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  : المستخلص

والتطور الذي شهدته وزارة الداخلية بالسودان إال أن تقويم أدائها يتطلب تطبيق نظام تمثلت مشكلة البحث في أنه بالرغم من التأهيل 
  .ة من دور إيجابي في تقويم األداءالمراجعة اإلدارية بصورة سليمة وذلك لما تلعبه المراجعة اإلداري

 و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

 تقويم كفاءة األداء والفعالية في وزارة الداخلية بالسودان.إن تطبيق المراجعة اإلدارية يساهم في  .1
 إن تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة يساهم في تحقيق األهداف المرجوة والمخطط لها في وزارة الداخلية بالسودان .  .2
لية ح البدائل المناسبة لوزارة الداخإن المراجعة اإلدارية تسهم بصورة واضحة في إيجاد الحلول المالئمة للمشكالت اإلدارية واقترا .3

 بالسودان .
 إن المراجعة اإلدارية أداة لترشيد األداء وذلك بتوضيح نقاط الضعف والقصور في الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بالسودان . .4

 وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها : 

 إدارة واحدة تحت مسمى إدارة المراجعة اإلدارية بوزارة الداخلية.ضرورة دمج إدارتي المراجعة الداخلية والتفتيش في  .1
 ضرورة تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة تحقيقًا لكفاءة األداء وفعاليته بوزارة الداخلية. .2

 : الكلمات المفتاحية 

 .كفاءة األداء ، فعالية األداءالمراجعة اإلدارية ، تقويم األداء ، 

 المقدمة :

لية خأظهرت اإلتجاهات الحديثة أهمية المراجعة اإلدارية ودورها في تقويم أداء المنشآت الخدمية باعتبارها إمتدادًا طبيعيًا للمراجعة الدا
والتي كانت تقتصر في بادئ األمر على مراجعة النواحي المالية والمحاسبية دون سواها لتهتم المراجعة اإلدارية بتركيز اإلهتمام على 

 األنظمة المحاسبية والرقابية والسياسات اإلدارية المرسومة بقصد التأكد من تنفيذها حسب الخطط الموضوعة .  فحص

ورة صلما كانت المراجعة اإلدارية لم تلق اهتمامًا متزايدًا بنفس المستوى الذي القته المراجعة الداخلية فقد كان لزامًا أن يتم التفكير ب
بالمراجعة اإلدارية  في المنشآت الخدمية لترشيد القرارات اإلدارية وبناء على ذلك جاء هذا البحث للتعريف بماهية جدية في االهتمام 

 المراجعة اإلدارية وإبراز الدور الذي تلعبه في تقويم أداء هذه المنشآت بالسودان متناواًل وزارة الداخلية كدراسة حالة .

 مشكلة البحث :

لتطور الذي شهدته وزارة الداخلية بالسودان خالل الفترة األخيرة إال أن تقويم أداء هذه المنشأة بصورة واضحة ال بالرغم من التأهيل وا
قديم تيتم إال بتطبيق نظام المراجعة اإلدارية وإلبراز الدور الذي تلعبه المراجعة اإلدارية في تقويم أدائها كمنشأة خدمية رائدة مناط بها 

 طرح الباحث التساؤالت اآلتية :العديد من الخدمات ي
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 هل تطبق وزارة الداخلية بالسودان نظام المراجعة اإلدارية  ؟ .1
 هل للمراجعة اإلدارية دور في تقويم كفاءة األداء بوزارة الداخلية؟ .2
 هل للمراجعة اإلدارية أثر في تقويم فعالية األداء في وزارة الداخلية بالسودان؟  .3

  أهداف البحث :
 إلى تحقيق األهداف اآلتية :يهدف البحث 

 دراسة ومعرفة دور المراجعة اإلدارية في تقويم كفاءة أداء وزارة الداخلية بالسودان.  .1
 التعرف على المراجعة اإلدارية في تقويم فعالية أداء وزارة الداخلية في السودان.  .2
 م أداء الهيكل التنظيمي .. بيان دور المراجعة اإلدارية في تحقيق السياسات اإلدارية المخططة وتقوي3

 يهدف البحث إلى اختبار الفرضيات اآلتية:  فرضيات البحث :

 تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابًا في تقويم كفاءة أداء وزارة الداخلية بالسودان . .1
 تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابًا في تقويم فعالية أداء وزارة الداخلية بالسودان . .2
 تنبع أهمية هذا البحث من اآلتي : :  بحثأهمية ال 

 أهمية الدور الذي تلعبه المراجعة اإلدارية في تقويم األداء بوزارة الداخلية بالسودان . .1
 أهمية الدور الذي تلعبه المراجعة اإلدارية في تحسين كفاءة وفعالية أداء وزارة الداخلية بالسودان . .2
 السياسات اإلدارية المخططة وتقويم أداء الهيكل التنظيمي .أهمية دور المراجعة اإلدارية في تحقيق  .3
 حدود البحث : .4

 وزارة الداخلية ـــ السودان.: حدود مكانية
 م .2014 حدود زمانية:

  : منهجية الدراسة
نباطي  لتحديد االستاتبعت الدراسة كاًل من المنهج التاريخى لتتبع الدراسات السابقة والتى لها عالقة بموضوع هذا البحث ، والمنهج 

محاور البحث وصياغة الفرضيات ، وتم استخدام اسلوب العينة الميسرة فى جمع البيانات واعتمدت الدراسه في جمع البيانات على 
 المصادر األولية مثل اإلستبانة ، المالحظة و المصادر الثانوية مثل الكتب ، المجالت ، الدوريات، التقارير، و اللوائح وأخرى .

 نيا : الدراسات السابقة :ثا

 تناولت العديد من الدراسات موضوع المراجعة اإلدارية  في مختلف جوانبها وسيستعرض الباحث بعضًا منها كما يلي: 

تناولت هذه الدراسة المراجعة اإلدارية ودورها في قياس كفاءة وفاعلية اإلدارة :   م( 1998دراسة عبد الرحمن إسماعيل محمد أحمد )
 م( وكانت أهداف البحث متمثلة في اآلتي :1996- 1994ل الدراسة التحليلية التطبيقية على شركة سكر كنانة لعأعوام  من خال
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 تحديد مفهوم المراجعة اإلدارية  وأهدافها ووسائل ومرتكزاتها.  -أ
وتحديد من يقومن بالمراجعة  اقتراح مجموعة من النماذج لتقييم األداء ووضع مجموعة من معايير المراجعة اإلدارية المالئمة -ب

 اإلدارية وتأهيله .
كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تطبيق المراجعة اإلدارية كأسلوب فعال وأداة تحكم موضوعية على جميع 

 المشروعات الخدمية .

في تقويم كفاءة وفعالية األداء اإلداري للوحدات تناولت الدراسة دور المراجعة اإلدارية   : م(2004دراسة عصام الدين أحمد البدري )
االقتصادية حيث تمثلت مشكلة البحث في قصور المراجعة المالية في اإليفاء بمتطلبات تقويم وقياس األداء اإلداري للمنشأة من مما 

 أدى لظهور المراجعة اإلدارية وهدفت الدراسة إلى إثارة األسئلة التالية:

 تؤدي إلى تقويم األداء في الوحدات االقتصادية ؟ هل المراجعة اإلدارية  .أ
 هل يؤدي عدم استخدام المراجعة اإلدارية إلى عدم وجود كفاءة وفعالية وخلل في الهيكل التنظيمي اإلداري بالمنشأة ؟ .ب
ا اكتشاف دارية واجبهوتوصلت إلى نتائج تمثلت في أن قياس كفاءة األداء اإلداري تتطلب تطبيق المراجعة اإلدارية وأن المراجعة اإل 

 مواطن الضعف والقصور. 

هدفت الدراسة للتعريف بمفهوم وأهداف وأهمية المراجعة اإلدارية وأثرها على تحقيق م(: 2007دراسة بشير صالح محمد الخير )
راجعة مل دور المالجودة الشاملة في قطاع الخدمات في السودان وتمثلت مشكلة البحث في أن معظم هذه الشركات في هذا القطاع ته

 اإلدارية وأهميتها في مساعدة اإلدارة في تحقيق أهدافها ومنها الجودة الشاملة  ، وتوصلت إلى نتائج عديدة أهمها: 

 إن مراجعة الهيكل التنظيمي والمسئوليات واإلجراءات تؤدي إلى تحقيق الجودة الشاملة بقطاع الخدمات . .أ
 إن كفاءة وإجراءات التشغيل واالستخدام المالئم لإلجراءات اليدوية واإللكترونية يؤدي إلى تقليل التكاليف في قطاع الخدمات.  .ب

تناولت هذه الدراسة دور المراجعة اإلدارية في تقويم كفاءة أداء اإلدارة في التنبؤ بالفشل   : م(2007دراسة محمود آدم يوسف حسن )
المالي للوحدات االقتصادية حيث هدفت الدراسة إلستكشاف دور المراجعة اإلدارية في التنبؤ بالفشل المالي للوحدات االقتصادية  ، 

 وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: 
 جدوى كبيرة في تقويم األداء اإلداري والمالي واكتشاف مواطن الضعف واقتراح البدائل المناسبة .  المراجعة اإلدارية ذات .أ

 .بنوكمن ال الشركات التي تقدم تقارير مالية مراجعة ومرفق معها تقرير المراجع اإلداري ال تواجهها صعوبة في االقتراض  .ب
 المبحث األول

 اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة

  :  الدراسه و النموذج المقترحمتغيرات 

 متغير مستقل متمثل في   المراجعة اإلدارية (. :   أوال:  تشمل متغيرات الدراسه اآلتي 

 متغير تابع و متمثل في   تقويم كفاءة األداء وفعالية األداء (.  ثانيا:
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 فروض الدراسة :

 أداء وزارة الداخلية بالسودان . كفاءةتطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابًا في تقويم    الفرض األول : .1
 أداء وزارة الداخلية بالسودان . فعاليةتطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابًا في تقويم   الفرض الثاني  : .2
 :(: النموذج المقترح للدراسة 1شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 .   المصدر : إعداد الباحث (

اهتم المراجعون في اآلونة األخيرة بالمراجعة اإلدارية ، إال أنهم لم يتفقوا على تسمية واحدة لها بل    :مفهوم المراجعة اإلدارية 
( و  المراجعة اإلدارية  Operations Auditمراجعة األعمال    وأهدافها مثلاستخدموا أكثر من مصطلح للتعبير عن مفهومها 

 Management Audit    و الفحص االستعالمي )Audit Inquiry   و مراجعة إعادة النظر )Audit Review  و مراجعة )
( و مراجعة ( Operational Auditing( و المراجعة التشغيلية  Auditing Management Performanceاألداء اإلداري   

 .  (Performance Audit( و مراجعة األداء   Audit of Management( و مراجعة اإلدارة     System Auditالنظم  

بالرغم من اختالف التسميات الخاصة بالمراجعة اإلدارية التي تعبر عن اتجاه كل منها نحو جانب معين من جوانب المراجعة اإلدارية 
اتفقت إلى حد ما في المعني والمضمون الخاص بها وأن كانت تتفاوت فيما بينها من حيث اشتمالها على العناصر التي . إال أنها 

 م(1997 محمود وفراج ،  يجب أن يشملها مفهوم المراجعة اإلداريـة، وهذه العناصر هي :

 طبيعة المراجعة اإلدارية .  .1
 مجال المراجعة اإلدارية ونطاقها .  .2
 الهدف من المراجعة اإلدارية .  .3
 أساليب المراجعة اإلدارية .  .4

 متغير تابع

 .األداء  كفاءة

 .فعاليةاألداء 

 متغير مستقل

 المراجعة اإلدارية
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يري البعض أن المراجعة اإلدارية تمثل فحص تحليلي للهيكل التنظيمي للمنظمة أو أحد أقسامها أو سياستها أو أهدافها وإجراءاتها 
تداء فحص للمشروع ابماهي إال اجعة اإلدارية أن المر  و ونماذج التشغيل بها وكذلك لطرق استخدام وتوجيه مواردها البشرية والمادية

 من مستوياته اإلدارية العليا إلى المستويات الدنيا لتحديد ما إذا كانت اإلدارة السليمة متبعة أم ال ، وذلك لتسهيل الوصول إلى أفضل
.  بينما عرفها آخرون "أنها تقييم م(2006,   جالل مطاوعالعالقات فعالية مع العالم الخارجي وأكفاء تنظيم إداري وسالسة في العمل داخليًا 

للخطط والسياسات واألساليب واإلجراءات ونشاطات وتقارير المدراء في المشروعات المختلفة بواسطة معايير أو أنماط متنوعة 
 .  م(1977 نصر الهواري ، سواءاتخذ هذا التقييم ناحية كمية أو قيمية" 

بر وتفحص بصورة بناءة الهيكل التنظيمي للمشروع  وفروعه أو أحد األقسام أو اإلدارات داخل كما عرفها كاتب آخر "بأنها أداة تخت
الهيكل التنظيمي نفسه ويشتمل الفحص واالختبار عن الخطط الموضوعة بما تحققه من أهداف وطرق وأساليب تنفيذ العمليات 

رة عن طريق كشف نواحي القصور وما يترتب عليها من أخطاء في واستخدام الموارد البشرية والمادية وذلك بقصد ترشيد قرارات اإلدا
العناصر محل الفحص ثم اقتراح اإلجراءات التصحيحية المناسبة والتي يمكن القيام بها بشكل يساعد اإلدارة على أداء مسئوليتها 

إلدارية على أنها أسلوب لمساعدة اإلدارة للمراجعة اذات الكاتب ومن وجهة نظر أخرى ينظر   م(1988سمير الصبان، ) . بكفاءة وفعالية
أن  وفي تنمية مواردها وجعلها أكثر كفاية وفعالية في االستخدام  عن طريق التحليل السليم للمنظمة وأنظمة الرقابة المختلفة بها 

مبدأ  المنظمة وذلك في ضوءالمراجعة اإلدارية هي تلك المراجعة التي من شأنها تحقيق الكفاءة والفعالية لجميع خطط وأعمال وأنشطة 
التكلفة مع العائد . كذلك عرفها آخرون بأنها تمثل أحد االتجاهات الحديثة في المراجعة وتتعلق بالفحص التحليلي المنظم للهيكل 
تم هذا يالتنظيمي للمنظمة وما بها من خطط وسياسات وأساليب وإجراءات وأنظمة وأيضًا فحص لجميع اإلمكانيات المادية والبشرية ، و 
الفحص على مستوى المنظمة ككل أو جزء وذلك من أجل تحقيق أقصى كفاءة وفعالية ممكنه للمنظمة من خالل تحديد مواطن 

راج  محمود و فالضعف وعالجها ومواطن القوة وتنميتها ويستخدم المراجع في سبيل ذلك العديد من الوسائل واألساليب الحديثة
ذا التعريف يعتبر أكثر شمولية ألنه يعطي صورة متكاملة للمراجعة اإلدارية وفقًا للعناصر المتعلقة يالحظ الباحث أن هو  . م(1977،

بطبيعة ومجال وأساليب وهدف المراجعة اإلدارية فمن حيث طبيعة المراجعة فهي فحص وتحليل انتقادي منظم للهيكل التنظيمي، أما 
المنظمة كلها أو أحد أقسامها أو سياساتها أو مواردها البشرية أو المادية بينما  من حيث مجال المراجعة فقد تشمل المراجعة اإلدارية

صفة عامة تهدف ب من حيث أساليبها فهي تعتمد على العديد من األساليب واالتجاهات الحديثة في هذا المجال ومن حيث الهدف فهي
 إلى رفع كفاية وفعالية المنظمة.

 مفهوم كفاءة األداء :

من المفاهيم الغامضة وذلك لعدم وجود تعريف ثابت متفق عليه حيث عرفها كاتب بأنها " الزيادة إلى أعلى حد ممكن بالنسبة للنتائج 
أو المخرجات مقارنة بالمدخالت ، وكفاءة المنظمة تعني الوصول إلى الحد األعلى من المنفعة أو زيادة نسبة النتائج للمدخالت نفسها" 

. تعكس الكفاءة التي يوصف بها (م1981محمد سعيد عبدالفتاح، . عرفها آخر بأنها " القدرة والكمال على تحقيق الهدف المحدد"م(3198 المنيف ، 
فعل معين استخدام أكثر الوسائل قدرة على تحقيق هدف محدد وال تمثل خاصية نظرية في أي فعل من األفعال، بل تحدد عن طريق 

. هناك من يرى أن كفاءة األداء يقصد بها التصرف السليم (1990 محمد عاطف، دة واألهداف وفقًا لترتيب أولويتهاالعالقة بين الوسائل المتعد
في استخدام الموارد النادرة بحيث يكون االستخدام على قدر الحاجة ، بحيث ال يزيد فيؤدي إلى أضعاف قدرة المنظمة على الوفاء 
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. بينما ُعرف مفهوم كفاءة األداء (2000 ابراهيم العكاس،قص بالقدر الذي يعوق تنفيذ عملياتها العاجلة باحتياجاتها على المدى البعيد، وال ين
.  (1986سيوني، عبدالغني ب وفقًا لقاموس دائرة المعارف البريطانية بأنه " األسلوب الذي يتم التفاعل معه ويؤدي إلى الغرض الذي خطط له"

األداء األمني في عمليات أجهزة األمن بأنه يتمثل في مدى المهارة في استغالل الموارد األمنية  تطرق أحد الكتاب لمفهوم كفاءةوقد 
 مثاًل : أفراد ، أدوات ، مركبات ، أسلحة ، أجهزة ، معلومات( لتحقيق مستوى مرغوب من األمن من خالل األداء في التوقيت 

  (1992 احمد سيد مصطفى، .العنصر البشري والماديالمناسب وبالطريقة المناسبة وبأقل التكاليف الممكنة في 

بينما تطرق كتاب آخرون لمفهوم الكفاءة بأنه تحقيق العالقة المثلى بين عناصر جهود الخدمة   المدخالت  والعمليات التشغيلية( 
كفاءة لهدف ، مشيرًا إلى أن الوعناصر إنجاز الخدمة  المخرجات والنتائج( بغرض الكفاءة في استخدام الموارد المختلفة نحو تحقيق ا

الصحن  تعني تحقيق أكبر قدر ممكن من المخرجات بأقل قدر ممكن من المدخالت وذلك في إطار عالقة مثلى بين التكلفة والمنفعة 

ليهم الموكلة إ يالحظ الباحث تعدد مفاهيم كفاءة األداء ويخلص إلى أن كفاءة األداء يقصد بها أن يؤدي العاملون األعمال .( 2003والسيد،
بالصورة المثلى التي تتفق مع متطلبات طبيعة العمل ليتحقق بذلك رضى المسئولين في المنظمة ورضى الجمهور المتعامل مع هؤالء 

 العاملون .

 مفهوم فعالية األداء :

كذلك التركيز على  لى وتعنيترتبط الفعالية : بمدى تحقيق المنظمة ألهدافها ، فهي تعني تحقيق هدف معين مطلوب تحقيقه بصورة مث
 . (1977 علي السلمي ،الجودة والنوعية أي الكيف قبل الكم 

عرف أحد الكتاب الفعالية بأنها انجاز األهداف بينما تشير الكفاءة إلى المواد المستخدمة في إنجاز تلك األهداف شارحًا أن الفعالية 
ى ير  .(2005بيك،  أرينز ولو تعني إنتاج األجزاء دون عيوب بينما تتعلق الكفاءة بما إذا كان قد تم إنتاج هذه األجزاء بالحد األدنى من التكلفة 

كتاب أن الحديث عن مفهوم الكفاءة ال يمكن أن ينفصل عن مفهوم الفعالية فكالهما وجهان لعملة واحدة وذلك الرتباط البعض 
عنصري الكفاءة والفعالية بعضهما ببعض حيث أن المدى الكامل ألي برنامج يتضمن عنصري الكفاءة والفعالية يقع بين كل من جهود 

 .(2003الصحن والسيد، الخدمة والنتائج النهائية 

كثيرًا ما يساوى بين مفهومي الفعالية والكفاءة علمًا بأن المصطلحين مختلفان ولكنهما مترابطان ، فالفعالية تعني " ماذا نعمل؟" أما  
حصول لالكفاءة فتعني "كيف نعمل؟" أي أن الفعالية تعبر عن مدى صالحية العناصر المستخدمة  مال ، معدات ، إنسان ، أساليب( ل

على النتائج المطلوبة ، أي العالقة بين العناصر المستخدمة وليس كميتها، بينما مفهوم الكفاءة يهتم بكمية العناصر المستخدمة أي 
العالقة بين هذه العناصر كمدخالت ونسبة المخرجات  النتائج( لذلك فإن الكفاءة تهتم بإنجاز األعمال بأقصر وقت وأقل استخدام 

 . (1983 ابراهيم المنيف ،ول على النتائج المرغوبةللعناصر للحص

يستخلص الباحث مما سبق ضرورة االعتماد على مفاهيم الكفاءة والفعالية وذلك ألجل تقويم النتائج النهائية وفق معايير محددة تحقيقًا 
 وب بين التكلفة والمنفعة .ألهداف مثالية تتمثل في الحصول على مخرجات جيدة بأقل قدر من المدخالت في إطار تناسق مطل
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 يالحظ الباحث كذلك أن االرتباط الوثيق بين الفعالية والكفاءة ناتج عمليًا من أفضلية اختيار إنجاز هدف بأقل تكلفة فإنه إذا ما أمكن
اليف سيكون دون كتحقيق هدف جيد وفعال بصور مختلفة للتكلفة تتباين ما بين القليل والمتوسط والكثير فإن اختيار تحقيقه بأقل الت

 شك نتيجة حتمية ومطلوبة .

 المبحث الثاني

 الدراسة الميدانية

 : مجتمع وعينة البحث 

في المجال المحاسبي واإلداري والقانوني ومجال المراجعة الداخلية في وزارة  المختصينيتكون مجتمع الدراسة األصلي من  الضباط 
( استمارة استبيان 100الداخلية. أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة،حيث قام الباحث بتوزيع عدد  

( تقريبًا %80( فردًا أي ما نسبته  80الداخلية ، واستجاب  على المستهدفين من بعض ضباط الشرطة   في رتب مختلفة(، في وزارة 
 من المستهدفين، حيث أعادوا االستبيانات بعد ملئها بكل المعلومات المطلوبة.

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة

  الثبات والصدق الظاهري : 

د والوضوح قام الباحث بعرض االستبيان على عدللتأكد من الصدق الظاهري الستبيان الدراسة وصالحية عباراته من حيث الصياغة 
( محكمين ومن مختلف المواقع الوظيفية والتخصصات 3من المحكمين األكاديميين والمتخصصين بمجال الدراسة والبالغ عددهم  

 العلمية. وبعد استعادت االستبيان من المحكمين تم إجراء التعديالت التي اقترحت عليها.

مل ثبات المقياس المستخدم في االستبيان بطريقة التجزئة النصفية حيث تقوم هذه الطريقة على أساس فصل وقام الباحث بحساب معا
ذات األرقام الزوجية، ومن ثم يحسب معامل  إجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات ذات األرقام الفردية عن إجاباتهم على العبارات

 ون.برا -ت الفردية والزوجية وأخيرًا يحسب معامل الثبات وفق معادلة سبيرمانارتباط بيرسون بين إجاباتهم على العبارا

 (1جدول رقم )

 الثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد العينة االستطالعية على االستبيان

 معامل الصدق الذاتي معامل الثبات معامل االرتباط الفرضيات

 %89 %80 %66 األولى

 %82 %67 %50 الثانية

 %90 %82 %69 االستبيان كامالً 
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 إعداد الباحث من بيانات االستبانةالمصدر: 

( أن جميع معامالت الثبات والصدق إلجابات أفراد العينة االستطالعية على العبارات المتعلقة بكل 1يتضح من نتائج الجدول رقم  
ًً كانت أكبر من   ( مما يدل على %100والبعض منها قريبة جدًا إلى  ( %50فرضية من فرضيات الدراسة، وعلى االستبيان كاماًل

 أن استبانة الدراسة تتصف بالثبات والصدق الكبيرين جدًا بما يحقق أغراض البحث، ويجعل التحليل اإلحصائي سليمًا ومقبواًل.

  : للحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان، تم استخدام البرنامج اإلحصائياألساليب اإلحصائية المستخدمة SPSS  والذي يشير
تمت   ، كما   ( Statistical Package for Social Sciences)االجتماعية  اختصارًا إلى الحزمة اإلحصائية للعلوم 

 لتنفيذ األشكال البيانية المطلوبة في الدراسة. Excelاالستعانة بالبرنامج 
   : فردًا، وقد 80االستبيان إلى توزيعه على عينة الدراسة المقررة  لجأ الباحث بعد التأكد من ثبات وصدق تطبيق أداة الدراسة )

تم تفريغ البيانات والمعلومات في الجداول التي أعدها الباحث لهذا الغرض، حيث تم تحويل المتغيرات االسمية  أوافق بشدة، 
يب وتم تفريغ البيانات في الجداول اآلتية، ( على الترت1، 2، 3، 4، 5أوافق، محايد، ال أوافق، الأوافق بشدة( إلى متغيرات كمية  

 وتم إعداد األشكال البيانية الالزمة.

 أواًل: اجابات أفراد عينة الدراسة علي عبارات الفرضية االولى :

ية ل" تطبيق المراجعة االدارية يؤثر ايجابًا على تقويم كفاءة أداء وزارة الداخنص الفرضية االولى من فرضيات الدراسة على اآلتي: 
 بالسودان "

 ( التوزيع التكراري الجابات أفراد العينة على الفرضية االولى2يوضح الجدول  

 (: التوزيع التكراري النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية األولى2جدول )

 العبارة ت

 النسبة %

الأوافق  الأوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 بشدة

 %1.3 %2.5 %2.5 %48.8 %45.0 الداخلية المراجعة االدارية.تطبق وزارة  1

تطبيق المراجعة االدارية بصورة سليمة يساهم في  2
 تحسين وترقية األداء وكفاءته بوزارة الداخلية.

67.5% 32.5% - - - 

تطبيق المراجعة االدارية يساعد في تقويم أداء وزارة  3
 الداخلية بالسودان.

42.5% 52.5% 3.8% 1.3% - 
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دمج ادارتي المراجعة الداخلية والتفتيش االداري  4
 يعني تطبيق المراجعة االدارية بوزارة الداخلية.

36.0% 35.0% 7.5% 17.5% 3.8% 

دمج ادارتي المراجعة الداخلية والتفتيش يعني  5
 تحسين كفاءة األداء بوزارة الداخلية.

38.8% 41.3% 6.3% 12.5% 1.3% 

 الباحث من بيانات االستبانة .إعداد المصدر: 

 ( يتبين للدارس اآلتي: 2من الجدول  

( وافقوا %45.0(  من أفراد عينة الدراسة موافقون على أن تطبق وزارة الداخلية المراجعة االدارية ، و أن نسبة  %93.8أن نسبة   -1
 (.%3.8بشدة على ذلك، اما الذين لم يوافقوا فكانت نسبتهم  

افقين من أفراد عينة الدراسة على أن تطبيق المراجعة االدارية بصورة سليمة يساهم في تحسين وترقية األداء ( مو %100أن نسبة   -2
 ( موافقون على ذلك.%32.5وكفاءته بوزارة الداخلية ، و أن نسبة  

ة خلية بالسودان،أن نسب( من أفراد الدراسة موافقون على أن تطبيق المراجعة االدارية يساعد في تقويم أداء وزارة الدا%95أن   -3
 (.%5.1( موافقون بشدة على ذلك، أما الذين اليوفقون فكانت نسبتهم  52.5% 

( من عينة الدراسة موافقون على أن دمج ادارتي المراجعة الداخلية والتفتيش االداري يعني تطبيق المراجعة االدارية %71أن نسبة   -4
 (.%21.3ى ذلك، أما الذين اليوافقون فكانت نسبتهم  ( موافقون عل%35.0بوزارة الداخلية، وأن نسبة  

( من افراد عينة الدراسة موافقون على أن دمج ادارتي المراجعة الداخلية والتفتيش يعني تحسين كفاءة األداء %80.1أن نسبة   -5
 (  %13.8( موافقون بشدة، أما الذين لم يوافقون فكانت نسبتهم  %38.8بوزارة الداخلية، أن نسبة  

مما تقدم يرى الباحث أن اجابات عينة الدراسة عن عبارات الفرضية االولى متقاربة مع ارتفاع نسبي الجابات المبحوثيًن مما يثبت و 
 صحة الفرضية االولى.

 ثانيًا: اجابات أفراد عينة الدراسة علي عبارات الفرضية الثانية: 

ق المراجعة االدارية يؤثر ايجابًا على تقويم فعالية أداء وزارة الداخلية " تطبينص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على اآلتي: 
 بالسودان "

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد العشرون

 م 2020 – ُحزيران – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

263 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ( التوزيع التكراري الجابات أفراد العينة على الفرضية الثانية3يوضح الجدول  

 (: التوزيع التكراري النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانية3جدول )

 العبارة ت

 النسبة %

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
الأوافق 
 بشدة

تطبيق المراجعة االدارية بصورة سليمة يساهم في  1
 تحسين فعالية أداء وزارة الداخلية.

71.0% 27.5% 1.3% - - 

تطبيق المراجعة االدارية بصورة سليمة يؤدي الى  2
 االلتزام بالخطط والسياسات االدارية المرسومة.

61.3% 37.5% 1.3% - - 

تطبيق المراجعة االدارية بصورة سليمة يساعد  3
االدارة في تقويم أداء مستوياتها االدارية بصورة 

 جيدة.

65.0% 31.3% 3.8% - - 

تطبيق المراجعة االدارية بصورة سليمة يؤدي الى  4
 تحقيق األهداف المرجوة والمخطط لها.

62.5% 33.8% 3.8% - - 

مؤشرات المراجعة االدارية لوظيفة تقويم من أهم  5
 فعالية األداء تحقيق األمن وأستتبابه.

51.3% 36.3% 6.3% 6.3% - 

 إعداد الباحث من بيانات االستبانة .المصدر: 

 ( يتبين للباحث اآلتي:3من الجدول  

 أداء ليمة يساهم في تحسين فعاليةبصورة س(  من أفراد عينة الدراسة موافقون على أن تطبيق المراجعة االدارية %98.8أن نسبة   -1

 ( وافقوا بشدة على ذلك.%71.3وزارة الداخلية ، و أن نسبة  

( من أفراد عينة الدراسة موافقين على أن تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة يؤدي الى االلتزام بالخطط %98.8أن نسبة   -2
 موافقون بشدة على ذلك. (%61.3والسياسات اإلدارية المرسومة ، و أن نسبة  

( من أفراد الدراسة موافقون على أن تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة يساعد اإلدارة في تقويم أداء مستوياتها %96.3أن   -3
 ( موافقون بشدة على ذلك.%65.0اإلدارية بصورة جيدة ،أن نسبة  
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اجعة اإلدارية بصورة سليمة يؤدي الى تحقيق األهداف المرجوة ( من عينة الدراسة موافقون على أن تطبيق المر %96.3أن نسبة   -4
 ( موافقون على ذلك.%33.8والمخطط لها ، وأن نسبة  

( من إفراد عينة الدراسة موافقون على من أهم مؤشرات المراجعة اإلدارية لوظيفة تقويم فعالية األداء تحقيق األمن %87.6أن نسبة   -5
 ( %6.3افقون بشدة، أما الذين لم يوافقون فكانت نسبتهم  ( مو %51.3واستتبابه ، أن نسبة  

 ومما تقدم يرى الباحث ان هنالك تقارب كبير جدًا في إجابات المبحوثين عن عبارات الفرضية الثانية مما يثبت صحة الفرضية الثانية. 

 : اختبار فرضيات الدراسة 

 حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة من عبارات االستبيانلإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضياتها سيتم 
( كوزن لكل 5والتي تبين آراء عينة الدراسة حول دور المراجعة اإلدارية في تقويم المنشات الخدمية بالسودان ، حيث تم إعطاء الدرجة  

(  كوزن لكل إجابة "ال 2( كوزن لكل إجابة  "محايد"، والدرجة  3  (  كوزن لكل إجابة "أوافق"، والدرجة4إجابة "أوافق بشدة"، والدرجة  
( كوزن لكل إجابة "ال أوافق بشدة ". إن كل ما سبق ذكره وحسب متطلبات التحليل اإلحصائي هو تحويل المتغيرات 1أوافق"، والدرجة  

ارات لة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على عباالسمية إلى متغيرات كمية، وبعد ذلك سيتم استخدام اختبار مربع كاي لمعرفة دال
 كل فرضية.

 : عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى -

 : تنص الفرضية األولى من فرضيات الدراسة على اآلتي

 .أداء وزارة الداخلية بالسودان " كفاءة" تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابا على تقويم 

بيان أن تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابًا على تقويم فعالية أداء وزارة الداخلية بالسودان. وللتحقق من هدف وضع هذه الفرضية إلى 
صحة هذه الفرضية، ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات المتعلقة بالفرضية الثانية، ويتم حساب 

جابة( واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات الفرضية المتوسطات الحسابية الموزونة  قوة اإل
 الثانية ، وذلك كما في الجدول التالي:

 نتائج اختبار الفرضية األولى: (4جدول )

 العبارة ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة مربع كآي الوزن أقرب الي

 االحتمالية الدرجة الوزن 

 0.000 أوافق 4 .76 4.34 تطبق وزارة الداخلية المراجعة اإلدارية. 1
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تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة يساهم  2
في تحسين وترقية األداء وكفاءته بوزارة 

 الداخلية.

 0.000 أوافق بشدة 5 .47 4.68

تطبيق المراجعة اإلدارية يساعد في تقويم أداء  3
 الداخلية بالسودان.وزارة 

 0.000 أوافق 4 .62 4.36

دمج إدارتي المراجعة الداخلية والتفتيش  4
اإلداري يعني تطبيق المراجعة اإلدارية بوزارة 

 الداخلية.

 0.000 أوافق 4 1.21 3.83

دمج إدارتي المراجعة الداخلية والتفتيش يعني  5
 تحسين كفاءة األداء بوزارة الداخلية.

 0.000 أوافق 4 1.04 4.04

 إعداد الباحث من بيانات االستبانةالمصدر: 

 ( يتبين للباحث اآلتي:4من الجدول  

( وهذه المتوسطات 4.04-4.34أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية األولى تراوحت بين   -1
أفراد عينة الدراسة موافقون على أن تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابًا ( وهذا يعني أن غالبية 4جميعها قريبة جدًا إلى الوزن  

 على تقويم فعالية أداء وزارة الداخلية بالسودان.

( وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير في 1.04 -.76كما تراوحت قيم االنحراف المعياري لإلجابات على عبارات الفرضية بين   -2
 هذه الفقرات، أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة عليها. إجابات أفراد العينة على

( ال تعني أن كل أفراد العينة متفقون فكما ورد أن هنالك آراء مخالفة ويمكن بيان أن هنالك فروقًا ذات 4ان النتائج في الجدول   -3
بع كآي لداللة من خالل إجراء اختبار مر  دالله إحصائية بين أعداد أفراد العينة الموافقين والمحايدين وغير الموافقين للنتائج السابقة

 الفروق بين اإلجابات على عبارة من عبارات الفرضية األولى.

كانت نتائج االختبار أن بلغت قيمة مربع كآي المحسوبة لداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفرضية األولى  -4
( فان لذلك يشير إلى وجود 4( ، واعتمادًا على ما ذكر في الجدول  %5( وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى معنوية  0.000 

( بين اإلجابات، لصالح اإلجابات الموافقة على ما جاء بجمع عبارات الفرضية %5فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى داللة  
 األولى.

ر تالف خصائصهم حول أن تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثمما تقدم يخلص الباحث إلى ان هنالك اتفاق من غالبية أفراد عينة الدراسة باخ
ية ر إيجابًا على تقويم كفاءة أداء وزارة الداخلية بالسودان، مما يؤكد ان فرضية الدراسة األولى التي نصت على ان:" تطبيق المراجعة اإلدا

 .قد تحققت يؤثر إيجابًا على تقويم كفاءة أداء وزارة الداخلية بالسودان"
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 اقشة نتائج الفرضية الثانية :عرض ومن -

 تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على اآلتي :

 " تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابًا على تقويم فعالية أداء وزارة الداخلية بالسودان ".

للتحقق من أداء وزارة الداخلية بالسودان. و  فعاليةهدف وضع هذه الفرضية إلى بيان أن تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابًا على تقويم 
صحة هذه الفرضية، ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات المتعلقة بالفرضية الثانية، ويتم حساب 

ضية عبارة من عبارات الفر  المتوسطات الحسابية الموزونة  قوة اإلجابة( واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل
 الثانية ، وذلك كما في الجدول اآلتي:

 نتائج اختبار الفرضية الثانية : :(5جدول )

 العبارة ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة مربع كآي الوزن أقرب الي

 الدرجة الوزن  االحتمالية

تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة يساهم  1
 فعالية أداء وزارة الداخلية. في تحسين

 0.000 أوافق بشدة 5 0.49 4.70

تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة يؤدي  2
إلى االلتزام بالخطط والسياسات اإلدارية 

 المرسومة.

 0.000 أوافق بشدة 5 0.63 4.58

تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة يساعد  3
صورة اإلدارية ب اإلدارة في تقويم أداء مستوياتها

 جيدة.

 0.000 أوافق بشدة 5 0.56 4.61

تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة يؤدي  4
 إلى تحقيق األهداف المرجوة والمخطط لها.

 0.000 أوافق بشدة 5 0.57 4.59

من أهم مؤشرات المراجعة اإلدارية لوظيفة تقويم  5
 فعالية األداء تحقيق األمن واستتبابه.

 0.000 أوافق 4 0.85 4.33
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 إعداد الباحث من بيانات االستبانةالمصدر: 

 ( يتبين للباحث اآلتي:5من الجدول  

( وهذه المتوسطات 4.33-4.7تراوحت بين   الثانيةأن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية  -1
( وهذا يعني أن غالبية أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر 5جميعها قريبة جدًا إلى الوزن  

 إيجابًا على تقويم فعالية أداء وزارة الداخلية بالسودان.

( وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير في 0.85-.49لى عبارات الفرضية بين  كما تراوحت قيم االنحراف المعياري لإلجابات ع -2
 إجابات أفراد العينة على هذه الفقرات، أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة جدًا عليها.

ًا ذات فروق( ال تعني أن كل أفراد العينة متفقون فكما ورد أن هنالك آراء مخالفة ويمكن بيان أن هنالك 5ان النتائج في الجدول   -3
 دالله إحصائية بين أعداد أفراد العينة الموافقين والمحايدين وغير الموافقين للنتائج السابقة من خالل إجراء اختبار مربع كآي لداللة

 الفروق بين اإلجابات على عبارة من عبارات الفرضية الثانية.

ة وق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفرضية الثانيكانت نتائج االختبار أن بلغت قيمة مربع كآي المحسوبة لداللة الفر  -4
( فان ذلك يشير إلى وجود فروق 5( ، واعتمادًا على ما ذكر في الجدول  %5( وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى معنوية  0.000 

جاء بجميع عبارات الفرضية  ( بين اإلجابات، لصالح اإلجابات الموافقة بشدة على ما%5ذات داللة إحصائية وعند مستوى داللة  
 الثانية.

مما تقدم يخلص الباحث إلى ان هنالك اتفاق  من غالبية أفراد عينة الدراسة باختالف خصائصهم حول أن تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر 
مراجعة اإلدارية لى ان:" تطبيق الإيجابًا على تقويم فعالية أداء وزارة الداخلية بالسودان، مما يؤكد ان فرضية الدراسة الثانية التي نصت ع

 .قد تحققتيؤثر إيجابًا على تقويم فعالية أداء وزارة الداخلية بالسودان" 

 النتائج :

 إلطار النظري والجانب التطبيقي توصل الباحث إلى النتائج التالية :ابعد دراسة 

 إن وزارة الداخلية بالسودان ال تطبق المراجعة اإلدارية بالصورة السليمة رغم اجماع المبحوثين على أهمية وضرورة تطبيقها .  .1

 إن تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة يساهم في تحسين وترقية األداء وكفاءته بوزارة الداخلية .  .2

 داء وزارة الداخلية . إن للمراجعة اإلدارية أثرًا واضحًا في تقويم أ .3

 إدارتي المراجعة الداخلية والتفتيش يمكن االستعاضة عنهما بإدارة المراجعة اإلدارية تحقيقًا لكفاءة األداء وفعاليته. .4

( تثبت صحة الفرضية األولى والتي تنص على " تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابًا على تقويم كفاءة أداء وزارة 4-1النتائج من  
 لداخلية بالسودان ". ا
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 إن تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة يساهم في تحسين فعالية أداء وزارة الداخلية . .5

 إن تحقيق األهداف المرجوة والمخطط لها ال يتأتي إال بالتطبيق السليم للمراجعة اإلدارية . .6

 ارية المرسومة .إن تطبيق المراجعة اإلدارية يؤدي إلى االلتزام بالخطط والسياسات اإلد .7

( تثبت صحة الفرضية الثانية والتي تنص على " تطبيق المراجعة اإلدارية يؤثر إيجابًا على تقويم فعالية أداء وزارة 7-5النتائج من  
 الداخلية بالسودان "  

 : التوصيات  

 بناءًا على النتائج السابقة يوصي الباحث باآلتي : 

 الداخلية والتفتيش في إدارة واحدة تحت مسمى إدارة المراجعة اإلدارية .ضرورة دمج إدارتي المراجعة  .1

 ضرورة منح إدارة المراجعة اإلدارية االستقاللية التامة وذلك بتبعيتها لوزير الداخلية مباشرة . .2

 ضرورة تطبيق المراجعة اإلدارية بصورة سليمة تحقيقًا لكفاءة األداء وفعاليته بوزارة الداخلية .  .3

 مراجعة الهيكل التنظيمي والمسئوليات من فترة ألخرى ألغراض مواكبة المتغيرات . ضرورة .4

ضرورة وضع خريطة تنظيمية بين المستويات اإلدارية المختلفة بوزارة الداخلية توضح خطوط السلطة والمسئولية تقويمًا ألداء الهيكل  .5
 التنظيمي بصورة جيدة . 

 ستمر لمنسوبي إدارة المراجعة اإلدارية . ضرورة االهتمام بالتدريب المتخصص والم .6

 ضرورة االستفادة من تجارب المؤسسات والمنظمات التي سبقت في تطبيق نظام المراجعة اإلدارية . .7

   : المراجع
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 الرسائل العلمية: 
اجستير مبشير صالح محمد الخير، دور المراجعة اإلدارية في تطبيق الجودة الشاملة في قطاع الخدمات في السودان ، بحث تكميلي ال

 م 2007جامعة النيلين،  –في المحاسبة  غير منشور ، كلية الدراسات العليا 

عبد الرحمن إسماعيل محمد أحمد ، المراجعة اإلدارية ودورها في قياس كفاءة وفاعلية اإلدارة ، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة 
 م .1998جامعة أمدرمان اإلسالمية ،  –، كلية الدراسات العليا 

 رعصام الدين أحمد البدري ، دور المراجعة اإلدارية في تقويم كفاءة وفاعلية األداء اإلداري للوحدات االقتصادية ، بحث تكميلي الماجستي
 م .2004جامعة النيلين ،  –في المحاسبة ، غير منشور ، كلية الدراسات العليا 

دور المراجعة اإلدارية في تقويم كفاءة أداء اإلدارة في التنبؤ بالفشل المالي للوحدات االقتصادية ، بحث محمود آدم يوسف حسن ، 
 م .2007جامعة النيلين ،  –تكميلي ماجستير في المحاسبة ، كلية الدراسات العليا 

The most important findings are :  

1. Application of management audit contributes in evaluating performance efficiency and effectiveness  of the Ministry 

of Interior in Sudan .  

2. Application of accurate management audit contributes in achieving the planned objectives in the Ministry of Interior in 

Sudan .   

3. Management audit contributes clearly in finding the relevant solutions for administrative  problems and proposed the 

suitable alternatives in the Ministry of Interior in Sudan .    

4. Management audit is a tool for rationalizing performance by clarifying the points of weaknesses and deficiencies in the 

organizational structure of the Ministry of Interior in Sudan .  

The most important recommendations are: 

1. Necessity of applying accurate management audit for the  achievement of efficient and effective performance in the 

Ministry of Interior in Sudan .  

2. Necessity of mergering the departments of internal audit and inspection in one department under the name of 

management audit in the  Ministry Interior in Sudan . 

 

Abstract:  

The problem of the research is represented in the fact that; although the Ministry of Interior in Sudan witnessed a 

great habilitation and progress , but its performance evaluation required with applying accurate management audit system 

due to the positive role of management audit in evaluating the performance.  

Keywords: Management Audit, Performance Evaluation, Performance Efficiency, Performance ffective.  
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