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 الملخص
 

 فززي الداخليززة والرقابززة االلكترونيززة اإلدارة تطبيزز  إلززى الحاجززة مززد  علززى التعززر  علززى  البحزز  هزز ا يركزز     

  وأهميتهززا االلكترونيززة اإلدارة  مفهززوم بيززا   إلززى البحزز  ويهززد  المززالي  االحتيززال مزز  للحززد  الحكوميززة الوحززدات

 ولتحقيزز  المزالي االحتيزال مز  الحزد علزى تأثيرهزا ومزد  الحكوميزة الوحزدات فزي الداخليزة الرقابزة تطبيز  وأهميزة

  علززى االعتمززاد وتزز   للبحزز  عينززة واسزز  فززي النسززيةية للصززناعات العامززة الشززركة اختيززار  تزز  فقززد البحزز  أهززدا 

 أهزدا  تحقي  لغرضSPSS    برنامج واستخدم استبانه 00 توزيع وت  محاور ثالثة م  مكونه استبيا  استمارة

 إلززى االفتقزار أهمهزا اسزتنتاجات عزدة إلززى التوصزل تز   الدراسزة هز   خززالل ومز    فرضزياته مز  والتحقز  البحز 

 البحزز  وخزر    البحزز  عينزة الشزركة فززي المتبزع الرقزابي الززدور وضزع  الحديثزة االلكترونيززة الوسزالل اسزتخدام

 اإلدارة فززي الحديثززة الوسززالل بتطبيزز  االهتمززام الحكوميززة الوحززدات علززى يةزز  منهززا التوصززيات مزز  بمةموعززة

 االحتيزال مز  للحد وذلك المطلوب الوقت في التدقي  تقارير وإعداد استخدامها على العاملي  وتدري  االلكترونية

 .المالي

                                                                     

             

The role of electronic management and activating internal control in reducing financial fraud: 

An exploratory study at the State Company for Textile Industries in Wasit 

Marwa Gomaa Tohme
* 
   

Sumer University / Faculty of Management and Economics. 

Abstract 
 

This research focuses on identifying the extent of the need to apply electronic management and internal control in 

government units to reduce financial fraud. The research aims to clarify the concept of electronic management and its 

importance as well as the importance of applying internal control in government units and the extent of its impact on 

reducing financial fraud and to achieve the objectives of the research. The General Company for Textile Industries in 

Wasit is the sample of the study. A questionnaire consisting of three axes was distributed. Forty questionnaires were 

distributed, and the SPSS program was used for the purpose of achieving the objectives of the research and verifying 

its hypotheses. The research came out with a set of recommendations, among which the government units should pay 

attention to the application of modern methods in electronic management, train workers , and prepare audit reports in 

the required time in order to reduce financial fraud.  

 المقدمة

تعززد اإلدارة االلكترونيززة حصززيلة ثززورة تكنولوجيززا المعلومززات      

التززي تسززاعد علززى توطيززد العالقززة بززي  المززواطني  والحكومززة وقززد 

ظهزززززرت نتزززززالج  اسزززززتخدام اإلدارة االلكترونيزززززة فزززززي الوحزززززدات 

االقتصززادية علززى الرقابززة الداخليززة وبقيززة المةززاالت األخززر  و أ  

ة بعدد م  البزرامج التزي تطبز  استخدام اإلدارة االلكترونية المتمثل

فزززي الوحزززدات الحكوميزززة لتسزززهيل عمزززل المزززواطني  و الحزززد مززز  

 االحتيززال المززالي وا  لتطبيزز  الرقابززة الداخليززة فززي هزز   الوحززدات 

الحكومية اثر في الحزد مز  االحتيزال لز لك تز  التطزرج فزي لةانز  

النظري إلى مفهوم اإلدارة االلكترونية وأهميتهزا وأسزباب التحزول 

م  الطرج التقليدية إلى االلكترونية وك لك ت  التطرج إلزى مفهزوم 

الرقابززة الداخليززة  وأهميتهززا وأنواعهززا وتزز  بيززا  االحتيززال المززالي 

وأنواعززه وطززرج مكافحتززه  ومزز  ثزز   الةانزز  العملززي الزز ي تزز  بززه 

http://www.muthjaes.net/
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تحليل االستبانة الخاصة بالبح  وم  خالل ذلزك تز  التوصزل إلزى 

 توصيات .عدد م  االستنتاجات وال

 منهجية البحث

 مشكلة البحث

مز  العناصزر  االحتيزال المزالي فزي الوحزدات الحكوميزة يعتبر      

لهززا مزز  أثززار سززلبية  شززيوعا  وانتشززارا فززي المةتمززع ومززا األكثززر

الرشززوة وارتفززات مسززتويات الفقززر لزز لك تسززعى  وانتشززاركالبطالززة 

االحتيزال المزالي  وضع عدد م  الوسزالل لمكافحزة  إلىالحكومات 

يزت  تفعيزل  البرامج االلكترونية التزي مز  خاللهزا لوساللم  ه   او

  ويمك  صياغة مشكلة البح  بعدد م  التساؤالت  الدور الرقابي

 اآلتية : 

 هل اإلدارة االلكترونية تحد م  مخاطر االحتيال المالي . .1

هل التدقي  الداخلي المطب  فزي الوحزدات الحكوميزة باالعتمزاد  .2

 على اإلدارة االلكترونية يحد  م  االحتيال المالي .

 هدف البحث

   هد  البح  يتمثل ب ا 

التعر  على مد  الحاجة إلزى تطبيز  اإلدارة االلكترونيزة فزي  .1

 الوحدات الحكومية  وبيا  أهميتها ومفهومها .

التعر  على مد  أهمية تطبي  الرقابة الداخليزة فزي الوحزدات  .2

 على الحد م  االحتيال المالي . الحكومية ومد  تأثيرها

 البحث اتفرضي

 هنالك فرضيتا  رليسيتا  في البح  هما

 الفرضية الرليسية األولى : .1

وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بي  اإلدارة االلكترونيزة  .أ 

 والحد م  االحتيال المالي.

وجود عالقزة ارتبزاط ذات داللزة معنويزة بزي  الرقابزة  الداخليزة  .ب 

 االحتيال المالي. والحد م 

 لفرضية الرليسية الثانية : .2

وجود اثزر ذو داللزة معنويزة لزةدارة االلكترونيزة فزي الحزد مز   .أ 

 االحتيال المالي.

وجززود اثززر ذو داللززة معنويززة للرقابززة  الداخليززة فززي الحززد مزز   .ب 

 المالي. االحتيال

هنالزززك اثزززر ذو داللزززة معنويزززة لزززةدارة االلكترونيزززة والرقابزززة  .  

 .الحد م  االحتيال الماليخلية في الدا

 أهمية البحث 

تزززرتب  أهميزززة البحززز  بأهميزززة اإلدارة االلكترونيزززة والرقابزززة     

الداخليززززززة   اذ تقززززززوم الوحززززززدات الحكوميززززززة باسززززززتخدام اإلدارة 

االلكترونيزززة المتمثلزززة بزززالبرامج االلكترونيزززة فزززي تقزززدي  الخزززدمات 

هل عمزل للمواطني  فضال على أهمية تطبيز  اإلجزراتات التزي تسز

المززواطني    ولكززي يززت  تطبيزز  اإلدارة االلكترونيززة يةزز  إ  يززت  

لتسزززاعد فزززي تقليزززل تحسزززي  الزززدور الرقزززابي للوحزززدات الحكوميزززة 

 .االحتيال المالي

 أساليب جمع البيانات والمعلومات 

ت  االستناد في جمع المعلومات الخاصة بالبح  على المصادر     

سززالل و االطززاريل وعلززى مواقززع العلميززة المتززوفرة مزز  الكتزز  والر

شبكات االنترنيت  لتحقيز  أهزدا  البحز  أمزا فزي الةانز  العملزي 

فقد اعتمد دراسة وتحليل البيانات الماليزة لعينزة البحز  فضزال عز  

 المقابالت الشخصية وال يارات الميدانية . 

 النظرياإلطار 

 اإللكترونية مفهوم اإلدارةاوال : 

 اإلدارةظهززززور  إلززززىأ  انتشززززار تكنولوجيززززا المعلومززززات أد       

االلكترونية التي تعتبر م  أهز  الوسزالل التزي مز  شزأنها الحزد مز  

 األمزورمز   االحتيال  وتعتبر عملية القضات على  االحتيال المالي

طويلززة  اإلجززراتاتالصززعبة التززي تتطلزز  جهززد كبيززر والعديززد مزز  

ل لك سيت  بيا  مفهوم اإلدارة االلكترونية وأهزدافها ودوافزع  األجل

التحزززول إليهزززا والسزززلبيات التزززي تواجزززه الوحزززدات الحكوميزززة عنزززد 

بأنهززا اتةززا  كترونيززة لاال اإلدارةلزز لك يمكزز  بيززا  مفهززوم تطبيقهززا 

الوحدات الحكومية  إلزى دمزج تكنولوجيزا المعلومزات واالتصزاالت 

عمززل بالوحززدات الحكوميززة ولتسززهيل بززاألدارت العامززة  لتحززدي  ال

 (  Al.Kasswana,2012: 34تقدي  الخدمات الةيدة للمواطني  )

االلكترونيززة مزز  أهزز  الوسززالل لتحويززل المعززامالت  اإلدارةوتعتبززر 

الورقيزززه الزززى  الشزززكل االلكترونزززي مززز  خزززالل اسزززتخدام الوسزززالل 

علزززى تقليزززل الوقزززت والةهزززد  االلكترونيزززة الحديثزززة والتزززي تسزززاعد

االلكترونيزة  اإلدارة(   وهنالك مز  يزر  أ  11: 2001المالك  .)

الحديثزززة التزززي تعمزززل علزززى اسزززتخدام تقنيزززات  األدواتتعتبزززر مززز  

)عمزززر   اإلداريزززة اإلعمزززالاالتصزززاالت والمعلومزززات فزززي أنةزززاز 

 أنهززززاااللكترونيززززة علززززى  اإلدارة  عرفززززتوكزززز لك  (60 :2012

استخدام الحاسوب في العمليات الرقابية وم  خالل تصمي  برامج 

تقليزل الوقزت والةهزد  إلىحاسوبية تعد لغرض الرقابة وه ا يؤدي 

 .(10: 2012  وآخرو والتكلفة )رشيد 
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 االلكترونية  اإلدارةأهداف  .1

   وآخزرو : )موسزى  األتزيتحقيز   إلىااللكترونية  اإلدارةتهد  

2011: 89 ) 

  المعامالت بتكلفة مناسبة وسرعه عالية .أنةاز 

   ح  الموظفي  على تنمية روح االبتكار والحفاظ على حقوقه 

 . الحفاظ على سرية المعلومات وعدم تسربها 

  تقززززدي  المعلومززززات للمززززواطني  فززززي اي وقززززت  فززززيالمسززززاعدة

 يحتاجو  اليها . 

 االلكترونية  اإلدارة إلىدوافع التحول  .2

يزاتي  االلكترونية مزا اإلدارة إلىالتحول  إلىأه  الدوافع التي أدت 

 (12 : 2001: )حمادة  

  االلكترونيززة يسززاعد علززى  اإلدارة: اسززتخدام  اإلداريززةالسززيطرة

وتتبززع معزامالت المززواطني  ومنززع  اإلداريزةالرقابززة  تفعيزل دور

 . الحكومةاالحتكار لفئة معينة م  

   اإلدارة إلزىالزدوافع للتحزول  أهز الشفافية : تعتبر الشزفافية مز 

واالحتكزززا    الرشزززاويااللكترونيزززة حيززز  تسزززاعد فزززي تقليزززل 

 بالموظفي  بشكل مباشر . 

 سلبيات اإلدارة االلكترونية  .3

هنالك العديد م  السلبيات السزتخدام اإلدارة االلكترونيزة تتمثزل     

 ( 102-102 :2011بالتالي : )الشري   

  سززهولة تعرضززها لالختززراج وسززرقه محتوياتهززا والتالعزز  بهززا

 بسب  ضع  الحماية لتطبيقات اإلدارة االلكترونية .

  صعوبة تطوير برامج اإلدارة االلكترونية مع التغيير الحاصزل

  .في التكنولوجيا حول العال 

 افتقار الدول النامية إلى توطي  برامج اإلدارة االلكترونية.  

 فاض معزدالت التوظيز  لزبعل التخصصزات التقليديزة فزي انخ

 .الوحدات الحكومية

   ضع  تنفي  الخدمات العامة وخاصة في الزدول الناميزة بسزب

 .الدولةاقتطات ج ت م  موارد الموازنة 

 ثانيا : الرقابة الداخلية  

 مفهوم الرقابة الداخلية  .1

توجززد للرقابززة الداخليززة عززدة مفززاهي  فقززد عرفززت علززى أنهززا       

 تقززوم بهززا اإلدارةالمسززتقلة داخززل المنظمززة  األنشززطةمةموعززة مزز  

العمليززات بشززكل مسززتمر لضززما  دقززة البيانززات فززي إجززرات  للقيززام 

( كمزززا عرفزززت 10: 2010عبزززد ربزززه  ) واإلحصزززاليةالمحاسزززبية 

   الزززززززداخليي معهززززززد المززززززدققيالرقابززززززة الداخليززززززة مزززززز  قبزززززززل 

وحزززدة مسزززتقل داخزززل ال يمزززينشزززاط تقعلزززى أنهزززا IIAاألمريكزززي

شزمل وت األنشزطةمةموعة  مز  بيا  وتقيي  يهد  الى  االقتصادية

التز ام المنظمزة العمليات المالية وغير المالية ومزد  ه   األنشطة 

التشززريعات القانونيززة وتقيززي  الكفززاتة التشززغيلية وتحديززد ومتابعززة ب

 (J.Hall,2011:3-4)في المنظمة  لتالع  والغشا

 أنواع الرقابة الداخلية   .2

تنقسزز  الرقابزززة الداخليزززة إلززى ثالثزززة أنزززوات وكمززا يزززأتي : )سزززلي    

2011: 9-10  ) 

: يتمثزززل هزز ا النزززوت بالرقابزززة علزززى  رقابةةة ماليةةةة ومحاسةةةبية .أ 

العمليزززات المحاسزززبية المتمثلزززة بمراجعزززة البيانزززات المحاسزززبية 

والقيود وطرج تسةيلها في سةل اليومية وترحيلها إلى سزةل 

األسزززتاذ العزززام ومراجعزززة القواعزززد المحاسزززبية واإلجزززراتات 

المتبعة فزي تسزةيل المعزامالت الماليزة لحمايزة أصزول الوحزدة 

 م  التل  والضيات واإلسرا   االقتصادية 

تتمثل برقابة كافة التعليمات واألسالي  المتبعة رقابة أدارية :  .ب 

واإلجراتات اإلدارية الموضوعة  والهد  منها تحقيز  كفزاتة 

العمليززات وتنفيزز  السياسززات واإلجززراتات اإلداريززة ومزز  أهزز  

 وسالل الرقابة اإلدارية هو : 

  .الموازنة التخطيطية -

   .المعياريةالتكالي   -

 .التقارير الدورية -

يقصزد بزه النظزام ومزا يزرتب  بزه ومز  نظام الضةبط الةداخلي :  .ج 

إجززززراتات ووسززززالل تهززززد  إلززززى ضززززب  عمليززززات الوحززززدة 

االقتصادية  ومراقبتها تلقاليا وبصورة مستمرة   وه ا النظزام 

يهززد  إلززى حمايززة أصززول المنظمززة مزز  السززرقة واالخززتال  

علززى الفصززل بززي  اختصاصززات  والضززيات ويعتمززد هزز ا النظززام

اإلدارات التي تقوم بتنفي  العمليزات وبزي  اإلدارات التزي تقزوم 

  .بالمحاسبة على ه   العمليات

  أهداف الرقابة الداخلية  .3

إ  الهززد  األساسززي مزز  الرقابززة الداخليززة سززابقا يتمثززل بمتابعززة     

العمليات المحاسبية وكيفيزة اكتشزا  الغزش واألخطزات والتأكزد مز  

سزالمة السززةالت والبيانززات المحاسززبية والمحافظززة علززى األصززول 

داخززل الوحززدة االقتصززادية   وفززي القززر  التاسززع عشززر تزز  تطززوير 

وظيفزززة الرقابزززة الداخليزززة واعتبارهزززا مسزززاعد  لوظيفزززة الرقابزززة 

الخارجيزززة لززز لك تززز  حصزززر أهزززدا  الرقابزززة الداخليزززة بزززاالتي : 

  .(181-180 :2016)البغدادي وآخرو    
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 ايززة أصززول  الوحززدة االقتصززادية مزز  التالعزز  واالخززتال  حم

 والمحافظة على حقوج اآلخري  داخلها . 

  البيانات المحاسبية الدقيقة ودرجة االعتماد عليها 

   تطوير الكفاتة اإلنتاجية م  خالل تحقي  العالقة بي  المدخال

 والتشغيل والمخرجات 

 ل اإلدارة فزي التقييد بالقرارات والسياسزات الموضزوعة مز  قبز

الوحدة االقتصزادية لتحقيز  األهزدا  وتقليزل عمليزات التالعز  

والغزززش واالخزززتال  وتحديزززد القزززواني  واإلجزززراتات التنفي يزززة 

 بطريقة تضم  أنسابية العمل  

 ثالثا : االحتيال المالي 

يعتبززر االحتيززال المززالي مزز  أكثززر المصززطلحات انتشززارا وهنززا     

حتيززال المززالي وعناصززر  األساسززية سززيت  التعززر  علززى مفهززوم اال

   .والوسالل المتبعة لمكافحته

 مفهوم االحتيال المالي  .1

 واألنظمززةعرفهززا الممهززايني علززى انززه يتمثززل بمخالفززة القواعززد     

 القزززواني الماليزززة التزززي توضزززع  مززز  قبزززل الدولزززة ومخالفزززة جميزززع 

وتزز  تعريفززه  (29 :2009 الخاصززة بالرقابززة الماليززة )الممهززايني  

على انه االنحرا  ع  العمل الرسمي مقابل فالزدة ماديزة او ايضا 

ممارسزززة سزززلو  يراعزززي المصزززلحة الخاصزززة  أو خاصزززة مكافزززأة

(237:Shah and other ,2007) صزور لالحتيزال  توجزد عزدة

بصززورة  واألمززوالالوظيفززة  اسززتغاللالمززالي وجميعهززا تصزز  فززي 

) الزز هبي     : كززاألتيغيززر شززرعية ويمكزز  بيززا  هزز   العناصززر 

2001: 026 ) 

  الرشززوة : تعنززي حصززول الموظزز  علززى مبززالل ماليززة مقابززل

أكمززززال أإلعمززززال الخاصززززة بززززالمراجعي  خالفززززا للقززززواني  

 والتشريعات 

  االخزززتال  : هزززو قيزززام الموظززز  بالتالعززز  بزززاألموال التزززي

بحوزتزززه واالسزززتيالت عليهزززا وذلزززك عززز  طريززز  التالعززز  

   .تحري  بهابالسةالت المحاسبية وال

  : مكانتززه الوظيفيززة وقيامززه  باسززتغاللقيززام الموظزز  الت ويززر

لحسزابه  األمزوالبالتالع  بزالقواني  لغزرض الحصزول علزى 

والتالعز  الرسمية الحكومية  األوراجالشخصي مثل ت وير 

بالسززةالت المحاسززبية وإحززداب ضززرر بالمصززلحة العامززة او 

 .ألشخاص معيني 

  الغززش : هززو قيززام الموظزز  المسززؤول بحزز   وإضززافة بعززل

العمليززات بصززورة متعمززدة بهززد  التسززتر علززى حقيقززة معينززة 

 .تخص الوضع المالي 

  : وتعتبر صورة واضحة للفساد المالي ع  المخالفات المالية

المفزروض دفعهزا للدولزة  األمزوالطري  التهزرب مز  تسزديد 

الموضزوعة والتزي  م  خزالل التالعز  بالتعليمزات والقزواني 

 تؤدي إلى هدر األموال والضيات . 

وتوجد ثالب عناصر أساسزية إذا مزا اتحزدت فيمزا بينهزا تزؤدي إلزى 

-Gray&David ,2006:604حصول ه ا االحتيال وتتمثزل ب )

618  ) 

  الزززدوافع : تتمثزززل بالزززدوافع الشخصزززية لزززد  المزززوظفي  بغيزززة

إمزراض الحصول على األموال م  دو  عنزات او تعز  نتيةزة 

نفسززية أو الززديو  والتززأثيرات الخارجيززة علززى الموظزز  وتقسزز  

 إلى :

الحاجة : هو حاجزة الموظز  للمزال سزوات لسزد االحتياجزات أو  .1

  .لتلبية الن وات الشخصية

  .التحدي : تتمثل تحدي الموظفي  للقيام بعمل معي  .2

االسززتحقاج : هززو عززدم حصززول الموظزز  علززى اسززتحقاقه وقززد  .2

   .فيعتكو  مكافئة أو تر

 العمزل بوقزت الفرصة : تتمثل بالفرصزة لزد  المزوظفي  للقيزام ب

  وزما  محددي  وتتمثل بـــ

  .المهارة : هو المهارة التي تؤدي إلى القيام بعمل محدد .1

الوصول : تتمثل بالوصول إلى األصول الملموسة والمخز و   .2

   .والنقدية والمعلومات

ارة واالسززتفادة الزز م  : تتمثززل بززال م  الكززافي السززتخدام المهزز .2

  .بإمكانية الوصول

  التبريرات : تتمثل با إمكانية الموظ  المتالع  بتبرير إعمال

االحتيزززال والتالعززز    ولزززد  بعزززل العزززاملي  اتةاهزززا وقزززي  

 .أخالقيه التي تسمل له  بارتكاب عمل مسيت ع  قصد وعل  

 المالي :مكافحة ومنع االحتيال وسائل  .2

والتززي تتمثززل االحتيززال المززالي توجززد عززدد مزز  وسززالل لمكافحززة     

في  متخصصة إداريةووجود هيئات  اإلدارية اإلجراتاتبعدد م  

: )كنعززا     كززاألتيويمكزز  بيززا  هزز   الوسززالل  االحتيززالمكافحززة 

18:2001 ) 

  االحتيزال هيئات أداريزة لمكافحزة  بإنشاتبدأت الكثير م  الدول

علززى مراقبززة الصززفقات التةاريززة  تسززاعدالمززالي وهزز ا الهيئززات 

يتميز و   أشزخاصوذلك م  خالل تولي ه   الهيئات مز  قبزل 

والشززفافية ومتمثلززي  بعززدد مزز  المحاسززبي  والمحززامي  بالن اهززة 
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يتميز   األسزلوبوالمحققي  القضزاليي  فزي قضزايا الفسزاد وهز ا 

 وانخفاض تكاليفه .  هبفعاليت

  بالن اهززة لزز ي  يتميزز و  ا اإلداريززي مززنل الصززالحيات للقززادة

كبيززر  فززي الحكومززة ووضززع  أداريززهلتززولي مناصزز   والكفززاتة

 .  بالقواني للرقابة والحد م  التالع   إستراتيةيةخط  

  والقانونيززززة  لمكافحززززة قضززززايا  اإلداريززززة اإلجززززراتاتتسززززهيل

األجهززز ة لتمكزززي   اإلجزززراتاتالمزززالي وتسزززهيل هززز   حتيزززال اال

 واالختال  . والسرقةم  مكافحة جرال  الرشوة  المختصة

  المحافظززة علززى المززال العززام مزز  خززالل الرقابززة ال اتيززة وتفعيززل

تسززير  اإلداريززة األنشززطةمزز   للتأكززدوالماليززة  اإلداريززةالرقابززة 

مزز  قبززل  الموضززوعة األهززدا باالتةززا  الصززحيل فززي تحقيزز  

 .  اإلداريةالةهات 

 أوسززمعية  أكانززتسززوات  تفعيززل وسززالل االتصززال االجتماعيززة 

 حتيزززالالمةتمززع بمخزززاطر اال إفزززرادمرليززة مززز  خززالل توعيزززة 

 ا. وطرج معالةته

 

 االطار العملي

 :  تحليل نتائج االستبانة

 -المقدمة : . أ

 ومقاييس)أداة  األساسيةعدد م  النقاط  يتضم  الةان  العملي    

الوصزززفية  واإلحصزززاتاتالبحززز    اختبزززار أدا  قيزززا  البحززز    

االعتمزاد تز   حيز  فرضزيات البحز  ( واختبارلمتغيرات البح    

مز  المزوظفي   ينزةوزعزت علزى ع االسزتبيا  التزياستمارات على 

فزي واسزطو كمزا  للصزناعات النسزيةية العامزةالعاملي  في الشركة 

 . (1مبي  في جدول )

 عينة الدراسة : . ب

العززاملي  فززي الشززركة  المززوظفي  علززى اسززتبانة  00 توزيززع تزز     

 .واس في العامة للصناعات النسيةية 

 المستخدمة : اإلحصائية األساليب . ج

مزز  اجززل تحليززل  اإلحصززالية األسززالي العديززد مزز   اسززتعمالتزز      

 المرجززوةالنتززالج  إلززىبيانززات اسززتمارات االسززتبيا  بغيززة الوصززول 

 ( .SPSS) اإلحصاليوت  االعتماد على البرنامج 

 -استمارة االستبيان : أقسام .د 

 -قسمي  وكاالتي : إلىقسمت استمارة االستبيا    

الز ي  تز   لألشزخاصيتضم  المعلومزات الشخصزية  : األول القس 

 توزيع عليه  استمارات االستبيا  .

 : يثالثة محاور وكاالتويتكون من  -الثاني : القسم

 أسئلةويتضم  ثمانية ويمثل اإلدارة االلكترونية  -: األولالمحور 

 أسئلة خمسةويتضم  ويمثل الرقابة الداخلية  -المحور الثاني :

 ويمثل االحتيال المالي ويتضم  ستة أسئلة -:المحور الثال 

( الخماسززززي Likert Scaleوتزززز  االعتمززززاد مقيززززا  ليكززززرت)

   -:وكاالتي

 الوس  الحسابي المرجل يبي  (1جدول )

 غير مواف  بشدة غير مواف  محايد مواف  مواف  بشدة درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 الوز  

 %20 %40 %60 %80 %100 الوز  المئوي

 

 

 

 

 -ثبات االستبانة:قياس  .ه 

 المسالل المهمة في االستبيا  هو قيزا  درجزة ثبزات إحد  إ      

وعز  تناقضزها مزع بعضزها  األسزئلةعنزي اسزتقرار ت االستبانة والتي

علززى  اختبززار ثبززات ألسززئلة االسززتبيا  وباالعتمززاد إجززراتتزز  حيزز  

( حيزز  كانززت النتززالج Cronbach's Alphaمعامززل كرونبززا  )

  -: األتيموضحة كما في الةدول 
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 يبي  نتالج ثبات االستبانة باستخدام معامل كرونبا  (2جدول )

 الصدج الثبات عدد العبارات المحور

 0.990 0.961 8 األول

 0.96 0.921 5 الثاني

 0.986 0.973 6 الثال 

 0.991 0.983 19 اإلجمالي

 

 يعطي أنه نفسه أي مع تناقضه وعدم  استقرار المقيا وه ا يعني

وا  الثبزات كزا    ا علزى نفزس العينزةطبيقهزت إذا أعيزد لنتالج ا نفس

 .عالي

 -: فقرات استمارة االستبيانتحليل  .و 

 العينة حسب الجنس أفرادتوزيع  .1

 يبي  توزيع العينة حس  الةنس (2جدول )

 النسبة المئوية العدد الةنس

 %75 30 ذكر

 %25 10 انثى

 %100 40 المةوت

 

عزدد الزز كور  بلزل حيز  موظزز  00تز  توزيزع االسزتمارة علزى     

 عززدد إمززا% مزز  حةزز  العينززة   11شززخص ويمثززل هزز ا العززدد  20

% مز  حةز  21تكزو   نسزبة  والتزياشزخاص 10فقزد بلزل   اإلناب

 العينة .

 

 العينة حس  الةنس إفراديبي  توزيع  (1الشكل )

 

 

 العينة حسب العمر إفرادتوزيع  .2
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 يبي  توزيع العينة حس  العمر (0جدول )

م   أعماره التي تتراوح  األشخاص( أ  0بي  الةدول رق  )     

الزز ي   األشززخاص إمززا%   00سززنه( يمثلززو  نسززبة  29 إلززى 20)

 إمززا%   21نسززبة  امثلززوسززنة (  09-00مزز  ) أعمززاره تراوحززت 

فكانزت نسزبته   10أكثزر مز   أعمزاره الز ي  تراوحزت  األشخاص

21. % 

 

 العينة حس  العمر إفراديبي  توزيع  (2شكل )

 العينة حسب الوظيفة إفرادتوزيع  -3

 يبي  توزيع العينة حس  الوظيفة (5جدول رق  )

 المئويةالنسبة  العدد الوظيفة

 %3 1 ممدير عا

 %5 2 مدير قس 

 %92 37 موظ 

 %100 40 المةموت

 

علزى المزدرات الزز ي   أعزال حسز  الةزدول  تز  توزيزع االسزتبانة    

 األقسززام% واثنززا  مزز  مززدرات 2عززام واحززد وبنسززبة  يمثلززو  مززدير

موظز   21المزوظفي  فكزا  عزدده   إمزا% 0ال ي  كانزت نسزبته  

 % .92وشكلوا نسبة 
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 العينة حس  الوظيفة إفراديبي  توزيع  (3) شكل

 العينة حسب التحصيل العلمي إفرادتوزيع .  4 

 يبي  توزيع العينة حس  التحصيل العلمي (6جدول )

 النسبة المئوية التكرار الشهادة

 12.5% 5 معهد

 67%  27 بكالوريو 

 18% 7 دبلوم عالي

 2.5% 1 الماجستير

 100% 40 المةموت

 

عززدد المززوظفي  الحاصززلي   إ تبززي   أعززال مزز  خززالل الةززدول      

أشزززخاص وكانزززت نسزززبته   1علزززى شزززهادة المعهزززد كزززا  عزززدده  

الحاصزززلي  علزززى شزززهادة البكزززالوريو   األشزززخاص% بنمزززا 12.1

وبززز لك يمكززز   %61شزززخص وكانزززت نسزززبته   21فكزززا  عزززدده  

أمززا الحاصززلي  علززى شززهادة الززدبلوم العززالي  رأيهزز االعتمززاد علززى 

شزززهادة  أصزززحاب% أمزززا 18أشزززخاص وشزززكلوا نسزززبة  1فكزززانوا 

 %.2.1الماجستير فكا  واحد شخص ومثل نسبة 
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 يبي  توزيع إفراد العينة حس  الشهادة (4شكل )

 

 

 العينة حسب سنوات الخدمة إفرادتوزيع .  5

 يبي  توزيع العينة حس  سنوات الخدمة (1جدول )

 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة

  10% 4 5اقل م  

  30% 12 سنة  10 -5م  

 35 % 14 سنة 20-11م  

 25%  10 20اكبر م  

 100% 40 المةموت 

 

التزي تكزو  خزدمته  اقزل  األشزخاصبي  ا  عدد  أعال الةدول     

% بينمزا الز ي  تكزو  10أشخاص وبنسبة  0سنوات يمثلو   1م  

% 20شززخص وبنسززبة  12سززنوات عززدده   10 -1خززدمته  مزز  

سزنة فكزانوا  20 -11ال ي  كانت سنوات خدمته  مز   واألشخاص

سزنة  20مز   أكثرالتي تكو  خدمته   األشخاصشخص بينما  10

% وكمزززا موضزززل 21أشزززخاص وشزززكلوا نسزززبة  10فكززا  عزززدده  

 :  أدنا بالشكل 
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 يبي  توزيع إفراد العينة حس  الخدمة (5شكل )

كانززت  إذامزز  اجززل معرفززة فيمززا :  اختبةةار التوزيةةع الطبيعةةي  .ز 

تتبع التوزيع الطبيعي مز  عدمزه تز  اسزتخدام  الثالب  المحاور

( وقد كانت النتالج كما K.Sسمرنو ()–)كولمةرو  اختبار

 -: األتيفي الةدول 
 

 للمحاور الثالبيبي  اختبار التوزيع الطبيعي  (8ول )جد

القيمززززززززززززززززززززة االحتماليززززززززززززززززززززة  Zقيمة االختبار عدد الفقرات المحور

 (p.valueلالختبار)

 0.19 0.133 8 االول

 0.16 0.229 6 الثاني

 0.65 0.465 5 الثال 

 

القزززززي  االحتماليزززززة  إ اتضزززززل  أعزززززال مززززز  خزززززالل الةزززززدول      

هزززززي  والثالززززز  والثزززززاني األولللمحزززززور  (p.valueلالختبزززززار)

علززى التززوالي وهززي اكبززر مزز  مسززتو   (0.65و)(0.16(و)0.19)

 والثززاني األولكززالم مزز  المحززور  إ ( وهزز ا يعنززي 0.05المعنويززة )

 .يتبعا  التوزيع الطبيعي والثال 

 -االستمارة : إجاباتتحليل  -د

 اإلدارة االلكترونية األول :المحور 

 األسئلة الفقرة
الوسززززززززز  

 الحسابي 

االنحزززرا  

 المعياري 

 0.39 3.38 الرقابة الفعالة  إلىاالفتقار  1

 0.37 2.98 الفساد اكتشا قادرة على  إداريةعدم جود جهات  2

 0.49 3.8 ضع  النظام الخاص بالمعلومات  2

 0.47 3.18الكترونيزززة تسزززاعد فزززي الرقابزززة  أجهززز ةعزززدم وجزززود  0

0
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 االلكترونية 

 0.48 3.83 المستخدمة في التكنولوجيا الحديثة  اإلمكاناتضع   1

 0.45 3.28 االلكترونية  اإلدارةعدم توفر فري  متخصص لتطبي   6

1 
 اإلدارةضزززع  الخبزززرة لزززد  العزززاملي  بالتعامزززل مزززع 

 االلكترونية                                       
3.95 0.38 

8 
االلكترونية في العمليات  اإلدارةارتفات تكالي  تطبي  

 الرقابية 
3.48 0.28 

 0.072 3.49 الكلي

 

 حور الثاني : الرقابة الداخلية الم

 

 األسئلة الفقرة
الوسززززززززز  

 الحسابي

االنحزززرا  

 المعياري

1 
العليا بالتقارير الصزادرة مز  لةزا  التزدقي   اإلدارةتهت  

 الداخلي
3.450 0.108 

2 
لززد  الوحززدات الحكوميززة قواعززد مكتوبززة تحززدد واجبززات 

 كل قس  والموظفي  العاملي  بهومسؤوليات 
3.450 0.904 

2 
تستخدم الوحدات الحكومية التقارير الصادرة ع  لةزا  

 التدقي  كأداة للرقابة
4.000 0.536 

0 

لد  الوحزدات الحكوميزة قواعزد فعالزة تضزم  فهز  كافزة 

لتزدقي  والسياسزات المتعلقزة بنظزام ا لةجراتاتالعاملي  

 الداخلي

4.125 0.539 

1 
لد  الوحدات الحكومية نظام معلومات مالي يسزاه  فزي 

 التدقي  الداخلي  إجراتاتتحسي  
3.2000 0.4051 

 الكلي
3.645 

 

0.287 

 

 

 االحتيال المالي لث : المحور الثا

 األسئلة الفقرة
الوسززززززززز  

 الحسابي

االنحزززرا  

 المعياري

1 
االحتيزال  فزي منزع  ةالفعال ةالرقابي األجه ةعدم وجود 

 المالي 
3.50 0.34 

2 
 جهززةعلززى  االحتيززال المززاليمكافحززه  ةعمليزز ال تقتصززر

 معينه بس تظافر جهود جميع الةهات 
3.63 0.43 
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2 
عدم الترا  في تطبي  القواني  وفرض العقوبات بحز  

 االحتيالالمتهمي  في عمليات 
3.98 0.1 

0 
مقبززول  أمززر أصززبل الدولززة  أمززوال بززاختال القيززام  إ 

 لد  بعل الموظفي  
3.48 0.28 

1 
الرسزززمية  بزززاألوراجقيزززام بعزززل العزززاملي  بالتالعززز  

 المالي عليه  الع تلتقليل  األقاربلبعل 
3.93 0.19 

6 
عدم االلت ام بمواعيد الدوام الرسمي م  قبزل العزاملي  

 داخل الشركة 
3.38 0.33 

 0.118 3.65 الكلي

 

 اختبار فرضيات البحث .ح 

 الفرضية الرئيسية االولى : -

رة وجةةةةةود عالقةةةةةة ارتبةةةةةاط  ات داللةةةةةة معنويةةةةةة بةةةةةين اإلدا .أ 

تزز  اسززتخدام معامززل ارتبززاط االلكترونيةةة واالحتيةةال المةةالي : 

( لقيززا  العالقززة بززي  اإلدارة االلكترونيززة و personبيرسزز  )

( -0.954االحتيزززال المزززالي وكانزززت قيمزززة معامزززل االرتبزززاط )

( 0.000( تسززززاوي )p.valueوالقيمززززة االحتماليززززة لالختبززززار)

( عليزززه فإننزززا نقبزززل 0.05وهزززي اقزززل مززز  مسزززتو  المعنويزززة )

عالقززة ارتبززاط قويززة وذات الفرضززية التززي تززنص علززى وجززود 

  داللة معنوية بي  اإلدارة االلكترونية و االحتيال المالي.

ابةة  الداخليةة وجود عالقة ارتباط  ات داللة معنويةة بةين الرق .ب 

تزززز  اسززززتخدام معامززززل ارتبززززاط بيرسزززز   و االحتيةةةةال المةةةةالي :

(person لقيا  العالقة بي  بي  الرقابزة الداخليزة و االحتيزال )

والقيمززززة  (-0.961نززززت قيمززززة معامززززل االرتبززززاط )المززززالي وكا

( وهززي اقززل 0.000( تسززاوي )p.valueاالحتماليززة لالختبززار)

( عليززه فإننززا نقبززل الفرضززية التززي 0.05مزز  مسززتو  المعنويززة )

تنص على وجود عالقة ارتبزاط قويزة وذات داللزة معنويزة بزي  

 الرقابة الداخلية و االحتيال المالي

 الثانية :الفرضية الرئيسية  -

وجود اثر  و داللة معنوية لالدارة االلكترونيةة علةى االحتيةال  .أ 

ا  عمليزززة التحليزززل تتطلززز  وجزززود فرضزززيتا  همزززا :  المةةةالي

 -فرضية العدم والفرضية البديلة وكاالتي :

 .االلكترونية على االحتيال المالي  ةاثر لةدار عدم وجود :  

 .االلكترونية على االحتيال المالي  وجود اثر لالدارة:  

تحليزززل االنحزززدار الخطزززي البسزززي  حيززز  إ  مززز  خزززالل اسزززتعمال 

( يمثزززل اإلدارة االلكترونيزززة   إمزززا المتغيزززر Xالمتغيزززر المسزززتقلة)

المحتسزبة  Fحي  بلغت قيمة    ( فيمثل االحتيال الماليYالمعتمد)

( p-value = 0.000)والقيمززة االحتماليززة لالختبززار ( 380.38)

نزرفل فرضزية  فأنناعليه  (0.05)وهي اقل م  مستو  المعنوية 

االلكترونيزة علززى  ةاثزر لززةدار العزدم التززي تزنص علززى عزدم وجززود

اثزر التي تنص على  وجود  البديلةونقبل الفرضية االحتيال المالي 

كمزا ذو داللة إحصالية لةدارة االلكترونية على االحتيال المزالي . 

 متغيززر إ ( وهزز ا يعنززي  %90.9ل التحديززد )بلغززت قيمززة معامزز

( مززز  %90.9االلكترونيزززة اسزززتطات تفسزززير مزززا نسزززبته ) اإلدارة

والمتبقزي هزي عوامزل  على االحتيال المزاليالتغيرات التي تحصل 

 .خار  سيطرة الباح   أخر 

 

ة  الداخليةة علةى االحتيةال وجود اثر  و داللة إحصةائية للرقابة .ب 

عمليزززة التحليزززل تتطلززز  وجزززود فرضزززيتا  همزززا  إ المةةةالي : 

 -فرضية العدم والفرضية البديلة وكاالتي :

  .اثر للرقابة الداخلية على االحتيال المالي عدم وجود:    

 .اثر للرقابة الداخلية على االحتيال المال وجود:    

تحليززل االنحززدار الخطززي البسززي  حيزز  ا  مزز  خززالل اسززتعمال     

( يمثززززل الرقابززززة الداخليززززة   إمززززا المتغيززززر Xالمسززززتقلة)المتغيززززر 

المحتسزبة  Fحي  بلغت قيمة    ( فيمثل االحتيال الماليYالمعتمد)

( P-Value = 0.000)والقيمزة االحتماليزة لالختبزار  (457.83)

نزرفل فرضزية  فأنناعليه  (0.05)وهي اقل م  مستو  المعنوية 

اثززر للرقابززة الداخليززة علززى  العززدم التززي تززنص علززى عززدم وجززود

اثزر التي تنص على  وجود  البديلةونقبل الفرضية االحتيال المالي 

كمزا بلغزت قيمزة معامزل لةدارة االلكترونية على االحتيال المالي . 

اسزتطات  الداخليزة الرقابة متغير( وه ا يعني ا   %92.3التحديد )

ى علززز( مززز  التغيزززرات التزززي تحصزززل %92.3تفسزززير مزززا نسزززبته )

خزززار  سزززيطرة  أخزززر والمتبقزززي هزززي عوامزززل  االحتيزززال المزززالي

 .الباح 
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هنالةةةث اثةةةر  و داللةةةة معنويةةةة لةةةةدارة االلكترونيةةةة والرقابةةةة  .ج 

عمليززة التحليززل تتطلزز   إ : الداخليةةة علةةى االحتيةةال المةةالي 

ة وجززززود فرضززززيتا  همززززا فرضززززية العززززدم والفرضززززية البديلزززز

 -:وكاالتي

لزةدارة االلكترونيزة والرقابزة الداخليزة علزى  رعدم وجود اث: :  

 .االحتيال المالي

لةدارة االلكترونية والرقابة الداخلية على االحتيال  روجود اث:  

           .المالي

تحليززل االنحززدار الخطززي المتعززدد حيزز  ا  مزز  خززالل اسززتعمال     

( يمثززززل اإلدارة X1المتغيززززرات المسززززتقلة هززززي :المتغيززززر األول )

( يمثززل الرقابززة الداخليززة   إمززا X2كترونيززة   والمتغيززر الثززاني)االل

 حيز  بلغزت  قيمزة    ( فيمثزل االحتيزال المزاليYالمتغير المعتمد)

F( 6.79المحتسزبة ) والقيمزة االحتماليزة لالختبزار(p-value = 

 فأننزززاعليزززه  (0.05)( وهزززي اقزززل مززز  مسزززتو  المعنويزززة 0.000

اثززر لززةدارة  نززرفل فرضززية العززدم التززي تززنص علززى عززدم وجززود

ونقبل الفرضية االلكترونية والرقابة الداخلية على االحتيال المالي 

اثزر لزةدارة االلكترونيزة والرقابزة التزي تزنص علزى  وجزود  البديلة

كمززا بلغززت قيمززة معامززل التحديززد الداخليززة علززى االحتيززال المززالي . 

والرقابززة االلكترونيززة  اإلدارة يتغيززرم إ ( وهزز ا يعنززي  91%)

( مزز  التغيززرات التززي 0.91تفسززير مززا نسززبته ) ااسززتطاعالداخليززة 

خززار  سززيطرة  أخززر هززي عوامززل  علززى االحتيززال المززاليتحصزل 

 .الباح  

 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات 

 أدنا  أه  االستنتاجات التي ت  التوصل اليها 

االلكترونيزززة المتمثلزززة بزززالبرامج  االفتقزززار إلزززى تطبيززز  اإلدارة .1

االلكترونية فزي الوحزدات الحكوميزة أد  إلزى انتشزار االحتيزال 

  .المالي

األسالي  الرقابية المستخدمة  فزي الوحزدات الحكوميزة ضزعيفة  .2

ممززا يةعلهززا  سززهلة االختززراج مزز  قبززل المززوظفي  والةهزززات 

 .الخارجية

لمزالي الز ي عز  االحتيزال ا مراق  الحسابات مسزؤوالم  رال يعتب .2

  .يوجد بالقوال  المالية

ضع   الدور الرقابي داخل الوحدة الحكومية في مةال أعزداد  .0

التقارير   اذ إ  قس  التدقي  ل  يق  بأعزداد التقزارير عز  الفتزرة 

 .السابقة 

نتزالج االسزتبانة ا  )الوسز  الحسزابي الكلزي( للمحزور  أظهزرت .1

بنسززززبة  ( والمحززززور الثززززاني كززززا 3.49كززززا  بنسززززبة ) األول

(   أمززا المحززور الثالزز  فقززد كززا  المتوسزز  الكلززي لززه 3.645)

(3.65 ). 

هنالزك عالقززة ارتبزاط قويززة بزي  اإلدارة االلكترونيززة واالحتيززال  .6

 المالي وك لك بي  الرقابة الداخلية واالحتيال المالي .

هنالك اثر معنوي لزةدارة االلكترونيزة والرقابزة الداخليزة علزى  .1

 االحتيال المالي .

 التوصيات 

يةزززز  علززززى الوحززززدات الحكوميززززة االهتمززززام بتطبيزززز  اإلدارة  .1

االلكترونيزززة وذلزززك لتقليزززل حزززاالت االحتيزززال المزززالي والفسزززاد 

 الحاصل في الوحدات الحكومية . 

يةزز  قيززام قسزز  التززدقي  بأعززداد التقززارير عزز  الفتززرات السززابقة  .2

 ورفعها إلى الةهات العليا 

عمليزات التزدقي  مز  خزالل تدري  الموظفي  المسزؤولي  علزى  .2

إدخاله  في دورات تدريبية تتضم  شرح للوسالل االلكترونية 

 الحديثة المستخدمة في مكافحة االحتيال المالي.

اعتمززاد المعززايير الحديثززة فززي التززدقي  الززداخلي وااللتزز ام بهززا  .0

والح  على استخدام الوسالل االلكترونية الحديثة التزي تسزاعد 

 التالع  والغش .في تقليل االحتيال و

يةزز  تقززدي  الززدع  لوحززدة التززدقي  الززداخلي والعززاملي  بهززا بمززا  .1

يتناس  مع العمل الز ي يقومزو  بزه  لتحقيز  أهزدا  الوحزدات 

 الحكومية .

 المصادر

 المصادر العربية : اوالً 

كفززاتة  (.2016.)البغززدادي  صززالح صززاح  شززاكر   أحمززد نوفززل عززودة 

وفاعليززة الرقابززة الداخليززة فززي تقيززي  أدات المؤسسززات الحكوميززة 

بحز   .)دراسة تطبيقية في مديرية مةاري محافظزة القادسزية ( 

 كلية التراب الةامعة العدد عشرو .منشور في 

الفسززززاد اإلداري بززززالعراج تكلفتززززه  (.2001.)الزززز هبي   جاسزززز  محمززززد 

مةلزس كليززة اإلدارة  بحزز  مقزدم إلززى .االقتصزادية واالجتماعيزة 

 واالقتصاد  جامعة بغداد.

االلكترونيزة   مزدخل  اإلدارة(.2012.)الشري    عمزر احمزد ابزو هاشز  

دار  : االرد   عمززززا  . 1االدارة التعليميززززة الحديثززززة   ط إلززززى 

 .المناهج للنشر والتوزيع
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االلكترونيزة فزي  اإلدارةلتطبيز   األمنيزة اإلبعزاد (.2001.)المالك   بزدر 

رسزالة ماجسزتير كليزة الدراسزات العليزا    .المصار  السعودية 

 األمنية.جامعة الملك ناي  العربية للعلوم 

حمايزة المزال العزام والحزد مز   آليزات (.2009.)الممهايني   محمزد خالزد 

  جامعزززة  اإلداريزززة  المنظمزززة العربيزززة للتنميزززة  اإلداريالفسزززاد 

 .رة الدول العربية   القاه

المرفز   إدارةااللكترونيزة علزى  اإلدارةتزأثير  (.2001.)حمادة   مختار 

رسالة ماجسزتير فزي العلزوم  .العام وتطبيقاتها في الدول العربية 

   واإلعزالمالسياسية والعالقزات الدوليزة   كليزة العلزوم السياسزية 

 .جامعة الة الر

الحمززداني   عززدنا   إبززراهي محمززود   رافعززه  إنصززا    وآخززرو رشززيد 

فاعليززة نظززام الرقابززة الماليززة وأثززر   (.2012.)سززال  االعرجززي 

 اإلدارةعلى الفساد المالي في العراج   جامعزة الموصزل   كليزة 

   واإلداريزةواالقتصاد   مةلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية 

 . 8  العدد  0المةلد 

دور الرقابة الداخلية فزي تحسزي  األدات المزالي    (.2011.)سلي    كحل 

 كلية العلوم االقتصادية والتةارية   جامعة محمد خيضر.

(. المراجعززة الداخليززة. عمززا    المملكززة 2010.)عبززد ربززه   رالززد محمززد 

 دار الةنادرية.األردنية الهاشمية : 

نيزة االدارة االلكترو (.2012.)عمر   احمد ابو هاش  الشري  واخزرو  

:  .عمزا    االرد  1" مدخل الى االدارة التعليميزة الحديثزة " ط

 دار المناهج للنشر والتوزيع.

الرقابة المالية على االجهز ة الحكوميزة   بحز   (.2001.)كنعا   نوا  

مةلززة جامعززة الشززارقة للعلززوم الشززرعية واالنسززانية    .منشززور 

 المةلد الثاني   العدد الثاني.

مسزززاهمة االدارة  (.2011.)موسزززى   عبزززد الناصزززر   محمزززد القريشزززي 

االلكترونية في تطوير العمل االداري بمؤسسزات التعلزي  العزالي 

 .9مةلة الباح    العدد  .  الة الر 
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