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  ملخص
اس ھدفت الدراسة إلى الي درجة قي اءة المراقب الم ام في  كف ر القطاع الع ة في دوائ المھني

نة ة لس ة المالي م إجراء  ، )٢٠١١( األردن بما يتوافق مع معايير الرقاب ق ھدف الدراسة ت ولتحقي
دوائر القطاع امل ل ة  مسح ش ة العام انون الموازن ا ضمن ق دخل موازناتھ ي ت ة، والت ام المغلق الع

م ة رق نة ) ٣( للدول م  و، ٢٠١١لس ة رق دات الحكومي ات الوح انون موازن نة  )١٢(ق ، ٢٠١١لس
ا ) ٦٧(والبالغ عددھا  رة يتواجد في مقارھ اريخ ) ٥٣(دائ ى ت اً، حت م .  ٣١/١٢/٢٠١١مراقب وت

ع  د ) ٥٣(توزي تبانة، وزعت بالي اليين، اس راقبين الم ة، والم دات المراقب اء وح ع رؤس ى جمي عل
ة  ل والدراس ات التحلي ا لغاي د منھ بته ) ٣٧(اعتم تبانة،  أي مانس تبانات %) ٦٩٫٨(اس ن االس م

ل اإلحصائي الوصفي، وتم او .الموزعة اراستخدام التحلي اين األحادي، واختب ـيل التب ار تحل  ختب
)T-test ( وقد توصلت الدراسة إلى . أسئلة الدراسة وإختبار فرضياتھاللعينة الواحدة لإلجابة عن

ر القطاع  اطة بهأن كفاءة المراقب المالي المھنية كافية بدرجة متوسطة للقيام بالمھام المن في دوائ
ائج الدراسةوفي ضوء  .األردن بما يتوافق مع معايير الرقابة الماليةالعام في  أوصى الباحث  نت
ة في حل المشاك بما يسھم ه من تأدي ل المتعلقة بالتأھيل المھني للمراقب المالي والتي تعوقه وتمنع

  .مھامه بالكفاءة المناسبة

  . الكفاءة المھنية، المراقب المالي، القطاع العام، معايير الرقابة المالية: الكلمات الدالة
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Abstract 
This study aims at measuring the capability and efficiency of the 

financial supervisor in the public sector in Jordan in accordance with the 
financial standards for the year (2011). To achieve the objectives of the 
study, a comprehensive survey was conducted for specific public sector 
departments whose budgets are included within the Annual Government 
Budget law, No. (3) for the year 2011, and within the budgets of the 
government units law No. (12) for the year 2011. A total of (67) 
departments were surveyed, where (53) financial supervisors, were 
located in these departments till 31/12/2011. For the purpose of 
collecting the needed and necessary data and in order to achieve the 
study goals a total of (53) questionnaires were distributed for all heads of 
observation units and the financial supervisors. (37) of questionnaires 
were adopted for analysis and study (i.e 69.8%) of the distributed 
questionnaires. Descriptive Statistic measures, One Way ANOVA and 
(One Sample T-test) for each sample were used for testing the study 
questions and verifying its hypotheses. The study concluded  that the 
proficiency of the financial supervisor was moderately satisfactory to 
perform the tasks entrusted to them in the public sector departments in 
Jordan in accordance with the of financial control standards. In light of 
the results of the study, the researcher suggested several 
recommendations that may contribute to solving problems related to 
improving profitional qualifications of the financial supervisor, which 
may have hindered him from performing their duties efficiently and 
appropriatly. 

Keywords: professional efficiency, financial supervisors, standards 
of financial control, public sector 

  
  المقدمة
ام  تعد موازنة الدولة بعد اعتمادھا من السلطة التشريعية ملزمة لوزارات ودوائر القطاع الع

فھي تنطوي   ،تكون عادةً سنة واحدة الحقةخالل الفترة الزمنية التي تغطيھا تلك الموازنة، والتي 
ة  ة، وبجباي راض المخطط ي األغ ادات ف اق اإلعتم ام بإنف اع الع ي القط دات ف ل الوح ى تخوي عل

ى . الموارد التي تمول ھذه اإلعتمادات وتطبق جميع الدول نظاماً للرقابة على إيرادات الدولة وعل
ي ضرورة إخضاع إنفاق المال العام من خالل الرقابة على تنفيذ الم ذي يعن وازنة، وھو األمر ال



 ٢٢٣٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدان الحياصات
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ق ممارسة الموازنة لقواعد عامة تحول دون التبذير وسوء إدارة األموال العا ك عن طري مة، وذل
ة . لة أثناء التنفيذ، سواء عند التحصيل أو عند اإلنفاقعارقابة ف ومن ھنا تظھر أھمية القيام بالرقاب

ى ت ة عل رفالمالي ل الص ة، قب ذ الموازن طة أو نفي ك بواس ده وذل ة أو جھبع ة الداخلي زة الرقاب
  . الخارجية

وتتعدد الجھات الرقابية في المملكة، حيث تتولى وزارة المالية شؤون المالية العامة تخطيطاً 
رادات أو صرف  وإدارةً ورقابةً على وزارات ودوائر القطاع العام، سواء في مجال تحصيل اإلي

م  النفقات استناداً ألحكام الفصل الي رق ه حيث ) ١٩٩٤(لسنة ) ٣(العاشر من النظام الم وتعديالت
ادة  ى) أ/٥١(نصت الم ه عل وزير من : "من رار من ال رة بق ة في كل دائ ة مالي تشكل وحدة رقاب

وانين  ذا النظام والق موظف أو أكثر من موظفي الوزارة تناط بھا مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام ھ
قة وللوزير إناطة ھذه المھمة بوحدات الرقابة الداخلية المشكلة في واألنظمة والتعليمات ذات العال

  ."تستطيع القيام بذلك بكفاءة دةـالدائرة نفسھا إذا ما تبين بأن ھذه الوح

وانطالقاً من ذلك فقد أنيط بالمراقبين الماليين عدة مھام للتأكد من تطبيق أحكام النظام المالي 
ة للشؤون الما م والتعليمات التطبيقي ة رق نة ) ١(لي ارس . الصادرة بمقتضاه )١٩٩٥(لس حيث يم

ة،  ام المغلق ي دوائرالقطاع الع ل الصرف ف ابقة قب ة الس ال الرقاب دانياً أعم اليون مي ون الم المراقب
ا دون  والتي تمتاز بحجم إنفاقھا الكبير، واكتمال دورتھا المستندية لعمليات انفاقھا من قبل أجھزتھ

ى وزارة المال ةالرجوع إل ام  .ي ام بالمھ اً للقي اً كافي أھيالً مھني اليين ت راقبين الم ا يتطلب من الم مم
ذه الدراسةعالالمناطة بھم بكفاءة وف ه ية، وھذا ما تسعى ھ ا ي لمعرفت ة بم ايير الرقاب توافق مع مع

  .المالية
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
وذلك قبل الصرف  يمارس المراقب المالي الذي تعينه وزارة المالية أعمال الرقابة،

وبطريقة ميدانية في الوزارات ودوائرالقطاع العام المغلقة التي يعمل بھا والتي تتميز بحجم انفاق 
استناداً ألحكام المادة كما أنيط به مھمة التأكد من تطبيق التشريعات المالية النافذة، وذلك  .كبير

إال أنه  عليمات الصادرة بمقتضاه،والت ،وتعديالته١٩٩٤لسنة ) ٣(من النظام المالي رقم ) ٥١(
وبموجب المادة السابعة منه صدرت ) ٣( صدر نظام الرقابة المالية رقم) ٢٠١١(في عام 

في  الواجب توافرھامنھا األمور  )٣/١(حددت المادة  التيتعليمات معايير الرقابة المالية 
يقوم  ني أن المراقب المالي كانالذي يع األمر ؛المراقب المالي حتى يتمتع بمعيار الكفاءة المھنية

قبل صدور نظام وتعليمات معايير الرقابة المھنية  دون وجود معايير تحدد كفاءته بعمله الرقابي
مقداد (ويرى موضع تساؤل،  للقيام بالمھام الملقاة على عاتقه المھنية المالية مما يجعل كفاءته

ي دوائر القطاع العام يعود إلى اء الجھات الرقابية فأد أن ضعف) ٧٩٩، ص ٢٠٠٩وكحوت، 
ومن ھنا جاء . اإلنفاقمن إھدار للمال العام وزيادة في  ضعف الكفاءة المھنية وما ينتج عنھا

كفاءة المراقب المالي المھنية في دوائر القطاع  درجة قياسمن أجل الدراسة  اھتمام الباحث بھذه
في مشكلة الدراسة  وعليه يمكن صياغة. ةبما يتوافق مع معايير الرقابة المالي األردنفي العام 

  : التاليين السؤالين
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 وبيناألردن في دوائر القطاع العام في المھنية  كفاءة المراقب المالي التوافق بين ما درجة .١
  معايير الرقابة المالية ؟

في دوائر المھنية كفاءة المراقب المالي درجة ھل تتفق آراء فئتي عينة الدراسة بشأن  .٢
     ؟مع معايير الرقابة المالية بما يتوافق األردنعام في القطاع ال

 
  أھمية الدراسة

الي في  ة للمراقب الم اءة المھني ترجع األھمية المتوقعة لھذه الدراسة إلى توجھھا لقياس الكف
ام المتزاي ة دوائر القطاع العام باألردن، وتأتي ھذه الدراسة في ظل اإلھتم ة بصفة عام د بالرقاب

اليوالمراقب ال ام بصفة خاصة م اً من قطاعات . في القطاع الع اً ھام ا قطاع ى تناولھ إضافة إل
كم على الكفاءة المھنية للمراقب اإلقتصاد األردني أال وھو القطاع العام، األمر الذي يمكن من الح

الي والتعليمات  همھامالمالي للقيام ب ام النظام الم ق أحك د من تطبي على أكمل وجه من خالل التأك
ي اال اه ف ادرة بمقتض هص م تعين ي ت دوائر الت وزارات وال ا ل مان بھ الي ض ة ؛ وبالت ق الغاي تحقي

ال  المتوخاة من تعينه والمتمثلة في تحسين مستوى الخدمة العامة وإحكام الرقابة على استخدام الم
 .العام

  
  أھداف الدراسة

  :تھدف الدراسة إلى تحقيق األھداف التالية

ام الكفاءة المھن درجة قياس .١ ر القطاع الع الي في دوائ د في ية للمراقب الم ة التأك األردن بغي
  . ه وفقًا لمعايير الرقابة الماليةمن كفاءته في أداء مھام

ي  .٢ الي الت ي للمراقب الم ل المھن ة بالتأھي د تسھم في حل المشاكل المتعلق التقدم بتوصيات ق
  .ن تأدية مھامه بالكفاءة المناسبةتعوقه وتمنعه م

  
  صطالحيةت اإلجرائية واالالتعريفا

  :صطالحية التي تم استخدامھا في الدراسةفيما يلي أھم التعريفات اإلجرائية واال

ة - اءة المھني ؤھالً : الكف الي م ب الم ون المراق ي أن يك ارة  وتعن الخبرة والمھ اً ب أھيالً كافي ت
 . )٢٧٩، ص٢٠٠٨ عطية،(الالزمة لتنفيذ مھام واختصاصات المراجعة 

ا - ب الم وال : ليالمراق اق األم ة إنف ه مراقب اط ب ل موظف ين ه ك الي بأن ب الم رف المراق يع
م  الي رق  ١٩٩٤لسنة ) ٣(العامة قبل صرفھا وذلك سنداً ألحكام المادة الثانية من النظام الم

  . وتعديالته
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ام - اع الع ة األداء : دوائرالقط ام ومتابع اع الع وير القط ام تط ن نظ ة م ادة الثاني ت الم عرف
م  ومي رق نة ) ٢(الحك ه  ٢٠٠٥لس ام بأن اع الع ة "القط دوائر الحكومي وزارات وال ال
 ".والمؤسسات العامة

ة"أما البحث الحالي فإنه يعرف  اءة المھني ا  "الكف ات الواجب توفرھ ا مجموعة المتطلب بأنھ
اءتھم  د من كف ة التأك ام بغي في رؤساء وحدات المراقبة، والمراقبين الماليين في دوائر القطاع الع

م في أد اء مھامھم وفقاً لمعايير الرقابة المالية، والتي تترك آثارھا المباشرة على المھام المناطة بھ
  .ستبانة التي استخدمت في ھذه الدراسةإيجاباً، كذلك كما ھي مقاسة باال سلباً أو

  
  اإلطار النظري 

  مفھوم الكفاءة المھنية 
ً لما يقوم به من اختصاصات  مؤھالً المالي أن يكون المراقب  الكفاءة المھنية تعني مھنيا

وحتى . ومھام، وأن يلتزم بالعناية المھنية الواجبة عند تنفيذ عمليات المراقبة وإعداد التقارير
ً بمعايير الرقابة وأساليبھا وإجراءاتھا، وكذلك بمبادئ المحاسبة  يتحقق ذلك عليه أن يكون ملما

والدستورية التي تحكم عمله بالجھات محل  والتمويل واإلدارة المالية، والجوانب القانونية
ً وذلك  ً ومھنيا المراقبة، باإلضافة لذلك يتعين على المراقب أن يعمل على تطوير نفسه علميا

 عطية،( باإلطالع المستمر وحضور البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية وغيرھا
  .)٣٣، ص ٢٠٠٨

  ع العام باألردن معيار الكفاءة المھنية في دوائر القطا
صدرت تعليمات ) ٢٠١١(لسنة ) ٣( بموجب المادة السابعة من نظام الرقابة المالية رقم

منھا األمور المطلوب توفرھا في  )٣/١(حيث حددت المادة  )٢٠١١(معايير الرقابة المالية لسنة 
  :ما يليكالمراقب المالي حتى يتمتع بمعيار الكفاءة المھنية 

للقيام  ى مستوى من المعرفة المھنية والمھارات والكفاءة المطلوبةعل أن يكون حاصالً   .أ 
  .بواجباته

  .تحسين وتعزيز معرفته المھنية من خالل التطوير المستمر  .ب 

على القيام  أن يكون كادر وحدة الرقابة المالية متكامالً في المعرفة والمھارة والكفاءة وقادراً   .ج 
  .بمسؤوليات التدقيق والرقابة المالية

متلك المعرفة بالنواحي الرقابية والمخاطر األساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات أن ي  .د 
  . وأساليب تدقيقھا

في الدائرة أو الوحدة  إدارتھاأن يمتلك المعرفة الكافية الالزمة لتقييم المخاطر المالية وطرق   .ه 
   .الحكومية
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 مع تعقيدات إعداد  مھمة للتعامل لخبرة والمھارة المالية للمراقب الماليوتعتبر ا
  التقارير المالية وتخفيض احتمالية وجود مشاكل في أنظمة الرقابة الداخلية

 . Kalbers & Fogarty, 1993, p.48) .( كما أن المراقبين الذين يمتلكون الخبرة 
 جتھاعالوالكفاءة المالية يستطيعون اكتشاف التضليل والغش في القوائم المالية وم

 Dezoort & Salterio, 2001, p.46) .( كما ويوجد عالقة إيجابية بين الخبرة المالية وجودة
  ).(Magena & Pike 2005, p.34و) ,.Felo, et ,al 2003(البيانات المالية المنشورة 

ادرين  م ق اليين وتجعلھ راقبين الم ة ضرورية للم اءة المھني تنتج الباحث أن الكف مما سبق يس
ةعلى القيام بالمھام المناطة بھ يم المخاطر و. م بكفاءة وفاعلي ى تقي درتھم عل ى ق اإضافة إل  إدارتھ

  .أو محوسب يسواء كانت بشكل يدو

  القطاع العامدوائر العوامل المؤثرة على الكفاءة المھنية للمراقب المالي في 
ھناك العديد من العوامل المؤثرة على كفاءة المراقب المالي المھنية والتي تعوقه وتمنعه من 

  :فيما يلي نوضحھا وھامه بالكفاءة المناسبة م تأدية

ليس ھناك ترتيبات تتخذ لتوفير الكفاءات الفنية المتخصصة التي تعتمد عليھا أجھزة الرقابة  .١
  . المتكامل وبمستوياته المختلفة في قيامھا بدورھا الرقابي في إطاره المالية

ين الجدد بعد التحاقھم بالعمل عدم وجود دورات تدريبية متخصصة بالنسبة للمراقبين المالي .٢
  .مباشرة

  .عدم وجود دورات تدريبية متخصصة بصفة مستمرة بالنسبة للمراقبين الماليين القدماء .٣

  ).٨١، ص1996السلطان، (مالي المراقب البوظيفة عدم ضرورة التأھيل العلمي لإللتحاق  .٤

ام الرقابي، فوجود مما تقدم يرى الباحث بأن المراقب المالي يعتبر أحد أھم عناصر النظ
ً لتنفيذ ھذه ات رقابية مناسبة، وموثوقة مع االأساليب، وإجراء فتقار للكادر الكفؤ والمؤھل مھنيا

ة، عالاإلجراءات قد تؤدي إلى عدم التأكد من أن األموال العامة قد تم تحصيلھا، وإنفاقھا بصورة ف
 من نشاطاتھا، وأعمالھا المختلفة وكفوءة في سبيل تحقيق األھداف التي تسعى الحكومة إلنجازھا 

 
  الدراسات السابقة

ابي مساحة واسعة من اھتمامات  يمثل الحديث عن الكفاءة المھنية للعاملين في المجال الرق
ة  اءة المھني ن الدراسات الكف د م ت العدي د تناول ال، وق ذا المج ي ھ احثين ف وم المختصين والب عم

  .بالبحث والدراسة والتقييم

دراسة ميدانية  -واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي" :بعنوان) ٢٠٠٤كالب، (دراسة 
ة " غزة على وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع ع الرقاب والتي ھدفت إلى تحليل وتشخيص واق

دى استكمال المقومات األساسية  الداخلية في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة وم



 ٢٢٤٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدان الحياصات

 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  اإلدارية والمالية ال للرقاب ة مع النظام المتكامل والفع ا مقارن وفر منھ لھا، ومستوى تطبيق ما ت
الداخلية، وأثر ذلك على تحقيق أھداف الوزارات الفلسطينية، وعلى وجود تفشي ظواھر التسيب 
المالي واإلداري وسوء اإلدارة، وتحديد األسباب والمعوقات التي تحول دون تطبيق وتطوير نظم 

وفر ليھا، وخلصت الدراسة إلى عدة نتاجيدة وسبل التغلب ع رقابة داخلية ئج كان من أھمھا عدم ت
ة وزارات السلطة الفلسطينية أغلب المقومات األساسية للرقابة الداخلية اإلدارية والمالي إضافة . ب

ي تضعف  ات الت د من األسباب والمعوق ا، ووجود العدي وفر منھ ا ت ق م إلى ضعف مستوى تطبي
ى يرقابة الداخلية في تلك الوزارات أھمھا ضعف القيادات اإلدارية واستناد تعيتطبيق نظم ال ا إل نھ

 .قرارات سياسية بعيداً عن المؤھل والكفاءة

ا " :بعنوان) ٢٠٠٦العنزي، (دراسة  أثر تطبيق معايير المنظمة الدولية ألجھزة الرقابة العلي
ايير وال "فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويتعلى  ق مع ر تطبي ة أث ى معرف تي ھدفت إل

ت،  ة الكوي ي دول بة ف وان المحاس ة دي ة رقاب ى فاعلي ا عل ة العلي زة الرقاب ة ألجھ ة الدولي المنظم
ة  ة في الرقاب ايير العام ق المع ي تطبي دني ف ا الت ان من أھمھ ائج ك ى عدة نت وخلصت الدراسة إل

ة ديوان الحصانة الكافي ديوان الحكومية بحيث ال يمنح قانون ال دققي ال نقص في . لم ى ال إضافة إل
 .أعداد المدققين الذين يتولون مھمة التدقيق في ديوان المحاسبة

" دراسة تحليلية -أثر تعدد الرقابة على األجھزة الحكومية: "بعنوان) ٢٠٠٨ ،الثقفي(دراسة 
ة  دد الرقاب اھرة تع ة ظ ى دراس دفت إل ي ھ ي المملكوالت ة ف ة والمالي ا اإلداري ة وأجھزتھ ة العربي

ز ،السعودية د العزي ك عب ة المل ة, والمتمثلة في جامع ة العام ة  والمديري للشؤون الصحية بالمنطق
ام الغربية ا عدم اإلھتم ، ومنطقة جدة لإلتصاالت، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أھمھ

اءة ل رة والكف املين في تحديث األساليب الرقابية وتطويرھا من خالل التدريب ونقص الخب دى الع
 .في ھذه األجھزة

ة " :بعنوان) ٢٠٠٨ ،القضاة(دراسة  اءة األداء دراسة تطبيقي ا بكف ة وعالقتھ ة اإلداري الرقاب
ة ي وزارة الصحة األردني املين ف ى الع ة " عل ة الرقاب ر عالق ة أث ى معرف ة إل ذه الدراس دفت ھ ھ

ة ة، وخلصت الدراس حة األردني ي وزارة الص اءة األداء ف ة بكف ين  اإلداري ة ب ود عالق ى وج إل
ةاألساليب الرقابي ذلك وجود  ،ة ومستوى كفاءة األداء لدى العاملين في وزارة الصحة األردني وك

ين كل من فروق دالة  إحصائيا بين المؤھل العلمي وكفاءة األداء من جھة وفروق دالة إحصائياً ب
ة ة اإلداري ي الرقاب ة ف دورات التدريبي دد ال رة وع نوات الخب ة  العمر وس ة الرقاب اليبھا وفعالي وأس

 .اإلدارية من جھة ثانية

ي" :بعنوان) ٢٠١٠ ،الرحاحلة(دراسة  والتي  "تقييم األداء الرقابي لديوان المحاسبة األردن
ھدفت إلى تحليل البيئة التي يعمل فيھا الديوان، ومدى توافقھا مع المعايير الدولية في مجال األداء 

ة الرقابي، وتحليل آراء الكادر  ى فاعلي ؤثر عل ي ت الرقابي فيه وتصوراته حول أھم المتغيرات الت
ود , أدائه اءات؛ ويع وافر الكف ا وجود نقص في ت ان من أھمھ ائج ك وخلصت الدراسة إلى عدة نت

وان المحاسبة ھو نفسه  ه في دي ذلك إلى البنود المتعلقة بالرواتب كون نظام الرواتب المعمول ب
 . المعمول به في وزارات الدولة
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ا  فاعلية" :بعنوان )٢٠١٠الرحاحلة، (دراسة  ى تكنولوجي ة عل متطلبات نظام الرقابة الداخلي
ة ة األردني وزارات والمؤسسات العام ة " المعلومات في ال ى فاعلي ى التعرف عل دفت إل والتي ھ

ة واألمن(متطلبات نظام الرقابة الداخلية  ة والتشريعية، والحماي ة وا ،القانوني ة التحتي ة والبني لتقني
ة ة، واإلداري ة، ) التكنولوجي ات األردني وزارات والمؤسس ي ال ات ف ا المعلوم ى تكنولوجي عل

ى  وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أھمھا وجود فاعلية لمتطلبات نظام الرقابة الداخلية عل
دريب وت ا بت زام اإلدارة العلي ات الت ذه المتطلب م ھ ن أھ ة، وم ات مجتمع ا المعلوم ل تكنولوجي أھي

ة دوائر الحكومي ل ال ق بعم ا يتعل ارعة فيم ة المتس ورات التقني ة التط رية لمواكب وادر البش  الك
 ً  .الكترونيا

اءة" :بعنوان) ٢٠١١العجمي، (دراسة  ى كف بية عل ة المحاس ر الرقاب ات  أث استخدام الموازن
اءة استخدام ى كف بية عل ة المحاس ر الرقاب اس أث ى قي ات  التخطيطية ھدفت ھذه الدراسة إل الموازن

اءة استخدام  ،التخطيطية في الكويت وخلصت الدراسة إلى وجود أثر بين اإلستقالل الوظيفي وكف
ار أن الح ى اعتب ة من الموازنات التخطيطية في الكويت، عل زة الرقابي ا األجھ ع بھ ي تتمت ة الت ري

ة ،تعيين وفر  وترقية، وتدريب تسھم وبشكل ملحوظ في زيادة كفاءة الموازنات التخطيطي نظراً لت
وعية ائج موض روج بنت ة والخ ة الرقابي ذ العملي ى تنفي ادر عل ادر الق ات اإلدارة  الك ل تطلع تمث

 .للوقوف على مواطن الخلل والضعف

ة  يام، (دراس ات وص وان) ٢٠١١غنيم ة " :بعن ة الرقاب ة أنظم ي فاعلي ؤثرة ف ل الم العوام
معرفة العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة ھدفت ھذه الدراسة إلى " الداخلية في الوزارات األردنية

ة  ة أنظم الرقابة الداخلية في الوزارات األردنية، والوقوف على أھم المعوقات التي تحد من فاعلي
ى عدة  الرقابة الداخلية وتطورھا في الوزارات األردنية كما يراھا الباحثان، وخلصت الدراسة إل

املين ونقص ات إختيار وتعيين موضوعية نتائج كان من أھمھا وجود ضعف في تطبيق سياس للع
 .إضافة إلى ضعف القيادات اإلدارية في الوزارات األردنية. التدريب الجيد لھم

ابقةومما تجدراإلشارة إليه أن ما يميز ھذه الدراسة  اس عن الدراسات الس ا قي  ھو محاولتھ
الي في درجة األ الكفاءة المھنية للمراقب الم ام ب ر القطاع الع ات في . ردندوائ ا ويوجد فروق كم

ة  ة مع بيئ ابقة مقارن ا الدراسات الس ي تمت فيھ ة واإلقتصادية الت ة والمالي البيئة القانونية والثقافي
م . مجتمع ھذه الدراسة وعينتھا ة رق ة المالي ) ٣(كما وجاءت ھذه الدراسة بعد صدور نظام الرقاب

  .  ة بمقتضاهالصادر الرقابة الماليةوتعليمات معايير ،)٢٠١١(لسنة 
 

  منھجية الدراسة

  نموذج الدراسة
بناء على مشكلة الدراسة وفرضياتھا، يمكن توضيح متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة 

  : وفقاً للنموذج التالي
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  المتغير المستقل                                     المتغير التابع                 

                                                              

  

  فرضيات الدراسة 
  :تعتمد ھذه الدراسة على اختبار صحة الفرضيات العدمية التالية 

HO1 :ة  كفاءة المراقب الماليدرجة  يوجد توافق بين ال ام في دوائالمھني في ر القطاع الع
  .معايير الرقابة المالية األردن وبين

HO2 :كفاءة  درجة آراء فئتي عينة الدراسة بشأن داللة إحصائية بين ال توجد فروقات ذات
  .مع معايير الرقابة المالية بما يتوافق األردنفي دوائر القطاع العام في المھنية  المراقب المالي

  
  مجتمع الدراسة وعينتھا

دوائر ع ال ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم دخل  يتك ي ت األردن والت ام ب اع الع ي القط ة ف المغلق
ات الوحدات و، ٢٠١١لسنة ) ٣(زناتھا ضمن قانون الموازنة العامة للدولة رقم موا انون موازن ق

الغ عددھا ٢٠١١لسنة ) ١٢(الحكومية رقم  ا ) ٦٧(، والب رة يتواجد في مقارھ اً، ) ٥٣(دائ مراقب
اريخ  ى ت ى . ٣١/١٢/٢٠١١حت اج إل ث تحت ة حي دوائر المفتوح ى ال ة إل ذه الدراس م تتطرق ھ ول
اليين ال البحث والد راقبين الم ون الم احثين ك ل الب ن قب ة م ذه الدراس ة بشكل منفصل عن ھ راس

  . يتواجدون في مقارھا

اليين،  راقبين الم ة، والم وعليه فقد اشتملت عينة الدراسة على جميع رؤساء وحدات المراقب
  :يبين ذلك) ١(الذين يمثلون مجتمع الدراسة كامالً، والجدول رقم 

  .ت الموزعة والمسترجعة لعينة الدراسةاالستبانا ):١(جدول 

 عينة الدراسة
حجم 
عينة 
  الدراسة

عدد 
االستبانات 
  الموزعة

عدد االستبانات 
الموزعة نسبة 
  إلى العينة

عدد 
االستبانات 
  المسترجعة

نسبة االستبانات 
المسترجعة من 
  عينة الدراسة

رؤساء 
وحدات 
  المراقبة

١٣٫٢٠ ٧  %١٠٠ ١٢  ١٢%  

المراقبين 
 %٥٦٫٦٠ ٣٠  %١٠٠ ٤١ ٤١  الماليين

  %٦٩٫٨٠ ٣٧  %١٠٠ ٥٣ ٥٣  المجموع

 

 كفاءة المراقب المالي المھنيةدرجة  معايير الرقابة المالية
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 أساليب جمع البيانات 
اث  ن األبح د م ى العدي وع إل م الرج ي، إذ ت في التحليل نھج الوص ة الم ذه الدراس د ھ تعتم
ا  ي تناولھ ت، الت ة واإلنترن ة واألجنبي ع العربي ب والمراج دوريات والكت ي ال ات ف والدراس

ة بموضوع الدراسة، المختصون في ھذا الموضوع ، باإلضافة إلى القوانين واألنظمة ذات العالق
م  ابقة واإلطار النظري للدراسة، وت ى الدراسات الس تناد إل كما قام الباحث بتصميم استبانة باإلس

  :واحتوت االستبانة على مقدمة وقسمين رئيسين ھما. توزيعھا على عينة الدراسة وإستعادتھا

م األول ى  :القس وى عل ةاحت ة الدراس ة لعين ة بالخصائص الديموغرافي ات المتعلق ، المعلوم
  ).٤-١(والتي تم قياسھا من خالل األسئلة ذوات األرقام 

الغ عددھا  :القسم الثاني ة بموضوع الدراسة والب ئلة المتعلق  سؤاالً ) ١٤(احتوى على األس
ام  ئلة ذوات األرق اس)١٨-٥(وھي األس ن أجل قي ة ، م اءة المراقب ال درج ي كف ة ف الي المھني م

ة لسنة  ة المالي ايير الرقاب ا يتوافق مع مع األردن بم ام ب ار ٢٠١١دوائر القطاع الع م اختب د ت ، وق
ات أداة الدراسة ومصداقيتھا   Spssصحة فرضيات الدراسة باستخدام برنامج ار ثب حيث تم اختب

  : من جانبين

وفر : داة الثباتاختبار أ .١ ار مدى ت ات واإلتساقبھدف اختب ئلة  الثب داخلي ألس . أداة الدراسةال
ار تخدام اختب م اس د ت ه  فق د بلغت قيمت اخ وق ا كرونب بة %)٨١٫٩(الف د عن النس ، وھي تزي

يبرر اإلعتماد  عالٍ وھذا يعني تمتعھا بثبات ) Sekaran, 2006, p.311%) (٦٧(المقبولة 
  .عليه إلغراض تحليل البيانات وإختبار الفرضيات

ة : مصداقية األداة .٢ اتذة بمجال المحاسبة والمالي ل عدد من األس تم تحكيم أداة الدراسة من قب
  . واإلحصاء، وقد تم تعديل االستبانة في ضوء توصياتھم

  
  تحليل إجابات االستبانات وإختبار الفرضيات

ار فرضياتھا  داف الدراسة واختب ة أھ دادھا وتصميمھا لخدم م إع ي ت تبانة الت تضمنت االس
ا  تبانة فيم ئلة االس على محورين تضمن المحور األول عرضاً وصفياً لنتائج عينة الدراسة عن أس

ات . يتعلق بالخصائص الشخصية ألفراد العينة المبحوثة يالً للبيان اني تحل ا يعرض المحور الث كم
  .واختباراً للفرضيات

  الوصف الديموغرافي لعينة الدراسة : المحور األول

زء ا م تخصيص الج ة حسب الخصائص ت ة الدراس ع عين ل توزي تبانة لتحلي ن االس ألول م
  :الشخصية والديموغرافية، وكانت النتائج كما يلي
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  توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي: أوالً 
م  ي تظھر في الجدول رق م من ) ٢(يتبين من النتائج الت ر من المبحوثين ھ أن النسبة األكب

ة،  .%)٨١٫١(أي مانسبته ) ٣٠(عددھم  المراقبين الماليين، حيث بلغ أما رؤساء وحدات المراقب
ة %)١٨٫٩(أي ما نسبته ) ٧(فقد بلغ عددھم  ة كون رؤساء وحدات المراقب ، وھذه النسبة طبيعي

  .يشغلون وظائف إشرافية وكل منھم مسؤول عن عدد من المراقبين الماليين

  .توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي: )٢(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  فئة الدراسة
 ١٨٫٩ ٧  رؤساء وحدات المراقبة

 ٨١٫١ ٣٠  المراقبون الماليون
  %١٠٠ ٣٧  المجموع

  توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخدمة في الوظيفة: ثانياً 
توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخدمة في الوظيفة، وقد ) ٣(يبين الجدول رقم 

من أفراد عينة الدراسة ھم ممن تزيد خدمتھم عن خمسة سنوات، %) ٩٤٫٦(ئج أن أظھرت النتا
سنة فأكثر، وھذا يدل على أن غالبية أفراد العينة لديھم ) ١٥(منھم تساوي خدمتھم %) ٧٣(وأن 

  .قدم وظيفي يساعد في التوصل إلجابات مقنعة

  .ةعدد سنوات الخدمة في الوظيف توزيع أفراد العينة حسب: )٣(جدول 

 ٥أقل من   فئة الدراسة
  سنوات

 أقل من - ٥
  سنوات ١٠

أقل من  - ١٠
  سنة ١٥

سنة  ١٥
  التكرار  فأكثر

 ٧ ٧  ٠ ٠ ٠  رؤساء وحدات المراقبة
 ٣٠ ٢٠ ٥ ٣ ٢  المراقبون الماليون

 ٣٧ ٢٧ ٥ ٣  ٢  المجموع
 %١٠٠  %٧٣  %١٣٫٥  %٨٫١ %٥٫٣  النسبة المئوية

  علميتوزيع أفراد العينة حسب المؤھل ال: ثالثاً 
توزيع أفراد العينة حسب المؤھل العلمي، وقد أظھرت النتائج أن ) ٤(يبين الجدول رقم 

النسبة األكبر من عينة الدراسة ھم ممن يحملون شھادة البكالوريوس، حيث بلغت نسبتھم 
، ومن ثم حملة شھادة %)٥٫٤( ، يلي ذلك حملة شھادة الماجستير، حيث بلغت نسبتھم%)٩١٫٩(

ي، عال، وحل في المرتبة األخيرة حملة شھادة الدبلوم ال%)٢٫٧(يث بلغت نسبتھم الدكتوراه، ح
، وھذا يدل على أن حملة الشھادات العليا كانت نسبتھم متدنية مما قد %)٠(حيث بلغت نسبتھم 

  .ينعكس سلباً على القدرات واإلمكانيات التي يمتلكھا المراقبين الماليين
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  .حسب المؤھل العلميتوزيع أفراد العينة : )٤(جدول 

دون   فئة الدراسة
دبلوم  البكالوريوس البكالوريوس

  التكرار دكتوراه  ماجستير  يعالٍ 

رؤساء وحدات 
 ٧ ١ ٢ ٠ ٤ ٠  المراقبة

المراقبون 
 ٣٠ ٠ ٠ ٠ ٣٠ ٠  الماليون

 ٣٧ ١ ٢ ٠ ٣٤ ٠  المجموع
  %١٠٠%٢٫٧  %٥٫٤  %٠  %٩١٫٩  %٠  النسبة المئوية

  حسب التخصص العلمي توزيع أفراد العينة: رابعاً 
ة ) ٥(إن التكرارات والنسب المئوية الواردة في الجدول رقم  تبين أن النسبة األغلب من عين

ة )٧٥٫٧(الدراسة ھم من ذوي تخصص المحاسبة  م %)١٨٫٩(، يلي ذلك تخصص إدارة مالي ، ث
بة لتخصص اإلقتصاد )٥٫٤(تخصصات أخرى  ت النس ين كان ي ح ى %). ٠(، ف دل عل ذا ي وھ

  .التخصص العلمي المناسب ألفراد عينة الدراسة بما يتالئم مع اإلتجاه الرقابي توفر

  .توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي ):٥(جدول 

  التكرار  أخرى  إقتصاد  إدارة مالية  المحاسبة  فئة الدراسة
رؤساء وحدات 

 ٧ ١ ٠ ١ ٥  المراقبة

 ٣٠ ١ ٠ ٦ ٢٣  المراقبون الماليون
 ٣٧ ٢ ٠ ٧ ٢٨  المجموع

 %١٠٠  %٥٫٤  %٠  %١٨٫٩ %٧٥٫٧  النسبة المئوية

  فرضيات الدراسة إختبار: المحور الثاني
اري  م استخراج المتوسط الحسابي واإلنحراف المعي ألغراض اختبار فرضيات الدراسة ت

باستخدام مقياس ليكرت بدرجاته لوصف إجابات أفراد العينة، من خالل تحويلھا إلى بيانات كمية 
ة الخمس، وقد  ا، حيث خصص لإلجاب اً يتفق مع أھميتھ ة وزن داً  عالٍ خصص لكل إجاب  )٥(ج

اط، و الٍ نق ط ) ٤( ع ة متوس اط، واإلجاب ة ضعيف ) ٣(نق اط، واإلجاب ة  )٢(نق ان، واإلجاب نقطت
داً  ة  )١(ضعيف ج ط . نقط ى متوس ذي حصل عل ؤال ال ار الس م اعتب ة ت ة األھمي اس درج ولقي

ين فما فوق مرتفعاً، و) ٣٫٥(حسابي  ل عن ) ٣٫٤٩ -٢٫٥(الذي ينحصر ما ب ذي يق متوسطاً، وال
)٢٫٥(  ً م . ضعيفا ة ) ٦(والجدول رق ة واألھمي ات المعياري ابية واإلنحراف ين المتوسطات الحس يب

في  النسبية إلجابات األسئلة التي تقيس درجة كفاءة المراقب المالي المھنية في دوائر القطاع العام
  .األردن
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 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألسئلة االستبانة المتعلقة بقياس درجة المتوسطا: )٦(جدول 
 .الكفاءة المھنية للمراقب المالي في القطاع العام في األردن

المتوسط  : السؤال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

األھمية النسبية 
(%)  

ة ٥ دورات تدريبي الي ل يخضع المراقب الم
 ٥٥٫٢ ٠٫٦٧ ٢٫٧٦ .حكومي فقطفي النظام المحاسبي ال

ة في ٦ يتلقى المراقب المالي دورات تدريبي
 ٥٤٫٨ ٠٫٩٨ ٢٫٧٤.الرقابة المالية

ة في ٧ يتلقى المراقب المالي دورات تدريبي
 ٥٦٫٤  ٠٫٩٣ ٢٫٨٢.المحاسبة بصفة عامة

٨ 
يتلقى دورات تدريبية تواكب التعديالت

التي تطرأ على األنظمة والتعليمات 
.المالية

٥٤٫٤  ١٫٠٤ ٢٫٧٢  

يخضع المراقب المالي لدورات تدريبية ٩
 ٥٣٫٢ ٠٫٥٢ ٢٫٦٦.في مشاكل النظام المحاسبي الحكومي

١٠ 
حصول المراقب المالي على شھادة مھنية

متخصصة في المحاسبة الحكومية 
.والرقابة المالية كمتطلب أساسي لعمله

٤٧٫٢ ٠٫٩٥ ٢٫٣٦ 

١١ 
راتيخضع المراقب المالي الجديد لدو

تدريبية متخصصة بعد التحاقه بالعمل 
 .مباشرة

٥٧٫٢  ١٫٠٨ ٢٫٨٦ 

يتلقى المراقبون الماليون القدماء دورات ١٢
 ٦٠٫٨ ١٫١٣ ٣٫٠٤ .تدريبية متخصصة بصفة مستمرة

١٣ 
يوجد لدى المراقب المالي المعرفة

بالقوانين واألنظمة والتعليمات ذات 
 .العالقة

٨٧٫٤ ٠٫٨٨ ٤٫٣٧ 

مراقب المالي المعرفةيوجد لدى ال ١٤
 ٧٨٫٤ ٠٫٥٩ ٣٫٩٢ .بمعايير الرقابة المالية

لدى المراقب المالي القدرة على إعداد ١٥
 ٦٨٫٨ ١٫١٤ ٣٫٤٤ .أدلة التدقيق

يصقل المراقب المالي مھنيته من خالل ١٦
 ٦٤٫٦ ٠٫٨٧ ٣٫٢٣ .التطوير المستمر

١٧ 
لدى المراقب المالي المعرفة الكافية لتقييم

لمالية وطرق إدارتھا في دوائر المخاطر ا
 .القطاع العام

٧٤٫٤ ٠٫٤٤ ٣٫٧٢ 

١٨ 
لدى المراقب المالي المعرفة بالمخاطر

األساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 
 .وأساليب تدقيقھا

٤٦٫٨ ٠٫٦٢ ٢٫٣٤ 

 ٦١٫٤ ٠٫٧٩ ٣٫٠٧ المتوسط الكلي  ١٨-٥

لمراقب ل اسة لدرجة الكفاءة المھنيةإلى أن اتجاھات عينة الدر) ٦( تشير بيانات الجدول رقم
ة، ومتوسطة، وضعيفةعال(المالي في دوائرھم وفق معايير الرقابة المالية جاءت بدرجة  د )ي ، وق
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ة والتعليمات ذات ) "١٣(احتل السؤال رقم  القوانين واألنظم يوجد لدى المراقب المالي المعرفة ب
غ " العالقة  ى بمتوسط حسابي بل ة  )٤٫٣٧(المرتبة األول ة بلغت عالوبدرجة أھمي ). %٨٧٫٤(ي

ؤال اء الس ا " )١٨( وج ة بتكنولوجي ية المتعلق اطر األساس ة بالمخ الي المعرف ب الم دى المراق ل
رة  "المعلومات وأساليب تدقيقھا غ في المرتبة األخي ة ) ٢٫٣٤(وبمتوسط حسابي بل وبدرجة أھمي

ة المتوسط الحسابي العام إلجويالحظ أن  .%)٤٦٫٨(ضعيفة بلغت  ئلة كاف ة لألس ابات أفراد العين
، وھو متوسط حسابي يظھر وجھة نظر أفراد عينة الدراسة )٠٫٧٩(وانحراف معياري ) ٣٫٠٧(

ام كل ع طة بش ة متوس ا. بدرج ة  كم راد العين ات أف ة إلجاب ات المعياري اوت اإلنحراف ظ تف ويالح
ين  د انحصرت ب ى و )١٫١٤– ٠٫٤٤(لألسئلة كافة بشكل كبير فق دل عل ا ي ين مم جود اختالف ب

اءة المراقبوجھة نظر عينة الدراسة على درجة  الي كف ة الم ام  في  المھني ر القطاع الع في دوائ
  .معايير الرقابة المالية وفقاألردن 

  إختبار الفرضية األولى
ى  ى ) (Ho1نصت الفرضية األول ين ال"عل ق ب د تواف ة يوج الي درج ب الم اءة المراق  كف

  ."معايير الرقابة المالية وبيناألردن العام  في  في دوائر القطاع  المھنية

، وكانت نتائجه  One Sample T- testبھدف اختبار الفرضية األولى، تم استخدام إختبار
  :على النحو التالي

  .نتائج اختبارالفرضية األولى: )٧(جدول 

المتوسط 
الحسابي 
  العام

اإلنحراف 
المعياري 
  العام

حجم 
  العينة

مستوى 
الداللة 

  حصائيةاإل

القيمة 
  المحسوبة

القيمة 
  الجدولية

قاعدة 
  القرار

رفض  ١٫٩٦ ١١٫٠٨ ٠٫٠٥ ٣٧ ٠٫٧٩ ٣٫٠٧
  الفرضية

م  ي الجدول رق واردة ف ائج ال ن النت ة ) ٧(يالحظ م ار اإلحصائية أعاله أن القيم ) T(إلختب
ت  ا )١١٫٠٨(كان ة لھ ة الجدولي ن القيم ر م ي أكب توى دالوھ د مس ة عن ة معنوي ذه النتيج ة، وھ   ل

)a  ≥0.05(،  تنتج فرضية العدمالوفي ھذه الحالة نرفض الي نس ية، ونقبل الفرضية البديلة، وبالت
ة ل اءة المھني ة الكف ين درج ة ب ة العالق اليمعنوي ب الم ر ال لمراق ي دوائ ي األردن ف ام ف اع الع قط

اليكفاءة اويمكن تفسير ھذه النتيجة بدرجة  .معاييرالرقابة الماليةو ةالم لمراقب الم ر  ھني في دوائ
ةفي القطاع العام  ة المالي ايير الرقاب ا لمع ه إ .األردن بغية التأكد من كفاءته في أداء مھامه وفقً ذ إن

ا ة زادت كلم اءة المھني ة الكف ام الواجب توفر درج ى القي ه عل الي زادت قدرت ي المراقب الم ا ف ھ
جة ھذه الدراسة تتفق مع ما توصلت ونتي. وفق معاييرالرقابة المالية دائرتهفي  بالمھام المناطة به

ة  )٢٠١٠، الرحاحلة(إليه دراسة  ة الداخلي ات نظام الرقاب ة لمتطلب والتي أشارت إلى وجود فاعلي
وادر البشرية  ل الك دريب وتأھي ا بت على تكنولوجيا المعلومات والتي من أھمھا التزام اإلدارة العلي

ً لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة فيما يتعلق  ا ة إلكتروني دوائر الحكومي واتفقت أيضاً  .بعمل ال



 ٢٢٥١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدان الحياصات

 ٢٠١٣، )١١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى وجودو )٢٠١١ ،العجمي(مع ما جاءت به دراسة  وظيفي  التي أشارت إل ين اإلستقالل ال ر ب أث
ة اءة استخدام الموازنات التخطيطيةوكف زة الرقابي ا األجھ ع بھ ي تتمت ة الت ار أن الحري ى اعتب ، عل

دريب تسھم وبشكل مل، من تعيين اءة وترقية، وت ادة كف اتحوظ في زي ذه الموازن وفر  ھ نظراً لت
ات اإلدارة  ل تطلع وعية تمث ائج موض روج بنت ة والخ ة الرقابي ذ العملي ى تنفي ادر عل ادر الق الك

 .للوقوف على مواطن الخلل والضعف

  إختبار الفرضية الثانية
ين ال " على  (HO2)نصت الفرضية الثانية ي آراء توجد فروقات ذات داللة إحصائية ب فئت

الي  درجة عينة الدراسة بشأن اءة المراقب الم ة كف ام في المھني ر القطاع الع ا األردن في دوائ بم
  ".مع معايير الرقابة الماليةيتوافق 

ار ار بھدف اختب م استخدام اختب ذه الفرضية ت ، وكانت نتائجه  One Way ANOVAھ
  :على النحو المبين في الجدول التالي

  .One Way ANOVAالفرضية الثانية باستخدام  نتائج اختبار : )٨(جدول 

F المحسوبة  F نتيجة اختبارالفرضية  الداللة  الجدولية  
  رفض ٠٫٠١٦ ٣ ٣٫٣٩

م  ات ذات ) ٨(تشير المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول رق ه يوجد فروق ى أن أعاله إل
اليينرؤساء وحدات المراقبة، وا(آراء فئتي عينة الدراسة داللة احصائية بين   بشأن) لمراقبين الم

ك بما يتوافق كفاءتھم المھنية في دوائر القطاع العام باألردن  درجة مع معايير الرقابة المالية، وذل
ة  المحسوبة عن قيمتھا الجدولية، حيث بلغت F)(بسبب ارتفاع قيمة   )٣٫٣٩( المحسوبة F)(قيم
ة  توى الدالل توى د) ٠٫٠١٦(ومس د مس ة عن ة معنوي ذه النتيج ة وھ ي )a  ≥0.05(الل ا يعن ، مم
ية ة رفض الفرض ية البديل ول الفرض ة وقب فيه و. العدمي ار ش ائج اختب ات ) Scheffe(نت للمقارن

  :أدناه) ٩(كما ھو موضح في الجدول رقم  تعزز ذلك البعدية

  .للمقارنات البعدية لتحديد مواقع الفروقات) Scheffe(نتائج اختبار تحليل شفيه : )٩(جدول 

  المراقبون الماليون رؤساء وحدات المراقبة  الوسط الحسابي  نةفئات العي
  *0.26  ــ 3.28  رؤساء وحدات المراقبة

  ــ  *0.26  3.02  المراقبون الماليون

  .)a  ≥0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 
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  النتائج والتوصيات

  النتائج
ى مجموعة  خلصت الدراسة الميدانية بعد إجراء التحليالت اإلحصائية ة إل ة والمالئم الالزم

  : من النتائج التي جرت مناقشتھا وإدراجھا أثناء إختبار الفرضيات، وھذه النتائج ھي

ائج الدراسة  أظھرت .١ الينت اءة المراقب الم ى أن كف ام  إل ة بدرجة متوسطة للقي ة كافي المھني
ام المنا هبالمھ ة ب ي  ط ام ف اع الع ر القط ي دوائ ً األردن ف ا ايير ل وفق ة،مع ة المالي إذ أن  الرقاب

ار ا )١١٫٠٨( بلغت) T( القيمة اإلحصائية إلختب ة لھ ة الجدولي ر من القيم ك  .وھي أكب وذل
ة  توى دالل د مس ا). a  ≥0.05(عن ة  كم راد العين ات أف ام إلجاب ابي الع ط الحس غ المتوس بل

ة  ئلة كاف اري )٣٫٠٧(لألس راف المعي ت ). ٠٫٧٩(، واإلنح بية بلغ ة نس ة أھمي وبدرج
، )ية، والمتوسطة، والضعيفةعالال(، وإن كان ھناك تفاوت في درجة أھميتھا بين %)٦١٫٤(

  : حيث يمكن ترتيبھا تنازلياً حسب كفايتھا ودرجة أھميتھا النسبية، على النحو التالي

ة - ات ذات العالق ة والتعليم القوانين واألنظم ة ب الي المعرف ب الم دى المراق د ل ط  يوج بمتوس
 .%)٨٧٫٤(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٤٫٣٧(بلغ  عالٍ  بدرجة حسابي

ة - غ  عالٍ  بدرجة بمتوسط حسابي يوجد لدى المراقب المالي المعرفة بمعايير الرقابة المالي بل
 ).%٧٨٫٤(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٣٫٩٢(

ر القطاع إدارتھاالمراقب المالي المعرفة الكافية لتقييم المخاطر المالية وطرق  لدى -  في دوائ
 .)%٧٤٫٤(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٣٫٧٢(بلغ  عالٍ  بدرجة بمتوسط حسابي العام

دقيقل - ة الت داد أدل ى إع درة عل الي الق ب الم ابي دى المراق ة بمتوسط حس غ  بدرج متوسط بل
 .)%٦٨٫٨(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٤٫٤٤(

ا يصقل المراقب المالي مھنيته من خالل التطوير المستمر - متوسط  بدرجة بيبمتوسط حس
 .)%٦٤٫٦(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٣٫٢٣(بلغ 

 بمتوسط حسابي يتلقى المراقبون الماليون القدماء دورات تدريبية متخصصة بصفة مستمرة -
 .)%٦٠٫٨(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٣٫٠٤(متوسط بلغ  بدرجة

ه - د التحاق ة بع ة متخصص دورات تدريبي د ل الي الجدي ب الم ع المراق ل يخض رة بالعم  مباش
 .)%٥٧٫٢(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٢٫٨٦(متوسط بلغ  بدرجة بمتوسط حسابي

ة - بة بصفة عام ي المحاس ة ف الي دورات تدريبي ب الم ى المراق ابي يتلق ة بمتوسط حس  بدرج
 .)%٥٦٫٤(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٢٫٨٢(متوسط بلغ 

 بمتوسط حسابي  المحاسبي الحكومي فقط يخضع المراقب المالي لدورات تدريبية في النظام -
 .)%٥٥٫٢(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٢٫٧٦(متوسط بلغ  بدرجة
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غ  بدرجة بمتوسط حسابي يتلقى المراقب المالي دورات تدريبية في الرقابة المالية - متوسط بل
 ).%٥٤٫٨(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٢٫٧٤(

ةيتلقى دورات تدريبية تواكب التعديالت الت - بمتوسط  ي تطرأ على األنظمة والتعليمات المالي
 .)%٥٤٫٤(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٢،٧٢(متوسط بلغ  بدرجة حسابي

ومي - بي الحك ام المحاس اكل النظ ي مش ة ف دورات تدريبي الي ل ب الم بمتوسط  يخضع المراق
 .)%٥٣٫٢(، وبدرجة أھمية نسبية بلغت )٢٫٦٦(متوسط بلغ بدرجة حسابي 

ة حصول المرا - ة والرقاب بة الحكومي ي المحاس ة ف ة متخصص ھادة مھني ى ش الي عل ب الم ق
غ  بدرجة بمتوسط حسابي المالية كمتطلب أساسي لعمله ة )٢٫٣٦(ضعيف بل ، وبدرجة أھمي

 .)%٤٧٫٢(نسبية بلغت 

اليب  - ا المعلومات وأس ة بتكنولوجي ة بالمخاطر األساسية المتعلق الي المعرف لدى المراقب الم
دقيقھا ط ت ابي بمتوس ة حس عيف بدرج غ  ض ت )٢٫٣٤(بل بية بلغ ة نس ة أھمي ، وبدرج

)٤٦٫٨(%. 

دات   .٢ اء وح ين آراء رؤس ائية ب ة إحص ات ذات دالل ود فروق ى وج ة عل ائج الدراس ت نت دل
ول رى ح ة أخ ن جھ اليين م راقبين الم ة وآراء الم ن جھ ة م ة المراقب ة  درج اءة المھني الكف

ة ال ايير الرقاب اً لمع الي وفق ب الم ةللمراق اء . مالي ام لرؤس ابي الع ط الحس غ المتوس ث بل حي
ام ) ٣٫٢٨( وحدات المراقبة اليين، والجدول ) ٣٫٠٢(مقابل متوسط حسابي ع راقبين الم للم

  .يبين ذلك) ٩(رقم 

  التوصيات
 :وفي ضوء النتائج التي توصلت إليھا الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي

ات و .١ ة والتعليم ر األنظم ى حص ل عل رورة العم دة ض ة واح من مجموع نيفھا ض تص
راقبين  واإلستمرار في تحديثھا وفقاً للتعديالت التي تطرأ عليھا ليتم الرجوع إليھا من قبل الم

 .الماليين األمر الذي يزيد من فاعلية عملھم

 :التأھيل المھني للمراقبين الماليين في دوائر القطاع العام من خالل .٢

ام والنظام المحاسبي إخضاع المراقبين الماليين لدورات تدر  .أ  يبية في المحاسبة بشكل ع
الحكومي ومشاكله بشكل خاص، ودورات في الرقابة المالية إضافةً إلى إخضاع الجدد 

  .منھم لدورات متخصصة فور التحاقھم بالعمل مع التدريب المستمر للقدماء منھم

يم المخاطر اإلھتمام بالجانب المعرفي للمراقبين الماليين من خالل المعرفة الكافي  .ب  ة لتقي
 .المالية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وأساليب تدقيقھا
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