حيث الصح والخطأ ,حيث يشير إلى أفضل االختيارات بين الصح عمى وجو التقريب واحتماالت
الخطأ وقد يمتد إلى االختيار بين مجموعتين من التصرفات البديمة ال يزيد اقتراب أحداىا من الصحة عن

األخرى( .عامر )329 -1986 -نقبلً (المنديل .)38 -2003 -وعمى أية حال فأن ثمة حقيقة ال تقبل
الجدل أو النقاش من جانب الميتمين باإلدارة وفقيائيا وىي أن نجاح القائد اإلداري في أدائو لوظائفو يقاس

دائماً بقدرتو وتفوقو في أصدار الق اررات الجيدة والفعالة في حياة التنظيم والتي يستطيع بيا تحويل سياسات
التنظيم واىدافو إلى واقع ممموس ( ,عميوة )62 :2001 ,وتكمن أىمية اتخاذ القرار في البت بين امرين

متضادين مما يجعل القرار صعباً أو ربما بو نوع من الخطورة  ,أن أتخاذ الق اررات ىي محور العممية اإلدارية

ذلك أنيا عممية متداخمة ف ي جميع وظائف اإلدارة ونشاطاتيا ,فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فأنيا
تتخذ ق اررات معينة في كل مرحمة من مراحل وضع الخطة سواء عند وضع اليدف أو رسم السياسات أو إعداد
البرامج أو تحديد الموارد المبلئمة أو اختيار أفضل الطرق واالساليب لتشغيميا  ,وعندما تضع االدارة التنظيم

المبلئم لمياميا المختمفة وانشطتيا المتعددة فأنيا تتخذ قرارات بشأن الييكل التنظيمي ونوعو وحجمو وأسس

تقسيم االدارات واالقسام ,واالفراد الذين تحتاج الييم لمقيام باألعمال المختمفة ونطاق االشراف المناسب وخطوط
السمطة والمسؤولية واالتصال ,وىكذا تجري عممية اتخاذ الق اررات في دورة مستمرة مع استمرار العممية االدارية

نفسيا (الظاىر.)200 :2011 ,
صبنْب  :إعراءاد انؼًم :

المنظمات بصفة عامة تيدف من وجودىا إلى تحقيق أىداف معينة وذلك عن طريق وضع مجموعة من

السياسات التي تحدد معالم الطريق لموصول إلى األىداف وىذه السياسات تندرج في شكل ىرمي من أعمى إلى
أسفل وتزداد مدى احتوائيا عمى التفصيبلت كمما اقتربنا من المستويات التشغيمية ,وعادة ماتتم ترجمة تمك

السياسات إلى عدد كبير من االجراءات الدائمة التي تتناول تفصيبلت العمل( .الصيرفي . )9 : 2008 ,
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ويشير مفيوم اجراءات العمل إلى مجموعة من الخطوات التفصيمية التي تتقرر وتعتمد كمراحل يجب
السير فييا لمحصول عمى الخدمة .أي إن لكل خدمة من الخدمات التي تقدميا المؤسسة اجراءات عمل مقررة

ومعتمدة وعمى كل طالب خدمة السير بيا لمحصول عمى الخدمة ويتقرر من ىذه االجراءات الوثائق

والمست ندات المطموبة والرسوم المقررة واالقسام واالدارات والموظفين المعنيين بإنجاز ىذه الخطوات .
(جرادات )3 : 2008 ,

وتشير اجراءات العمل أيضاً الى الخطوات التفصيمية والمراحل التي تمر بيا العممية االدارية من البداية

وحتى االنتياء منيا ,فيي بمثابة الدليل الذي يسير عميو الموظف لمقيام بالميام والواجبات البلزمة لؤلداء .

(سميع  ,ببل تاريخ  , )121كما قد نستخدم االجراءات استخداماً سيئاً وغير سميم في بعض الحاالت فتصبح

اإلجراءات مع مرور الزمن طويمة ومعقدة وتؤدي إلى تأخير انجاز االعمال والى تذمر المواطنين

( عصفور . )242 : 2005 ,

لذلك ظيرت الحاجة إلى وجود استراتيجيات تعمل عمى تبسيط االجراءات اإلدارية وتخميصيا من التعقيد

والغموض المذين يعتريانيا  .والتغمب عمى ظاىرة الروتين التي تسود المنظمات وذلك بتقميص االعباء غير

الضرورية ( .منظمة التعاون واالقتصاد )3 :2009 ,نقبلً عن (حرب.)58 :2011 ,

صبنضب  :انزذرّت :

يشيد عالم اليوم ثورة عممية وتكنولوجية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تتسم باإليقاع السريع مما

يستمزم معو توجيو وتركيز االىتمام نحو التدريب لما يتمتع بو من قدر اكبر من المرونة واالستجابة السريعة
لمتغيرات ىذا العصر بما يسيم بدور فعال في اعداد المبلكات البشرية المبلئمة من حيث القدرة عمى استيعاب
العموم والمعارف والميارات والتقنيات الحديثة والممارسة العممية والعممية بمعدالت اسرع حتى تبلحق التطور

المستمر والمتتابع الحتياجات التطوير ,وتتوقف قدرة أية دولة عمى استثمار مواردىا عمى ما تتمتع بو من
ثروة بشرية عممية وفنية متخصصة ومدرية في كافة مناحي العمل االنتاجي والخدمي( .عبد النبي: 2010 ,

)223

ويحتل التدريب الصدارة في أولويات المنظمات الحديثة الحكومية منيا والخاصة وذلك لمقناعة بأن

التدريب ىو احد المقومات االساسية التي تساعد عمى تزويد العاممين بالمعارف والميارات والسموكيات
المختمفة التي تسيم في رفع مستوى االداء الوظيفي وىو ما يعني قدرة المنظمة في الوصول إلى أىدافيا بأقل

التكاليف والجيد معاً( .عيشي)55 :2006 ,

ان التدريب يشير الى الطرائق المستخدمة لتزويد المستخدمين الجدد او الحاليين بالميارات التي

يحتاجونيا ألداء وظائفيم  ,وليذا فان التدريب قد يعني تعميم الميكانيكي كيفية تشغيل آلتو الجديدة  ,وتعميم
رجل المبيعات كيفية بيع منتوجات الشركة او ارشاد المشرف الجديد كيفية مقابمة وتقييم المستخدمين .

( ) 265 : 2000 , Dessler

والتدريب يسيم في زيادة االستقرار والمرونة في بيئة العمل والمقدرة عمى االستمرار بنفس المستوى

حتى في ظل عدم وجود عمميات الرقابة واالشراف المباشر(.اندارة)2 : 2008 ,
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والتدريب يضيف ايضا قيمة الى المنظمة من خبلل ربط استراتيجيات التدريب بأىداف المنظمة
وغاياتيا (  ) Mathis & Jackson , 2003 : 280ويؤدي التدريب أيضاً إلى خمق قوة عمل مرنة
ومتكيفة تمكن المنظمة من استخدام تكنولوجيا جديدة وىذا من شأنو سوف يزيد من ربحيو المنظمة ,وكذلك

يزيد التدريب من والء العاممين لممنظمة وينعكس ذلك في انخفاض دوران العمل ,وزيادة كفاءة االداء
) (scholar.1995-504نقبلً من (العزاوي)6 :2005 ,

صبنضب  :رقبثخ اجملهش :

يفيٌو انرقبثخ احملهْخ :

يمارس مجمس المحافظة ميمة الرقابة واالشراف والمتابعة عمى اعمال رؤساء الوحدات االدارية وعمى

كافة اجيزة االدارة العامة ومختمف القطاعات عمى مستوى المحافظة  ,وىذا االختصاص الرقابي يستيدف
التأكد من استخدام الموارد المتاحة افضل استخدام ممكن لتحقيق األىداف المخطط ليا والتي تعمل االدارة

المحمية وتسعى الى تحقيقيا  ,والكشف عن األخطاء واالنحرافات والعمل عمى اصبلحيا بما يتفق مع المصمحة

العامة وضمان أداء الخدمات المحمية

والرقابة التي تقوم بيا المجالس المحمية تيدف الى رفع الكفاءة اإلدارية لؤلجيزة المحمية وتحقيق الصالح

العام عن طريق الوقوف عمى مدى تحقق األىداف وحل المشكبلت وتخفيض التكاليف وتوجيو وتقييم األداء

ومعالجة األخطاء والتأكد من احترام القواعد القانونية  ,فاالختصاص الرقابي لممجالس المحمية يخوليا سمطة

االشراف والتفتيش عمى نشاط الجيات الخاضعة لمرقابة بيدف الوقوف عمى حسن قيام األجيزة المحمية

الموكمة الييا ومدى التزاميا بالخطة الموضوعة سمفا  ,حيث تختص المجالس المحمية بالرقابة واالشراف عمى

المرافق واالعمال التي تدخل في اختصاص وحداتيا االدارية كما تمارس المجالس المحمية األعمى صبلحيات

رقابية عمى المجالس األدنى وذلك من خبلل آليات معينة .

وعممية الرقابة التي تقوم بيا المجالس المحمية شاممة لجميع مكونات السمطة المحمية من افراد ومنشآت

ومواقع وآالت ومعدات وامكانيات ونشاطات مختمفة والكيفية التي تؤدى بيا تمك النشاطات  ,وتجد ىذه الرقابة
تبريرىا في عمميات التأكد من احترام األجيزة التنفيذية المحمية لممشروعية والتزاميا بدورىا التنموي وذلك عن

طريق متابعة األداء التنفيذي لضمان حسن ادارة المرافق المحمية والحد من حاالت الفساد واالنحراف .

والدور الرقابي يمثل احد اختصاصاتيا  ,وقد أتاح ليا المشرع آليات عديدة تتمكن من خبلليا من

ممارسة ىذا الدور بقدر من الفاعمية ومن ابرز تمك اآلليات اختصاص المجالس المحمية بالتوجيو واالشراف
والتفتيش االداري ومساءلة ومحاسبة رؤساء الوحدات االدارية

او مسؤولي األجيزة التنفيذية واقالتيم

(القيسي  ) >8: 8078 ,وعمى اية حال فأن االستقبلل الذي تتمتع بيا مجالس المحافظات ال يعني بأي حال
من األحوال – ان مخالفة مجالس المحافظات لواجباتيا او ارتكابيا مخالفات ادارية او مالية تضر مواطني

المحافظة ستمر وتمضي دون حساب  ,وستكون بمنأى عن المساءلة القانونية او الشعبية وبالتالي فأن
مجالس المحافظات تخضع الى انواع متعددة من الرقابة بعضيا نص عميو قانون مجالس المحافظات والبعض

األخر يمكن االستدالل عميو من القواعد القانونية لمقانون وكما يأتي :
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 -1انرقبثخ انقضبئْخ ػهَ رلبنش احملبفظبد .

وىي الرقابة التي تمارس عمى األشخاص وعمى األفعال .

أ  -الرقابة عمى اشخاص االدارة المحمية :

اذ تمارس الرقابة عمى اعضاء مجالس المحافظات سواء اكانت ىذه الرقابة عمى الق اررات الصادرة

بأنياء عضويتو في المجمس المحمي وىنا يكون االختصاص في نظر الدعوى لمحكمة القضاء االداري وفق

لما اشارت لو المادة ( <  /ثالثا – من قانون  ) 800> - 87او كانت الرقابة تنصب عمى االفعال التي

يمارسيا عضو المجمس والتي تعد جرائم في نظر القانون كجرائم الرشوة واالختبلس وخيانة االمانة وغيرىا ,
ومثال عمى ذلك ما حصل في شأن انياء عضوية عضو مجمس محافظة صبلح الدين ( احمد عبد اهلل عبد )

لفقدانو شرط من شروط العضوية لمحكم عميو لمدة ( ; ) 7خمس عشرة سنة ال دانتو استنادا الى احكام

المادة (  ) :::من قانون العقوبات رقم (  ) 777لسنة ?<? . 7فضبل عن تزوير في الشيادة المدرسية .
( بموجب الق اررات الصادرة من مجمس شورى الدولة وفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقميم ( رقم القرار

 8070 / 7:وتاريخ القرار  ( . ) 8070/ 8 /7الجنابي ) 777 : 8070 ,
ب – الرقابة عمى الق اررات الصادرة عن المجمس :

وىي تتمثل برقابة محكمة القضاء االداري عمى صحة االوامر او الق اررات االدارية التي قد يصدرىا

المجمس  ,كأن يصدر مجمس المحافظة أم ار أداريا باستمبلك قطعة ارض دون مراعاة أحكام قانون االستمبلك

 ,فضبل عن ان الرقابة التي يمارسيا مجمس االنضباط العام عمى بعض الق اررات كأن يصدر مجمس المحافظة
ق ار ار اداريا بفصل موظف دون سبب من القانون اودون التقيد بما اوجبو القانون من إجراءات تسبق الفصل

كأجراء التحقيق األصولي لمموظف ووجود سبب موجب لمفصل وغيرىا .

فضبل عن رقابة قضاء المحكمة االتحادية العميا التي قد تمارسو عندما يمارس مجمس المحافظة جانب من
اختصاصاتو وصبلحياتو وأن المحكمة تراقب الفصل في المنازعات المتعمقة بتفسير نصوص الدستور ,
وتتنازع االختصاص القضائي الذي يمكن ان يحدث بين القضاء االتحادي ومحاكم المحافظة وفقا لممادة ( م/

 -79من الدستور ) .

 -2رقبثخ اذلْئبد ادلضزقهخ نؼًم رلبنش احملبفظبد .

نص الدستور العراقي عمى انشاء عدد من الييئات المستقمة في الفصل الرابع منو  ,مثل المفوضية العميا

لحقوق االنسان  ,المفوضية المستقمة لبلنتخابات  ,وديوان الرقابة المالية وىيئة النزاىة وغيرىا  ,كما انو

اشار الى امكانية أنشاء ىيئات مستقمة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون المادة ( > – 70من الدستور)

وتمارس البعض من ىذه الييئات المستقمة رقابتيا عمى مجالس المحافظات من خبلل رقابتيا عمى امور

الصرف العام من التمف والضياع والتبذير والفساد االداري والمالي  ,كرقابة ىيئة النزاىة وديوان الرقابة
المالية.
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 -3انرقبثخ انشؼجْخ ػهَ رلبنش احملبفظبد .

لما كان النائب يمثل األمة أي اولئك الذين انتخبوه  ,فكذا عضو مجمس المحافظة يمثل ابناء

المحافظة الذين انتخبوه  -بل حتى اولئك الذين لم ينتخبوه  ,بمعنى اخر يجب ان يدرك عضو مجمس
المحافظة أنو يستمد شرعيتو من مواطني الوحدة االدارية الذين انتخبوه .فيو ال يعدو أن يكون وكيبل عنيم

وممثبل ليم  ,عميو ورغم ان الدستور منع الرقابة والتبعية واالشراف من الحكومة االتحادية المركزية عمى

مجالس المحافظات  ,اال انو ال يستطيع ان يمنع سكان المحافظة من الرقابة عمى المجمس وىم الذي انتخبوه

 ,ومن اىم ىذه الوسائل الرقابة التي تمارسيا منظمات المجتمع المدني  ,والمظاىرات السممية  ,واالعتصامات

 ,ورقابة الصحافة واالعبلم بجميع صوره والنقد المنظم والموضوعي  ,واىم من ذلك يجب ان يكون ىناك

مكتب يستقبل طمبات وشكاوى المواطنين (.القيسي  ) 8077 ,ان االختصاص الرقابي لمجمس المحافظة
ىو شكل مبسط لمرقابة البرلمانية ويمكن ان تطمق عميو الرقابة المحمية تمي از لو عن الرقابة البرلمانية (

التميمي  , 8079 ,ببل ) ولغرض تحديد نوع الرقابة التي يمارسيا مجمس المحافظة عند ممارستو ىذه
السمطة البد من الرجوع الى السند الدستوري والقانوني لعمل مجالس المحافظات والتي تعمل وفق مبدأ

البلمركزية االدارية .

اًال  :األصش انذصزٌرّخ  ( .انشكراًُ  : 2112 ,ثال )

لقد جاء في المادة (  – 788ثانيا ) من دستور العراق لعام ; (( . 800تمنح المحافظات التي لم تنتظم

في اقميم الصبلحيات االدارية والمالية الواسعة بما يمكنيا من ادارة شؤونيا عمى وفق مبدأ البلمركزية
االدارية)) وقد تم تنظيم ذلك في قانون المحافظات رقم (  ) 87لسنة > 800والشك في ان تمك الصبلحيات

الواسعة البد وان تتضمن صبلحية رقابية وادارية ومالية معينة  ,عمما انو لم يرد في الدستور اي نص صريح
يتضمن صبلحية رقابية لمجمس المحافظة .

صبنْب  :االصش انٌاردح يف قبنٌٌ احملبفظبد رقى (  ) 21نضنخ . 2112

نصت المادة (  ) 8منو عمى ان  (( :مجمس المحافظة ىو اعمى سمطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود
االدارية لممحافظة )) .

ونصت المادة ( =  /ثالثا ) من القانون اختصاصات مجالس المحافظات وكان من بينيا:

أ -اصدار التشريعات المحمية واالنظمة والتعميمات لتنظيم الشؤن االدارية والمالية بما يمكنيا من ادارة
شئونيا وفق مبدأ البلمركزية االدارية وبما ال يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية .

ب -الرقابة عمى جميع أنشطة الييئات التنفيذية المحمية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات
والكميات والمعاىد المادة ( =  /سادسا ) .

ج -استجواب المحافظ او احد نائبيو بناء عمى طمب ثمث االعضاء  .المادة  / = (.تاسعا ) .
د  -لممحافظ حق االعتراض عمى ق اررات مجمس المحافظة او المجمس المحمي  .المادة (  / 97احد عشر ) .

ه  -كما نصت المادة (  ) 98من القانون ( تقوم الو ازرات والجيات غير المرتبطة بوزارة بأشعار المحافظ
بالمخاطبات التي مع دوائرىا ومرافقيا في نطاق المحافظة  .لبلطبلع عمييا  .ومرقبة تنفيذىا .
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ا ما السمطة الرقابية لمجمس المحافظة وفق قانون المحافظات رقم (  ) 87لسنة > 800فتتمثل بالجيات
التي تخضع لرقابة مجمس المحافظة وىي :

 -7رقابتو عمى رئيس المجمس ونائبو واعضاء المجمس( المادة = اوال = ,ثانيا  < ,ثالثا  7; ,ثانيا ) ;0 ,
 -8رقابتو عمى المجالس المحمية  ( .مادة  80اوال  ,مادة  80ثالثا )

 -9رقابتو عمى المحافظ ونائبيو  (.مادة = خامسا  = ,ثامنا  = ,احد عشر  97 ,سادسا  97 ,ثامنا  97 ,تاسعا ) .

 -:رقابتو عمى اصحاب المناصب العميا  ( .مادة = تاسعا )

; -رقابتو عمى الدوائر التنفيذية والموظفين العاممين في المحافظة  ( .مادة = سادسا )
< -رقابتو عمى ىيئة االستثمار  ( .من حيث االرتباط ومن حيث الخضوع والتشكيل )
= -رقابتو عمى اليبات والتبرعات ( مادة = سادس عشر ) .

ادلجحش انضبنِ  /ادلراعؼخ اننظرّخ ًاصزنجبط انفرضْبد .

ً
اًال  :يراعؼخ األدثْبد ًانذراصبد انضبثقخ ( راد انصهخ انصهخ ثبدلٌضٌع ادلذرًس ) .

 -7دراسة صبيح لفتة فرحان (?. )800

(تقييم دور السمطات المحمية في تحقيق التنمية المكانية ./دراسة عن مجمس محافظة واسط ) .

دراسة وصفية تحميمية تيدف ....الى وضع مؤشرات لسياسات التنمية المكانية التي تساعد السمطات المحمية

عمى توزيع االستثمارات  ,واىم استنتاج توصمت اليو الدراسة ...ان البلمركزية يمكن ان تساعد عمى تشجيع
المشاركة المحمية بالشكل الذي ينتج مشاريع متناسبة مع حاجات المجتمع المحمي بيدف تحقيق استغبلل

امثل لمموارد الطبيعية المحمية المتاحة وان التنسيق العقبلني بين المركزية والبلمركزية في المرحمة االنتقالية
نحو البلمركزية والمشاركة الفعالة لممجتمع في عممية التنمية يمكن ليا ان تسيم في تعزيز وتقويم سياسا ت

التنمية المكانية.

 -8دراسة يسار فاروق فيصل ( / ) 8070

( الحكم المحمي ودوره في أبعاد التنمية االجتماعية  /دراسة مقارنة بين محافظتي بغداد وكرببلء ) .

تيدف ىذه الدراسة  ....الى توضيح دور الحكم المحمي في أبعاد التنمية االجتماعية  .وتوصمت  ...الدراسة
الى مجموعة من االستنتاجات كان اىميا  :ليس ىناك عدالة في توزيع التخصيصات بين قطاع الصحة

والتربية والتعميم من جية وبقية القطاعات طيمة مدة الدراسة من جية أخرى في المحافظات المدروسة وىذا
إىمال ليذين القطاعين الذي سينعكس عمى المواطن وعمى الخدمة المقدمة لو  ,ومن ثم تؤدي الى عدم أدراك

فعمي لمتطمبات المواطنين وتدفع المواطن الى التفكير بان الحكومات المحمية تعمل بأسموب أحادية اتخاذ
الق اررات وا اللتزام غير المبرر بيا مما يودي الى توسيع الفجوة بين المواطن والحكومة المحمية مما يشعر
المواطن بالعزلة ويؤدي بالنتيجة إلى أرباك في عممية التنمية في المجتمع  .واوصت الدراسة ضرورة العمل

عمى توفير الموارد المالية الضرورية البلزمة إلنجاز المشاريع والخطط التنموية الموضوعة والعمل عمى تعزيز المشاركة
الشعبية وذلك من خبلل أشراك أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بعممية التنمية االجتماعية في مختمف القطاعات.
كما أكدت الدراسة توسيع الصبلحيات بالنسبة لمحكومات المحمية وذلك عمى مستوى المجان من أجل العمل عمى تطوير

القطاعات المختمفة عمى مستوى الوحدات المحمية .
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انذراصبد االعنجْخ:

دساعخ . )Wooldridge Gets & Drainage / 2003 /
)(the Municipal Governance & Political Administrative Interface
( حكما نية البمديات  /العبلقة االدارية السياسية ) .

تناولت ىذه الدراسة  ...العبلقة السياسية في الحكومة المحمية الفريقيا الجنوبية واعتمدت عمى المقاببلت مع
اعضاء المجالس لعدد من البمديات  .وتحدثت عن التجربة الدنماركية القائمة عمى االصبلحات لمبادئ االدارة

العامة ومنيا رفع مستوى التخصص والبلمركزية واعطاء صبلحيات واسعة لمديري الوحدات .والتركيز عمى
وضع االىداف ألعضاء المجالس بعيدا عن المسؤوليات االدارية .ومن توصياتيا ...ضرورة العبلقة االيجابية

بين السياسة واالدارة .وان تكون االدارة تعمل تحت استراتيجيات السياسة .

صبنْب  :امنٌرط انجحش ًصْبغخ فرضْبرو .

لقد اسفرت المراجعة الدبيات الرقابة والمجالس المحمية عن بمورة أنموذج البحث الفرضي والذي تمت صياغتو

في ضوء مشكمة البحث واىدافو .

فقد وضع الباحث مخطط يحدد المتغيرات الرئيسة والفرعية والعبلقات االرتباطية والدرجات التأثيرية بينيما وكما

موضح بالشكل ( .) 1ويتضح من النموذج ما يأتي:

يحتوي النموذج عمى متغيرين ىما المتغير المستقل الرقابة وان المتغير المستقل (الرقابة) يحتوي عمى ثبلثة
ابعاد وىي ( المرونة  ,الشفافية  ,المصداقية ),اما المتغير التابع وىو تحسين األداء فيتضمن ثبلثة ابعاد

ايضا وىي ( اتخاذ القرارات  ,إجراءات العمل  ,التدريب ) .

ومن اجل السعي لتحقيق اىداف الدراسة واختبار أنموذجيا الفرضي فقد اعتمد الباحث عمى الفرضية االتية :

( توجد عبلقة ( ارتباط وانحدار ) معنوية ذات داللة احصائياً بين خصائص الرقابة ودورىا في تحسين تنفيذ
االعمال المحمية منفردة ومجتمعة ) .

تحسين االداء

الرقابة

اٌّشٔٚخ

ارخبر اٌمشاساد

اٌّظذالٍخ

اخشاءاد اٌؼًّ
اٌزذسٌت

اٌشفبفٍخ
عبلقة تأثير
عبلقة ارتباط

الشكل ( ) 8أنموذج الدراسة الفرضي
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ادلجحش انضبنش  /ينيغْخ انجحش

اًال  :اجملزًغ ًانؼْنخ

ويعد اختيار
جرى اختيار اعضاء مجمس محافظة واسط بأكمميم بوصفيم انيم يمثمون مجتمع البحث ُ ,
العينة ثاني أىم خطوة إذ ينبغي التفكير بيا منذ البدء بتحديد مشكمة البحث وأىدافو (عبيدات و آخرون ,

 ) 89 :1993وجرى اختيار العينة وفقا لمقتضيات البحث الحالي إذ بمغ حجم عينة البحث > 8عضوا,
والجدول اآلتي يوضح الخصائص العامة لعينة البحث اذ يتضح من الجدول يأتي :

جدول رقم (  ) 7يوضح الخصائص العامة لعينة الدراسة .

د

اٌّزغٍش

فئبد اٌّزغٍش

أػضبء اٌّدٍظ

إٌغجخ اٌّئٌٛخ

3

اٌدٕظ

روش
أٔثى

32
2
22
33

%22.22
%22.32
%333
% 22.22

33
2
22
2
2
32
22

%22.22
%23.22
%333
%33.23
%22.32
%22.32
%333

2
2
2
2
3
32

%2.32
%32.22
%32.22
%2.32
%2.22
% 23

22
22
3
22
23
2
2

%333
%22.22
%2.22
%333
%23.22
%33.23
%33.23

2
22

%2.32
%333

اٌّدّٛع
اٌؼّش
2

23 - 23
23 - 23
 23فؤوثش

اٌّدّٛع
اٌّئً٘ اٌؼًٍّ
2

اػذادٌخ
دثٍ َٛفًٕ
ثىبٌٛسٌٛط
ِبخغزٍش
دوزٛساٖ

اٌّدّٛع
2

اٌزخظض

اٌّدّٛع
ِٓ ِٛاٌٍذ
2
ٚاعظ
اٌّدّٛع
إٌّٙخ عبثمب
2

ػٍ َٛصساػٍخ
رشثٍخ
طسخ
ػٍ َٛػغىشٌخ
ٕ٘ذعخ زبعجبد
رخظض ػبَ
ٔؼُ
ال
لطبع ػبَ
لطبع خبص
ػًّ زش
ِزمبػذ

اٌّدّٛع

 -7يظير من الجدول رقم (  ) 7ان نسبة الذكور في مجمس المحافظة قد شكمت ;> %<=.في حين بمغت
نسبة اإلناث

; % 98.7عمما أن نسبة اإلناث في المجمس قد حددىا القانون بـ ; %8أي ما يعادل

(= ) مقعد  ,وىي مطبقة فعبل وىذا يشير إلى واقع مشاركة المرأة في المجمس .
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 -8أما فيما يتعمق بمتغير العمر فتعكس النسبة المئوية ان تشكيمة المجمس ىي تشكيمة متجانسة تتقدم
فييا الفئة العمرية ( ) :0 – 90بنسبة > %9?.8وىي نفس النسبة لمفئة العمرية (  ) ;0 - :7وىي

تعد الفئة األكثر إنتاجية وعقبلنية وتتمتع بمستوى عال من النضج االجتماعي  .بينما شكمت الفئة العمرية
( – ;7فأكثر) المستوى الثاني بنسبة
أمثمية الق اررات وصواب اإلدراك .

 %87.:8وىي فئة ذات خبرة متراكمة ومعرفة عالية تنعكس عمى

 -9وبالنسبة إلى المؤىل العممي لؤلعضاء وجد أن حممة شيادة البكالوريوس شكمت أعمى نسبة وىي

;%;=.7

في حين بمغت نسبة الدبموم الفني  %98.7:اما حممة شيادة االعدادية فبمغت نسبتيم

 %70.=7اما حممت الشيادات العميا ( الدكتوراه والماجستير ) فقد اختفت تماما في المجمس و بشكل عام
ضمت تشكيمة المجمس مؤىبلت عممية مقبولة الى حدا ما ولكن المؤشرات الرقمية تشير الى اختفاء حممة

الشيادات العميا تماما .

 -:تعكس ىذه المؤشرات تشكيمة متنوعة من االختصاصات يمكن أن يستند إلييا المجمس في جانب

اال ستفسارات الخاصة بعممة لتمنح ق ارراتو واقعية عممية  ,بما يسيل انسيابية ىذه الق اررات وعدم معارضتيا في
التطبيق .

; -بالنسبة إلى متغير (ىل العضو من مواليد واسط ) حيث شكمت نسبة االجابة ( بنعم  ) %?<.:8وتعد
ىذه النسبة اكثر مبلءمة إلدراك واقع وخصوصية المجتمع المحمي لمحافظة واسط من حيث ان غالبية
االعضاء يمثمون سكانيا االصميين  .وشكمت االجابة ( ببل  . ) % 9.;> -وىي نسبة ضعيفة مقارنة

بالنسبة السابقة .

< -أما فيما يتعمق بمتغير (المينة سابقا ) فوجد أن األعضاء الذين كانوا يعممون سابقا في القطاع العام

وتقدمت نسبتيم ضمن تشكيمة المجمس حيث بمغت

 %=7.:8بينما تساوت نسبة كل من العاممين ضمن

القطاع الخاص واألعمال الحرة وشكمت نسبتيم في المجمس بـ (  ) %70.=7أما المتقاعدين نسبتيم ضمن

تشكيمة المجمس ىي

< . %=.7ويبلحظ أن ىناك تنوعا في مينة األعضاء قبل اشتراكيم في انتخابات

مجمس المحافظة وان ىذا التنوع في المينة يتيح ألعضاء المجمس القدرة عمى إدراك الواقع االجتماعي

والسياسي واالقتصادي لممجتمع المحمي الذي يعيشون فيو .

صبنْب  :اصهٌة مجغ انجْبنبد ًيؼبجلزيب .

أ -المصادر والمراجع التاريخية  :استعان الباحث ببعض الكتب والمراجع واألبحاث العممية
العربية واألجنبية والرسائل واإلطاريح الجامعية العربية المنشورة وغير المنشورة واالستعانة أيضا بالشبكة

العالمية لممعمومات (االنترنيت ) .

ب -المقاببلت الشخصية  :تم أجراء عدد من المقاببلت الشخصية بقصد جمع البيانات والمعمومات عن آلية
عمل رقابة مجمس المحافظة ودورىا في تحسين أداء الوحدات المحمية مع عدد من اعضاء المجمس واجراء
عدد من المقاببلت الشخصية مع معاوني المحافظ لمشؤون االدارية والفنية لغرض التباحث وتوضيح فقرات

االستبانة التي تشمل األسئمة الموجية إلى عينة البحث ,والممحق (  ) 2يوضح المقاببلت التي جرى أعدادىا
من قبل الباحث.
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ج -الزيارات الميدانية  :تم حضور عدد من جمسات المجمس بتاريخ  8079 / 8- 8< /7?/ 78وجرى
اتخاذ العديد من الق اررات التشريعية وغير التشريعية ( االعتيادية ) في كافة المجاالت . .

تعد استمارة االستبانة المصدر الرئيس لمحصول عمى البيانات والمعمومات الخاصة
د -استمارة االستبانة ُ :
بمتغيرات الدراسة وتضمنت جزئيين  ,األول  :يختص بالبيانات الشخصية التي تشمل ( :الجنس  ,والعمر,
والمؤىل العممي ,التخصص  ,مدة االقامة في واسط  ,من مواليد واسط  ,المينة سابقا ( قبل ترشيحك الى

مجمس المحافظة ) أما الجزء الثاني  :من االستبانة فقد تضمن البنود الخاصة بموضوع الدراسة ويشمل
المتغيرات الرئيسة

( الرقابة وتحسين االداء وابعادىما الفرعية ) ,وجرى بناء ( )30فقرة موزعة عمى فقرات

االستبانة  ,والممحق (  ) 4يوضح فقرات االستبانة ,والجدول (  ) 1يبين المصادر المعتمدة في توزيع فقرات

االستبانة .

وجرى استخدام مجموعة من الوسائل اإلحصائية ويمكن تعدادىا بما يأتي :

 -1النسب المئوية  :يتم من خبلليا تجميع وجيات النظر وتبويبيا ألفراد عينة الدراسة بشكل نسبة مئوية
قابمة لممقارنة والتحميل وتقاس عمى وفق القانون اآلتي  ( :الجزء /الكل × ) 100

 -2الوسط الحسابي  :لتحديد مستوى اإلجابات عن الفقرات .

 -3االنحراف المعياري  :يستخدم لغرض قياس درجة التشتت المطمق لقيمة اإلجابات عن الوسط الحسابي
ليا.

 -4شدة اإلجابة عن مساحة المقياس  :يستعمل لمعرفة درجة أىمية استجابة أفراد العينة الى االستبانة .
 -5معامل االرتباط سبيرمان  : Spearman Correlationيستعمل لتحديد نوع العبلقات بين متغيرات
الدراسة في المخطط الفرضي .

= -معامل االنحدار البسيط  : Simple Regressionيستخدم في تحديد تأثير متغير مستقل واحد في
متغير معتمد واحد .

صبنضب  :ادلزغرياد ًقْبصبريب .

المتغير االول ( المستقل )  :الرقابة .

قدم الباحثون اسيامات متعددة لوصف ابعاد الرقابة تقارب بعضيا وتباعد االخر تبعاً لبلتجاىات الفكرية

ليؤالء الباحثين وىي كما موضحة في الجدول االتي :
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جدول (  )8ابعاد الرقابة
د

اٌجبزث  ,اٌغٕخ

3

اٌّغشثً 3222 ,

2

ثٍزش دسوش 3222 ,

2
2
2
2

Good man,2007
دٌفٍذٚٚ . َ .وش2332
اٌؼبًٔ  ,خٛاد 2332
إٌؼًٍّ 2332 ,

2

زّٛد  ,اٌٍٛصي 2332

2

Laurle , 2010

2

اٌؼالق 2333 ,

33
33

ػشٌمبد 2333 ,
Bonnie,2012

اثؼبد اٌشلبثخ
اٌمجٛي ِ ,زؼذد االثؼبد  ,اٌٛالؼٍخ  ,اِىبٍٔخ ِزبثؼخ االداء  ,اٌذلخ  ,اٌزىٍفخ  ,اٌّشٔٚخ  ,اٌّٛضٛػٍخ ,
ٌؼىظ اٌٍٙىً اٌزٕظًٍّ  ,إٌظش اٌى اٌّغزمجً  ,اٌغشػخ  ,الزظبدي  ,اٌّالئّخ
إٌظش اٌى اٌّغزمجً  ,االعزثٕبء  ,اٌّٛضٛػٍخ  ,اإلخشاءاد اٌزظسٍسٍخ  ,اٌفٚ ُٙاٌٛضٛذ  ,اٌغشػخ ,
ٌؼىظ اٌٍٙىً اٌزٕظًٍّ  ,اٌّشٔٚخ  ,االلزظبدٌخ ٌ ,ؼىظ طجٍؼخ إٌشبط .
اٌزٕٛع  ,اٌّٛثٛلٍخ  ,اٌزٛلغ  ,اٌذلخ  ,ػبئذح اٌى ٌالعزشارٍدٍخ  ,اٌزىبًِ .
إٌضا٘خ  ,اٌىفبءح  ,اٌغٍٛن اٌّ , ًٕٙاٌّٛضٛػٍخ  ,اٌظبٌر اٌؼبَ .
ػاللخ إٌظبَ ثبٌٕزبئح اٌّشخٛح  ,اٌّٛضٛػٍخ  ,اٌىّبٌٍخ  ,اٌزٛلٍذ  ,اٌمجٛي .
رٛافش ِؼٍِٛبد  ,اٌزٛخٗ ٔس ٛاالٔدب ص  ,اٌّٛضٛػٍخ ٚاِىبٍٔخ اٌزطجٍك ,اٌغٌٛٙخ ٚاٌجغبطخ ٚاٌٛضٛذ ,
االلزظبدٌخ ٚاٌىٍف إٌّبعجخ  ,اٌّشٔٚخ ٚاٌزدذٌذ ٚاٌزطٌٛش  ,االٌدبثٍخ ِٚشاػبح اٌدٛأت االٔغبٍٔخ .
اٌّالئّخ  ,اٌٛضٛذ  ,اٌّشٔٚخ  ,اٌذلخ ٚاٌغشػخ فً اوزشبف االٔسشافبد  ,اِىبٍٔخ رظسٍر االٔسشافبد ,
االلزظبد فً اٌزىبٌٍف  ,اٌزغزٌخ اٌؼىغٍخ .
اٌف , ُٙاالٔغدبَ ِغ اٌٍٙىً  ,اٌغشػخ  ,اال٘زّبَ ثبٌٕشبطبد اٌسشخخ  ,اٌزٛافمٍخ  ,اٌّشاخؼخ اٌّغزّشح ,
اٌّالئّخ  ,اٌغشػخ  ,اٌّشٔٚخ  ,رٛاصْ اٌزىبٌٍف ِغ اٌّشدٚد  ,اٌٛضٛذ  ,اٌزٛافك ِغ اٌٍٙىً اٌزٕظًٍّ
 ,اِىبٍٔخ رشخٍض ٚرظسٍر االخطبء.
اٌّشٔٚخ ,اٌٛضٛذ  ,االلزظبد  ,اٌغشػخ  ,االسرجبط ثّشاوض ارخبر اٌمشاس.
إٌضا٘خ  ,اٌىفبءح  ,اٌسىُ اٌذلٍك  ,االسرٍبذ ٌألخشٌٓ  ,اٌسظ اٌؼاللبرً.

المصدر  :اعداد الباحث باالستناد الى ما جاء في االدبيات .

يظير من الجدول السابق تداخبل في االفكار وتباعداً في البعض االخر  ,ولقد تبنى الباحث ثبلثة

ابعاد والتي تتناسب وطبيعة ىذا البحث  ,كما كان ىناك تأكيد عمييا من قبل الباحثين وكما في الجدول اعبله

 ,وىي  ( :المرونة  ,المصداقية  ,الشفافية )

صبنْب  :ادلزغري انضبنِ ( انزبثغ ) حتضني االداء .

جدول (  )9ابعاد تحسين االداء

د
3

2
2
2
2

اثؼبد رسغٍٓ االداء
اٌجبزث  ,اٌغٕخ
رٍّٕخ اٌّٛاسد اٌجششٌخ ( اٌزذسٌت )  ,اٌذٚافغ ٚاٌسٛافض  ,االداسح ثبأل٘ذاف  ,اٌّشبسوخ  ,رظٍُّ اٌؼًّ
دسح 22 : 3222 ,
 ,دٌٕبٍِبد اٌٛظٍفخ  ,اٌزطٌٛش اٌزٕظًٍّ  ,ثٕبء اٌفشٌك ٚاٌجسث اٌّٛخٗ ٌٍؼًّ .
ػجذ إٌّؼُ :23 :3222 ,اٌّٛظف  ,اٌٛظٍفخ  ,ثٍئخ اٌؼًّ  .اداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ
٘بٌٕض222 : 3222,
دسح 222 : 3222 ,
ِشػً  ,اٌسٍٍخ  3222:222 ,اٌزذسٌت  ,رىٌٕٛٛخٍب االداء فً ِٛالغ اٌؼًّ  ,اػبدح رظٍُّ اٌؼٍٍّبد ٚاالٔظّخ ( اٌّٛائّخ ثٍٓ
االٔظّخ ٚػٍٍّبد اٌؼًّ )  ,زضبسح ( ثمبفخ ) إٌّظّخ ( اٌزفبػً ثٍٓ اٌفشد ٚإٌّظّخ وىً ) .
اٌزذسٌت  ,االرظبي  ,اعبٌٍت رٍّٕخ إٌّظّخ  ,رظٍُّ اٌؼًّ ٚاٌٛظٍفخ  ,اداسح االداء  ,اخزٍبس ٚرؼٍٓ
Addison,1998:P3
اٌّٛظفٍٓ  ,اػبدح ٕ٘ذعخ اٌجٍئخ ,فٓ رظٍُّ االخٙضح ٚاٌؼٍٍّبد ٌزٛفٍش سازخ خغُ اٌؼبًِ  ,اٌذافؼٍخ ,
اٌزغزٌخ اٌشاخؼخ  ,اٌسبفض ٚأٛاع اٌثٛاة .
االثزىبساد فً اٌؼٍٍّبد ٚإٌّزدبد ٚاٌخذِبد اٌزً ٌّىٓ اْ رزٌٛذ ٘زٖ ِٓ داخً أ ٚخبسج إٌّظّخ.
Ripley,Sphr,2000:2
وفبٌبد اٌّٛظف ( ِؼٍِٛبرٗ ِٙٚبسارٗ ٚاردب٘برٗ )  ,ثٍئخ اٌزٕظٍُ اٌذاخٍٍخ ِ ,زطٍجبد اٌؼًّ اٚ
&Zemke
اٌٛظٍفخ  ,اٌجٍئخ اٌخبسخٍخ ثؤٔظّزٙب اٌّخزٍفخ .
Rossett,2002:27-35
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 Hawey,&Novice, 2003:اٌزٕٛع اٌجششي ٚاٌفىشي  ,اٌزّىٍٓ ٚاٌزؼٍُ اٌزٕظًٍّ  ,اٌزىٍف ٚاٌزغٍش اٌّغزّش  ,اٌزطٛس اٌفًٕ
2
اٌّٙبسي ٚاالداسي  ,اٌزؼٍٍُ ٚاٌزذسٌت اٌّغزّش  ,اٌزفىٍش االعزجبلً ٚاٌزٕبفغً  ,اػبدح اثزىبس اداسح
ػجبط 22 : 2332 ,
اٌّٛاسد اٌجششٌخ .
اٌزطٌٛش اٌزٕظًٍّ  ,إٌٙذعخ اٌظٕبػٍخ  ,اٌزذسٌت ٚاٌزطٌٛش ,ربوٍذ اٌدٛدح  ,اٌّمشٔخ ثّٕشبح اوجش,
ػجذ اٌ٘ٛبة  ,ثال 2 :
2
رٍّٕخ اٌّٛاسد اٌجششٌخ .
اٌسٛافض ٚاٌّىبفآد .
اٌؼىش 2332 ,
2
زٛافض اٌّبدٌخ ٚاٌّؼٌٕٛخ .
اٌدغبعً 2333 :
 Sumarto & Subroto ,ارخبر اٌمشاساد .
2
2011,384, 385
اٌدؼجشي45 : 2009 ,
اٌثمبفخ اٌزٕظٍٍّخ .
Divan , 2012 :12 33
lee Cooke ,2000 :4

المصدر  :اعداد الباحث باالستناد الى ما جاء في االدبيات .

يظير من الجدول السابق تداخبل في االفكار وتباعداً في البعض االخر ايضا  ,ولقد تبنى الباحث ثبلثة

ابعاد تتناسب وطبيعة ىذا البحث  ,والسبب وراء اختيار ىذه االبعاد كونيا تتناسب وطبيعة عمل المجمس

مباشرةً  ,لذلك فقد تم التركيز عمى ثبلثة ابعاد تتناسب وطبيعة ىذا البحث وىي :
( اتخاذ الق اررات  ,إجراءات العمل  ,التدريب ) .

راثؼب  :االفق انزينِ نهجحش .

شمل البحث الحالي المدة الزمنية المحصورة بين االعوام (  ) 8079 – 8009كأساس في تناول

البيانات والمعمومات الخاصة بالدراسة  ,فيو بحث تطبيقي في مجمس محافظة واسط بوصفو أحد المجالس

المحمية في العراق التي تخضع لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقميم رقم ( 87لسنة >. ) 800

ادلجحش انراثغ  /ػرض اننزبئظ ًينبقشزيب .

يتضمن ىذا المبحث وصف متغيرات وابعاد البحث (التفسيرية والمستجيبة) المعتمدة في مخطط الدراسة

الفرضي من اجل اجراء التحميل االولي ليذه المتغيرات واالبعاد  ,وتمييدا لبلختبار الفرضيات الرئيسة لمبحث الحالي .

احملٌر االًل :ػرض انجْبنبد ً حتهْهيب ًرفضريىب يف ضٌء إعبثبد انؼْنخ .

اًال  :رشخْص يضزٌٍ انرقبثخ ًًصفيب يف رلهش احملبفظخ .

تم قياس ىذا المتغير من خبلل ثبلثة ابعاد ( )7; - 7فقرة متخذين من مقياس (  ) Likertالخماسي اساسا
في بناء بدائل المقياس لتمك االبعاد .

 -7عرض الفقرات المتعمقة بالمرونة .

حقق ىذا المتغير متوسطا حسابيا "عاليا " ,وىذا يمكن أن يفسره الباحث بأن ىناك اىتمام واتفاق تام من قبل
غالبية االعضاء بانيم يعممون بحرية كاممة وذلك استناداً الى البلمركزية االدارية التي يتمتع بيا المجمس وان
ىناك اتفاق بين اعضاء المجمس بضرورة ان يكون ىناك سرعة واستجابة فورية لحاجات المجتمع المحمي

االساسية والضرورية  ,وىذا يدل عمى أن المجمس وفقا ليذه النتائج يمتمك المرونة المطموبة (البلزمة ) من
حيث السرعة في والتكيف واالستجابة لحاجات المواطنين دون تقصير في االداء .
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بعد المرونة وفق المقاييس المبينة
جدول(  ) :يوضح إجابة عينة الدراسة عمى ُ

اٌٛعظ
اٌفمشاد
اٌسغبثً
ٌّزٍه ِدٍظ اٌّسبفظخ اٌّشٔٚخ فً رسمٍقك االٔغقدبَ ثقٍٓ 3,5
ِزطٍجبد خذِبد اٌّدزّغ اٌّسًٍ .
ٌؼًّ ِدٍظ اٌّسبفظخ ثسشٌخ وبٍِخ فٍّب ٌخذَ اٌّٛاطٍٕٓ 3,7

د
1
2
3

ٌفزمذ اٌّدٍظ االعزمالٌٍخ فً اخشاءاد اٌشلبثخ اٌّطٍٛثخ

االٔسشاف
اٌّؼٍبسي
0,9

3,4

1,1

% 68

3,2

0,8
1

% 64
% 80

4

5

% 74

1,2

ٌؼزّذ اٌّدٍظ خطظ ثذٌٍخ ٌزٌٕٛغ اٌشلبثخ .
ٌسشص ِدٍظ اٌّسبفظخ ػٍى االعقزدبثخ اٌفٛسٌقخ ٌطٍجقبد
اٌّدزّغ اٌّسًٍ د ْٚرمظٍش فً األداء .
3,6
اإلخــــــّـــــــبٌـــــً

4

شذح اإلخبثخ ػٍى
ِغبزخ اٌّمٍبط
% 70

% 71

1

 - 8عرض الفقرات المتعمقة بالشفافية .

وبحسب ما ورد من النتائج بالنسبة لممتغير ككل  ,فانو جاء بمتوسط حسابي "عال" وبانحراف

معياري اقل وىذا يؤكد عمى أىمية ودور ىذا البعد في تحقيق التنمية المحمية من خبلل التزام اعضاء المجمس
بالعمل بطريقة واضحة وبعيدة عن الغموض والضبابية ومكشوفة ومعمنة لجميع المواطنين دون استثناء .
جدول ( ; ) إجابة عينة الدراسة عمى ُبعدالشفافية وفق المقاييس المبينة
اٌفمشاد

د

اٌٛعظ
اٌسغبثً

6

ٌؼزّذ ِدٍظ اٌّسبفظخ اٌّٛالغ االٌىزشٍٔٚخ اٌخبطقخ ثقٗ 3,4
فً ٔشش اٌجٍبٔبد اٌّزؼٍمخ ثٕشبطبرٗ ثشىً دٚسي .
رى ْٛثؼض خٍغبد اٌّدٍظ ِفزٛزخ اِبَ اٌشأي اٌؼقبَ 3,5
ألربزٗ اٌفشطخ ٌٍسٛاس اٌّزجبدي .
3,5
رزغُ ا٘ذاف اٌّدٍظ ثبٌّٛضٛػٍخ ٚاٌٛضٛذ .

9

ٌؼزّقققذ اٌّدٍقققظ ػٍقققى اٌظقققسبفخ اٌّشئٍقققخ ٚاٌّمقققشٚءح 3,5
ِسٍٍب فً رٛثٍك ٔشبطبرٗ .
ٌمٍُ اٌّدٍقظ خٍغقبد زٛاسٌقخ خبطقخ ٌّٕبلشقخ ٌٍقبد 3,4
زً اٌّشىالد ِغ اٌدّٛٙس ثظٛسح ِجبششح
3,5
اإلخــــــّـــــــبٌـــــً

7
8

10

االٔسشاف
اٌّؼٍبسي

شذح اإلخبثخ ػٍى
ِغبزخ اٌّمٍبط

1

% 68

1

% 70

1

% 70

1

% 70

1,2

%74

1

%70

 -9عرض الفقرات المتعمقة بالمصداقية .
حقق ىذا المتغير متوسطا حسابيا "وسطا" وانحراف معياري اقل فان ىذا يشير إلى أن ُبعد المصداقية

من وجية نظر أفراد العينة بمستوى "وسط" وىذا يمكن ان يفسره الباحث بأن التزام االعضاء بالمعايير

والضوابط المينية لؤلداء االعمال المحمية بدرجة "وسط" تقريبا الى حد ما ,ولكن ليس بمستوى الطموح
المطموب لتحسين أداء ىذه االعمال المحمية بسبب تأثر ىذه المعايير والضوابط المينية باعتبارات قد تكون

شخصية او حزبية او غيرىا من االعتبارات االخرى .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

22

الـدور الـرقـابـي لـمجـلـس مـحافـظـة واسـط
يف حتـسـيـن أداء الـهـيـئات الـمـحلـية
جدول ( < ) إجابة عينة الدراسة عمى ُبعدالمصداقية وفق المقاييس المبينة

د
11

االٔسشاف
اٌّؼٍبسي
1

اٌٛعظ
اٌفمشاد
اٌسغبثً
3,4
ٌٍزضَ أػضبء اٌّدٍظ ثبٌّؼبٌٍش ٚاٌضٛاثظ إٌٍّٙخ
اٌزً رسىُ ػٍّ. ُٙ
3,2
ٌٙزُ اػضبء اٌّدٍظ ثسبخبد اٌّٛاطٍٕٓ ثظٛسح ػبِخ
.
3,5
ٌّزٍه اػضبء اٌّدٍظ اٌىفبءح ٚاٌفبػٍٍخ فً أداء
االػّبي اٌّسٍٍخ ِٓ زٍث اخزظبطبرِٚ ُٙئ٘الر. ُٙ

شذح اإلخبثخ ػٍى
ِغبزخ اٌّمٍبط
% 68

1

%64

0,9

% 70

14

ٕ٘بن خذٌخ فً اعزدٛاة اٌّسبفع ٚسإعبء اٌذٚائش
ٌّغبئٍزٚ ُٙاعزدٛاث ُٙزٛي اٌمظٛس فً أداء االػّبي

3,3

0,9

% 66

15

ٌفؼً اػضبء اٌّدٍظ اٌؼذاٌخ ٚاالٔظبف فً أداء
األػّبي .
اإلخــــــّـــــــبٌـــــً

3,5

1,2

% 70

3,4

1

% 68

12
13

يبلحظ بشكل عام  ...وعند مقارنة االوساط الحسابية لؤلبعاد الفرعية المكونة لمرقابة مع الوسط الفرضي

البالغ ( ) 3درجات  ,ان كل االبعاد الفرعية حصمت عمى اوساط حسابية تجاوزت الوسط الفرضي وبدرجة عالية
في شدتيا عمى الرغم من التفاوت فيما بينيا .ويمخص الجدول ( ; ) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

لمتغير الرقابة وابعادىا  ,باالعتماد عمى شدة االجابة عمى مساحة المقياس .

جدول ( = ) يوضح قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الرقابة وأبعادىا
ت

الوسط

ابعاد الرقابة

الحسابي

االنحراف
المعياري

شدة اإلجابة عمى مساحة
المقياس

1

المرونة

3.6

1

2

الشفافية

3.5

1

%70

3

المصداقية

3.4

1

% 68

3,5

1

اجــــــمـــــــالـــــي الرقابة

% 71

يتضح أن أجمالي متغير الرقابة قد حصل عمى وسط حسابي بمغ ( ) 3.5وىي اعمى من قيمة الوسط

الفرضي مما يدل عمى ان ىناك مستوى "عاليا" من الرقابة في مجمس المحافظة وبمستويات عالية نسبيا ,

كما بمغ االنحراف المعياري ألجمالي متغير الرقابة ( )1وىو يشير الى ان ىناك تشتتًا في اجابات العينة عمى
بعد المرونة قد حصل عمى
اسئمة متغير الرقابة  ,اما عمى مستوى أىمية األبعاد الثبلثة لمرقابة فقد أظيرت أن ُ
اعمى وسط حسابي  ,وتعكس ىذه النتيجة حالة االىتمام واالنسجام والتوافق بين اعضاء المجمس في تحقيق

االستجابة السريعة لحاجات المجتمع المحمي ودون أي تقصير في االداء  ,واحتمت الشفافية المرتبة الثانية ,

اما المصداقية فقد جاءت المرتبة األخيرة من حيث األىمية .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

22

الـدور الـرقـابـي لـمجـلـس مـحافـظـة واسـط
يف حتـسـيـن أداء الـهـيـئات الـمـحلـية
صبنْب – ػرض ًاقغ حتضني األداء ًحتهْم إعبثبد ادلجحٌصني ًرفضريىب :

تضمن تحسين األداء وىو المتغير( التابع ) ثبلثة ابعاد وىي ( اتخاذ الق اررات  ,واجراءات العمل,

والتدريب ) وقد تم قياس ىذا المتغير من خبلل االسئمة ( ) 30 -16فقرة والتي يمثل كل منيا مكونا فرعيا
من مكونات تحسين األداء ومن ثم فان االجابة عن ىذه المكونات تعكس اتجاىات عينة البحث ومدى

تشخيصيا لتحسين أداء الييئات المحمية .

 -7عرض الفقرات المتعمقة باتخاذ الق اررات :
بالنسبة ليذا المتغير ككل فانو جاء بمستوى حسابي "وسط" وبانحراف معياري اقل فان ىذا يشير إلى أن ُبعد

اتخاذ الق اررات من وجية نظر أفراد العينة بمستوى "وسط"

وىذا يمكن ان يفسره الباحث بأن التزام االعضاء

بفقرات ىذا البعد كانت بدرجة وسط الى حد ما لكنيا لم تكن بالمستوى المطموب البلزم من قبل اعضاء

المجمس من اجل االرتقاء بمستوى أداء المجمس بسبب تأثر ق اررات المجمس كما اشرت سابقا باعتبارات قد
ِ
سيطرتو تماما .
تكون شخصية الى حد ما او قد تكون عوامل خارجة عن
بعد اتخاذ القرارات وفق المقاييس المبينة
جدول( > ) إجابة عينة الدراسة عمى ُ

اٌفمشاد

د

اٌٛعظ اٌسغبثً

االٔسشاف
اٌّؼٍبسي
1

شذح اإلخبثخ
ِغبزخ اٌّمٍبط
% 68

16

ٌؼزّذ اٌّدٍظ فً ارخبر اٌمشاساد ػٍى اٌذساعخ
ٚاٌّغٛزبد اٌٍّذأٍخ ٚاٌسبخخ اٌفؼٍٍخ اٌّسٍٍخ ٌٙب .

3,4

17

ٌّزٍه اٌّدٍظ اٌىفبءح اٌالصِخ فً ارخبر اٌمشاساد

3,3

1

18

ٕ٘بن خذٌخ زمٍمٍخ فً رٕفٍز ِٚزبثؼخ وبفخ اٌمشاساد
اٌزً ٌزخز٘ب اٌّدٍظ .
ٌطٍغ اٌّٛاطٓ ػٍى وبفخ اٌمشاساد اٌزً ٌزخز٘ب
اٌّدٍظ .
ٌّزٍه ِدٍظ اٌّسبفظخ اٌسٍبدٌخ فً أرخبر اٌمشاساد
ٚد ْٚرٍّض
اإلخــــــّـــــــبٌـــــً

3,5

1,1

%70

3,1

1

% 62

3,3

1,1

%66

3,3

1

%66

19
20

% 66

 -8عرض الفقرات المتعمقة بإجراءات العمل .

حقق ىذا البعد مستوى حسابيا "وسطا" وبانحراف معياري اقل ,وىذا يمكن أن يفسره الباحث بأن غالبية

اعضاء المجمس يتفقون بأن االجراءات الخاصة بعمل المجمس ىذه والمعمول بيا ليست واضحة بالشكل

المطموب وال يوجد معرفة ودراية تامة بيا من قبل البعض من االعضاء وبانيا طويمة ومعقدة الى حدا ما ,
االمر الذي بدورىا يمكن أن ينعكس عمى أداء وعمل المجمس .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

22

ػٍى

الـدور الـرقـابـي لـمجـلـس مـحافـظـة واسـط
يف حتـسـيـن أداء الـهـيـئات الـمـحلـية
بعد إجراءات العمل عمى وفق المقاييس المبينة
جدول ( ? ) إجابة عينة الدراسة عمى ُ
اٌفمشاد

د
21

رزٍّض اخشاءاد اٌؼًّ فً اٌّدٍظ ثبٌٛضٛذ اٌزبَ .

ٕ٘ 22بن ِؼشفخ ٚدساٌخ ربِخ ِٓ لجً اػضبء اٌّدٍظ
ثبخشاءاد ٌٍ ٚخ اٌؼًّ .
ٌ 23زُ رجغٍظ اخشاءاد اٌؼًّ ثظٛسح رغّر ثبٔدبص
اٌّؼبِالد ثغشػخ د ْٚرؼمٍذ .
24
ٕ٘بن اخشاءاد ػًّ سٚرٍٍٕخ ال ِجشس ٌٙب .
ٌ 25فزمش ِدٍظ اٌّسبفظخ ٌٍٕضا٘خ فً رٕفٍز اخشاءاد
اٌؼًّ .
اإلخــــــّـــــــبٌـــــً

اٌٛعظ
اٌسغبثً

االٔسشاف
اٌّؼٍبسي

شذح اإلخبثخ ػٍى
ِغبزخ اٌّمٍبط

3,3

1,2

%66

3,3

1

% 66

3,3

0.9

% 66

3,4

1,1

% 68

3,3

1,1

% 66

3,3

1

% 66

 -9عرض الفقرات المتعمقة بالتدريب .
بالنسبة الى المتغير ككل تشير وىو ما اثبتتو نتائج التحميل الى انو حقق مستوى حسابيا " وسطا "

وانحرافا معياريا (  ) 7وىذا يمكن ان يفسره الباحث بان ىناك تناقضا وتشتتا واضحا في اجابات االعضاء من

حيث ان ىناك بعض االعضاء تمتزم وتيتم وتشيد بدور التدريب في رفع كفاءة وقابميات االعضاء  ,وىناك

اعضاء ال تشيد بدور البرامج التدريبية وىو يمكن ان يؤثر في عمل وأداء المجمس .

جدول(  ) 70إجابة عينة الدراسة عمى بعد التدريب عمى وفق المقاييس المبينة
اٌفمشاد

د

اٌٛعظ
اٌسغبثً

االٔسشاف
اٌّؼٍبسي

شذح اإلخبثخ ػٍى ِغبزخ
اٌّمٍبط

26

ٌغبُ٘ اٌزذسٌت فً رالفً خٛأت اٌمظٛس فً أداء
أػضبء اٌّدٍظ .

3,7

1

% 74

27

ٌؼًّ اٌزذسٌت ػٍى صٌبدح فبػٍٍخ اٌشلبثخ .

3,2

1,1

%64

28
29

ٌغبُ٘ اٌزذسٌت فً رطٌٛش اٌىفبءاد اٌشلبثٍخ .
ٌغبػذ اٌزذسٌت فً صٌبدح اٌخجشح ٚاٌّٙبساد
ٚثبٌزبًٌ اٌغشػخ فً ارخبر اٌمشاساد .
ٌم َٛاٌّدٍظ ثؤػذاد دٚساد رذسٌجٍخ ٌألػضبء
ٌزسغٍٓ أداء اٌخذِبد ٚثغشػخ .
اإلخــــــّـــــــبٌـــــً

3,5
3,1

1,1
0,9

% 70
% 62

3,5

1,1

% 70

3,4

1

%68

30

يبلحظ بشكل عام  ...وعند مقارنة االوساط الحسابية لؤلبعاد الفرعية المكونة لتحسين األداء مع
الوسط الفرضي البالغ ( )3درجات ان كل االبعاد الفرعية حصمت عمى اوساط حسابية تجاوزت الوسط الفرضي

وبدرجة وسط في شدتيا عمى الرغم من التفاوت فيما بينيا ,ويمخص الجدول (  ) 9قيم الوسط الحسابي

واالنحراف المعياري لمتغير تحسين االداء وابعاده  ,باالعتماد عمى شدة اإلجابة عن مساحة المقياس .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

23

الـدور الـرقـابـي لـمجـلـس مـحافـظـة واسـط
يف حتـسـيـن أداء الـهـيـئات الـمـحلـية
جدول (  ) 77يوضح قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير تحسين االداء وابعاده
ت

ابعاد تحسين االداء

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

شدة اإلجابة عمى
مساحة المقياس

1

التدريب

3.4

1

2

إجراءات العمل

3.3

1

% 66

3.3

1

% 66

3.3

1

3

اتخاذ الق اررات

اجــــــمـــــــالـــــي تحسين االداء

% 68

يتضح أن أجمالي متغير تحسين االداء قد حصل عمى وسط حسابي بمغ (  )3.3وىي اعمى من قيمة
الوسط الفرضي بقميل مما يدل عمى ان ىناك مستوى مقبوالً إلى حد ما من تحسين األداء في مجمس

المحافظة عمى الرغم من انيا ليست بمستويات عالية ,كما بمغ االنحراف المعياري ألجمالي متغير تحسين

االداء ( )1وىو يشير الى ان ىناك تشتتاً في اجابات العينة عمى اسئمة متغير تحسين االداء  ,اما عمى
بعد التدريب قد حصل عمى اعمى وسط حسابي ,
مستوى اىمية االبعاد الثبلثة لتحسين األداء فقد أظيرت ان ُ
وتعكس ىذه النتيجة حالة االىتمام بتطوير الميارات والقدرات والقابميات لدى االعضاء ألداء االعمال المحمية

بعدي اتخاذ الق اررات واجراءات العمل المرتبة الثانية عمى التوالي من حيث األىمية .
في المجمس  ,واحت َل ُ
يبلحظ من كل ما تقدم  ....ان النتائج التي توصل الييا الباحث تطابقت إلى حد ما مع المسح االولي
لمشكمة البحث والذي اجراه الباحث في مجمس محافظة واسط  ,أذ وجد ومن خبلل نتائج الوسط الحسابي

واالنحراف المعياري وشدة االجاب ة عمى مساحة المقياس  ,ان ىناك درجة متوسطة من الرقابة وتحسين
االداء في مجمس المحافظة وىي نتيجة حصل عمييا الباحث ايضا من خبلل المقاببلت وحضور جمسات

المجمس والتي بينت بان الرقابة السائدة في مجمس محافظة واسط ليست بالمستوى المطموب  ,بسبب غياب

االستقبللية الرقابية لممجمس وتعدد جيات الرقابة في المحافظة وتأثر العمل الرقابي لممجمس بالمحاصصة
الحزبية  ,مما أثر بشكل أو باخر عمى ادائيم في المجمس وىذا ما الحظناه من خبلل النتائج التي اثبتت وجود

مستوى متوسط من تحسين االداء .

احملٌر انضبنِ  :ػالقبد االررجبط ثني يزغرياد انذراصخ :

يعرض ىذا المبحث إمكانية التحقق من صحة فرضيات الدراسة المتعمقة بعبلقات االرتباط بين متغيرات

الدراسة والتي تمت صياغتيا استنادا إلى مشكمة البحث  ,و قد استعممت الوسائل اإلحصائية الخاصة بمعامل
ارتباط الرتب ( سيبرمان )  Spearmanلتحديد نوع العبلقات بين متغيرات الدراسة والبرنامج اإلحصائي

( )SPSSو الذي يختبر عبلقات االرتباط فيما بين المتغيرات الرئيسة و الفرعية و كما يأتي :

تشير النتائج بشكل عام إلى وجود عبلقة ارتباط وتفاعل بمستوى عال بين الرقابة وتحسين االداء عمى

المستوى اإلجمالي وعمى مستوى اإلبعاد الفرعية كما في الجدول الرئيس ( . ) 70
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اٌّزغٍش اٌزبثغ
اٌّزغٍش
اٌّغزمً

جدول (  ) 78قيم معامبلت االرتباط ( )Spearmanبين متغيرات الدراسة
اٌؼاللبد اٌّؼٌٕٛخ
رسغٍٓ االداء

**0,800
اٌشلبثخ
)P(0.00
**0,718
اٌّشٔٚخ
)P(0.00
**0,621
اٌشفبفٍخ
)P(0.00
**0,722
اٌّظذالٍخ
)P(0.00
4
اٌؼاللبد اٌؼذد
%100
اٌّؼٌٕٛخ االٍّ٘خ
(**) ارتباط ذا داللة معنوية

ارخبر اٌمشاساد

**0,746
)P(0.00
**0,673
)P(0.00
** 0,618
)P(0.00
**0,681
)P(0.00
4
%100
عند مستوى داللة

اخشاءاد اٌؼًّ

**0,758
)P(0.00
**0,699
)P(0.00
**0,630
)P(0.00
**0,628
)P(0.00
4
%100
( ) 0,01

اٌزذسٌت
**0,756
)P(0.00
**0,655
)P(0.00
**0,558
)P(0.00
**0,682
)P(0.00
4
%100

اٌؼذد

االٍّ٘خ
%
%100

4

%100

4

%100

4

%100

4

(*) ارتباط ذا داللة معنوية عند مستوى داللة () 0,05

بشكل عام  ....ومن خبلل ىذه النتائج اتضح لنا ان ىناك ارتباطاً قوياً وايجابياً بين الرقابة وتحسين

االداء أجماال وىذا يؤكد صحة الفرضية المتعمقة باالرتباط ( توجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية وبداللة

احصائية ايجابية بين خصائص الرقابة وتحسين تنفيذ االعمال ذات الطابع المحمي منفردة ومجتمعة ) وتعكس

ىذه االرقام العبلقة المنطقية بين المتغيرات الرئيسة واالبعاد الفرعية  ,حيث ال يمكن تحسين أداء الييئات
المحمية ما لم تكن ىناك رقابة متميزة وفعالة ومستمرة من قبل مجمس المحافظة وىذا ما اثبتتو نتائج

المقاببلت التي اجراىا الباحث مع بعض اعضاء عينة البحث  ,اذ اوضح االعضاء ان تحسين أداء الييئات
المحمية يرتبط بشكل مباشر في دور الرقابة التي يمارسيا مجمس المحافظة عمى الييئات المحمية فيي بذلك

تُعد نقطة االنطبلق لتحسين أداء الييئات المحمية.

احلٌر انضبنش  :اخزجبر ػالقبد انزأصري ثني يزغرياد انذراصخ ًحتهْهيب ًرفضريىب :

في ضوء توقعاتنا التي صيغت عمى شكل فرضية لغرض تحديد التأثير بين متغيرات البحث عمى

تم استخدام معامل االنحدار الخطي البسيط ( Simple Linear
المستويين الفرعي واإلجمالي ّ ,
 , )Regressionكمعالجة إحصائية لمبيانات المتوافرة  ,لغرض التحقق من صحة ىذه الفرضية ,عمى وفق
الموضحة في الجدول(  ) 79وعمى النحو اآلتي -:
ما جاءت بو النتائج
ّ
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جدول (  ) 79قيم (  )β-R²-لنماذج االنحدار لنتائج التأثير لمتغيرات الدراسة
اٌزذسٌت
اخشاءاد اٌؼًّ
ارخبر اٌمشاساد
رسغٍٓ األداء
اٌّزغٍش
اٌزبثغ

إٌّبرج اٌّؼٌٕٛخ

اٌؼذد

األٍّ٘خ

F
79.053
42.159
29.797
60.870

R²
0.601
0.516
0.685

0.738

β
0.859
0.775
0.718

44.912
27.379
24.176
33.668

0.828

F

R²
0.616
0.494
0.463
0.546

β
0.987
0.946
0.797

71.598
40.894
27.255
56.445

0.739

F

R2
0.719
0.594
0.493
0.668

β
0.848
0.770
0.702

42.769
26.938
18.695
39.070

0.818

F

R²
0.604
0.490
0.400

النماذج
المعنوية

اٌؼذد األٍّ٘خ

%100

%100

%100

β

4

4

4

0.633

اٌّظذالٍخ

0.802

اٌشفبفٍخ

0.777

اٌّشٔٚخ

0.770

اٌشلبثخ

0.583

اٌّزغٍش
اٌّغزمً

4

100
%

4
%100

4

100
%

4
%100

4
%100

(**) قيمة ( )Fالجدولية عند مستوى 0.07
 - #عمما ان  Fالجدولية = 4.20

وبشكل عام  .....ومن خبلل ىذه النتائج تكون الفرضية الثانية والمتعمقة (( بوجود تأثير ذات داللة

معنوية وبداللة احصائية ايجابية لمؤشرات وخصائص الرقابة ودورىا في تحسين تنفيذ االعمال المحمية منفردة
ومجتمعة )) قد جرى إثباتيا وقبوليا وفق نتائج التحميل السابقة  ,مما يؤكد أن الرقابة التي يمارسيا مجمس

المحافظة ليا التأثير المباشر والفعال في تحسين أداء الييئات المحمية .

يستنتج الباحث  .....ومن خبلل العرض المفصل لمبيانات االحصائية وتحميميا والتي استندت الى

مشكمة البحث ان الرقابة التي يمارسيا مجمس المحافظة تمعب دو ار كبي ار في تحسين اداء الييئات التنفيذية

المحمية  ,وىي بنفس الوقت ليا تأثير كبير في أداء الييئات التنفيذية المحمية  ,او بعبارة اخرى ان الرقابة

التي يمارسيا المجمس تؤثر وتتأثر بتحسين االداء ومن ثم النتيجة تكون رفع مستوى أداء المجمس الرقابي ,
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ومن خبلل ذلك ُو َج َد ان الرقابة التي يمارسيا مجمس المحافظة اآلن لم تكن بالمستوى المطموب من
حيث شمولية الرقابة لكل الدوائر التنفيذية ومن حيث االستقبللية في ممارستيا  ,ويعود ذلك الى سببين :
االول  :ىو اسباب خاصة بالمجمس وتتعمق ( بالمحاصصة الحزبية واعتبارات شخصية  ...وغيرىا ) والثاني :
أسباب خارجة عن المجمس وتتعمق ( بتعدد االجيزة الرقابية المركزية وغياب التنسيق بينيا وبين الرقابة التي

يمارسيا المجمس ) .

ادلجحش اخلبيش /االصزنزبعبد ًانزٌصْبد ًيقرتحبد انجحٌس ادلضزقجهْخ .

اًال  :االصزنزبعبد .

يعد ُبعد المرونة اكثر تجانسا واىمية من وجية نظر أفراد العينة وىذا يمكن أن يفسره الباحث بأن ىناك
ُ -7
اىتمام واتفاق تام من قبل غالبية االعضاء بانيم يعممون بحرية كاممة وذلك استناداً الى البلمركزية االدارية
التي يتمتع بيا المجمس وان ىناك اتفاق بين اعضاء المجمس بضرورة ان يكون ىناك سرعة واستجابة فورية

لحاجات المجتمع المحمي االساسية والضرورية .

 - 8تأثر المعايير والضوابط المينية والخاصة بعمل المجمس باعتبارات خارجة عن سيطرة المجمس والتي قد
تكون ( شخصية او حزبية او غيرىا ) .

 -9ان الخطط الرقابية التي يمارسيا المجمس عمى الوحدات التنفيذية ليست بالمستوى المطموب  ,وبسبب
سيطرة وتعدد الجيات الرقابية المركزية في المحافظة ال يمتمك االستقبللية والحيادية التامة عند ممارسة
ِ
وظيفتو الرقابية .

 -:اعت ماد المجمس بالدرجة االساس عمى الصحافة المرئية والمقروءة والمواقع اإللكترونية في توثيق
نشاطاتو وبشكل دوري  ,مع العمم ان المجمس ال يمتمك قناة فضائية اسوةَ ببعض المحافظات والتي من
الممكن من خبلليا ان يوثق نشاطاتو  ,ويمتمك فقط اذاعة تمفزيونية محمية محدودة البث .

; -يقيم المجمس جمسات حوارية مباشر مفتوحة بين قيادات مجمس المحافظة وبين المواطنين لمناقشة اىم
مشاكل واحتياجات المحافظة المحمية لكنيا قميمة وليست بالمستوى المطموب وىذا بدوره يضعف العبلقة بين

المجمس والمواطن .

> -تأثر عممية االستجواب والمسائمة ( المحافظ ورؤساء الدوائر الخدمية المحمية التنفيذية ) بعوامل خارجة
عن سيطرة المجمس والتي قد تكون ( شخصية او حزبية ) .

? -ىناك تفاوت واضح في مستويات الشفافية وىذا ينعكس بدوره عمى أداء المجمس .
 -70يتخذ المجمس كافة قراراتو باالعتماد عمى الدراسات والمسوحات الميدانية في ضوء معايير محدد وىي
المحرومية والتي تعني ( االولوية او الحاجة الفعمية لممجتمع المحمي ) وفي ضوء الكثافة السكانية ومشاريع

النفع العام  ,ويتخذىا بشكل سريع  ,وعمى الرغم من ان ىناك اىتمام ورغبة حقيقية من قبل االعضاء في

تنفيذ ومتابعة كافة الق اررات التي يتخذىا المجمس حيث اتخذ المجمس ( < ) 7<:قرار خبلل الدورة المحمية
السابقة  ,ولكن تنفيذ ىذه القرارات يكون بطيئا نوعا ما .
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اال ان المبلحظ ىنا ىو ان ىناك البعض من ىذه القرارات لم تنفذ او نفذت بشكل متقطع ألسباب قد
تكون بسبب غياب المجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة وتنفيذ الق اررات التي يتخذىا المجمس اسوةً بباقي
المحافظات او اسباب مالية او اعتبارات اخرى خارجة عن سيطرة المجمس وىذا ينعكس بدوره عمى أداء
المجمس في االستجابة لحاجات المجتمع المحمي .

 -78عمى الرغم من ان غالبية اعضاء المجمس يتفقون بان المجمس يمتمك الكفاءة البل زمة عند اتخاذه لكافة
الق اررات اال ان نتائج التحميل االحصائي لم تكن بالمستوى المطموب من حيث قدرة وقابمية المجمس في اتخاذ

الق اررات وىذا يفسره الباحث الى ان ذلك يعود الى غياب االختصاصات االدارية تماما في المجمس والتي تعد

من الدعائم االساسية إلدارة المجمس وىو بدوره ينعكس عمى أداء المجمس .

 -79ىناك توافق وانسجام تام بين اعضاء المجمس من ان ىناك بعض اإلجراءات الخاصة بعمل المجمس

ىي روتينية وطويمة نوعا ما وال مبرر ليا وغير واضحة ومفيومة وتفتقد الى النزاىة الى حدا ما من قبل

بعض االعضاء والتي تؤثر سمبا عمى سرعة عمل المجمس في االستجابة لحاجات المجتمع المحمي .

 -7:ىناك تفاوت واضح في اجابات بعض االعضاء بخصوص دور واىمية التدريب بالنسبة لبعض االعضاء

 ,حيث يفتقر بعض االعضاء الى الخبرة والقابمية البلزمة ألداء االعمال المحمية وىذا ما اكدتو نتائج المقاببلت

مع بعض االعضاء .

; -7اعتماد المجمس بالدرجة االساس عمى فريق الدعم ( برنامج تعزيز الحوكمة  /تقدم )* والموجود داخل

مجمس المحافظة فيو المحرك االساس لعمل مجمس المحافظة والمحافظة  ,حيث يتكفل بكل ما يحتاجو

مجمس المحافظة والمحافظة من دراسات وبحوث وبرامج تدريبية وتطويرية وغيرىا من االمور التي يحتاجيا

المجمس .

صبنْب  :انزٌصْبد .

في ضوء ما تَ َّم عرضو من استنتاجات في المبحث السابق يقترح الباحث عدد من التوصيات اآلتية -:

 -7يفرض الواقع النظري والعممي ان يكون ىناك اىتمام وحرص شديدين من قبل االعضاء في االستجابة
لحاجات المجتمع المحمي الفورية من خبلل منح المجمس المزيد من الصبلحيات واالختصاصات المالية
واالدارية الواسعة والبلزمة ألداء عممو .

 -8ان يتمتع المجمس باالستقبللية والحيادية والنزاىة التامة عند ممارسة دوره الرقابي عمى أداء الوحدات
التنفيذية المحمية  ,واالبتعاد عن االعتبارات الشخصية والمحاصصة الحزبية من خبلل االلتزام التام بالمعايير
والضوابط المينية الخاصة بعمل المجمس  ,مستندا في ذلك عمى المادة

( )8من القانون والتي تشير ان

مجمس المحافظة ىو أعمى سمطة لرقابية وتشريعية ضمن الحدود االدارية لممحافظة .

* ٚسد فً دًٌٍ اٌشلبثخ ٚاالششاف ٌٍّسبفظبد اٌؼشالٍخ  , 2333,ثشٔبِح اٌسىُ اٌّسًٍ – اٌّشزٍخ اٌثبٌثخ  ,اٌّدٍذ
اٌخبِظ  ,اٌطجؼخ االٌٚى .
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 -9ان ال يعتمد المجمس عمى الصحافة المرئية والمقروءة والمواقع اإللكترونية في توثيق نشاطاتو واعمالو
فقط  ,بل البد ان يكون لممجمس قناة فضائية خاصة بالمحافظة توثق نشاطات وعمل المجمس في المحافظة

أسوةً ببعض المحافظات التي تمتمك قنوات فضائية خاصة بيا .

 -:العمل عمى تطوير العبلقة بين المجتمع المحمي والمجمس المحمي من خبلل اقامة جمسات وندوات حوارية
مفتوحة وبحضور وسائل االعبلم بين قيادات اإلدارات المحمية والمجتمع المحمي من أجل الوقوف عمى اىم

مشاكل واحتياجات المجتمع المحمي وايجاد الحمول ليا من خبلل رسم السياسات والخطط التي تساعد عمى

تطوير وتنمية المجتمع المحمي بشكل افضل .

; -العمل عمى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تسمى ( لجنة المتابعة المشتركة ) تدمج مع لجان المجمس
تختص بمتابعة وتنفيذ كافة الق اررات التي يتخذىا المجمس وتعمل بحيادية تامة ودون تميز في تنفيذ ومتابعة

كافة الق اررات التي يتخذىا المجمس  ,تتألف من عدد من اعضاء مجمس المحافظة واعضاء من المحافظة
والوحدات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني الفعالة في المحافظة .

< -اعادة العمل بالمجنة التنسيقية الرقابية التي تشكمت بموجب اتفاق بين مجمس المحافظة والجيات

الرقابية الرسمية في المحافظة  ,وتمارس االختصاصات والواجبات من خبلل مناقشة الواقع الرقابي  ,والتي
تضم في عضويتيا ( مجمس المحافظة  ,ىيئة النزاىة  ,مكاتب المفتشون العموميين في الدوائر الحكومية في
المحافظة  ,ديوان الرقابة المالية  ,مديرية الرقابة التجارية  ,مديرية البيئة  ,مركز االمن الوطني  ,مديرية

الش ؤون الداخمية  ,فضبل عن المجالس المحمية في االقضية والنواحي )  ,وتقديم التوصيات المناسبة بيذا
الشأن وبما ال يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة  ,والتي توقف العمل بيا االن ألسباب غير

معروفة .

= -ان يبتعد المجمس عن الغموض والسرية والضبابية في عممو عند اتخاذه كافة الق اررات وان يعمل المجمس
بطريقة نزيو وواضحة ومكشوفة ومعمنة لمجميع  ,من خبلل انفتاح المجمس بشكل اوسع ومباشر مع بيئتو

ومواطنيو والتقرب منيم من اجل التعرف عمى احتياجاتيم المحمية  ,وأن يسمح لوسائل اإلعبلم كافة في
حضور اجتماع المجمس لنقل اجتماعاتو وقراراتو إلى كافة المواطنين  ,والسماح أيضاً لممواطنين في المشاركة

في حضور اجتماعات المجمس ممن ليم عبلقة بالموضوع الذي سيناقشو المجمس واالستماع إلى آرائيم دون

أن يصوتوا  ,وىذا بدوره ان يقرب ويقوي العبلقة بين المجمس والمواطنين .

> -تشكيل لجنة خاصة تنبثق من داخل المجمس تتألف من عدد من الموظفين ذوي الخبرة واالختصاص ,
تختص بإعادة النظر في اإلجراءات الخاصة بعمل المجمس بين مدة واخرى بحيث تصبح بسيطة وغير معقدة

ونزيو وبعيدة عن الروتين او البيروقراطية والتي تؤثر بدورىا في سرعة عمل المجمس في تقديم الخدمة

لممواطن .

? -البد ان يكون ىناك اىتمام اكثر من قبل المجمس بالبرامج التدريبية والتطويرية الخاصة باألعضاء ,
وبنفس الوقت البد ان يكون ىناك التزام جدي وحقيقي من قبل االعضاء بالبرامج التدريبية والتطويرية عمى

كيفية ممارسة االختصاص الرقابي  ,من اجل رفع كفاءتيم وقدراتيم وقابمياتيم عن اداء اعماليم المحمية .
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 -70السير وفق برنامج عمل او خطة عمل موحدة لممجمس تحدد فقراتو ضمن مواد النظام الداخمي لممجمس
 ,بحيث يكون عمل مجمس المحافظة الجديد مكمبلً لعمل مجمس المحافظة السابق  ,من حيث التصويت عمى
الق اررات التي اوجل البت فييا الى المجمس الجديد ومن حيث تنفيذهُ لكافة الق اررات التي اتخذىا مجمس
المحافظة السابق ودون تميز بينيا .

 -77االسراع بتعديل قانون مجالس المحافظات رقم (  ) 87لسنة > , 800وخاصة فيما يتعمق بتوسيع
الصبلحيات الرقابية ليشمل جميع الوحدات التنفيذية داخل المحافظة .

 -78تعاون متواصل ومستمر بين عضو مجمس المحافظة مع منظمات المجتمع المدني  ,بحيث يكون عضو
مجمس المحافظة اكثر تقربا وتفيما لحاجات المواطنين من خبلل التواجد والزيارات الميدانية والمقاءات المباشر

مع المواطنين معيم لمتعرف عمى واقع احتياجاتيم المحمية والتي تتبلءم مع الواقع المحمي .

 -79ان يبتعد مديرو الدوائر التنفيذية عند تنفيذىم لمق اررات التي يصدرىا المجمس عن المحاصصة والحزبية
والعمل وفق الضوابط والمعايير المينية وبحيادية تامة ودون تميز بين تنفيذ الق اررات .

صبنضب  :انذراصبد ادلضزقجهْخ ادلقرتحخ

استنادا لما تم طرحو من استنتاجات وتوصيات  ,تقترح الدراسة عدد من الدراسات المستقبمية في المواضيع اآلتية :

 -7اعادة اختبار البحث الحالي من خبلل التركيز عمى ابعاد اخرى غير االبعاد المستعممة في البحث الحالي
لمرقابة بين عدد من مجالس المحافظات لمتعرف عمى اساليب تحسين االداء في كل منيا .

 -8اجراء دراسة عن الدور الرقابي لمجمس النواب واثره في أداء مجالس المحافظات .
 -9اجراء دراسة عن االزدواج الرقابي المركزي واثره في أداء مجالس المحافظات .
 -:اجراء دراسة عن قانون المحافظات بين المأمول والواقع .

; -اجراء دراسة عن االزدواج الرقابي لمجمس المحافظة والمحافظ واثره في عمل الوحدات التنفيذية المحمية.

ادلصبدر :

اًال  :انكزت نؼرثْخ :

 -7بن حبتور ,عبد العزيز صالح , ) 800? ( ,مبادئ االدارة العامة ,األردن -عمان ,دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة ,الطبعة األولى .

 -8بربر ,كامل , ) 8070 ( ,االتجاىات الحديثة في االدارة وتحديات المديرين  ,دار المنيل المبناني ,الطبعة
الثالثة  ,بيروت  ,لبنان  ,الطبعة الثالثة .

 - 9جواد ,شوقي ناجي , ) 8070 ( ,المرجع المتكامل في إدارة األعمال ,األردن -عمان ,دار الحامد
لمنشر والتوزيع ,الطبعة األولى .

 - :جرادات  ,اسامة  , ) 800> ( ,تبسيط اجراءات العمل االساليب واآلليات  ,القاىرة  ,مصر ,المنظمة
العربية لمتنمية اإلدارية .

;  -الحبلمة ,محمد عزت ,احمد نافع المدادحة , ) 8070 ( ,المفاىيم الحديثة في عمم االدارة  ,األردن-
عمان ,دار اثراء لمنشر والتوزيع ,الطبعة األولى .
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<  -خميل ,موسى , ) 8077 ( ,اإلدارة المعاصرة المبادئ -الوظائف -الممارسة  ,بيروت -لبنان ,مجد
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ,الطبعة الثالثة .

=  -درة  ,عبد الباري ابراىيم  , ) 8009( ,تكنولوجيا االداء البشري في المنظمات األسس النظرية ودالالتيا

في البيئة العربية المعاصرة  ,المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  ,داينمك لمطباعة  ,القاىرة .

>  -ديري ,زاىد محمد , ) 8077 ( ,الرقابة االدارية  ,األردن -عمان ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع ,الطبعة
األولى .

? -الذىبي  ,جاسم محمد  ,العزاوي  ,نجم عبد اهلل  , ) 800;( ,مبادئ االدارة العامة منظور استراتيجي
شامل  ,طبع مكتب الجزيرة لمتحضير الطباعي واالستنساخ  ,بغداد  ,الطبعة األولى .

-70راتشمان  ,دافيد واخرون  , 8007 ,االدارة المعاصرة  ,الرياض  ,السعودية  ,دار المريخ لمنشر ,
الطبيعة االنكميزية .

-77الرفاعي  ,أحمد حسين  " )7??>( ,مناىج البحث العممي تطبيقات إدارية واقتصادية " الطبعة األولى ,
دار وائل لمطباعة والنشر ,عمان.

 - 78زكي  ,محمود ىاشم  , )7?>= (,اساسيات االدارة  ,الكويت  ,ذات السبلسل  ,الطبعة االولى .
 - 79الشميمري  ,أحمد بن عبد الرحمن , ) 800< ( ,مبادئ ادارة األعمال األساليب واالتجاىات الحديثة,
الرياض -السعودية ,العبيكان لمنشر والتوزيع ,الطبعة الثالثة .

 - 7:شيحا  ,ابراىيم عبد العزيز , ) 800: ( ,أصول االدارة العامة  ,جامعة االسكندرية توزيع منشأة
المعارف باإلسكندرية .

; - 7الصيرفي  ,محمد عبد الفتاح  , ) 800> ( ,تبسيط االجراءات  ,االسكندرية  ,مؤسسة حورس
الدولية لمنشر والتوزيع .

< - 7الظاىر  ,نعيم ابراىيم  , ) 8077 ( ,االدارة الحديثة نظريات ومفاىيم  ,اربد  ,االردن  ,عالم الكتب
الحديثة لمنشر والتوزيع  ,الطبعة االولى .

= - 7عبوي  ,زيد منير  , ) 800= ( ,االدارة واتجاىاتيا المعاصرة ( وظائف المدير )  ,االردن  ,دار دجمة
 ,الطبعة االولى .

> -7عريقات  ,احمد يوسف وآخرون ,)8077( ,المفاىيم االدارية األساسية النظرية والتطبيق ,األردن-
عمان ,دار الحامد لمنشر والتوزيع .الطبعة األولى,

?7

 -العبلق ,يشير , ) 8070 ( ,تنظيم وادارة العبلقات العامة  ,األردن -عمان ,دار اليازوري العممية

لمنشر والتوزيع ,الطبعة العربية .

 - 80عبد الرحيم ,محمد عبد اهلل , )7?== ( ,أساسيات االدارة والتنظيم ,جامعة القاىرة ,كمية التجارة,
مطبعة دار التأليف .

 - 87العامري ,صالح ميدي ,الغالبي ,طاىر محسن منصور , ) 8077( ,االدارة واألعمال  ,األردن ,
عمان ,دار وائل لمنشر والتوزيع  ,الطبعة الثالثة .
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 -88عبيدات ,ذوقان عبد الرحمن عدس ,كايد عبد الحق " )7??9( ,البحث العممي مفيومو -أدواتو -
أساليبو " مكتب الطباعة المركزي  ,جامعة بغداد.

 - 89الغالبي  ,طاىر محسن منصور  ,العامري  ,صالح ميدي محسن  , ) 8070 ( ,المسؤولية
االجتماعية واخبلقيات االعمال ( االعمال والمجتمع )  ,االردن  ,عمان  ,دار وائل لمنشر والتوزيع .

 - 8:عميوة  ,السيد  , ) 8007 ( ,تنمية الميارات القيادية لممديرين الجدد  ,القاىرة  ,ايتراك لمنشر
والتوزيع  ,الطبعة االولى .

; -8العبلق  ,بشير  , ) 800> ( ,مبادئ االدارة  ,عمان  ,االردن  ,اليازوري دار النشر والتوزيع ,
الطبعة العربية .

< - 8عصفور ,محمد شاكر , ) 800; ( ,أصول التنظيم واالساليب  ,عمان  ,االردن دار الميسرة لمنشر
والتوزيع ,الطبعة الثالثة .

= - 8عبد النبي  ,محمد احمد  , ) 8070 ( ,ادارة الموارد البشرية  ,االردن  ,عمان  ,زمزم ناشرون
وموزعون  ,الطبعة األولى .

> -8العاني ,مزىر شعبان  ,شوقي ناجي جواد( > , ) 800العممية االدارية وتكنولوجيا المعمومات ,األردن ,
عمان  ,دار اثراء لمنشر والتوزيع ,الطبعة األولى .

? - 8عبد العميم ,محمد بكري , ) 800= ( ,مبادئ إدارة األعمال  ,جامعة بنيا .

 - 90غباين  ,عمر محمود  , ) 800? ( ,القيادة الفاعمة والقائد الفعال  ,األردن ,عمان ,دار اثراء لمنشر
والتوزيع ,الطبعة األولى .

 - 97القبيبلت ,حمدي سميمان , ) 7??> ( ,الرقابة االدارية والمالية عمى األجيزة الحكومية دراسة تحميمية
وتطبيقية ,األردن -عمان ,مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع ,الطبعة األولى .

 - 98النعيمي ,صبلح عبد القادر , ) 800> ( ,االدارة  ,األردن  ,عمان ,دار اليازوري ,الطبعة العربية.
 - 99ياغي  ,محمد عبد الفتاح (  , ) 8077مبادئ االدارة العامة  ,عمان  ,االردن  ,دار وائل لمنشر
الطبعة الثانية .

صبنْب  :اجملالد ًانصحف :

 -7األحمدي ,أنس سميم ,المرونة ,مجمة المنار ,مؤسسة األمة لمنشر والتوزيع ,الرياض ,ببل تاريخ ,دراسة
منشورة ,ص;.7

صبنضب  :انجحٌس :

.7

بن سمشة  ,آمال  ,ببل تاريخ  ,مقارنة بين تكوين الكفايات وتحسين أداء االفراد في العمل  ,الجزائر ,

.8

الخفاجي  ,عمي كريم  ( ,ببل  ,تاريخ )  ,توظيف تكنولوجيا المعمومات في تحسين جودة الخدمة

جامعة عنابة  ,مجمة العموم االنسانية واالجتماعية .
المصرفية  ,جامعة كرببلء  ,كمية االدارة واالقتصاد .
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.9

الطائي ,عمي حسون ,النقار ,عبد اهلل حكمت ,ببل تاريخ  ,تطوير ممارسات القيادة االستراتيجية في

ضوء الشفافية وسموك المواطنة التنظيمية  ,دراسة ميداني لعينة من موظفي مكتب المفتش العام في وزارة
الثقافة العراقية ,بغداد .

.:

عبد المطيف  ,عواطف  , ) 800= ( ,المصداقية والشفافية مصطمحات غير مطبقة  ,مؤسسة الحوار

;.

كبلب  ,يوسف سعيد ( < , ) 800الرقابة المالية واالدارية ودورىا في عممية التنمية  ,ورقة عمل

المتمدن .

منشورة  ,فمسطين  ,الجامعة االسبلمية  ,غزة .

راثؼب  :نذًاد ًيؤدتراد :

 -7اندارة  ,يوسف محمد  ) 800>( ,التدريب واثره عمى االداء  ,مؤتمر الممتقى العربي السابع  ,دمشق ,
الجميورية العربية السورية  ,المنظمة العربية لمتنمية االدارية .

 -8الدحمة  ,فيصل  , ) 8009 ( ,اقتصاديات االعمال في ظل عالم متغير  ,المؤتمر العممي االول  ,عمان
 ,جامعة العموم التطبيقية .

خبيضب  :شجكخ ادلؼهٌيبد انؼبدلْخ (االنرتنذ) :

 - 7الموقع االلكتروني " الجمعية الدولية لتحسين األداء " www.ispi.org
صبدصب  :أطبرّح انذكزٌراه ًرصبئم ادلبعضزري :

 -7حرب  ,نعيمة محمد , ) 8077 ( ,واقع الثقافة اإلدارية ومتطمبات تطبيقيا في الجامعة الفمسطينية
بقطاع غزة  ,رسالة ماجستير منشورة -الجامعة االسبلمية -غزة .

 -8الجعبري ,عنان , ) 800? (,دور االبداع االداري في تحسين األداء الوظيفي في الييئات المحمية
الفمسطينية ,رسالة ماجستير منشورة  ,فمسطين  ,جامعة الخميل .

-9رضا  ,حاتم عمي حسن  , ) 8009 ( ,االبداع اإلداري وعبلقتو باألداء الوظيفي  ,رسالة ماجستير

منشورة -جامعة نايف -الرياض -السعودية .

-:الزبيدي  ,صبيح لفتة فرحان  , ) 800? ( ,تقييم دور السمطات المحمية في تحقيق التنمية المكانية ,
جامعة بغداد  ,معيد التخطيط الحضري واالقميمي  ,رسالة ماجستير غير منشورة .

; -سميع  ,زيد صالح حسن  ( ,ببل تاريخ )  ,أثر الثقافة التنظيمية عمى االداء الوظيفي  ,رسالة ماجستير

منشورة ,جامعة حموان ,مصر .

<  -شاىين  ,ماجد إبراىيم  , ) 8070 ( ,مدى فعالية وعدالة نظام تقيم اداء العاممين في الجامعات
الفمسطينية وأثره عمى االداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية  ,رسالة ماجستير منشورة  ,جامعة اإلسبلمية

 ,غزة .

= -شاىين ,سمر محمد راغب , ) 800= ( ,واقع الرقابة االدارية الداخمية في اصطبلح المنظمات األىمية

في قطاع غزة .رسالة ماجستير منشورة  ,الجامعة االسبلمية ,غزة .
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The Monitoring Role of the Governmental council in improving the
performance of local Committees: Applied Research in the Wasit
Governmental Council
Abstract:
The research aims to identify the elements of performance supervisory
good and effective and availability in the Governmental council through
examination and analysis of the reality and practice of censorship in this Council
through study and evaluate the characteristics of the regulatory effective upon
which the Governmental council in the performance of his work and knowledge
of their adequacy by comparing the established criteria , and determine the
effect of characteristics supervisory the performance standards for the
Governmental council, Based search to two assumptions key to check the level of
the relationship and the influence of the dimensions of the control in improving
the performance using a number of statistical methods, and prove the hypotheses
were selected Wasit Provincial Council in order to have the research community,
and then choose the members of the council entire totaling (28) members to be
sample research.
The research included the current academic years (2003 - 2013) as the
basis in Dealing with data and information for the study, The research found a
set of conclusions was the most important , There is a significant effect of the
dimensions of the control exercised by the Council to maintain the performance
of the local executive bodies , and was influenced by the work of the supervisory
board and the quota system and the multi- party system and the lack of
coordination of the regulatory agencies of central and local communities in the
province.
The study The research recommended , A set of recommendations
including: the audit work of the Council should be stripped of quotas and
factionalism , and expand the powers of the supervisory board to work to cover
all operational units and local departments of federal jurisdiction and work
impartially and fairly full and without discrimination in the exercise of its
monitoring function .

Key word : controlling , performance Impovment , Wasit Governmental
Council.
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