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 المستخلص:
یھ��دف البح��ث ال��ى إیض��اح م��دى فاعلی��ة نظ��ام الرقاب��ة الداخلی��ة ف��ي الح��د م��ن ظ��اھرة 
الفس��اد االداري , حی��ث ان نظ��م الرقاب��ة الداخلی��ة تمث��ل اح��دى الوس��ائل الھام��ة ل��ذلك, وق��د ت��م 
التط���رق ال���ى مفھ���ومي الرقاب���ة الداخلی���ة والفس���اد االداري وبش���كل یمك���ن م���ن معرف���ة ت���أثیر 

وزع���ت عل���ى ع���دد م���ن م���وظفي  اس���تبانةاس���تخدام اس���تمارة اح���دھما عل���ى األخ���ر, وق���د ت���م 
الحكومی���ة المختلف���ة ولع���ل أھ���م النت���ائج الت���ي ت���م التوص���ل إلیھ���ا ض���عف اس���تقاللیة  وح���داتال

الم��دقق الت��ي تح��د م��ن دور الم��دقق ال��داخلي ف��ي مواجھ��ة الفس��اد االداري وك��ذلك قل��ة الخب��رة 
ح��د م��ن دقق ال��داخلي ف��ي التع��د م��ن أھ��م أس��باب ض��عف دور  الم�� ینوالم��ؤھالت ل��دى الم��دقق

 .ظاھرة الفساد االداري

Abstract: 
             The research aims to clarify the effectiveness of the 
internal control system in reducing the phenomenon of 
corruption as the internal control systems represent one of 
the important means to it has been addressed to the con 
Copts of internal control and administrative corruption and a 
can of knowledge one of them an them an impact on the 
other were used to form questionnaire distributed on the 
staff of a number of different government departments and 
perhaps the most important results that have been reached 
lack the independence of the auditor that limit the role of the 
internal auditor in the face of administrative corruption as 
well as the lack of experience and qualifications of the 
auditor entrants is one of the most important reasons for the 
weakness of the role of the internal auditor in reducing the 
phenomenon of administrative corruption  .  
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 المبحث االول
 منھجیة البحث

 سنحاول تحدید منھجیة البحث وبحسب فقراتھا وكاالتي:

 مشكلة البحث أوال:

أكدتھ الكثیر من الدراسات وتقاریر المنظمات  ان ما یعانیھ العراق حالیا من انتشار كبیر للفساد وكما
 العالمیة یدعو الى تقویم فاعلیة األجھزة الرقابیة المختلفة من الحد من ظاھرة الفساد بمختلف إشكالھ،

لموازنة وبما ان الرقابة الداخلیة تعد من األجھزة الفاعلیة في متابعة اإلجراءات المالیة المتعلقة با
ما مدى فاعلیة الرقابة الداخلیة في الحد من ظاھرة الفساد  جیب عن التساؤل لذلك جاء ھذا البحث لی

 االداري؟

 أھمیة البحث ثانیا:

تأتي أھمیة البحث من خالل واقع الفساد االداري في العراق ودراسة وتقییم أھم مسبباتھ الرئیسیة 
األجھزة الرقابیة المختلفة وھي الضعف والقصور في اإلجراءات والعملیات الرقابیة التي تنفذھا 

 على المؤسسات والدوائر الرسمیة وذلك بالتطبیق على الوحدات الحكومیة المختلفة عینة البحث.

البحث  ھدف ثالثا:

یھدف البحث الى تحدید فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في الحد من ظاھرة الفساد االداري وتتفرع 
 عنھ المھام البحثیة االتیة:

 . والیات عملھاقع نظام الرقابة الداخلیة عرض الوا-1

 عرض مفصل لمفھوم الفساد وأنواعھ المختلفة ال سیما الفساد االداري. -2

 الوقوف على دور الرقابة الداخلیة لدى الوحدات الحكومیة في الحد من ظاھرة الفساد االداري. -3

 فرضیة البحث رابعا:

ومیة غیر فعال في الحد من ظاھرة الفساد االداري ان نظام الرقابة الداخلیة لدى الوحدات الحك
 ویتركز عملھ في متابعة اإلجراءات المالیة فقط.

 مصادر البحث خامسا:

الجانب  لإلنجاز اعتمد الباحث على ما موجود في المكتبات وشبكة االنترنت من مصادر مختلفة 
أعدت لھذا الغرض ووزعت  استبانةالنظري ،اما الجانب العملي فقد تم انجازه من خالل استمارة 

 الوحدات الحكومیة. موظفي على عدد من
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 المبحث الثاني
 االطار النظري للبحث

 
 المقدمة:

ألحكام الضبط والرقابة على التصرفات المالیة وغیر المالیة تعد نظم الرقابة الداخلیة أداة         
الرقابة الداخلیة وتطبیقاتھا بشكل سلیم أو في الوحدات االقتصادیة المختلفة النشاط. ان وجود نظم 

فعال في وحدات خدمیة من شأنھ ان یعود بالنفع على كل من إدارة تلك الوحدات فضال عن الجھات 
ة عن الرقابة علیھا. أما بالنسبة الى الفساد االداري یعد من المواضیع المھمة لما لھ من یالمسئول

ضرة سواء النامیة فیھا والمتقدمة وشاع في كل النظم جذور تاریخیة انتشرت في مجتمعاتنا الحا
 السیاسیة الدیمقراطیة والدكتاتوریة واالشتراكیة.

ة عیوالفساد یؤدي الى عرقلة النمو االقتصادي واالجتماعي ویعوق التنمیة االقتصادیة ویقوض الشر
كما یسفر عنھ انتھاك  السیاسیة مما یؤدي الى زیادة حدة الفقر وعدم االستقرار السیاسي واالقتصادي

لحقوق اإلنسان وتفاقم التفاوت الطبقي ویمثل بسلوك غیر قانوني للمسئول كاستغالل الصالحیات 
 والنفوذ واالبتزاز واالستغالل األموال العامة في خدمة المصالح الشخصیة وغیرھا. 

 
 أوال: مفھوم الرقابة الداخلیة وتطورھا 

صغیرة ومملوكة من قبل شخص واحد القائم بإدارتھا كانت الوحدات اإلداریة في البدایة 
ورقابتھا حیث كانت لدیة المعلومات الشاملة وتفصیلیة كافة النواحي الفنیة نظرا لضالة حجمھا 
ونظرا التساع االقتصادیة لظھور األقسام والفروع المتعددة اتسع نطاق أعمال وواجبات القائمین 

لى ان اصبحوا عاجزین عن القیام بجمیع الوظائف بنفسھم بإدارة ھذه الوحدات األمر الذي أدى ا
المساعدة في تنفیذ األعمال بسھولة ونتیجة لذلك فقد قام المالكون  ألجلوظھرت الحاجة الى الفنیین 

بتعیین المدیرین مھنتین وتفویض السلطات لھم ومنحھم بعضا من اختصاصاتھم األمر الذي أدى 
من سالمة قیامھم بواجباتھم طبقا الى السیاسات  للتأكدأعمالھم الى توفیر الرقابة الكافیة على 

 )36:ص 1988المرسومة لھم .( عثمان,
نتیجة الدور العام الذي تلعبھ أنظمة الرقابة الداخلیة في نجاح الوحدات اإلداریة فقد حظیت  و      

باھتمام الھیئات المحاسبة المتخصصة التي سعت الى تطویر مفھوم الرقابة الداخلیة بصورة 
مستمرة . وكان أول تعریف لھا ھو التعریف الذي وضعتھ جمعیة المدققین األمریكیة وینص 

ن الرقابة الداخلیة ھي اإلجراءات والطرائق المستخدمة في وحدة اإلداریة من اجل الحفاظ على(( ا
 على النقدیة واألصول االخرى))

وبجانب التأكد من الدقة الكتابیة لعملیة تعریف الرقابة الداخلیة فقد قامت لجنة الطرائق والتدقیق 
 یف الرقابة الداخلیة على إنھاالمنبثقة عن المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیة بتعر

((تشمل الخطة التنظیمیة ووسائل التنسیق والمقاییس المتبعة في المشروع بھدف حمایة أصول 
وضبط ومراجعة البیانات المحاسبیة والتأكد من دقتھا ومدى االعتماد علیھا وزیادة الكفایة اإلنتاجیة 

لموضوعیة. (الرحالة, خضور, وتشجیع العاملین على التمسك في السیاسات اإلداریة وا
 )226-225,ص 2012

وعرفھا آخرون على إنھا (( الرقابة التي تتم داخل المؤسسة وعلى كافة المستویات اإلداریة 
واألفراد العاملین فیھا على اختالف وظائفھم ومواقعھم في التنظیم سواء كانوا مدراء أو رؤساء 

 متخصصة بھذا العمل)) ھناك وحدة إداریة وفي بعض الشركات الكبیرة والمتوسطة في الحجم
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(( النشاط االداري الذي تقوم بھ اإلدارة  ،كما وعرفھا الذھبي على انھا)28:ص 2008عباس ,  ( 
ة ة تفیدھا وتلجأ اإلدارة الى تكوین وحدات متخصصءذاتھا على جمیع عملیاتھا للتأكد من كفا

ق البعض علیھا الیة أو وحدات التفتیش ویطلوحدات المراقبة الم تعاونھا في عملیة الرقابة مثل
آلن الدوائر الرئاسیة تقوم بمباشرة رقابتھا وتدقیق نشاطات وقرارات األقسام الرقابة الرئاسیة 

 )275ص2005ویكون تركیز البحث على الفساد االداري وبحسب ما ذكره (الذھبي ،التابعة لھا  
 .كونھا اعرف من غیرھا من الجھات الرقابیة االخرىالتي تقوم بمراقبة نفسھا  الدوائر ھيمن ان 

 
 ثانیا: العوامل التي تساعد على تطویر الرقابة الداخلیة واتساع نظامھا

 تزاید نطاق المشروعات وحجمھا:.  -1
مما أدى الى تعقید وتشعب ھیاكلھا التنظیمیة ومتى یمكن مراقبة العملیات بفاعلیة یجب ان 

 التقاریر والتحلیالت التي توفر فیھا درجة عالیة من الثقة. تعتمد اإلدارة على العدید من
اضطرار اإلدارة الى تفویض السلطات والمسئولیات الى بعض اإلدارة الفرعیة وھذا یكون  -2

واضحا في الوحدات المساھمة حسب انفصال اصحاب رؤوس األموال عن اإلدارة العقلیة 
لین في العینة العامة للمساھمین یسندون لھا بسبب كثرة عددھم وتباعدھم. ولذلك نراھم ممث

اإلدارة الى جزء منتخب منھم(مجلس اإلدارة) وھذا المجلس غیر قادر على ادارة الوحدة 
المختلفة وإلخالء مسؤولیة أمام المساھمین یقوم بتحقیق الرقابة على أعمال ھذا االدارات 

التي تؤدي الى اطمئنان  المختلفة عن طریق وسائل ومقاییس واجراءات الرقابة الداخلیة
 مجالس اإلدارة على سالمة العمل بالوحدة.

لحصول على عدة تقاریر حاجة اإلدارة الى بیانات دوریة دقیقة البد الدارة المشروع من ا -3
المختلفة لنشاطھ من اجل اتخاذ المناسب والالزم من القرارات لتصحیح  لألوجھدوریة 

تقبل ولذلك البد من وجود نظام الرقابة السلیمة االنحرافات ورسم سیاسة الوحدة في المس
 یطمئن اإلدارة على صحة التقاریر التي تقدم لھا وتعتمد علیھا في اتخاذ قراراتھا.

مسؤولیة اإلدارة حمایة موارد المنشأة من الضیاع واالختالس وسوء االستخدام یجب على  -4
المسؤولیة المترتبة علیھا في اإلدارة توفیر نظام رقابة داخلیة سلیم حتى تخلي نفسھا من 

 منع االخطاء والغش وسوء االستخدام
حاجة المؤسسات الحكومیة واداراتھا الى بیانات دقیقة تحتاج الجھات الحكومیة الى بیانات  -5

دقیقة عن المنشأة المختلفة العاملة داخل البلد لتستعملھا في التخطیط االقتصادي والرقابة 
تحضیرھا  ھذه المعلومات من المنشأة فعلیھا ما طلبتالحكومیة والتصعید وغیرھا, فاذا 

ة وھذا ھو األمر الذي ال یتسنى لھا من لم یكن نظام الرقابة الداخلیة المستعمل بسرعة ودق
 ) 14-13:ص 2010قویا ومتماسكا.(الخطیب,

 ثالثا: انواع الرقابة الداخلیة
 

 تقسم الرقابة الداخلیة الى األقسام التالیة:      
 الرقابة اإلداریة -1
 الرقابة المحاسبیة -2
 الضبط الداخلي -3
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 اإلداریة :.الرقابة  -1
لتحقیق اكبر قدر ممكن من  وسائل التنسیق واالجراءات الھادفةویشمل الخطة التنظیمیة       

الكفایة االنتاجیة مع تشجیع االلتزام بالسیاسات والقرارات اإلداریة وھي تعتمد في سبیل 
تحقیق اھدافھا وسائل متعددة مثل الكشوفات االحصائیة ودراسات الوقت والحركة وتقاریر 

سوم البیانیة وبرامج االداء والرقابة على الجودة والموازنة التقدیریة واستخدام الخرائط والر
 )18-17:ص 2010التدریب المتنوعة للمستخدمین (الخطیب,

والمقصود بالرقابة اإلداریة(( ھي ان تباشر اإلدارة ھذه الرقابة من تلقاء نفسھا)) وتعني 
الدوائر للرقابة على عملیات التنفیذ والتخطیط  ءمباشرة الدولة الممثلة برئیس الوزراء ومدرا

عادة كل وظیفة اداریة من مجموعة من  وتتألفتمثل ایضا الرقابة المالیة ورسم السیاسات و
من قیام كل موظف بواجباتھ التي عھدت الیھ وبالشكل  للتأكدااللتزام تقابلھا سلطة الرقابة 

 زولیف المطلوب ولذا فالرقابة اإلداریة ضروریة لضمان سیر األعمال على الوجھ الصحیح (
 )26:ص 1995,القطامین ,

تمیز الرقابة اإلداریة بسمات خاصة بھا فھي أوال رقابة ذاتیة تمارسھا اإلدارة على نفسھا ت
ا من اعادة النظر یمكنھ وھي تمتلك في ھذا المجال قدرات واسعھ للتقدیر والتفسیر وھذا ما

قررت انھ یدخل في نطاق سلطتھا  كما تمتلك امكانیة لتثبت بھ اذا ما في قرارھا وسحبھ
تحظى  فأنھاعلیھا  مفروضةرقابة ذاتیھ تمارسھا اإلدارة على نفسھا ولیست  وألنھاالتقدیریة 

بتقبل اإلدارة لھا كما تمیز بكونھا رقابھ وجوبیة ذلك ان اإلدارة ملزمھ باحترام قواعد 
 )77-76المشروعیة في حدود نشاطھا (خماس: ص 

 
 الرقابة المحاسبیة :. -2

سائل التنسیق واالجراءات الھادفة الى اختیار الدقة وتشمل الخطة التنظیمیة وجمیع و       
المنبثقة بالرقابة والحسابات ودرجة االعتماد علیھا ویضم ھذا النوع  والبیانات المحاسبیة

وسائل متعددة على سبیل المثال اتباع نظام القید المزدوج واستخدام حسابات المراقبة 
تباع نظام المصادقات واعتماد قیود التسویة (االجمالیة)واتباع موازین المراجعة الدوریة وا

من موظف مسؤول وجود نظام مستندي سلیم ونظام التدقیق الداخلي وفصل الواجبات لموظف 
 والتخزین. باإلنتاجالحسابات عن الواجبات المتعلقة 

 
 الضبط الداخلي :. -3

یشمل الخطة التنظیمیة وجمیع وسائل التنسیق واالجراءات الھادفة الى حمایة اصول         
المشروع من االختالس والضیاع أو سوء االستعمال ویعتمد الضبط الداخلي في سبیل تحقیق 
اھدافھ على تقسیم العمل مع المراقبة الذاتیة حیث یخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف 

العملیة كما یعتمد على تحدید االختصاصات والسلطات  اخر یشاركھ تنفیذ
 .)18-17:ص 2010والمسؤولیات(الخطیب,

 اھداف نظام الرقابة رابعا:
 تنحصر اھداف نظام الرقابة الداخلیة بالنقاط االتیة:.      
تأكید اطمئنان اصحاب الوحدة على اموالھم وسالمة عملھم وتقلیل حاالت وقوع انواع  -أ

 )2006:53والمخالفات (االفندي,االخطاء 
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التوفیق بین تصرفات وسلوك العاملین واھداف الوحدة االقتصادیة التشغیلیة واالنتاجیة  -ب
 )1989:37التي تسعى لتحقیقھا(توماس وھنكي,

 مثل باالتي:.تان اھداف الرقابة الداخلیة ت ذكرت بعض االدبیات -ت
a.  المتاحةالرقابة على الموارد. 
b.  اتجاھات للتغییر المفاجئ في سیر العمل أو مستوى االداء بما ینعكس الكشف عن ایة

 على التكالیف .
c. .المحافظة على مستوى االداء الجاري واكتشاف ایة انحرافات عن ھذا المستوى 
d. .حسن اختیار االفراد للوظائف التي یشغلونھا 

 
 خامسا: وسائل الرقابة الداخلیة:

 الداخلیة یمكن تصنیف وسائلھا:. الرقابةورد من مفاھیم ا مم
الوسائل التنظیمیة: وھي الوسائل المتعلقة بتنظیم المنشأة وتشمل الوسائل المحاسبیة  -1

 ایضا طالما ان النظام المحاسبي للمنشاة جزء من تنظیمھا العام.
الوسائل المادیة: تشمل جمیع العوائق المالیة التي تحول دون وقوع غیر المطلوب  -2

 زائن الحدیدیة وتوفیر الوسائل التنقیة لحمایة المخزون.كاستخدام الخ
الى تحقیق الرقابة عن طریق استخدام  الھادفةالوسائل السلوكیة: وھي جمیع الوسائل  -3

المفاھیم السلوكیة كمفھوم المشاركة عند اعداد الموازنات ومفھوم الدوافع عند وضع 
 نظم الحوافز.

ن الوسیلة خلیطا من االجراءات التنظیمیة والمادیة الوسائل التنظیمیة المادیة: وفیھا تكو -4
 اال بمفتاحین یحتفظ بكل منھا مسؤول. الخزینةفتح   یتم كان ال

الوسائل التنظیمیة: وفیھا تكون الوسیلة خلیطي من االجراءات التنظیمیة السلوكیة مثل  -5
 )60:ص 1988عثمان, لمخازن والخزائن.(ان یحسم النظام اجراء جرد مفاجئ على ا

 
 سادسا: اجراءات الرقابة الداخلیة:

 فأنھاتعد اجراءات الرقابة الداخلیة من االھمیة بمكان في كشف االنحرافات المالیة ولذلك       
 تمارس في اتجاھین:.

 االتجاه األول:
االتجاه تتخذ  التاكد من سیر العمل وفق الضوابط المقررة بما یعني تجنب ایة معامالت ال

 (sec inter pretive guidance 2007الصحیح ویلخص احد المواقع ھذا االتجاه(
من التقاریر المالیة ومن الیات  تتأكدبعبارة ان الرقابة الداخلیة ومن خالل عملیات التشغیل 

 اھداف المؤسسة. إلنجاز) بانھا صممت operational controlرقابة التشغیل ( 
 

  :االتجاه الثاني
 صالحیات الصرف وانھا تمت وفقا تتجاوزمن ان العملیات التي تم تمریرھا ولم  التأكد

) بان mahi mahi:gi, 2008ویشیر احد الباحثین الى ھذا المعنى ( الصحیحة لإلجراءات
 الرقابة الداخلیة في مجریات اجراءاتھا تاخذ مجاال توجیھیا انتقادیا لمجریات العمل التشغیلي

وكذلك ھیكل الرقابة الداخلیة نفسھا.  ومن قبل ذلك البیئة االجتماعیة  والسلوك المؤثر للعاملین 
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ان االجراءات المشار الیھا كیفیة انتقائیة من كتابات عدة في ھذا المجال تؤكد الحد من امكانیة 
اطراف  االلتفاف على الضوابط الداخلیة من خالل توط احد االداریین أو احد الموظفین مع

خارج المؤسسة أو من داخلھا على تمریر معامالت مشبوھھ تتعلق بالفساد المالي ومن خالل 
 المعنى المقصود فان اجراءات الرقابیة یمكن انجازھا باالتي:.

 فحص الدقة الحسابیة والمحاسبیة للسجالت والمستندات -1
 من تنفیذھا وفق القرارات العامة والتأكدفحص المعامالت  -2
ن ان كافة المعامالت واالحداث المالیة تسجل أول بأول وفي حسابات مخصصة لھا م التأكد -3

 وفي الفترة المالیة التي تعود لھا
اجراء المقارنات الالزمة لحاالت الصرف والموافقات لحاالت سابقة وحاالت مستجدة خالل  -4

-52:ص 1999فترات معقولة للوقوف على اسباب التباین ان وجدت ( الحسیني, صادق , 
72 ( 

 
 وھناك اجراءات تنفیذیة لتحقیق الرقابة الداخلیة اھمھا:.

 بشكل یضمن عدم التدخل المختلفةتحدید اختصاصات االدارات واألقسام  -1
ینفرد احدھم بعمل ما من البدایة للنھایة وبحیث یقع  توزیع الواجبات بین الموظفین بحیث ال -2

 عمل كل موظف تحت رقابة موظف اخر
 ات بشكل واضح یساعد على تحدید تبعیة الخطأ واالھمالتوزیع المسؤولی -3
 تقسیم العمل والفصل بین الوظائف التالیة:. -4

 Authorized وظیفة التصریح بالعملیة
 Approved وظیفةالموافقة على العملیة

 Execute( cooperated) وظیفة تنفیذ العملیة
 Accounting in وظیفة تسجیل العملیة

 Custodian-ship باالصولوظیفة االحتفاظ 
 

 تنظیم األقسام حسب طبیعة كل قسم -5
قیامھم بھذا العمل (الرحاحلة,  كإثباتتوقیع الموظف على السندات التي اعدوھا  -6

 )233-232: ص 2010خضور,
ویجد الباحث بانھ االجراء االكثر اھمیة لتحقیق الرقابة الداخلیة ھو تقسیم العمل والفصل بین 

تقسیم العمل والفصل بین الوظائف یؤدي الى خالل العمل الذي یؤدیھ  الوظائف وذلك بدون
 الموظف.

 : مفھوم الفساد:ثانیا
ان الفساد لغة یعني التلف والضرر وخروج الشيء عن االستقامة واالعتدال ونقیضة         

ة ) ومن منظور سلوكي ھو المیل الفطري عند الفرد لممارس2008االستقامة والصالح(السوداني ,
السلوكیات الخاطئة وذلك لكون الطبیعھ االنسانیة بطبیعتھا غیر منضبطة وفي غیاب الضوابط 
والمسائلة القانونیة وعدم اخذ تدابیر وقائیة وعالجیة من شأنھا ان تمیل الى الفوضى وعدم 

) ومن منظور تاریخي واجتماعي فھو في المجتمعات المختلفة نتیجة 2008, داووداالنضباط (
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العوامل الجھل والتخلف والفقر اما في المجتمعات المتقدمة نتیجة طبیعیة لغیاب الوازع طبیعة 
 )2005الدیني واالخالقي (تیشوري,

الوظیفة العامة للكسب الخاص وھو یحدث  ویعرف الفساد ھو (( اساءة استعمال السلطة العامة أو
رشوة لتسھیل عقد أو اجراء طرح على سبیل المثال عندما یقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو 

المناقصة عامة كما یمكن ان یحث عن طریق استغالل الوظیفة العامة من دون اللجوء الى رشوة 
وذلك بتعیین االقارب ضمن منطق المحسوبیة والمنسوبیة أو سرقة اموال الدولة مباشرةً)) 

 )2008:13(بوادي,
 

 : اسباب الفساد: اوال
 تناولھاالكتاب والباحثین اسباب مختلفة ومتعددة للفساد كل ینسبھا حسب الرؤى التي  تناول

 :.ما یلي )2008(السوداني,
 انتشار الفقر والجھل وضعف الوازع الثقافي والدیني لدى افراد المجتمع  -1
 عدم االلتزام بمبدأ الفصل المتوازن بین السلطات وضعف الحاكمیة اإلداریة -2
 زة الرقابیة العامة والخاصة في الدول والمجتمعتدني مھنیة االجھ -3
 التحوالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة المفاجئة وغیر المدروسة -4
 ضعف االرادة السیاسیة والتردد باتخاذ االجراءات الوقائیة والعالجیة الناجحة -5
العیش تدني رواتب العاملین في القطاع العام والخاص وعدم القدرة على تلبیة متطلبات  -6

 والحیاة الكریمة
 تراجع الوازع الدیني واالخالقي وعدم كفایة تطبیق القوانین واالنظمة المركبة -7
 انحیاز مؤسسات المجتمع المدني وضعف دورھا الرقابي -8

 الفساد االداري:.
 أوال: مفھوم الفساد االداري:

صر اھم التعاریف تباینت وجھات نظر الكتاب والباحثین في تحدید مفھوم الفساد االداري وتنح
 الكتاب والباحثین في ھذا المجال االتي:. تناولھاالتي 

یعرف الفساد االداري من قبل البعض على انھ (( استخدام السلطة العامة أو المنصب من  -أ
اجل تحقیق ارباح أو مكاسب شخصیة أو من اجل تحقیق مكانة اجتماعیة بالطریقة التي 

 )20: 2003السلوك االخالقي والمھني)) (عبدهللا.یترتب علیھا التشریع ومعاییر 
من التعاریف االخرى للفساد االداري ذلك الذي اعتبره البعض (( االنحراف االخالقي على   -ب

واالختالس  الرشاوىالمستوى االداري لكبار الموظفین والمكلفین بخدمة عامة من خالل اخذ 
زھیدة لتحقیق مصالح  بأثمانولة والتھرب الوظیفي , وبیع اموال الد والغش والتزویر

 )2008:2شخصیة)) (عبدالعزیز,
ویعرف الفساد االداري ایضا((سلوك منحرف مقرون بھدف معین یتمثل في مصلحة   -ت

شخصیة على حساب المصلحة العامة اي انھ انتھاك للواجب العام واالنحراف عن المعاییر 
 )2010:6واالغا ,( الطویل 0اشكال عدیدة)) ویأخذاالخالقیة في التعامل 

 )1996:6تحرمھ القوانین المھنیة والقواعد االخالقیة)) (مینى , ویعرف ایضا (( ھو ما
 )2005,6وتوصف ظاھرة الفساد االداري باألوصاف التالیة:. (مھدي,
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ظاھرة سیئة تؤدي الى اساءة استعمال السلطة الرسمیة ومخالفة االنظمة والقوانین  -1
 والمعاییر االخالقیة

 تؤثر على اھداف المصلحة العامة نتیجة تأثیرھا السلبي على النظام االداريظاھرة  -2
 ظاھرة سلبیة قد تحصل بشكل فردي أو جماعي -3
ظاھرة سلبیة تحقق عوائد غیر مشروعیة للشخص الذي یمارسھا ولیس بالضرورة ان  -4

 تكون ھذه العوائد مالیة.
 

 ثانیا: اسباب الفساد االداري:
 باألسبابتكون سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة وفیما یتعلق  یدة قدللفساد اسباب عد       

السیاسیة یمكن القول ان عوامل مختلفة تقف وراء شیوع ھذه الظاھرة منھا عدم وجود نظام سیاسي 
فعال یستند الى مبدأ فصل السلطات وفي ھذه الحالة یغیب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد في ظل 

وسلطة القانون وھناك عامل اخر یتعلق بضعف الممارسة الدیمقراطیة  غیاب دولة المؤسسات
 وحریة التعبیر التي تسھم بتفاقم ظاھرة الفساد االداري

اما العامل االخر یتمثل بقلة الوعي السیاسي وعدم معرفة االلیات والنظم اإلداریة وھو امر یتعلق 
 شؤون الدولة إلدارةبعامل الخبرة والكفاءة 

لك العوامل واالسباب السیاسیة المتعلقة بظاھرة الفساد عوامل اخرى اقتصادیة منھا یضاف الى ت
غیاب الفعالیة االقتصادیة في الدولة وذلك ان اغلب العملیات االقتصادیة ھي عبارة عن صفقات 
تجاریة مشبوه أو ناتجة عن عملیات سمسرة یحتل الفساد االداري فیھا حیزاً واسعاً وھو ماسینعكس 

 )2005:7ة أو باخرى على مستوى االقتصاد الوطني. (الوائلي,بصور
 

 االسباب التي ادت الى تفشي ظاھرة الفساد ھناك مجموعة وقد تكون ھذه االسباب عامة وھي:
غیاب الشفافیة: حیث تتمیز الدول غیر الدیمقراطیة بما انھا مغلقة تسیطر علیھا مكونات  -1

 والتسمح بنشر المعلومات اال التي تحقق اھدافھا.تتمیز بالدكتاتوریة تلقي دور االعالم 
ضعف السلطة القضائیة وسیادة القانون: ان عدم استقاللیة السلطات القضائیة وتبعیتھا  -2

 للحكومات بصورة مباشرة قد حد من دورھا في محاسبة ومحاكمة المواطن. 
لس اإلدارة عدم القابلیة للمساءلة: حیث ان شرعیة وجود مؤسسات تعمل على مساءلة مج -3

 في الشركات مقترن باستقالل السلطة القضائیة وفي ضل غیابھا تغیب المساءلة
الھیكل االجتماعي : حیث ھذه النقطة تخص المجتمعات غیر الدیمقراطیة بحیث یقسم المجتمع  -4

فیھا الى فئات منھا فئة النخبة والعاملون في الجھاز الحكومي وعامة الناس حیث ان ھذا 
 لبیئة الخصبة لنمو الفساد خاصة مع تحیز ھذه الحكومات للطبقات األولى والثانیة.التقسیم ھو ا

للمتنفذین في اإلدارة والذین  مصراعیھاالفتقار الى حكومة الشركات: حیث یفتح الباب على  -5
قد یوظفون منافعھم على حساب المساھمین خاصة في ظل غیاب اطراف تقوم بمسائلة ھؤالء 

 )2010:34المتنفذین. (ترابي,
یرى الباحث بان السبب الرئیسي للفساد االداري عدم وجود العدالة في توزیع المرتبات 

یؤدي الى دفع ذوي النفوس الضعیفة الى  واالجور في المجتمع وكذلك الفقر والجھل مما
اتباع وسائل  واسالیب شرعیة والغیر شرعیة لتحقیق المصلحة الشخصیة على حساب 

 لة والمجتمع.المصلحة العامة للدو
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 المبحث الثالث
 الجانب العملي

استكملت بیانات الجانب العملي البحث من خالل استمارة وزعت على عینة من موظفي الرقابة  
لثالث وحدات حكومیة ھم (جامعة سومر، مدیریة بلدیة الرفاعي، محكمة استئناف الرفاعي) حیث 

 مبینة في الجداول ادناه منھا صالحة كما 32استمارة تم استعادة  36تم توزیع 
 وصف العینة:

 المركز الوظیفي -1
 موظف رئیس قسم/ شعبة مدیر

 % العدد % العدد % العدد
3 9.4 9 28.1 20 62.5 

 
)في حین ان رؤساء األقسام 9.4یبین الجدول اعاله لالفراد المبحوثین ان المدیرین مثلوا (

الوظیفي على ان ھناك نسبة من المدیرین ) ویدل مؤشر المركز 62.5) والموظفین (28.1مثلوا(
ورؤساء األقسام ضمن العینھ المبحوثین وھذا مؤشر جید على عدم حصر االستبیان بمستوى 
 اداري دون اخر اذ تم الحصول على اراء المدیرین ورؤساء األقسام في مختلف الوحدات اإلداریة.

 التحصیل الدراسي:. -2
 ماجستیر دبلوم عالي بكالوریوس دبلوم اعدادیة فما دون

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
5 15.6 16 46 10 31.1 1 3.1 1 3.1 

% منھم ھم حملة الشھادة الجامعیة 37.3تحلیل التحصیل الدراسي للمبحوثین یشیر الى ان 
وھذه  %46.9األولیة (البكالوریوس) فأعلى وھذه نسبة مقبولة خاصة اذا علمنا ان الدبلوم یمثل 

 الشھادة ایضا تؤھل المبحوثین لفھم االستبیان واالجابة علیھ.
 مدة الخدمة: -3

 فاكثر 21 15-11 10-6 5اقل من 
 % العدد % العدد % العدد % العدد
17 53.1 8 25.0 4 12.5 3 9.4 

سنوات ممایؤھلھم على  5) من المبحوثین لدیھم مدة خدمة الكثر من 46.9یوضح الجدول بان (
 االجابة عن اسئلة االستبیان بشكل یعكس الواقع الفعلي.

 المحور األول :. عالقة المدقق الداخلي باإلدارة.
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1 68.8 31.2 0 0 0 2.4375 1.31830 
2 31.3 50.0 15.6 3.1 0 3.3438 1.20775 
3 18.8 40.6 28.1 9.4 3.1 3.7812 1.21109 
4 28.1 53.1 9.4 6.3 3.1 3.7188 1.39664 
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ان الوسط الحسابي  اعاله نالحظ والنتائج الموضحة في الجدول التحلیل اإلحصائي من خالل
) 1.31830) واالنحراف المعیاري (3.7188) و (2.435للسؤال االول والسؤال الرابع ھو (

وھذا یدل على ان ھناك اتفاق على ما جاء في السؤالین أما الوسط الحسابي ) 1.39664و (
) وھذا یدل على ان االغلبیھ كانت 1.20775) واالنحراف المعیاري (3.3438( للسؤال الثاني

) واالنحراف المعیاري 3.7812. اما الوسط الحسابي للسؤال الثالث (و اتفق  اجاباتھم محایدة
  جاء فیھ. مع ما یتفقى ان االغلبیة ) وھذا یدل عل1.21109(

 المحور الثاني : مدى المام المدقق الداخلي لمتطلبات وظیفتھ  

 والنتائج الموضحة في الجدول اعاله نالحظ ان  التحلیل اإلحصائي من خالل
 الفساد اإلداريالمحور الثالث:تطبیق القوانین واإلجراءات للحد من 
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1 37.5 28.1 12.5 12.5 9.4 2.5312 1.39085 

2 28.1 46.9 18.8 6.3 0 3.7188 1.39664 

3 43.8 37.5 12.5 3.1 3.1 3.7500 1.24434 

4 12.5 34.4 25.0 6.3 21.9 3.7812 1.40814 

5 6.3 933 31.3 46.9 15.6 3.8438 1.27278 

6 43.8 34.4 18.8 0 0 2.7812 1.56028 

 
یدل على ایجابیة ھذا البعد وتاكیدھا   االتفاق على ھذا المحو  أشرت نتائج التحلیل اإلحصائي ان

) 2.5312( كان السؤال األول بلغ الوسط الحسابي لھحیث   واالنحراف من خالل الوسط الحسابي
)وكان الوسط الحسابي وھذا یشیر الى وضوح السؤال لدى عینھ الدراسة 1.39085واالنحراف (

 جاء فیھا. مع ما محاید وانھم 
)وكان الوسط الحسابي 1.39664) واالنحراف (3.7188السؤال الثاني بلغ الوسط الحسابي لھُ (

 مع ما جاء فیھا . یتفقوھذا یشیر الى الوضوح السؤال الى عینة الدراسة وأنھم 
) وھذا یشیر الى 1.24434واالنحراف ()3.7500بلغ الوسط الحسابي ( والسؤال الثالث

 مع ما جاء فیھا . یتفقالوضوح السؤال الى عینة الدراسة وإنھم 
) وھذا یشیر الى 1.40814) واالنحراف (3.7812بلغ الوسط الحسابي لھُ ( والسؤال الرابع 

 ما جاء فیھا یتفقالوضوح السؤال الى عینة الدراسة وإنھم 
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1 43.8 34.4 12.5 6.3 0 3.7188 1.34966 
2 31.3 46.9 12.5 3.1 0 2.8125 1.59510 
3 46.9 31.3 15.6 6.3 0 3.7500 1.31982 
4 43.4 40.6 25.0 0 0 3.4062 1.24069 
5 3.1 21.1 34.4 12.5 25.0 3.7812 1.23744 
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) وھذا یشیر الى 1.27278) واالنحراف (3.8438بلغ الوسط الحسابي لھُ (خامس والسؤال ال
 ما جاء فیھا یتفقالوضوح السؤال الى عینة الدراسة وإنھم 

) وھذا یشیر الى 1.56028واالنحراف () 2.7812بلغ الوسط الحسابي لھُ (سادس والسؤال ال
 ما جاء فیھا محایدونالوضوح السؤال الى عینة الدراسة وإنھم 

% وھذا 73نالحظ ان قیمتھ تقریباً   Cronbachمن خالل نتائج اختبار كرنبوخ الفا  •
 یدل على قوة االستمارة وكما مبین في الجدول ادناه :

اما العالقة بین محاور البحث نالحظ ان ھنالك عالقة بین جمیع المحاور الثالثة وذلك  •
 باستخدام معامل ارتباط الرتب لسبیرمان وكما موضح في الجدول ادناه :

تطبیق القوانین 
واالجراءات للحد من 

 الفساد االداري

مدى المام 
المدقق الداخلي 

لمتطلبات 
 وظیفتھ

عالقة المدقق الداخلي 
  باالدارة

عالقة المدقق الداخلي  1 0.319 0.542
 باالدارة

مدى المام المدقق الداخلي  0.319 1 0.643
 لمتطلبات وظیفتھ

تطبیق القوانین واالجراءات  0.542 0.643 1
 للحد من الفساد االداري

 
 االستنتاجات والتوصیات

 
 أوالً: االستنتاجات

وض�����ع  بی�����ھ النظ�����ري والعمل�����ي یمك�����ن للباح�����ثف�����ي البح�����ث بجان م�����ا وردم�����ن خ�����الل 
 االستنتاجات التالیة:.

ض�����عف اس�����تقاللیة الم�����دقق الت�����ي تح�����د م�����ن دور الم�����دقق ال�����داخلي ف�����ي مواجھ�����ة  -1
 الفساد االداري

ع�����دم الم�����ام الم�����دقق ال�����داخلي بمتطلب�����ات وظیفت�����ھ فظ�����ال ع�����ن ع�����دم وج�����ود فھ�����م  -2
ود العم�����ل المكل�����ف ب�����ھ ك�����ل ذل�����ك جعل�����ھ غی�����ر ق�����ادر عل�����ى واض�����ح لدی�����ھ لح�����د

 العمل بشكل یحد من ظاھرة الفساد االداري.
قل������ة الخب������ره والم������ؤھالت ل������دى الم������دققین ال������داخلین تع������د م������ن اھ������م اس������باب  -3

 ضعف دور المدقق الداخلي في الحد من ظاھرة الفساد االداري.
 
 
 
 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0.726 0.725 32 
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 التوصیات ثانیا:
ف������ي االس�������تنتاجات الس�������ابقة یمك������ن وض�������ع التوص�������یات  م�������ا وردم������ن خ�������الل 

 التالیة:.
ض�����رورة وج������ود اس������تقاللیة مقبول������ھ ف�����ي ض������وء المع������اییر العالمی������ة تمك������ن  -1

الم�����دقق ال�����داخلي م�����ن اداء عمل�����ھ بش�����كل یجعل�����ھ م�����ن المس�����اھمین ف�����ي الح�����د 
 من الفساد االداري.

زج الم��������دققین ال��������داخلین ف��������ي دورات تمك��������نھم م��������ن االلم��������ام بمتطلب��������ات  -2
 فظال عن ایجاد فھم واضح لحدود العمل المكلفین بھ.وظیفتھم 

تكلی�����ف ذوي االختص�����اص م�����ن الم�����دققین ال�����داخلین بمھ�����ام أعم�����ال الت�����دقیق  -3
 الداخلي لدى الوحدات الحكومیة.

 
 المصادر

 أوال: القران الكریم
 

 ثانیا: المراجع العربیة
 
 الكتب: -أ

د. عصام عبد الفتاح مطر,الفساد االداري,جامعة الفاتح طرابلس,دار الجامعة  .1
 2011الجدیدة

محمد عبود, الفساد االداري والمالي مدخل استراتیجي للمكافحة, جامعة  د.سالم .2
حقوق الطبع محفوظة  2009,الطبعھ األولى 2011,الطبعة الثانیة,2012بغداد,

 للمؤلف.
الشماع, د.خلیل محمد حسن ,مبادئ اإلدارة مع التركیز على ادارة األعمال,دار المسیره  .3

 للنشر والتوزیع والطباعة.
 2001,محمد قاسم, اصالح االداري بین النظریة والتطبیق دار وائل ,عمان,القرویتي  .4
الظاھر, د.نعیم ابراھیم,ادارة الفساد مقارنة باإلدارة النظیفھ,عالم الكتب الحدیثة, اربد  .5

 2013االردن,
بحث مقدم جمعیة المحاسبین القانونین  الكخن,دالل,اخالقیات المھنھ واتعاب المدققین, .6

 2011االردنیین,
كوكل, فرید, مبارك بوعرشھ, الفساد... مفھومھ, اسبابھ,اشلره وسبل الحد منھ, بحث  .7

 غیر منشور
 2009لطفي, امین السید احمد,فلسفة المراجعة السكندریة,مصر  .8
مقلم, د. اسماعیل صبري,دراسات اإلدارة العامة مع بعض التحلیالت مقارنھ, الطبعھ  .9

 272-271مؤسسة الصباح,  1980/ الثالثة
ابره,د.محمود محمد, الفساد االداري وعالجھ في الشریعھ االسالمیة, دار الثقافھ مع .10

 2011للنشر والتوزیع 
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) الفساد في الحكومھ تقریر الندوه االقلیمیة التي عقدھا 1999ابوشیخھ , نادر احمد ( .11
المتحدة ,  دائرة التعأون الفني للتنمیة ومركز التنمیة االجتماعیة وشؤون االنسانیة باالمم

 المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: عمان
بوادي,حسنین المحمدي, الفساد االداري لغة المصالح, دار المطبوعات,  .12

 2008الجامعیة:االسكندریة,
المغزي,أ.د. كامل محمد, اإلدارة اصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثھ وتحدیات  .13

عمان  –والموزعون,المملكة االردنیة  القرن الحادي والعشرون,دار الفكر الناشرون
 2007الطبعھ األولى 

نجم,عبود, اخالقیات اإلدارة في عالم متغیر,المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة:  .14
 2000القاھرة,

ولیم توماس وامرسون ھنكي, المرجعیة بین النظریة والتطبیق , ترجمة احمد حامد  .15
 1989والنشر , الریاض السعودیة  حجاج, دار المریخ للطباعھ

الوائلي, یاسر خالد بركات,الفساد االداري,مفھومیة ومظاھر واسبابة,دار مصر العربیھ  .16
 2007للنشر:القاھرة,

الخطیب, خالدراغب, مفاھیم حدیثھ في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاع العام   .17
لطبعة العربیة األولى , اوالخاص , مكتبة العربي للنشر والتوزیع , عمان االردن

)2008_2010( 
خماس, د. فاروق احمد, الرقابة على أعمال اإلدارة, دار الكتب للطباعة والنشر,   .18

 جامعة الموصل.
 

 الرسائل:. -ب
 

متطلبات اقامة نظام المعلومات التكالیف  2006االفندي, ارسالن ابراھیم عبد الكریم, .1
,رسالة ماجستیر المحاسبة, كلیة اإلدارة لتعزیز فاعلیة النظام الرقابة الداخلیة 

 .واالقتصاد, جامعة الموصل
تفعیل دور النظام المحاسبي والموازنة في اإلدارة  2009الجحشي ,نادر محمد, .2

الحكومیة بزیادة كفاءة الرقابة المحاسبیة على مال المال , رسالة ماجستیر ,كلیة اإلدارة 
 .واالقتصاد, جامعھ الموصل

) الفساد االداري صراع االخالق والمصالح, رسالة 1423الرشیدي , شقران (ھـــ  .3
 .230معھد االداره العدد 

ابوحمود حسن ,الفساد ومنعكساتھ االقتصادیة واالجتماعیة, مجلة جامعة دمشق,المجلھ  .4
 .466-445,ص 2002الثامن عشر,العدد األول 

لیلة مقارنة,في ضوء المعاییر استقالل المراجع, دراسة تح 1999الحسیني, صادق  .5
ص  1العدد 26مجلد  األردنیة الجامعةالدراسات , مجلسھالدولیة والتشریعات المھنیة, 

52-72. 
المنظمة  دیسمبر, 2-اإلدارة العدد العربیة المجلة) 2000انعام وداغر منقذ( الشھابي, .6

 .: القاھرةاإلداریةالعربیة للتنمیة 
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, 2008ھوم الفساد االداري ومظاھره, جریدة الصباح,مف السوداني , عبدالستار ناصر, .7
 .2008/5/29تاریخ الزیارة   http:// www: alsabaan com-1ص

 -25ص  80النبأ العدد  جریدة  ,المختلفةقضایا الفساد ومؤثرات  مازن, رسول محمد, .8
200 . 
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 الحقملا

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 تحیة طیبة.......

 ـ بین یدیك اس�������تمارة اس�������تبیان التي اعدت من اجل اكمال متطلبات البحث الموس�������وم باض�������ع 

دراس��ة اس��تطالعیة الراء عینھ  -(فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في الحد من ظاھرة الفس��اد االداري

من الكادر الوظیفي في مختلف الوحدات الحكومیة) لذا یرجى االجابة عن جمیع التس����اؤالت التي 

االستبیان من اجل الوصول الى نتائج تتسم بالدقة والموضوعیھ . علم بأن ھذه المعلومات تضمنھا 

 سیتم استخدامھا الغراض البحث العلمي فقط.

 

 نشكر حسن تعاونكم معنا ولكم منا كل تحیة وتقدیر.
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) امام الفقرة التي تعبر عن رأیك. یرجى وضع عالمة (
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 المحور االول (عالقة المدقق الداخلي باالدارة)

الرقابة الداخلیة ضروریة كوحدة ضمن الھیكل التنظیمي في 1
 المؤسسة

 وجود تعلیمات واضحة ومحددة للرقابة الداخلیة 2
 مھمات الرقابة الداخلیةالدارة المؤسسة دور كبیر في تسھیل  3

متابعة مدى قانونیة االجراءات االداریة جزء من عمل الرقابة 4
 الداخلیة

 المحور الثاني ( مدى المام المدقق الداخلي لمتطلبات وظیفتھ)

للرقابة الداخلیة الصالحیات الكاملة لمتابعھ كل انواع الفساد 1
 االداري

الداخلیة ابالغ الجھات العلیا خارجعلى موظف الرقابة  2
 المؤسسةالتي یعمل بھا في حال وجود فساد اداري

تبعیة المراقب الداخلي االداریة تحد من قدرتھ على مواجھھ 3
 الفساد االداري

 كشف المخالفات االداریة یعد من واجبات قسم الرقابة الداخلیة 4

الداخلیھ یعد مقیاس لحجم الفساد الماليتقییم نظام الرقابة  5
 واالداري

 المحور الثالث (تطبیق القوانین واالجراءات للحد من الفساد المالي)

تحسین قدرات العاملین في اقسام الرقابة من خالل التدریب یساھم 1
 في تحسین اداؤھم للحد من الفساد االداري

 الداخلي تعد ضروریة لمواجھة الفسادتعزیز استقاللیة المدقق  2
 الیوجد فھم واضح لدى المدقق الداخلي لحدود العمل المكلف بھ 3

المجامالت التي تفرضھا البیئھ االجتماعیة تجعل المدقق الداخلي 4
 یتخذ قرارات تدعم نوع من انواع الفساد االداري

الرقابة الداخلیة یساھم فيوجود كادر مؤھل متكامل لدى قسم  5
 الحد من الفساد االداري

تطبیق القوانین والعقوبات لمرتكبي الفساد من موظفي الدولة 6
 والقطاع الخاص یحد من ظاھرة الفساد
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