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الى دراسة وتحميل أثخ السعاييخ السحجدة مغ قبل مكتب األمع ييجؼ البحث 
وقج  الستحجة االنسائي في العخاؽ عمى جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية،

  .ققيغ الجاخمييغ العامميغ في بعس السرارؼ العخاقيةبالسجتسثمت عيشة البحث 
أعتسج الباحث عمى السشيج الػصفي التحميمي باالعتساد عمى ترسيع استسارة و 

(، وأضيخت نتائج SPSSاالستبياف وتحميميا باستخجاـ بخنامج التحميل االحرائي )
وضيفة التجقيق اف لسعاييخ مكتب االمع الستحجة الستسثمة بشصاؽ العسل وادارة  البحث

الجاخمي والكفاءة والعشاية السيشية ليا االثخ السعشػؼ عمى جػدة التجقيق الجاخمي في 
العسل عمى تصػيخ  اوقج اُختتع البحث بتػصيات مغ أىسي .السرارؼ العخاقية

السيارات السيشية لمسجققيغ مغ خالؿ تخشيح السجقق الجاخمي مغ قبل السرخؼ 
ريبية ودورات التعميع السدتسخ مغ اجل تصػيخ اداء لمسذاركة بجورات وبخامج تج

 .السجقق داخل السرخؼ
 ؛جػدة التجقيق الجاخمي اإلنسائي؛ مكتب االمع الستحجة :الكممات المفتاحية
 السرارؼ العخاقية.
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The research aims to study and analyze the impact of the 

standards set by the United Nations Development Office in Iraq on 

the quality of internal auditing in Iraqi banks. The research sample 

was represented by internal auditors working in some Iraqi banks; 

the researcher relied on the analytical descriptive approach by 

relying on the design of the questionnaire and its analysis using 

the statistical analysis program (SPSS). The results of the research 

showed that the standards of the United Nations Office 

represented in the scope of work, management of the internal audit 

function, efficiency, and professional care have a moral impact on 

the quality of internal auditing in Iraqi banks. The research 

concluded with recommendations, the most important of which is 

to develop the professional skills of auditors through the 

nomination of the internal auditor by the bank to participate in 

courses, training programs, and continuing education courses to 

promote the performance of the auditor within the bank. 

Keywords: United Nations Office; quality of internal audit; Iraqi 

Banks. 
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 المقجمة

نتيجة التػسع ، و إدارة السرارؼحطيت ميشة التجقيق الجاخمي باىتساـ كبيخ في 
أصبح مغ الزخورؼ  تمظ السرارؼ نتيجة التصػر التقشيل الساليةالسدؤوليات  دتعجو 
لجييا  مغ سالمة البيانات السالية عالية لمتأكجقجرة وكفاءة تع بيتس تجقيق داخميلحاجة ال

، ومعخفة نػاحي الزعف والسعػقات التي تحػؿ دوف تشفيح الخصط وتجشب السخاشخ
اف ميشة التجقيق  .لتحقيق أىجافياإدارة السرخؼ والدياسات السػضػعة مغ قبل 

ودقة مسا  ثخ كفاءة أكعسميا تجعل  إذتحطى باىتساـ كبيخ في السرارؼ  الجاخمي
واجيت إذ  تمظ السرارؼ لتقجيع خجمات اوسع واشسل ىيشعكذ بذكل إيجابي عم
 عمى السالية واالقترادية تدايج األزمات الثقة نتيجة فقجاف ميشة التجقيق الجاخمي أزمة

السدتثسخيغ  مغ إلى تداؤؿ العجيج أدػ الحؼ بالذكل السحمي والعالسي، السدتػػ 
 مغ إفالس وانييار الكثيخ نتيجة الزخر أصابيع مغ الحيغ العاـ ؼوالخأ والسداىسيغ

تمظ بخرػص  إنحار إشارات إعصاء السجققيغ عجـ عغ سبب والسرارؼ الذخكات
استخجاـ أنطسة تجقيق ورقابة ادارات السرارؼ  ىاألمخ الحؼ يفخض عم ،الذخكات
مسا  سل،ل حدغ سيخ العتكفوالتداـ بالسعاييخ الجولية السػضػعة التي بالتالي سداخمية 

مكتب االمع الستحجة االنسائي الى تبشي معاييخ لزساف الحرػؿ عمى تجقيق ذات  ادع
  جػدة عالية .
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المبحث األول: منهجية البحث 

 :البحثمذكمة 
 مياميايمعب التجقيق الجاخمي دورًا ىامًا في تسكيغ إدارة السرارؼ مغ تشفيح 

الحؼ بجوره ادػ الى زيادة الخجمات السرخفية بفاعمية، وبدبب التصػر التقشي 
لحلظ ال بج مغ وجػد مخاقبة مغ خالؿ قياـ السجقق الجاخمي بالتأكج مغ أف  ،وانتذارىا

نطاـ الخقابة الجاخمية وما يتزسشو مغ رقابة إدارية ومحاسبية يصبق مغ قبل مػضفي 
وما مجػ ، ة العمياىحه السرارؼ في اقدامو السختمفة بالذكل السخسػـ مغ قبل اإلدار 

تبشي السجققيغ الجاخمييغ لمسعاييخ الجولية التي تع تحجيجىا مغ قبل مكتب األمع الستحجة 
ومغ اجل التحقق مغ قجرة وكفاءة التجقيق الجاخمي ، ٕ٘ٔٓاإلنسائي في العخاؽ لدشة 

والتأكج مغ سالمة البيانات السالية والتخمز مغ نػاحي الزعف التي ليا اثار سمبية 
لحلظ ال بج مغ دراسة  ،انييار الكثيخ مغ السرارؼ كانت سببا في  محتسمة خاشخوم
السحجدة مغ قبل مكتب االمع الستحجة االنسائي في العخاؽ عمى جػدة عاييخ الس اثخ

بعس في  عاييخ الجػدة في التجقيق الجاخميجدت مغ خاللو مفقج حُ التجقيق الجاخمي 
ـ يسكغ صياغة السذكمة مغ خالؿ التداؤؿ ومغ خالؿ ما تقج ،السرارؼ العخاقية

 :االتي الخئيذ
عمى  السحجدة مغ قبل مكتب األمع الستحجة اإلنسائي في العخاؽ لمسعاييخىل يػجج أثخ 

 جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية؟ 
 ؟ األتيةومغ ىحا التداؤؿ تشبثق التداؤالت الفخعية 

الجاخمي عمى جػدة  العمسي والعسمي لمسجققمتأىيل لالدؤاؿ األوؿ: ىل يػجج أثخ 
 التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية؟  

الجاخمي عمى جػدة التجقيق الجاخمي  السجقق الستقالليةىل يػجج أثخ  الدؤاؿ الثاني:
 في السرارؼ العخاقية؟  
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جػدة عمى  لمكفاءة والعشاية السيشية لمسجقق الجاخميىل يػجج أثخ : الدؤاؿ الثالث
 ؟العخاقية لتجقيق الجاخمي في السرارؼا

قيق الجاخمي الدؤاؿ الخابع: ىل يػجج أثخ لشصاؽ عسل السجقق الجاخمي عمى جػدة التج
 ؟في السرارؼ العخاقية

يق الدؤاؿ الخامذ: ىل يػجج أثخ ألداء مياـ التجقيق لمسجقق الجاخمي عمى جػدة التجق
 ؟الجاخمي في السرارؼ العخاقية 

ادس: ىل يػجج أثخ إلدارة وضيفة التجقيق الجاخمي لمسجقق الجاخمي عمى الدؤاؿ الد
 ؟يق الجاخمي في السرارؼ العخاقيةجػدة التجق

 :أهجاف البحث
السعاييخ التي تع  اثخبحث يتسثل في محاولة معخفة لمإف اليجؼ األساسي       

جػدة  عمى، ٕ٘ٔٓتحجيجىا مغ قبل مكتب األمع الستحجة اإلنسائي في العخاؽ لدشة 
التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية، وأىع السفاليع السختبصة بجػدة التجقيق 

عمى جػدة التجقيق الجاخمي  السؤىالت العمسية والعسميةأثخ والتعخؼ عمى الجاخمي، 
أثخ التعخؼ عمى الجاخمي عمى جػدة التجقيق الجاخمي و  السجقق استقالليةأثخ بياف و 

ية الالزمة ونصاؽ عسل السجقق واداء مياـ التجقيق وادارة التجقيق الكفاءة والعشاية السيش
 العخاقية. كػضيفة عمى جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ الحكػمية

 :البحثأهمية 
لتعخؼ تشبع أىسية ىحا البحث مغ أنيا محاولة يدعى مغ خالليا الباحث إلى ا    
تحجة اإلنسائي في العخاؽ لدشة التي تع تحجيجىا مغ قبل مكتب األمع السالسعاييخ  عمى

وبياف مجػ تأثيخىا عمى جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية، وذلظ ، ٕ٘ٔٓ
مغ وجية نطخ الفئة السعشية والسذسػلة في عيشة البحث مغ السجققيغ الجاخمييغ، 

في ىحا البحث ستخجـ جسيع الجيات ذات السرمحة لتحقيق  ستطيخبالشتائج التي و 
ارت ىحه السرارؼ  ي عسمية التجقيق الجاخمي لمسرارؼ بجءًا مغ ادالجػدة ف

، وذلظ ألف جػدة ىحه الػضيفة ستشعكذ إيجابًا عمى أداء تمظ وأصحاب السرالح
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ي عمى السدتفيجيغ مغ تمظ السرارؼ وكحلظ عمى مػثػقية بياناتيا السالية وبالتال
 .السرارؼ

 :فرضيات البحث
جدة وبشاًء عمى األسئمة السدتشبصة مشو فإنو ٌبشي ىحا البحث عمى مذكمة مح      

 : األتيةة يسكغ صياغة الفخضية الخئيد
HO:  ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية(α ≤ 0.05 ) لمسعاييخ

السحجدة مغ قبل مكتب األمع الستحجة اإلنسائي في العخاؽ عمى جػدة التجقيق الجاخمي 
 .في السرارؼ العخاقية

 :اآلتيةفخضية الخئيدية تشبثق الفخضيات الفخعية ومغ ال
HO1 : ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية(α ≤ 0.05 ) لمتأىيل

 الجاخمي عمى جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية. لمسجقق العمسي والعسمي
HO2:  ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية(α ≤ 0.05 )ستقالليةال 
 الجاخمي عمى جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية. السجقق
HO3 : ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية(α ≤ 0.05 ) لمكفاءة

 .عمى جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية والعشاية السيشية لمسجقق الجاخمي
HO4 :مدتػػ معشػية  ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج(α ≤ 0.05 ) لشصاؽ

 .عسل السجقق الجاخمي عمى جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية
HO5 : ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية(α ≤ 0.05 ) ألداء مياـ

 .التجقيق لمسجقق الجاخمي عمى جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية
HO6 :و داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ال يػجج أثخ ذ(α ≤ 0.05 ) إلدارة

وضيفة التجقيق الجاخمي لمسجقق الجاخمي عمى جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ 
 .العخاقية
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 :أساليب جمع البيانات

: تع اغشاء البحث في الجانب الشطخؼ عمى اىع اسيامات الباحثيغ الجانب النظري 
تع جسعيا عغ شخيق السجالت العمسية العالسية األجشبية والُكتاب واالكاديسييغ والتي 

 والعخبية مغ خالؿ احجث مرادر الكتب األجشبية والعخبية .

: فقج اعتسج الباحث عمى ترسيع استسارة االستبياف لتغصي الجانب التطبيقياما 
عمى السجققيغ تع تػزيع  استبياف  إذ ،والفخضيات االشار الشطخؼ  الجػانب الي تشاولو

وتع استخجاـ بخنامج  استبانة (ٗٗ)الجاخمييغ في السرارؼ العخاقية وبمغ عجدىا 
 ( الختبار الفخضيات والتػصل الى اىع نتائج البحث .SPSSاالحرائي )

 الحجود السكانية والدمانية لمبحث:
الحجود السكانية: تسثمت الحجود السكانية لمبحث بالسجققيغ الجاخمييغ العامميغ في 

 اـ التجقيق الجاخمي في بعس السرارؼ العخاقيةوحجات واقد
 ٕٕٓٓ/٘/ٖٔالحجود الدمانية: تسثمت الحجود الدمانية لمبحث في السجة الػاقعة بيغ 

 ٕٕٔٓ/ٜ/ٔالى 
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نسػذج يػضح العالقات بيغ الستغيخات السدتقمة والستغيخات التابعة،  :نسػذج البحث

 ات.عالقات ىحه الستغيخ ( ٔرقع )ويػضح الذكل 
 اتعالقات ىحه الستغيخ ( ٔرقع )الذكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 مغ اعجاد الباحث ٔشكل رقع 
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المبحث الثاني: اإلطار النظري  

والسعاييخ السحجدة مغ قبل مكتب االمع الستحجة االنسائي في   التجقيق الجاخمي
 :العخاؽ

نطسة الخقابة الجاخمية والبيانات والسدتشجات ألالتجقيق الجاخمي فحز  جيع 
اصة بالسرارؼ فحرًا انتقائيًا مشطسًا بقرج الخخوج بخأؼ فشي والحدابات والجفاتخ الخ

، ؼ نياية فتخة معيشةمحايج عمى مجػ داللة القػائع السالية عغ الػضع السالي لمسرخ 
سل عسمية ومجػ ترػيخىا لشتائج االعساؿ مغ ربح أو خدارة عغ تمظ الفتخة ، وتذ

 (:ٙٔ :ٕٗٔٓ)كافي ،  :تيالتجقيق الجاخمي  اآل
 ا وتبػيبيا: التأكج مغ صحة قياس العسميات التي تع تدجيميا وتحميميالفحز. 

 ع لشتائج األعساؿ صالحية القػائع السالية كتعبيخ سمي ى: إمكانية الحكع عمالتحقيق
 . فتخةالخالؿ 

 بمػرة نتائج الفحز والتحقيق وإثباتيا بتقخيخ مكتػب يقجـ لسدتخجمي التقخيخ :
 القػائع السالية .

 ٕٕٔٓ( في أخخ اصجار لسعاييخه لدشة IIAعيج السجققيغ الجاخمييغ )أكج م ذإ
تعخيف التجقيق الجاخمي بأنو نذاط مدتقل مػضػعي استذارؼ مرسع لديادة قيسة 

عبخ عمى تحقيق اىجافيا ، ويداعج التجقيق الجاخمي السشطسة وتحديغ عسمياتيا السشطسة
 دارة السخاشخ والخقابةواتحديغ فعالية عسميات الحػكسة ل نيج مشزبط ومشطع

(Institute of internal auditors، 2012 :21).  وقج عخؼ التجقيق الجاخمي مغ
قبل معيج السجققيغ الجاخمييغ بأنو نذاط مدتقل ومػضػعي واستذارؼ مرسع لديادة 

 (ٗٚ:  ٕٗٔٓ،قيسة لمسشذأة وتحديغ عسمياتيا )الػردات 
حجيجىا مغ قبل مكتب األمع الستحجة التي تع تتتكػف معاييخ جػدة التجقيق 

 ،االستقاللية ،مغ ستة معاييخ عامة ىي: السؤىالت ٕ٘ٔٓاإلنسائي في العخاؽ لدشة 
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إدارة وضيفة التجقيق  ،أداء مياـ التجقيق ،نصاؽ العسل ،الكفاءة والعشاية السيشية
 الجاخمي.

جقق السؤىالت التي يستمكيا الس :السعيار األوؿ لعسل التجقيق الجاخمي 
يجب اف يتحمى السجقق الجاخمي بالدسات الذخرية والسعارؼ والسيارات  ذإ ،الجاخمي

ىي  ،والكفاءات األخخػ السصمػبة لمكياـ بسيامو والتعميع والفيع ألساليب التجقيق الجاخمي
جساعي يذيخ إلى الكفاءات السيشية السصمػبة مغ السجقق لمكياـ بسدؤولياتو  مرصمح
عمى تعميع مشاسب، وخبخة وضيفية،  ق مجعػ إلثبات كفاءتو بالحرػؿوالسجق ،السيشية

يجب أف يكػف السجقق حاصال عمى شيادة جامعية في  إذوشيادات ومؤىالت ميشية 
ادارة األعساؿ أو أؼ تخرز  ومجاؿ السحاسبة أو التجقيق أو السالية أو القانػف أ

ع اختيار السجقق عبخ عسمية مالئع آخخ يعدز كفاءتو في إجخاء التجقيق الجاخمي ويت
 إذوكحلظ الخبخة العسمية  ،انتقاء تشافدية عمى أساس الججارة التي يسكغ التحقق مشيا
ويجب أف يتحمى باألمانة  يشبغي أف يتستع السجقق بخبخة وضيفية تؤىمو ألداء ميساتو

يجب اف  ذإ، (ٕ٘ٔٓ،)معاييخ الجػدة في التجقيق  والشداىة المتاف ال يخقى الييسا الذظ
وكحلظ ضخورة  ،تتػفخ لجػ السجقق الجاخمي السيارة والكفاءة العمسية والسعخفة الفشية 

وجػد الخبخة العسمية وفق ادراؾ واحاشة مدتسخة بالتصػرات والسدتججات السيشية التي 
يسكغ القػؿ بأف الشداىة لجػ و  .(ٙٔ:  ٕٕٔٓ ،تتزسغ القػاعج الجولية والسحمية )كايج

اخمييغ بالسرارؼ تؤدؼ الى تعطيع الثقة لجػ اصحاب السرالح وبالتالي السجققيغ الج
  Ministry  of  Finance، ٕٗٔٓ: ٕتػفيخ األساس لالعتساد عمى احكاميع ٘. )

Royal  Government  of Bhutan. 
فالسجقق يجب أف  ،االستقاللية ػفي أما السعيار الثاني لعسل التجقيق الجاخمي

وتتيح ىحه االستقاللية  ،صة التي يجققيا ويستاز عسمو بالذفافيةيكػف مدتقاًل عغ األنذ
لو الكياـ بعسمو بحخيٍة ومػضػعية، وبغيابيا ال يسكغ تحقيق الشتائج السخجػة مغ 

ـٍ محايجة وغيخ  إذ ،التجقيق الجاخمي تدسح االستقاللية والذفافية لمسجقق بإصجار أحكا
لظ مغ خالؿ السكانة التشطيسية متحيدة ضخورية لحدغ سيخ التجقيق. ويتحقق ذ
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عغ مكتبو ويقجـ  رئيذ كياف التجقيق الجاخمي مدؤوالً يكػف  إذوالسػضػعية الفخدية. 
التقاريخ إلى السفتر العاـ السخػؿ بتعديد االستقاللية وضساف غصاٍء واسع لمتجقيق، 

ـٍ كاٍؼ لتقاريخ التجقيق، واتخاذ إجخاءاٍت مالئسة بشاًء عمى تػ  صيات وإيالء اىتسا
التجقيق. ويكػف رئيذ السكتب عمى اتراٍؿ مباشخ مع مدؤولي الػزارة وغيخىع مغ 
السدؤوليغ. وكحلظ عمى كياف التجقيق الجاخمي ضساف اف العسل الحؼ يقػـ بأدائو 
يترف بالذفافية. وتذسل الذفافية اشالع مغ يتع التجقيق عمييع حػؿ تقجـ عسمية 

يق بصخيقٍة يْؤمغ فييا بسحرمة عسمو مع عجـ جػاز ويؤدؼ السجقق عسمية التجق ،التجقيق
تقجيع أؼ تشازالٍت نػعية ُميسة. كسا ال يجػز وضع السجقق في مػاقف يذعخ فييا بأنو 
ـٍ ميشية مػضػعية. ويجب تفادؼ السػاقف التي تؤدؼ إلى  غيخ قادٍر عمى إصجار أحكا

يغ بسيسٍة محجدة. تحيٍد أو تزارٍب محتسل أو فعمي في السرالح عشج تكميف السجقق
 (ٕ٘ٔٓ،)معاييخ الجػدة في التجقيق 

أف استقاللية اقداـ ووحجات التجقيق الجاخمي لمسرارؼ باألنذصة التي  إذ
وعميو يجب  ،تتػلى تجقيقيا تدسح ليع بأجخاء تقييع عادؿ وغيخ متحيد لتمظ األنذصة
معيج السجققيغ أف يكػف مختبط بأعمى سمصة بالسشذأة وذلظ ألداء ميامو بذكل فعاؿ )

 .( ٖٚ-ٕٖ: ٕٓٔٓ،الجاخمييغ 
( مغ معاييخ التجقيق الجاخمي الحؼ يختز باستقاللية ٓٓٔٔإفَّ السعيار)

أف اليجؼ الخئيذ ليحا السعيار ىػ الحفاظ عمى استقاللية التجقيق و  ،السجقق الجاخمي
 الوأعسالجاخمي عغ األنذصة التي تتػلى عسمية تجقيقيا حتى يحقق التجقيق الجاخمي 

. وأف تػفيخ االستقاللية يدسح لمسجققيغ الجاخمييغ اجخاء التقييع بحخية ومػضػعية
تجقيقيا. ويتزسغ ىحا السعيار جانبيغ رئيديغ  وغيخ الستحّيد لألنذصة التي يتعالعادؿ 

 ةً جدًء مغ الػحجة وبالتالي ال يسكغ أف تكػف مدتقم يتسثالف بػحجة التجقيق الجاخمي
ويجب أف تختبط وحجة التجقيق الجاخمي بأعمى مدتػػ إدارؼ في ، برػرة تامة عشيا
االتراؿ مباشخة باإلدارة العميا بعيجًا عغ أؼ ل أف يتيح ليا  فخصة جالسؤسدة، مغ أ

يجب اف تكػف  إذوكحلظ السػضػعية  .جخل مغ األقداـ واإلدارات األخخػ ضغػط أو ت
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 ،ت الخاصة بالتجقيق )حبيب وحجة التجقيق الجاخمي مػضػعية في ادائيا لمعسميا
ٕٓٔٚ  :ٕٖ٘ ). 

تقع مدؤولية  إذالكفاءة السيشية  فيػأما السعيار الثالث لعسل التجقيق الجاخمي 
الكفاءة السيشية عمى عاتق كياف التجقيق الجاخمي وكل مجقق. ويعيج مجيخ كياف 

عارؼ التجقيق الجاخمي مياـ التجقيق إلى مجققيغ يتحمػف مجتسعيغ بسا يمـد مغ الس
الكفاءة في  جُتع ،والسيارات واالختراصات لمشيػض بسياـ التجقيق عمى نحٍػ مشاسب

تصبيق معاييخ التجقيق الجاخمي وإجخاءاتو وأساليبو ضخوريًة في أداء عسميات التجقيق. 
ف أ ذإ ،جققفالكفاءة تعشي القجرة عمى تصبيق السعخفة في السػاقف التي يػاجييا الس

حاسبة وتقشياتيا ضخوريًة لمسجقق الحؼ يجقق وعمى نصاٍؽ واسع الكفاءة في مبادغ الس
يجب فيع مبادغ اإلدارة إلدراؾ وتقييع حجع وشبيعة كسا  .الدجالت والتقاريخ السالية

وفيع ذلظ يعشي قجرة  ،الجيجة لألعساؿ وأىسيتيا الشدبيةاالنحخافات عغ السسارسات 
يػاجييا والتعخؼ عمى السجقق عمى تصبيق معارفو الػاسعة عمى السػاقف التي 

 إذ ،االنحخافات الكبيخة، والقجرة عمى إجخاء البحػث الزخورية لمتػصل إلى حٍل معقػؿ
كالسحاسبة واالقتراد والقانػف والسالية وإدارة  لمعمػـ االخخػ اإللساـ بسبادغ اإلدارة  يعج

القجرة عمى السذاريع واألساليب الكسية ونطاـ الحاسػب ضخورًيا. فاإللساـ بيا يعشي 
التعخؼ عمى السذاكل القائسة والسحتسمة وتحجيج البحػث اإلضافية التي يتعيغ إجخاؤىا 

 (ٕ٘ٔٓ،)معاييخ الجػدة في التجقيق  والسداعجة التي يشبغي الحرػؿ عمييا.
اف كفاءة االداء لمتجقيق الجاخمي تتسثل بقجرة السجقق الجاخمي عمى تصبيق 

خمي وتتحقق ىحه الكفاءة مغ خالؿ السيارات والسعخفة السعاييخ الخاصة بالتجقيق الجا
اذ يشبغي اف تكػف كفاءة التجقيق  ، IIAالسدتسخة لمسجقق الجاخمي والتي نرت عمييا 

الجاخمي مغ اولػيات السرارؼ ألنيا تعػد بالسشفعة عمى السرخؼ وبالتالي تحقيق 
 (Utami،ٕٙٔٓ: 3٘ (االىجاؼ
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 إذفيتسثل بشصاؽ التجقيق الجاخمي  الجاخميأما السعيار الخابع لعسل التجقيق 
عسميات الحػكسة يتزسغ نصاؽ التجقيق أربعة مجاالٍت ىي أنطسة إدارة السخاشخ و 

 جػدة األداء في الكياـ بالسدؤوليات السدشجة.الزػابط الجاخمية و و 
ىشاؾ  اذ يػجج ،مياـ التجقيق فيػ لعسل التجقيق الجاخمي اما السعيار الخامذ

صػيخ الشطاـ ت مغ بيشياالػضائف التي يقػـ بيا السجقق الجاخمي و السياـ و  العجيج مغ
 مخاقبةمتابعة و ، ومغ خالؿ إعادة الشطخ فييسا و نطاـ الخقابة الجاخميةالسحاسبي و 

تصبيقاتيسا وتقجيع السقتخحات الالزمة لتصػيخىا وكحلظ اختيار السعمػمات السالية 
األرصجة واإلجخاءات وفحز ات التفريمية لمسعامالت و إجخاء االختبار التذغيمية و و 

فعاليتيا بسا في ذلظ الزػابط غيخ السالية كفايتيا و الججوػ االقترادية لمعسميات و 
كحلظ الستصمبات الخارجية األخخػ و لمسشذأة وفحز االلتداـ بالقػانيغ واألنطسة و 

تقجيع مػضػعي و رأؼ مدتقل و  االلتدامات بالدياسات واألوامخ اإلدارية األخخػ وتقجيع
ىػ تقييع وتحديغ فعالية إدارة السخاشخ االستذارات لإلدارة لخجمة اليجؼ األساسي و 

وكحلظ عسل التػصيات الالزمة بذأف رفع الكفاءة  ،عسميات الحػكسةوالخقابة و 
لخبع التذغيمية لمسشذأة والتػافق مع اإلدارة عمى خصة التجقيق الدشػية وإصجار التقاريخ ا

اـ بأؼ مياـ أخخ تتصمبيا الدشػية إلى لجشة التجقيق أو السجمذ اإلدارؼ وكحلظ الكي
 .( ٔٗ :ٕٛٔٓ،)قمقػؿ  اإلدارة

 يعج إذ ،إدارة وضيفة التجقيق الجاخمي فيػ لعسل التجقيق الدادساما السعيار 
رئيذ كياف التجقيق الجاخمي مدؤواًل عغ سيخ عسل السكتب بفاعمية. وتذسل ىحه 

مة التي أقخىا السدؤولية ضساف أف تمبي أعساؿ التجقيق األغخاض والسدؤوليات العا
وكحلظ يكيِّع نذاُط التجقيق الجاخمي إدارَة السخاشخ وعسميات  ،مكتب السفتر العاـ

الخقابة والحػكسة ويديع في تحديشيا باستخجاـ شخيقٍة مشيجية ونطامية. وبشاًء عمى 
ع مكتب التجقيق الجاخمي كفاية وفعالية الزػابط التي تذسل نتائج تقييع السخاشخ يكيِّ 

ويذسل ذلظ مػثػقية السعمػمات السالية  ،حػكسة الػزارة وعسمياتيا ونطع السعمػمات فييا
والتذغيمية وصحتيا، وفعالية وكفاءة العسميات، وحساية األصػؿ، واالمتثاؿ لمقػانيغ 
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اخمي ويقجـ تػصياٍت مشاسبة لتحديغ عسميات ويكيِّع مكتب التجقيق الج ،والمػائح والعقػد
الحػكسة بسا يكفل تحقيق األىجاؼ الستسثمة بتعديد األخالؽ والكيع السشاسبة داخل 
السؤسدة، وضساف فعالية إدارة األداء والسداءلة، وإبالغ السعمػمات حػؿ السخاشخ 

الػزارة والخقابة لمجيات السشاسبة داخل السؤسدة، وتشديق األنذصة بيغ مدؤولي 
وكحلظ استخجاـ مػارد  ،والسجققيغ الخارجييغ والجاخمييغ ونقل السعمػمات إلييع بفاعمية

وبحلظ تتصابق أعساؿ التجقيق مع معاييخ  ،وضيفة التجقيق الجاخمي بكفاءٍة وفاعمية
 (ٕ٘ٔٓ،)معاييخ الجػدة في التجقيق  التجقيق الجاخمي

ة تتزسغ كل مجاميع رئيد ةثالث وتشقدع معاييخ التجقيق الجاخمي الجولية الى
يخ الرفات التي تسثمت السجسػعة األولى بسعاي إذ ،مغ السعاييخ الفخعية اً مجسػعة عجد
خ االداء والتي تأخح الخقع ة الثانية ىي معايي( والسجسػعة الخئيدٓٓٓٔتأخح الخقع )

 .( Shaban، 2014: 14( أما السجسػعة الثالثة فيي معاييخ التشفيح )ٕٓٓٓ)
تعخؼ جػدة التجقيق بأنيا قجرة عسمية التجقيق عمى اكتذاؼ : جهدة التجقيق

، والحج مغ عجـ تساثل السعمػمات الساليةوالتقخيخ عغ األخصاء الجػىخية في القػائع 
مجػ السصابقة مع كسا عخفت عمى انيا  (Salhi،2010:941)،بيغ اإلدارة والسداىسيغ

األنذصة واألعساؿ اليػمية خاقبة األداء و تدعى السشطسات عمى م إذالستصمبات، 
لمػصػؿ إلى أعمى درجة مغ درجات الجػدة، وذلظ مغ خالؿ تقميل األخصاء وكذف 
االنحخافات بالذكل الحؼ يؤدؼ إلى تمبية احتياجات اإلدارة فيسا يتعمق بجػدة التجقيق 

: ٕٕٔٓ،خخوف شطاـ الخقابة الجاخمية )نػر واي التي تدتشج إلى األداء الجيج لالجاخم
ٕ٘ٚ ) 

  :اهمية جهدة التجقيق الجاخمي
مػغ خالؿ  تفيػع الستصمبػات والػفػاء بيػابتتسثل اىسية جػدة التجقيق الجاخمي، 

 تػاج الييػا مختمػف األشخاؼ،الػفػاء بالخػجمات التػي تحتفيػع متصمبػات التػجقيق الػجاخمي و 
الحاجة الى اعتبار العسمية مغ و  غيشتطخىا زبائغ التجقيق الجاخمييالتػقعات التي و 

مشطػر الكيسة السزافة مغ خالؿ اعتبار العسميات التي تقػـ بيا وضيفػة )خجمػة( 
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لجسيع األشخاؼ لمسرخؼ و  ياالكيسة السزافة السشتطخ تحكيقو التػجقيق الػجاخمي، 
رج ويق، نتائج عغ أداء وفاعمية العسمياتالحرػؿ عمى  وكحلظالسدتفيجة مغ خجماتيا 

فاعمية بيا تحقيق الشتائج السشتطخة مغ جسيع األشخاؼ، مػغ خالؿ االداء الجيػج و 
 ،اوصيف) عاتقيا مىاـ التي تقع ععسميات وضيفة التجقيق الجاخمي في تشفيج السي

ٕٓٔٙ  :ٔٓٔ). 
( يجب اف يحتػؼ نذاط التجقيق الجاخمي IIA) ووفقا لسعيج السجققيغ الجاخمييغ

واف  ،يغصي جسيع جػانب التجقيق الجاخميتحديغ الجػدة عمى بخنامج ضساف و 
 ،يتزسغ البخنامج تقييسا لسصابقة نذاط واجخاء ات الخقابة الجاخمية لمسعاييخ السعتسجة

وتقييسا اللتداـ السجققيغ الجاخمييغ بقػاعج الدمػؾ االخالقي وبخنامج ضساف وتحديغ 
 ( Onwura، ٕٚٔٓ(الجػدة 

جػدة التجقيق الجاخمي مشيا السػضػعية في  تؤثخ عمى عجة عػاملىشاؾ و 
التجقيق وكحلظ دعع االدارة لعسميات التجقيق الجاخمي واستقاللية السجقق الجاخمي 
واالستفادة مغ الػضائف التي يقػـ بيا السجقق الجاخمي كأداة لتػجيو االدارة لمسرخؼ 

  .( Dellai &omri ،2016 :2الحؼ يشتسي اليو)
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 ثالث : الجانب التطبيقيالمبحث ال
 ي :تأيكما  كانتأواًل : معالجات التحميل االحرائي المدتخجمة 

 .التكخارات والشدب السئػية، الستػسط الحدابي، االنحخاؼ السعيارؼ 
 ثانيًا : تم اعتماد ميزان تقجيري لمقياس ليكارت الخماسي و كما يمي:

 ( ميزان مقياس ليكارت الخماسي1ججول )

 
 ثالثاً ثبات اداة الجراسة : 

 اة لمجراسة تع ايجاد معامل )كخونباخ ألفا( لمثبات،لمتأكج مغ ثبات االد     
Cronbach Alpha  لفقخات البحث، والججوؿ أدناه يبيغ ىحه السعامالت، واُعتبخت

 (، فسا فػؽ .60%أف الشدبة السقبػلة ) إذىحه الشدب مشاسبة لغايات ىحه الجراسة 
 

 

 

 

 

 االتجاه العام لمتهسطا االستجابة

 عجم االتفاق تماما 1880الى  1من  غير مهافق بذجة

 عجم االتفاق 2860الى  1881من غير مهافق

 المحايجة 3840الى  2861 محايج

 االتفاق 4820الى  3841 مهافق

 االتفاق تماماً  4820اكبر من  مهافق بذجة
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 ( 2جذول )

 يعايم االذساق انذاخهً كروَثاخ انفا 

(Cronbach Alpha )Reliability Statistics 

N of Items 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items Cronbach's Alpha 

40 .919 .942 

  (spssانًصدر : يٍ اعداد انباحث باالعتًاد عهى برَايج انتحهيم االحصائي )

ئسلهح انذاائسح يعايم االذساق انذاخهً ال Cronbach's Alphaاٌ  2يتضح يٍ انجدول رلى 

 % . 06وهي انُسبت اكثر يٍ  942 .تهغد 

 سشػات الخبخة (ٖججوؿ رقع )   

 
Frequenc

y 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

 34.1 34.1 34.1 15 سشة ٘اقل مغ 

 56.8 22.7 22.7 10 سشة ٓٔسشة الى اقل مغ   5

 77.3 20.5 20.5 9 سشة ٘ٔسشة الى اقل مغ  10

 100.0 22.7 22.7 10 سشة فأكثخ 15

Total 44 100.0 100.0 
 

 المرجر : من اعجاد الباحث 

 السؤىل العمسي(ٗججوؿ رقع )

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

 6.8 6.8 6.8 3 دبمػـ

 81.8 75.0 75.0 33 بكالػريػس

 86.4 4.5 4.5 2 معيج عخبي لمسحاسبيغ

 100.0 13.6 13.6 6 جدتيخما

Total 44 100.0 100.0 
 

 المرجر : من اعجاد الباحث 
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 التخرز العمسي(٘ججوؿ رقع )

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

 36.4 36.4 36.4 16 محاسبة

 75.0 38.6 38.6 17 مالية مرخفية

 84.1 9.1 9.1 4 ادارة االعساؿ

 100.0 15.9 15.9 7 اقتراد

Total 44 100.0 100.0 
 

 المرجر : من اعجاد الباحث
 

 
 المرجر : من اعجاد الباحث
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 االستقاللية (7ججول رقم )

 أسئمة المحاور ت

مهافق 

 بذجة
 محايج مهافق

غير 

 مهافق

غير 

مهافق 

 بذجة

متهسط 

 مرجح

Mean 

 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

االتجاه 

 العام
 العجد العجد العجد العجد جدالع

% % % % % 

5 
السجقق الجاخمي  يتستع

السرخؼ  في
 باالستقاللية

11 19 14 0 0 
 مهافق ٖٜٚ٘ٚ.ٓ ٖٜٛٔ.ٖ

25 4382 3188 0 0 

6 
يستاز عسل السجقق 

في  الجاخمي
 السرخؼ بالذفافية

11 31 2 0 0 

ٗ.ٕٓٗ٘ ٓ.ٜٕ٘ٓٗ 

اتفق 

 0 0 485 7085 25 تماماً 

7 
تكػف احكاـ السجقق 
الجاخمي في السرخؼ 

 محايجة وغيخ متحيدة

12 21 11 0 0 ٗ.ٕٕٓ

ٚ 
 مهافق ٖٓٓٔٚ.ٓ

2783 4787 25 0 0 

8 

يكػف السجقق الجاخمي 
في السرخؼ عمى 
اتراؿ مباشخ مع 

 االدارة

24 20 0 0 0 

485455 0850369 
اتفق 

 0 0 0 4585 5485 تماما

9 

الجاخمي يؤدؼ السجقق 
في السرخؼ عسمو 
بصخيقة تؤدؼ الى عجـ 
تقجيع تشازالت نػعية 

 وذات اىسية

9 35 0 0 0 

482045 0840803 
اتفق 

 0 0 0 7985 2085 تماما

 المرجر : من اعجاد الباحث 
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 ( الكفاءة والعشاية السيشية  ٛججوؿ رقع )

 أسئمة المحاور ت

مهافق 

 بذجة
 محايج مهافق

غير 

 مهافق

هافق غير م

 بذجة

متهسط 

 مرجح

Mean 

 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

االتجاه 

 العجد العجد العجد العجد العجد العام

% % % % % 

10 

يعسل السجقق الجاخمي 
عمي بحؿ العشاية 
السيشية الالزمة عشج 
الكياـ بعسمو في 

 السرخؼ

14 30 0 0 0 

483182 0847116 
اتفق 

 0 0 0 6882 3188 تماما

11 

يتستع السجقق الجاخمي 
باألمانة والشداىة 
والسػضػعية عشج 

 قيامو بسدؤولياتو

28 16 0 0 0 

ٗ.ٖٙٙٗ ٓ.ٗٛٙٙٔ 

اتفق 

 0 0 0 3684 6386 تماما

12 
قجرة السجقق عمى 
إتباع السبادغ 
السحاسبية السػضػعة 
 عشج قيامو بالتجقيق .

12 32 0 0 0 
ٗ.ٕٕٚٚ ٓ.ٗ٘ٓٔ 

اتفق 

 0 0 0 7287 2783 ماتما

13 
يحخص السجقق 
الجاخمي عمى نيل ثقة 

 العسيل وحفع أسخاره

14 27 3 0 0 
ٗ.ٕ٘ٓٓ ٓ.٘ٚ٘ٙٚ 

اتفق 

 0 0 688 6184 3188 تماما

14 

يخشح السجقق مغ قبل 
السرخؼ لمسذاركة 
في دورات التعميع 

 السدتسخ

9 16 16 3 0 

 مهافق ٘ٔٛٚٛ.ٓ ٘ٗٓٚ.ٖ
2085 3684 3684 688 0 

 المرجر : من اعجاد الباحث 
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 ( نصاؽ العسل ٜججوؿ رقع )

 أسئمة المحاور ت

مهافق 

 بذجة
 محايج مهافق

غير 

 مهافق

غير 

مهافق 

 بذجة

متهسط 

 مرجح

Mean 

 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

االتجاه 

 العام
 العجد العجد العجد العجد العجد

% % % % % 

15 

جقق الجاخمي يعسل الس
عمى مخاجعة وتقييع 
نطاـ الخقابة الجاخمية 

 في السرخؼ

7 29 8 0 0 

 مهافق ٜٛٔٓ٘.ٓ ٖٜٚٚ.ٖ
1589 6589 1882 0 0 

16 

يحخص السجقق 
الجاخمي في السرخؼ 
عمى التأكج مغ مػثػقية 
السعمػمات وقياسيا 
وترشيفيا واالبالغ 

 عشيا

6 35 3 0 0 

 مهافق ٕٕٚ٘ٗ.ٓ ٕٛٙٓ.ٗ
1386 7985 688 0 0 

17 

يستثل السجقق الجاخمي 
في السرخؼ 
لمدياسات والخصط 
والقػانيغ واإلجخاءات 

 واالنطسة

16 23 5 0 0 

ٗ.ٕ٘ٓٓ ٓ.ٙ٘ٔٗٚ 

اتفق 

 0 0 1184 5283 3684 تماما

18 

يخصج السجقق الجاخمي 
ويكيع فعالية نطاـ ادارة 
 السخاشخ في السرخؼ

8 21 15 0 0 

 0 0 3481 4787 1882 فقمها ٖٖٗٔٚ.ٓ ٜٓٗٛ.ٖ

     

 المرجر : من اعجاد الباحث 
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 ( اداء مهام التجقيق10ججول رقم )

 أسئمة المحاور ت

مهافق 

 بذجة
 محايج مهافق

غير 

 مهافق

غير 

مهافق 

 بذجة

متهسط 

 مرجح

Mean 

 

االنحراف 

 المعياري 

االتجاه 

 العام
 العجد العجد العجد العجد العجد

% % % % % 

19 
يعسل السجقق الجاخمي في السرخؼ 
عمى التخصيط لعسمية التجقيق 

 وتحجيج االىجاؼ 

2 28 14 0 0 
 مهافق ٗٓٗٗ٘.ٓ ٖٕٚٚ.ٖ

485 6386 3188 0 0 

20 
يحرل السجقق الجاخمي عمى 
معمػمات اولية عغ االنذصة 

 السدمع تجقيقيا في السرخؼ

6 27 6 5 0 
 مهافق ٖٙٗٔٛ.ٓ ٕٚٚٚ.ٖ

1386 6184 1386 1184 0 

21 
يعسل السجقق الجاخمي في السرخؼ  
عمى تحجيج السػارد الالزمة لتشفيح 

 اعساؿ التجقيق

6 32 6 0 0 
 مهافق ٕٕٚٛ٘.ٓ ٓٓٓ.ٗ

1386 7287 1386 0 0 

22 
يعسل السجقق الجاخمي عمى اجخاء 
مدح ميجاني لمتعخؼ عمى االنذصة 
والزػابط السدمع تجقيقيا في 

 رخؼالس

6 30 8 0 0 
 مهافق ٗٚٛٙ٘.ٓ ٜ٘ٗ٘.ٖ

1386 6882 1882 0 0 

23 

يعسل السجقق الجاخمي عمى جسع 
السعمػمات وتحميميا وتفديخىا 
وتػثيقيا بسا يزسغ التدامو 
بالسػضػعية وتحقيق اىجاؼ 

 التجقيق في السرخؼ

8 31 5 0 0 

 مهافق ٗٙ٘ٓٛ.ٓ ٜ٘ٗ٘.ٖ
1882 7085 1184 0 0 

24 
لسجقق الجاخمي بعج االبالغ يقـػ ا

عغ نتائج التجقيق بعسمية الستابعة 
لزساف اتخاذ اجخاءات مشاسبة 

 استشادا الى نتائج التجقيق

10 23 11 0 0 
 مهافق ٙٗٛٛٙ.ٓ 389773

2287 5283 25 0 0 
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 تجقيق الجاخمي ( ادارة وضيفة الٔٔججوؿ رقع )

 أسئمة المحاور ت

مهافق 

 بذجة
 محايج مهافق

 غير

 مهافق

غير 

مهافق 

 بذجة

متهسط 

 مرجح

Mean 

 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

االتجاه 

 العام
 العجد العجد العجد العجد العجد

% % % % % 

25 

يكَيع نذاط التجقيق 
الجاخمي في السرخؼ 
ادارة السخاشخ 
وعسميات الخقابة 
والحػكسة ويديع في 

 تحديشيا 

5 29 5 5 0 

 مهافق ٖٔٓٓٛ.ٓ ٕٚٚٚ.ٖ
1184 6589 1184 1184 0 

26 

يزع مدؤوؿ التجقيق 
في السرخؼ خصط 
تتشاسب مع 

السدؤوليات 
والرالحيات السشػشة 

 لسػضفي التجقيق

7 36 1 0 0 

 مهافق ٛٙٛٓٗ.ٓ ٖٗٙٔ.ٗ
1589 8188 283 0 0 

27 
يزع مدؤوؿ التجقيق 
بخنامج الختيار 
وتصػيخ السجققيغ في 

 السرخؼ

5 28 11 0 0 

 مهافق ٜٜٔٗ٘.ٓ ٖٙٙٛ.ٖ
1184 6386 25 0 0 

28 

يذخؼ مدؤوؿ التجقيق 
في السرخؼ عمى 
عسل السجقق الجاخمي 
لزساف االلتداـ بسعاييخ 
التجقيق الجاخمي 

 وسياستو وبخامجو

10 26 5 3 0 

ٖ.ٜٖٚٚ 

 مهافق ٕٜٚٓٚ.ٓ
2287 5981 1184 688 0 
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(ٕٔتجقيق الجاخمي في السرارؼ ججوؿ رقع )السحػر الثاني  جػدة ال  

 أسئمة المحاور ت

مهافق 

 بذجة
 محايج مهافق

غير 

 مهافق

غير 

مهافق 

 بذجة

متهسط 

 مرجح

Mean 

 

Std. 

Deviation 

االنحراف 

 المعياري 

االتجاه 

 العام
 العجد العجد العجد العجد العجد

% % % % % 

29 

يتع تحجيج اىجاؼ 
مغ  الخقابة الجاخمية

خالؿ السحافطة عمى 
تأميغ العسميات و 
احتخاـ تحقيق االىجاؼ 
السػضػعة مغ قبل 

 االدارة

7 34 3 0 0 

 مهافق ٜٖٖٚٗ.ٓ ٜٜٓٓ.ٗ
1589 7783 688 0 0 

30 
يتع تحجيج اىجاؼ 
الخقابة الجاخمية مغ 
خالؿ رفع فعالية 

 ونػعية الخجمات 

4 29 8 3 0 
 مهافق ٖٛٓٔٚ.ٓ ٕٚٚٚ.ٖ

981 6589 1882 688 0 

31 
استخجاـ دليل 
االجخاءات وتشفيحه 

 بإحكاـ 

7 29 8 0 0 
 مهافق ٜٛٔٓ٘.ٓ ٖٜٚٚ.ٖ

1589 6589 1882 0 0 

32 
يتسيد دليل االجخاءات 

 بالػضػح والذسػلية 

7 26 11 0 0 
 مهافق ٖٗٓٗٙ.ٓ ٜٜٔٓ.ٖ

1589 5981 25 0 0 

33 
يكػف دليل االجخاءات 
تحت ترخؼ كل مغ 

 و االمخ ييس

6 27 11 0 0 
 مهافق ٚٔٛٔٙ.ٓ ٗٙٛٛ.ٖ

1386 6184 25 0 0 
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34 
اعادة الشطخ في 
مزسػف دليل 
االجخاءات برفة 

 مدتسخة 

6 22 11 5 0 
 مهافق ٖٔٔٙٛ.ٓ 386591

1386 50 25 1184 0 

يتع الفرل بيغ وضائف  35
 الترجيق والترخيح

4 37 3 0 0 
 مهافق ٕٕٛٓٗ.ٓ 480227

981 8481 688 0 0 

36 
يتع الفرل بيغ وضائف 
التشفيح كالسحاسبة 

 والخديشة

6 33 5 0 0 
 مهافق ٕٙ٘ٓ٘.ٓ 480227

1386 75 1184 0 0 

37 
يتع الفرل بيغ مياـ 
السخاقبة والتجقيق مغ 

 خالؿ السخاقبة الحاتية 

9 32 3 0 0 
 مهافق ٕٜٗ٘ٙ.ٓ 480682

2085 7287 688 0 0 

38 
ـ يبيغ ويفدخ وجػد نطا

حكيقة كل حداب 
 مدجل لجػ السرخؼ

14 25 5 0 0 
 مهافق ٗٗٗٛٛ.ٓ 480909

3188 5688 1184 0 0 

39 

تحجيج العسميات االكثخ 
عخضة لألخصار مغ 
قبل السجقق الجاخمي 

 كالػدائع والقخوض

10 26 3 5 0 

 مهافق ٕٖٖٚٛ.ٓ 389318
2287 5981 688 1184 0 

40 
عمػمات يػجج نطاـ لمس

يتع مغ خاللو تقجيخ 
 الشتائج وتحديشيا

7 30 7 0 0 
 مهافق ٓٙٓٚ٘.ٓ 480000

1589 6882 1589 0 0 

 السرجر : مغ اعجاد الباحث 

 : مخرائز الجيسػغخافيةل عخض نتائج البحث وتحميميا
( أعمى ندبة مئػية لتػزيع أفخاد العيشة تبعًا لستغيخ عجد ٖيػضح الججوؿ )

%( ٚ.ٕٕسشة، وتميو ندبة ) ٘%( لعجد سشػات الخبخة أقل مغ ٔ.ٖٗ) سشػات الخبخة
الى اقل  ٘سشة فأكثخ وكحلظ نفذ الشدبة الى فئة مغ  ٘ٔمغ عيشة البحث خبختيع 

الى اقل  ٓٔ%( لمحيغ يستمكػف خبخة مغ ٘.ٕٓسشة، فيسا كانت اقل ندبة ) ٓٔمغ 
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مميغ في السرارؼ حدب سشة وىحا يجؿ عمى التشػع في العيشة لمسجققيغ العا ٘ٔمغ 
 سشػات الخبخة التي عسمػا بيا .

( أعمى ندبة مئػية لتػزيع أفخاد العيشة تبعًا ٗيتبيغ مغ خالؿ الججوؿ رقع )
%( لمتأىيل العمسي )بكالػريػس(، وىي الشدبة األكبخ مغ ٘ٚلمسؤىل العمسي )

صميغ عمى درجة مدتػيات التأىيل العمسي األخخػ، ويمييا في السختبة الثانية ندبة الحا
%( مسا يبيغ اف العيشة السدتيجفة مغ السجققيغ في ٙ.ٖٔ)الساجدتيخ( وبسا ندبتُو )

 . ىع مغ الجرجات العمسية الستقجمة السرارؼ
( يبيغ أف أعمى ندبة مئػية لتػزيع أفخاد العيشة تبعًا ٘وكحلظ الججوؿ رقع )
فية(، مسا يذيخ %( الختراص )عمػـ مالية ومرخ ٙ.ٖٛلستغيخ التخرز العمسي )

الى أف اغمب السجققيغ مغ عيشة البحث ىع حَسمة ىحا التخرز كػنو األكثخ ِصمة 
 %( الختراص ادارة األعساؿ .ٔ.ٜبصبيعة العسل ، بيشسا كانت اقل ندبة )
 :وصف لستغيخات البحث وتحميميا 

سيتع تذخيز الستغيخات  SPSSباالعتساد عمى البخنامج االحرائي 
التكخارات والشدب السئػية والستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية باالستجالؿ عمى 
بالعػامل السؤثخة عمى جػدة التجقيق والستسثمة بالسعاييخ السحجدة مغ   ، ، فيسا يتعمق

يخز السؤىالت العمسية والعسمية  فيسا قبل مكتب األمع الستحجة اإلنسائي في العخاؽ،
شاؾ ندبة اتفق جيجة عمى أف السجقق الجاخمي في اف ى ٙيتزح مغ خالؿ الججوؿ رقع 

 إذالسرخؼ يستمظ السعخفة السشاسبة والسيارات الفشية التي يجب تػافخىا عشج السجقق ، 
%، فيسا جاءت اقل ٖٓٗٔٚٗ.ٓوبانحخاؼ معيارؼ  ٖٗٙٔ.ٗجاء بػسط حدابي 

وبخامج ندبة مػافقة في أف يخشح السجقق الجاخمي مغ قبل السرخؼ لمسذاركة بجورات 
وبانحخاؼ معيارؼ  ٜٜٓ٘.ٖتجريبية مشتطسة تصػر مغ أداء السجقق بػسط حدابي 

فيتزح اف ىشاؾ  ٚ%،  أما فيسا يتعمق بسعيار االستقاللية بالججوؿ رقع ٘ٛٛٔٓ.ٔ
ندبة اتفق بذجة عمى أف يكػف السجقق الجاخمي في السرخؼ عمى اتراؿ مباشخ مع 

%، فيسا جاءت اقل ٜٖٙٓ٘.ٓعيارؼ وبانحخاؼ م ٘٘ٗ٘.ٗاالدارة بػسط حدابي 
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ندبة مػافقة عمى أف يتستع السجقق الجاخمي في السرخؼ باالستقاللية بػسط حدابي 
% ، أما فيسا يخز معيار الكفاءة والعشاية ٖٜٚ٘ٚ.ٓوبانحخاؼ معيارؼ  ٖٜٛٔ.ٖ

يتزح اف ىشاؾ ندبة اتفق بذجة عمى أف يتستع السجقق   ٛالسيشية  بالججوؿ رقع 
 ٖٗٙٙ.ٗألمانة والشداىة والسػضػعية عشج قيامو بسدؤولياتو بػسط حدابي الجاخمي با

%، فيسا جاءت اقل ندبة مػافقة عمى أف يخشح السجقق ٔٙٙٛٗ.ٓوبانحخاؼ معيارؼ 
 ٘ٗٓٚ.ٖمغ قبل السرخؼ لمسذاركة في دورات التعميع السدتسخ بػسط حدابي 

  ٜعسل بالججوؿ رقع % ، أما فيسا يخز معيار نصاؽ ال٘ٔٛٚٛ.ٓوبانحخاؼ معيارؼ 
يتزح اف ىشاؾ ندبة اتفاؽ كبيخة  عمى أف يستثل السجقق الجاخمي في السرخؼ 

وبانحخاؼ  ٕٓٓ٘.ٗلمدياسات والخصط والقػانيغ واإلجخاءات واالنطسة بػسط حدابي 
%، فيسا جاءت اقل ندبة مػافقة عمى أف يخصج السجقق الجاخمي ٚٗٔ٘ٙ.ٓمعيارؼ 

وبانحخاؼ  ٜٓٗٛ.ٖلسخاشخ في السرخؼ بػسط حدابي ويكيع فعالية نطاـ ادارة ا
  ٓٔ%، أما فيسا يخز معيار اداء مياـ التجقيق بالججوؿ رقع ٖٖٗٔٚ.ٓمعيارؼ 

يتزح اف ىشاؾ ندبة اتفاؽ كبيخة  عمى أف يعسل السجقق الجاخمي في السرخؼ عمى 
عيارؼ وبانحخاؼ م ٓٓٓ.ٗتحجيج السػارد الالزمة لتشفيح اعساؿ التجقيق بػسط حدابي 

%، فيسا جاءت اقل ندبة مػافقة عمى أف يعسل السجقق الجاخمي في ٕٕٚٛ٘.ٓ
 ٖٕٚٚ.ٖالسرخؼ عمى التخصيط لعسمية التجقيق وتحجيج االىجاؼ بػسط حدابي 

أما فيسا يخز معيار ادارة وضيفة التجقيق الجاخمي  %،ٗٓٗٗ٘.ٓوبانحخاؼ معيارؼ 
ة عمى أف يزع مدؤوؿ التجقيق في يتزح اف ىشاؾ ندبة اتفاؽ كبيخ   ٔٔبالججوؿ رقع 

السرخؼ خصط تتشاسب مع السدؤوليات والرالحيات السشػشة لسػضفي التجقيق بػسط 
%، فيسا جاءت اقل ندبة مػافقة ٛٙٛٓٗ.ٓوبانحخاؼ معيارؼ  ٖٗٙٔ.ٗحدابي 

عمى يزع مدؤوؿ التجقيق بخنامج الختيار وتصػيخ السجققيغ في السرخؼ بػسط 
أما السحػر األخخ والستسثل  %،ٜٜٔٗ٘.ٓمعيارؼ وبانحخاؼ  ٖٙٙٛ.ٖحدابي 

يتزح اف ىشاؾ ندبة اتفاؽ  ٕٔبجػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ بالججوؿ رقع 
كبيخة عمى أف يتع تحجيج اىجاؼ الخقابة الجاخمية مغ خالؿ السحافطة عمى تأميغ 
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بػسط حدابي  العسميات و احتخاـ تحقيق االىجاؼ السػضػعة مغ قبل االدارة
%، وكحلظ وجػد نطاـ يبيغ ويفدخ حكيقة ٜٖٖٚٗ.ٓوبانحخاؼ معيارؼ  ٜٜٓٓ.ٗ

وبانحخاؼ معيارؼ ٜٜٓٓ.ٗبػسط حدابي  كل حداب مدجل لجػ السرخؼ
فيسا جاءت اقل ندبة مػافقة عمى اعادة الشطخ في مزسػف دليل  %،ٗٗٗٛٛ.ٓ

 %.ٖٔٔٙٛ.ٓوبانحخاؼ معيارؼ  ٜٔ٘ٙ.ٖبػسط حدابي  االجخاءات برفة مدتسخة
 

Model Summary( 13ذول الى )ج
b

 

 

Model Summary
b

 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .534
a

 .285 .169 .43160 

 المرجر : من اعجاد الباحث 
اف معامل ارتباط بيخسغ بيغ الستغيخ التابع والستغيخات  13يػضح الججوؿ رقع      

534.ية بسعجؿ )بمغ قيسة عال إذالسدتقمة 
a( بكيسة معامل تحجيج ).وقيسة 285 )

 % مغ التبياف . ٙٔ( اؼ اف الستغيخات السدتقمة تفدخ 169.معامل التحجيج السعجؿ )
 ANOVAa( 14جذول الى )

 

ANOVA
a

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 2.744 6 .457 2.455 .042
b

 

Residual 6.892 37 .186   

Total 9.636 43    

 المرجر : من اعجاد الباحث 
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042.بمغت ) .Sigاف قيسة  14يػضح الججوؿ رقع 
b( وىي اقل مغ )ٓ.ٓٔ )

وبالتالي تخفس الفخضية الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة اؼ اف االنحجار معشػؼ 
ع الستحجة ويػجج ىشاؾ تاثيخ مغ الستغيخات السدتقمة الستسثمة بسعاييخ مكتب االم

 االنسائي في العخاؽ عمى الستغيخ التابع الستسثل بجػدة التجقيق الجاخمي .
 

Coefficients( 15جدول رلى )                  
a

 

Coefficients
a

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 1.859 .904  2.056 

 640. 106. 226. 145. ًيت وانعًهيتانًؤهالث انعه

 1.212 210. 108. 131. االستمالنيت

 292.- 049.- 168. 049.- انكفاءة وانعُايت انًهُيت

 450. 100. 178. 080. َطاق انعًم

 1.348 280. 181. 244. اداء يهاو انتدليك

 266. 046. 103. 027. ادارة وظيفت انتدليك انداخهي

 عجاد الباحث المرجر : من ا
الخاص بمعامالت التأثٌر ان كل من  15ٌتضح من خالل الجدول رقم 

متغٌرات المؤهالت العلمٌة والعملٌة واالستقاللٌة واداء مهام التدقٌق الداخلً لٌس 

فً الجدول   Tمعنوي على جودة التدقٌق الداخلً والتً تتبٌن من قٌمة  أثرلها 

 الخاص بمعامالت التأثٌر .
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 التػصياتالشتائج و 
 اواًل : الشتائج :

اف السعاييخ السحجدة مغ قبل مكتب االمع الستحجة االنسائي في العخاؽ ليا االثخ 
االيجابي عمى جػدة التجقيق الجاخمي في السرارؼ عبخ دعع عسميات التجقيق بكافة 

 الستصمبات.
يق اف لسعاييخ مكتب االمع الستحجة الستسثمة بشصاؽ العسل وادارة وضيفة التجق 18

الجاخمي والكفاءة والعشاية السيشية ليا االثخ السعشػؼ عمى جػدة التجقيق الجاخمي في 
 السرارؼ العخاقية .

تبيغ مغ خالؿ نتائج الجراسة اف ارتباط السجقق الجاخمي في السرخؼ مع االدارة  28
 لو التاثيخ االيجابي عمى جػدة التجقيق الجاخمي .

قق الجاخمي في السرخؼ لمدياسات والخصط تبيغ عبخ نتائج الجراسة امتثاؿ السج 38
 والقػانيغ واالجخاءات واالنطسة .

يتزح مغ خالؿ الشتائج ىشاؾ تحجيج مغ قبل السجققيغ الىجاؼ الخقابة الجاخمية  48
مغ خالؿ السحافطة عمى تاميغ العسميات واحتخاـ تحقيق االىجاؼ السػضػعة مغ 

 قبل االدارة .
 ثانياً: التػصيات :

 تائج التي تع التػصل الييا يػصي الباحث بالتالي :استشادًا لمش
اشخاؾ السجقق الجاخمي مغ قبل السرخؼ لمسذاركة بجورات وبخامج تجريبية ودورات  .ٔ

 التعميع السدتسخ مغ اجل تصػيخ اداء السجقق داخل السرخؼ.
 يػصي الباحث مشح السجقق الجاخمي االستقاللية الكاممة لتجشب تعخضو لمزغػط . .ٕ
حث عمى مدؤوؿ التجقيق اف يزع بخنامج الختيار وتصػيخ السجققيغ يػصي البا .ٖ

 في السرخؼ مغ اجل االرتقاء بأداء التجقيق.
 يػصي الباحث بإعادة الشطخ بسزسػف دليل االجخاءات برفة مدتسخة . .ٗ
واستفادة الباحثيغ مغ  عخض التقاريخ السالية لمسدتفيجيغ لديادة الذفافية .٘

 .السعمػمات
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 قائسة السرادر
(. الاتح و ذحسٍٍ جىدج انرذلٍك انذاخهً فً ظم انًعاٌٍر انذونٍح 2116نخضر. ) ،وصٍفأ .1

 Monitoring and improving the quality of internal auditing underنهرذلٍك  

the international laws of internal auditing. 

ح ويىضىعٍح انرذلٍك انذاخهً: (، انعىايم انًؤثرج فً ائسرمالن2112ٍحثٍة ، ئسىااٌ دمحم ايٍٍ ، ) .2

 Factors affecting theداائسح يٍذاٍَح عهى والع انًؤئسساخ انحكىيٍح فً كريٍاٌ 

independence and objectivity of internal audit: a field study on the 

reality of government institutions in Garmian ، 3. يجهح جايعح انرًٍُح انثشرٌح 

(4 ، )245-262. 

 Guide to Quality Standards in Auditing ،(2115،)يعاٌٍر انجىدج فً انرذلٍك دنٍم  .3

 https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IRQ . 

فً ذحسٍٍ َظاو انرلاتح  (. دوا انرذلٍك انذاخه2112ًعثذ انىهاب. ) ،َعًٍح  و شٍُخر ،لهمىل .4

 The role of internal audit in improving the internal controlانذاخهٍح 

system. 

ذذلٍك انحساتاخ فً ظم انثٍلح اإلنكرروٍَح والرصاد انًعرفح ( 2114كافً ، يصطفى ٌىئسف ) .5

Auditing in light of the electronic environment and the knowledge 

economy 1، يكرثح انًجرًع انعرتً نهُشر وانرىزٌع ، يصر ، ط . 

 1، االادٌ، عًاٌ ،ط Auditing(، ذذلٍك انحساتاخ 2112كاٌذ ، ئسعىد، ) .6

( ، انًعاٌٍر انذونٍح نهًًاائسح انًهٍُح نهرذلٍك انذاخهً 2111، )يعهذ انًذلمٍٍ انذاخهٍٍٍ  .2

International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing. 

 ( ائسرخذاو يُهج ئسٍجًا ئسرح2112عثذ انُاصر و انُعًًٍ ، دمحم و ئسًٍُا احًذ انراوي، )َىا ،  .2

SIGMA   SIX   فً ضثظ جىدج انرذلٍك انذاخهً ) داائسح يٍذاٍَح عهى انًسرشفٍاخ انخاصح

 The use of the Six Sigmaانحائسج عهى جائسج انجىدج وانرًٍس فً يحافظح عًاٌ( 

approach، SIGMA SIX، in controlling the quality of internal auditing 

(a field study on private hospitals that won the Quality and Excellence 

Award in the Governorate of Amman انًؤذًر انعهًً انسُىي انحادي عشر ركاء ،)

 .252األادٍَح، كهٍح االلرصاد وانعهىو اإلدااٌح، ص ،  األعًال والرصاد انًعرفح، جايعح انسٌرىَح

 IIA، دنٍم انرذلٍك انذاخهً وفك انًعاٌٍر انذونٍح انصاداج عٍ  (2114)،خهف عثذهللا ،انىاداخ  .9

Manual of internal audit in accordance with international standards 

issued by IIA 1، يؤئسسح انىااق نهُشر وانرىزٌع ، ط. 
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