مذي تطبيق مؼايري إدارة رىدة انؼمم انرقابي وتأحريها يف احلذ
من حاالث انفساد اإلداري حبج تطبيقي يف ػينت من مكاتب
املفتشني انؼامني

أ.ـ.د .أنتصار عباس حمادي

الباحث /محمد عبد األمير مغير

كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد

املستخهص

يتركز موضوع البحث في دراسػة متغيػريف رسيسػيف فػي عمػؿ مكاتػب الماتعػيف العػاميف وىػي فػي مػدط تطبيػؽ

معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي والحد مف حاالت الاساد اإلداري .لذلؾ تبرز أىمية البحث الحالي بوصاو محاولة جػادة

تيدؼ إلى أبراز دور أىمية معػايير إدارة جػودة العمػؿ الرقػابي ألنيػا تمثػؿ الموجػو والمرعػد لممحاسػب أو رالرقيػب فػي
أداء عممو ومدط االلتزاـ بيذه المعايير وكذلؾ أبراز دور جودة التدقيؽ في الحد مف حاالت الاساد اإلداري مػف الػبلؿ
األداء المينػػي العػػالي لمراقبػػي الحسػػابات وتحديػػد المسػػاوليات الممهػػاة عمػػى عػػاتهيـ والمضػػي قػػدما لرفػ جػػودة العمميػػة

التدقيهيػة ولمواجيػػة التحػػديات والمالػػاطر التػي يرتكبيػػا المتبلعبػػوف بالمػػاؿ العػػاـ ولايػـ طبيعػػة العبلقػػة بػػيف المتغيػرات
متغيرً مسػتهبلً مػف الػبلؿ أبعػاد أربعػة ىي رالمتطمبػات
ا
االثنيف المدروسة جرط اعتماد معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي

متغيػرً معتمػداً مػف
ا
المينية الميارات والكااءات توزي المياـ التوجيو واإلعراؼ والحد مػف حػاالت الاسػاد اإلداري

البلؿ ماعراتو الالمسة ىي رالرعوة استغبلؿ المنصػب االالػتبلس والسػرقة واالحتيػاؿ التزويػر الوسػاطة والمحابػاة

وبيدؼ تحهيؽ ىذا اليدؼ فهد تبنى ىذا البحث مالططاً فرضياً يعبر عف العبلقة المنطهية بػيف متغيػري البحػث .ولغػرض
تطبيؽ ىذا البحث واالتبار فرضياتو فهد تـ االتيار عينة مف ر 7مف مكاتب الماتعيف العاميف مف بػيف اؿر 63العاممػة

في الو ازرات العراقية بوصايـ يمثموف إحدط أىـ األجيزة الرقابية العاممة في الهطر وفي ضوء النتاسج توصؿ البحث الى

مجموعة مف االستنتاجات كاف أىميا رضعؼ معرفة البعض مف مراقبي الحسابات فػي مكاتب الماتعيف العاميف بػالعراؽ
بالمعايير التدقيهية والسيما المعيار الػدولي ر 222الالػاص برقػابػة الجػودة بعكؿ الػػاص مػف الػبلؿ مػا أظيرتػو نتػاسج
البحث عمى وجود نسبة محايدر %3..6عمى امػتبلؾ المعرفػة الكافيػة بمايػوـ جػودة األداء عمػى وفػؽ معيػار التػدقيؽ

الدولي .

واالتتـ البحث بمجموعة مف التوصيات أبرزىا ر تعزيز وترسيخ توجو مكاتب الماتعيف العاميف نحو تطوير

وتحسيف إدارة جودة العمؿ الرقابي مف البلؿ وض قواعد إرعادية أو معيارية يتـ بموجبيا قياس مستوط إدارة جودة
العمؿ الرقابي أو التهارير الرقابية وكي تكوف مرجعاً لؤلقساـ والييسات عند إعداد التهارير وكذلؾ استحداث وحدة
تنظيمية في المكاتب مالتصة برقابة مدط االلتزاـ بتطبيؽ معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي فضبل عف تطبيؽ مااىيـ

متساو في عموـ المكاتب .
وفكر ىذا التوجو بعكؿ
ً

املصطهحاث انرئيسيت نهبحج /معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي
العاميف في العراؽ الرقابة والتاتيش.

الاساد اإلداري

مكاتب الماتعيف

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجمد 20



البحث مستؿ مف بحث دبموـ عالي رمعادؿ لمماجستير

العدد 02

لسنة 2014

الصاحات226-.73
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ى

تمثػػؿ معػػايير إدارة جػػودة العمػػؿ الرقػػابي العمميػػة التػػي تسػػمط الضػػوء عمػػى المسػػتوط المينػػي واألنظمػػة

واإلجراءات التي تتبعيا مكاتب التدقيؽ وأجيزة الرقابة اإلدارية والمالية والمتمثمة مف البلؿ ىذا البحث بمكاتب
الماتعػػيف العػػاميف مػػف اجػػؿ رف ػ كاػػاءة وجػػودة ومصػػداقية األعمػػاؿ التػػي تهػػوـ بيػػا وأسػػاليب الرقابػػة عمييػػا

والسياسات واإلجراءات التي تحكـ عمميا وألف المعايير الرقابية تمثػؿ الموجػو والمرعػد لممحاسػب أو رالرقيػب
في أداء عممػو ومػدط االلتػزاـ بيػذه المعػايير ومػا ليػا مػف تػ ثير فػي الحػد مػف ظػاىرة الغػش والاسػاد اإلداري

والتػػي تتواجػػد حيػػث تػوافرت الارصػػة بػػالظيور وتتعػػدد صػػور واعػػكاؿ ىػػذه الظػػاىرة منيػػا االحتيػاؿ والرعػػوة

واالبت ػزاز والتواطػػا فػػي تنايػػذ اإلعمػػاؿ الحكوميػػة م ػ مػػوظاي الدولػػة واسػػتغبلؿ الناػػوذ وسػػرقة األم ػواؿ العامػػة
وغيرىا إذ إف ىنػاؾ عػبو إجمػاع لػدط البػاحثيف عمػى إف الاسػاد اإلداري يعػد مػف اكبػر المعػكبلت التػي تواجػو

المجتمعػػات الناميػػة والمتطػػورة عمػػى حػػد س ػواء لمػػا يحممػػو مػػف معػػاف لبل نح ػراؼ عػػف المضػػاميف والمعػػايير
األالبلقية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية السوية واف فساد الهطاع العاـ اعد العهبات التي تواجو التنمية

والنمو في البمداف.

منهزيت انبحج ودراساث سابقت
 )1مشكهت انبحج
منذ اف بدأ عمؿ ىذه المكاتب لـ تكف عممية إدارة وظاسايا وأنعطتيا مبنية عمى أسس عممية وابرز

ىذه الوظاسؼ أو األنعطة ىو عدـ وجود قواعد إرعادية أو معيارية يتـ بموجبيا قياس مستوط إدارة جودة
العمؿ الرقابي أو التهارير الرقابية وكي تكوف مرجعاً لؤلقساـ والييسات عند إعداد التهارير وكذلؾ عدـ وجود

وحدة تنظيمي ة في المكاتب مالتصة برقابة مدط االلتزاـ بتطبيؽ معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي وفؽ
المعايير الدولية لمهياـ برقابو الجودة عمى أعماؿ الرقابة والتدقيؽ كما نص عميو المعيار الدولير 222الذي

يسيـ في تحسيف وضبط جوده العمؿ الرقابي مف البلؿ التزاـ أعضاء المكتب بتطبيؽ المعايير وانعكاساتيا

في الحد مف حاالت الاساد اإلداري الذي ىو ىدؼ ميـ تسعى دواسر األجيزة الرقابية والمنظمات كافو
تحهيهو.

 )2أهميت انبحج
يعكؿ موضوع البحػث أىميػة الاصػة وذلػؾ ألف معػايير إدارة جػودة العمػؿ الرقػابي تعػد أدواة ميمػة فػػي

دوؿ العالـ المتهدـ لتحديػد مسػار وتوجػو األجيػزة الرقابيػة فػي مجػاؿ العمػؿ الرقػابي بصػورة عامػة وفػي مجػاؿ
مكافحة الاساد اإلداري بصورة الاصة .وتتجسد أىميو البحث عمػى المسػتوط التطبيهػي مػف أىميػة دور الرقابػة

فػػػي مكافحػػػة حػػػاالت الاسػػػاد اإلداري مػػػف الػػػبلؿ االتياررمكاتػػػب الماتعػػػيف العػػػاميف والػػػذيف يعػػػكموف المحػػػور

األساسي في مواجيو حاالت الاساد اإلداري وىذا ما يمكف المكاتػب مػف االسػتاادة مػف اسػتنتاجات ومهترحػات

ىذا البحث لمنيوض بيذا المجاؿ الميـ.
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 )3أهذاف انبحج

ييدؼ البحث الى دراسة مدط أتباع مكاتب الماتعيف العاميف لمعايير إدارة جودة العمؿ الرقابي
وتحميميا وانعكاساتيا في الحد مف حاالت الاساد اإلداري ومف ىذا اليدؼ تتارع األىداؼ اآلتية:
 ..بحث وتحميؿ مدط أتباع مكاتب الماتعيف العاميف لمعايير إدارة جوده العمؿ الرقابي ومعرفو كؿ معيار
عمى حده ومحاولو التعرؼ عمى نهاط الهوه والضعؼ فييا.
 .2الت كد مف مدط االلتزاـ بتطبيؽ المعايير وانعكاساتيا عمى الحد مف حاالت الاساد اإلداري.
 .6التحهؽ مف أف العمؿ الرقابي تـ التالطيط لو وفه لمعايير التدقيؽ المحمية والدولية.
 )4حذود انبحج
أ

الحدود الزمانية :انحصرت الحدود الزمانية لمبحث في الاترة الممتدة بيف تعريف األوؿ 22.2/ولغاية

تعريف االوؿ.22.6/
ب الحدود المكانية :تيدؼ ىذه الاهرة إلى التعريؼ بالمكاتب التي وق االالتيار عمييا كميداف لمبحث
وتحديدا تـ االتيار مكاتب الماتعيف العاميف السبعة المبينة فيما ي تي :
مكتب ماتش عاـ وزارة المالية الناط التربية التجارة الصناعة العمؿ والعاوف االجتماعية أمانة بغداد
ج الحدود البعرية :يعكؿ المراقبوف اإلداريوف والماليوف في المكاتب المبحوثة عينة البحث التي اعتمد
عمييا في جم البيانات الالاصة بالبحث

ودورىـ الميـ في مجاؿ العمؿ الرقابي والحد مف حاالت الاساد

اإلداري وتـ توزي ر .56استبانة تـ استرجاع ر .23استبانة لتكوف عينة البحث .
 )5فرضياث انبحج

ينطمؽ البحث مف الارضيتيف الرسيستيف أدناه :

الارضية الرسيسة األولى :توجد عبلقة ارتباط معنوية بيف تطبيؽ معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي و حاالت

الاساد اإلداري.

الارضية الرسيسة الثانية :توجد عبلقة ت ثير معنوي بيف تطبيؽ معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي و حاالت

الاساد اإلداري.

 )6أدواث انبحج ووسائم استخراد اننتائذ انبحخيت

أ أساليب جم البيانات  :بسبب تنوع البيانات والمعمومات المطموبة لتحهيؽ أىداؼ البحث مف جية وتعدد

أساليب ومصادر الحصوؿ عمييا مف جية أالرط تطمب األمر استالداـ أكثر مف أداة مف البلؿ :استالداـ
المتراكـ المعرفي والنظري المتاح فيما يتعمؽ بالجانب النظري لمتغيرات الدراسة وأعتمد الباحث مف أجؿ

الوصوؿ الى نتاسج دقيهو في الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات البلزمة النجاز الجانب العممي ليذا البحث

عمى عدة جوانب في جم المعمومات وىي :االستبانة المهاببلت العالصية التهارير السنوية لممكاتب.
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ب أدوات التحميػػؿ اإلحصػػاسي :اعتمػػد الباحػػث عمػػى مجموعػػة مػػف أدوات التحميػػؿ اإلحصػػاسي بمػػا يػػتبلءـ م ػ

أىػػداؼ البحػػث بغيػػة الوصػػوؿ إلػػى نتػػاسج العبلقػػات بػػيف المتغيػرات فضػبلً عػػف التحهػػؽ مػػف صػػحة الارضػػيات
المطروحة وقياسيا فهد تـ استالداـ األدوات اآلتية:

أ .التك ػ اررات والنسػػب المسويػػة والمتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة وذلػػؾ السػػتالداميا فػػي وصػػؼ

متغيرات البحث وتعاليصيا.

ب .معامؿ االرتباط سبيرماف ويستالدـ لتحديد قوة العبلقة وطبيعتيا بيف متغيرات البحث الرسيسية والارعية .

ج  .االنحدار المتعدد ويستالدـ في قياس الت ثير المعنوي لممتغيرات المستهمة في المتغير المعتمد .

وقد تـ أيجاد نتاسج األساليب المذكورة انااً باستالداـ نظاـ التطبيهات الجاىز لمعموـ االجتماعية ر. SPSS

 )7دراست سابقت متؼهقت مبىضىع انبحج:


دراسة رميدي 2011

رجودة التدقيؽ وانعكاساتيا في مكافحة الاساد المالي

بحث تطبيهي لعينة مف تهارير ديواف الرقابة المالية

تهدـ بو الى ىيسة األمناء في المعيد العربي

لممحاسبيف الهانونيف كجزء مف متطمبات نيؿ عيادة المحاسبة الهانونية  .22..وييدؼ البحث الى التركيز
عمى أدلة التدقيؽ المحمية الاصة بحاالت التبلعب والاساد وابراز دور ومساولية مراقب الحسابات في من

واكتعاؼ تمؾ الحاالت .تهويـ ودراسة مدط التزاـ رديواف الرقابة المالية لجودة التدقيؽ اقتراح األساليب

البلزمة لتحهيؽ جودة التدقيؽ وعبلقاتيا بحاالت الاساد المالي .وأظيرت نتاسج الدراسة اف ىناؾ محددات
تصاحب جودة التدقيؽ وىي االالتبلؼ في مستوط فيـ مراقي الحسابات ومستالدمي الهواسـ المالية لجودة
التدقيؽ وىذا ياثر في فيـ السياسات واإلجراءات الواجب تطبيهيا لتحهيؽ جودة التدقيؽ وذلؾ بسبب عدـ

وجود أدلة محمية في جودة التدقيؽ تستالدـ بعكؿ موحد مف جمي مراقبي الحسابات في الهطاعيف الحكومي

والالاص وىذا ياثر في فعالية جودة التدقيؽ.
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املبحج األول/اإلطار اننظري نهبحج
احملىر االول  :مفهىو رىدة انؼمم انرقابي
اوال  :مفهىو رىدة انؼمم انرقابي

بما أف التدقيؽ يم ّكف عدة المحور األساسي في العمؿ الرقابي لذلؾ سوؼ نتطرؽ إلى موضوع جودة

التدقيؽ إذ تعد جودة التدقيؽ مف المواضي الميمة في مينة التدقيؽ ويحاوؿ الباحثيف في مينة التدقيؽ
منذ سنة ر .80.وض تعريؼ لجودة التدقيؽ وكياية قياسو ودراسة األبعاد المالتماة لو رجوىر . .7 2220

عرفو ب نو احتمالية
وكاف أوؿ الباحثيف الذيف وضعوا تعريااً لجودة التدقيؽ ىو  De Angeloالذي َّ

قياـ المدقؽ باكتعاؼ التحرياات الجوىرية في الهواسـ المالية واإلببلغ عنيا ).(De Angelo, 1981: 185

عرفت جودة التدقيؽ ب نيا الوسيمة التي تتمكف بواسطتيا مكاتب تدقيؽ الحسابات الت كد إلى حد
كما ّ
معهوؿ ب ف اإلدارة التي تبدييا عمميات التدقيؽ تعكس داسماً عروط قانونية أو تعاقدية أو أية معايير مينية

تصوغيا تمؾ المكاتب بناسيا رمطر . 38 :.808

فيما ياكد أف جودة العمؿ الرقابي تتطمب أف يعي الرقيب المالي جيداً الطوات واجراءات العمؿ الرقابي

وتحديد العوامؿ األولية الماثرة عمى كااءتو في الهياـ بكؿ الطوة وأداء كافة اإلجراءات وبصاة الاص ًة مرحمتي
التالطيط والتنايذ والتي تتطمب إصدار الكثير مف األحكاـ المينية ركيبلف وأبو بكر .38 :2227

كما أكد

عمى إف جودة التدقيؽ ىي السياسات واإلجراءات التي تتبناىا ماسسة التدقيؽ لتوفير ضماف معهوؿ ب ف

جمي عمميات التدقيؽ التي تهوـ بيا ماسسة التدقيؽ يتـ إنجازىا وفهاً لممبادئ األساسية المتحكمة بالتدقيؽ

). IFAC, 2001: 106
ً
حانيا  :أهذاف رىدة انؼمم انرقابي

يمكف النظر إلى أىداؼ جودة العمؿ الرقابي مف منظار مهاييس األداء الميني كونيا تعد أداة لتهويـ

األداء مف البلؿ الماعرات التي تعد بمثابة رأبعاد العممة الرقابية اآلتية رأبو التمف . 22 :2225
أ

الااعمية Effectiveness

يهصد بالااعمية بالمنظور العاـ ىي مدط إنجاز المنظمة ألىدافيا ويمكف النظر إلى الااعمية مف البلؿ

النهاط اآلتية:

 ..التالطيط لعممية التدقيؽ عمى وفؽ معايير التدقيؽ.

 .2توافر اإلعراؼ المناسب عمى األعماؿ المناذة ومعالجة اإلعكاالت التي تواجو مراقب الحسابات.
ب الكااءة Efficiency
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يرتبط مايوـ الكااءة باالستالداـ األمثؿ لمموارد رالمادية والبعرية ويمكف النظر إلى الكااءة مف البلؿ النهاط

اآلتية:

 ..إف العممية التدقيهية تـ تنايذىا مف قبؿ أعالاص يتمتعوف بالكااءة والميارة.

 .2االلتزاـ بمعايير االستهبللية والحياد والموضوعية واالبتعاد عف التحيز في تنايذ العممية التدقيهية.

 .6بذؿ العناية المينية الواجبة وتنايذ عممية جم أدلة اإلثبات وتهييميا بما يتاؽ وأىداؼ الرقابة وتعزيز
نتاسجيا.

 .3ا لتحهؽ مف تنظيـ أوراؽ العمؿ مف الناحية العكمية والانية والتحهؽ مف صحة كتابة المبلحظات رتحديد
المالالاة بعكؿ دقيؽ إسناد المالالاة إلى الهوانيف واألنظمة والتعميمات ...وغيرىا .

ج االقتصادية Economization

إنيا األداء العممي المنظـ لعاوف الوحدة والذي يسمح بتالايض الناهات لمحد األدنى والت كد مف عدـ وجود

ىدر باإلنااؽ مف دوف مناعة متحههة.(Flint, 1998: 61) .
ً
حانخا :حتذيذ رىدة انؼمم انرقابي

وماثرً في تحديد جودة الالدمات الماداة لمراقبي الحسابات أي إف
ا
يمكف اعتماد المعايير كجزءاً ميماً

تطبيؽ المعايير المحمية والدولية لمتدقيؽ البلؿ العمؿ الرقابي يعزز جودة العمؿ الرقابي ومف ثـ التهارير التي

يهوـ بإعدادىا وكما ي تيرابو زيد 50 2225

 )1املؼايري Standards

إف المعايير ىي األساس في عممية الرقابة ألنو مف دوف وجود المعايير المناسبة تصبح الالطوات التالية

والمتمثمة في قياس األداء واتالاذ اإلجراءات العبلجية المناسبة مف دوف معنى رعباس . 36 :2220

 )2أهميت املؼايري احملاسبيت

يمكف تحديد أىمية المعايير المحاسبية مف البلؿ اإلجابة عمى التسااؿ اآلتي :ىؿ يمكف لمراقب

الحسابات أف ينجز عممو بدوف وجود لممعايير المحاسبية؟

بدوف المعايير المحاسبية تهوـ كؿ منع ة أو منظمة بتطوير معايير الاصة بيا .مما يتوجب عمى قراء

الهواسـ المالية أف ياقمموا أناسيـ م الممارسات المحاسبية الالاصة بكؿ عركة وكذلؾ تهاريرىا المالية

وبالنتيجة فسيكوف مف غير الممكف إعداد كعوفات قابمة لممهارنة ).(Kieso, et. al., 2001: 20

 )3خصائص املؼايري احملاسبيت

تتمثؿ الصاسص المعايير المحاسبية باآلتي رالصبح . 60 :.880
أ.

إف صياغة ىذه المعايير يتـ في ضوء أىداؼ المحاسبة المالية والسيما توفير المعمومات المحاسبية

لالدمة أىداؼ المستالدميف .وىذا يستوجب بناء المعايير باالسترعاد بإطار فكري لممحاسبة المالية.

ب .اتساؽ المعايير م بعضيا وذلؾ مف البلؿ رسـ الطة متكاممة لبناء المعايير تستند إلى اإلطار الاكري

لممحاسبة وتحدد نوعية المعايير التي سيتـ إصدارىا في األجميف الهصير والطويؿ وتمؾ التي سيتـ بنااىا

لالدمة األىداؼ المحمية أو الدولية.

ت .واقعية المعايير فيي تراعي ظروؼ والصاسص البيسة التي ستطبؽ فييا.
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ث .سيولة فيـ المعايير وقبوليا مف جانب المستالدميف وتتحهؽ ىذه الالاصية باعتراؾ كؿ األطراؼ المت ثرة
بيا في عممية إعدادىا.

ج .حيادية المعايير وتعني عدـ التحيز باتجاه بموغ نتيجة محددة مهدماً والحياد ىنا ىو نسبي إذ يهصد بو

استهبلؿ معدِّي المعايير قدر اإلمكاف مف أي افتراض مسبؽ لهيـ وأىداؼ مستالدمي التهارير المالية.
ً
رابؼا  :أبؼاد رىدة انؼمم انرقابي

إف تزايد الوعي االجتماعي ب ىمية دور مراقب الحسابات يمكف أف يييئ المناخ المبلسـ إلحداث التطور

المطموب في المينة ويسارع في دف عجمة التطور بعكؿ مباعر وغير مباعر مف البلؿ وض الهوانيف
واألنظمة والمعايير التي تحكـ المينية وتوفير العروط والمتطمبات البلزمة إلعداد أعضاسيا في حاالت التعميـ

والتدريب بتحديد واضح ومتهف اللتزاماتيـ المينية وما يترتب عمييا مف مساوليات اتجاه العمؿ تجاه
مستالدمي التهارير المالية واقترح بعض الميتميف بمينة التدقيؽ عدداً مف العناصر الرسيسة التي مف البلليا
يتـ تحسيف زيادة فاعمية مينة التدقيؽ رالمعيداني . 6 :2222

وبما إف محور البحث ىو إدارة جودة العمؿ الرقابي لذا سيتـ التطرؽ إلى المعيار الدولي رقـ ر222

وىو مف معايير التدقيؽ الدولية لسنة ر.883

والذي حؿ محؿ دليؿ التدقيؽ الدولي الساب الذي أعاد

تصنياو وتسميتو بعض ضوابط رقابة الجودة دوف أف يغير مف المايوـ أو المحتوط رالسياسات واإلجراءات

ويعد ىو أحدث معيار مستالدـ حالياً فيو بمثابة مرج مستمر عف اإلصدارات النافذة الماعوؿ بع ف قواعد

السموؾ الميني ومعايير التدقيؽ الصادرة عف االتحاد الدولي لممحاسبيف ) (IFACومنظمة األنتوساي

 INTOSAIكما موضح في الجدوؿ ر .راالتحاد الدولي لممحاسبيف . ... :222.

جدوؿ ر .يوضح عناصر جودة العمؿ الرقابي وفؽ المعايير الدولية لمتدقيؽ

لجنة رقابة

ضوابط الجودة حسب

ضوابط الجودة حسب

لجنة معايير

ضوابط الجودة حسب

الجودة األمريكية

المعايير األمريكية

المعيار الدولي رقـ ر7

التدقيؽ لسنة

المعيار الدولي رقـ ر222

االستهبللية

االستهبللية

الصاات العالصية

الحياد األمانة

المتطمبات المينية

إدارة األفراد

التوظيؼ

لسنة ر.870

لسنة ر.878

لسنة ر.80.

توزي األعماؿ

التعييف

التطور الميني

توزي المياـ

التوظيؼ

الترقية

التوجيو واإلعراؼ

االستعارات

ر.887

الميارات والكااءات

الموضوعية

الهبوؿ واالستمرار

لسنة ر.883

الميارات والكااءات
التطور الميني

تحسيف المستوط

توزي المياـ

الهبوؿ واالستمرار

أداء عممية التدقيؽ

الترقية

الترقية والترفي

اإلعراؼ

التاتيش

المتابعة أو المراقبة

توزي المياـ

واالستمرار

الهبوؿ واالستمرار

االستعارات

التاتيش

التاتيش

قبوؿ الزباسف

الهبوؿ

االستعارات

المصدر :إعداد الباحث

التوجيو واإلعراؼ

الرقابة اإلعرافية
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الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى
حيث يرط الباحث أف ضوابط الجودة بحسب المعيار الدولي رقـ ر 222لسنة ر .883مبلسمة

ومنسجمة لمتطبيؽ في ىذا البحث لهياس جودة العمؿ الرقابي والتي تـ االتيار أربعة منيا حسب اتااؽ اغمب
ضوابط الجودة عمييا أعبله ويمكف توضيحيا كما ي تي راالتحاد الدولي لممحاسبيف . .3. :222.

 .المتطمبات المينية :وىو ما يجب أف يمتزـ بو الرقباء مف مبادئ راالستهبللية واألمانة والموضوعية
والسرية والسموؾ الميني .

 2الميارات والكااءات  :يجب أف يعمؿ في المنظمة المالتصة بالعمؿ الرقابي موظاوف ماىموف مف ذوي
الالبرة والميارة البلزمة لتنايذ المياـ بجودة عالية .

 6توزي المياـ :توزي العمؿ والمياـ بيف الرقباء عمى وفؽ كااءتيـ المينية ممف يمتمكوف درجات مف
تطمبو مهتضيات العمؿ.
التدريب الاني الذي
ُ
 3التوجيو واألعراؼ :يجب أف يتوافر التوجيو واألعراؼ الكافياف لكافة الرقباء عند انجاز األعماؿ المناطة
بيـ بحيث تكوف ىناؾ قناعة لدط المنظمة المالتصة بالعمؿ الرقابي بتنايذ األعماؿ بالجودة المطموبة.
احملىر انخاني  :انفساد اإلداري
اوال :مفهىو انفساد اإلداري

ىو الاساد الذي يصيب الماسسات والييسات اإلدارية ألجيزة الدولة وقد أرتبط ىذا النوع مف الاساد

بالوظياة العامة والموظؼ العمومي إذا ال يمكف الحديث عف الاساد اإلداري مف غير ربطو بموظؼ أو وظياة
نعاطات سمبية تتـ بعكؿ سري داالؿ الماسسات

حكومية وقد ُوض تعريؼ عاـ لماساد اإلداري ب نو
واألجيزة الحكومية والمرافؽ العامة واألجيزة الهضاسية ويعكؿ عهبة حهيهية بمالتمؼ مظاىره وصوره وأعكالو
لمتطور االجت ماعي واالقتصادي والتنموي أما المباعرة مف الموظؼ الهاسـ بالوظياة أو عف طريؽ وسطاء
بهصد أو ببل قصد التي تادي إلى صرؼ تمؾ الهطاعات عف ىدفيا الرسمي إلى أىداؼ الاصة سواء أكاف ذلؾ

بعكؿ مستمر أـ متهط وبعتى األساليب رالجبوري . 73 :2227
ً
حانيا :صىر أو مظاهر انفساد اإلداري

تتعػػدد مظػػاىر وصػػور الاسػػاد اإلداري وال يمكػػف حصػػر ىػػذه المظػػاىر بعػػكؿ كامػػؿ ودقيػػؽ فيػػو يالتمػػؼ

بػػاالتبلؼ الجيػػة التػػي تمارسػػو أو المصػػمحة التػػي يسػػعى لتحهيهيػػا فهػػد يمارسػػو فػػرد أو جماعػػة أو ماسسػػة

الاصة أو ماسسػة رسػمية أو أىميػة وقػد ييػدؼ لتحهيػؽ مناعػة ماديػة أو مكسػب سياسػي أو اجتمػاعي وقػد

يكوف الاساد فردي يمارسو الارد بمبادرة عالصية ودوف تنسيؽ م أفراد وجيات أالرط وقػد تمارسػو مجموعػة
بعكؿ منظـ ومنسؽ ويعكؿ ذلؾ أالطر أنػواع الاسػاد فيػو يتغمغػؿ فػي كافػة بنيػاف المجتمػ سياسػياً واقتصػادياً

واجتماعياًرمصطاى . .22 2223

ومػػف الػػبلؿ مػػا تهػػدـ سػػنحاوؿ اسػػتعراض قػػدر معػػروؼ ومحسػػوس مػػف مظػػاىر الاسػػاد اإلداري والػػذي

تضمف الماعرات رالرعوة استغبلؿ المنصب االالتبلس والسرقة واالحتياؿ التزوير الوساطة والمحابػاة

والتػػي اتاػػؽ عمييػػا اغمػػب البػػاحثيف الػػذيف تيسػػر لمباحػػث االطػػبلع عمػػى راسيػػـ والتػػي تػػـ اعتمادىػػا فػػي الجانػػب

العممي وىي :
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الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى
 )5الرعوة  :كؿ موظؼ أو مكمؼ بالدمة عامة طمب أو قبؿ لناسػو أو لغيػره عطيػة أو مناعػة أو ميػزة أو
وعػػد بعػػيء مػػف ذلػػؾ

ألداء عمػػؿ أو أعمػػاؿ وظيايػػة أو االمتنػػاع عنػػو أو اإلالػػبلؿ بالوظياػػة العامػػة رقػػانوف

العهوبات رقـ . .838 :...

 )1استغبلؿ المنصب  :ىو الحصوؿ عمى أمواؿ الدولة والتصرؼ بيا مف دوف وجو حؽ و تحت مسميات

عدة واليبات دوف وجو حؽ إلى غير مستحهييا أو عدـ االلتزاـ بالعمؿ أو كعؼ أسرار العمؿ أو التياوف

في أداء العمؿ وكذلؾ التعسؼ والتعدد أو منح المزايا رالعتيبي . .23 :2222

 )3االالتبلس والسرقة واالحتياؿ -. :االالتبلس يعني قياـ الموظؼ بسرقة أمواؿ نهديػة أو عينيػة ممػف تحػت
مساوليتو أو مما في ذمتو عف طريؽ التبلعب بالسجبلت أو المستندات -2 .السرقة فيي قياـ الموظؼ ب الػذ

أمػواؿ نهديػػة أو عينيػػة ممػػا ليسػػت تحػػت مسػػاوليتو وانمػػا تحػػت مسػػاولية الػػريف -6 .االحتيػػاؿ ىػػو اسػػتالداـ

المتعمد واستغبلؿ موارد وموجػودات وأصػوؿ
عالص وظياتو في تحهيؽ الثراء لناسو مف البلؿ سوء االستالداـ
ّ
الػػداسرة التػػي يعمػػؿ فييػػا لتحهيػػؽ مصػػالحو العالصػػية رالماتعػػوف المعتمػػدوف لحػػاالت االحتيػػاؿ فػػي الواليػػات
المتحدة تهرير . .3 :2222

 )4التزوير  :وىو يتضمف تغيير الحهاسؽ وتبديميا واالتبلقيا عف طريؽ التبلعب بالمستندات وتغيير

محتوياتيا فضبل عف الحذؼ أو تغيير األرقاـ وتحريؼ الكممات وتبديؿ األسماء وتهميد األالتاـ الرسمية

والتبلعب بالتواريخ وتهميد تواقي المساوليف واالتبلؽ وثاسؽ عمى غرار الوثاسؽ واألوراؽ الرسمية والمستندات
الحكومية واألوراؽ الثبوتية واليويات العالصية والعيادات الجامعية وغيرىا رالغالبي والعامري :2220

. 676

إذ يصبح قاد ارً

مستمد مف منزلة العالص االجتماعية أو السياسية
 )5الوساطة والمحاباة  :إنو سموؾ
ّ
عمى توجيو ق اررات اآلالريف بعكؿ يتناسب م مهاصده وأىدافو متجاو ازً الهوانيف واألنظمة ليعطي الحهوؽ إلى

غير أصحابيا والتعميمات التي تحكـ سير عممو أو أف يعطييـ األولوية في إنجاز معامبلتيـ واإلفادة مف

الدمات داسرتو قبؿ غيرىـ  .ومنح تسييبلت ومزايا فسات دوف أالرط  .وىي أيضاً تساىؿ الموظؼ م أقاربو

ومعارفو عمى حساب األنظمة والتعميمات التي تحكـ سير عممو أو أف يعطييـ األولوية في إنجاز معامبلتيـ

واإلفادة مف الدمات داسرتو قبؿ غيرىـ ر. pope,2000:161
ً
حانخا :تأحري اإلصالحاث اإلداريت وانرقابيت يف احلذ من حاالث انفساد اإلداري

مف الضروري قياـ الدولة بتبني الطة عاممة مف أجؿ اإلصبلح اإلداري عمى كافة المستويات فضبلً عف تاعيؿ
العمؿ الرقابي بيدؼ مواجية الاساد في كافة مستوياتو والسيطرة عمى مناب الاساد والحد مف ثاره .ومف أىـ

اإلجراءات البلزمة لعممية اإلصبلح اإلداري والرقابي تتمثؿ باآلتي ر. www.alnazah.com

 -.تهميص العمؿ الروتيني واإلجراءات المعهدة المتبعة في سير المعامبلت في دواسر الدولة .فالتعهيدات
البيروقراطية ِّ
تعكؿ بحد ذاتيا مصد ارً رسيساً لنمو الاساد والماسديف.

 -2وض العالص المناسب في المكاف المناسب أي يتوجب االتيار الموظايف وقياداتيـ المباعرة عمى أسس

سميمة كالكااءة والنزاىة والتالصص العمـ والالبرة العممية والحرص والجدية والعجاعة ال عمى أساس الهرابة
أو الحزب أو الطاساة أو الهومية وتعد ىذه السياسة مف أىـ السياسات في محاربة الاساد.
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ى
 -6العمؿ عمى استالداـ العاافية اإلدارية أي أف تكوف كؿ الدواسر والماسسات التي تدير الع ف العاـ عاافة
تعكس ما يجري بداالميا وأف تكوف الحهاسؽ معروفة ومتاحة لمبحث والمساسمة والنهاش.

 -3التوس في اإلفصاح المحاسبي واتاحتو ألكبر عدد مف المستالدميف وتاعيؿ عممية اإلفصاح اإلليكتروني
لممعمومات المالية.

 -5تجسير العبلقة بيف المواطف والدواسر الرقابية وجعمو ىو الحكـ والايصؿ في تهييـ ماسسات الدولة .وىذا
ما قامت بو ىيسة النزاىة ماال ارً بتوزي استبيانات عمى المواطنيف ألالذ راسيـ حوؿ جريمة الرعوة.

 -3تهوية ميارات وكااءات العامميف في مالتمؼ األجيزة الرقابية بيدؼ المؽ مبلؾ رقابي كاوء قادر عمى
مواجية معطيات ىذه المرحمة التي ينتعر فييا الاساد في أغمب مااصؿ الدولة.

 -7تاعيؿ استهبللية العمؿ الرقابي وحمايتو مف أية ضغوطات ويتـ ذلؾ مف البلؿ إصدار تعريعات الاصة بذلؾ.

 -0تاعيؿ الرقابة الداالمية وتنعيطيا ألنيا عمى تماس مباعر م

الموظايف واإلجراءات اإلدارية داالؿ

الماسسة ومف ثـ مف الممكف إذا ما تـ تاعيميا تكوف قادرة عمى اكتعاؼ حاالت الاساد قبؿ وقوعيا.

والصوصاً م وجود مكتب الماتش العاـ داالؿ كؿ وزارة.

 -8تاعيؿ مساءلة الييسات الرقابية الداالمية والالارجية عف كافة المالالاات المالية واإلدارية والهانونية فضبلً
عف كااءة األداء وحسف سير العمؿ وكااية النتاسج واإلنجازات.

 -.2المن مف أبدية اإلد ارات أي من استمرار الرسيس اإلداري ألي وحدة إدارية في منصبو ألجؿ غير
مسمى؛ ألف ىذا مدعاة لماساد ماداـ ال يتوق إزاحتو مف منصبو.

 -..محاولة االستاادة مف الجيود الدولية لمكافحة الاساد والتعامؿ م الهوانيف الدولية فضبلً عف االستاادة
مف األبحاث والدراسات بيذا الع ف لمتهميؿ مف تداعيات الاساد عمى المجتم والدولة.
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الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى

املبحج انخاني/اإلطار انؼمهي نهبحج

احملىر االول :مناقشت وحتهيم نتائذ أبؼاد انبحج انتطبيقي

يعرض ىذا المحور وصااً لمتغيري البحث الرسيسة والمتمثمة بمعايير إدارة جودة العمؿ الرقابي بوصايا

ا
متغيرً رمستهبلً والحد مف حاالت الاساد اإلداري في المكاتب المبحوثة بوصايا متغي ارًرمعتمداً

لمعرفة

إجابات اتجاىات العينة لكؿ فهرة ولكؿ محور مف محاور البحث وتـ استالداـ النسب والتك اررات واألوساط

الحسابية واالنحرافات المعيارية وكانت النتاسج ي تي:
ً
اوال :مؼايري إدارة رىدة انؼمم انرقابي

بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المتغير ر 6.02وىي اكبر مف قيمة الوسط الارضي والبالغ ر 6وىذا

يعني أف إجابات العينة في ىذا المتغير متجو نحو االتااؽ واالتااؽ التاـ وبانحراؼ معياري ر2.52
ويحتوي ىذا المتغير عمى محاور عدة وىي:

 .1المتطمبات المينية :مف البلؿ الجدوؿ ر 2بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المحور ر 6.76وىي اكبر

مف قيمة الوسط الارضي والبالغ ر 6وىذا يعني أف إجابات العينة في ىذا المحور متجو نحو االتااؽ
كما موضحة في الجدوؿ االتي:

واالتااؽ التاـ وبانحراؼ معياري ر2.32

جدوؿ ر 2يوضح عرض نتاسج المتطمبات المينية

الاهرات
امتمؾ المعرفة الكافية

أتاؽ

بعدة

أتاؽ

محايد

ال

ال

أتاؽ

أتاؽ

بعدة

ت

٪

ت

٪

ت

٪

ت

٪

ت

٪

.3

.2.7

67

28.3

52

3..6

8

7..

.2

8.5

الوسط
الحسابي
6.28

االنحراؼ
المعياري
..28

بمايوـ جودة األداء
الميني وما يتضمنو
دليؿ التدقيؽ الدولي
ر 222الصادر عف
االتحاد الدولي
لممحاسبيف رIFAC
يوجد صعوبة لدط
الرقباء في مكتب
الماتش العاـ بمتابعة
احدث اإلصدارات العممية
الالاصة بالمينة
الصوصاً أذا ما كانت
منعورة بمغة أالرط غير
المغة العربية.

33

63.8

60

62.2

28

26.2

.3

....

.

2.0

6.07

..23
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدىىتطبوقىمعاوورىإدارةىجودةىالعملىالرقابيىوتأثورهاىفيىالحدىمنىحاالتى
الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى
يطم كافة الرقباء عمى

23

22.3

32

38.2

23

22.3

8

7..

6

2.3

6.78

2.86

قواعد و داب السموؾ
الميني الالاصة بجودة
العمؿ الرقابي ويراعونيا
البلؿ تنايذ األعماؿ
يمتزـ الرقيب بهواعد

68

6..2

53

33.3

26

.0.6

5

3.2

6

2.3

6.80

2.86

ومعايير التدقيؽ الدولية
والمحمية وأالبلقيات
المينة
6.76

الوسط الحسابي العاـ

ومف البلؿ النتاسج في الجدوؿ ر 2المذكورة انااً نبلحظ أف نسبة المحايد ىي قريبة مف نسبة االتااؽ

واالتااؽ التاـ حيث بمغت ر %3..6ىذا يعني أف ىناؾ نسبة كبيرة ممف رأييـ محايد إي انو مف الممكف اف

عدـ امتبل ؾ المعرفة الكافية بمايوـ جودة األداء الميني وما يتضمنو دليؿ التدقيؽ الدولي ر 222الصادر
عف االتحاد الدولي لممحاسبيف رIFAC

وتظير النتاسج ايضاً اف ىناؾ صعوبة لدط المراقبيف في مكاتب

الماتعيف العاميف بمتابعة احدث اإلصدارات العممية الالاصة بالمينة السيما أذا ما كانت منعورة بمغة أالرط
غير المغة العربية

واف قيـ االنحراؼ المعياري والتي تراوحت بيف ر ..28-2.32نستنتج مف ذلؾ أف

إجابات العينة كانت متجانسة.

 .2الميارات والكااءات :مف البلؿ الجدوؿ ر 6بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المحور ر 3..8وىي اكبر
مف قيمة الوسط الارضي والبالغ ر 6وىذا يعني أف إجابات العينة في ىذا المحور متجو نحو االتااؽ

واالتااؽ التاـ وبانحراؼ معياري ر 2.50كما موضحة في الجدوؿ اآلتي:

2.32
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ى
جدوؿ ر 6يوضح عرض نتاسج الميارات والكااءات
الاهرات
يعتمد مكتب الماتش

أتاؽ

بعدة

أتاؽ

محايد

ال

ال

أتاؽ

أتاؽ

بعدة

ت

٪

ت

٪

ت

٪

ت

٪

ت

٪

5.

32.5

37

67.6

.7

.6.5

3

3.0

5

3.2

الوسط
الحسابي
3.23

االنحراؼ
المعياري
..25

العاـ التحصيؿ العممي
والالبرة المينية عند
تعييف الرقباء.
تغيير مجاؿ التدقيؽ

52

3..6

52

3..6

.6

.2.6

7

5.3

2

..3

3..5

2.86

الذي يمارسو الرقيب بيف
فترة وأالرط يزيد مف
البرتو وكااءتو في عدة
مجاالت.
تطوير الكااءة المينية

76

57.8

35

65.7

3.6

0

--

--

--

--

3.52

2.32

والمحافظة عمييا تساعد
في تهديـ أعماؿ ذات
جودة عالية.
يض مكتب الماتش

60

62.2

36

52.2

.8

.5..

3

6.2

2

..3

3.23

2.05

العاـ برامج وسياسات
ومتطمبات التطوير
الميني المستمر التي
يحتاجيا المكتب واببلغ
الرقباء بيا.
الوسط الحسابي العاـ

نبلحظ مف البلؿ النتاسج في الجدوؿر6

3..8

المذكور انااً نبلحظ اف افراد عينة البحث يمتزموف بتغيير

مجاؿ التدقيؽ الذي يمارسو الرقيب بيف مدة وأالرط ومف البلؿ قيـ االنحراؼ المعياري تراوحت بيف ر-2.50

 ..25نستنتج مف ذلؾ أف إجابات العينة كانت متجانسة.

 .3توزي المياـ :مف البلؿ الجدوؿ ر 3بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المحور ر 6.65وىي اكبر مف
قيمة الوسط الارضي والبالغ ر 6وىذا يعني أف إجابات العينة في ىذا المحور متجو نحو االتااؽ واالتااؽ
التاـ وبانحراؼ معياري ر 2.75كما موضحة في الجدوؿ التالي:

2.50
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدىىتطبوقىمعاوورىإدارةىجودةىالعملىالرقابيىوتأثورهاىفيىالحدىمنىحاالتى
الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى
جدوؿ ر 3يوضح عرض نتاسج توزي المياـ
الاهرات

يتناسب عدد الرقباء في األقساـ

أتاؽ

بعدة

أتاؽ

ت

%

ت

%

.3

....

28

26.2

الأتاؽ

بعدة

الأتاؽ

محايد
ت

%

ت

%

ت

%

62

26.0

3.

62.5

.2

8.5

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

2.83

...0

والييسات الرقابية م حجـ العمؿ
الرقابي الممهى عمى عاتهيـ

وحسب متطمبات الموظايف
وجدوؿ أعماؿ التدقيؽ
يتـ توزي األعماؿ والمياـ عمى
الرقباء وفهاً لكااءتيـ والبرتيـ.
يعد التدريب الذي يحصؿ عميو

الرقيب األساس الذي يعتمد عند

.8
.6

.5..
.2.6

50
56

33.2
32..

63
66

20.3
23.2

0
22

3.6
.7.5

5
5

3.2
3.2

6.32
6.67

2.85
..22

توزي األعماؿ.
يتـ تغيير أعضاء األقساـ

.8

.5..

53

32.8

20

22.2

.0

.3.6

7

5.3

6.30

..28

والييسات الرقابية بناءاً عمى
متطمبات العمؿ الحالية

والظروؼ المحيطة بو.
6.65

الوسط الحسابي العاـ

يتضح مف البلؿ النتاسج في الجدوؿ ر3

أعبله نبلحظ اف ىناؾ عدـ االتااؽ واال تااؽ التاـ وبنسبة

ر %32وىذا ماأكده الوسط الحسابي والذي بمغت قيمتو ر 2.83وىي اصغر مف قيمة الوسط الارضي وىذا

يعني ضعؼ أىمية التالطيط ألية عممية رقابية مف البلؿ توزي المياـ عمى مراقبي الحسابات والمساعديف

ومف البلؿ قيـ االنحراؼ المعياري والذي تراوحت بيف ر ...0-2.75نستنتج مف ذلؾ باف إجابات العينة

كانت متجانسة.

 .4التوجيو واإلعراؼ :مف البلؿ الجدوؿر 5بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المحور ر 3.22وىي اكبر
مف قيمة الوسط الارضي والبالغ ر 6وىذا يعني باف إجابات العينة في ىذا المحور متجو نحو االتااؽ

واالتااؽ التاـ وبانحراؼ معياري ر 2.35كما موضحة في الجدوؿ التالي.

جدوؿ ر 5يوضح عرض نتاسج التوجيو واألعراؼ

2.75
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الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
الاهرات

يالض أعضاء األقساـ

أتاؽ

بعدة

أتاؽ

ى

محايد

ال

ال

أتاؽ

أتاؽ

بعدة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

63

27.2

50

33.2

25

.8.0

0

3.6

.

2.0

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

6.82

2.08

والييسات الرقابية الى
التوجيو واألعراؼ مف
قبؿ أعالاص ذوي البرة
لزيادة جودة العمؿ
الرقابي.
53

ياضؿ أجراء تهييـ

32.8

5.

32.5

.8

.5..

.

2.0

.

2.0

3.23

2.78

مناسب لجودة أداء
األقساـ والييسات
الرقابية مف فترة الى
أالرط لبلستاادة مف
نتاسج التهييـ عند
التوجيو واإلعراؼ.
كؿ عضو مف أعضاء

5.

32.5

57

35.2

.7

.6.5

--

--

.

2.0

3.25

2.73

فريؽ العمؿ الرقابي
مساوؿ عف اإلعراؼ
عمى سير واتماـ ميمة
التدقيؽ بنجاح.
.0

يهضي راساء األقساـ

.3.6

32

38.2

28

26.2

..

0.7

3

3.0

6.32

2.88

والييسات الرقابية معظـ
أوقاتيـ م

فريؽ

العمؿ الرقابي لتوجيييـ
في تنايذ األعماؿ
الموكمة ليـ ومناقعة
المبلحظات التي تثار
مف قبؿ فريؽ الميمة
الوسط الحسابي العاـ

3.22

نبلحظ مف البلؿ النتاسج في الجدوؿ ر 5اعبله اف ىناؾ اتااؽ واتااؽ تاـ وبنسبة ر %76وىذا

ماأكده الوسط الحسابي والذي بمغت قيمتو ر 6.82وىي اكبر مف قيمة الوسط الارضي يعني اف افراد عينة
البحث مامنيف ب ف عممية اإلعراؼ عمييـ لمتابعة أعماليـ والتعاور م ذوي الالبرة في المجاالت التي تتطمب

2.35
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدىىتطبوقىمعاوورىإدارةىجودةىالعملىالرقابيىوتأثورهاىفيىالحدىمنىحاالتى
الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى
االستعانة بالالبراء وذلؾ مف اجؿ تحسيف جودة الالدمات التي تهدميا مينة التدقيؽ ومف البلؿ قيـ االنحراؼ

المعياري والذي تراوحت بيف ر 2.88-2.35نستنتج مف ذلؾ باف إجابات العينة كانت متجانسة.
ً
حانيا :احلذ من حاالث انفساد اإلداري

بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المتغير ر 3.26وىي اكبر مف قيمة الوسط الارضي والبالغ ر6

وىذا يعني باف إجابات العينة في ىذا المتغير متجو نحو االتااؽ واالتااؽ التاـ وبانحراؼ معياري ر2.33

ويحتوي ىذا المتغير عمى عدة محاور وىي:

 ..الرعوة :مف البلؿ الجدوؿر 3بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المحور ر 3.2.وىي اكبر مف قيمة
الوسط الارضي والبالغ ر 6وىذا يعني باف إجابات العينة في ىذا المحور متجو نحو االتااؽ واالتااؽ التاـ

وبانحراؼ معياري ر 2.5.كما موضحة في الجدوؿ التالي:

جدوؿ ر 3عرض نتاسج الرعوة

الاهرات
يهوـ موظاي مكتب

أتاؽ

بعدة

أتاؽ

محايد

ال

ال

أتاؽ

أتاؽ

بعدة

ت

٪

ت

٪

ت

٪

ت

٪

ت

٪

25

.8.0

00

38.0

..

0.7

2

..3

--

--

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

3.20

2.58

الماتش العاـ بتهويـ
إجراءات الضبط الداالمي
في متابعة أنجاز
المعامبلت التي تنجزىا
الوحدات الالاضعة
لرقابتو.
ضعؼ العهوبة التي

63

20.3

52

68.7

25

.8.0

..

0.7

3

6.2

6.02

..25

يتعرض ليا المرتعي
مهارنة بالمبالغ التي
يحصؿ عمييا.
يعمؿ المكتب عمى

27

2..3

56

32..

63

27.2

8

7..

6

2.3

6.76

2.83

تهميص العمؿ الروتيني
واإلجراءات المعهدة
المتبعة في سير
المعامبلت في دواسر
الدولة لمحد مف ظاىرة
الرعوة.
وجود لوحات أرعاد
وتعريؼ في دواسر الدولة
ترعد المراجعيف وتحدد

68

6..2

58

33.0

.0

.3.6

7

5.3

6

2.3

6.80

2.85
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدىىتطبوقىمعاوورىإدارةىجودةىالعملىالرقابيىوتأثورهاىفيىالحدىمنىحاالتى
الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى

مسار انجاز المعامبلت
تحد مف ظاىرة الرعوة.
73

أدعو الى اإلسراع

50.7

60

62.2

.2

.

8.5

2.0

.

2.0

3.35

2.77

بإنعاء الحكومة
االلكترونية واتالاذ
اإلجراءات اإلدارية
الكايمة باصؿ مهدـ
الالدمة عف متمهييا
3.2.

الوسط الحسابي العاـ

2.5.

نبلحظ مف البلؿ النتاسج في الجدوؿ ر 3أعبله اف ىناؾ اتااؽ واتااؽ تاـ وبنسبة ر %30.6وىذا

ما أكده الوسط الحسابي والذي بمغت قيمتو ر 6.02وىي اكبر مف قيمة الوسط الارضي وىذا يدؿ مف البلؿ
اتااؽ أراء أفراد عينة البحث أف ىناؾ ضعؼ بالعهوبة التي يتعرض ليا مرتكب الاساد مهارنة بالمبالغ التي

يحصؿ عمييا المرتعي واظيرت النتاسج ايضاً اف وجود لوحات أرعاد وتعريؼ تعمؿ عمى تحديد مسار

المعاممة وتحد مف حاالت الاساد واف أفراد عينة البحث لدييـ قناعة ب ف اإلسراع بإنعاء الحكومة

االلكترونية يادي الى الحد مف الاساد اإلداري ومف البلؿ قيـ االنحراؼ المعياري والذي تراوحت بيف

ر ..25-2.5.نستنتج مف ذلؾ باف إجابات العينة كانت متجانسة.

 .2استغبلؿ المنصب :مف البلؿ الجدوؿر 7بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المحور ر 3.27وىي اكبر
مف قيمة الوسط الارضي والبالغ ر 6وىذا يعني باف إجابات العينة في ىذا المحور متجو نحو االتااؽ

واالتااؽ التاـ وبانحراؼ معياري ر 2.32كما موضحة في الجدوؿ التالي.

جدوؿ ر 7يوضح عرض نتاسج استغبلؿ المنصب
الاهرات

أتاؽ

بعدة

أتاؽ

محايد

الأتاؽ

الأتاؽ

بعدة

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدىىتطبوقىمعاوورىإدارةىجودةىالعملىالرقابيىوتأثورهاىفيىالحدىمنىحاالتى
الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
تعد قيادة وموظاي

ت

%

ت

%

تى

%

ت

%

ت

%

33

52.0

37

67.6

.6

.2.6

2

..3

--

--

3.67

2.76

مكتب الماتش العاـ
قدوة لمموظايف في
االلتزاـ بمعايير
الوظياة العامة
ال تراعي اإلدارة العميا

5.

32.5

33

63.5

26

.0.6

3

6.2

2

..3

3...

2.82

في مكتب الماتش
العاـ المصمحة
العالصية ليا وانما
األىداؼ العامة
من استمرار المدير

3.

62.5

37

67.6

28

26.2

0

3.6

.

2.0

6.83

2.83

اإلداري ألي وحدة
إدارية في منصبو
ألجؿ غير مسمى
وذلؾ لمحد مف
استغبللو لصبلحياتو
في تحهيؽ المناعة
لو
العالصية ُ
ولآلالريف.
أتباع مبدأ الدوراف

60

62.2

32

66.6

62

25.3

.2

7.8

3

6.2

6.78

..23

الوظياي بيف فترة
وأالرط ومنح الموظايف
أجازات لغرض توفير
فرصة لئلدارة الكتعاؼ
أي تبلعب في العمؿ.
العمؿ عمى تعري

55

36.7

32

66.6

23

.8.2

6

2.3

2

..3

3..5

2.82

قانوف يمزـ كؿ موظؼ
في الدولة العراقية
تهديـ كعؼ عف ِ
ذمتو
ِ
زوجتو
المالية وذمة
وأو ِ
الده الهاصريف
لموقاية مف الاساد.
الوسط الحسابي العاـ

3.27

2.32
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدىىتطبوقىمعاوورىإدارةىجودةىالعملىالرقابيىوتأثورهاىفيىالحدىمنىحاالتى
الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى
نبلحظ مف البلؿ النتاسج في الجدوؿ ر 7اعبله إف افراد عينة البحث متاهيف عمى إف استمرار المدير

اإلداري ألي وحدة إدارية في منصبو ألجؿ غير مسمى يعمؿ عمى زيادة الاساد اإلداري ومف البلؿ قيـ
االنحراؼ المعياري والذي تراوحت بيف ر ..23-2.32نستنتج مف ذلؾ باف إجابات العينة كانت متجانسة.

 .6االالتبلس والسرقة واالحتياؿ :مف البلؿ الجدوؿر 0بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المحور ر6.03

وىي اكبر مف قيمة الوسط الارضي والبالغ ر 6وىذا يعني باف إجابات العينة في ىذا المحور متجو نحو

االتااؽ واالتااؽ التاـ وبانحراؼ معياري ر 2.36كما موضحة في الجدوؿ التالي.

جدوؿ ر 0يوضح عرض نتاسج االالتبلس والسرقة واالحتياؿ
الاهرات

يمتمؾ مكتب الماتش

أتاؽ

بعدة

أتاؽ

ت

%

ت

%

.3

.2.7

50

33.2

الأتاؽ

بعدة

الأتاؽ

محايد
ت

%

ت

%

ت

%

60

62.2

8

7..

5

3.2

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

6.53

2.83

العاـ ليات عمؿ دقيهة
تمن حاالت االالتبلس
والسرقة واالحتياؿ.
انعداـ العاافية في

36

63..

57

35.2

.3

.2.7

7

5.3

6

2.3

3.26

2.85

العمؿ اإلداري والمالي
يادي الى االبتعاد عف
إظيار الحهاسؽ بصورة
متاحة لمبحث
والمساءلة والنهاش
ىناؾ مالاوؼ لمف
يبمغ عف المالالاات
واالنحرافات عف
الجيات العميا مف أف
يصبح الصماً وقد
يالسر وظي ِ
اتو.

56

32..

30

60..

.7

.6.5

5

3.2

6

2.3

3..6

2.83
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدىىتطبوقىمعاوورىإدارةىجودةىالعملىالرقابيىوتأثورهاىفيىالحدىمنىحاالتى
الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى
67

عدـ االىتماـ باحص

28.3

33

63.5

25

.8.0

.5

...8

6

2.3

6.78

..27

وتهييـ نظاـ الرقابة
والتدقيؽ الداالمي
بصورة مستمرة
وتصحيح مواطف
الضعؼ فيو مف قبؿ
اإلدارة ومكتب الماتش
العاـ يساعد عمى وجود
مناخ مبلسـ لماساد
اإلداري.
60

توجد عهوبات رادعة

62.2

36

63..

28

26.2

.2

8.5

3

6.2

6.78

..20

تجاه مرتكبي حاالت
االالتبلس والسرقة
واالحتياؿ
الوسط الحسابي العاـ

6.03

نبلحظ مف البلؿ النتاسج في الجدوؿ ر 0اعبله إف افراد عينة البحث متاهوف عمى اف أتباع مبدأ

الدو ارف الوظياي بيف فترة وأالرط يحد مف حاالت الاساد وكذلؾ عمى تاعيؿ تعري قانوف يمزـ كؿ موظؼ في
زوجتو وأو ِ
ِ
ِ
الده الهاصريف لموقاية مف الاساد واف ىذا
ذمتو المالية وذمة
الدولة العراقية تهديـ كعؼ عف

الهانوف مف العروط األساسية لتبوأ المناصب الهيادية وكذلؾ االتااؽ نحو تنمية اتجاىات إيجابية نحو

العاافية وعدـ االبتعاد عف أظيار الحهاسؽ بصورة متاحة لمبحث والمساءلة والنهاش واف ىناؾ االااؽ في
تصحيح وفحص مواطف الضعؼ الرسيسة في نظاـ الرقابة الداالمية يساعد عمى وجود مناخ مبلسـ لماساد

اإلداري ومف البلؿ قيـ االنحراؼ المعياري والذي تراوحت بيف ر ..20-2.36نستنتج مف ذلؾ باف إجابات
العينة كانت متجانسة.

 .3التزوير :مف البلؿ الجدوؿر 8بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المحور ر 3.65وىي اكبر مف قيمة
الوسط الارضي والبالغ ر 6وىذا يعني باف إجابات العينة في ىذا المحور متجو نحو االتااؽ واالتااؽ التاـ

وبانحراؼ معياري ر 2.33كما موضحة في الجدوؿ التالي.

2.36
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدىىتطبوقىمعاوورىإدارةىجودةىالعملىالرقابيىوتأثورهاىفيىالحدىمنىحاالتى
الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى
جدوؿ ر 8يوضح عرض نتاسج التزوير
الاهرات

تعد قيادة وموظاي

أتاؽ

بعدة

أتاؽ

محايد

ال

ال

أتاؽ

أتاؽ

بعدة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

33

52.0

36

63..

.6

.2.6

3

6.2

2

..3

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

3.28

2.82

مكتب الماتش العاـ
قدوة حسنة لموظاي
الدواسر باالبتعاد عف
حاالت التزوير.
متابعة وثاسؽ التالرج

73

32.6

33

63.8

5

3.2

--

--

.

2.0

3.53

2.35

بصورة مستمرة
لموحدات اإلدارية
الالاضعة لمرقابة لمحد
مف ظاىرة التزوير.
يصدر موظاي المكتب

33

52.0

37

67.6

.6

.2.6

.

2.0

.

2.0

3.67

2.77

توصيات بعهوبات
صارمة بحؽ مف
تسوؿ لو ناسو الهياـ
بعممية تزوير
المستندات الالاصة بو
وبالوحدات الالاضعة
لرقابتو
يعمؿ المكتب عمى

33

52.0

38

60.8

..

0.7

.

2.0

.

2.0

3.60

2.75

أظيار الحهاسؽ المتعمهة
بعمميات التزوير وعدـ
إالااءىا
يعمؿ المكتب عمى

52

68.7

56

32..

.8

.5..

6

2.3

.

2.0

3..7

2.06

تطوير البرامج
واألساليب الالاصة
بكعؼ حاالت التزوير
داالؿ الوحدات
الالاضعة لرقابتو.
الوسط الحسابي العاـ

3.65

2.33
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدىىتطبوقىمعاوورىإدارةىجودةىالعملىالرقابيىوتأثورهاىفيىالحدىمنىحاالتى
الفسادىاإلداريىبحثىتطبوقيىفيىصونةىمنىمكاتبىالمفتشونىالعامونى
ى
يظير مف البلؿ النتاسج في الجدوؿ ر 8اعبله

اف أراء األفراد متاهة عمى اف المكاتب تعمؿ عمى

نعر المعمومات عف حاالت التزوير وعدـ إالااءىا ومف البلؿ قيـ االنحراؼ المعياري والذي تراوحت بيف
ر 2.82-2.33نستنتج مف ذلؾ باف إجابات العينة كانت متجانسة.

 .5الوساطة والمحاباة :مف البلؿ الجدوؿر .2بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المحور ر 6.07وىي اكبر

مف قيمة الوسط الارضي والبالغ ر 6وىذا يعني باف إجابات العينة في ىذا المحور متجو نحو االتااؽ

واالتااؽ التاـ وبانحراؼ معياري ر 2.53كما موضحة في الجدوؿ التالي.

جدوؿ ر .2يوضح عرض نتاسج الوساطة والمحاباة
الاهرات

يوجو مكتب الماتش العاـ

الوحدات الالاضعة لرقابتو
بوض

أتاؽ

بعدة

أتاؽ

ت

%

ت

%

52

68.7

33

63.5

الأتاؽ

بعدة

الأتاؽ

محايد
ت

%

ت

%

ت

%

.8

.5..

7

5.3

3

6.2

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

3.23

..26

ليات وضوابط موحدة

في إجراءات التعييف فييا بعيدة

عف العبلقات العالصية

سيطرة المدراء العاميف عمى

أغمب اله اررات قد يادي الى

52

3..6

56

32..

22

.5.8

.

2.0

--

--

3.23

2.73

ظيور الوساطة والمحاباة .
تتحكـ الوساطة والمحسوبية

في نظاـ الحوافز والمكافآت

28

26.2

6.

23.3

32

66.6

2.

.3.7

6

2.3

6.38

..28

التعجيعية واالياادات الالارجية
بالموظايف المتميزيف.
يعمؿ المكتب عمى ألزاـ

ِ
لرقابتو
الوحدات الالاضعة

22

.5.8

72

57..

23

.8.2

7

5.3

6

2.3

6.78

2.03

باعتماد أسموب التهييـ

الموضوعي عند تهييـ أداء
األفراد العامميف وذلؾ وفؽ

السرعة في أنجاز معامبلت

المراجعيف

يض المكتب مف البلؿ أسموب

23

.8.2

30

53.2

25

.8.0

5

3.2

3

6.2

6.02

2.82

التوظيؼ عنده برامج توظيؼ

فاعمة مستندة عمى ضوء توفر
الميارات والالبرات اإلبداعية

لدط األفراد المتهدميف لعغؿ
الوظاسؼ المعمف عنيا
الوسط الحسابي العاـ

6.07

2.53
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ى
اظيرت النتاسج في الجدوؿ ر .2اعبله اف اراء االفراد متاهة عمى اف المكاتب تعمؿ عمى نعر

المعمومات عف حاالت التزوير وعدـ إالااءىا ومف البلؿ قيـ االنحراؼ المعياري والذي تراوحت بيف ر-2.53
 ..28نستنتج مف ذلؾ باف إجابات العينة كانت متجانسة.
احملىر انخاني :اختبار انفرضياث انرئيسيت
ً
اوال :اختبار فرضياث االرتباط

يتناوؿ ىذا المبحث ميمة التحهؽ مف معرفة العبلقة االرتباطية بيف متغيرات البحث رالمتغيرات
المستهمة والمتمثمة في متغير معايير أدارة جودة العمؿ الرقابي وأبعادىا رالمتطمبات المينية الميارات

والكااءات توزي

المتغير المعتمد والمتمثؿ في حاالت الاساد اإلداري

المياـ التوجو واإلعراؼ م

والمتكوف مف ال ماعرات رالرعوة استغبلؿ المنصب االالتبلس والسرقة التزوير الوساطة والمحاباة تـ

استالداـ معامؿ ارتباط سبيرماف وكذلؾ االالتبار التاسي الالتبار معامؿ االرتباط بيف المتغيرات وكانت النتاسج

كما يمي:


الالتبار الارضية الرسيسة األولى التي ماادىا رتوجد عبلقة ارتباط معنوية بيف تطبيؽ معايير إدارة جودة

العمؿ الرقابي وحاالت الاساد اإلداري ومف البلؿ الجدوؿ ر ..الذي يعير الى ذلؾ.

جدوؿ ر ..يوضح معامؿ ارتباط سبيرماف م االالتبار التاسي لبلرتباط بيف تطبيؽ معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي و
حاالت الاساد اإلداري

r

t-test

الدال لة

2.30

.2.66

داؿ

الهيمة التاسية الجدولية عند مستوط داللة  2.2.ودرجة حرية 2.32 = .23
ظيرت عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف تطبيؽ معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي وحاالت الاساد

اإلداري إذ بمغت الهيمة التاسية المحسوبة ر .2.66وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية عند مستوط داللة
ر 2.2.ودرجة حرية ر .23والبالغة ر2.32

وقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط ر 2.30وىي قيمة موجبة

أي أف االرتباط طردي وىذا يعني في حالة تطبيؽ معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي تادي الى الحد مف حاالت

الاساد اإلداري وبيذه النتيجة قد تـ أثبات الارضية الرسيسية لبلرتباط.
ً
حانيا :اختبار فرضياث االحنذار

تـ استالداـ االنحدار الالطي البسيط الالتبار ت ثير متغيرات الدراسة رالمتغيرات المستهمة والمتمثمة في متغير

معايير أدارة جودة العمؿ الرقابي م المتغير المعتمد والمتمثؿ في حاالت الاساد اإلداري والمتكوف مف المحاور

رالرعوة استغبلؿ المنصب االالتبلس والسرقة التزوير الوساطة والمحاباة وكانت النتاسج كما يمي:


الالتبار الارضية الرسيسة الثانية التي ماادىا رتوجد عبلقة ت ثير معنوي بيف تطبيؽ معايير إدارة جودة

العمؿ الرقابي والحد مف حاالت الاساد اإلداري ومف البلؿ الجدوؿر .2الذي يعير الى ذلؾ.

جدوؿ ر .2يوضح ت ثير تطبيؽ معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي في الحد مف حاالت الاساد اإلداري
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المتغير المستهؿ

ى

المتغير

قيمة

قيمة معامؿ

قيمة معامؿ

الهيمة الااسية

المعتمد

الثابت

بيتا

التحديد %

المحسوبة

..73

2.32

2.33

.25.22

معايير إدارة جودة

حاالت الاساد

العمؿ الرقابي

اإلداري

الداللة
وجود
ت ثير

قيمة  Fالجدولية عند مستوط داللة  2.2.ودرجة حرية ر3.02 = . .23
ىناؾ ت ثير لمعايير إدارة جودة العمؿ الرقابي في الحد مف حاالت الاساد اإلداري حيث بمغت قيمة F

المحسوبة ر .25.22وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية عند مستوط داللة ر 2.2.ودرجة حرية ر.23 .

والبالغة ر3.02

وبما أف أعارة معامؿ بيتا موجبة ىذا يعني باف الت ثير ايجابي وبمغت قيمة معامؿ التحديد

ر 2.33وىذا يعني باف تغيير وحدة واحدة في معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي سوؼ ياسر بمهدار ر%33
مف حاالت الاساد اإلداري أما معادلة االنحدار فكانت بالعكؿ التالي:

Y= 1.76+0.60X

حيث أف : Y :حاالت الاساد اإلداري
 : Xمعايير إدارة جودة العمؿ الرقابي

وبيذه النتيجة قد تـ أثبات الارضية الرسيسية لمت ثير.

وبعد استالراج النتاسج مف اداة االستبانة قاـ الباحث بتعزيز ىذه النتاسج مف البلؿ نتاسج تحميؿ

المضموف لمتغير معايير أدارة جودة العمؿ الرقابي بإبعاده رالمتطمبات المينية الميارات والكااءات توزي

المياـ التوجيو واألعراؼ مف البلؿ معاىدات ومهاببلت تـ إجراءىا م عدد مف المساوليف في مكاتب

الماتعيف العاميف حيث أ ظيرت النتاسج عدـ وجود معيارية لتحديد جودة أداء األقساـ والييسات التدقيهية سواء
أكانت المعيارية عمى أساس زمف أو عدد التهارير الصادرة أو الطة العمؿ وبرنامج التدقيؽ المناذ فعبل وغيرىا

مف ماعرات التي يمكف اعتمادىا في تحديد الجودة لارؽ العمؿ الرقابي لممكاتب المبحوثة.
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اوال :االستنتاراث

املبحج انخانج/االستنتاراث وانتىصياث

يمثؿ ىذا المبحث بعرض أبرز ما تـ الالروج بو في ضوء نتاسج عممية تحميؿ البيانات والمعمومات التي

تمت وفؽ األساليب اإلحصاسية المعتمدة التي تـ الحصوؿ عمييا في محاولة لتحديد مستويات تحهؽ أىداؼ

البحث .

 ..اتضح أف الرقباء المالييف واإلدارييف في مكاتب الماتش العاـ يزداد اكتعاؼ حاالت الاساد اإلداري عندىـ
بازدياد تمكينيـ مف الحصوؿ عمى المعرفة الكافية بمايوـ جودة األداء الميني وما يتضمنو دليؿ التدقيؽ

الدولي.

 .2تعد معايير التػدقيػؽ باالتبلؼ مصادرىا سواء كانت محمية أـ دوليػة أدوات تحكػـ عمؿ مراقب الحسابات
لػذلؾ البد مف ممارسي المينة أف يكػونػوا عمػى المػاما كػافيا بيذه المعايير.

 .6توصؿ الباحث الى ضعؼ معرفة و التزاـ البعض مف مراقبي الحسابات فػي مكاتب الماتعيف العاميف
بالعراؽ بالمعايير التدقيهية والاصة المعيار الػدولي ر 222الالػاص برقػابػة الجػودة بعكؿ الػاص مف البلؿ
ما أظيرتو نتاسج البحث عمى وجود نسبة محايدر %3..6عمى امتبلؾ المعرفة الكافية بمايوـ جودة األداء

ومعيار التدقيؽ الدولي ويعزط ذلؾ حسب قناعة الباحث الى عدـ وجػود صاة االلتزاـ لتطبيؽ تمؾ المعايير
باالتبلؼ مصادرىا حيث أف التوصيات الصػادرة مف قبػؿ الجيات المينية ذات العبلقػة بيذا الع ف ال ترقى الى
مستوط اإللزاـ كذلؾ ضعؼ اىتمػاـ ومتابعة تمؾ الجيات ومستوط التزاميـ بالمعايير التدقيهية.

 .3عدـ امتبلؾ الرقباء المالييف واإلدارييف أكثر مف لغة

مف البلؿ النتاسج التي أظيرت كانت نسبة االتااؽ

بنسبة ر %35..وىذا ينعكس عمى قدرتيـ في متابعة اإلصدارات العممية الالاصة بالمينة الاصتاً أذا ما
كانت بمغة أجنبية.

 .5اظير البحث مف البلؿ نتاسج التحميؿ أف ىناؾ نسبة ر %32مف عدـ االتااؽ م وجود تناسب في عدد
الرقباء م حجـ العمؿ الرقابي وحسب متطمبات الموظايف في المكاتب عينة البحث وىذا يدؿ الى ضعؼ

عممية التالطيط ألية عممية رقابية مف البلؿ عدـ توزي المياـ عمى مراقبي الحسابات والمساعديف الذيف

يمتمكوف الكااءة المينية والتدريب الاني واألعراؼ عمييـ لمتابعة أعماليـ والتعاور م ذوي الالبرة في
المجاالت التي تتطمب االستعانة بالالبراء وذلؾ مف اجؿ تحسيف جودة الالدمات التي تهدميا مينة التدقيؽ.

 .3اإلالااؽ في تصحيح وفحص مواطف الضعؼ الرسيسة في نظاـ الرقابة الداالمية الذي جاء مف عدـ

االىتماـ بيذا النظاـ بجدية وحتى واف وجد فيو ضعيؼ وىزيؿ مثبل قسـ التدقيؽ الداالمي في إي وحدة فيو

داسما يحتوي عمى الكوادر الضعياة الالبرة واالتصاصاتيا التمت بصمة التدقيؽ.

 .7اظير البحث مف البلؿ المهاببلت التي أجراىا الباحث عدـ تغيير برامج التدقيؽ لمواكبة التطورات في
عمميات التدقيؽ.

 .0أظيرت النتاسج الالاصة بيذه الاهرة اف ىناؾ اتااؽ بنسبةر %30.6مف مجموع عينة البحث عمى
ضعؼ العهوبة التي يتعرض ليا المرتعي مهارنة بالمبالغ التي يحصؿ عمييا.

 .8أف الجم في الوظاسؼ المتعارضة يزيد مف حاالت الاساد اإلداري كاف يهوـ موظؼ بانجاز معاممة مف
بدايتيا الى نيايتيا رالتركيز المارط لممساولية .
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 ..2أف اعتماد دليؿ لسير المعامبلت موضح فيو التعميمات والضوابط والمهترحات الالتزاؿ الروتيف يحد مف
حالة الرعوة.

 ...اتااؽ اغمب أفراد عينة البحث عمى تاعيؿ معروع الحكومة االلكترونية.

 ..2عدـ اإلعراؼ الاعاؿ لكبار المساوليف يساعد عمى انتعار الاساد اإلداري كما أف سيطرة المدراء العاميف
عمى اغمب اله اررات قد يادي الى الاساد اإلداري.

 ..6اتااؽ اغمب أفراد عينة البحث بنسبةر  %77مف مجموع عينة البحث في العمؿ عمى تعري قانوف
زوجتو وأو ِ
ِ
ِ
الده الهاصريف لموقاية مف
ذمتو المالية وذمة
يمزـ كؿ موظؼ في الدولة العراقية تهديـ كعؼ عف
الاساد.

ً
حانيا :انتىصياث

في ضوء نتاسج البحث المستندة عمى دراسة مدط االلتزاـ بتطبيؽ معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي

لمكاتب الماتعيف العاميف وباالعتماد عمى المصادر العممية التي تدعـ إتباع الالطوات العممية في الوصوؿ

إلى رقابة إدارية ومالية ناجحة وفؽ متطمبات عناصر إدارة جودة العمؿ الرقابي وكؿ بعد مف أبعاده تمكف
الباحث مف التوصؿ إلى مجموعة مف التوصيات التي ي مؿ أف تجد ليا موطئ قدـ عند مكاتب الماتعيف

العاميف مف أجؿ تطوير وتعزيز الدور الرقابي ليا والحد مف حاالت الاساد اإلداري .

 ..تعزيز وترسيخ توجو مكاتب الماتعيف العاميف نحو تطوير وتحسيف إدارة جودة العمؿ الرقابي مف البلؿ
وض قواعد إرعادية أو معيارية يتـ بموجبيا قياس مستوط إدارة جودة العمؿ الرقابي او التهارير الرقابية وكي

تكوف مرجعاً لؤلقساـ والييسات عند إعداد التهارير وكذلؾ استحداث وحدة تنظيمية في المكاتب مالتصة برقابة

متساو
مدط االلتزاـ بتطبيؽ معايير إدارة جودة العمؿ الرقابي فضبل عف تطبيؽ مااىيـ وفكر ىذا التوجو بعكؿ
ً
في عموـ المكاتب.

 .2أف ت سيس نظاـ لرقابة جودة إعماؿ التدقيؽ يادي الى االلتزاـ مف قبؿ المكتب بالمعايير والهواعد

واألنظمة المينية األالرط ذات العبلقة لذا ينبغي عمى مكاتب الماتعيف العاميف اف تصمـ نظاـ الرقابة في
إعماليا يبلسـ حجـ المكتب وطبيعة إعمالو باإلضافة الى وض نظاـ عمى أداء المساعديف وذلؾ مف اجؿ

االرتهاء بمستوط الالدمات المهدمة وضمانا لبهاء المكاتب في عمميا واستمرارىا مستهببلً وغمؽ كؿ األصوات
التي تدعوا الى إلغاء دور وظياة مكاتب الماتعيف العاميف .

 .6االىتماـ بدورات تعميـ المغات األجنبية واالنكميزية بالذات مف اجؿ االطبلع عمى احدث اإلصدارات العممية
غير العربية أوال ب وؿ والاصتاً في مجاؿ العمؿ الرقابي.

 .3ضرورة اعتماد أساليب عممية عند تعكيؿ فرؽ العمؿ الرقابية او الييسات وليس االعتماد عمى العناويف
الوظياية فهط عند تعكيؿ تمؾ الارؽ ومنيا األتي:



التحصيؿ العممي



الالبرة السابهة



الدورات التدريبية التي عارؾ بيا
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 .5االىتماـ باحص وتهويـ نظاـ الرقابة الداالمية مف قبؿ مكاتب الماتعيف العاميف لموحدات الالاضعة لرقابتو
لموقوؼ عمى ثغرات ىذا النظاـ والهضاء عمييا الف ىذا الاحص يعتمد عميو الرقيب المالي في تحديد حجـ
العينة المالتارة لماحص والتدقيؽ.

 .3تغيير برامج التدقيؽ بيف فترة وأالرط لمواكبة التطورات م المنظمات العالمية لسد الطريؽ عمى مرتكبي
الاساد الف البهاء عمى ناس البرامج سوؼ تكوف لدييـ البرة في طرؽ االحتياؿ.

 .7تكوف عهوبة مرتكب الاساد ماثرة بحيث يكوف ليا ت ثير مادي ومعنوي ليكونوا عبرة لغيرىـ وعدـ تكرارىـ
لمثؿ ىذه اإلعماؿ مستهببلً.

 .0توعية المراجعيف ب ىمية دورىـ في معالجة أي عكؿ مف أعكاؿ إساءة استالداـ السمطة أو أي صورة مف
صور الاساد مف قبؿ قيادات المنظمة وتتـ ىذه التوعية عف طريؽ مالتمؼ أنواع األجيزة اإلعبلمية في
المنظمة والارجيا ومف البلؿ اإلرعادات في أماكف انتظار المراجعيف بما يكاؿ زيادة فيميـ لئلجراءات

وااللتزاـ بيا والتبميغ السري عف أي محاولة ترصد مف قبميـ لكي يتـ توجيو العهاب المناسب لممالالؼ.

 .8تاعيؿ معروع الحكومة االلكترونية بيدؼ تحهيؽ اكبر قدر مف اإلفصاح والعاافية فضبل عف تهميؿ

اإلجراءات الروتينية المعهدة والهضاء عمى البيروقراطية وبالتالي سرعة انجاز المعامبلت الى الحد الذي اليتيح

لمموظؼ سيولة التبلعب وبالتالي إمكانية اكتعاؼ أية حالة فساد قد تحدث.

 ..2عدـ حصر صبلحية اتالاذ اله اررات بعالص واحد حيث البد أف يعترؾ عدد مف األعالاص في المستوط
اإلداري لموصوؿ الى الهرار المناسب.

 ...تاعيػػػؿ الهػػػانوف الػػػذي يهضػػػي بتهػػػديـ كعػػػؼ مػػػالي عػػػف ممتمكػػػات كػػػؿ مػػػف يتبػػػوأ منصػػػب قيػػػادي ولكافػػػة
المسػػتويات الهياديػػة قبػػؿ المباعػػرة بالمنصػػب واعتبػػار ىػػذا الهػػانوف مػػف العػػروط األساسػػية لتب ػوأ المناصػػب
الهيادية فضبل عف تهديـ ىذا الكعؼ كؿ ستة أعير وبعكؿ دوري لماترة التػي يهضػييا الموظػؼ فػي المنصػب

الهيادي ومهارنة الكعؼ األالير قبؿ التنحية عف المنصب م الكعؼ األوؿ قبؿ توليو المنصب.
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The application of extent of quality
management standards
control Labor and its impact in reducing cases administrative
corruption
Abstract
Concentrated research topic in the study of key variables in the work of the
inspectors general offices , which are in the application of quality management
standards audit work and reduce the incidence of corruption. It highlights the
importance of current research in being a serious attempt aimed at highlighting
the role of the importance of standards of quality management audit work ,
because they represent a router and leader of the accountant or ( Sergeant ) in
the performance of his work and the extent of compliance with these standards ,
as well as highlight the role of quality audit in reducing the incidence of
corruption , of during the professional performance of Higher auditors and
determine the responsibilities entrusted to them and proceed to raise the quality
of the process audit and to meet the challenges and risks that committed public
money , and to understand the nature of the relationship between the variables
Monday studied, was the adoption of standards quality management audit work
variable independent of the dimensions of the four, is ( professional
requirements , skills and competencies , distribution of tasks , guidance and
supervision ), and reduce the incidence of administrative corruption variable
dependent through indicators five , she ( bribery, exploitation of office,
embezzlement, theft, fraud, forgery, mediation and nepotism ), and in order to
achieve this goal has adopted this research hypothetically blueprint reflects the
logical relationship between the variables of the search . For the purpose of the
application of this research and testing hypotheses has been selected sample of
(7) from the offices of the inspectors general of the (36 ) operating in Iraqi
ministries they represent one of the most important regulatory agencies
operating in the country , and in the light of the results reached search a set of
conclusions was the most important ( poor knowledge of some of the auditors in
the offices of inspectors general in Iraq standards, audit , and in particular the
international standard (220) special audit quality , in particular, through what is
shown by the results of a proportion of neutral ( 41.3 %) to acquire adequate
knowledge of the concept of quality of performance in accordance with ISA
Bank).
He concluded Find a set of recommendations notably ( strengthen and
consolidate went offices of inspectors general to develop and improve the
management quality of audit work through the development of guidelines or
standard under which measure the level of quality management audit work or
regulatory reporting , order to be a reference to the departments and agencies in
the preparation of reports , as well as the development of organizational unit in a
competent offices under the supervision of compliance with the application of
quality management standards audit work , as well as the application of the
concepts and thought this trend evenly in pan offices).
Key words: quality management standards regulatory action , administrative
corruption, inspectors general offices in Iraq, supervision and inspection.

