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 امللخص: 

اعتمادا .  اجلوهري  اخلطأ  كشف  يف  اللييب  احملاسبة  ديوان  مراجعي  ةكفاء   يف  اخلارجية  العوامل  دورابراز امهية   يهدف هذا البحث إىل

التكنولوجيا احلديثة خالف  املتعلقة ابستخدام فرد من مراجعي ديوان احملاسبة اللييب بينت النتائج    140على عينة متكونة من   

ان استخدام  حيث برهنت النتائج  والغش،مهم جداً يف مستوى اكتشاف االخطاء    أثريعد هلذا املتغري   توقعات الدراسة حيث ال
أكثر  تكنولوجيا املعلومات جعل األنظمة احملاسبية املستخدمة أكثر تعقيدا مما جعل عملية اكتشاف الغش واألخطاء والتالعب 

األمر   مز   الذيصعوبة  بذل  املرجع  من  يستلزم  مما  املراجعة  خماطر  زايدة  اىل  األنشطة  أدى  رقابة  من  يتمكن  حىت  اجلهد  من  يد 
 العوامل  ملتغري  كان  كما   .األدلة املؤيدة لراية للوصول اىل مستوى املخاطر املقبولة وحتقيق أهداف عملية املراجعة  ومجعالتكنولوجية  

 اختبارات  أبن   املراجعون   إدراك  أن  على   يدل   مما   والغش،   االخطاء  اكتشاف  مستوى  يف  إحصائيا   دال   موجب  أتثري  وقانونية  إدارية

 مستوى  يف  إحصائيا   دال  سالب  أتثري  له  كان  فقد  سياسية  عوامل  متغري  أما   .اإلدارة  غش  اكتشاف  ميكنها   ال  العادية  املراجعة
 اكتشاف  مستوى  يف  سياسية  عوامل   بوجود   تفيد  اليت  للدراسة  الثالثة  الفرضية  صحة  يثبت  وهذا  والغش،  االخطاء  اكتشاف

 .والغش االخطاء

 ،سياسييييية عوامييييل الفسييييياد املييييياي ،كشيييييف اخلطيييييأ اجليييييوهري ،الليييييييبمراجعيييييي دييييييوان احملاسييييبة  : املفت حيااااا  الكلمااااا  
 التكنولوجيا احلديثة
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 املقدم 1.

اآلونة األخرية يف  حظي مفهوم كشف اخلطأ اجلوهري والفساد املاي ابالهتمام من منظمات األعمال عامة واملؤسسات اخلاصة يف  

كثري من دول العامل، حىت عد أحد متطلبات اإلدارة الناجحة والدواء الشايف لفقدان ثقة املستثمرين، بعد األحداث اليت مر هبا  

 .1997االقتصاد العاملي خالل عقد التسعينات من القرن املاضي مع انفجار األزمة املالية اآلسيوية عام 

 تسعى التشريعات اجلنائية إىل توفري محاية قانونية للشركات العامة، ألهنا ُتشكل وسيلة مهمة من وسائل التنمية االقتصادية يف البالد

الفساد )2015محيدان,    ( هو  أال  إجرامية  من سلوكيات  العامة  الشركات  له  تتعرض  زالت  وال  تعرضت  ما  أخطر  ولعل من   .

ه الشركات، ويصعب عالجه، ويؤدي هبا إىل أن تصبح عبئا ثقيال على عاتق خزانة الدولة، كتوقفها  اإلداري واملاي يف معظم هذ
عن العمل، وإفالسها. وبرغم من إبرام اتفاقيات دولية، وسن قوانني وطنية من التدابري، فإن الفساد منتشر بشكل رهيب. وللفساد  

على استقرار اجملتمع كأمنه، وهلذا البد من السعي بشكل جدي حنو إجياد  خماطر كبرية ليس فقط على الشركات العامة، وإمنا أيضا  
 الطرق املناسبة اليت من شأهنا منع حصول جرائم الفساد يف الشركات، والوقاية منها.

هلا من أاثر  تعد ظاهرة الفساد املاي من الظواهر اخلطرية اليت تواجه الدولة بكافة مؤسساهتا احلكومية وهتدد الشعوب ومستقبلها ملا  

العام ملعرفة أسباهبا وأاثرها والطرق املناسبة  الرأي  اقتصادية واجتماعية وأخالقية على الدولة وأصبحت هذه الظاهرة عاملية تشغل 
 .ملكافحتها واحلد منها 

ي كانتشار ظاهرة خيفى أبن ظاهرة الفساد موجودة يف الدول املتقدمة والنامية ويتجلى ذلك من خالل األوجه العديدة للفساد املا 

على  واضحة  خطورة  الظاهرة  هلذه  أن  حيث  العام.  املال  من  واالختالس  العامة  ابلوظيفة  واإلجتار  والوساطة  واحملسوبية  الرشوة 
االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي وتعترب حجر عثر يف تقدم الدول وتطورها و تسعى هذه الدول جاهدة للقضاء على 

خالل اجلهود املبذولة سواء على النطاق الداخلي أو على النطاق الدوي وذلك ابالنضمام إىل املنظمات الدولية   هذه الظاهرة من 
املعنية مبكافحة الفساد كمنظمة التجارة الدولية ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة األمم املتحدة وكدلك املنظمات اإلقليمية والوطنية  

البنك الدوي يف اجلهود اليت يقوم هبا يف سبيل تطوير الدول من أجل  ومؤسسات اجملتمع املدين وال ن نسى يف هذا الصدد دور 

والنامية بشكل خاص   الفقرية  للدول  العون  يد  وتقدمي  يقوم هبا  اليت  والندوات  املؤمترات  من خالل  وذلك  الظاهرة  هذه  مكافحة 
  ,2019).احلساين(

ا هلذه  ابلتصدي  الدول  تقوم  أن  من  البد  املالية وكان  ابالستقاللية  تتمتع  خمتصة  رقابية  أجهزة  إنشاء  طريق  عن  اخلطرية  لظاهرة 

هدفها   فنية  اختصاصات  له  وأسندت  جديد  من  تنظيمه  عادة  احملاسبة  ديوان  إبنشاء  اللييب  املشرع  عليه  حد  ما  وهذا  واإلدارية 
القوان العام والقضاء على الفساد املاي ومراقبة تنفيذ  واللوائح وكذلك بيان أوجه القصور فيها ويعد ديو ان  احلفاظ على املال  ني 
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احملاسبة اجلهاز الرقايب األول املسؤول عن محاية وصون املال العام يف املؤسسات العامة يف الدولة مبوجب نص تشريعي منصوص  

 .عليه يف أغلب دساتري الدول

 حيث لرقابته  اخلاضعة  الدولة  مؤسسات  كافة  حاجات تلبية يف اللييب  احملاسبةديوان   مدقق ودور طبيعة اآلراء حول اختلفت لقد
 اجلهات أذهان  يف  وغموض وضوح عدم احلساابت بسبب مدقق  عمل ونتائج أداء  ينتقد  ومتزايداً  قوايً  اجتاهاً  هناك أبن  القول  ميكن

 فساد حاالت اكتشاف يف  لفشلها  ،عموميه  مؤسسات ضد قضائية دعاوى السنوات األخرية شهدت  إذ  الدور،  هذا عن املستفيدة

 واجملتمع الدولة كيان يهدد  وابت تقريبا، القطاعات كل مشل ليبيا اذ يف وطنية عالمة السنوات مبرور الفساد كما أصبح   مادية.
 البالد لثروة والناهبني الشعب بقوت املتالعبني واملفسدين الفاسدين من طبقة إىل صعود أدى الذي  األمر مسبوق، غري بشكل

 .والكراهية واحلقد النقمة من الكثري حيمل  بشكل الفساد من  جديدة واملبتكرين ألشكال

 واالخطاء؟  الغش  كشف  عند احملاسبة ديوان مراجعي على البالد يف السياسي واالستقرار االمين للوضع أتثري يوجد  هل   -

  واالخطاء؟ الغش كشف  يف املعلومات لتكنولوجيا  الستخدام أتثري يوجد هل- 

 واالخطاء؟  الغش كشف  يف احلكومية للتشريعات أتثري يوجد  هل   -
 .اجلوهري اخلطأ كشف  يف اللييب احملاسبة ديوان مراجعي كفاءه  يف اخلارجية العوامل دورابراز امهية  يهدف هذا البحث إىل

  ابملوضوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  ابراز  سيتناول  االول  القسم  ان  حيث.  اقسام  مخسة  اىل  البحث  من  تبقى  ما   وينقسم

  إلبراز   الرابع  القسم ختصيص  سيقع  مث.  البحث  فرضيات  الثالث   القسم  يعاجل  حني  يف.  عليه  االعتماد  سيقع  الذي  النظري  واإلطار
 البحث  فرضية اختبار اخلامس القسم يف سنتناول اخلامتة وقبل. العملي للجانب املنهجي التمشي

 . نتائجها  ومناقشة

   الس بق  لدراس  ا 2.
 العربي   لدراس  ا 1.2.

 ( :2013دراسة جاسم و آخرون ) ✓

تتمثل مشكلة هذه الدراسة يف مدى التزام أجهزة الرقابة املالية مبسؤولياهتا يف احلد من أساليب االحتيال وما هو دور ديوان الرقابة  

ه االحتيال، حيث  مؤشرات  وجود  اجتاه  التصرفات  إىل  الدراسة    تدفاملالية  على  الضوء  تسبب   واألفعالتسليط  اليت  االحتيالية 
الرقابة املالية يف احلد من حاالت    أجهزةدور    وإبراز  وأتثريها على القوائم املالية للوحدات االقتصادية،  املادي  األثرحتريفات ذات  

 وقوعها. إىل أدتت اليت الالزمة لسد الثغرا اإلجراءاتمما يدل على عدم اختاذ والغش التالعب 
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مت االعتماد على املنهج التحليلي الوصفي من خالل حتليل البياانت املالية للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور اخلاضعة لرقابة 

لدراسة  ، ومن خالل ا2012إىل    2010وتدقيق ديوان الرقابة املالية والتقارير املالية ملراقيب احلساابت حول هذه الشركة من سنة  

التحليلي للشركة وكذلك دراسة احلاالت العملية اليت كشفتها أجهزة الرقابة لعدد سنوات تبني التكرار يف حدوث حاالت التالعب  
مما يدل على عدم اختاذ اإلجراءات الالزمة من اإلدارة لسد الثغرات اليت أدت إىل وقوع هذه احلاالت لتالفيها ومنع حدوثها يف  

النزاهة املستقبل، ويعود   ممن تتوفر فيهم  وعملياً  العاملني املؤهلني علمياً  والرقابية وعدم اختيار  ذلك إىل ضعف األنظمة احملاسبية 

مدة  واألمانة، ضعف التنسيق بني اإلدارة الرئيسية واإلدارات التابعة هلا مع ضعف االلتزام ابلقواعد واملعايري احملاسبية والرقابية املعت
حتوايت التقرير السنوي ، فالدور الرقايب ألجهزة الرقابة يعد مهما للحد من حاالت االحتيال والغش الذي عدم التزام الشركة مب

يؤدي إىل اختالس املال العام كما أن عملية املراجعة البياانت املالية تعزز املصداقية هبا وأن عمل مراقب احلساابت ميكن أن يوفر  
عليه توصي  غري القانونية عند إعداد البياانت املالية وزايدة الثقة مبا حتتويه هذه البياانت.الضمان والتأكيد بعد ارتكاب التصرفات  

الوظائف اإلدارية ملنع ارتكاب أفعال الغش واالحتيال واملخالفات وتفويت  الدارسة بضرورة فصل الصالحيات واملسؤوليات بني 

ومترير خمططاهتم   إخفاء  من  األعمال  هبذه  للقائمني  األنظمة الفرصة  وتقييم  فحص  اخلارجي  املدقق  على  ينبغي  واكتشافها، كما 
 احملاسبية والرقابية وفق املعايري املعتمدة. 

 ( :2017دراسة حسني ) ✓

الدراسة  هدفت مسببات    إي  هذه  و  ظاهرة  حتديد  املاي  اليت    اإلداريالفساد  الرئيسية  من    إي  أدتوالعناصر  احلد  و  بروزها, 
و خالفامل احملاسبية  ممارسات  معاجلتها ات  عن  للكشف  املستخدمة  احلديثة  والوسائل  االجتاهات  أهم  الدراسة  هذه  عرضت   ،

به   قامت  اليت  الفساد  لظاهرة  املوضوعي  التحليل  ومن خالل   ، الدولية  واملعايري  املنظمات  ودور  منها  واحلد  احملاسبية  املخالفات 
ول اجلانب األخالقي املرتبط بظاهرة الفساد الذي يعد معيار ملدى التزام الدراسة بشكل عام تبني أن هناك جانبان هلذه الظاهرة األ

الدافع األساس لتلك الظاهرة، افرتضت الدراسة ملعاجلة ظاهرة الفساد املاي  والثاين املاي الذي يعد  اجملتمع ابإلرشادات الشرعية 

احملاسبية ضرو  املخالفات  ومنع حدوث  السلبية  أاثرها  من  واحلد  أخالقيات  واإلداري  ونشر  النزيهة  الرقابية  األجهزة  تفعيل دور  رة 
سوء استخدام السلطة نتيجة   إالالفساد املاي ما هو    أن  إىلحيث توصلت  الوظيفة بني العاملني يف خمتلف املستوايت اإلدارية ،  

الرقايب أن   ضعف اجلهاز  تفشي ظاهرة الفساد، حيث  يسبب  والتهاون مع املقصرين والتسرت عليهم  الرئيسية  وعدم توحيد املهام 

وتفضيلها على املصلحة العامة نتيجة استغالل القانون املاي أو التعليمات املالية وجتاهلها   استغالل املال العام للمصلحة الشخصية
  ووجود   اخلاص  القطاع   وبني  وموظفيها   املؤسسة   بني  املتكامل  التوافق  وجود   اي، كما إنغالبا ما يكون مرتبط ابلغش واالحتيال امل

 يف  انجتة  اإلدارة  أخالقيات  تواجه  اليت  التحدايت  واإلداري، حيث إن  املاي  الفساد  عملية  يف  اإلصالح  سيحقق  الشعور الوطين
التحدايت   تشكله  كالذي  األفراد  على  كبريا  خطراً   جيةاخلار   التحدايت  وأخرى خارجية إذ ال تشكل  داخلية  مؤثرات  عن  التطبيق

الكثري  قائمة  كانت  اليت   واإلدارة  السياسة  بني  الفصل  وإن  نفسها،  املنظمة  من  النابعة أدت  يف  املنظمات   مبدأ  تكريس  إىل  من 
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ومبادئها واالندماج مع سياسات املنظمة قادرة أن تتخلى عن معتقداهتا    عناصر  معهم على أهنم  والتعامل  العاملني  أخالق  حيادية

 الدينية يف  للمرجعيات  األخالقية املرتتبة على مثل تلك السياسات، كما أنه يوجد دور  النتائج  عن  النظر  بغض  هبا   يعملون  اليت

النصائح  الشرعية  التوعية   داري بني واإل  النزاهة والشفافية للتخلص من مظاهر الفساد  مصلحة  يف  يصب  واإلرشادات فيما   ونشر 
إضافة أن لألساليب احلديثة دور مهم أيضاً للكشف واحلد من ممارسات املخالفات احملاسبية   .الدولة  قطاعات  خمتلف  يف  العاملني

 ومن أبرزها عدم تغيري السياسات احملاسبية.

 األجنبي  لدراس  ا 2.2.
 

 AWUNI (2016)دراسة     ✓

خدمة   دور  فحص  هو  الدراسة  هذه  من  أشانيت  مكافحة  يف    املراجعةالغرض  منطقة  يف  العامة  املؤسسات  يف    ( غاان)الفساد 

يف  املالية  التحقق من الدور الذي تلعبه دائرة الرقابة  الدراسة إىل    تهدفحيث  ،  فساد يف مكافحة ال  ا عيق فعاليتهت  والتحدايت اليت
اليت    األساليبوصف  و   ا،واجباهت  ها اليت تواجهها دائرة املراجعة يف سعيها إلجناز   عوقاتاملو   ،مكافحة الفساد يف املؤسسات العامة

عاملني الجمتمع الدراسة    ، متثلالفساد يف املؤسسات العامة يف غاان  ميكن من خالهلا جعل خدمة املراجعة أكثر فعالية يف مكافحة
أشارت  و   ،مت اختيار عينة من عشرين مراجعاً للدراسة من خالل أخذ العينات املالئمةحيث    ،يف قسم املراجعة يف منطقة أشانيت

اقتصر   راجعة دور خدمة املكما تبني أيضاً أن  نطقة  امليف املؤسسات العامة يف    من الفساد  عاينتائج الدراسة إىل وجود مستوى  

ابالطالع عليها يف   الواثئق اليت مت تكليفهممن    اإليرادات والنفقات يف املؤسسات العامة واألصول احلكومية وغريها   على مراجعة
 يف مكافحةومل يكن هلا أتثري يذكر  ،  قضااي الفساد للسلطة املختصة  عنفقط    والتقريرعنها    اإلفصاحتلك املؤسسات من أجل  

النتا   ،الفساد أظهرت  ذلك،  إىل  املراجعةابإلضافة  استقاللية خدمة  أن  مطلقة    ئج  املتخذة  وذلك ألنليست  قبل   القرارات  من 

واليت ميكن أن تؤدي إىل عدم وجود أي شيء يف تقرير    بعد مراجعة مؤسسة عامة ميكن تغيريها من قبل سلطة أعلى  املراجعني
يعترباملراجعة أبكمله   اخلدمة يف    ذلك  ، حيث  لفعالية  املنطقة،  مكا و مهامها  تنفيذ  عائق  العامة يف  املؤسسات  الفساد يف  فحة 

أبن تكون خدمة املراجعة أكثر  الدراسة    تلذلك أوص  ،املؤسساتذه  ه  يزال هناك مستوى مرتفع من الفساد يف  وذلك ألنه ال
 .نطقة أشانيتمب ؤسسات العامةاملاستقاللية لوضع أفضل املمارسات للحد من خطر الفساد يف 

 Assakaaf (2018)دراسة      ✓

حيث كان الغرض من هذه الدراسة    حظي دور املراجعة يف احلد من الفساد املاي ابهتمام كبري يف األعمال واألوساط األكادميية
 هو استكشاف أحدث االجتاهات احلديثة يف األدبيات اليت حبثت يف الصلة بني الفساد ومراجعة حساابت القطاع العام. 
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 إليها،اعتمدت هذه الدراسة على مراجعات األدبيات األكادميية واستخالص استنتاجات عامة حول أحدث النتائج اليت توصلت  

على الرغم من أن األدلة تشري إىل أن مراجعة القطاع العام   .حيث ركزت الدراسات السابقة حول الفساد على االقتصاد والسياسة

ال سيما فيما يتعلق ابلدور الوظيفي لرقابة القطاع    اجملال،هناك فجوة كبرية يف املعرفة يف هذا    تساعد يف مكافحة الفساد ال تزال
هناك ندرة يف األدبيات اليت تشرح ابلتفصيل كيفية أنواع املراجعة اليت   ذلك،العام يف كشف الفساد وردعه يف التنمية عالوة على  

 الفساد. قد تسهم يف احلد من اليت ( SAI) أجراها اجلهاز األعلى للرقابة املالية واحملاسبة

 Bahooa (2020)دراسة      ✓

  والتسعينيات، حيث دفعت   الثمانينيات  يف  األعمال  عوملة  قبل  معدوم  شبه  الدولية  التجارية  األعمال  يف  الفساد  عن  البحث  كان

 ارتباطه  إىل  ابإلضافة  الفساد  حول  والنظرايت  والنماذج  واألبعاد   السياق  ومناقشة  التحقيق  إىل  الدوليني  التجاريني  الباحثني  العوملة
  من   كبري  قدر  وتراكم  م،1992  عام  يف  الدولية  التجارية  األعمال   يف  الفساد  عن   األوىل  الورقة  ُنشرت.  املباشر  األجنيب  ابالستثمار

والعشرون   السنوات  خالل   املوضوع  هذا  حول  املؤلفات   يف   مبعثرة  دبياتاأل   هذه  من  الكثري  فإن  ،   ذلك   ، ومع   املاضية  السبعة 

  أمر   احلاي  الواقع  تلخص  اليت  املتعمقة  املنهجية  ابملراجعة   رأي الباحثني يف هذه الدراسة   ،   واالجتاهات، لذلك  اجملاالت  من   العديد
األعمال  الفساد  حول  األدبيات  إلثراء  حماولة  ضروري يف سنة    بني  ما   لألدبيات  شاملة  منهجية  ومراجعة  ،  الدولية  التجارية  يف 

مبراجعة األدبيات حول الفساد امت  قحيث    احملتوى،  حتليل  و  الببليومرتي  االقتباس  حتليل  ابستخدام  م2019  إىل سنة  م1992

سبعة مسارات حبثية يف   تحددو عاًما املاضية ،    17مقااًل( على مدار الي    137يف األعمال التجارية الدولية بشكل منهجي )
األدبيات   السياسية وهىهذه  البيئة   ، الشركات  على  الفساد  ،أتثري  الفساد  الفساد ،مكافحة  الفساد ، حمددات  التشريع ضد   :

  على   ، وبناءً   االستثمار والتجارة ،د ،الفساد كتحٍد لنظرايت اإلدارة احلالية ، أتثري الفساد على العالقات اخلارجية املباشرةوالفسا 
املراجعة هناك  الدولية  التجارية  األعمال  يف  للفساد  املتعمقة  هذه  أن  على  السليب  األثر  لتقليل  قوانني   إىل  حاجة  تبني   للفساد 

على  واألعمال  والتجارة  باشرامل  األجنيب  االستثمار   عند   الفساد  مراعاة  إىل  السياسات  وصانعي   املديرون  والشركات، كما جيب 

 يف  الرئيسيون  واألداء ، وذلك الن الشركات هم  التشغيلية  الكفاءة  لزايدة  اسرتاتيجيات  وخلق  للشركات  التنظيمي  اهليكل  صياغة
 الفساد يف  على  للتغلب  ضرورايً   أمرًا  الشركات  يف  الفساد  ملكافحة   تنظيمي  هيكلي  نظام  إنشاء  كما يعد  الدولية،  التجارية  األعمال

احلاليةالدولية  التجارية  األعمال اإلدارة  لنظرايت  الرئيسية  االفرتاضات  بعض  الفساد  يتحدى  أخريا،  إىل    باحثني المن  حيتاج  و   ،. 

   .مة يف األعمال التجارية الدوليةاختبار وتوسيع هذه النظرايت احلالية من خالل اعتبار الفساد قضية مه

 Colonnelli and Prem (2020)دراسة      ✓

البلدايت "  "   احمللي يف دولة الربازيل،   االقتصادي  النشاط  على  تناولت اآلاثر االقتصادية احلقيقية جملموعة من احلكومات احمللية 

عشوائية  الفيدرالية  احلكومة  قامت  حيث للحكومات  العام   إلنفاق  مبراجعة  سنة   احمللي  سنة   2003  من  غاية    مت   .2014  إىل 
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 By exploiting الفساد، ابستخدام التباين  من ظاهرة  احلد  على  قدرهتا   وأثبتت  البلدايت  مراجعة لعدد من   عمليات  اختيار

exogenous spatial and time variation,،   مستوى  على  املراجعة املالية  لربانمج  السبيب  حتديد التأثري  متكنت من 

 .احمللي االقتصاد

  يف   الفساد  من  احلد  إىل  هتدف  اليت  السياسات  تصميم  عند  اخلاص  القطاع  لدور  احملاسبة  أمهية  على  الضوء  تسلط الدراسة  حيث

 اليت  الباهظة  التكاليف  ضوء  يف   ذلك،  إىل  ابإلضافة.  كبرية  األول  على  املباشرة  غري  اآلاثر  تكون  أن  ميكن  حيث  العام،  القطاع

 . الفساد مكافحة تساهم بشكل كبري مع احلكومة يف تكون قد الشركات أن نتائج الدراسة تظهر الفساد، بسبب يواجهوهنا 

 النتائج  تنطبق  ال  قد  ولكن   .سياسًيا   املرتبطة هبا   الشركات  جتنيها  اليت  املنافع  حول   السابقة  مع الدراسات  نتائج هذه الدراسة   تتوافق

 رفيعي  ابلسياسيني  مرتبطة  كبرية  شركات  على  تنطوي  اليت  الربازيل  يف  األخرية  الفساد  فضائح  على  ابلضرورة  إليها   توصلت  اليت
 . قوية تفاوضية بسلطة يتمتعون حكوميني وكالء مع الشركات تتعامل حيث للدولة اململوكة والشركات املستوى

الدراسة توصلت  أن  كما  أثر  احمللية  احلكومات  ضد  الفساد  مكافحة  إىل  تشري  االقتصادي  النشاط  على  إجيايب  له   احمللي، كما 

إىل الدراسة  .الفساد  مكافحة  جهود  يف  احلكومي   اإلنفاق  عن   انجتة  حمتملة  كبرية  مضاعفات  وجود  النتائج    من   العديد  اقرتحت 
  دخول   خالهلا   من   الفساد  مينع  معينة  آليات  لتحديد  العمل  من  مزيد   إىل  حاجة  هناك  ذلك، من  واألهم.  املستقبلية  للبحوث  الطرق

لعبت  ابلدور   االعرتاف  الفساد  مكافحة  لسياسة  احلامسة  األمور  من  أخريًا، . منوها   ويعيق  الشركات  املشرتايت  خالل   من   املركزي 

 حتسني  على  تركز  اليت   والدولية  الوطنية  السياسات  على  الدوي  البنك  تركيز  إن .نوثقها   اليت  التجريبية  للنتائج  رئيسي  حمرك  العامة،
 . االجتاه هذا يف  مهمة خطوة ميثل األخرية السنوات يف العامة املشرتايت يف املمارسات وأفضل احلوكمة

 الشركات  استطالعات  خالل   من  املثال  سبيل على  الفاسدة،  البيئات  يف  الشركات  وخيارات  الرشاوى  حول   الفريق  بياانت  مجع  يعد
  على  القدرة  لديها   الشركات  ونشاط  الفساد  بني  تربط  اليت  امليدانية  التجارب  فإن  وابملثل،.  قدًما   للمضي  واعدة  طريقة  التفصيلية،

  على   مقصور  تصميمنا   أن   حني  يف   ذلك،  على  عالوة .السياق  هذا  يف  الطبيعية  التجارب  ندرة  عن   النامجة  التحدايت  على  التغلب

.  االهتمام  من   مزيًدا   تستحق   الفساد  مكافحة   لربامج   الكلية  واآلاثر   العام  التوازن  أتثريات   التقاط  حماوالت  فإن  اجلزئي،  التوازن  حتليل
  يف   املوضوع  يظل   الشركة،  داخل   املوارد  ختصيص  على   الفساد  يؤثر   كيف يدرس  الذي  اجلديد  للبحث  كبري  جمال  هناك  أخريًا،

 كبري.  حد إىل مستكشف غري الغالب

 الدراس  فرضي  3.
فرضيات وذلك ثالث  حيث قمنا بتحديد .إشكالية هذا البحث، نقدم األجوبة احملتملة املتمثلة يف الفرضيات التاليةولإلجابة على 

 .تناغم مع إشكالية وأهداف البحث
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 األول   الفرضي  .3.1

املالية الفلسطيين يف اكتشاف ( اىل دراسة دور التقنيات احلديثة اليت يقوم هبا ديوان الرقابة  2001 (هدفت دراسة كالب وآخرون
املالية واإلدارية يف  الرقابة  منها ضرورة دعم وتقوية دور ديوان  التوصيات املهمة اليت  الغش والفساد. هذه الدراسة أوصت ببعض 

اليت اىل   (2012  (جبار هدفت دراسة .الرقابة على السلطة التنفيذية واستخدام الربامج احلديثة يف كشف ومتابعة قضااي الفساد
استمارة   تصميم  مت  الدراسة  هدف  ولتحقيق  العراق.  يف  احلكومية  واملراجعة  الرقابة  على  والتكنلوجيا  احلديثة  التقنية  أثر  دراسة 

يثة االستبيان ومت توزيعها على عينة خمتارة من مراجعي ديوان الرقابة املالية العراقي. خلصت الدراسة اىل أن التكنلوجيا والتقنية احلد

العراقي املالية  الرقابة  الباحث   .هلما أثر إجيايب على عملية املراجعة اليت يقوم هبا مراجعي ديوان  وبناء على نتائج الدراسة أوصى 
 .بضرورة تدريب وأتهيل مراجعي ديوان الرقابة من أجل مواكبة التطورات احلديثة يف جماهلم

اكتشاف االخطاء   أنظمة درجةققني الداخليني ملتطلبات تكنولوجيا معلومات  هدفت دراسة عطا اهللا احلسبان، مدى مواكبة املد 

ويهدف هذا البحث إىل حتديد متطلبات تكنولوجيا املعلومات  ) .2008،  1العدد  (يف شركات املسامهة األردنية جملة املنار  والغش
خلني يف شركات املسامهة العامة املدرجة أمساؤها  ملكوانت نظام درجة اكتشاف االخطاء و الغش اليت مت تطبيقها على املدققني الدا

يف بورصة عمان لألوراق املالية، يف السوق األول والثاين فقط، كما يهدف إىل حتديد مدى مواكبة تلك الشركات ملتطلبات أدوات 
ائج ذات األمهية يف ولقد توصل الباحث إىل عدد من النت .تكنولوجيا املعلومات يف أنظمة درجة اكتشاف االخطاء و الغش فيها 

إن هناك أتثريا لبيئة تكنولوجيا املعلومات على نظام  درجة اكتشاف االخطاء و الغش   - :الشركات املسامهة العامة األردنية منها 

نة تدقيق  انه عند تكوين بيئة الرقابة يف ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات يتم تعيني جملس إدارة وجل. يف الشركات املسامهة العامة األردين
ذات خربة ودراية أبنظمة بيئة تكنولوجيا الرقابة وأمهيتها، كما يراعي حتديد الصالحيات واملسؤوليات لكل موظف ذي عالقة بيئية 

انه عند  .واستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات، كما يراعي بيان خطوط السلطة من خالل وجود هيكل تنظيمي للشركة املعنية

يم املخاطر يف بيئة تكنولوجيا املعلومات تراعى الشركة أهداف العمليات يف أنظمة تكنولوجيا املعلومات كما يراعى  القيام بعملية تقي
 .األهداف اإلسرتاتيجية للشركة

، دور  درجة اكتشاف االخطاء و الغش يف   (2010) هدفت دراسة اآلن عجيب مصطفى هلداين، اثئر صربي حممود الغبان
لقد هدف البحث إىل  . العراق-حملاسيب االلكرتوين، دراسة تطبيقية على عينة من املصارف يف إقليم كردستانظل نظام املعلومات ا

التعرف على  درجة اكتشاف االخطاء و الغش وأساليبها لبيان مدى مسامهتها يف حتقيق السالمة املصرفية يف ظل نظام املعلومات 

ميد دراسة  إجراء  مت  حيث  االلكرتوين،  ومت  احملاسيب  الغرض،  هلذا  أعدت  استبيان  استمارة  بواسطة  مصارف  عشرة  مشلت  انية 
متغريات من متغريات أهداف  درجة اكتشاف االخطاء و الغش يف استمارة االستبانة ملعرفة دور  درجة اكتشاف ) 5استخدام )

ا فان  مفتوحة،  أنظمة  هي  احملاسبية  املعلومات  نظم  أن  ومبا  املصارف،  يف  الغش  و  بعني  االخطاء  إبن أتخذ  منها  يتطلب  ألمر 
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االعتبار تلك املتغريات اليت حتصل يف البيئة احمليطة وحماولة االستفادة منها، وابلشكل الذي يساهم يف حتقيق كفاءات وفاعليتها يف 

وأن واملعلومات  االتصاالت  أبنظمة  واالهتمام  املخاطر  تقييم  مث  رقابية  بيئة  من  بدءا  فعالة،  داخلية  رقابة  وانتهاء بناء  الرقابة  شطة 

املصارف عمليات  على  املستمرة  تكنولوجيا   .ابملراقبة  بيئة  يف  التطورات  تواكب  فعالة  داخلية  لرقابة  احلاجة  إىل  البحث  وخلص 
املعلومات وابلشكل الذي يسهل من إمكانيات تكاملها مع األنظمة املعلوماتية اإلدارية واملالية، كما يتطلب البحث ابستمرار يف 

والفاعلية إمكا  الكفاءة  من  ميكن  ما  أقصى  وحتقيق  والتكلفة  واجلهد  الوقت  معايري  أهدافها ضمن  لتحقق  وتطويرها  حتديثها  نية 

ألساليب   .واالقتصادية إحصائية  داللة  ذو  معنوي  دور  هناك  ابن  للبحث  التطبيقي  للجانب  اإلحصائي  التحليل  نتيجة  وكانت 
كل من ضمان صحة ومصداقية املعلومات املعدة من قبل املصارف، جبانب تنمية   حتقيقالرقابة العامة والرقابة على التطبيقات يف

الكفاية اإلنتاجية يف واجبات ومهام املصارف، فضال عن التشجيع على االلتزام ابلسياسات اإلدارية واحملاسبية املرسومة من قبل  
 .األخطاء والغش والتالعب اإلدارة ومحاية املوجودات وامللفات واملعلومات يف املصارف، وكشف

هدفت دراسة حممد علي نصر سامل الشائيب، تكيف نظم  درجة اكتشاف االخطاء و الغش مع استخدام تكنولوجيا املعلومات  

الليبية، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على   وأثره على موثوقية القوائم املالية، دراسة تطبيقية على املصارف التجارية 
لقد هدفت   2011/2010.املاجستري يف احملاسبة، قسم احملاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان األردن،  درجة  

الدراسة إىل التعرف على أمهية  درجة اكتشاف االخطاء و الغش وضرورة تكيفها مع تطور استخدام تكنولوجيا املعلومات وأثر 

املصا  املالية يف  القوائم  موثوقية  على  اململوكة  ذلك  الليبية  التجارية  املصارف  من مجيع  الدراسة  جمتمع  تكون  الليبية،  التجارية  رف 
( وعددها  املديرون  ) 4للدولة  وهي:  الفئات  هذه  استبانة  بتصميم  الباحث  قام  حيث  عليهم،  االستباانت  توزيع  ومت  مصارف، 

فردا من جمتمع الدراسة    122)البنوك، حيث مت توزيع )املاليون، املدققون الداخليون وموظفو أقسام احلاسوب العاملون يف تلك  
الفئات تلك  استخدام   .على  تطور  مع  الغش  و  االخطاء  اكتشاف  درجة  نظم  لتكيف  مرتفعا  مستوى  النتائج  أظهرت  ولقد 

ومست االستخدام،  يف  التطور  هذا  عن  الناجتة  التحدايت  ملواجهة  الليبية  التجارية  املصارف  يف  املعلومات  متوسط  تكنولوجيا  وى 

للفرضية اليت تنص على " ال يؤدي تكيف نظم  درجة اكتشاف االخطاء و الغش مع تطور استخدام تكنولوجيا املعلومات يف  
املصارف التجارية الليبية إىل احلصول على قوائم مالية ذات موثوقية عالية"، كما أظهرت النتائج مستوى متوسط للفرضية اليت تنص 

لتكيف" معوقات  توجد  التجارية   ال  املصارف  يف  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  مع  الغش  و  االخطاء  اكتشاف  درجة  نظم  

 ."الليبية

، دور تكنولوجيا املعلومات يف تطوير مهنة املراجعة، دراسة تطبيقية على مكاتب املراجعة،  (2010)هدفت دراسة اهلام ضيف اهللا

املعلومات يف اختيار عينة التدقيق لدى مراجعي احلساابت يف جمال املراجعة،  هدفت الدراسة إىل توضيح دور استخدام تكنولوجيا  
وابلتاي زايدة مصداقية نتائج املعاينة يف التدقيق إلجراء العمليات احلسابية للحصول على نتائج أدق وأسرع وأكثر مصداقية، وإبراز 

يض التكلفة الالزمة إلجرائها، ودور تكنولوجيا املعلومات يف  مسامهة استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تسهيل عملية التدقيق وختف
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تطوير مهنة املراجعة للنظم غري الورقية والتبادل االلكرتوين للبياانت ومتكني مراجع احلساابت من اختيار عينة كبرية بطريقة أسرع 

يوجد كفاءة مهنية وإدراك لدى حمافظي   :ولقد خلصت الباحثة من خالل حتليل إجاابت االستبيان واختبار الفرضيات إىل .وأكفأ

يوفره   ما  بسب  وذلك  املراجعة،  خدمات  وتطوير  حتسني  يف  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  دور  ألمهية  اجلزائر  يف  احلساابت 
الرقابية على استخدامها من اجناز األعمال بسرعة أكرب، وكون استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املراجعة حيسن من اإلجراءات  

الربامج وامللفات االلكرتونية املستخدمة يف املؤسسة، واليت يرى الطالب استحالة مراجعتها دون االستعانة بتكنولوجيا املعلومات،  

حمافظ احلساابت ابستخدام تكنولوجيا املعلومات خيفض من تكاليف تلك العمليات ويزيد من دقتها، وابلتاي جيب  كما أن قيام
املرا اكتشاف على  درجة  متطلبات   إىل  ابإلضافة  االلكرتونية  املراجعة  تطبيق  يف  الالزمة  والعملية  العلمية  الكفاءة  اكتساب  جع 

 .االخطاء و الغش املطلوبة ملواجهة التحدايت اليت تفرضها هذه التقنية

 ومن هنا ميكننا ان نستنتج الفرضية التالية:

 احصائية الستخدام تكنولوجيا املعلومات على درجة اكتشاف االخطاء والغش.  : يوجد أثر ذو داللةاألوىلالفرضية الرئيسة 

 

  الث ني  الفرضي 2.3.

الرقايب الذي  اللييب يف مكافحة الفساد املاي من خالل الدور  التام على دور ديوان احملاسبة  وختتلف الدراسة احلالية على الرتكيز 

م ومدى تقيد  2013لسنة   (  19(يقوم به الديوان ومدى فاعلية القانون املنظم لعمله مبوجب القانون املنظم لعمل الديوان رقم  
 .واللوائح للحفاظ على املال العام حيث أنه ختتلف التشريعات من بلد إىل أخر يف مواجهة هذه الظاهرة  هده اجلهات ابلقوانني

وابلتاي فان دراستنا سوف تكون منصبة على مقارنة بني جهازين رقابيني يف ليبيا و األردن من حيث مدى فاعلية هذه األجهزة يف  
 .يهم أن وجدالقضاء على الفساد املاي وبيان أوجه القصور ف

جامعة    )رسالة ماجستري(مدى مالءمة إجراءات ديوان احملاسبة األردين ملكافحة الفساد    (2016)هدفت دراسة الكعبري، حممود  

تناولت هذه الدراسة بشكل خاص مدى مالءمة إجراءات ديوان احملاسبة األردين وكفاءهتا يف مكافحة الفساد   .الشرق األوسط
املال العام وألستخدام األمثل ملوارد الدولة واستخدام معايري التدقيق يف املراجعة املالية يف نظر املدققني   حبيث تكفل احملافظة على

ختتلف هذه الدراسة   .األردنيني. وتناولت أيضا أنواع الرقابة اليت يقوم بيها ديوان احملاسبة من رقابة مالية ورقابة إدارية ورقابة قانونية

القانونني اللييب واألردين وأوجه القصور فيهما. ومن خالل الرتكيز التام على  من انحية مدى كفاية ال نصوص القانونية الواردة يف 
دور ديوان احملاسبة اللييب وديوان احملاسبة األردين يف مكافحة الفساد املاي ومن خالل الدور الرقايب الذي يقوم به هذين اجلهازين 
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ومدى تقيد اجلهات احلكومية ابلقوانني واللوائح للحفاظ على املال العام وابلتاي فان دراستنا   ومدى فاعلية القانون املنظم لعملهم

 .سوف تكون أكثر مشوال من حيث بيان أوجه القصور يف التشريعات الوطنية لكل من البلدين يف مكافحة ظاهرة الفساد املاي

قدمها كالب اليت  العلمية  الورقة  ا  (2001أما  العلمي  دولة  (للقاء  يف  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  العربية  اجملموعة  نظمته  لذي 
الدراسة أوصت بضرورة   احلكومية. هذه  ابملؤسسات  والغش  الفساد  مكافحة  الفلسطينية يف  الدولة  فقد عرضت جتربة  فلسطني, 

العقوابت :اآليت وتشديد  التنفيذية،  السلطة  على  الرقابة  التشريعية يف  السلطة  دور  دور    تعزيز  الفساد دعم وتقوية  وممارسة  جلرائم 

تشجيع التفاعل والتواصل بني املواطنني والعامل مبا ميكن من ممارسة   ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف الرقابة على السلطة التنفيذية،
من خالل ختصيص صناديق خاصة ابلشكاوي يف    ابلشكاوىاالهتمام    ، تقليلالرقابة البناءة وكشف حاالت الفساد دون هتويل او  

 .كافة الوزارات واملؤسسات احلكومية

(فقد قامت بعرض وحتليل واقع الرقابة املالية واإلدارية يف دولة العراق, حيث ركزت الدراسة على جمموعة    2002  (أما دراسة جنم

به هو عدم فاعلية الرقابة املالية اليت يقوم هبا ديوان الرقابة من املشاكل اليت تعاين منها دولة العراق مثل الفساد املاي و الذي سب

. اقرتحت الدراسة جمموعة من اإلجراءات اليت  2000لسنة    1املالية العراقي وكذلك وجود ضعف بقانون ديوان الرقابة املالية رقم  
لسنة   1ت على قانون ديوان الرقابة املالية رقم  من شأهنا ان تدعم وتقوي الرقابة املالية ابلعراق, من أمهها هو ضرورة اجراء تعديال

( دور الرقابة اليت يقوم ديوان الرقابة املالية الفلسطيين يف 2011 (كما تناولت دراسة فراونة  .م مبا يتناسب والتغريات احلديثة2000

الرقاب الفلسطينية. اعتمدت الدراسة على مقارنة مواد قانون ديوان  الفلسطيين ابملعايري الدولية  الرقابة على أداء اجلامعات  املالية  ة 
مكسيكو   اعالن  مثل  للرقابة  العليا  فينا    (2002)ألجهزة  أمها   (2004)وميثاق  النتائج  اي جمموعة من  الدراسة  توصلت  كما 

يكو مما يضعف وجود خمالفات يف بعض مواد قانون ديوان الرقابة املالية للمعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة وخاصة اعالن مكس
 ومن هنا ميكننا ان نستنتج الفرضية التالية: .الدور الرقايب للديوان

 : يوجد اثر ذو داللة احصائية للتشريعات احلكومية يف كشف االخطاء و الغش.  الثانيةالفرضية الرئيسة 

 

    الث لث  الفرضي 3.3.

التعرف على مدى  ) 2008املومين وبدور،   (هدفت الدراسة اتباع مدققي احلساابت األردنيني لإلجراءات الالزمة للكشف  إىل 

املتعلق ابإلجراءات الواجب اختاذها للكشف عن الغش. ولتحقيق ) 240عن الغش، مبا يتماشى مع معيار التدقيق الدوي رقم )

وامل الباحثان ابختيار عينة قصدية بسيطة من مدققي احلساابت األردنيني املرخصني  زاولني للمهنة يف مكاتب هدف الدراسة قام 
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استبانة على العينةً  املختارة من )  89)شركات( يعمل فيها أكثر من مدقق حساابت واحد يف العاصمة عمان؛ حيث مت توزيع )

عدل استجابة بلغ وقد أظهرت الدراسة   )  69ومت اسرتداد )) %77مدققا منها، أي مب )) 148أصل اجملتمع اإلحصائي البالغ )

احل مدققي  الدوي أن  التدقيق  معيار  ابتباع حيددها  الغش كماً   وجود  على  دالئل  عند ظهور  الالزمة  اإلجراءات  يتبعون  ساابت 
،)ويلتزمون أيضا اإلجراءات الالزمة لإلبالغ عن الغش لإلدارة واجلهات املستفيدة واجلهات النظامية والقضائية كما حيددها  240)

 .املعيار املذكور

سعت   العامة  (Popova, 2012) دراسةكما  الشركات  على  احملاسيب  اإلشراف  جملس  لتساؤالت  االستجابة   إىل 
(PCAOB )  بشأن كيفية االستفادة بشكل أكثر فاعلية من تقييم خماطر االحتيال يف عملية التدقيق؛ وذلك من خالل دمج

على ذلك  أتثر  اجلوهرية ودراسة  األخطاء  تقييم خماطر  االحتيال يف عملية  ولتحقيق هدف    خماطر  التدقيق.  التخطيط يف  قرارات 
الدراسة مت حتليل عينة من أوراق العمل جملموعتني من مدققي احلساابت يفّ م املخاطر وتتخذ الوالايت املتحدة األمريكية إحدامها 

وخماطر الرقابة(، واألخرى    تقي قرارات التخطيط بناء على النظرة التقليدية ملخاطر األخطاء اجلوهرية )النامجة عن املخاطر الكامنة

 .النامجة عن اخلطأ واالحتيال)اجلوهرية تستخدم النظرة اجلديدة ملخاطر األخطاء 

وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن اجملموعة اليت تتبىّن خماطر النظرة اجلديدة ملخاطر األخطاء اجلوهرية تقي األخطاء اجلوهرية بشكل  

الن التخطيط، كما أهنا  أعلى من اجملموعة اليت تستخدم  التدقيق اخلاصة هبا أثناء  التقليدية؛ وابلتاي فإهنا تقوم بتوسيع خطط  ظرة 

النظرة  جمموعة  أصحاب  قبل  من  املستخدمة  اإلجراءات  مع  ابملقارنة  جديدة  تعترب  واليت  التدقيق  إجراءات  من  املزيد  أبداء  تقوم 
النظرة اجلديدة تقوم بتخصيص مستوايت من املوظفني أكثر خربة  ليت تتبىنكما أشارت نتائج الدراسة إىل أن اجملموعة ا .التقليدية

 .يف معاجلة خماطر االحتيال

الفساد    ةيف اكتشاف ومكافح هتاليت ميكن تؤثر على فاعليالسياسية  من العوامل    ةجمموع   احملاسبةاخرى يواجه ديوان    ةومن انحي

  السلطة وهي كالتاي دعم    احملاسبةاليت تعوق عمل ديوان    السياسيةن العوامل  م  ة املاي فقد اشارت العديد من الدراسات اىل جمموع

الكشف عن عملي  احملاسبةلديوان    التنفيذية على  العاي(الفساد    ةللعمل    احملاسبة لديوان    التشريعية  السلطةدعم    2013)  ,عبد 
  احملاسبة دعم وسائل االعالم للديوان  )    2013  ,الكعبري; 2007  ,والنويسيه  العقدة(للعمل على الكشف على عمليات الفساد  

 ).2013وحسني ;   2013; عبد العاي(االستقرار االمين والسياسي )  2013 ,حسني (

 ومن هنا ميكننا ان نستنتج الفرضية التالية:

بالد على مراجعي ديوان احملاسبة  السياسي يف ال  واالستقراروجد أثر ذو داللة احصائية للوضع االمين    الثالثة:الفرضية الرئيسة  
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 عند كشف االخطاء و الغش. 

 

 الدراس   منهجي 4.

للدراسة التطبيقية موضحا اإلجراءات اليت اتبعها   يتناول الباحث يف هذا املبحث إجراءات الدراسة امليدانية ويشتمل على التخطيط

وتقييم  الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بياانت الدراسةوواصفا جملتمع وعينة   يف تصميم استبانة الدراسة امليدانية

 .أدوات القياس وذلك على النحو التاي

 استم رة البحث  تصميم1.4.

االستبانة تصميم  مت  الدراسة  هلذه  األولية  والبياانت  املعلومات  على  احلصول  اجل  اجلوهري   من  اخلطأ  )حمددات كشف  لدراسة 
عباراهتا ومراعاة  املاي من وجهة نظر مراجعي ديوان احملاسبة اللييب( جلمع املعلومات امليدانية، حيث قام الباحث بصياغةوالفساد  

 :واشتملت على قسمني احليادية املمكنة ابالبتعاد عن املعاين اليت يصعب فهمها أو يلتبس معناها 

العينة وهي   البياانت الشخصية ألفراد  العلمي، املؤهلالقسم األول: تضمن  العلمي، املؤهل املهين، املسمى الوظيفي،   التخصص 
العوامل املأثرة يف كشف اخلطأ اجلوهري والفساد املاي من وجهة نظر مراجعي ديوان   واحتوى  .سنوات اخلربة الثاين على  القسم 

 .احملاسبة اللييب

 جمتمع وعين  الدراس 2.4.

يركز هذا اجلزء من الدراسة على تناول وحتديد  جمتمع الدراسة واالجراءات اليت حصلت قبل حتديده، اذ قامت الباحثة وكمرحلة  

بزايرة جملس   امليدانية  للدراسة  اللييب اوىل  احملاسبة  وادراك   ديوان  فهم  مدى  من  للتأكد  و  الدراسة  الفعلي جملتمع  العدد  لتحديد 
قب الدراسة من  بلغ  )متغريات  الدراسة  جمتمع  افراد  عدد  ان  تبني  الزايرة  تلك  ومن خالل  اجملتمع،  افراد  الباحث  550ل  وقام   )

ومجع   توزيع  مرحلة  وهي  امليدانية  للدراسة  الثانية  املرحلة  اما  الدراسة   اجملتمع كعينة  ألفراد  الشامل  املسح  اسلوب  ابستخدام 

العينة اذ مت توزي افراد  استبانة. مت    142% من جمتمع الدراسة ومت اسرتداد  45استبانة ومتثل    250ع  استمارات االستبيان على 
 % من عدد االستباانت املوزعة. 56فردا أي ما نسبته  140استبعاد استبانتني لعدم صالحيتها فأصبح عدد افراد العينة الفعلي 

 .البحث يف هذا العمل  ةاختيار عين كيفية يبني اجلدول االول
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 اختيار عينة الدراسة  1: اجلدول رقم 

الراجعة  عدد االستباانت املوزعة عدد اجملتمع الكلي  جمتمع الدراسة االستباانت  عدد 
 واخلاضعة للتحليل 

  ةبدول احملاسبةمراجعي ديوان 
 ليبيا

550 250 140 

 توصيف متغريا  الدراس  وقي سه 3.4. 

 الدراسة.يف هذا املبحث سيتم وصف وتشخيص متغريات الدراسة اليت مت اإلشارة إليها يف األمنوذج االفرتاضي الذي تبنته 

 املتغريا  املستقل  1.3.4. 

اللييب    احملاسبةمن قبل ديوان    اجلوهريةاليت تعكس حمددات كشف االخطاء    املستقلةمن املتغريات    ةحتديد مجل  الدراسةمت يف هذه  
 :وهي كااليت ة ث قمنا بتحديد سبع متغريات مستقلحي

 عوامل إدارية وقانونية −
 عوامل سياسية   −
  احلديثة التكنولوجيا  استخدام −

 الدراسة: قياس متغريات هذه  كيفيةنستعرض   يفيما يل

هي:   مستوايت  أي ضمن مخسة  اخلماسي"  "لكارت  ملقياس  وفقا  االستبيان  فقرات  مجيع  على  اإلجابة  جدا،  تكون  منخفضة 

(، فإذا كان اإلجابة حمايد ال خيتلف معنواي عن 3وابلتاي يكون متوسط هذه اإلجاابت ) منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدا.
( فيدل على ارتفاع  3( فيدل على أن درجة املوافقة أو االهتمام متوسطة وإذا كان متوسط درجة اإلجابة تزيد معنواي عن )3)

 ( فيدل على اخنفاض درجة املوافقة. 3إذا كان متوسط درجة اإلجابة تقل معنواي عن ) درجة املوافقة، أما 

 وق نوني  إداري  عواملقي س املتغري  ✓

 يف  تؤثر  اليت  احملددات  من  كمحدد  والقانونية  اإلدارية  ابلعوامل  املتعلق  املتغري  لقياس  بنود  8  على  الدراسة  هذه  يف  االعتماد  وقع

 :اللييب احملاسبة ديوان مراجعي  قبل من  اجلوهرية األخطاء عن الكشف
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  .احملاسبة ديوان ملراجعني التعاون كل  للرقابة اخلاضعة اجلهات تقدمي .1

  .الفساد من للحد إجراءات بوضع احملاسبة لديوان اخلاضعة اجلهات قيام .2

 .احلماية له تكفل اليت الكاملة الوظيفية ابحلصانة احملاسبة ديوان رئيس متتع .3
  .الفساد عمليات  عن ابلكشف قيامهم  اجتاه الكاملة الوظيفية ابحلصانة احملاسبة بديوان الرقايب الكادر متتع .4

  .الديوان إدارة سلطة من اعلي تكون قد للرقابة اخلاضعة اجلهة إدارة سلطة .5

 احملاسبة ديوان  استقاللية عدم .6
 .الفساد مكافحة على  للعمل احملاسبة ديوان يف املراجعني من  كايف  عدد توفر .7

 . احملاسبة ديوان يف الفساد ملكافحة قسم أو إدارة وجود .8

  السي سي  العوامل املتغري قي س عن صر ✓

 األخطاء  عن  الكشف  يف  تؤثر  اليت  احملددات  من  كمحدد  السياسية  العوامل  من  اوجه  عديد  على  االعتماد  وقع  الدراسة  هذه  يف
 .اللييب احملاسبة ديوان مراجعي قبل من اجلوهرية

  .الفساد عمليات عن الكشف على للعمل احملاسبة لديوان التنفيذية السلطة دعم .1

  .الفساد عمليات عن الكشف على للعمل احملاسبة لديوان التشريعية السلطة دعم .2
  .الفساد عمليات عن الكشف على للعمل احملاسبة لديوان العامل وسائل دعم .3

 .والسياسي األمين استقرار .4
  .الدولة  سلطة ضعف أو املؤسسات دولة غياب .5

 .احلرة واألعمال  التجارية لألنشطة وذويهم واملوظفني السياسيني من املسئولني كبار  ممارسة .6

 (احلديث  والربامج واملعدا  األجهزة) احلديث  التكنولوجي  استخدام املتغري قي س عن صر ✓

 :احلديثة التكنولوجيا  استخدام يف تدريبية لدورات احملاسبة ديوان  مراجعي تلقي مدى معرفه الباحث حاول  اإلطار هذا يف

 احلديثة التكنولوجية الوسائل استخدام يف تدريبية دورات الديوان مفتشو يتلقى .1
  اخلاضعة   الوحدات  يف  التقدم   ملواكبة  ملفتشيه(  اإللكرتوين  الربيد)  احلديثة  التكنولوجية  الوسائل  بتوفري  الديوان  يقوم . .2

  .لرقابته
 احملاسبة برامج جمال يف الكافية التدريبية الدورات الديوان مفتشو يتلقى .3

 .املراجعة برامج جمال يف الكافية التدريبية الدورات الديوان مفتشو  يتلقى . .4

 الرقابية  أعماهلم أتدية يف وبراجمه اآلي احلاسب الديوان مفتشو  يستخدم .5
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 .اآلي احلاسب طريق عن وتقاريرهم ملفاهتم حبفظ  الديوان مفتشو  يقوم .6

 .عملهم لتسهيل السابقة والتعليمات واألنظمة القوانني إىل الرجوع يف اآلي احلاسب الديوان مفتشو  يستخدم .7

 عليها  حيصلون اليت اإلثبات أدلة تدعيم يف احلديثة الوسائل الديوان مفتشو  يستخدم .8
 .اإللكرتوين الربيد طريق عن الدولة موازنة  على ابالطالع  الديوان مفتشو  يقوم .9

 .الرقابية املهام إجناز يف تساعد اليت احلديثة التكنولوجية الوسائل على للحصول موازنة توفري على الديوان حيرص .10

  املتغري الت بع2.3.4. 

وهو الدراسة  هلذه  التابع  االخطاء   املتغري  الدراسة  يوهو   والغشاكتشاف  جمتمع  مفردات  اهتمام  درجة  على  التعرف  إىل  هدف 
 DISC_E_CH :التاي عوامل متت اإلشارة إليها برمز  5 ومتثلها  والغشابكتشاف االخطاء 

حيث وقع ترميز كل الفقرات ابلرموز   ال على حدة ويف هذا اجملال اعتمد الباحث على الدراسات السابقة لتحديد فقرات كل جم

 :هلذا الغرض املناسبة

 مهام ديوان الرقابة املالية واإلدارية •
 اإلجراءات الرقابية  •
 جدوى األعمال الرقابية  •
 فحوى تقارير الرقابة  •
 أداء مفتشو ديوان الرقابة  •

  (DISC_E_CH) والغشاكتشاف االخطاء 
 املالية واإلداريةاوال: مهام ديوان الرقابة 

 ضمان سالمة النشاط املاي وحسن استخدام املال العام فيما خصص له 
  .كفاءة األداء وحسن استخدام السلطة، والكشف عن االحنرافات ومعاجلتها أينما وجدت 
  .مطابقة النشاط املاي واإلداري للقوانني واألنظمة واللوائح والقرارات النافذة 
 الشفافية والنزاهة، وتعزيز املصداقية والثقة ابلسياسات املالية واإلدارية واالقتصادية  

 اثنيا: اإلجراءات الرقابية 
القيام    عند  واضح  هدف  حيددون  الديوان  مفتشو  فإن  ولذلك  واضح،  هدف  هلا  يكون  أن  البد  عملية  أي  إلجناز 

 ابلعملية الرقابية 
يقوم مفتشو الديوان بتخطيط عملية الرقابة عن طريق وضع اإلجراءات واخلطوات والوسائل الالزمة إلجناز عملية الرقابة  

 .على الوجه املطلوب
  .مفتشو الديوان بتأدية كافة اخلطوات العملية املطلوبة مهنيا للحصول على قرائن وأدلة إثبات كافيةيقوم   
  .يقوم مفتشو الديوان ابلزايرات واملهام الرقابية بشكل دائم ومنتظم  
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 .قيام مفتشو الديوان ابلتفتيش يف أوقات مناسبة تؤدي إىل تقليل الوقوع يف االحنرافات 
  .يوان الرقابة ال تعيق سري األعمال يف املؤسسات احلكوميةإجراءات د 
 .يتواكب تنفيذ األعمال الرقابية وتطويرها ابلديوان وفقا للتقدم العلمي والتقين يف أجهزة الرقابة الدولية 

 اثلثا: جدوى األعمال الرقابية 
  .التقرير كافية لتنفيذ مالحظاتهتعترب املتابعة اليت جيريها ديوان الرقابة بعد كتابة  
  .تسهم رقابة الديوان يف رفع كفاءة األداء يف املؤسسات احلكومية 
  .هناك جدوى من رقابة ديوان الرقابة يف املؤسسات احلكومية 
  .تسهم رقابة الديوان يف احملافظة على سالمة تطبيق القرارات واملمارسات يف املؤسسات احلكومية 
  .اكتشافها  معاجلة املخالفات املكتشفة واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا بسرعة وفورتتم  
 اخلطة اليت يطبقها الديوان للقيام مبهامه كافية ملواجهة املسئوليات والواجبات املطلوبة   

 رابعا: فحوى تقارير الرقابة 
  .معاجلة األخطاء وضبط االحنرافات وتصويبها مالحظات الديوان الواردة ابلتقرير ذات أمهية وتساعد يف  
احملتوى الفين للتقرير الرقايب واملعلومات الواردة فيه تعترب ذات جدوى يف تصحيح األخطاء ووضع احللول الالزمة لعدم    

  .تكرارها 
  .تؤخذ توصيات ديوان الرقابة بشكل جدي وتلقى اهتماما كبريا من قبل املسؤولني 
 .التقرير الرقايب بدقة املالحظات وسالمة العرض والتبويب وسهولة فهم املالحظات الواردة فيهيتسم   

 خامسا: أداء مفتشو ديوان الرقابة 
  .يتمتع مفتشو ديوان الرقابة ابخلربة الواسعة والقدرة الفنية املدربة لتأدية أعماهلم 
  .للقيام مبهام التفتيشيتمتع مفتشو الديوان ابلشخصية املطلوبة   
  .يتمتع مفتشو الديوان ابخللق العاي للقيام مبهام التفتيش 
  .يتمتع مفتشو الديوان مبعرفة واسعة يف جمال األعمال احملاسبية للقيام مبهامهم  
 يتمتع مفتشو الديوان مبعرفة واسعة يف جمال برامج املراجعة للقيام مبهامهم  
 .العالقات بني مفتشي الديوان والعاملني يف املؤسسات احلكومية ابلتعاون وروح املسؤوليةتتسم  
 يلتزم مفتشو الديوان ابلقوانني واألنظمة يف تنفيذهم ملهامهم الرقابية  

   

 منوذج الدراس   3.3.4. 

ما مت االطالع عليه من مراجع وأدبيات إدارية ودراسات سابقة ذات صلة   مبوضوع البحث، ومشكلة البحث، ومن  من خالل 

املأثرة يف كشف   او احملددات منوذج نظري يتضمن املتغريات املستقلة واملتمثلة يف العوامل خالل فروض البحث ومتغرياته، مت تصميم
 لدراسة.  ميثل املتغري التابع يف هذه ا الذيو  مراجعي ديوان احملاسبة اللييب اخلطأ اجلوهري والفساد املاي من وجهة نظر
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 وميكن تقدير معامل منوذج االحندار حسب معادلة االحندار ابلشكل التاي:

Y= 𝛃𝟎+ 𝛃𝟏*X1+ 𝛃𝟐 ∗X2 + 𝛃𝟑 ∗X3 + ε 
 حيث:

 Y :  اكتشاف االخطاء و الغش 
 : X1 وقانونية إدارية عوامل 

 X2  :    عوامل سياسية 
:X3 احلديثة التكنولوجيا  استخدام  
ε  :اخلطأ العشوائي 
 

 الدراس نت ئج 5.

 الدراس  التحليل اإلحص ئي الوصفي لعين  1.5.

واستخراج   عليها،  التحليل  إبجراء  يقوم  لكي  وحتضريها  العلمية،  البياانت  بتجهيز  خالهلا  من  الباحث  يقوم  اليت  العملية  وهو 
 .معلومات تفيد البحث العلمي من خالهلا، حبيث تكون هذه املعلومات جديدة وذات فائدة قيمة

 توزيع مفردا  جمتمع الدراس  حسب الوظيف   ✓

% من أفراد العينة من فئة مراجعي الديوان. وعلى ذلك ميكن القول ابن خصائص جمتمع  85ان نسبة    الالحقيتضح من اجلدول  
الدراسة، وهذا يساعد يف  الدراسة من حيث املستوى الوظيفي كافية وهي ذات علم ودراية كافية ابجلوانب العلمية املتعلقة مبوضوع  

 الوصول إىل مجع معلومات وبياانت ميكن االعتماد عليها يف التحليل.

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري املسمى الوظيفي 2 :اجلدول رقم  

  %   النسبة العدد  الوظيفة احلالية 

 %85.71 120 مراجعي الديوان

 %14.28 20 اخرى

 100 140 اجملموع 
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 مفردا  جمتمع الدراس  حسب العمر توزيع  ✓

ما ميثل نسبة    40و  30( نالحظ أن معظم مفردات جمتمع الدراسة أعمارهم ترتاوح بني  3من خالل اجلدول عدد ) سنة وهو 

% من جمموع مفردات جمتمع العينة. 33سنة بنسبة  40% من جمموع مفردات جمتمع الدراسة، مث يليه من أعمارهم أكرب من 62

وميكن القول بوجه عام أن أعمار مفردات جمتمع الدراسة متنوعة إىل حٍد ما وليست متمركزة عند عمر معني مما يؤدي إىل احلصول 
 ة. على بياانت ومعلومات موضوعية ودقيق

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربة  3: اجلدول رقم  

 العمر
 العدد 

  %   النسبة
 أنثى   ذكر  

 5% 02 05 سنة 30اقل من 
 62% 03  85 سنة  40إىل اقل من  30من 

 33% 05 40 سنة فما فوق 40من 
 100 10 130 اجملموع 

 توزيع مفردا  جمتمع الدراس  حسب املؤهل العلمي  ✓
وهذا  من محلة شهادة املاجستري، %32% من أفراد العينة من محلة شهادة البكالوريوس، 57ان نسبة  الالحقيتضح من اجلدول 

  ضعيفة  وهي نسبة4% يف حني متثل نسبة حاملي الدكتوراه . املستوىدليل على أن غالبية املشاركني ابلدراسة على درجة عالية من 
 .املشاركنيمن إمجاي 

على  واحلصول  اجملتمع  أفراد  إجاابت  االعتماد على  عالية حيث ميكن  الدراسة  العلمية جملتمع  اخلربة  القول ابن  ذلك ميكن    على 

 معلومات تتعلق مبحتوى الدراسة وختدم أهداف البحث وتساعد يف صياغة بعض النتائج.

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي  4 :اجلدول رقم

 النسبة  العدد  املؤهل العلمي 
  2.5% 05 شهادة اثنوية أو ما يعادله

 57% 80 بكالويورس 
 32% 45 ماجستري
 4% 06 دكتوراه 
 2% 04 أخرى 
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 التحليل اإلحص ئي للبي ان  اجملمع   2.5.

وقع قياسها    والتابعة  املستقلةعن طريق استبيان الذي اعد هلذا الغرض ونظرا الن كل املتغريات    الدراسةبعد احلصول على بياانت  

من الفقرات مستعينا يف ذلك على مقياس ليكارت مخاسي فانه حرى بنا ان نقوم بتثبت من حسن هذه االختيار    ةمجل  بواسطة

 .هذه املتغريات ةاالختبارات اليت تتعلق مبدى صدقي ةمعاجل بضرورةوذلك 

 الدراسةاختبار ثبات أداة  •

 حتليل وحدة األبعاد ملتغريات الدراسة  •

 حتليل املكوانت األساسية •

كرونبيياك كانييت مجيعهييا مرتفعيية جلميييع املتغييريات، وهييي قيييم مرتفييع  ن النتييائج الييواردة ابجلييدول املييواي أن قيييم معامييل ألفييا واتضييح ميي

وبذلك يكون الباحث قد أتكد من صدق وثبيات )اسيتمارة االسيتبيان( الدراسية، مميا جيعلهيا عليى  ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.
الحيتها ألغراض مجع وحتليل البياانت األولية للدراسة، والوصول إىل النتائج املرجوة، مين خيالل ثقة اتمة )ابستمارة االستبيان(، وص

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.

يرتاوح االستمارة  جماالت  ثبات  معامل  ان  الالحق  اجلدول  من  يفي     0.844و  0.689بني   يتضح  جيد  ثبات  معامل  وهو 
 أبغراض الدراسة. 

 نتائج إختبار "كرونباك الفا" ملتغريات الدراسة  :   5رقماجلدول 

 كرونباك الفا عدد العناصر العوامل  املتغري
 0.844 8 عامل وحيد  عوامل إدارية وقانونية

 0.842 6 عامل وحيد  عوامل سياسية 
 0.880 10 عامل وحيد  التكنولوجيا الحديثة ماستخدا

 اكتشاف االخطاء و الغش
 

 0.814 4 الرقابة املالية واإلداريةمهام ديوان  •

 0.731 6 اإلجراءات الرقابية  •

 0.701 7 جدوى األعمال الرقابية  •

 0.817 4 فحوى تقارير الرقابة  •

 0.689 7 أداء مفتشو ديوان الرقابة  •

 100% 140 اجملموع 
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 ملتغريا  الدراس  حتليل وحدة األبع د ✓

مبحيددات كشيف  املتعلقة )املتغريات متغريات املستقلة هلذه الدراسةمرتفع لكل  (KMO) أن مؤشر الدقة 6 يستنتج من اجلدول
ميا ييدل عليى كفياءة ادوات  مميا جيعليه مقبيول جيدا وهيو) اخلطأ اجلوهري والفساد املاي من وجهة نظر مراجعي دييوان احملاسيبة الليييب

 إي (KMO = 0.650)   مين  KMO حييث تراوحيت قيمية و تقيييم خمتليف املتغيريات، القيياس املتوخياة يف قيياس

.(KMO = 0.858)  هام و مقبول جدا. ويعد هذا املؤشر الختالف مصفوفة االرتبياط عين مصيفوفة  ابرتلت وكذلك اختبار
 . مشرتكة بني متغريات الدراسة تشكل جمموعة العوامل اخلفية، و هو ما نسيعى إىل الكشيف عنيه الوحدة، مبعىن انه توجد تباينات

ممكن تفسريه كما أن استعمال حتليل املكوانت األساسية مفضل وممكين  ني أن الرتابط بني أزواج العناصروحسب هذين املؤشرين تب
   .التطبيق

 و اختبار ابرتلت للمتغريات املستقلة  KMO مؤشر 6  :اجلدول رقم  

 املتغريات املستقلة 
 عوامل إدارية وقانونية 

 KMO 0.675قياس دقة عينات 

 اختبار الكروية لبارتلت 
 Chi 73.884 تقريبا 
 (df) 3 درجة احلرية 

 (sig)0.000 الداللة املعنوية 
 سياسية  عوامل 

 KMO 0.737قياس دقة عينات 

 اختبار الكروية لبارتلت 
 Chi 122.636 تقريبا 
 (df) 3 درجة احلرية 

 (sig)000.0 الداللة املعنوية 
 التكنولوجيا احلديثة استخدام 

 KMO 0.866قياس دقة عينات 

 اختبار الكروية لبارتلت 
 Chi 261.094 تقريبا 

 (df) 6 درجة احلرية 
 (sig)0.000 الداللة املعنوية 
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 اختب ر االرتب ط اخلطي املتعدد 3.5. 

التفسريية اىل ارتفاعات احتمالية اخلطية بني تلك   املتغريات واخلطية او االزدواج اخلطي بني املتغريات  يؤدي زايدة عدد املتغريات 

حيث ان وجودها قد يؤدي اىل التضليل   .يعين وجود ارتباط خطي قوي بني قيم املتغريات التفسريية لنموذج االحندار املراد تقديره
وقد مت    .يه املتغريات املفسرةفان صحة النموذج تعتمد بشكل كبري على مدى استقالل لذا  .بشأن النتائج اخلاصة بتأثري كل متغري

بريسون ارتباط  معامل  من  استخدام كل  املشكلة  هذه  من  التأكد  احلالية  الدراسة    (Pearson Correlation)ضمن 

  (Collinearity  Diagnostics)ومقياس

منا  يستدعي  االمر  فان  بريسون  ارتباط  معامل  ابختبار  املتعلقة  النتائج  اجيابية  من  ايضا  ابلرغم   مقياس استخدام اىل  اللجوء 

(Collinearity Diagnostics) حيث يتم احتساب معامل التباين املسموح(Tolerance)     لكل متغري من متغريات
   (VIF).والذي يشار اليه اختصار ب  (Variance Inflation Factor)  التباين املفسرة ومن مث يتم اجياد معامل تضخم

اليت ميكن على اساسها احلكم على وجود من عدم وجود مشكله    (VIF) ي ان قيمة  وتذهب عديد من الدراسات احملاسبية ا

 .اقل من عشره فهذا يشري اىل عدم وجود اي اشكال والعكس صحيح VIFحبيث ان كانت قيمة  (10)االزدواج اخلطي هي 

 (0.1) فيمكن احلكم على عدم وجود املشكلة يف حالة ما اذا كانت قيمته اكرب من  (Tolerance)اما فيما يتعلق مبعامل  
  7. وجاءت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول رقم  (Collinearity  Diagnostics)إبجراء  وبغرض اختبار ما سبق قمنا 

 نتائج اختبار التباين املسموح ومعامل التضخم وااللتواء  7:  اجلدول رقم  

التباين املسموح   ات املستقلةاملتغري 
(Tolerance) 

معامل تضخم 
 (VIF)التباين 

 معامل االلتواء
(Skewness) 

 0.412 1.519 0.659 عوامل إدارية وقانونية
 0.630 2.347 0.426 عوامل سياسية

 0.150 3.159 0.317 التكنولوجيا الحديثة
 املتغري التابع

 0.251 1.662 0.452 اكتشاف االخطاء و الغش

كانت قيمة معامل   فيما   .مل تتجاوز ثالثة و   10جلميع املتغريات املفسرة هي اقل من    VIFتظهر النتائج املتحصل عليها ان قيمة  

TOLERANCE  من أكرب  ايضا  املتغريات  اليها    (0.1) وجلميع  الوصول  مت  اليت  النتائج  لنا  وأتكد  تعزز  النتائج  وهذه 

ابستخدام معامل ارتباط بريسون وعليه ميكن التأكيد على خلو منوذج الدراسة من وجود اي ارتباطات خطية بني متغرياته التفسريية 
 .مبا ميكن ان يؤثر على مصداقية النتائج
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 اختب ر االرتب ط الذايت 1.3.5. 

يد من عدم وجود ارتباط ذايت بني البواقي وتظهر هذه املشكلة يف حال وجود ارتباط بني املشاهدات املتجاورة ويعد ويعين التأك

الباحثني يف الكشف عن هذه املشكلة فان منWatson)   (Durbinاختبار تراوحت  أكثر االختبارات استخداما من قبل 
 ذلك عدم وجود ارتباط ذايت بني البواقي مبا يفيد خبلو النموذج من فمعىن (2.5) و  (1.5)قيمه االختبار املتحصل عليها بني  

فمعىن ذلك ان النموذج يعاين من مشكله  مشكله االرتباط الذايت، اما إذا حتصلنا على قيمه اقل او أكرب من املدى القيمي الذكر

القيمة احملسوبة    (Durbin Watson) وبعد اجرائنا الختبار  .االرتباط الذايت واالمر يتطلب معاجله هذا االشكال  كانت 
وهذا يؤكد على عدم وجود ارتباط ذايت بني البواقي ومنه خلو منوذج من مشكله االرتباط  (2.5) و  (1.5) وهي تقع بني  (2.5)

  .الذايت

 اختب ر عدم ثب   التب ين  2.3.5. 

املتغري   تغري  مع  يتغري  البواقي  تباين  إذا كان  فيما  املقدرة ويعين أتكد  املعلمات  اىل جعل  االشكال  هذا  وجود  ويؤدي  التفسريي، 

واالتساق التحيز  بعدم  تتصف  وان كانت  الكفاءة  بعدم  تتصف  العادية  الصغرى  املربعات  طريقة  من خلو   .ابستخدام  وللتأكد 
املعنوي  مستويويكفي ان يكون    (Breusch-Pagan)النموذج من مشكلة عدم ثبات التباين، فقد قمنا ابستخدام اختبار  

 .للتأكد من عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين (%5) هلذا االختبار اكرب من  

  Breusch-Pagan إختبار نتائح  :1    8اجلدول رقم

 مستوى املعنوية القيمة اإلحصائية  االختبار 
Breusch-Pagan 0.784 0.15 

وعليه فهذا يشري اىل عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين ومن هو  (%5) تظهر النتائج ان مستوى معنوية هذا االختبار اكرب من 
   .التباين ومنه خلو منوذج االحندار من هذه املشكلة

  حتليل االحندار املتعدد نت ئج 4.5. 

 اختب ر فرضي   البحث 1.4.5. 

االحندار، عكس حتليل االرتباط الذي يكتفي بتحديد شكل واجتاه وقوة العالقة بني املتغريات، حتديد شكل العالقة  يطيح لنا حتليل 

ما يسمح لنا بدراسة العالقة السببية اليت تربط بني املتغريات   الرايضية بني متغريات وتقديرها هبدف استخدامها يف عملية التنبؤ وهو
   .ءا على املتغريات اليت حتدث يف املتغري التابع نتيجة التغري يف املتغري املستقلاملستقلة واملتغري التابع بنا 
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يستخدم حتليل االحندار إلجياد العالقة بني متغري اتبع، ومتغري أو جمموعة متغريات مستقلة، وتشري إشارة ثوابت االحندار اليت يتم  

الفعلية إىل نوع العالقة بني متغري ات البياانت  الثابت موجبة فإن العالقة  تقديرها من  بع واملتغريات املستقلة، أي إذا كانت إشارة 

إذا كانت إشارة الثابت سالبة فإن العالقة عكسية، أي أن   طردية، أي أن زايدة املتغري املستقل تؤدي إىل زايدة املتغري التابع، أما 
 .زايدة املتغري املستقل تؤدي إىل اخنفاض املتغري التابع

 t " احملسوبة أكرب من قيمة  "t" ، فإذا كانت قيمة"t"وية العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة يتم إجراء اختبار ولتحديد معن

اجلدولتني بدرجة حرية ومستوى معنوي حمددين، فإن العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع معنوية،     "- " tأو أقل من قيمة "
 .فإن العالقة بني املتغريين غري معنوية اجلدولتني(  t،-t ة )أما إذا كانت قيم

معامل   قيمة  حيت  التحديد،  معامل  إجياد  يتم  التابع،  املتغري  يف  التغريات  تفسر  يف  املستقلة  املتغريات  مسامهة  مدى  ولتحديد 
% إذا سامهت املتغريات 100التابع، وبني  % إذا مل تساهم املتغريات املستقلة يف تفسري التغريات يف املتغري  0التحديد ترتاوح بني  

  .املستقلة يف تفسري مجيع التغريات يف املتغري التابع

احملسوبة أقل من  F ، فإذا كانت قيمةFولتحديد مدى مالئمة منوذج االحندار يف دراسة العالقة بني املتغريات، يتم استخدام اختبار
ومستوى معنوي حمدد، فن منوذج االحندار غي مالئم لتفسري العالقة بني املتغريات، أما إذا  اجلدولية بدرجيت حرية حمددتني   F قيمة

اجلدولية بدرجيت حرية حمددتني ومستوى معنوي حمدد، فإن منوذج االحندار مالئم لدراسة  F احملسوبة أكرب من قيمة F كانت قيمة

  .العالقة بني تلك املتغريات

هو معامل االرتباط R  فاألول R2 و   R تستخدم ملعرفة املعنوية اإلمجالية للنموذج ومنها   كما سيتم احلصول على إحصائيات

أما  البسيط   أكثر،  أو  متغريين  بني  العالقة  قوة  يقيس  القوة   R2 والذي  ملعرفة  يستخدم  والذي  التحديد  مبعامل  يسمى  فهو 
 .طي البسيط )متغري مستقل واحد مع متغري معتمد واحد(التفسريية للنموذج املقدر) املعادلة املقدرة( يف حالة االحندار اخل

التاي حيث سيقع حتديد  النموذج  على  االعتماد  وقع  البحث  فرضيات  اجلوهري    والختبار  اخلطأ  على كشف  املساعدة  العوامل 

 .والفساد املاي من وجهة نظر مراجعي ديوان احملاسبة اللييب

للتطبيق، جاءت  ملربعات الصغرى يف حتليل االحندار ومنه صالحية منوذج االحنداروعليه وبعد حتققنا من شروط استخدام طريقة ا

 :   (9)االحندار كما يوضحه اجلدول املواي نتائج حتليل
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 ملخص نتائج حتليل االحندار اخلطى املتعدد   : 2اجلدول رقم 

    0.61 :(R2)معامل التحديد 

    0.58  (Adjusted R2)معامل التحديد املعدل 
F  200.174 احملسوبة    

    F  0.00 (.Sig)مستوى داللة  
معامل   املتغريات املستقلة 

 االحندار 
اخلطأ 

 املعياري 
t داللة   احملسوبة   tمستوى 

(Sig.) 
: X1044. 2.033 031. 064. وقانونية   إدارية عوامل 
 X2  :    000. 3.701- 039. 027.- عوامل سياسية 
:X3 000. 8.166- 045. 371.-  احلديثة التكنولوجيا  استخدام 

احملسوبة إىل معنوية النموذج   Fغريات املستقلة يف املتغري التابع. وتشري قيمة  ت( نتائج حتليل االحندار لتأثري امل 9يظهر اجلدول رقم )

التحديد لنموذج االحندار  0.00( عند مستوى داللة )142حيث بلغت ) العوامل R2  (0.61(، وقد بلغ معامل  ( أي أن 
مما يعين أن منحىن االحندار جيد    درجة اكتشاف االخطاء والغش،%( من التغري يف مؤشر  61املستقلة يف هذا النموذج تفسر )

إىل قوة العالقة أو االرتباط بني املتغريات    R هذا املؤشر واملتغريات املستقلة. كما يشري معامل االرتباط املتعددلوصف العالقة بني
املعدل   التحديد  معامل  ويعد  املستقلة.  املتغريات  اتم بني  ارتباط  وجود  عدم  تعكس  أهنا  عن  التابع، فضال  املتغري  وقيمة  املفسرة 

Adjusted R2  ( 0.58الذي بلغ)    درجة اكتشاف جيد ابملقارنة مع الدراسات السابقة املشاهبة اليت استخدمت مؤشرات

والغش   املتغري  (Hossain, 2008)االخطاء  تفسري  إحصائيا يف  دالة  متغريات  عن  االحندار  منوذج  أسفر  وقد   وهو التابع. 
 .احلديثة التكنولوجيا  استخدام ; سياسية عوامل  ;وقانونية إدارية عوامل : اكتشاف االخطاء والغش

  االخطاء   اكتشاف  درجة  على  إجيابياً   أتثريا  والقانونية  اإلدارية  للعوامل   كان  إذا  مما   التحقق  من    H1  االوىل  الفرضية  هتدف .1

 من   أقل(  B = 0.064،  t = 2.033،  p = 0.044)  معنوية  داللة  وذو   االحندار  معامل  قيمة  بلغت  حيث  والغش،
 درجة  على  والقانونية  اإلدارية  العوامل  لدور  عاي  أتثري  وجود  على  أتكيد  وهو  موجبة  طردية  عالقة  وجود  إىل  يشري  مما   %5

  الفرضية   قبول  اىل  يشري  ما   وهو.  صحتها   من  التحقق  وقع  االوىل  فرضيتنا   أن  النتيجة  هذه  وتعين.  والغش  االخطاء  اكتشاف
 .البحث هذا يف الثانية

  داللة   وذو  وسليب  جداً   هام  السياسية  ابلعوامل  املتعلق  االحندار   اثبت  ان  نالحظ  املتعدد  االحندار  نتائج  جدول  خالل  من .2

 سالبة   طردية   عالقة  وجود  إىل   يشري  مما (  B = -0.027, t = -3.701, p = 0.000<1%% ) 5  من   أقل  معنوية 
 وهبذه.   والغش  االخطاء  اكتشاف  درجة  مستوى  على  وكبري  سليب  بشكل  السياسية  االضطراابت  أتثري  وجود  اىل  أتكيد  وهو
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  العوامل   دور  ملفعول  إحصائية  داللة   ذو   عالقة   توجد  مفادها   واليت  الدراسة  هذه  يف  الثانية  الفرضية  رفض   سيقع  النتيجة

 . والغش االخطاء اكتشاف درجة يف السياسية

  من   والغش  االخطاء   كشف  مستوى  على  اجيايب  أتثري  هلا   احلديثة  التكنولوجيا   استعمال  أن   على(  H3)  الثالثة  الفرضية  تنص .3
  على   سليب أتثري  هلا   احلديثة  التكنولوجيا   استعمال   أن  االحصائي  التحليل  نتائج  تظهر .  اللييب  احملاسبة   ديوان  مراجعي   نظر   وجهة 

 = p)  حمسوبة  وبداللة(  371.-)  سالب  املتغري  هبذا  املتعلق  املعامل  فإن  وابلتاي.  الغش  و  االخطاء  كشف  مستوى

 كشف  يف  عائقا   يعد  احلديثة  التكنولوجيا   استعمال  عدم   على  يدل  هذا.  0.05  املعنوية  مستوى  من  أقل  وهي(  0.000
 (. H3) الدراسة  هذه يف الثالثة الفرضية ترفض النتيجة وهبذه اللييب، احملاسبة ديوان مراجعي   نظر وجهة  من والغش االخطاء

   الفرضي من قش  نت ئج  2.4.5.

 :النتائج هي حتليل البياانت املتحصل عليها، فقد توصلت الدراسة إىل عدد منمن خالل 

 املراجعني  إدراك  فربغم.  العملية  املمارسة  يف  بتطبيقه  يقومون  ما   وبني  املراجعون  يعتقد  ما   بني  فجوة  وجود  إىل  السابقة  النتائج  تشري

  يستخدمون   ال  أهنم  إال  اإلدارة،  غش   خماطر  تقييم  يف  احلديثة  التكنولوجية  األنظمة  على  تعتمد  اليت  القرار   دعم  وسائل  وفعالية  لدقة
  على   القدرة  لعدم   إما   ذلك  سبب  يرجع  وقد.  الشخصي  احلكم  على  تعتمد  اليت  التقليدية  الوسائل  على   ويعتمدون  الوسائل،  هذه

 امتالكهم  رغم الوسائل هذه استخدام بكيفية الكافية املعرفة إىل يفتقرون  أهنم  أو اخلبرية، النظم مثل احلديثة القرار دعم وسائل اقتناء

 .اإلحصائية األساليب مثل منها  املتوفرة خاصة هلا 

 واألخطاء  الغش  اكتشاف  عملية  جعل  مما   تعقيدا  أكثر  املستخدمة   احملاسبية  األنظمة  جعل  املعلومات  تكنولوجيا   استخدام  ان

 رقابة   من  يتمكن  حىت  اجلهد  من  مزيد  بذل  املرجع  من  يستلزم  مما  املراجعة  خماطر  زايدة  اىل  أدى  الذي  األمر  صعوبة  أكثر  والتالعب
  . املراجعة  عملية أهداف وحتقيق املقبولة املخاطر مستوى اىل للوصول لراية املؤيدة األدلة  مجع و التكنولوجية األنشطة

  خاصة   عربية  مراجعة   معايري  توجد  ال  حيث  املعلومات  تكنولوجيا   معايري  خيص  فيما   للغاية  فقرية  العربية  املراجعة  بيئة  أن -

 فحص  كيفية  وال  هبا   املرتبطة  املخاطر  وال  وأنظمتها   وأساليبها   بيئتها   وتشرح  توضح  إرشادات  وال  املعلومات  بتكنولوجيا 
 القضااي   من   وغريها   هلا   والعملي  العلمي  للتأهيل  األدن   احلد   وال   مراجعتها   إجراءات  وال  فيها   الداخلية  الرقابة  أنظمة

  . املعلومات تكنولوجيا  مبراجعة املرتبطة

 للربح،  اهلادفة  وغري  اهلادفة  املؤسسات  كافة  ومن  املستوايت  كافة  على   املعلومات  بتكنولوجيا   املتزايد  االهتمام  من  ابلرغم -
  املراجع   يلعبه  أن  ميكن  الذي  للدور  الشديدة  احلاجة  من  الرغم  على  املراجعني،  قبل  من  الكايف  ابالهتمام  حتظى  مل  أهنا   إال
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  فجوة   تقليل  يف  يساهم  مما   خالهلا   من  املتعاملة  لألطراف   واألمان  واالطمئنان  الثقة  من   مزيد  بث  أجل  من  اجملال  هذا  يف

 .كبري  بشكل  التوقعات

 

  إدراك   أن  على   يدل  مما   والغش،  االخطاء  اكتشاف  مستوى  يف  إحصائيا   دال  موجب  أتثري  وقانونية  إدارية  العوامل  ملتغري  كان  كما 

  عش   حنو  املراجع  مسئولية  من  أبن  مدركني  كانوا  كما.  اإلدارة  غش  اكتشاف  ميكنها   ال  العادية  املراجعة  اختبارات  أبن  املراجعون

 مناقض  وبشكل  أهنم  إال .  املراجعة  برانمج  وتعديل  بتصميم  املرتفعة   اإلدارة  غش  ملخاطر  واالستجابة  املهين،  الشك  ممارسة  اإلدارة،
  وعدم   لبس  وجود   إىل  يشري  مما .  العادية  املراجعة  اختبارات أبداء   مرتبطة   اإلدارة  غش  حنو  املراجع  مسئولية  أن  اعتربوا  السابقة  للنتيجة

  معايري   متطلبات  تقتضيه  ما   ضوء   يف  اإلدارة  غش  اكتشاف  حنو   املراجع   مسئولية  جوانب  ملختلف  املراجعني  لدى   كامل  إدراك
  وهذا   والغش،  االخطاء  اكتشاف  مستوى  يف  إحصائيا   دال  سالب  أتثري  له  كان  فقد  سياسية  عوامل   متغري   أما  . احلديثة  املراجعة

 .والغش االخطاء اكتشاف مستوى  يف سياسية عوامل  بوجود تفيد اليت للدراسة الثالثة الفرضية صحة يثبت

مهم جداً يف مستوى    أثر يعد هلذا املتغري   التكنولوجيا احلديثة خالف توقعات الدراسة حيث ال  ابستخدام وجاءت النتيجة املتعلقة  
ان استخدام تكنولوجيا املعلومات جعل األنظمة احملاسبية املستخدمة أكثر تعقيدا   حيث برهنت النتائج  والغش،اكتشاف االخطاء  

أدى اىل زايدة خماطر املراجعة مما يستلزم من املرجع    الذيثر صعوبة األمر  مما جعل عملية اكتشاف الغش واألخطاء والتالعب أك 

التكنولوجية   رقابة األنشطة  األدلة املؤيدة لراية للوصول اىل مستوى املخاطر املقبولة    ومجعبذل مزيد من اجلهد حىت يتمكن من 
تماد املشروعات على الوسائل التكنولوجية احلديثة يف مع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال واع  .وحتقيق أهداف عملية املراجعة

ومن مث زادت معها خماطر املراجعة حيث تزداد معدالت   املعامالت،زادت احتماالت وجود تالعب وغش يف تلك  معامالهتا،إمتام 
 2017) .الكرمي،  )عبدالتالعب يف الشركات اليت تتميز ابالعتماد على مستوى عال من تكنولوجيا املعلومات 

توجد صعوابت حتد من قدرة مراجعي ديوان احملاسبة على مراجعة النظم احملاسبية احملوسبة املستخدمة يف مؤسسات الدولة اخلاضعة  

 :لرقابة الديوان، ومن هذه الصعوابت والتحدايت ما يلي

 .ات اخلاضعة لرقابة الديوانعدم وجود معايري مهنية موحدة مفروضة على النظم احملاسبية احملوسبة املستخدمة يف املؤسس •

  .قلة اإلمكانيات لدى مراجعي الديوان مقارنة حبجم املهام املسندة إليهم •

 ضعف التأهيل العلمي ملواكبة التطور يف النظم احملاسبية احلديثة ملراجعي الديوان •

 .انعدام الثقة أحياان يف خمرجات النظام احملاسيب احملوسب من قبل مراجعي الديوان •
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 ارتفاع تكاليف التدريب على استخدام النظم احملاسبية احملوسبة •

 اخل مت    5.

  ما   الرمسية  ألهدافه  حتقيق  دون  الرمسية  العمل  قواعد  إضعاف  إىل  يؤدي  فانتشاره  وأجهزهتا   الدولة  مبصداقية  اإلضرار   اىل  الفساد  يؤدي

  إىل   يؤدي   الفساد  دائرة  اتساع  أن  كما   املتعاملني،  مجهور  قبل  من   هبا   الثقة  وضعف   اإلدارية   األجهزة  مبصداقية  اإلضرار   إىل  يؤدي
  إىل   يؤدي  فانتشاره  السياسي  االستقرار  إضعاف  عن   فضال  اإلداري،   النظام  فشل  إىل   يقضي  الذي   األمر   اإلدارية   اهلياكل   ضعف

  على   األوضاع  وتردي  وتسلطها   اإلدارة  وفساد  احلاكمة  النخبة  داخل   والصراع  الدخل  مستوى  وتدين   السياسي،  ابالستقرار  اإلضرار
 فقد االقتصادي، النمو حتقيق سبيل يف عائقا  يعد والذي املاي الفساد مشكلة من تعاين النامية الدول من كغريها   ليبيا . األوجه كل

 . فسادا الدول أكثر ضمن الدولية الشفافية منظمة  تقرير وفق صنفت حىت  الدولة مفاصل أغلب يف وانتشر الفساد تفشى

يف ليبيا    األخرىالرقابية    األجهزةالرقابية فاعلية يف القضاء على ظاهرة الفساد املاي من    األجهزةديوان احملاسبة اللييب من أكثر    ديع
  .أن للفساد املاي أتثري وابلتاي فإنه يشكلً  كبريا لكافة املؤسسات احلكومية الطبيعة.يف عملية التنمية واستثمار املوارد 

غياب الشفافية يف املؤسسات احلكومية سواء كان يف تقاريرها أو يف أعماهلا وغياب املسألة القانونية ملوظفيها من شأنه أن يزيد    نأ

داخل    األخالقيةوالدولة واىل زعزعة القيم    األفراديفقد الثقة بني    أن تفشي ظاهرة الفساد املاي داخل اجملتمع. من ظاهرة الفساد
 .اجملتمع

 اإلدارية  االقتصادية  امليادين  خمتلف  يف  املتسارعة  التكنولوجية  وللتطورات  نفقاهتا،  حجم  ازدايد  الدولة،  دور  يف   الكبري  للتطور  نظرا
  عمل   على املشرفة  ابألجهزة  االهتمام  خالل من  عليها   الرقابة  العامة  ابألموال  االهتمام  زايدة  الواجب  من  الضروري  من  أصبح  املالية

 هيئات  عدة عنه  متخضت  دوليا   اهتماما   كان  بل  فقط  إقليميا   وال جهواي  حمليا   يكن  مل  العامة   األموال   على  ابلرقابة  واالهتمام.  الرقابة

 اللييب  احملاسبة   ديوان  يلعب   االطار  هذا  ويف.  وجه   أحسن على  بعملها   القيام  على احمللية  األجهزة  تساعد   معايري  قواعده  حتدد   عاملية
  هيئة "    أبنه   احملاسبة  ديوان  يعرف  و   ، (الفساد  من   العام  املال  حبماية  املعىن  )  األول  الرقايب  اجلهاز  ابعتباره  مهم  رايدي  رقايب  دور

 ". الدولة يف التشريعية السلطة تتبع املستقلة املالية والذمة االعتبارية ابلشخصية تتمتع عليا  رقابية

 المراجع 

ى اداء  جرب ابراهيم الداعور، رامي امحد فروانة، " تقييم وتطوير الدور الرقايب لديوان الرقابة املالية و االدارية الفلسطيين يف الرقابة عل
 .(2014تصادية و االدارية، العدد االول، اجلامعات الفلسطينية دراسة ميدانية"، )جماة اجلامعة االسالمية للدراسات االق
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  -(: "العوامل املؤثرة على اكتشاف األخطاء والغش من وجهة نظر مدققي ديوان 2020العقدة, صاحل و النوايسة, حممد  )
  63, احملاسبة األردين", جملة االدارة واالقتصاد, العدد   65 022

  املالية واالدارية كمدخل للتنمية واالصالح يف الدولة", ورقة عمل مقدمة (: "دور الرقابة2016العلمي, صباح سعد الدين عمر )

( ،  مسؤولية مراجع احلساابت عن كشف الغش والفساد وغسل األموال مطلب حيوي  2011اب نصر ، ) ھعلي ، عبد الو
 ورية مصر العربية . ھالستقرار أسواق املال العربية  ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، جم

جملة جامعة   االحتيال يف الشركات املسامهة السورية  دراسات ميدانية، ، دور جلان التدقيق يف احلد من 2013حممد، عمر أمحد، 
 .2، العدد  29،  463 -487. دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد

سبة يف كشف الفساد املاي و االداري، اطروحة  و احملا  للرقابةدور اجلهاز املركزي اليمين  ، 2013املخاليف، جنيب طاهر عبد 
 دكتوراه منشورة، جامعة دمشق،. 

" اثر استخدام املراجع اخلارجي اللييب ألساليب املراجعة التحليلية يف اكتشاف الغش و  ، 2015،صاحل ابو بكر احممد اجلازوي
 االخطاء اجلوهرية،) رسالة ماجستري منشورة جامعة بنغازي،(. 

، مدى التزام  املدقق اخلارجي يف االردن ابجراءات و اختبارات تقييم خماطر االخطاء املادية عند تدقيق  2009شادن هاين عرار
 بياانت املالية"، )رسالة ماجستري منشورة، جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا،(. ال

تقومي و تطوير الدور الرقايب لديوان الرقابة املالية و االدارية دراسة تطبيقية على املؤسسات  ،2006،  ماجد حممد سليم هداف
 احلكومية )رسالة ماجستري منشورة، اجلامعة االسالمية غزة،(. 

" تقييم و تطوير الدور الرقايب لديوان الرقابة املالية و االدارية الفلسطيين يف الرقابة على اداء اجلامعات  ،2011،  امحد فروانة رامي
 الفلسطينية دراسة ميدانية"، )رسالة ماجستري منشورة،(. 

مية كأداة اصالح و ترشيد عمليات االنفاق  ، املراجعة و املراقبة على املال العام يف املؤسسات االدارية العمو   2015ساملي ايسني
 احلكومي، طالب دكتوراه، جامعة اجلزائر،. 

انظم شعالن جبار، دور اجهزة الرقابة املالية و مسؤولياهتا يف كشف االحتيال يف الكشوفات   ،2013،  كفاح كاضم جاسم
 القادسية،.  املالية، دراسة تطبيقية يف الشركة العراقية لتصنيع و تسويق التمور، جامعة 

 اململكة الرايض، ، األمنية للعلوم انيف جامعة  ،  ))التنمية  يف اھوآاثر االحتيال جرائم  ((، ( 2004 ) ، خليل معن العمر،
 . السعودية العربية

 عمان، والتوزيع، للنشر اوئل دار  األردنية، اململكة على وتطبيقاهتا  احمللية اإلدارة مبادى:(2011) سليمان محدي القبيالت،
 .األوىل الطبعة .األردن
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 . السعودية
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إىل العربية: علي حسني حجاج ، دار البشري ، عمان ،    ھ( ، )) السيطرة على الفساد (( ، نقل 1994كليتجارد ، روبرت ، ) 

 . األردن
   .. العربيةورية مصر ھ( ، )) مراجعات خمتلفة ألغراض خمتلفة (( ، الدار اجلامعية ، جم 2005لطفي ، أمني السيد أمحد ، ) 

 , 60 22 -جملة ,"رقابية جهات يف  تطبيقية رسة ا د  :املاي الفساد من احلد يف ودالالهتا  الداخلية الرقابة" :(2020) جميد
 04 العدد ,املنصور

ورية ھرة ، جمھ( ، )) الفساد واجلرائم االقتصادية يف مصر(( ، مصر العربية للنشر والتوزيع ، القا  2001حممد ، أمحد أنور ، ) 
 . مصر العربية
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