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 الرقابة اإلدارية وأثرها على أداء األجهزة اإلدارية
 بلـــديـــة طـرابلـــــس (ل اجلهاز اإلداري ) دراســـــــة تطــبيــقــيـة علــى

 د. حممــد عبد احلميد عبد السالم املبقــع
   اجلامعـــة األمسريــة –االقتصـاد كليــة 

 لخــص :م  
نتكن أف نتبني أف اتساع احملاور اليت تناولتها ىذه الدراسة جتسد وبدوف أدىن شك أقتية  

أف تشمل  على أف امتداد ىذه احملاور يستلـزالرقابة اإلدارية على األداء ، وعليو فال بد من التأكيد 
اإلنساف القيادي نفسو إىل بيئتو وأنشطتو وبلورة ذلك من خالؿ رؤية للرقابة اإلدارية ومفاىيمها 
وأىدافها ليكوف قادرًا على اختاذ القرارات واطتيارات اليت يًتتب عليها اظتفاضلة بينها للرفع من مستوى 

 األداء .
، وإف تبداًل عاماً قيقها  ي نف  الوق رية وصعوبة حتؿ على أقتية الرقابة اإلداإف كل ذلك يد 

فيها نتّكن من إجراء التحديثات اصتزئية اليت تعرضنا إلبرازىا  ي منت البحث ، وإف قوة التغيري نتكن 
إدراكها إذا أدركنا اظتشكلة اليت مت دراستها  ي سياؽ أف األجهزة اإلدارية للبلدايت تعاين من مشاكل 

أتثري على مستوى األداء خاصة لدى البلدايت ، ومن مظاىرىا قلة االلتزاـ الرقابة اإلدارية وما عتا من 
ابألنظمة والقوانني وتعطيل اظتصاحل العامة ، وفضاًل عن عدـ االستخداـ األمثل للتقنية واظتعلومات 
لتسهيل العمل الرقايب على أعماؿ اإلدارة وما يلي ذلك من مشاكل ومعوقات تواجو ؾتاح العملية 

 وأثرىا على حتسني مستوى األداء . الرقابية
وكتب التأكيد على أنو مع استيفاء رتيع االشًتاطات والتوصيات واظتالحظات ، فإف النجاح  

 ي االجتاه اصتاد والفعاؿ صوب الرقابة اإلدارية على األداء يبقى مهمة شاقة وبطيئة ، وتظل اظتسرية 
ال بد إذاً من نضاؿ وطين  -عها  ي كثري من األحياف السيما تقط -الرقابية معرضة لشىت أنواع اظتخاطر 

ظتواجهة ىذه اظتخاطر، وصواًل إىل حتقيق آلية رقابية شاملة جديدة تكوف أكثر اتساعًا من آلية الرقابة 
وابلطبع فإف ىذه القيادات لن تشكل  -القياديني  -التقليدية اظتعروفة، تركز أساساً على صانعي القرار 

 العملية الرقابيػة ما مل تتميز إبدراؾ سليم بقضااي اجملتمع وما مل تكن مهيأة طتدمة مصاضتو . جزءاً مؤثراً  ي
الرقابة اإلدارية ، اصتهاز اإلداري ، بلدية طرابل  ، األداء اإلداري ، الالمركزية  الكلمات الدالة :  

 اإلدارية ، أساليب الرقابة ، اظتدراء ، اظتوظفني ، العاملني .



 الرقابة اإلدارية وأثرها على أداء األجهزة اإلدارية              تاسعالعدد ال -جملة البحوث األكادميية 

 

859 

 

 ــــــــــــــــدمـــــــــــــةمـــقــ
تعد ضمانة أساسية من ضماانت قياـ الدولة القانونية ، وىي حديثة  إف الرقابة اإلدارية 

النشأة نسبياً، وأمر يتعلق  ي النهاية بكياف اجملتمع ذاتو ، ذلك أف أي سلبية  ي فاعلية نشاط اإلدارة 
ىنا دتثل الرقابة اإلدارية اظتؤشر الداؿ على ؾتاح أو  سوؼ تنعك  حتماً سلبياً على سياسة اجملتمع ومن

 فشل ىذه السياسة .
ولقد عرؼ اإلنساف فكرة الرقابة على األداء منذ العصور القدنتة ، إال أنو مازاؿ يكتنفها  

الغموض ولتيطها الكثري من سوء الفهم ومع ىذا فإف ذلك مل ينتقص من أقتيتها  ي أي منظمة ، 
ملية مكملة ضتلقات العملية اإلدارية وتقـو مبهمة الضبط والتعديل والتقوًن لباقي فعملية الرقابة ع

اضتلقات األخرى، فهي  ي غتاؿ التخطيط تربز مواطن الضعف  ي اطتطط وتكشف عن معوقات 
التنفيذ واالؿترافات عن األىداؼ اظتوضوعة ، وقد يؤدي ذلك إىل تعديلها أو تغيريىا ببدائل أخرى ، 

التنظيم فإف اظتدير ال يستطيع التفويض  ي سلطاتو إال إذا توفرت لديو الوسيلة اليت تكفل و ي غتاؿ 
يتم على  مراجعة النتائج . وبصفة عامة تربز أقتية الرقابة على األداء فيما تقدمو من تغذية عكسية

  على العملية اإلدارية . أساسها التصحيح القوي ألي اؿتراؼ يطرأ
األداء اآلف من أىم مكوانت العملية اإلدارية ، كما تعد وظيفة حيوية  ي وتعد الرقابة على  

الدوؿ اظتتقدمة ابلدرجة اليت تضعها  ي مصاؼ السلطات اعتامة للدولة . كما تعد الرقابة اإلدارية عملية 
مستمرة ومالزمة للوظائف اإلدارية األخرى كما أهنا عملية متابعة دائمة ومتجددة دتارسها اإلدارة 
بنفسها أو بتكليف غريىا للتأكد من أف ما كتري عليو العمل داخل الوحدات اإلدارية يتم وفقاً للخطط 
اظتوضوعة والسياسات اظترسومة والربامج اظتعدة و ي حدود القوانني والقواعد والتعليمات اظتعموؿ هبا 

    لتحقيق األىداؼ اظتنشودة والنتائج اظترغوبة .
إلدارية تلعب دورًا مهمًا وأساسيًا  ي حتديد كفاءة اإلدارة ورفع مستوى ومن ىنا فإف الرقابة ا 

فعالية النشاطات وضماف ترشيد علمي للقرارات اليت يتخذىا القادة اإلداريوف وتنفيذ ىذه القرارات 
 أبفضل صورة ؽتكنة ، ومن ىنا يبدو أثر الرقابة اإلدارية ومدى فاعليتها  ي حتسني أداء األجهزة اإلدارية
ظتعرفة مدى قدرة اصتهات التنفيذية على استخداـ اظتوارد اظتتاحة وإدارهتا بكفاءة إدارية واقتصادية عالية 
لتحقيق األىداؼ اظترجوة وقد تظهر أثناء عملية التنفيذ مشكالت تعًتض التنفيذ وقد حتدث أخطاء 
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ت الالزمة وقد تستجد بعض واؿترافات  ي األعماؿ اظتؤداة تعطل من اإلؾتاز اظتطلوب فتتخذ التصحيحا
 اظتشكالت الفنية أو اإلنسانية أثناء التنفيذ يتم عالجها وتفاديها  ي اظتستقبل .
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 مشكلة البحــث :
إف ضعف الرقابة اإلدارية خاصة على أداء اظتؤسسات البلدية قد أتيت  ي مقدمة اظتشكالت  

واعها ، وقد أسفرت الزايرات اظتيدانية اليت قاـ اليت تستأثر ابىتماـ الدولة واظتواطن  ي تقدًن اطتدمات أبن
أف البلدية تعاين من مشاكل  ي  (اصتهاز اإلداري لبلدية طرابل )هبا الباحث على غتتمع البحث 

نتكن القوؿ أبف اظتشكلة تتمثل ضعف عملية الرقابة اإلدارية وما عتا من أتثري على األداء اإلداري ، و 
  : ي
 ندرة االستخداـ األمثل للتقنية واظتعلومات لتسهيل العمل الرقايب .  -1
ضعف عملية التغػػػيري والتحديث  ي أساليب وأنظمة العمل  ي الرقابة اإلدارية ابلبلدية ػتل   -2

  البحث.
وعلى ذلك فإف ىذا البحث لتاوؿ الكشف عن ىذه اظتشكلة ونسبة تفاقمها  ي اصتهاز  

 . اإلداري لبلدية طرابل 
 فروض البحــث :

 يقـو ىذا البحث على اختبار الفروض التالية : 
إف إدخاؿ التقنية اإلدارية اضتديثة  ي غتاؿ الرقابة اإلدارية وحتسني مستوى األداء ، قد يؤدي إىل  -1

 حتقيق فاعلية أداء العمل .
إلدارية ، من إف تطوير األجهزة اإلدارية وإحداث إصالحات جذرية  ي مفاىيم وتطبيقات الرقابة ا -2

 اظتمكن أف متلق رقابة إدارية حقيقية .
 أهداف البحــث :

تتمثل أىداؼ البحث  ي دراسة اإلشكاليات اظتطروحة وػتاولة التعرؼ عليها للوصوؿ إىل  
أسباهبا، وإكتاد اضتلوؿ عتا والتوصل إىل توصيات تؤدي إىل الرقي هبذه اظتؤسسة والرفع من مستوى أدائها 

 ما تقدـ فإف البحث يهدؼ إىل :، وبناًء على 
التعرؼ على واقع أنظمة الرقابة اإلدارية  ي البلدايت ، وجودىا من عدمو ، ودوامها من انقطاعها  -1

 ، مث مدى فاعليتها جتاه األداء اإلداري عموماً .
ها التعرؼ على شكل ىذه الرقابة ، واإلجراءات والوسائل اظتتبعة  ي ؽتارستها ، والكيفية اليت دتارس -2

 هبا .
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التعرؼ على أىم العقبات واظتشكالت اليت تواجهها العملية الرقابية  ي البلدايت ، و ي األجهزة  -3
 اإلدارية بصورة عامة .

 الوصوؿ لتوصيات بغية تطوير الرقابة اإلدارية للبلدايت ، وابقي األجهزة اإلدارية . -4
 أمهية البحــــث :

موضوعًا ىامًا وحيواًي وملحًا وىو الرقابة اإلدارية وعالقتها  تتمثل أقتية ىذه الدراسة  ي أهنا تناقش  
ابألداء لألجهزة اإلدارية ، ويعترب ىذا اظتوضوع من اظتواضيع اعتامة ظتا لو من أتثري على األداء اإلداري 

 عتذه األجهزة ، وتكمن أقتيتها :
 ابلنسبة للعلـــم : -

اإلدارية وعملية التطوير لألجهزة اإلدارية من خالؿ حيث حتاوؿ الربط بني مفاىيم وؽتارسات الرقابة 
 منهجية علمية متكاملة تضيف إىل اظتكتبة العربية جهداً متواضعاً  ي ىذا اجملاؿ .

 ابلنسبة للمجتمـع : -
يتوقع أف يكوف لنتائج ىذه الدراسة أقتية خاصة ابلنظر إىل النتائج اليت سوؼ تسفر عنها مبا تقدمو من 

حتاوؿ حتسني سياسات وؽتارسات الرقابة اإلدارية وربطها مبجهودات التطوير  اقًتاحات وتوصيات
 لألجهزة اإلدارية .

 منهجية البحــــث :
إف ىذه الدراسة تطبيقية حتليلية ، تتبع اظتنهج الوصفي، حيث نتعرؼ على وضع الرقابة  

الفروؽ وفق اظتتغريات اإلدارية داخل البلدية، وتعتمد على األساليب اإلحصائية وعلى العالقات و 
 األساسية للدراسة .

 هيكل البحــــث :
 اإلطــار النظري : -1

ومت تكوين ىذا اإلطار ابلرجوع إىل األدبيات اظتعاصرة وخاصة  ي غتاالت الرقابة اإلدارية  
واألداء اإلداري ، ومن خالؿ الرجوع إىل الكتب والدورايت والتقارير وذلك الستخالص غتموعة من 

 اظتفاىيم الفكرية اليت مت اختبارىا تطبيقياً .
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 اإلطــار التطبيقي : -2
وىذا اإلطار يشتمل اصتوانب اظتتعلقة إبجراء الدراسة التطبيقية  ي ضوء اإلطار الفكري  

للدراسة من خالؿ العرض جملاؿ التطبيق والبياانت الالزمة وأساليب ومصادر البياانت اليت مت رتعها 
 وحتليلها .

اليت تناول   -خاصة اضتديثة  -وقد واجو الباحث الكثري من الصعوابت نظرًا لقلة اظتراجع العلمية   
فكرة الرقابة اإلدارية على البلدايت ، وكذلك صعوابت رتة  ي الوصوؿ للدراسات السابقة اليت تناول  

 جتربة ليبيا  ي الرقابة اإلدارية على اظتؤسسات البلدية . 
 البيـانـات :أسلوب مجــع  -3

ف اظتنهج اظتستخدـ ىو اظتنهج الوصفي التحليلي من خالؿ دراسة ميدانية وصفية ، حيث إ 
 يعتمد الباحث من خالعتا على االستبياف كأداة أساسية صتمع البياانت . 

 حدود الدراســـة : -4
 احلدود املكانية : -أ

  ، وتتكوف عينة البحث من يتمثل غتتمع البحث  ي نطاؽ اصتهاز اإلداري لبلدية طرابل 
 عدد اظتدراء واظتوظفني والعاملني ابلبلدية .

 احلدود الزمانية : -ب
ة الزمنية (، وكان  اظتدمنها الدراسة اظتيدانية)استغرقػ  دراسة ىػذا البحث حوايل عشرة أشهر  

 ـ . 2016إىل شهر مارس  2015عتذه الدراسة خالؿ الفًتة من شهر مايو
 واملصطلحات املستخدمة يف البحث :املفاهيم 

فيما يلي أىم اظتصطلحات اليت استخدم   ي ىذا البحث واليت التـز هبا الباحث عند إعداد اإلطار   
النظري للدراسة وعند إجراء الدراسة اظتيدانية ، وقد مت التوصل إليها اعتمادًا على ما ورد  ي اظتراجع 

ؿ اظتقارنة بني اإلسهامات اظتختلفة للكتاابت وعلى ذات الصلة مبوضوع البحث ، وذلك من خال
 ضوئها مت اختيار اظتصطلحات اليت تتسم ابلشمولية والدقة واالرتباط ، وىذه اظتصطلحات ىي :
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 سرتاتيجيات :اإل -1
ىي خطط توجيهية إلرشاد تصرفات اإلدارة من أجل استغالؿ الفرص اظتتاحة  ي ضوء االستجابة   

 . (1)للمتغريات ورسالة وقيم وثقافة اظتنظمة
 عملية التطوير التنظيمي : -2
ىي غتهودات ؼتططة على مستوى اظتنظمة ككل وتدار من أعلى لزايدة فعاليتها الكلية من خالؿ   

 التدخل  ي عمليات اظتنظمة ابستخداـ اظتعارؼ اظتستمدة من العلـو السلوكية .
ويرى الباحث أف عملية التطوير التنظيمي ىي عملية مستمرة تقـو على تبين برانمج طويل اظتدى على   

          ظتنظمة ككل لزايدة الفّعالية الكلية عتا من خالؿ التدخل اظتخطط  ي اصتوانب الثالثةمستوى ا
 . (2)) البشري والتقين واعتيكلي (

 العكسنــــة :  -3
ويقصد ابلعكسنة أنو  ي حالة تقوًن ذوي األداء اظتتميز أواًل ، فإف اظتوظفني ذوي األداء اظتتوسط يتم   

دالت التقوًن اضتقيقية ، ىذا من انحية ، ومن انحية أخرى فإنو  ي حالة تقوًن تقونتهم أبقل من مع
ذوي األداء الضعيف أوالً ، فإف اظتوظفػػني ذوي األداء اظتتوسط يتم تقونتهم بشػػكل أعلى مقػػارنة أبدائػػهم 

 . ( 3)الفعلي
 اهليكل التنظيمي : -4
ىو اإلطار العاـ الذي يتم من خاللو تنسيق اجملهودات البشرية الستغالؿ اظتوارد بقصد حتقيق   

األىداؼ ويشتمل على غتموعة من الًتتيبات الرشتية اظتعلنة اليت دتثل آليات ووسائل حتقيق تلك 
 . (4)األىداؼ
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،  1994،  2، عدد  4وظيفي )الطرؽ ، اظتعوقات ، البدائل( ، غتلة اإلدارة العامة ، غتلد اضتمود ، أزتد زتاد . تقييم األداء ال (3)
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 أساليب التنمية اإلدارية : -5
نقل من خالعتا اظتعارؼ واظتهارات إىل اظتديرين لتغيري اجتاىاهتم ىي غتموعة الوسائل أو القنوات اليت ت  

 . (1) ي ضوء االحتياجات التدريبية
 الفّعاليــة : -6
ىي قدرة اظتنظمة على تعبئة عناصر القوة من أجل حتقيق األىداؼ من خالؿ العمل واإلنتاج   

   . (2)والتكليف
 الرقابة اإلدارية : -7
ي على قياس وتصحيح أعماؿ اظتساعدين واظترؤوسني بغرض التأكد من أف ىي وظيفة إدارية تنطو   

األىداؼ اظتوضوعة واطتطط اظترسومة قد حقق  ونفذت ، وعلى ذلك فهي وظيفة يقـو هبا رئي  
     . (3)جملموعة من األفراد للتأكد من أف ما أؾتز فعالً من أعماؿ يتفق مع ما كاف مطلوب القياـ بو

 األداء :الرقابة على  -8
ىو فحص موضوعي ومنظم ألداء اظتؤسسة يهدؼ إىل الوصوؿ إىل تقوًن ػتايد حوؿ أداء اصتهة أو   

الربامج أو النشاط أو اظتؤسسة العامة ، وذلك من أجل ترشيد عملية اختاذ القرار ودتكني الدولة من 
ت التزوير والغش العمل األفضل وبتكلفة أقل ابإلضافة إىل كوهنا دتكن من كشف حاال حتديد سبل

 . (4)واإلشراؼ إف وجدت  ي النهاية من تغيري أسلوب عمل اصتهة العامة ؿتو األفضل
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 35، ص 1993الزايدي ، عادؿ رمضاف . تدريب اظتوارد البشرية ، القاىرة : مكتبة عني    ،  (1)
 . 181اعتواري ، سيد . تنظيم وتطوير البنوؾ اإلسالمية ، اظترجع السابق ، ص (2)
 . 200، ص 2007الشنواين ، صالح . التنظيم واإلدارة  ي قطاع األعماؿ ، اإلسكندرية : اصتامعة للطباعة والنشر ،  (3)
 . 424، ص 1987توفيق ، رتيل أزتد . إدارة األعماؿ ، الرايض : مكتبة العبيكاف ،  (4)



 الرقابة اإلدارية وأثرها على أداء األجهزة اإلدارية              تاسعالعدد ال -جملة البحوث األكادميية 

 

866 

 

 الدراسات السابقة :
 أهـم النتائــج اهلدف من الدراسة السنة اسم الباحث
 مسلط صاحل 
 (1)بن مالفخ

1992   التعرؼ على طبيعة األساليب
الرقابية وطرؽ ؽتارستها  ي أقساـ 
الشرطة لتبين اإلكتايب منها 
وتقدًن اظتقًتحات واضتلوؿ البديلة 
للمعوقات اليت تعًتض تطبيق 

 تلك األساليب.

  عدـ وجود سجالت إدارية وإحصائية توضح اتريخ
اإلبالغ عن القضااي وكذلك توضح ما ىي 
اإلجراءات اليت دت   ي تلك القضااي اظتختارة من 

 إهناء القضية.إحالتها إىل جهة االختصاص أو 
  سوء استخداـ السجالت اظتوجودة وعدـ اظتراقبة

 والتدريب على كيفية االستفادة منها.

التعرؼ على أثر رقابة ىيئة الرقابة   2000 (2)سعود مسعود الغيث
والتحقيق على أداء اظتوظفني  ي 

 األجهزة اضتكومية.
  التعرؼ على مدى فاعلية

األساليب الرقابية اظتستخدمة من 
اعتيئة  ي انتظاـ موظفي  قبل

 األجهزة اضتكومية ابلدواـ الرشتي.
  التعرؼ على آراء واقًتاحات

اظتوظفني القياديني ابلوزارات 
حوؿ رقابة اعتيئة من أجل حتسن 

 األداء.

  ضعف أتثري اعتيئة على أداء اظتوظفني  ي األجهزة
اضتكومية فلم يظهر للهيئة أتثري قوي على األداء 

اإلدارية عن مواطن القصور  ي  سوى إبالغ اصتهة
 األداء.

  إف فعالية األساليب الرقابية اليت تستخدمها اعتيئة
متوسطة ، حيث مل تكن تلك األساليب والوسائل 

 الرقابية ذات فاعلية عالية. 

                                                 
بػػن مالفػػخ ، مسػػلط صػػاحل . أسػػاليب الرقابػػة  ي أقسػػاـ الشػػرطة وأثرىػػا  ي رفػػع كفػػاءة األداء لرجػػل الشػػرطة، رسػػالة ماجسػػتري غػػري  (1)

 .  1992منشورة ، الرايض : اظتركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ، 
حقيػػق مػػن وجهػػة نظػػر القيػػادات التنفيذيػػة ابلػػوزارة ، رسػػالة الغيػػث ، سػػعود موسػػى . مػػدى فاعليػػة الػػدور الرقػػايب عتيئػػة الرقابػػة والت (2)

 . 2000ماجستري غري منشورة ، الرايض : أكادنتية انيف العربية للعلـو األمنية ، 
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 أهـم النتائــج اهلدف من الدراسة السنة اسم الباحث
  صاحلالعارؼ 
 (1)اطتوجة

2002   اإلجراءات كشف النقاب عن
والوسائل والنظم الرقابية وػتاولة 
التعرؼ على أوجو القصور 

 فيها.
  التعرؼ على إكتابيات

وسلبيات النظم الرقابية وػتاولة 
 التقليل من السلبيات أو اضتد 
من أتثريىا على األداء 

 واظتنظمات معاً.
  دعم اإلكتابيات ابظتعلومات

واضتقائق من خالؿ النتائج 
ع من أدائها والتوصيات والرف

 حىت تكوف أكثر أتثرياً وفعالية.

  ًإف الوسيلتني الرقابيتني األكثر استخداما
 ي اظتؤسسة األمنية قتا اظتالحظة 

 الشخصية والتقارير اإلدارية.
  تقـو اظتؤسسة األمنية مبمارسة الوظيفة

الرقابية مبشاركة بني الرؤساء اظتباشرين 
 ووحدات متخصصة.

  اظتعايري الرقابية إف اللب  والغموض  ي
كتعل منها عامل سليب يؤثر  ي النشاط 
اإلداري ويضعف مستوى األداء ويقلل 
من فعاليتها فيزيد بذلك حدة اؿتدار 
مستوى األداء ويرفع معدؿ اطتطأ لدى 

 العاملني.
  إف غياب أعماؿ التفتيش والرقابة أو قلة

فاعليتها تؤدي إىل تدين األداء وعدـ 
ألداء ابلقطاع  وجود معدالت لقياس ا

كما يفتقر البناء التنظيمي وجود وحدة 
تنظيمية تتوىل وضع معدالت لألداء يتم 

      على ضوئها تقوًن أداء العاملني.
  سوء اختيار العناصر القيادية واالعتماد

على معايري غري موضوعية  ي تعيني 
 اظتسؤولني واظتشرفني.

                                                 
اطتوجة ، العارؼ صاحل . أتثري أنظمة الرقابة على أداء العاملني ابصتهاز اإلداري ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الدراسات  (1)
 . 2002ليا للعلـو األمنية ، طرابل  ، الع
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 تائــجأهـم الن اهلدف من الدراسة السنة اسم الباحث
عبد هللا بن عبد الرزتن 

 (1)النمياف
2003   التعرؼ على اإلجراءات والوسائل

 اظتتبعة  ي العملية الرقابية.
  التعرؼ على أىم العقبات

واظتشكالت اليت تواجهها العملية 
 الرقابية  ي شرطة منطقة حائل.

  التعرؼ على الفروؽ  ي
استجاابت اظتبحوثني وفق 

 اظتتغريات الدنتوغرافية.

  وجود رقابة إدارية بشكل دائم على
األقساـ التابعة لشرطة اظتنطقة وأف ىذه 

 الرقابة فعالة.
  إف الرقابة اإلدارية دتارس من خالؿ

الزايرات اظتفاجئة واالجتماعات واللقاءات 
 الدورية واالتصاالت السرية.

  وجود عالقات إكتابية أو سلبية ووجود
ات فروؽ ذات داللة إحصائية بني اظتتغري 

 الدنتوغرافية.
حسني عبد العاؿ 

 (2)دمحم
2005   بياف أساليب ووسائل الرقابة

اإلدارية من وجهة نظر اإلدارة 
 العامة والقانوف اإلداري.

  بياف التأثري اظتتبادؿ بني اإلدارة
والقانوف فيما يتعلق ابلعملية 
 الرقابية الداخلية أو اطتارجية.

  اقًتاح اضتلوؿ اظتناسبة ظتشكلة
التعددية واالزدواجية  ي العمل 

 الرقايب.
  بياف مدى كفاية الرقابة اإلدارية

أو قصورىا واقًتاح اضتلوؿ 
 اظتناسبة.

  إف اإلدارة واصتهات اظتختصة تتمتع  ي
إيقاعها ابلعقوبة أو عند أتديب اظتوظف 
بسلطة قد تكوف مقيدة وقد تكوف تقديرية 
 وأف اطتروج  ي ظل السلطة اظتقيدة ال يعترب
عيبًا  ي حالة الظروؼ الطارئة بشرط أف 
تقدر الضرورة بقدرىا وال يقاؿ أف الظروؼ 
الطارئة دتنح سلطة تقديرية واسعة ، إذ أف 
الظروؼ الطارئة ال جتعل السلطة اظتقيدة 
 تقديرية وإفتا تربر اظتخالفة بقدر الضرورة. 

                                                 
النمياف ، عبد هللا بن عبد الرزتن . الرقابة اإلدارية وعالقتها ابألداء الوظيفي  ي األجهزة األمنية ، رسالة ماجسػتري غػري منشػورة ،  (1)

 . 2003الرايض : أكادنتية انيف العربية للعلـو األمنية ، 
علػى اصتهػاز اإلداري للدولػة بػني علػم اإلدارة والقػانوف اإلداري : دراسػة تطبيقيػة مقارنػة، رسػالة  دمحم ، حسني عبد العػاؿ . الرقابػة (2)

 . 2005دكتوراه غري منشورة ، القاىرة : جامعة عني    ، 
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 أهـم النتائــج اهلدف من الدراسة السنة اسم الباحث
عجيلة  أبو رمضاف
 (1)سالمة 

2007   التعرؼ على األساليب الرقابية
 السائدة  ي غتتمع الدراسة.

  معرفة مدى تقبل العاملني هبذه
 اظتنظمة عتذه األساليب الرقابية.

  معرفة مدى أتثري األساليب
الرقابية على الرضا الوظيفي 

 ابلشركة قيد الدراسة.
  بياف دور األساليب الرقابية  ي

 لرضا الوظيفي.رفع مستوى ا

  ضعف األساليب والوسائل الرقابية
اظتستخدمة ابلشركة ؽتا أدى إىل اـتفاض 

 مستوى الرضا للعاملني.
  ضعف اإلدارة  ي حتديد أوقات تطبيق

 النظاـ الرقايب.
  اـتفاض تطبيق اإلدارة للقوانني واللوائح

 الفعالة اليت تضمن انتظاـ العمل
  اـتفاض استخداـ اإلدارة للمعايري

 اصتيدة لضبط ومراقبة العمل.
  ضعف النظاـ الرقايب وعدـ  وليتو

وارتكازه على العشوائية والتمييز ين 
 العاملني.

  ضعف اىتماـ اإلدارة ابلعاملني
 وبتدريبهم لتطوير مهاراهتم.

  عدـ وجود رؤية واضحة وػتددة
 لألىداؼ.

  عدـ حرص اإلدارة على دقة إؾتاز
   األعماؿ.

  

                                                 
شػػركة سػػالمة ، رمضػػاف أبػػو عجيلػػة . أسػػاليب الرقابػػة اإلداريػػة وأثرىػػا علػػى الرضػػا الػػوظيفي لػػدى العػػاملني : دراسػػة تطبيقيػػة علػػى  (1)

 .  2007اطتطوط اصتوية الليبية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الدراسات العليا للعلـو األمنية ، طرابل  ، 
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 أهـم النتائــج اهلدف من الدراسة السنة اسم الباحث
حتديد مدى كفاءة القيادات   2008 (1)إدري  صاحل أزتد

ابصتهاز اإلداري  ي اظتصلحة 
 قيد الدراسة.

  اختبار كفاءة القيادة اإلدارية
اضتالية وتقدًن اظتقًتحات ؽتا 
يساعد على حتسني أداء 

 العاملني.
  معرفة دور القيادة اإلدارية

الرفع من ومدى أتثريىا  ي 
مستوى أداء العاملني داخل 
اظتصلحة والوصوؿ إىل أىم 
الصفات اليت تتصف هبا ىذه 

 القيادات.
  معرفة نوع القيادة اإلدارية

اظتتبعة داخل اظتصلحة قيد 
 الدراسة.

  حتديد أثر القيادات اإلدارية
 على حتسني أداء العاملني.

  تفضيل القيادة اإلدارية ابظتصلحة
اإلدارة وعدـ االجتاه لتطبيق للمركزية  ي 

 األسلوب الالمركزي.
  أوضح  الدراسات أف أغلب القادة

اإلداريني ابظتصلحة ال نتتلكوف اظتهارات 
الكافية  ي كيفية التعامل مع العاملني 
 من أجل دفعهم للعمل برغبة أكثر.

  قلة اجتاه القياديني إىل تفويض السلطة
 ومشاركة العاملني  ي اختاذ القرارات.

  عدـ وجود نظاـ جيد لتقوًن األداء
يكوف مبين على أس  علمية 
وموضوعية وبعيدًا عن التحيز وعدـ 
إعطاء تقديرات حقيقية عن نتائج 

 التقوًن.
  ىناؾ صعوبة  ي عمليات االتصاؿ بني

اظتستوايت اإلدارية اظتختلفة داخل 
اظتصلحة ؽتا يؤدي إىل قصور  ي وصوؿ 

وجهة وفهم التعليمات واإلرشادات اظت
 إليهم

  

                                                 
التسػػجيل أزتػػد ، إدريػػ  صػػاحل . القيػػادة اإلداريػػة وأثرىػػا علػػى حتسػػني أداء العػػاملني : دراسػػة تطبيقيػػة علػػى مصػػلحة  (8)

الدراسػػػات العليػػػا للعلػػػـو األمنيػػػة ، كليػػػة ،  لة ماجسػػػتري غػػػري منشػػػورة طػػػرابل  ، رسػػػاالعقػػػاري االشػػػًتاكي والتوثيػػػق مبنطقػػػة 
 . 1118طرابل ، 
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 أهـم النتائــج اهلدف من الدراسة السنة اسم الباحث
التعرؼ على أساليب وأدوات   2009 (1)طارؽ يوسف فنري

الرقابة اإلدارية على اإلجراءات 
اصتمركية ودور النظم الرقابية 

 اظتعموؿ هبا.
  الكشف عن مدى فعالية ما

يستخدـ من أساليب رقابية 
 ي اظتوانئ البحرية 
 )طرابل ،مصراتة، اطتم (.

  التعرؼ على ما يواجو ىذه
اظتصلحة من معوقات حتد من 

 تطبيق الرقابة اإلدارية.

  إف غالبية اظتبحوثني أشاروا إىل أقتية
تطور أساليب الرقابة اإلدارية اظتعموؿ هبا 
 ي مصلحة اصتمارؾ وفقًا لتطورات 
العمل األمر الذي يسفر عنو حسن 

 أداء اطتدمة اظتقدمة.
  إف غالبية القيادات العاملة مبصلحة

اصتمارؾ ال تشجع العاملني على تقوًن 
أنفسهم من خالؿ اظتناقشة وإبداء 

 الرأي.
  إف قلة االىتماـ ابلعالقات اإلنسانية

بني العاملني لتد من درجة التعاوف 
بينهم وشيوع اظتسؤولية عن أسباب 

 اظتشكالت واالؿترافات  ي العمل.
 

 جمتمع البحث :نبذة خمتصرة عن 
النظاـ البلدي  ي ليبيا لبنة  ي نسيج الدولة الليبية اظتوحدة ، وىو ىيئة عامة تنتخب شعبيًا جملل    

البلدية ، ابالقًتاع السري العاـ ، يتبع إداراًي رائسة الوزراء ، ويتمتع ابلشخصية االعتبارية والذمة اظتالية 
اإلشرافية والرقابية احمللية  ي نطاؽ اضتدود اإلدارية للمدينة ، اظتستقلة ، ولو أوسع الصالحيات التنفيذية و 

 مكرس فكرة الالمركزية اإلدارية  ي الدولة والشفافية والدقة واظتوضوعية  ي ؽتارسة ىذه الصالحيات .
 

                                                 
فنري ، طارؽ يوسف . الرقابة اإلدارية وعالقتها بكفاءة األداء : دراسة تطبيقية على أعضاء اصتمػارؾ العػاملني ابظتػوانئ البحريػة  ي   (1)

 . 2009ستري غري منشورة ، كلية الدراسات العليا للعلـو األمنية ، طرابل  ، كل من طرابل  ، اطتم  ، مصراتة ، رسالة ماج
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ويتكوف اجملل  البلدي طرابل  من تسعة أشخاص ، منهم ذتانية رجاؿ من بينهم شخص من  
ويتم انتخاب عميد البلدية وانئبو من بينهم ، ويتكوف اصتهاز اإلداري للبلدية من  جرحى الثوار و امرأة ،

العدد الكا ي من اظتوظفني اإلداريني والفنيني موزعني على اإلدارات واألقساـ واظتكاتب اإلدارية التابعة 
 عتا .

اعتيئة اظتستقلة وإذا خال مقعد عميد البلدية أو النائب أو اجملل  البلدي ، يتم الرجوع إىل  
لالنتخاابت، الختيار البديل حسب النتائج اظتعلنة لالنتخاابت ، وكتوز للبلدية إنشاء صتاف أو ىيئات 

حسب مقتضيات اظتصلحة  فرعية من بني العاملني ابصتهاز اإلداري أو من غريىم ، دائمة أو مؤقتة ،
 العامة .
العاملني ابصتهاز اإلداري أو من غريىم ، وكتوز للبلدية إنشاء صتاف أو ىيئات فرعية من بني  

صتنة التواصل االجتماعي  دائمة أو مؤقتة ، حسب مقتضيات اظتصلحة العامة وخاصة ىيئة اظتشورة و
واظتساعي اضتميدة و صتنة الصلح والتوفيق والتحكيم و صتنة تنمية اظتوارد احمللية و صتنة زتاية اآلاثر 

اء واظتفقودين واظتصابني و صتنة التحقيق و صتنة رعاية الثقافة واآلداب و صتنة رعاية أسر الشهد   والًتاث
 و وحدة الشؤوف اإلعالمية و صتنة تشجيع اظتؤدترات العلمية . والفنوف

 جمتمع وعينة الدراسة :
يتمثل غتتمع البحث  ي اصتهاز اإلداري لبلدية طرابل  وذلك لسهولة اضتصوؿ على البياانت  

اسة ، وعينة البحث تتكوف من اظتدراء واظتوظفني والعاملني ، وقد بلغ عدد أفراد العينة اظتطلوبة عتذه الدر 
 كعينة عشوائية بناء على رغبة البلدية ػتل الدراسة .  (61)

 أداة مجع البياانت ) االستبيـان ( :
 مت االعتماد على استمارة االستبياف  ي جتميع البياانت اظتتعلقة مبوضوع الدراسة ألف ىذه 

الوسيلة تعترب من األدوات الفعالة  ي رتع البياانت ، ومت تصميم استمارة االستبياف لغرض دراسة 
مشكلة البحث واختبار الفرضيات اظتعدة ، وذلك وصوال إىل حتقيق أىداؼ البحث ، وبعد االنتهاء 

ة الشخصية مع من استمارة االستبياف اليت مت توزيعها على مفردات العينة ، بعضها عن طريق اظتقابل
مفردات العينة وذلك لغرض توضيح األسئلة الواردة  ي استمارة االستبياف وطريقة اإلجابة عليها ، 

صعوبة مقابلتهم وانشغاعتم والبعض اآلخر عن طريق إرساعتا بربيد بلدية طرابل  ، وذلك بسبب 
 ابلعمل. 
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 3% ومت استبعاد 91اسًتداد  ( من االستمارات اظتوزعة أي بنسبة54ودتكن الباحث من اسًتجاع )
استمارات من االستمارات اظتسًتجعة وذلك بسبب عدـ استيفاءىا إلجاابت كاملة ، ومت إخضاع 

% من إرتايل االستمارات اليت مت توزيعها ، 87( من االستمارات للتحليل والدراسة وبنسبة 51)
 ( التايل يوضح ذلك :1واصتدوؿ رقم )

 

 رات اليت مت حتليلها( يوضح االستما1جدول رقم )

االستمارات  اجملموعة
 املوزعة

االستمارات 
 املفقودة

االستمارات 
 املسرتجعة

االستمارات 
 املستبعدة

نسبة 
 الفاقد%

 اليت االستمارات
 حتليلها مت

 22 8.3 0 22 2 24 اظتدراء
 23 16.1 3 26 5 31 اظتوظفني
 6 0 0 6 0 6 العاملني
 51 11.5 3 54 7 61 اإلمجايل

 املصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان . 
مت تصميم استمارة االستبياف للحصوؿ على البياانت اظتتعلقة بتحقيق أىداؼ البحث من  

العاملني  ي خالؿ دراسة مشكلة البحث واختبار الفرضيات اظتعدة لذلك ، وقد مت توجيو االستمارة إىل 
وتضم غتموعتني : اجملموعة األوىل تتعلق ابظتعلومات األولية، واجملموعة  ،بلدية طرابل  بصورة عشوائية 

 الرقابة اإلدارية وأثرىا على األداء .الثانية تتعلق ابظتعلومات األساسية واليت تدرس واقع 
تتعلق ابظتعلومات العامة عن العاملني  ي بلدية طرابل  )عينة بياانت  5وتضم  اجملموعة األوىل :

 ، مثل اصتن  والعمر واظتؤىل العلمي والدرجة الوظيفية واطتربة  ي العمل . الدراسة( 
، واليت العاملني  ي بلدية طرابل  )عينة البحث( عبارة مت توجيهها إىل  70وتضم  اجملموعة الثانية :

 أبس  ومقومات الرقابة اإلدارية واألداء ، ومت تقسيمها إىل أربعة ػتاور ىي :تتعلق 
دى واقع الرقابة اإلدارية وأثرىا على األداء  ي بلدية طرابل ، ولتتوي العبارات اظتتعلقة مب : احملور األول

 عبارة . 15على 
مبدى توافر أساليب ووسائل الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل ، ولتتوي  العبارات اظتتعلقةاحملور الثاين : 

 عبارة . 20على 
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برز اظتعوقات اليت تواجهها الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل  ، ولتتوي أب العبارات اظتتعلقة احملور الثالث :
 عبارة . 20على 

أبىم اظتداخل اظتقًتحة لتطوير الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل  ، ولتتوي  العبارات اظتتعلقة احملور الرابع :
 عبارة . 15على 

وافقة " لتحديد درجة اظت ماسيوألغراض التحليل اإلحصائي مت استخداـ مقياس " ليكرت اطت 
، والرقم  منخفض جداً ( لإلجابة 1حيث مت إعطاء الرقم )حوؿ العبارات الواردة ضمن غتموعة احملاور ، 

( لإلجابة 5، والرقم ) عايل( لإلجابة 4الرقم ) متوسط( لإلجابة 3، والرقم ) منخفض( لإلجابة 2)
 عايل جداً .

 نتائج التحليـــل :
 ة اإلدارية وأثرها على األداء يف بلدية طرابلس :واقع الرقاب -1

العبارات حول يوضح التوزيع التكراري والنسيب إلجاابت أفراد عينة الدراسة ( 2جدول رقم )
 املتعلقة

 بواقع الرقابة اإلدارية وأثرها على األداء يف بلدية طرابلس

 العـبـــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
يرجع حسن  1

أداء العمل 
ابلبلدية 
لكفاءة 

العاملني هبا 
 .وإخالصهم

2 3.9 4 7.8 12 23.5 14 27.5 19 37.3 

األداء العاـ  2
للبلدية يتمتع 

مبستوى 
 .رفيع

0 0.0 6 11.8 19 37.3 15 29.4 11 21.6 
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 العـبـــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
الرقابة  3

اإلدارية 
ذات فعالية 

 .عالية

1 2.0 7 13.7 18 35.3 15 29.4 10 19.6 

توجد رقابة  4
إدارية 

بشكل دائم 
على 

اإلدارات 
التابعة 
 .للبلدية

3 5.9 9 17.6 11 21.6 17 33.3 11 21.6 

يربز دور  5
الرقابة 

اإلدارية بعد 
وقوع 
 .األخطاء

5 9.8 4 7.8 19 37.3 13 25.5 10 19.6 

 يرجع ضعف 6
األداء  ي 

البلدية 
ألسباب 

أخرى غري 
الرقابة 
 .اإلدارية

6 11.8 5 9.8 18 35.3 14 27.5 8 15.7 
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 العـبـــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
يربز دور  7

الرقابة 
اإلدارية  ي 
االنتباه دوف 

وقوع 
 .األخطاء

2 3.9 15 29.4 18 35.3 14 27.5 2 3.9 

يربز دور  8
الرقابة 

اإلدارية  ي 
كشف 
األخطاء 
 .قبل وقوعها

4 7.8 11 21.6 22 43.1 11 21.6 3 5.9 

ال عالقة  9
للرقابة 
اإلدارية 

أبداء العمل 
 . ي البلدية

11 21.6 9 17.6 10 19.6 15 29.4 6 11.8 

يرجع حسن  10
األداء 
للبلدية 
لفعالية 
 .الرقابة

 

11 21.6 7 13.7 17 33.3 11 21.6 5 9.8 
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 العـبـــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
واقع أنظمة  11

الرقابة 
اإلدارية غري 

 .فعاؿ

5 9.8 14 27.5 20 39.2 11 21.6 1 2.0 

الرقابة  12
اإلدارية 

بشكل عاـ 
 .غري كفؤة

6 11.8 15 29.4 20 39.2 9 17.6 1 2.0 

يرجع ضعف  13
األداء 
للبلدية 
لضعف 
 .الرقابة

14 27.5 10 19.6 18 35.3 7 13.7 2 3.9 

األداء  14
اإلداري 

بشكل عاـ 
 .غري كفؤ

13 25.5 11 21.6 20 39.2 7 13.7 0 0.0 

 يشكو 15
سكاف 

البلدية من 
ضعف أداء 

العمل 
 ابلبلدية.

14 27.5 18 35.3 13 25.5 6 11.8 0 0.0 
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 املصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان . 
العبارات حوؿ  دراسةالإلجاابت أفراد عينة والنسيب التوزيع التكراري يبني ( 2جدوؿ رقم ) 

 ومن اصتدوؿ نالحظ ما يلي : وأثرىا على األداء  ي بلدية طرابل ،اظتتعلقة بواقع الرقابة اإلدارية 
لكفاءة العاملني هبا ابلبلدية  العمليرجع حسن أداء لإلجاابت حوؿ العبارة )التوزيع التكراري  إف -1

% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات 37.3مرتفع  ي فئة عايل جدًا وبنسبة  (وإخالصهم
% كما ينخفض  ي فئة 23.5% و ي فئة اإلجابة متوسط بنسبة 27.5اإلجابة عايل بنسبة 
ؽتا % من إرتايل اإلجاابت 3.9% و ي فئة اإلجابة منخفض جدًا بنسبة 7.8منخفض بنسبة 

 عن العبارة اظتذكورة .درجة إجابة مرتفعة جداً يشري إىل 
 إلداراتتوجد رقابة إدارية بشكل دائم على ا) 4لإلجاابت حوؿ العبارة التوزيع التكراري  إف -2

% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات 33.3للبلدية( مرتفع  ي فئة عايل وبنسبة التابعة 
إرتايل  % من21.6% و  ي فئة اإلجابة عايل جدًا بنسبة 21.6اإلجابة متوسط بنسبة 

% و  ي فئة منخفض جداً بنسبة 17.6اإلجاابت كما ينخفض  ي فئة اإلجابة منخفض بنسبة 
 درجة إجابة مرتفعة عن العبارة اظتذكورة . ؽتا يشري إىل % 5.9
 ي  عملال عالقة للرقابة اإلدارية أبداء ال) 9لإلجاابت حوؿ العبارة التوزيع التكراري  فكذلك فإ

% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات اإلجابة متوسط 29.4البلدية( مرتفع  ي فئة عايل وبنسبة 
% من إرتايل اإلجاابت كما ينخفض  ي 11.8% و  ي فئة اإلجابة عايل جدًا بنسبة 17.6بنسبة 

درجة ؽتا يشري إىل % 21.6% و  ي فئة منخفض جدًا بنسبة 17.6فئة اإلجابة منخفض بنسبة 
 مرتفعة عن العبارة اظتذكورة .  إجابة

العمل من ضعف أداء  بلديةيشكو سكاف ال) 15لإلجاابت حوؿ العبارة التوزيع التكراري  إف -3
% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات 35.3وبنسبة  ابلبلدية( مرتفع  ي فئة منخفض

إلجابة عايل % و ي فئة ا11.8% و ي فئة اإلجابة عايل بنسبة 25.5اإلجابة متوسط بنسبة 
% 27.5% من إرتايل اإلجاابت كما ينخفض  ي فئة منخفض جدًا بنسبة 0.0جدًا بنسبة 

 درجة إجابة منخفضة عن العبارة اظتذكورة . ؽتا يشري إىل من إرتايل اإلجاابت 
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عبارة مرتفع  ي فئة متوسط  11لإلجاابت حوؿ العبارات األخرى وعددىا التوزيع التكراري  إف -4
ؽتا ات اإلجابة عايل و عايل جداً كما ينخفض  ي فئات منخفض ومنخفض جداً وينخفض  ي فئ
 درجة إجابة متوسطة عن العبارات اظتذكورة . يشري إىل 

( مرتفع  ي فئة متوسط وبنسبة يتمتع مبستوى رفيعلبلدية األداء العاـ ل) 2إف اإلجابة على العبارة 
% و ي فئة اإلجابة 29.4بة عايل بنسبة % من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات اإلجا37.3

% و ي 11.8% من إرتايل اإلجاابت كما ينخفض  ي فئة منخفض بنسبة 21.6عايل جدًا بنسبة 
درجة إجابة متوسطة عن ؽتا يشري إىل % من إرتايل اإلجاابت 0.0فئة اإلجابة منخفض جدًا بنسبة 

 اظتذكورة .  5العبارة 
( مرتفع  ي فئة متوسط وبنسبة لرقابة اإلدارية ذات فعالية عاليةا) 3كما إف اإلجابة على العبارة 

% و ي فئة اإلجابة 29.4% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات اإلجابة عايل بنسبة 35.3
% و ي 13.7% من إرتايل اإلجاابت كما ينخفض  ي فئة منخفض بنسبة 19.6عايل جدًا بنسبة 

درجة إجابة متوسطة عن ؽتا يشري إىل ن إرتايل اإلجاابت % م2.0فئة اإلجابة منخفض جدًا بنسبة 
 العبارة اظتذكورة . 

( حيث يالحظ أف التوزيع التكراري بشكل عاـ غري كفؤ إلدارياألداء ا) 14وىكذا وصوال إىل العبارة 
% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات اإلجابة 39.2لإلجاابت مرتفع  ي فئة متوسط وبنسبة 

% من إرتايل اإلجاابت كما ينخفض  ي 0.0% و ي فئة اإلجابة عايل جداً بنسبة 13.7 عايل بنسبة
ؽتا % من إرتايل اإلجاابت 25.5% و ي فئة اإلجابة منخفض جداً بنسبة 21.6فئة منخفض بنسبة 

 درجة إجابة متوسطة عن العبارة اظتذكورة . يشري إىل 
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 العبارات املتعلقةحول  tنتائج اختبار و متوسط يوضح ( 3جدول رقم )
 بواقع الرقابة اإلدارية وأثرها على األداء يف بلدية طرابلس

 العـبــــارة الرمز
متوسط 

 العينة

االحنراف 
املعياري 

 للعينة

% فرتة ثقة 95
 ملتوسط اجملتمع

 tاختبار
t 

 اجلدولية
مستوى 
احلد  املعنوية

 األدىن
احلد 

 األعلى

1 
يرجع حسن أداء العمل 
ابلبلدية لكفاءة العاملني هبا 

 .وإخالصهم
3.86 1.13 3.54 4.18 5.44 1.96 0.000 

األداء العاـ للبلدية يتمتع  2
 0.000 1.96 4.52 3.88 3.34 0.96 3.61 .مبستوى رفيع

الرقابة اإلدارية ذات فعالية  3
 0.001 1.96 3.54 3.80 3.22 1.03 3.51 .عالية

دائم توجد رقابة إدارية بشكل  4
 0.007 1.96 2.83 3.81 3.14 1.19 3.47 .على اإلدارات التابعة للبلدية

يربز دور الرقابة اإلدارية بعد  5
 0.029 1.96 2.25 3.71 3.04 1.18 3.37 .وقوع األخطاء

6 
يرجع ضعف األداء  ي البلدية 
ألسباب أخرى غري الرقابة 

 .اإلدارية
3.25 1.20 2.92 3.59 1.52 1.96 0.135 

يربز دور الرقابة اإلدارية  ي  7
- 3.25 2.71 0.95 2.98 .االنتباه دوف وقوع األخطاء

0.15 1.96 0.883 

يربز دور الرقابة اإلدارية  ي   8
- 3.24 2.68 1.00 2.96 .كشف األخطاء قبل وقوعها

0.28 1.96 0.780 
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متوسط  العـبــــارة الرمز
 العينة

االحنراف 
املعياري 

 للعينة

% فرتة ثقة 95
 ملتوسط اجملتمع

 t tاختبار
 اجلدولية

مستوى 
احلد  املعنوية

 األدىن
احلد 

 األعلى

ال عالقة للرقابة اإلدارية أبداء  9
- 3.30 2.54 1.35 2.92 .العمل  ي البلدية

0.41 1.96 0.681 

يرجع حسن األداء للبلدية  10
- 3.20 2.49 1.27 2.84 .لفعالية الرقابة

0.88 1.96 0.382 

واقع أنظمة الرقابة اإلدارية غري  11
- 3.06 2.51 0.97 2.78 .فعاؿ

1.60 1.96 0.117 

الرقابة اإلدارية بشكل عاـ غري   12
- 2.96 2.41 0.97 2.69 .كفؤة

2.31 1.96 0.025 

يرجع ضعف األداء للبلدية  13
- 2.79 2.15 1.16 2.47 .لضعف الرقابة

3.27 1.96 0.002 

األداء اإلداري بشكل عاـ غري  14
- 2.70 2.12 1.02 2.41 .كفؤ

4.11 1.96 0.000 

15 
يشكو سكاف البلدية من 
 2.49 1.94 0.99 2.22 ضعف أداء العمل ابلبلدية.

-
5.68 1.96 0.000 

 من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان .املصدر : 
العبارات اظتتعلقة بواقع حوؿ درجة إجابة أفراد عينة الدراسة ( يبني متوسط 3اصتدوؿ رقم ) 

مرتبة استنادا إىل درجة اظتوافقة على كل منها ومن الرقابة اإلدارية وأثرىا على األداء  ي بلدية طرابل  
 اصتدوؿ يالحظ ما يلي :

لكفاءة العاملني هبا ابلبلدية  العمليرجع حسن أداء ) 1ف متوسط اإلجابة حوؿ العبارات إ 
     على الًتتيب 3.61و 3.86( تساوي يتمتع مبستوى رفيعلبلدية األداء العاـ ل) 2( و وإخالصهم

 4( و  الرقابة اإلدارية ذات فعالية عالية) 3حوؿ العبارات اإلجابة . ومتوسط (عايل قليالً من  قل) ا
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  على الًتتيب 3.47و  3.51 للبلدية( تساويالتابعة  إلداراتتوجد رقابة إدارية بشكل دائم على ا)
( يربز دور الرقابة اإلدارية بعد وقوع األخطاء)5. ومتوسط اإلجابة حوؿ العبارات (عايل بني متوسط و)
 3.25و  3.37 تساوي (ة ألسباب أخرى غري الرقابة اإلدارية ي البلدييرجع ضعف األداء ) 6و 

 11و 10و  9و  8و  7 حوؿ العباراتاف متوسط اإلجابة . و (اكرب من متوسط قليالً ) على الًتتيب
من  قل) اعلى الًتتيب  2.69و  2.78و  2.84و  2.92و  2.96و  2.98تساوي  12و 

(تساوي لضعف الرقابة بلديةيرجع ضعف األداء لل) 13. ومتوسط اإلجابة حوؿ العبارة ( متوسط قليالً 
 15( و بشكل عاـ غري كفؤ إلدارياألداء ا) 14. ومتوسط اإلجابة حوؿ العبارات (متوسط)2.47

منخفض من  كرب) ا  2.22و  2.41 العمل ابلبلدية( تساويمن ضعف أداء  بلديةيشكو سكاف ال)
 .  ( قليالً 

اظتتعلقة بواقع الرقابة  درجة اإلجابة حوؿ العباراتأف متوسط الصفرية  يةوالختبار الفرض 
أف متوسط البديلة  يةالفرض )متوسطة( مقابل 3.0اإلدارية وأثرىا على األداء  ي بلدية طرابل  تساوي 

درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتتعلقة بواقع الرقابة اإلدارية وأثرىا على األداء  ي بلدية طرابل  ال تساوي 
اظتقابلة إىل العبارات  ومن اصتدوؿ نالحظ أف قيمة االختبار tمت إجراء اختبار )ليس  متوسطة( .  3.0
واليت قيمتها  0.05ومستوى معنوية  50اصتدولية بدرجة حرية  t اكرب من قيمة 5و  4و 3و  2و  1

 ( . 3.0ؽتا يشري إىل أف درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتذكورة عالية ) اكرب من  1.96تساوي 
 t اقل من قيمة 15و  14و  13و  12ابلة إىل العبارات اظتق وحيث إف قيمة االختبار 

ؽتا يشري إىل أف درجة  1.96واليت قيمتها تساوي  0.05ومستوى معنوية  50اصتدولية بدرجة حرية 
 ( .  3.0اإلجابة حوؿ العبارات اظتذكورة منخفضة )اقل من 

اصتدولية  tو  -t  قيميتاظتقابلة إىل العبارات األخرى تقع بني بينما نالحظ أف قيمة االختبار 
ؽتا يشري إىل أف  1.96و  -1.96 واليت قيمتها تساوي 0.05ومستوى معنوية  50بدرجة حرية 

 ( . 3.0درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتذكورة متوسطة ) تساوي 
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 توافر أساليب الرقابة اإلدارية يف بلدية طرابلس : -2
 والنسيب إلجاابت أفراد عينة الدراسةيوضح التوزيع التكراري ( 4جدول رقم )

 العبارات املتعلقة بتوافر أساليب الرقابة اإلدارية يف بلدية طرابلسحول 

 العـبــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
دتارس  1

الرقابة 
من اإلدارية 
خالؿ 

سجالت 
اضتضور 
 .واالنصراؼ

3 5.9 9 17.6 18 35.3 13 25.5 8 15.7 

دتارس  2
الرقابة 

اإلدارية من 
خالؿ 
الزايرات 
اظتفاجئة 

 .ظتواقع العمل

3 5.9 13 25.5 16 31.4 8 15.7 11 21.6 

دتارس  3
الرقابة 

اإلدارية من 
خالؿ 
الرقابة 
 .الذاتية

4 7.8 7 13.7 23 45.1 11 21.6 6 11.8 
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 العـبــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 الرقابة دتارس 4

 من ريةاإلدا
 خالؿ
مراجعة 
 .السجالت

5 9.8 8 15.7 21 41.2 11 21.6 6 11.8 

دتارس  5
العملية 
 من الرقابية
خالؿ 
اظتعايشة 
 .اظتيدانية

7 13.7 9 17.6 15 29.4 15 29.4 5 9.8 

دتارس  6
العملية 
من  الرقابية
خالؿ 

االجتماعات 
واللقاءات 
 .الدورية

5 9.8 8 15.7 22 43.1 12 23.5 4 7.8 

دتارس الرقابة  7
اإلدارية من 
خالؿ صتاف 

 .ؼتتصة
 

2 3.9 15 29.4 21 41.2 10 19.6 3 5.9 
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 العـبــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
دتارس  8

الرقابة 
اإلدارية من 

خالؿ 
التقارير 
 .الشهرية

5 9.8 13 25.5 23 45.1 5 9.8 5 9.8 

دتارس  9
الرقابة 

اإلدارية من 
خالؿ متابعة 

تنفيذ 
 .الربامج

5 9.8 12 23.5 21 41.2 12 23.5 1 2.0 

دتارس  10
الرقابة 

اإلدارية من 
خالؿ نسبة 
اظتنجز من 

 .العمل

5 9.8 19 37.3 15 29.4 9 17.6 3 5.9 

دتارس  11
الرقابة 

اإلدارية من 
خالؿ 
 .العمل

6 11.8 14 27.5 23 45.1 5 9.8 3 5.9 



 الرقابة اإلدارية وأثرها على أداء األجهزة اإلدارية              تاسعالعدد ال -جملة البحوث األكادميية 

 

886 

 

 العـبــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
دتارس  12

الرقابة 
اإلدارية من 

خالؿ 
اضتفاظ على 

 اظتعدات
 .وصيانتها

6 11.8 15 29.4 19 37.3 10 19.6 1 2.0 

دتارس الرقابة  13
اإلدارية من 

خالؿ 
مراجعة 
ملفات 
اظتوظفني 
والتقارير 
اظترفوعة 
 .عنهم

11 21.6 10 19.6 17 33.3 10 19.6 3 5.9 

دتارس الرقابة  14
اإلدارية من 
خالؿ بنود 

 .اظتوازنة
 
 
 

7 13.7 10 19.6 28 54.9 5 9.8 1 2.0 
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 العـبــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
دتارس الرقابة  15

اإلدارية من 
خالؿ 
تظلمات 
اصتمهور 
اظتقدمة 
للجهات 
 .العليا

10 19.6 14 27.5 15 29.4 11 21.6 1 2.0 

دتارس الرقابة  16
اإلدارية من 

خالؿ 
مراجعة 
عمليات 
الصرؼ 
 .والقبض

11 21.6 12 23.5 19 37.3 6 11.8 3 5.9 

17 

دتارس 
العملية 

الرقابية من 
خالؿ 

االتصاالت 
السلكية 
 .والالسلكية

 

11 21.6 10 19.6 23 45.1 6 11.8 1 2.0 
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 العـبــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

18 

دتارس الرقابة 
اإلدارية من 

خالؿ 
االتصاالت 

 .السرية

10 19.6 14 27.5 17 33.3 10 19.6 0 0.0 

19 

دتارس الرقابة 
اإلدارية من 

خالؿ 
صناديق 
 .الشكاوى

12 23.5 12 23.5 17 33.3 9 17.6 1 2.0 

20 

دتارس الرقابة 
اإلدارية من 

خالؿ 
االعتماد 
على 
 .الذاكرة

15 29.4 16 31.4 15 29.4 3 5.9 2 3.9 

 املصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان . 
بتوافر العبارات اظتتعلقة حوؿ  دراسةالإلجاابت أفراد عينة والنسيب التوزيع التكراري يبني ( 4جدوؿ رقم )

 نالحظ ما يلي : ومن اصتدوؿ،  ي بلدية طرابل  أساليب الرقابة اإلدارية
دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ نسبة اظتنجز من ) 10لإلجاابت حوؿ العبارة التوزيع التكراري  إف -1

% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات 37.3وبنسبة  العمل( مرتفع  ي فئة منخفض
% و ي فئة اإلجابة عايل 17.6% و ي فئة اإلجابة عايل بنسبة 29.4اإلجابة متوسط بنسبة 
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% من 9.8% من إرتايل اإلجاابت كما ينخفض  ي فئة منخفض جداً بنسبة 5.9جداً بنسبة 
 اظتذكورة.  عبارةدرجة إجابة منخفضة عن الؽتا يشري إىل إرتايل اإلجاابت 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ االعتماد على )  20لإلجاابت حوؿ العبارة التوزيع التكراري  إف -2
% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات 31.4وبنسبة  مرتفع  ي فئة منخفض(  الذاكرة

عايل جداً  % و ي فئة اإلجابة5.9% و ي فئة اإلجابة عايل بنسبة 29.4اإلجابة متوسط بنسبة 
% من 29.4% من إرتايل اإلجاابت كما ينخفض  ي فئة منخفض جدًا بنسبة 3.9بنسبة 

 درجة إجابة منخفضة عن العبارة اظتذكورة . ؽتا يشري إىل إرتايل اإلجاابت 
لإلجاابت حوؿ العبارات األخرى مرتفع  ي فئة متوسط وينخفض  ي فئات التوزيع التكراري  إف -3

ة اإلجابة عايل جدًا كما ينخفض  ي فئة منخفض و ي فئة اإلجابة منخفض اإلجابة عايل و ي فئ
 درجة إجابة متوسطة عن العبارات اظتذكورة . ؽتا يشري إىل جداً بنسبة 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ ) 1حيث يالحظ أف التوزيع التكراري لإلجاابت حوؿ العبارة 
% من إرتايل اإلجاابت وينخفض 35.3وسط وبنسبة ( مرتفع  ي فئة مت سجالت اضتضور واالنصراؼ

% من إرتايل 15.7% و ي فئة اإلجابة عايل جدًا بنسبة 25.5 ي فئات اإلجابة عايل بنسبة 
% و ي فئة اإلجابة منخفض جدًا بنسبة 17.6اإلجاابت كما ينخفض  ي فئة منخفض بنسبة 

 عن العبارات اظتذكورة . درجة إجابة متوسطة ؽتا يشري إىل % من إرتايل اإلجاابت 5.9
دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ الزايرات ) 2ويالحظ أف التوزيع التكراري لإلجاابت حوؿ العبارة 

% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي 31.4( مرتفع  ي فئة متوسط وبنسبة  اظتفاجئة ظتواقع العمل
% من إرتايل اإلجاابت  21.6% و ي فئة اإلجابة عايل جداً بنسبة 15.7فئات اإلجابة عايل بنسبة 

% من 5.9% و ي فئة اإلجابة منخفض جدًا بنسبة 25.5كما ينخفض  ي فئة منخفض بنسبة 
 درجة إجابة متوسطة عن العبارة اظتذكورة . ؽتا يشري إىل إرتايل اإلجاابت 

حيث يالحظ أف التوزيع التكراري لإلجاابت مرتفع  ي فئة متوسط  19وىكذا وصوال إىل العبارة 
% و ي فئة 17.6% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات اإلجابة عايل بنسبة 33.3وبنسبة 

% 23.5ا ينخفض  ي فئة منخفض بنسبة % من إرتايل اإلجاابت كم2.0اإلجابة عايل جداً بنسبة 
درجة إجابة متوسطة ؽتا يشري إىل % من إرتايل اإلجاابت 23.5و ي فئة اإلجابة منخفض جداً بنسبة 

 عن العبارة اظتذكورة . 
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العبارات املتعلقة بتوافر أساليب الرقابة حول  tنتائج اختبار و متوسط يوضح ( 5جدول رقم )
 اإلدارية يف بلدية طرابلس

 العبـــــارة رمزال
متوسط 

 العينة

االحنراف 
املعياري 

 للعينة

 % فرتة ثقة 95
 ملتوسط اجملتمع

 tاختبار
t 

 اجلدولية
مستوى 
احلد  املعنوية

 األدىن
احلد 

 األعلى

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  1
 0.085 1.96 1.76 3.59 2.96 1.12 3.27 .سجالت اضتضور واالنصراؼ

2 
الرقابة اإلدارية من خالؿ دتارس 

 0.213 1.96 1.26 3.56 2.87 1.22 3.22 .الزايرات اظتفاجئة ظتواقع العمل

3 
دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ 

 0.298 1.96 1.05 3.46 2.86 1.06 3.16 .الرقابة الذاتية

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  4
 .مراجعة السجالت

3.10 1.12 2.78 3.41 0.63 1.96 0.534 

دتارس العملية الرقابية من خالؿ  5
 .اظتعايشة اظتيدانية

3.04 1.20 2.70 3.38 0.23 1.96 0.816 

دتارس العملية الرقابية من خالؿ  6
 .االجتماعات واللقاءات الدورية

3.04 1.06 2.74 3.34 0.26 1.96 0.792 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  7
- 3.21 2.67 0.95 2.94 .ؼتتصةصتاف 

0.44 1.96 0.659 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  8
- 3.14 2.54 1.06 2.84 .التقارير الشهرية

1.05 1.96 0.298 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  9
- 3.12 2.57 0.97 2.84 .متابعة تنفيذ الربامج

1.16 1.96 0.252 
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متوسط  العبـــــارة رمزال
 العينة

االحنراف 
املعياري 

 للعينة

 % فرتة ثقة 95
 ملتوسط اجملتمع

 t tاختبار
 اجلدولية

مستوى 
احلد  املعنوية

 األدىن
احلد 

 األعلى

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  10
- 3.02 2.43 1.06 2.73 .العملنسبة اظتنجز من 

1.85 1.96 0.070 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  11
- 2.99 2.42 1.01 2.71 .العمل

2.09 1.96 0.042 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  12
- 2.98 2.43 0.99 2.71 .اضتفاظ على اظتعدات وصيانتها

2.13 1.96 0.038 

13 
دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ 
مراجعة ملفات اظتوظفني والتقارير 

 .اظترفوعة عنهم
2.69 1.19 2.35 3.02 -

1.88 1.96 0.066 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ بنود  14
- 2.92 2.41 0.91 2.67 .اظتوازنة

2.62 1.96 0.012 

15 
خالؿ دتارس الرقابة اإلدارية من 

تظلمات اصتمهور اظتقدمة للجهات 
 .العليا

2.59 1.10 2.28 2.90 -
2.68 1.96 0.010 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  16
 .مراجعة عمليات الصرؼ والقبض

2.57 1.14 2.25 2.89 -
2.71 

1.96 0.009 

دتارس العملية الرقابية من خالؿ  17
- 2.82 2.24 1.03 2.53 .االتصاالت السلكية والالسلكية

3.27 1.96 0.002 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  18
- 2.82 2.24 1.03 2.53 .االتصاالت السرية

3.27 1.96 0.002 



 الرقابة اإلدارية وأثرها على أداء األجهزة اإلدارية              تاسعالعدد ال -جملة البحوث األكادميية 

 

891 

 

متوسط  العبـــــارة رمزال
 العينة

االحنراف 
املعياري 

 للعينة

 % فرتة ثقة 95
 ملتوسط اجملتمع

 t tاختبار
 اجلدولية

مستوى 
احلد  املعنوية

 األدىن
احلد 

 األعلى

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  19
- 2.82 2.20 1.10 2.51 .صناديق الشكاوى

3.18 1.96 0.003 

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ  20
- 2.54 1.94 1.07 2.23 .الذاكرةاالعتماد على 

5.11 1.96 0.000 

 املصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان . 
العبارات اظتتعلقة بتوافر أساليب حوؿ درجة إجابة أفراد عينة الدراسة ( يبني متوسط 5اصتدوؿ رقم )

درجػػػػػة اظتوافػػػػػػػقة على كل مػػنها ومن اصتدوؿ يالحظ مرتبة استنادا إىل الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل  
 ما يلي :

دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ سجالت اضتضور ) 1 حوؿ العباراتإف متوسط اإلجابة 
دتارس الرقابة ) 3( و  دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ الزايرات اظتفاجئة ظتواقع العمل) 2( و واالنصراؼ
 5( و  دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ مراجعة السجالت) 4( و  خالؿ الرقابة الذاتيةاإلدارية من 

دتارس العملية الرقابية من خالؿ االجتماعات ) 6( و دتارس العملية الرقابية من خالؿ اظتعايشة اظتيدانية)
) على الًتتيب  3.04و  3.04و  3.10و  3.16و 3.22و  3.27( تساوي  واللقاءات الدورية

 .  ( قليالً  متوسطمن  كربا 
. (متوسط قلياًل من  قل)ا 2.8و  2.9تساوي  7و  8 حوؿ العباراتإف متوسط اإلجابة و 
دتارس الرقابة ) 8ؼتتصة ( و دتارس الرقابة اإلدارية من خالؿ صتاف ) 7حوؿ العبارات اإلجابة ومتوسط 

(  دارية من خالؿ متابعة تنفيذ الربامجدتارس الرقابة اإل) 9( و  اإلدارية من خالؿ التقارير الشهرية
حوؿ متوسط اإلجابة . و ( متوسط قليالً من  قل) اعلى الًتتيب  2.84و  2.84و  2.94تساوي 
 2.67و  2.69و  2.71و  2.71و  2.73تساوي  14و  13و  12و  11و  10 العبارات

 19و  18و  17و  16و  15 حوؿ العباراتمتوسط اإلجابة . و (اقل من متوسط ) على الًتتيب 
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، (بني منخفض ومتوسط ) على الًتتيب  2.51و  2.53و  2.53و  2.57و  2.59تساوي 
 . (منخفض قليالً من  كربا  ) 2.23تساوي  20 حوؿ العبارةمتوسط اإلجابة و 

درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتتعلقة بتوافر أساليب أف متوسط الصفرية  يةوالختبار الفرض 
درجة أف متوسط البديلة  يةالفرض ) متوسطة ( مقابل 3.0تساوي بلدية طرابل  اإلدارية  ي  الرقابة

)  3.0ال تساوي بلدية طرابل  اإلجابة حوؿ العبارات اظتتعلقة بتوافر أساليب الرقابة اإلدارية  ي 
 . tمت إجراء اختبػار ليس  متوسطة ( . 

 tتقع بني قيميت  10إىل العبارة  1اظتقابلة إىل العبارات من العبارة  وحيث إف قيمة االختبار 
ؽتا  1.96و  -1.96واليت قيمتها تسػاوي  0.05ومستوى معنوية  50اصتدولية بدرجة حرية  tو 

 ( .3.0يشري إىل أف درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتذكورة متوسطة )تساوي 
اقل من  20إىل العبارة  11إىل العبارات من العبارة  اظتقابلة بينما نالحظ أف قيمة االختبار 
ؽتا يشري إىل  -1.96واليت قيمتها تسػاوي  0.05ومستوى معنوية  50اصتدولية بدرجة حرية  -tقيمة 

 ( .3.0أف درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتذكورة منخفضة )اقل من 
 رابلس : أبرز املعوقات اليت تواجهها الرقابة اإلدارية يف بلدية ط -3

العبارات حول  يوضح التوزيع التكراري والنسيب إلجاابت أفراد عينة الدراسة( 6جدول رقم )
 املتعلقة أببرز املعوقات اليت تواجهها الرقابة اإلدارية يف بلدية طرابلس

 العـبـــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
ضعف  1

مهارات 
االتصاؿ مع 

 .اصتمهور

5 9.8 7 13.7 23 45.1 7 13.7 9 17.6 

عدـ وضوح  2
اظتهاـ اظتناطة 

ابظتدراء 
واظتوظفني 
 .والعاملني

4 7.8 10 19.6 19 37.3 10 19.6 8 15.7 
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 العـبـــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
كثرة اظتهاـ  3

والواجبات 
وػتدودية 
 .الوق 

1 2.0 13 25.5 23 45.1 7 13.7 7 13.7 

ندرة وجود  4
نظاـ رقايب 
متخصص 
 .وحديث

6 11.8 10 19.6 15 29.4 15 29.4 5 9.8 

قلة وجود  5
معايري عملية 

لقياس 
 .األداء

3 5.9 12 23.5 22 43.1 8 15.7 6 11.8 

ضعف الوعي  6
ابلرقابة 
 .الذاتية

7 13.7 9 17.6 17 33.3 12 23.5 6 11.8 

عدـ وجود  7
دورات 

تدريبية حوؿ 
الرقابة 
 .اإلدارية

11 21.6 8 15.7 11 21.6 12 23.5 9 17.6 

تعدد اصتهات  8
اليت دتارس 

الرقابة 
 .اإلدارية

6 11.8 8 15.7 22 43.1 10 19.6 5 9.8 
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 العـبـــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
نقص أجهزة  9

االتصاؿ وقلة 
 .فاعليتها

5 9.8 12 23.5 20 39.2 7 13.7 7 13.7 

قلة ؽتارسة  10
الرقابة  ي 

الوق  
 .اظتناسب

10 19.6 8 15.7 15 29.4 10 19.6 8 15.7 

تباعد اظتواقع  11
لإلدارات 
 .واألقسػاـ

6 11.8 11 21.6 18 35.3 11 21.6 5 9.8 

ضعف  12
الرقابة الذاتية 

 العملعندأداء
6 11.8 9 17.6 25 49.0 4 7.8 7 13.7 

تماـ قلة االى 13
ابلتقارير 
الرقابية 
ما  ومتابعة
 .يرد فيها

10 19.6 5 9.8 23 45.1 7 13.7 6 11.8 

احملاابة  14
والعالقات 
  الشخصية
 وفد حتوؿ

اظتساءلة 
 .واحملاسبة

9 17.6 9 17.6 16 31.4 13 25.5 4 7.8 
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 العـبـــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
قلة اىتماـ  15

اظتسؤولني 
بوظيفة 
 .الرقابة

9 17.6 9 17.6 19 37.3 10 19.6 4 7.8 

ضعف  16
الرقابة 
اجملتمعية 
على 

اإلدارات 
 .واألقساـ

7 13.7 10 19.6 21 41.2 11 21.6 2 3.9 

17 

الضغوط 
االجتماعية 
اليت دتارس 
على أجهزة 

 .الرقابة

6 11.8 17 33.3 14 27.5 10 19.6 4 7.8 

18 
صعوبة قياس 
أداء العمل 

 .البلدية ي 
6 11.8 16 31.4 16 31.4 9 17.6 4 7.8 

19 

قلة كفاءة 
التقارير 
الدورية 
اظترفوعة 
للجهات 
 .العليا

11 21.6 12 23.5 11 21.6 14 27.5 3 5.9 
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 العـبـــــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

20 

قلة 
الشكاوى 

اظتقدمة من 
 .اصتمهور

8 15.7 17 33.3 18 35.3 7 13.7 1 2.0 

 املصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان .
أببرز العبارات اظتتعلقة حوؿ  دراسةالإلجاابت أفراد عينة والنسيب التوزيع التكراري يبني ( 6جدوؿ رقم )

 نالحظ ما يلي : ومن اصتدوؿ ، اظتعوقات اليت تواجهها الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل ،
الضغوط االجتماعية اليت دتارس على أجهزة )17لإلجاابت حوؿ العبارات التوزيع التكراري  إف -1

خفض  ي فئات % من إرتايل اإلجاابت وين33.3وبنسبة  مرتفع  ي فئة منخفض(  الرقابة
% و ي فئة اإلجابة عايل 19.6% و ي فئة اإلجابة عايل بنسبة 27.5اإلجابة متوسط بنسبة 

% 11.8% من إرتايل اإلجاابت كما ينخفض  ي فئة منخفض جدًا بنسبة 7.8جدًا بنسبة 
 درجة إجابة منخفضة عن العبارة اظتذكورة . ؽتا يشري إىل من إرتايل اإلجاابت 

(  عدـ وجود دورات تدريبية حوؿ الرقابة اإلدارية) 7لإلجاابت حوؿ العبارة اري التوزيع التكر  إف -2
% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات اإلجابة متوسط 23.5مرتفع  ي فئة عايل وبنسبة 

% و ي فئة منخفض جدًا بنسبة 15.7% و ي فئة اإلجابة منخفض بنسبة 21.6بنسبة 
ؽتا يشري % من إرتايل اإلجاابت 17.6ايل جداً بنسبة % كما ينخفض  ي فئة اإلجابة ع21.6
 درجة إجابة مرتفعة عن العبارة اظتذكورة . إىل 

قلة كفاءة التقارير الدورية اظترفوعة للجهات ) 19لإلجاابت حوؿ العبارة التوزيع التكراري  إف -3
إلجابة % من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات ا27.5( مرتفع  ي فئة عايل وبنسبة العليا

% و  ي فئة منخفض جداً 23.5% و ي فئة اإلجابة منخفض بنسبة 21.6متوسط بنسبة 
ؽتا % من إرتايل اإلجاابت 5.9% كما ينخفض  ي فئة اإلجابة عايل جداً بنسبة 21.6بنسبة 

 درجة إجابة مرتفعة عن العبارة اظتذكورة . يشري إىل 
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رى مرتفع  ي فئة متوسط وينخفض  ي فئات لإلجاابت حوؿ العبارات األخالتوزيع التكراري  إف -4
ؽتا يشري اإلجابة عايل وعايل جدًا كما ينخفض  ي فئة منخفض و ي فئة اإلجابة منخفض جدًا 

 درجة إجابة متوسطة عن العبارات اظتذكورة . إىل 
ضعف مهارات االتصاؿ مع ) 1على سبيل اظتثاؿ فاف التوزيع التكراري لإلجاابت حوؿ العبارة 

% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات اإلجابة 45.1( مرتفع  ي فئة متوسط وبنسبة اصتمهور
% من إرتايل اإلجاابت كما ينخفض 17.6% و ي فئة اإلجابة عايل جدًا بنسبة 13.7عايل بنسبة 

% من إرتايل اإلجاابت 9.8% و ي فئة اإلجابة منخفض جدًا بنسبة 13.7 ي فئة منخفض بنسبة 
 رجة إجابة متوسطة عن العبارة اظتذكورة . دؽتا يشري إىل 

 ظتدراء واظتوظفنيعدـ وضوح اظتهاـ اظتناطة اب) 2إف التوزيع التكراري لإلجاابت حوؿ العبارة  -5
إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات  % من37.3العاملني( مرتفع  ي فئة متوسط وبنسبة و 

% من إرتايل اإلجاابت 15.7بنسبة  % و ي فئة اإلجابة عايل جداً 19.6اإلجابة عايل بنسبة 
% 7.8% و ي فئة اإلجابة منخفض جدًا بنسبة 19.6كما ينخفض  ي فئة منخفض بنسبة 

 درجة إجابة متوسطة عن العبارة اظتذكورة . ؽتا يشري إىل من إرتايل اإلجاابت 
توزيع ( حيث يالحظ أف ال قلة الشكاوى اظتقدمة من اصتمهور) 20وىكذا وصوال إىل العبارة   

% من إرتايل اإلجاابت 35.3التكراري لإلجاابت حوؿ العبارة مرتفع  ي فئة متوسط وبنسبة 
% من إرتايل 2.0% و ي فئة اإلجابة عايل جداً بنسبة 13.7وينخفض  ي فئات اإلجابة عايل بنسبة 

% و ي فئة اإلجابة منخفض جدًا بنسبة 33.3اإلجاابت كما ينخفض  ي فئة منخفض بنسبة 
 درجة إجابة متوسطة عن العبارة اظتذكورة . ؽتا يشري إىل من إرتايل اإلجاابت  15.7%
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 العبارات املتعلقة أببرز املعوقات حول  tنتائج اختبار و متوسط يوضح ( 7جدول رقم )
 اليت تواجهها الرقابة اإلدارية يف بلدية طرابلس

 العـبـــــارة الرمز
متوسط 

 العينة

االحنراف 
املعياري 

 للعينة

 % فرتة ثقة95
 ملتوسط اجملتمع

 tاختبار
t 

 اجلدولية
مستوى 
احلد  املعنوية

 األدىن
احلد 

 األعلى

ضعف مهارات االتصاؿ مع  1
 0.344 1.96 0.96 3.49 2.83 1.17 3.16 .اصتمهور

2 
عدـ وضوح اظتهاـ اظتناطة ابظتدراء 

 0.337 1.96 0.97 3.48 2.83 1.16 3.16 .واظتوظفني والعاملني

3 
كثرة اظتهاـ والواجبات وػتدودية 

 0.411 1.96 0.83 3.40 2.83 1.01 3.12 .الوق 

ندرة وجود نظاـ رقايب متخصص  4
 .وحديث

3.06 1.17 2.73 3.39 0.36 1.96 0.722 

 0.792 1.96 0.26 3.34 2.74 1.06 3.04 .قلة وجود معايري عملية لقياس األداء 5
 0.908 1.96 0.12 3.36 2.68 1.21 3.02 .ابلرقابة الذاتيةضعف الوعي  6

عدـ وجود دورات تدريبية حوؿ  7
 1.000 1.96 0.00 3.40 2.60 1.41 3.00 .الرقابة اإلدارية

تعدد اصتهات اليت دتارس الرقابة  8
 1.000 1.96 0.00 3.31 2.69 1.11 3.00 .اإلدارية

 0.904 1.96 0.12- 3.31 2.65 1.16 2.98 .نقص أجهزة االتصاؿ وقلة فاعليتها 9
 0.835 1.96 0.21- 3.34 2.58 1.34 2.96 .قلة ؽتارسة الرقابة  ي الوق  اظتناسب 10
 0.808 1.96 0.24- 3.28 2.64 1.15 2.96 .تباعد اظتواقع لإلدارات واألقساـ 11
 0.714 1.96 0.37- 3.26 2.62 1.14 2.94 .ضعف الرقابة الذاتية عند أداء العمل 12



 الرقابة اإلدارية وأثرها على أداء األجهزة اإلدارية              تاسعالعدد ال -جملة البحوث األكادميية 

 

111 

 

متوسط  العـبـــــارة الرمز
 العينة

االحنراف 
املعياري 

 للعينة

 % فرتة ثقة95
 ملتوسط اجملتمع

 t tاختبار
 اجلدولية

مستوى 
احلد  املعنوية

 األدىن
احلد 

 األعلى

قلة االىتماـ ابلتقارير الرقابية ومتابعة  13
 0.497 1.96 0.68- 3.23 2.54 1.23 2.88 .ما يرد فيها

احملاابة والعالقات الشخصية حتوؿ  14
 0.491 1.96 0.69- 3.22 2.54 1.21 2.88 .دوف اظتساءلة واحملاسبة

 0.290 1.96 1.07- 3.15 2.49 1.18 2.82 .قلة اىتماـ اظتسؤولني بوظيفة الرقابة 15

ضعف الرقابة اجملتمعية على اإلدارات  16
 0.237 1.96 1.20- 3.12 2.53 1.05 2.82 .واألقساـ

الضغوط االجتماعية اليت دتارس على  17
 0.182 1.96 1.35- 3.10 2.46 1.14 2.78 .أجهزة الرقابة

 0.175 1.96 1.38- 3.10 2.47 1.12 2.78 .البلديةصعوبة قياس أداء العمل  ي  18

قلة كفاءة التقارير الدورية اظترفوعة  19
 0.123 1.96 1.57- 3.08 2.37 1.25 2.73 .للجهات العليا

 0.001 1.96 3.41- 2.81 2.25 0.99 2.53 .قلة الشكاوى اظتقدمة من اصتمهور 20
 املصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان .

العبارات اظتتعلقة أببرز حوؿ درجة إجابة أفراد عينة الدراسة ( يبني متوسط 7) اصتدوؿ رقم 
مرتبة استنادا إىل درجة اظتوافقة على كل منها اظتعوقات اليت تواجهها الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل  

 اصتدوؿ يالحظ ما يلي :ومن 
عدـ ) 2( و  اصتمهورضعف مهارات االتصاؿ مع ) 1إف متوسط اإلجابة حوؿ العبارات  

 4( و  كثرة اظتهاـ والواجبات وػتدودية الوق ) 3العاملني( و و  ظتدراء واظتوظفنيوضوح اظتهاـ اظتناطة اب
ضعف الوعي ) 6( و  ضعف الوعي ابلرقابة الذاتية) 5( و  ندرة وجود نظاـ رقايب متخصص وحديث)
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 كرب) ا  على الًتتيب 3.02و  3.04و 3.06و  3.12و  3.16و  3.16( تساوي  ابلرقابة الذاتية
اف متوسط . و  ( متوسط ) 3.0تساوي  8و 7 حوؿ العباراتمتوسط اإلجابة . و (قليالً  متوسطمن 

 2.96و  2.98تساوي  16و  15و  14و  13و 12و  11و  10و  9 حوؿ العباراتاإلجابة 
. ( ليالً متوسط قمن  قل) اعلى الًتتيب  2.82و 2.82و  2.88و  2.88و  2.94و  2.96و 

 18( و الضغوط االجتماعية اليت دتارس على أجهزة الرقابة) 17حوؿ العبارات اإلجابة ومتوسط 
(  قلة كفاءة التقارير الدورية اظترفوعة للجهات العليا) 19البلدية( و  ي  العمل داءأصعوبة قياس )

 حوؿ العبارةمتوسط اإلجابة . و ( متوسطمن قل ) اعلى الًتتيب  2.73و  2.78و  2.78تساوي 
 .  (بني متوسط ومنخفض )  2.53( تساوي قلة الشكاوى اظتقدمة من اصتمهور) 20

درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتتعلقة أببرز اظتعوقات أف متوسط الصفرية  يةوالختبار الفرض 
أف البديلة  يةرضالف )متوسطة( مقابل 3.0اليت تواجهها الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل  تساوي 

درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتتعلقة أببرز اظتعوقات اليت تواجهها الرقابة اإلدارية  ي بلدية متوسط 
 . tمت إجراء اختبار )ليس  متوسطة( .  3.0طرابل  ال تساوي 

( أقل من قلة الشكاوى اظتقدمة من اصتمهور) 20 اظتقابلة إىل العبارة وحيث إف قيمة االختبار 
ؽتا يشري إىل  -1.96واليت قيمتها تساوي  0.05ومستوى معنوية  50اصتدولية بدرجة حرية -t مةقي

 ( .  3.0أف درجة اإلجابة حوؿ العبارة اظتذكورة منخفضة )اقل من 
اصتدولية  tو  -t اظتقابلة إىل العبارات األخرى تقع بني قيميت بينما نالحظ أف قيمة االختبار 

ؽتا يشري إىل أف  1.96و  -1.96 واليت قيمتها تساوي 0.05ومستوى معنوية  50بدرجة حرية 
 ( . 3.0درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتذكورة متوسطة ) تساوي 

 أبرز املقرتحات لتطوير الرقابة اإلدارية يف بلدية طرابلس : -4
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العبارات حول التوزيع التكراري والنسيب إلجاابت أفراد عينة الدراسة  يوضح (8جدول رقم )
 املتعلقة أببرز املقرتحات لتطوير الرقابة اإلدارية يف بلدية طرابلس

 العـبـــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
اعتماد قيم  1

الثقافة 
والنزاىة 

ونظافة اليد 
 ي تقوًن 

 .األداء

1 2.0 5 9.8 18 35.3 9 17.6 18 35.3 

تشجيع  2
اظتنافسة بني 
اإلدارات 
واألقساـ 
حوؿ 

معدالت 
 .األداء

2 3.9 8 15.7 10 19.6 18 35.3 13 25.5 

تصميم نظاـ  3
رقايب يتالءـ 
مع عمل 

 .البلدية

1 2.0 9 17.6 13 25.5 14 27.5 14 27.5 

كتب أف  4
تكوف ىناؾ 

حوافز 
مادية 

5 9.8 8 15.7 11 21.6 7 13.7 20 39.2 
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 العـبـــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
ومعنوية 

تتناسب مع 
ما مت إؾتازه 
 .من أعماؿ

تشجيع  5
العاملني 
وتوعيتهم 
مبمارسة 
الرقابة 
 .الذاتية

5 9.8 6 11.8 15 29.4 12 23.5 13 25.5 

تفعيل دور  6
اإلعالـ  ي 

متابعة 
 .الشكاوى

3 5.9 8 15.7 15 29.4 14 27.5 11 21.6 

االىتماـ  7
بشكاوى 
اصتمهور 
بنشر 
صناديق 
الشكاوى 
أو عرب 

وسائل 
 .اإلعالـ

2 3.9 11 21.6 18 35.3 5 9.8 15 29.4 
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 العـبـــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
توثيق  8

األخطاء 
واالؿترافات 
ونشرىا  ي 
التقارير 
 .الشهرية

4 7.8 7 13.7 15 29.4 15 29.4 10 19.6 

تكوين  9
وحدات 
رقابية 

متخصصة 
 ي قياس 

 .األداء

1 2.0 12 23.5 17 33.3 10 19.6 11 21.6 

دخاؿ إ 10
وسائل 
اتصاالت 

متطورة مثل 
)أجهزة 
االتصاؿ 
الصوتية 
 واظترئية(
إلجراء 
 الرقابة.

 

7 13.7 7 13.7 12 23.5 12 23.5 13 25.5 
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 العـبـــارة ت
 عايل جداً  عايل متوسط منخفض منخفض جداً 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
تعديل  11

اللوائح 
والتعليمات 
اظتتعلقة 
إبجراءات 
الرقابة 
 .اإلدارية

3 5.9 9 17.6 18 35.3 11 21.6 10 19.6 

وضع فتاذج  12
رقابية جديدة 
ترفع بصفة 
دورية حوؿ 

 .األداء

3 5.9 7 13.7 22 43.1 10 19.6 9 17.6 

تفعيل دور  13
الرقابة 
 .اجملتمعية

4 7.8 6 11.8 21 41.2 12 23.5 8 15.7 

زايدة عقد  14
اللقاءات 

الدورية بني 
اظتسؤولني 
 .واتبعيهم

2 3.9 8 15.7 23 45.1 11 21.6 7 13.7 

زايدة الربامج  15
التدريبية 

حوؿ الرقابة 
 .اإلدارية

7 13.7 14 27.5 15 29.4 9 17.6 6 11.8 
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 املصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان .
العبارات  حوؿ دراسةالإلجاابت أفراد عينة والنسيب التوزيع التكراري يبني ( 8جدوؿ رقم ) 
 نالحظ ما يلي : ومن اصتدوؿ أببرز اظتقًتحات لتطوير الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل  ،اظتتعلقة 

اعتماد قيم الثقافة والنزاىة ونظافة اليد  ي تقوًن ) 1لإلجاابت حوؿ العبارة التوزيع التكراري  إف -1
% من إرتايل اإلجاابت ولكل منهما 35.3( مرتفع  ي فئيت عايل جداً ومتوسط وبنسبة  األداء

% و ي 9.8% و ي فئة اإلجابة منخفض بنسبة 17.6وينخفض  ي فئات اإلجابة عايل بنسبة 
درجة إجابة مرتفعة ؽتا يشري إىل % من إرتايل اإلجاابت 2.0فئة اإلجابة منخفض جدًا بنسبة 

 ة.عن العبارة اظتذكور 
البلدية (  مع عمل يتالءـتصميم نظاـ رقايب ) 3لإلجاابت حوؿ العبارة التوزيع التكراري  إف -2

% من إرتايل اإلجاابت لكل منهما 27.5مرتفع  ي فئيت اإلجابة عايل وعايل جدًا وبنسبة 
% 17.6% و ي فئة اإلجابة منخفض بنسبة 25.5وينخفض  ي فئات اإلجابة متوسط بنسبة 

 2درجة إجابة مرتفعة جدًا عن العبارة ؽتا يشري إىل % 2.0ض جدًا بنسبة و  ي فئة منخف
 اظتذكورة.

كتب أف تكوف ىناؾ حوافز مادية ومعنوية ) 4لإلجاابت حوؿ العبارة التوزيع التكراري  إف -3
% من إرتايل 39.2( مرتفع  ي فئة عايل جدًا وبنسبة  تتناسب مع ما مت إؾتازه من أعماؿ

% و ي فئة اإلجابة متوسط بنسبة 13.7فئات اإلجابة عايل بنسبة  اإلجاابت وينخفض  ي
% و ي فئة اإلجابة منخفض جدًا بنسبة 15.7% كما ينخفض  ي فئة منخفض بنسبة 21.6
 درجة إجابة مرتفعة جداً عن العبارة اظتذكورة.ؽتا يشري إىل % من إرتايل اإلجاابت 9.8

أجهزة "إدخاؿ وسائل اتصاالت متطورة مثل ) 10لإلجاابت حوؿ العبارة التوزيع التكراري  إف -4
% من إرتايل 25.5( مرتفع  ي فئة عايل جدًا وبنسبة إلجراء الرقابة "االتصاؿ الصوتية واظترئية

% لكل منهما كما ينخفض 23.5اإلجاابت وينخفض  ي فئيت اإلجابة عايل ومتوسط بنسبة 
ؽتا منهما من إرتايل اإلجاابت % لكل 13.7 ي فئيت اإلجابة منخفض ومنخفض جدًا بنسبة 

 اظتذكورة . 4ة درجة إجابة مرتفعة عن العبار يشري إىل 
لإلجاابت حوؿ العبارات األخرى مرتفع  ي فئة متوسط وينخفض  ي فئات التوزيع التكراري  إف -5

ؽتا يشري إىل اإلجابة عايل و عايل جدًا كما ينخفض  ي فئيت اإلجابة منخفض ومنخفض جدًا 
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على سبيل اظتثاؿ فاف التوزيع التكراري  5متوسطة عن العبارة اظتذكورة  ي العبارة درجة إجابة 
( مرتفع  ي فئة  تشجيع العاملني وتوعيتهم مبمارسة الرقابة الذاتية)  5لإلجاابت حوؿ العبارة 

% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات اإلجابة عايل بنسبة 29.4متوسط وبنسبة 
% من إرتايل اإلجػػػػػػاابت كما ينػػػػػػخفض  ي فئيت اإلجػػػػػػػابة 25.5نسبة % و عايل جداً ب23.5

ؽتا % من إرتايل اإلجاابت على الًتتيب 9.8% و 11.8منخفػػػػػض و منخفض جدًا بنسبة 
 درجة إجابة متوسطة عن العبارة اظتذكورة .يشري إىل 

زايدة الربامج التدريبية اابت حوؿ العبارة )فاف التوزيع التكراري لإلج 15وىكذا وصوال إىل العبارة   
% من إرتايل اإلجاابت وينخفض  ي فئات 29.4( مرتفع  ي فئة متوسط وبنسبة  حوؿ الرقابة اإلدارية
% من إرتايل اإلجاابت كما ينخفض  ي 11.8% و عايل جدًا بنسبة 17.6اإلجابة عايل بنسبة 

% من إرتايل اإلجاابت على الًتتيب 13.7 % و27.5فئيت اإلجابة منخفض ومنخفض جداً بنسبة 
 درجة إجابة متوسطة عن العبارة اظتذكورة .ؽتا يشري إىل 
 العبارات املتعلقة أببرز املقرتحات لتطويرحول  tنتائج اختبار و متوسط  يوضح (9جدول رقم )

 الرقابة اإلدارية يف بلدية طرابلس

 العـبـــــارة الرمز
متوسط 

 العينة

االحنراف 
املعياري 

 للعينة

 % فرتة ثقة95
 ملتوسط اجملتمع

 tاختبار
t 

 اجلدولية
مستوى 
احلد  املعنوية

 األدىن
احلد 

 األعلى

اعتماد قيم الثقافة والنزاىة ونظافة اليد  ي  1
 0.000 1.96 4.79 4.06 3.43 1.11 3.75 .تقوًن األداء

تشجيع اظتنافسة بني اإلدارات واألقساـ  2
 0.000 1.96 3.90 3.95 3.31 1.15 3.63 .األداء حوؿ معدالت

تصميم نظاـ رقايب يتالءـ مع عمل  3
 0.000 1.96 3.83 3.93 3.29 1.13 3.61 .البلدية

4 
كتب أف تكوف ىناؾ حوافز مادية ومعنوية 

 .تتناسب مع ما مت إؾتازه من أعماؿ
 

3.57 1.40 3.17 3.96 2.89 1.96 0.006 
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 العـبـــــارة الرمز
متوسط 

 العينة

االحنراف 
املعياري 

 للعينة

 % فرتة ثقة95
 ملتوسط اجملتمع

 tاختبار
t 

 اجلدولية
مستوى 
احلد  املعنوية

 األدىن
احلد 

 األعلى

وتوعيتهم مبمارسة الرقابة تشجيع العاملني  5
 0.019 1.96 2.43 3.79 3.07 1.27 3.43 .الذاتية

 0.011 1.96 2.63 3.76 3.10 1.17 3.43 .تفعيل دور اإلعالـ  ي متابعة الشكاوى 6

االىتماـ بشكاوى اصتمهور بنشر صناديق  7
 0.028 1.96 2.27 3.74 3.04 1.23 3.39 .الشكاوى أو عرب وسائل اإلعالـ

توثيق األخطاء واالؿترافات ونشرىا  ي  8
 0.022 1.96 2.36 3.73 3.06 1.19 3.39 .التقارير الشهرية

تكوين وحدات رقابية متخصصة  ي قياس  9
 0.030 1.96 2.23 3.67 3.04 1.13 3.35 .األداء

10 
   إدخاؿ وسائل اتصاالت متطورة مثل

( إلجراء )أجهزة االتصاؿ الصوتية واظترئية
 الرقابة.

3.33 1.37 2.95 3.72 1.74 1.96 0.088 

تعديل اللوائح والتعليمات اظتتعلقة  11
 0.059 1.96 1.94 3.64 2.99 1.16 3.31 .إبجراءات الرقابة اإلدارية

وضع فتاذج رقابية جديدة ترفع بصفة  12
 0.062 1.96 1.91 3.60 2.98 1.10 3.29 .دورية حوؿ األداء

 0.085 1.96 1.76 3.59 2.96 1.12 3.27 .اجملتمعيةتفعيل دور الرقابة  13

زايدة عقد اللقاءات الدورية بني اظتسؤولني  14
 0.079 1.96 1.79 3.54 2.97 1.02 3.25 .واتبعيهم

زايدة الربامج التدريبية حوؿ الرقابة  15
 0.424 1.96 0.81- 3.21 2.52 1.22 2.86 .اإلدارية

 ابالعتماد على استمارة االستبيان .املصدر : من عمل الباحث  
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العبارات اظتتعلقة أببرز اظتقًتحات حوؿ درجة إجابة أفراد عينة الدراسة ( يبني متوسط 9اصتدوؿ رقم )
مرتبة استنادا إىل درجة اظتوافقة على كل منها ومن اصتدوؿ لتطوير الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل  

 يالحظ ما يلي :
اعتماد قيم الثقافة والنزاىة ونظافة اليد  ي تقوًن )  1 حوؿ العبػػاراتف متوسط اإلجابة إ 
تصميم نظاـ رقايب ) 3( و حوؿ معدالت األداء اإلدارات واألقساـتشجيع اظتنافسة بني ) 2و (  األداء
. ومتوسط (عايل من  قل) ا على الًتتيب 3.61و 3.63و  3.75 البلدية( تساوي مع عمل يتالءـ
كتب أف تكوف ىناؾ حوافز مادية ومعنوية تتناسب مع ما مت إؾتازه من )  4لعبارات حوؿ ااإلجابة 
تفعيل دور اإلعالـ  ي متابعة ) 6( و تشجيع العاملني وتوعيتهم مبمارسة الرقابة الذاتية) 5( و  أعماؿ

متوسط اإلجابة ، و (بني متوسط وعايل )على الًتتيب 3.43و  3.43و  3.57( تساوي الشكاوى
 3.35و  3.39و  3.39تساوي  14و  13و  12و  11و  10و  9و  8و  7 عباراتحوؿ ال
اف . و (اكرب من متوسط قلياًل )  على الًتتيب 3.25و  3.27و  3.29و  3.31و  3.33و 

 قل)ا 2.86( تساوي  زايدة الربامج التدريبية حوؿ الرقابة اإلدارية) 15حوؿ العبارة متوسط اإلجابة 
 .  (متوسط قليالً من 

درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتتعلقة أببرز اظتقًتحات أف متوسط الصفرية  يةوالختبار الفرض  
أف متوسط البديلة  يةالفرض ) متوسطة ( مقابل 3.0لتطوير الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل  تساوي 

ة  ي بلدية طرابل  ال تساوي درجة اإلجابة حوؿ العبارات اظتتعلقة أببرز اظتقًتحات لتطوير الرقابة اإلداري
 . tمت إجراء اختبار ) ليس  متوسطة ( .  3.0

 9و 8و  7و  6و  5و  4و  3و  2و  1اظتقابلة إىل العبارات  وحيث إف قيمة االختبار 
ؽتا  1.96واليت قيمتها تساوي  0.05ومستوى معنوية  50اصتدولية بدرجة حرية  t اكرب من قيمة

 ( .  3.0حوؿ العبارات اظتذكورة عالية ) اكرب من  يشري إىل أف درجة اإلجابة
تقع  15و  14و  13و  12و  11و  10اظتقابلة إىل العبارات  نالحظ أف قيمة االختبار 
و  -1.96واليت قيمتها تسػاوي  0.05ومستوى معنوية  50اصتدولية بدرجة حرية  tو  -tبني قيميت 
 ( .3.0رات اظتذكورة متوسطة )تساوي ؽتا يشري إىل أف درجة اإلجابة حوؿ العبا 1.96
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 النتائــــج :
من خالؿ ىذه الدراسة اليت تناولنا فيها موضوع الرقابة اإلدارية وأثرىا على مستوى األداء ،  

ودراسة حالة بلدية طرابل  ، ـترج أبىم النتائج اليت توصل  إليها ىذه الدراسة ، وقد كان  على 
 النحو اآليت :

 
يتضح ؽتا تقدـ  ي البحث أف حتقيق برامج واستهدافات لواقع الرقابة اإلدارية وأثرىا على األداء  ي  -1

بلدية طرابل  وتصوراهتا الكلية والشاملة ، منخفضة خصوصاً لدى األجهزة اإلدارية واليت أخذت 
وىل واليت تنص وىذا يثب  الفرضية األ ي تطبيقاهتا الرقابية جلب واكتساب القدرة التكنولوجية ، 

على وجود عالقة بني إدخاؿ التقنية اإلدارية اضتديثة  ي غتاؿ الرقابة اإلدارية وحتسني مستوى األداء 
 .العمل ، يساعد على حتقيق فاعلية أداء 

تدين مستوى االىتماـ بتوفري أساليب الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل   ي غتاؿ الرقابة اإلدارية  -2
وفق فلسفات ومناىج دتر بتحوالت جوىرية ، جتعل الرقابة تليق ابلرجل القيادي  وأثرىا على األداء

للعملية الرقابية ولقدراتو الكمينة وتستطيع تلبية حاجات ومصاحل غتتمع منتج ومبدع  ي مناخ 
 علمي غري ملوث ، يوفر الفرص والوسائل ويشجع على اإلبداع والعطاء .

ها الرقابة اإلدارية  ي بلدية طرابل  ، فضاًل عن غياب الواقع ضعف االىتماـ ابظتعوقات اليت تواجه -3
التخطيطي األفضل الذي يستند على نقاش واسع للمخططني وواضعي السياسات حوؿ تصميم 

الذي نتكن أف يوفره اظتخططوف  التفضيالت فيما متص العالقة بني مستوى ونوعية العمل الرقايب
 ة .لتحقيق الرقابة اإلدارية داخل البلدي

لقد ثب  من خالؿ التقييمات السابقة االعتماد على اظتقًتحات لتطوير الرقابة اإلدارية للبلدية  -4
واليت من بينها األس  العلمية واطتربات الرقابية بدرجة كبرية ، وال متفى على اظتتتبع عتذا البحث، 

تائج إكتابية ابلغة ( ، أبف التقييمات اليت أجري  لنتائج ىذه التجارب قد أفرزت ن9جدوؿ رقم )
األقتية ؽتا يدعي ابلضرورة أقتية التأكيد على النظر  ي االسًتاتيجيات السائدة  ي ىذا اجملاؿ حبيث 
هتدؼ إىل هتيئة األس  العلمية واطتربات الرقابية من أجل االرتقاء ابألداء ، وىذا يثب  الفرضية 

ية وإحداث إصالحات جذرية  ي مفاىيم الثانية اليت تنص على أف تطوير األجهزة اإلدارية للبلد
 وتطبيقات الرقابة اإلدارية من شأنو أف متلق رقابة إدارية حقيقية .
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 التوصيــات :
 ي ضوء النتائج السابق ذكرىا وأىداؼ الدراسة يقدـ الباحث إطارًا عامًا السًتاتيجية  

ات اضتالية واظتستقبلية مبا يساعد على متكاملة للرقابة اإلدارية ببلدية طرابل  أتخذ  ي اعتبارىا االحتياج
إحداث التطوير لألداء من أجل زايدة الفاعلية الكلية عتذه البلدية ، وفيما يلي عناصر االسًتاتيجية 

 اظتقًتحة :
تكثيف اصتهود اظتبذولة  ي سبيل إعداد برامج لواقع الرقابة اإلدارية واضتفاظ على الطاقات  -1

ها ، من أجل إدراؾ طبيعة اإلشكالية اليت تواجو البلدايت  ي اظتتيسرة وتطويرىا وتوسيع نطاق
غتاؿ تنمية األداء ، وصوالً ألساس قضية جذرية أال وىي أف أي تشوه  ي الرقابة اإلدارية يولد 

 تشوىاً خطرياً  ي األداء بشكل عاـ .
غري اظتتبصر العمل على اكتساب القدرة التقنية الفعالة واظتالئمة ، وىذا يعين عدـ االسترياد  -2

للتكنولوجيا و ي نف  الوق  عدـ التسليم اظتظلل أبف استرياد التقنية يعين )نقل التكنولوجيا( 
، وابلتايل يستوجب السعي لتوفري التقنية اظتساعدة لتحقيق ذلك ، وعلى ذلك فإف تطوير 

لذايت وصواًل إىل وتنمية الرقابة اإلدارية يستلـز جلب التقنية الذاتية ومن مث تطويرىا ابإلبداع ا
 رقابة إدارية نشطة إىل جانب األداء مع الربط واالنسجاـ بينهما .

تطوير أداء العمل ، ويستوجب ذلك مواجهة معوقات الرقابة اإلدارية بضرورة إدخاؿ البعد  -3
البشري  ي التخطيط اإلفتائي مبعناه الشامل اظتتضمن قياـ عقالنية رقابية تعتمد العلم والبحث 

اظتالئم ، والتخطيط الرشيد كجزء أساسي من قاعدة التطوير الضرورية وصواًل إىل  والتدريب
 الرقابة اإلدارية اصتديدة .

ومن أجل انطالؽ مسرية الرقابة اإلدارية على األجهزة اإلدارية للبلدية يتطلب استلهاـ  -4
خلص من الوىم اطتربات الرقابية واألس  العلمية وجتنيد ىذه اطتربات  ي خدمة اجملتمع ، والت

القائػم أبف النموذج القدًن ىػو النموذج اصتدير ابلتقليد وعلى ذلك ينبغي التأكيػد على 
اطتربات الذاتية على أساس تفاعل عضوي حي وجاد يسعػى إىل النضاؿ اظتتواصل من أجل 

ا كاف نصيبو الرقابة اإلدارية وكلما اختذ ىػذا اظتوضوع ػ هتيئة اطتربة الرقابية ػ شكاًل منظمًا كلم
 من النجاح أفضل وأكثر اطمئناانً ظتسرية الرقابة اإلدارية على البلدايت .
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Management control and its impact on the performance 
of the administrative organs 
(Case Study on the administrative system of the 
Municipality of Tripoli) 
Abstract : 
  Can discern that the breadth of topics covered in this study 
embodies and without doubt the importance of administrative 
control over the performance, it must be emphasized that the 
extension of these hubs must include that of the leader himself to 
his environment and activities and to develop it through the 
vision of management control concepts and objectives to be able 
to make decisions and choices that result in a trade-off between 
them to raise the level of performance .  
All this demonstrates the importance of management control and 
difficult to achieve at the same time, though a shift years which 
can make partial updates that we were highlighted in the body of 
research, though the power of change can be perceived if we 
realize the problem that have been studied in the context of the 
administrative organs of municipalities are experiencing 
problems management control and its impact on the level of a 
private performance of municipalities, and manifestations of lack 
of compliance with regulations and laws and disrupt public 
interests, as well as non-optimal use of technology and 
information to facilitate the audit work on the work of the 
Department and the consequent problems and obstacles facing 
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the success of the regulatory process and its impact on improving 
the level of the performance .  
It must be emphasized that with the fulfillment of all 
requirements and the recommendations and observations, success 
in hard and effective trend towards administrative control over 
the performance remains arduous and slow task, and continue 
the march regulatory exposed to various risks     - types, 
especially interrupted often - a must if the national struggle to 
meet these risk, thus achieving a new comprehensive monitoring 
mechanism be more spacious than traditional control mechanism 
known, mainly focusing on the decision-makers - leaders - and 
of course, these leaders will not constitute an influential part in 
the regulatory process is not characterized to realize a sound 
society issues and were not equipped to serve the interests . 
   Key words: administrative controls, the administrative 
apparatus, the Municipality of Tripoli, administrative 
performance, administrative decentralization, control methods, 
directors, employees, workers . 
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