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 شكــر وتقدير
 

عاذًا من بالئه، وسبياًل إلى جنانه، وسببًا لزيادة الحمد اهلل الذي جعل الحمد ثمنًا لنعمائه، م     
إحسانه، واحمده سبحانه وتعالى قد من علي بحب العِلم ومنحني العزيمة واالصرار على السير في 
ركابه وألهمني الصبر على تحمل عنائه، وصلى اهلل على سيدنا محمد خاتم الرسل والهادي إلى 

ن لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"  يطيب لي وأنا انتهي من خير السبل واله الطاهرين، الذي قال "م
 علي عبد الغني الاليذانجاز بحثي أن أتوجه بدايًة بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور 

لتفضله باألشراف على هذه الرسالة وعلى الجهود التي بذلها والمالحظات القّيمة التي أبداها ،وفقه 
العلم خير الجزاء. والشكر والتقدير الى أساتذتي في كلية األعمال جامعة  اهلل وجزاه عني وعن طلبة

الدكتور االستاذ الدكتور محمد مطر االستاذ الشرق األوسط لما قدموه لي من علم ومعرفة ومنهم 
الدكتور عبد الناصر نور الدكتور سامر الدحيات الدكتورة حميدة سميسم االستاذ  ليث الربيعي

محمد النعيمي الدكتور عبد الرحيم القدومي .... كما يقتضي واجب اإلخالص  الدكتوراالستاذ 
التقدم بالشكر الجزيل الى عمادة الدراسات العليا الذين قدموا لي االستشارات العلمية، الشكر 
والتقدير لكل الموظفين في المكتبة العلمية لجامعة الشرق االوسط. وكل الشكر والتقدير الى جميع 

لحقية الثقافية العراقية في المملكة االردنية الهاشمية. والشكر والتقدير الى السادة رئيس الم موظفي
وأعضاء لجنة المناقشة األفاضل لجهودهم الهادفة الى تقويم الرسالة وغنائها. كما أتقدم بجزيل 
ق شكري وامتناني الى رئاسة جامعة الموصل والى زمالئي في قسم الشؤون المالية وقسم التدقي

والرقابة الداخلية واخص منهم مدير الشؤون المالية السيد أيوب حسين ولجميع من قدم يد العون 
والمساعدة. وأقدم الشكر والتقدير والعرفان الى صديقي واخي الذي كان لي سندًا ورفيق دراستي 

اقدم  يراً واخ والشكر والتقدير لألستاذ المهندس قيس عبد الكريم العانيالسيد سمير شاكر العاني.
شكري وتقديري الى عائلتي وعائلة زوجتي التي تحملتني طيلة سنوات دراستي واتمنى من اهلل ان 

عن حسن ظنهم بي، وال يفوتني ان أسجل شكري وامتناني الى كافة الزمالء واألخوان  ألكونيوفقني 
 الذين ساندوني في دراستي 

                                                                      
 

 الباحث                                                                     
 عمر زهير عزالدين                                                                       
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 األهـــداء

 إلى من توالني صغيرًا .. ورعاني كبيرًا 

 ضل الستمراري على الدراسةإلى من كان له الف

 إلى معلمي األول وقدوتي في الحياة

كبارا  والدي.. أجالال وا 
 إلى من حملتني وهنًا على وهٍن 

  إلى من كان دعائها سندًا لي 

 …ينبوع الحنان ... فكانت الجنة تحت قدميها حقاً 

 والدتي حبًا وحناناً   
 ي مسيرتي.. أخوتي وأخواتي إلــى روافد الوفاء أولئك الذين كانوا خير عونًا ف

 حبًا واحتراماً 

 إلى شريكة حياتي ورفيقة دربي التي قامت بمساندتي  في السراء والضراء 

 زوجتي الغالية

 الى نور عيني وسندي البرعم الصغير ولدي 

 زين العابدين

 إلى كل من تمنى لي النجاح والموفقية 

 إليكم جميعًا اهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا
 ووفاءاً  محبةً 



- و -  

 قائمة الـمحـتــويــات

 الصفحة الموضوع
 أ عنوان الرسالة

 ب تفويض
 ج قرار لجنة المناقشة

 د شكر وتقدير
 هـ اإلهداء

 و قائمة المحتويات
 ط قائمة الجداول
 ك قائمة األشكال
 ل قائمة المالحق

 م الملخص باللغة العربية
 س الملخص باللغة اإلنجليزية

 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

1 

 2 (: المقدمة0-0)

 3 (: مشكلة الدراسة 0-5)

 3 (: أهداف الدراسة0-3)

 4 (: أهمية الدراسة0-4)

 5 (: أسئلة الدراسة وفرضياتها 0-2)

 7 (: أنموذج الدراسة0-6)

 8 (: حدود الدراسة0-7)

 8 (: محددات الدراسة0-8)

 8 ها اإلجرائية(: مصطلحات الدراسة وتعريفات0-9)

 
 



- ز -  

 قائمة الـمحـتــويــات

 الصفحة الموضوع
 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 
12 

 13 (: المقدمة5-0)

 14  نظام الرقابة الداخلية(: 5-5)

 29 التدقيق الداخلي(: 5-3)

 36 أداء المدقق الداخلي(: 5-4)

 40 ةالعربية واالجنبي (: الدراسات السابقة5-2)

 49 (: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة5-6)

 الفصل الثالث
 (الطريقة واإلجراءات)منهجية الدراسة 

50 

 51 (: المقدمة3-0)

 51 (: منهج الدراسة 3-5)

 52 (: مجتمع الدراسة 3-3)

 52 عينة الدراسةوالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد  عينة الدراسة (:3-4)

 56 المعلومات البيانات و (: أدوات الدراسة ومصادر الحصول على 3-2)

 58 (: متغيرات الدراسة 3-6)

 58 (: المعالجات اإلحصائية 3-7)

 60 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة(: 3-8)

 61 صدق أداة الدراسة وثباتها(: 3-9)

 الفصل الرابع
  لفرضياتواختبار ا نتائج التحليل االحصائي للدراسة

64 

 65 (: المقدمة4-0)

 65  نتائج التحليل االحصائي للدراسة(: 4-5)

 77 (: تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة4-3)
 78 (: اختبار فرضيات الدراسة4-4)



- ح -  

 قائمة الـمحـتــويــات

 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات 

92 

 93 (: المقدمة2-0)

 93 (: مناقشة النتائج2-5)

 95 التوصيات والمقترحات(: 2-3)

 97 المراجع

 98 المراجع العربية. قائمة أ

 103 المراجع األجنبية ب. قائمة

 101 قائمة المالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ط -  

 قائمة الجــداول

 الصفحة الموضوع الجدول –الفصل 
 53 لموزعة والمسترجعة والصالحة للتحليلوعدد االستبانات ااسماء الجامعات  0 – 3

 54 الخصائص الشخصية والوظيفيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  5 – 3

 61 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة 3 – 3

 62 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس كرونباخ ألفا( 4 – 3

 67 فاعلية البيئة الرقابيةات المعيارية ومستوى المتوسطات الحسابية واالنحراف 0 – 4

4 – 5 
فاعلية اإلجراءات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى 

 الرقابية
68 

فاعلية إدارة تقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  3 – 4
 المخاطر

70 

4 – 4 
فاعلية المعلومات عيارية ومستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم

 واإلتصاالت
71 

 73 اإلستقالليةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  2 – 4

 74 الكفاءة المهنيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  6 – 4

 76 الداخليأداء المدقق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  7 – 4

 77 االلتواء ومعامل به المسموح والتبايننتائج اختبار تضخم التباين  8 – 4

4 – 9 
الرقابة الداخلية نظام نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير فاعلية 

 بمقوماته على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة
79 

4 – 01 
ط بين فاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته مصفوفة معامالت اإلرتبا

 (N=61خصائص التدقيق الداخلي بأبعاده )
82 

4 – 00 
خصائص التدقيق الداخلي نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

 بأبعادها على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة
83 

4 – 05 

لتحقق من األثر المباشر وغير المباشر نتائج اختبار تحليل المسار ل
لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته على أداء المدقق الداخلي في 

الجامعات األردنية الخاصة بوجود خصائص التدقيق الداخلي )اإلستقاللية 
  والكفاءة المهنية( متغير وسيط

88 



- ي -  

 قائمة الجــداول
 

 الصفحة الموضوع الفصل ـ الجدول
 90 ألنموذج المعادلة الهيكلية المواءمةمؤشرات  03 – 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



- ك -  

 قائمة األشكال
  

 الصفحة الموضوع الفصل ـ الشكل 
 7 أنموذج الدراسة 0 – 0

4 – 0 

فاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته األنموذج المقترح لتأثير 
خاصة على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية ال

بوجود خصائص التدقيق الداخلي )اإلستقاللية والكفاءة 
 المهنية( 

91 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ل -  

 قائمة المالحق

 الصفحة الموضوع رقم الملحق
 107 أسماء محكمي أداة الدراسة )االستبانة( 0

 108 أداة الدراسة )االستبانة( بشكلها النهائي 5

 111 رضيات الدراسةنتائج التحليل اإلحصائي إلختبار ف 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- م -  

 الملخص باللغة العربية

 أثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية على أداء المدقق الداخلي
 دراسة ميدانية على الجامعات األردنية الخاصة

 إعــداد الطالب
 الدين عز الدينعز عمر زهير 

 إشـــــراف الدكتور
 الاليذعبد الغني علي 

 

 

بيــان اثــر فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة علــى اداء المــدقق الــداخلي مــن لدراســة إلــى هــدفت ا

 تكــون مجتمــع .لخصــائص التــدقيق الــداخلي فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة الــدور الوســيط خــالل 

والبـال  عـددها  عمـان األردنيةالعاصمة  نطاقالواقعة ضمن الجامعات االردنية الخاصة الدراسة من 

ات، أمـــا عينـــة الدراســـة فقـــد شـــملت المـــديرين المـــاليين والمحاســـبين ومـــدققي الحســـابات ســـبعة جامعـــ

العاصــمة  نطــاقالواقعــة ضــمن الــداخليين ولجــان التــدقيق العــاملين فــي الجامعــات االردنيــة الخاصــة 

(. ولتحقيق أهـداف الدراسـة تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي التحليلـي 11والبال  عددهم ) االردنية عمان

كـــل مـــن تحليـــل االنحــدار البســـيط المتعـــدد وتحليـــل المســـار إلختبـــار فرضـــيات  اســـتخدامإلـــى  إضــافة

 .الدراسة

نظــام ذي داللــة إحصـائية لفاعليـة جـود و  إلــى عـدد مـن النتــائج أبرزهـاوقـد توصـلت الدراسـة  

ي علــى أداء المــدقق الــداخلي فــ (تقيــيم المخــاطر والمعلومــات واإلتصــاالت)بمقوماتــه الرقابــة الداخليــة 

ذي داللــة إحصــائية تــأثير  ووجــود .(  0.05) الجامعــات األردنيــة الخاصــة عنــد مســتوى داللــة

( علــى أداء المــدقق الــداخلي فــي اإلســتقاللية والكفــاءة المهنيــةلخصــائص التــدقيق الــداخلي بأبعادهــا )

تــأثير ذي داللــة إحصــائية ووجــود  .(  0.05)الجامعــات األردنيــة الخاصــة عنــد مســتوى داللــة 
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لفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بمقوماتــه علــى أداء المــدقق الــداخلي فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة 

 .  (  0.05)بوجود خصائص التدقيق الداخلي متغير وسيط عند مستوى داللة 

الجامعــات أن يكــون نظــام الرقابــة الداخليــة فــي  بضــرورة الدراســة أوصــتوفــي ضــوء النتــائج 

ســـطًا ومفهومـــًا ومكتـــوب مـــن حيـــث الممارســـة والتطبيـــق خاليـــًا مـــن التعقيـــد مـــع مباألردنيـــة الخاصـــة 

المدقق على فحص ضوابط الرقابة الداخلية المحاسبية وتقويمها من  . والتركيزضرورة توفير المرونة

تخاذ اإلجراءات التدقيقية المناسبة. وتحديد مخاطر الرقابة الداخلية الداخلي،  وا 

، االردنيـة ،الجامعـات ،مـدقق الـداخليال ،اداء ،فاعليـة م الرقابة الداخلية،نظا :الكلمات المفتاحية 

 .الخاصة
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ABSTRACT 
 

The Impact of Internal Control System Effectiveness on 

Internal Auditor Performance  

A Field Study on Jordanian Private Universities 

 

Prepared by 

Omar Zuhair Ezzalddin Ezzalddin 

 

Supervisor 

Dr. Ali Abdul Ghani AL-Laith 

 

 The study aimed to demonstrate the impact of the effectiveness 

of internal control over the performance of the internal auditor system 

through the the mediator role of the characteristics of the internal audit in 

the Jordanian private universities. The study population consisted of 

Jordanian Private Universities located within the Amman capital amount 

(7) Universities, the study sample included financial managers, 

accountants, internal auditors and audit committees working in the 

Jordanian private universities located within the Amman capital amount 

(61) personal. To achieve the study objectives the study used descriptive 

analytical method in addition uses of both multi-simple regression analysis 

and path analysis to test the hypotheses of the study. 

The study was reached a number of results: there is a significant 

impact of internal control system effectiveness (risk assessment, 

information and communication) on internal auditor performance in 

Jordanian Private Universities at level (  0.05), there is a significant 

impact of internal audit Characteristics (Independence and 
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professional.efficiency) on internal auditor performance in Jordanian 

Private Universities at level (  0.05) and there is a significant impact of 

internal control system effectiveness on internal auditor performance in 

Jordanian Private Universities through internal audit Characteristics as 

Mediate variables at level (  0.05). 

The study recommended that the internal control system in the 

Jordanian private universities be simple and understandable and written in 

terms of practice and application devoid of complexity with the need to 

provide flexibility. Focus on the examination of accounting internal 

controls, evaluation from internal auditor, identify internal control risks and 

take appropriate audit procedures. 

Key words :Internal Control System, Effectiveness, Performance,Internal 

Auditor, Universities, Jordanian, Private. 
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 الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

   المقدمة(: 1ـ  1)
 

المنظمات  قبل من الداخلية بالرقابة إهتمامًا متزايداً  الثالثة األلفية بدايات شهدت

العديد  لها تعرضت التي المالية األزمات واإلنهيارات بعد وخاصةالمتقدمة،  الدول في والمؤسسات

االيطالية  بارماالت وشركة األمريكية المتحدة الواليات في انرون مثلمن الشركات والمؤسسات 

 .الشركات من وغيرها

الرقابة الداخلية في نظام األزمات واإلنهيارات العديد من التساؤالت حول دور  هذه تتبعإذ 

من المهتمين أسباب هذه االزمات  عزا العديد األزمات واإلنهيارات، إذالتعرض لمثل تلك الحد من 

 التدقيق وظيفةب والمؤسسات وعدم إعتماد المنظمات الرقابة أنظمةواإلنهيارات إلى الضعف في 

الرقابية وبالتالي تحقيق الجودة في  النظم لتفعيل تسعى كأداة إعطائها األهمية وعدم الداخلي

لذي دفع بالعديد من المنظمات األمر ا (.98 ،5002، بكري) الخدمات المقدمة أوالمنتجات 

والمؤسسات الصناعية منها والخدمية إلى إنشاء إدارات مستقلة للرقابة الداخلية ودعمها بالكفاءات 

البشرية المؤهلة التي تمكنها من تحقيق أهدافها بفاعلية. وكون الجامعات األردنية الخاصة تسعى 

بفاعلية، فإن ذلك يتطلب منها األخذ بنظر  إلى تحقيق التميز في أدائها وصواًل لتحقيق أهدافها

اإلعتبار متطلبات فاعلية نظم الرقابة الداخلية من بيئة واجراءات رقابية وتقييم المخاطر والمعلومات 

واالتصاالت المستخدمة إضافة إلى تفعيل الممارسات التدقيقية وخصوصًا الداخلية منها نظرًا ألن 

ية المدقق الداخلي وكفاءته المهنية تنعكس بشكل مباشر على خصائص التدقيق الداخلي من استقالل

 أداء المدقق الداخلي. 
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الدمج والمواءمة بين مقومات نظام الرقابة الداخلية وخصائص التدقيق الداخلي وبهذا، يعد 

ضروريًا لتحقيق مستويات أداء عالية للمدقق الداخلي. وعليه جاءت الدراسة الحالية لبيان أثر 

ام الرقابة الداخلية على اداء المدقق الداخلي في الجامعات االردنية الخاصة في ظل فاعلية نظ

 وجود استقاللية وكفاءة المدقق الداخلي المهنية.
 

  مشكلة الدراسة(: 2ـ  1)
 

، في تحقيق التنمية المستدامةالجامعات لتحقيق العديد من اإلنجازات واإلسهامات تسعى 

 اإلدارة وسوء الخلل مظاهر من العديد وجودبات والمشكالت ممثلة تواجه بعض التحديوبذلك فهي 

دارية مالية تجاوزات من عنها نتج وما ، واألمر هنا ينطبق على الجامعات االردنية الخاصة كونها وا 

يسعى مالكوها إلى تحقيق الربح وتحسين تسعى لتحقيق التنمية المستدامة كما  ومؤسساتمنظمات 

التدقيق الداخلي صمام االمان الذي يساعد كثيرًا على الحد من تلك  ويعد ،مستويات االداء

التجاوزات المالية واالدارية وان اداء المدقق الداخلي كثيرًا مايتأثر بفاعلية نظام الرقابة الداخلي وهنا 

هل تؤثر فاعلية نظام الرقابة  الرئيس التالي: التساؤلإثارة من خالل  مشكلة الدراسة الحاليةتكمن 

بوجود خصائص  الجامعات األردنية الخاصة الداخلية بمقوماتها على أداء المدقق الداخلي في

 .التدقيق الداخلي متغير وسيط؟

 

 أهداف الدراسة(:  3ـ  1) 

بيان اثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية على اداء  تهدف الدراسة الحالية بشكل أساسي إلى

لخصائص التدقيق الداخلي بأبعادها  دور الوسيطال المدقق الداخلي وبشكل خاص من خالل

من اجل ان تحقق الجامعات االردنية الخاصة اهدافها في التنمية  (اإلستقاللية والكفاءة المهنية)
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، وتحقيق االرباح وذلك من خالل الحد من التجاوزات المالية واالدارية التي كثيرًا ماترافق العمل 

 لية:وذلك من خالل تحقيق األهداف التا

أداء المدقق الداخلي في الجامعات  على الرقابة الداخليةنظام فاعلية مقومات تحديد أثر  .1

 .األردنية الخاصة

التدقيق الداخلي  خصائص على بمقوماته الرقابة الداخليةنظام فاعلية العالقة بين  التعرف على .2

 .في الجامعات األردنية الخاصة

أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية دها على بيان أثر خصائص التدقيق الداخلي بأبعا .3

 .الخاصة

على  (اإلستقاللية والكفاءة المهنية)تحديد الدور الوسيط لخصائص التدقيق الداخلي بأبعادها  .4

 العالقة بين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وأداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة.

 

 ةأهمية الدراس(: 4ـ  1)
تستمد الدراسة أهميتها من خالل أهمية المتغيرات التي تتعامل معها، وتتلخص هذه  

 األهمية من خالل المعطيات اآلتية:

، من خالل ابراز اهمية الرقابة الداخلية  األهمية كبير من قدر على موضوعاً  تعالج كونها .1

 .ائته في الجامعات الخاصة وهيمنة المالكين على مجريات العمل واستقاللية المدقق الداخلي وكف

 تحديد خالل من الجامعات االردنية الخاصة إدارات كبير بشكل الدراسة نتائج تخدم أن يتوقع .2

 جهة ومن جهة، من وأداء المدقق الداخلي الداخلية الرقابة نظام فاعلية مقومات بين العالقة طبيعة

 .الداخلية الرقابةنظام  فاعلية مقومات بتوفير الجامعات هذهالتزام  مدى ستحدد أخرى

 التصحيحيةاإلجراءات  بعض التخاذ إلدارات الجامعات الخاصة المستقبلية المجهودات ستوجه .3

 .األنظمة هذه في الضعف ونقاط ثغرات إظهار خالل من الداخلية الرقابة نظام في
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 أسئلة الدراسة وفرضياتها(: 5ـ  1)
االهداف المحددة لها، تم صياغة االسئلة وسؤالها الرئيس و إستنادًا إلى مشكلة الدراسة 

 التالية:
)البيئة الرقابية، اإلجراءات الرقابية، تقييم الرقابة الداخلية نظام فاعلية مقومات هل تؤثر  .1

 على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة؟المخاطر والمعلومات واإلتصاالت( 

)البيئة الرقابية، اإلجراءات  بمقوماته الداخلية الرقابةنظام فاعلية بين  يوجد عالقةهل  .2

في الجامعات  خصائص التدقيق الداخليعلى الرقابية، تقييم المخاطر والمعلومات واإلتصاالت( 

 األردنية الخاصة؟

على أداء المدقق ( اإلستقاللية والكفاءة المهنية) بأبعادها خصائص التدقيق الداخليهل تؤثر  .3

 ألردنية الخاصة؟الداخلي في الجامعات ا

الرقابة الداخلية مجتمعة على أداء المدقق الداخلي نظام فاعلية مقومات تؤثر إلى أي مدى  .4

اإلستقاللية بوجود خصائص التدقيق الداخلي متغير وسيط ) في الجامعات األردنية الخاصة

 ؟(والكفاءة المهنية

عتمادًا على أسئلة الدراسة وأنموذجها تم الرئيسة التالية، التي  ةضيصياغة الفر  وعليه، وا 

 سيجرى اختبارها، واستخالص النتائج والتوصيات من خاللها، وذلك على النحو التالي:
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 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO: " البيئـة الرقابيـة، ) بمقوماتـهالرقابـة الداخليـة نظـام ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية لفاعليـة

ـــة، تقيـــيم المخـــاطر وال علـــى أداء المـــدقق الـــداخلي فـــي  (معلومـــات واإلتصـــاالتاإلجـــراءات الرقابي

   ".(  0.05) الجامعات األردنية الخاصة عند مستوى داللة
 

 الفرضية الرئيسة الثانية 

2HO: "بمقوماتـهالرقابـة الداخليـة نظـام فاعليـة بـين داللـة إحصـائية  اتذ عالقـة ارتبـاطوجد ال ت 

التــدقيق  خصــائصو  (يــيم المخــاطر والمعلومــات واإلتصــاالتالبيئــة الرقابيــة، اإلجــراءات الرقابيــة، تق)

 فـي الجامعـات األردنيـة الخاصـة عنـد مسـتوى داللـة( اإلستقاللية والكفاءة المهنيةبأبعاده )الداخلي 

(  0.05)."   
 

 الفرضية الرئيسة الثالثة 

3HO: " اللية والكفـاءة اإلسـتق) التدقيق الـداخلي بأبعادهـا لخصائصال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

  ) علــى أداء المــدقق الــداخلي فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة عنــد مســتوى داللــة (المهنيــة

0.05)." 
   

 الفرضية الرئيسة الرابعة 

4HO: " على أداء المـدقق  بمقوماتهالرقابة الداخلية نظام ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية

اإلسـتقاللية والكفــاءة ) التــدقيق الــداخلي خصـائصصــة بوجــود الـداخلي فــي الجامعــات األردنيـة الخا

   ".(  0.05) متغير وسيط عند مستوى داللة (المهنية
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 أنموذج الدراسة(: 6ـ  1)
 

ا مستقل ذي يبين وجود ثالثة متغيرات أحده( أنموذج الدراسة وال0 - 0يوضح الشكل )

والثالث وسيط  أداء المدقق الداخليتابع وهو  رواآلخبمقومات فاعلية نظام الرقابة الداخلية والمتمثل 

حيث يتضح من أنموذج الدراسة أن المتغير المستقل والمتمثل . خصائص التدقيق الداخليوهو 

يؤثر على المتغير التابع من جهة والوسيط من جهة اخرى. بمقومات فاعلية نظام الرقابة الداخلية 

دقيق الداخلي يؤثر على المتغير التابع، وأخيرًا، كما أن المتغير الوسيط والمتمثل بخصائص الت

 يالحظ أن المتغير المستقل يؤثر على المتغير التابع بوجود المتغير الوسيط.

 

 (1 - 1شكل )
 أنموذج الدراسة

مقومـات لقيـاس  (Fadzil, Haron  & Jantan, 2005: 844 - 866إعـداد الباحـث باإلسـتناد إلـى )
-AL- Shbiel & AL)باالســتناد إلــى و  التــدقيق الــداخلي يــة وخصــائصنظــام الرقابــة الداخلفاعليــة 

Zeaud, 2012: 52 – 64)  أداء المدقق الداخلي.لقياس 
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   حدود الدراسة(: 7ـ  1)

 حدود الدراسة بما يلي: تتمثل

بالجامعات األردنية الخاصة الواقعة ضمن  الدراسة لهذه المكانية الحدود تمثلت الحدود المكانية:

 عاصمة االردنية عمان.ال نطاق

المديرين الماليين والمحاسبين من كافة  تتمثل الدراسة لهذه البشرية الحدود إن الحدود البشرية:

الواقعة ضمن ومدققي الحسابات الداخليين ولجان التدقيق العاملين في الجامعات االردنية الخاصة 

 العاصمة االردنية عمان. نطاق

تراوحت ما بين الفترة من شهر الدراسة، والتي  المستغرقة إلنجازية المدة الزمن :الحدود الزمانية

 .أيلولولغاية نهاية شهر  أيار
 

 محددات الدراسة(: 8ـ  1)

عدم تجاوب بعض الموظفي في الجامعات االردنية الخاصة المبحوثة الواقعة ضمن نطاق     .1

 .العاصمة االردنية عمان في االجابة عن بعض اسئلة االستبانة  

 لدراسات التي تناولت قياس أداء المدقق الداخلي في الجامعات محدودة على حد علم الباحث.ا .2
 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية(: 9ـ  1)

 للمساعدة المنظمة قبل من الموضوعة واإلجراءات والوسائل التنظيمية الخطة: الرقابة الداخلية

 اإلدارة، سياسات وتطبيق المنظمة أعمال تنفيذ وكفاءة ةسالم من والتأكد اإلدارة، أهداف تحقيق في

 وجدت، إن واكتشافها األخطاء ومنع والضياع، الغش من والممتلكات األصول على والمحافظة
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عداد المحاسبية، السجالت واكتمال صحة من التأكد وكذلك  الوقت في السليمة المالية البيانات وا 

 (.126: 2011)غنيمات وصيام،  لها المحدد

إدارة  مجموعة من النظم الرقابة المالية وغير المالية التي تضعهابأنها وتعرف إجرائيًا  

الجامعات األردنية الخاصة بهدف التأكد من االلتزام باإلجراءات المالية اإلدارية فيها والمحافظة 

 على الموجودات وتحقيق أهداف الجامعات بكفاءة وفاعلية.

امعات االردنية الخاصة لألهداف المحددة بالمقارنة مع ما تم مستوى تحقيق الج :الفاعلية

 (.41: 2006التخطيط له )ادريس والغالبي، 

البرامج واالنشطة  نظام الرقابة الداخلية في تحقيق نجاح درجة :فاعلية نظام الرقابة الداخلية

ًا لألهداف المخطط والمرتبطة بالمدى الذي تم تحقيقه من النتائج المرغوبة ووفق المحددة لالهداف

 (.127: 2011لها )غنيمات وصيام، 

مستوى نجاح مجموعة إجراءات نظام الرقابة الداخلية والموارد بأنها وتعرف إجرائيًا  

 خالل: من هاقياس وتمالمستخدمة من قبل الجامعات األردنية الخاصة بتحقيق أهدافها المحددة. 

 في الجامعات األردنية الخاصة والمسؤولين االدارة وظائف والمتضمنة البيئة الرقابية: 

 وأهميتها. الداخلية الرقابة وتصرفاتهم حيال ومواقفهم إتجاهاتهمو

المستخدمة في الجامعات  الرقابية االجراءات من مجموعة وتشمل :االجراءات الرقابية 

 .األخرى الرقابة مكونات بقية فاعلية تحقيق في هاتساعد التياألردنية الخاصة و 

 في الجامعات األردنية الخاصة المسؤولونالنشاط التقييمي الذي يقوم به  يم المخاطر:تقي

  المتضمن تحديد وتحليل المخاطر وطرق االستجابة لها ذات الصلة بالبيانات المالية. 
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 من الموضوعةالتكنولوجية  والوسائل واإلجراءات مجمل السياسات المعلومات واإلتصاالت:

عداد المالية البيانات وتصنيف وتسجيل وتحليل لجمع االردنية الخاصة إدارة الجامعات قبل  وا 

 .النتائج وتوصيل التقارير

 خدمتهاالمستخدمة من قبل المنظمة ل والنشاطات نظمةاأل مجموعة خصائص التدقيق الداخلي:

 لحماية ذةالمتخ االحتياطات قيمة كفاية من والتأكدوالقيود المالية  البيانات دقة ضمانو  تحقيق في

 .(10: 2011)الراوي، المنظمة  ممتلكاتالو  األصول

التدقيق الداخلي المعمول بها في الجامعات  خصائصتوافق بأنها درجة وتعرف إجرائيًا  

 المتطلبات والشروط التي نصت عليها المعايير الدولية للتدقيق الداخلياالردنية الخاصة مع 

  خالل: من هاقياس وتمية. والمتضمنة االستقاللية والكفاءة المهن

عن مصالح ومتطلبات أصحاب  لجنة التدقيقأعضاء والمتضمنة إبتعاد  اإلستقاللية:

 بعيدين عن تأثير الجهة التـيالمصلحة، وأن يكونوا مستقلين باالنشطة التي يقومون بمراجعتها 

 .يتـولون مراجعة عملياتها

 معرفة والمهارة بمقدار يمكنهم منخبرة والبال المدققين  وهي مستوى تمتع  الكفاءة المهنية:

إلى القدرة على  باإلضافةمتابعة انظمة الرقابة الداخلية وتقييمها ومدى االلتزام باجراءات األنظمة 

على معرفة كافية بإعداد التقارير المالية  افهم األمور المحاسبية والتدقيق واإلدارة المالية وان يكونو 

 .او المجال الذي تعمل فيه الخاصة االردنيةالجامعات  اتوبطبيعة نشاط

المدقق الداخلي في تحقيق األهداف المرتبطة بطبيعة  مستوى انجاز أداء المدقق الداخلي:

 (.Zureigat & AL-Moshaigeh, 2014: 74) مسؤولياته والمهام الموكلة له
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نية الخاصة في درجة كفاءة وفاعلية المدقق الداخلي في الجامعات األردبويعرف إجرائيًا  

 إنجاز األعمال الموكلة إليه والمتضمنة فحص وتقييم النواحي المحاسبية والمالية والتشغيلية للمنظمة

 .ودوره في الحد من التجاوزات المالية واالدراية 
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 الفصل الثاني
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 

 المقدمة(: 1ـ  2)

رقابة الداخلية في أي وحدة اقتصادية أهمية كبيرة لما يوفره من إجراءات يحتل نظام ال 

 الهدف من وجود نظام رقابة داخلية هوف ووسائل رقابية فعالة عند مزاولة أي نشاط داخل الوحدة.

حماية موجودات المنشأة واالطمئنان من دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية ولتحقيق الكفاءة 

 وى ولضمان تمسك الموظفين بالسياسات والخطط اإلدارية المرسومة.اإلنتاجية القص

الرقابة الداخلية ال يقتصر على مراقبة النواحي المالية والمحاسبية نظام وبذلك يتضح بأن          

نما يشمل النشاط اإلجمالي للوحدة االقتصادية.  فقط وا 

والمختصة بالشؤون  ،المهنيةوالمنظمات  المنظمات،ذلك بات من الحقائق المعروفة لدى  

وضمان  ،الموجودات للمنظماتنظام الرقابة الداخلية يمثل صمام األمان الذي يحفظ ف ،الرقابية

والسياسات  ،فضاًل عن تحفيز العاملين باإللتزام بالقوانين والتعليمات ،صحة البيانات المالية

قابة الداخلية في العقد األول من هذا وتزايد العناية بنظام الر  ،وتحسين كفاءة التشغيل ،االدارية

وجرى  ،مثل الحوكمة ،وظهور مفاهيم وُأطر تنظيمية جديدة ومهمة ،أثر الفضائح المالية ،القرن

وعلى رأسها إتحاد  ،تأكيد فاعلية نظام الرقابة الداخلية وأحكامه من المنظمات المهنية الدولية

 المحاسبين الدولي.

تطورًا متزايدًا لمواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات، ية التدقيق شهدت لعمكما أن  

ويعد التدقيق الداخلي أحد مقومات نظام الرقابة الداخلية بإعتباره وظيفة داخلية مستقلة يقوم بها فرد 

دارة عن طريق التأكد من أن كافة أنظمة من داخل المنظمة من اجل خدمة اإل أو أفراد أو جهاز
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عمل بشكل كفؤ وفعال لتحقيق أهداف النظام الرقابي كما حددتها اإلدارة، وذلك الرقابة الداخلية ت

بإستخدام طريقة مخططة ومنظمة لتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة وعملية التحكم 

 (.33، 2010المؤسسي )الذنيبات، 
 

 نظام الرقابة الداخلية(: 2ـ  2)

 الرقابة الداخلية بأنظمة ة االهتمامالعوامل المؤثرة في زياد(: 1ـ  2ـ  2)
 

كما أن ، المنظماتالرقابة الداخلية بشكٍل مباشر بتطور حجم وأنشطة  أنظمةتطور  إرتبط 

إذ كانت الوحدات صغيرة ومملوكة من قبل شخص واحد هو القائم بإدارتها ورقابتها وكانت لديه 

إلتساع هيكلية الوحدات ظهور المنظمات  اً المعلومات الشاملة والتفصيلية لكافة النواحي الفنية ونظر 

تساع عن القيام القائمين بإدارتها، األمر الذي أدى إلى عجزهم  هاوواجبات هانطاق أعمال الكبيرة وا 

. فظهرت الحاجة إلى االختصاصات ألجل المساعدة في تنفيذ األعمال بجميع الوظائف بأنفسهم

ين مديرين مهنيين وتفويضهم السلطات، األمر الذي بتعي مالكي المنظماتبسهولة، ونتيجة لذلك قام 

أدى إلى توفير الرقابة الكافية على أعمالهم للتأكد من قيامهم بواجباتهم طبقًا للسياسات المرسومة 

 (.11، 1666، )عثمان لهم

( أن هناك العديد من العوامل 8 – 7، 2002( والليلة )111، 2000إذ يذكر كال من عبداهلل ) 

 لتي أدت إلى زيادة اإلهتمام بانظمة الرقابة الداخلية، وهي:واألسباب ا

 اتساع حجم الوحدات  .1

كبر حجم الوحدات وتعدد عملياتها جعل من الصعب على إدارة الوحدة التعّرف على أوجه ف 

نشاطاتها المختلفة ونتائج أعمالها عن طريق االتصال الشخصي فأصبح لزامًا على القائمين 

على وسيلة أخرى تمكنهم من إدارتها إدارة رشيدة، وقد وجدوا في التقارير بإدارتها االعتماد 
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والكشوفات التحليلية والموازنات وما تحويه من بيانات محاسبية خير وسيلة تعينهم على رسم 

الخطط ومراقبة تنفيذها، وكان ال بد من التأكد من صحة ما تحويه هذه التقارير والكشوفات من 

ومن هنا ظهرت فكرة الرقابة الداخلية على خلوها من أي خطأ أو تالعب، ام ومن بيانات وأرق

 ر.الحسابات والدفات

 وحدة اضطرار اإلدارة إلى تفويض السلطات والمسؤوليات إلى بعض اإلدارات الفرعية بال .5

في الشركات المساهمة حيث انفصال أصحاب رؤوس األموال عن ويتضح هذا األمر  

لذلك نراهم )ممثلين في الهيئة العامة ثرة عددهم وضخامة حجم األنشطة، ب كاإلدارات الفعلية بسب

، ومن أجل إخالء مسؤوليته أمام ى عدد منتخب منهم )مجلس اإلدارة(للمساهمين( يسندون اإلدارة إل

المساهمين يقوم مجلس اإلدارة بتحقيق الرقابة على أعمال هذه اإلدارات المختلفة عن طريق وسائل 

جر  اءات نظام الرقابة الداخلية التي تؤدي إلى اطمئنان مجلس اإلدارة على سالمة العمل ومقاييس وا 

بالشركة، ومن هنا جاء االهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية ووضع الوسائل واإلجراءات التي تكفل 

 لس اإلدارة تحقيق أهدافه الرقابية.لمج

 تطور الشكل القانوني للوحدات  .3

هرت الرغبة في البحث عن األموال الضخمة لزيادة االستثمار، نتيجة كبر حجم الوحدات ظ 

فظهرت المشاركات التجارية ثّم تحّول شكل هذه المشاركات من شركات أشخاص إلى شركات 

أموال، وظهرت الشركات المساهمة التي تميزت بانفصال اإلدارة عن الملكية، وصاحب هذا التطور 

ة، حيث كانت اإلدارة تمارس عملها وكياًل عن المساهمين، تطورًا في نظرية الشركة ونظرية الوكال

إذ تقوم بإدارة المشروع لمصلحتهم وتعمل بوحي من القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية 

، وهي بذلك ترغب في إظهار مدى نجاحها في المهمة الموكلة للمساهمين في اجتماعاتها الدورية

مجموعة من التدابير أهمها وجود نظام رقابة داخلية فّعال يعد إليها، وفي سبيل ذلك عليها أن تتخذ 
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جاه األطراف المعنية بنشاط المفتاح لفاعلية اإلدارة والوسيلة التي تمكنها من إنجاز مسؤولياتها ت

 الوحدة.

 حاجة الجهات الحكومية إلى بيانات دقيقة  .4

ة العاملة داخل البلد تحتاج الجهات الحكومية إلى بيانات دقيقة حول الوحدات المختلف 

 لتستعملها في التخطيط االقتصادي والرقابة الحكومية والتسعير وحصر الكفاءات العلمية 

وما شابه. فإذا ما طلبت هذه المعلومات من وحدٍة ما، فعليها تحضيرها بسرعة ودقة، وهذا هو 

وللجهات  ومتماسكًا. األمر الذي ال يتسنى لها ما لم يكن نظام الرقابة الداخلية المعتمد قوياً 

، حدات وآثارها في االقتصاد القوميالحكومية حاجة إلى بيانات دقيقة ودورية لمتابعة نشاط هذه الو 

ومدى التزامها بمسؤولياتها تجاه المجتمع )كالمساهمة في خطط التنمية وتحمل جزء عادل من 

ة في حماية البيئة من أعباء المجتمع في صورة ضرائب، واستيعاب قدر من العمالة، والمساهم

 التلوث(.

 الحاجة إلى بيانات دقيقة وموثوق بها  .2

تحتاج اإلدارة إلى بيانات دورية عن سير العمل داخل الوحدة وعن مدى ما تّم تحقيقه من  

أهداف وذلك لإلطمئنان على حسن استخدام الموارد المادية واتخاذ القرارات التي تهدف إلى 

اء التي تحدث أثناء التنفيذ، هذا فضاًل عن البيانات التحليلية الالزمة تصحيح االنحرافات أو األخط

لوظيفة التخطيط والمتابعة، ولذلك كان البد من تحديد الوسائل التي يمكن لإلدارة العليا بواسطتها 

متابعة عمليات التنفيذ، وتتمثل هذه الوسائل في التقارير المختلفة التي يتم إعدادها بصورة دورية، 

بد أن تكون هذه التقارير متضمنة للبيانات والمعلومات الدقيقة لتوجيه الوحدة نحو األهداف  وال

، وهذا يتطلب نظامًا محكمًا للتأكد من صحة وسالمة العمليات المالية وعدم المطلوب تحقيقها

 حدوث األخطاء أو التزوير في البيانات المالية المتعلقة بالوحدة.
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 ة موجودات الوحدة مسؤولية اإلدارة عن حماي .6

نتيجة النفصال الملكية عن اإلدارة أصبحت اإلدارة مسؤولة بشكٍل كامل عن حماية  

موجودات الوحدة، ويتطلب ذلك وضع إجراءات تكفل الحفاظ على هذه الموجودات، ولكي تتمكن 

م محكم اإلدارة من القيام بواجباتها تجاه الُماّلك أو المساهمين فإنه يقع عليها مهمة وضع نظا

للرقابة الداخلية والعمل على تطويره وتحسينه وسالمة تطبيقه، إذ إن نجاح اإلدارة أو فشلها يقاس 

 بمدى قيامها بواجباتها ومن أهمها حماية موجودات الوحدة.

 اختالف نطاق التدقيق  .7

عندما كانت الوحدات صغيرة الحجم كان نطاق عمليات التدقيق يتمثل في جميع البيانات  

صة بالوحدة، أي أن التدقيق كان يتم بصورة كاملة لجميع البيانات والمستندات والدفاتر، وذلك الخا

بسبب قلة هذه البيانات أو الدفاتر، إاّل أنه مع تطور التدقيق الذي نجم عن كبر حجم الوحدات، 

للعمليات أصبح التدقيق الكامل لجميع البيانات عملية غير ممكنة، لذا ظهر أسلوب التدقيق الجزئي 

والبيانات وذلك باختيار عينات وتدقيقها، فإذا ثبت عدم وجود أخطاء أو غش في هذه العينات، فإنه 

قياسًا عليها يمكن للمدقق الحكم على صحة وسالمة العمليات التي لم تخضع لعملية التدقيق. لذا 

لدفاتر والمستندات من فقد قّل اعتماد إدارة الوحدة على مدقق الحسابات الكتشاف ما قد يوجد في ا

 غش أو تالعب، وزاد اهتمامها بنظام الرقابة الداخلية لتدقيق ومتابعة جميع العمليات في الوحدة.
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  : المفهوم واألهداف والفاعليةأنظمة الرقابة الداخلية(: 2ـ  2ـ  2)
 

، ففـي بدايـة تناول تعريف نظام الرقابة الداخلية عدد من المنظمات المهنية الدولية واألجنبية

إذ  ،ثـم توسـعت إلـى مراقبـة األصـول األخـرى ،تطبيقات الرقابة الداخلية كانت تركز على مراقبة النقد

مجموعة من اإلجراءات  بأنه (AICPA)من المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين  1631عام  هاعّرف

كتشــاف للمحافظــة علــى النقديــة واألصــول األخــ ،والطرائــق المســتخدمة فــي المنشــأة  ،األخطــاءرى, وا 

 (.214: 2003)اآللوسي، وضمان دقة السجالت 

بأنــه عمليــات تنجــز مــن  (COSO)نظــام الرقابــة الداخليــة مــن لجنــة رعايــة المصــالح ُعــرف 

نهـــا صـــممت لتـــوفير التأكيـــد المعقـــول فيمـــا يتعلـــق بإنجـــ  از األهـــداف التاليـــةمجلـــس إدارة المنشـــأة, وا 

(Boynton,2001:300): 

 يات وفاعليتها.كفاية العمل 

 .إمكانية اإلعتماد على التقارير المالية 

 .اإللتزام بالقوانين واألنظمة المطبقة السارية المفعول 

نشــاط مســتقل وموضــوعي وتوكيــدي  أنــه (IIA)وعّرفــه معهــد المــدققين الــداخليين االمــريكيين 

ستشـــاري صـــمم مـــن أجـــل إضـــافة قيمـــة للمنشـــأة, وتحســـين عملياتهـــا ة فـــي تحقيـــق ويســـاعد المنشـــأ ،وا 

اطر أهــدافها مــن خــالل اإللتــزام بمــنهج نظــامي منضــبط لتقــويم وتحســين فاعليــة كــل مــن إدارة المخــ

 (.2: 2005)الرمحي،  والرقابة وعمليات التحكم

( أهداف الرقابة الداخلية بثالثة أهداف ترتبط بعمليات المنظمة، 110: 2011)السبوع ويحدد 

 سـير مـن التأكـد حـولث أن الرقابـة فـي عمليـات المنظمـة تـدور وتقاريرهـا والقـوانين والتشـريعات. حيـ

 المختلفـة وأنشـطتها المنظمـة عمليـات وكفـاءة فاعليـة خـالل مـن وذلـك أهـدافها تحقيـق نحـو المنظمـة
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 استثمارات وحماية المالئم غير االستخدام من أو الغش أو الفقدان من األصول حماية ذلك متضمنا

 إدارة بااللتزامـات، الوفـاء علـى المنظمـة قـدرة مـن التأكـد األداء، سـينوتح الربحية تحقيق المساهمين،

المنظمـة فتتعلـق المنظمـة. أمـا مـا يـرتبط بتقـارير  المتعلقـة األنشـطة مـن وغيرهـا المختلفـة المخـاطر

 والخارجيـة، الداخليـة لألطـراف والوقتيـةبالتأكـد مـن أعـداد التقـارير الماليـة وغيـر الماليـة المالءمـة 

 من التقارير هذه حماية إلى باإلضافة التقارير، هذه في الواردة المعلومات موثوقية من أكدالت وكذلك

 التأكـد وكـذلك التقديرات، سوء أو األخطاء من خلوها من التأكد الغش، أو االحتيال عمليات حدوث

انين وأخيـرًا، فـإن هـدف القـو  .المالئـم المحاسـبي النظـام وتشـغيل المناسـبة بالسـجالت االحتفـاظ مـن

 االلتـزام إلـى إضـافة ،بالمنظمـة العالقـة ذات والتشـريعات بـالقوانين االلتـزام حـولوالتشـريعات يـدور 

 .المعنية الداخلية والتعليمات بالسياسات

( الى ان نظام الرقابه الداخلية هو عملية SAS 78أشار معيار التدقيق األمريكي )إذ 

لموظفون األخرون ألعطاء تأكيد معقول من أجل مصممة ينفذها مجلس األدارة وادارة المنشأة وا

كما أشار . وكفاءة العمليات فاعليةالمالية و الثقة في التقارير المالية واأللتزام بالقوانين واللوائح 

( المعاد صياغته الى أن نظام الرقابة الداخلية هو عملية يقوم 315معيار التدقيق الدولي )

األدارة أو غيرهم من الموظفين االخرين بتصميمها وتطبيقها  األشخاص المكلفين بنظام الرقابة أو

والمحافظة عليها بهدف توفير تأكيد معقول حول تحقيق أهداف المنشأة من أجل الثقة في التقارير 

المالية المقدمة وفاعلية وكفاءة العمليات وامتثال المنشأة للقوانين واألنظمة المطبقة، حيث أن 

داخلية تتمثل في البيئة الرقابية، االجراءات الرقابية، نظام المعلومات مقومات نظام الرقابة ال

 (.210 - 204، 2015، الحسنةواالتصال، تقدير المخاطر ومتابعة عناصر الرقابة )
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بأن هناك مجموعة من األهداف التي تحققها أنظمة الرقابة  (144، 2001ويذكر الوردات )

 الداخلية، هي:

والبيانات الالزمة إلتخاذ القرارات من قبل اإلدارة وتشمل المعلومات  صحة ونزاهة المعلومات .1

المالية والمعلومات التشغيلية سواء كانت يدوية أو مستخرجة من أجهزة الحاسب اآللي، وهذه 

 المعلومات مفيدة لإلدارة وتعتبر أساسًا للقرارات المتخذة من قبل اإلدارة.

ت والقوانين واالنظمة واإلدارة مسؤولة عن وضع هذه جراءااإللتزام بالسياسات والخطط واإل .5

األنظمة والتعليمات واللوائح ودائرة التدقيق مسؤولة عن فحص وتقييم وقياس مدى اإللتزام باالنظمة 

الموضوعة والتأكد من مدى اإللتزام بتلك السياسات والخطط واإلجراءات والقوانين ذات التأثير الهام 

 رير عن ذلك ما إذا كانت األنظمة ساربة وفعالة.على أعمال المنظمة والتق

حماية األصول والموجودات والممتلكات وذلك من خالل قيام التدقيق الداخلي بفحص مدى  .3

كفاية وسائل المحافظة على األصول وحمايتها من كافة أنواع الخسائر وكجزء من هذه العملية 

هذه الموجودات والممتلكات، ومن حين آلخر يجب على المدققين التأكد من صحة وجود 

يقوم المدققين بعدد من عمليات الجرد لهذه الموجودات والممتلكات أثناء وللمساهمة في هذه الخطة 

 السنة والمشاركة في أعمال الجرد السنوي.

، حيث تعتبر كل دائرة في المنظمة مسؤولة عن وضع فاعليةاستخدام الموارد باقتصاد و  .4

في استخدام الموارد المتاحة وتحديد كفاية  فاعليةمدى االقتصاد والالمعايير المناسبة لقياس 

 استخدام هذه الموارد والمساعدة في خفض التكاليف إلى حدها األدنى.

تحقيق األهداف المرجوة من وضع البرامج واالنشطة الخاصة بالتنظيم وكذلك مدى  ىتقدير مد .2

عتبر اإلدارة العليا مسؤولة عن وضع إنجاز االهداف الموضوعة للعمليات التشغيلية، حيث ت
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األهداف والغايات وتطوير اإلجراءات الرقابية المناسبة، ومن المفترض على المدققين الداخليين 

 قياس مدى تحقيقها وتماشيها مع االهداف.

خاصية من خصائص العمليات والتي تشير إلى بأنها Effectiveness الفاعلية تتمثل 

 (.69، 5008متطلبات المنظمة )إدريس والغالبي، طابقة المخرجات لدرجة م

( إلى قياس الفاعلية من منطلقين داخلي 1893 ،105 - 103) Shipper & Whiteينظرو 

هداف المتعلقة وخارجي، فالفاعلية ضمن البيئة الداخلية تقيم على أساس درجة تحقيق المنظمة لأل

بيئة الخارجية، فإن فاعلية المنظمة تقاس بحجم المبيعات، الحصة السوقية، واألرباح، أما ضمن ال

ستيعابها للتطور إعلى أساس قوتها التنافسية المستندة على درجة قبول منتجاتها وخدماتها، ودرجة 

 تخاذ ردود أفعال تجاهها. إعلى  اقتصادية وقدرتهبداع التكنولوجي، ومدى تحسسها للتقلبات اإلواإل

عند الفاعلية ه من المناسب اإلعتماد على ( أن1883 ،3) Cameron & Whetten يؤيدو 

اإلدارية، نظرًا لما تتطلبه الطبيعة المتشابكة لألهداف المالية و داء في مختلف المجاالت دراسة األ

هتمام، إذ يغطي ميدان الفاعلية أهداف أصحاب إوحاجات األطراف المرتبطة بها من  المنظمية

 مختلف األطراف. ل هدافهذه األ ويعمل على قياسالمصالح في المنظمة، 

كميدان أداء تستطيع  ا( على مفهوم الفاعلية وقدرته1886 ،61 - 63) Porterيحمل و 

البعد التنافسي ضمن هيكل  Porterالمنظمة من خالله التفوق تنافسيًا، ومثل معظم توجهاته يعطي 

نجاز ن للفاعلية مهم إلهتمام بالتحسيهمية في مناقشته لموضوع الفاعلية، إذ يرى أن اإلالصناعة األ

الربحية، ولكنه غير كاف، إذ أن المنظمات التي تتنافس على أساس الفاعلية وتبقى متفوقة على 

 .منافسيها في ضمن نفس الصناعة هي قليلة جداً 

وعلى الرغم من ذلك ما زالت الجهود لتطوير مفهوم الفاعلية قائمة ال سيما في مجال 

( أن أحد أهم 1884 ،160) Thompsonذا السياق يوضح ربطها في قياس االداء، وضمن ه
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بتحقيق األهداف  Effectivenessعني الفاعلية داء هو الفاعلية إلى جانب الكفاءة. إذ تُ األ محاور

هداف تخدام الموارد المتاحة قد أدى إلى تحقيق الغايات والمقاصد واألإسكما أنه يعني التأكد من أن 

 .المرجوة منها

 ( بوجود ثالثة أبعاد لتشخيص مقياس الفاعلية الجيد، وهي:127، 5007)ويبين سرايا 

األول: يرتبط بمدى ما يتمتع به األفراد العاملين في المنظمة والذين يتولون اإلشراف على البرنامج 

 وتنفيذه من مهارة عالية في عملهم ومدى تطوير وتنمية أفكارهم بصفة مستمرة.

 يمي للمنظمة ومدى ما يتميز به من مرونة وغستقرار ووضوح.الثانية: ترتبط بالهيكل التنظ

الثالثة: وتتمثل بوسائل وغايات وأهداف المنظمة التي ترتبط بمدى وجود تخطيط جيد لألهداف 

 والغايات.
 

 أنظمة الرقابة الداخلية خصائص (: 3ـ  2ـ  2)
 

اخلية، تتجسد في العديد من الخصائص النظمة الرقابة الد (23 – 22، 2010د الشرع )ر أو 

 النقاط التالية:

 

 المسؤولياتالفصل بين  .1

ينبغي على الوحدات ان تفصل بين مسووليات العاملين فيها لكي تقلل من احتمال الغش  

او حدوث اخطاء غير متعمدة في البيانات المحاسبية وذلك بافتراض عدم التواطؤ بين موظفين او 

 ء غير متعمدة. اكثر في تنفيذ التالعب اواخفاء أية أخطا
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 كفاءة الموظفين ومالئمة مؤهالتهم لمتطلبات وظائفهم  .5

ان اختيار االفراد العاملين يعد من االمور المهمة التي تؤثر في فاعلية اجراءات الرقابة 

 ي الى عدم تدقيق اهداف المؤسسة.الداخلية وان أي خلل في كفاءة العاملين سيؤد

 ات والسجالت ووقايتهااالجراءات السليمة للعناية بالموجود .3

تعد اجراءات التصديق واعتماد العمليات ذات اهمية في تقويم مسؤولية تنفيذ عملية ما 

 على عدد من االفراد وتسهم هذه االجراءات ايضا في التقريب بين الحكم الشخصي لهؤالء االفراد

 ولمتخذي القرارات.

 زام بالسياسات االدارية المرسومةالتحقق من االلت .4

لمنشأة لن تحصل على أي  منافع من الخصائص التي سبق ذكرها اذا لم يلتزم ان ا

العاملون فيها باتباع تعليمات نظام الرقابة الداخلية وعلى الوحدة ان تتحقق دائما من التزام العاملين 

 .فيها بتلك االجراءات

 وضوح السلطة التي تحدد مسؤوليات معينة الفراد محددين  .2

ولكي يمكن تحقيق  في المؤسسة عدد كبير من العاملين،المختلفة  يقوم باداء الوظائف

الرقابة الفعالة على كل وظيفة من هذه الوظائف ينبغي ان يسأل شاغل الوظيفة عن مجموعة 

يص محددة من الموجودات والمطلوبات او العمليات ويمكن تحقيق هذه المساءلة من خالل تخص

تحقيق ذلك تستخدم المؤسسات مايعرف بدليل اللوائح  ولغرضمسؤوليات محددة الفراد معينين. 

 .للمؤسسةف المبينة على الخريطة التنظيمية واالجراءات لتحديد اختصاصات كل وظيفة من الوظائ
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 وعناصرهاأنظمة الرقابة الداخلية  مقومات(: 4ـ  2ـ  2)
 

ي من خاللها يستطيع الت والعناصريبنى نظام الرقابة الداخلية على مجموعة من المقومات 

إلى مقومات محاسبية ومقومات إدارية، وكما  والعناصرتحقيق اهدافه، إذ تنقسم هذه المقومات 

 يلي:

 أواًل: المقومات المحاسبية ألنظمة الرقابة الداخلية

إذ يتضمن الجانب المحاسبي لمقومات أنظمة الرقابة الداخلية مجموعة من الطرق والوسائل 

 (:32 – 31، 2014ا باآلتي )الجابري، التي يمكن تلخيصه

الدليل المحاسبي: ينطوي الدليل المحاسبي على العمليات الخاصة بتبويب الحسابات بما  .1

 دم من ناحية، واألهداف التي يسعىيتالءم مع طبيعة المنشأة ونوع النظام المحاسبي المستخ

 لتحقيقها من ناحية أخرى.

على درجة عالية من الكفاءة يعتبر من االساسيات  الدورة المستنديه: وجود دورة مستنديه .5

 ادلة االثبات.سي للقيد و للوصول الى نظام جيد للرقابة الداخلية، باعتبارها المصدر االسا

خاصة ئص أنشطتها، خصاالمجموعة الدفترية: تعد المجموعة الدفترية حسب طبيعة المنشأة و  .3

 عدة.دفتر اليومية العامة وما يرتبط به من يوميات مسا

النظام لية المستخدمة ضمن عناصر الوسائل االلكترونية واآللية المستخدمة: تعتبر الوسائل اآل .4

نجاز االعمال، وأحسنة في ضبط و الهام العناصرالمحاسبي داخل المنشأة من  على ذلك مثال  ا 

رامج كذلك مختلف البستخدام في العمليات المحاسبية، و الحاسوب األلكتروني الذي أصبح شائع اال

الوسائل . كما تعتبر هذه آلياً معالجتها مختلف البيانات المحاسبية و المعلوماتية، حيث يتم تسجيل 

 الحد من حدوث األخطاء.من أنجحها في المراقبة و 
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الجرد الفعلي لألصول: معظم األصول التي تملكها المنشأة تتميز بالوجود المادي، وبالتالي  .2

لهذه األصول مثل النقدية التي بحوزة المنشأة، ومعظم االستثمارات  يمكن القيام بعملية الجرد الفعلي

من آالت، سيارات، أراضي، مباني، أثاث، فعملية الجرد هذه تسمح بعملية الرقابة عن طريق 

 مقارنة ما هو مسجل في السجالت المحاسبية مع ما هو موجود فعال.

لمقارنة بين األهداف المخططة والنتائج الموازنات التخطيطية: يتمثل الدور الرقابي في إجراء ا .6

الفعلية، وبيان أسباب االنحرافات لمحاولة تفاديها، وتتطلب عملية الرقابة باستخدام الموازنات، 

تحديدًا دقيقا لتنظيم أهدافه ووظائفه، كذلك تحديد خطوط السلطة والمسؤولية ووجود نظام محاسبي 

 معايير عملية دقيقة.سليم، ووضع 

 لمقومات اإلدارية ألنظمة الرقابة الداخلية: اثانياً 

( مجموعة من المقومات اإلدارية ألنظمة الرقابة 35 – 25، 2002خرون )آحدد السوافيري و 

 الداخلية، هي:

هيكل تنظيمي كفء: تختلف الخطة التنظيمية من منشأة الى أخرى، فكل منشأة يجب أن  .1

، كما يجب على هذه األخيرة أن من قبلها المحددةيكون لها هيكل تنظيمي يتالءم مع األهداف 

 .حتى يسهل فهمهاتتميز بالبساطة والوضوح 

الرقابة الداخلية لتحقيق أهدافها ال تقتصر فقط على تنظيم  منظا فاعليةكفاءة األفراد: إن  .5

محاسبي سليم وتنظيم إداري مالئم، ولكن يجب أن توفر المنشأة مجموعة من الموظفين وروؤساء 

 لعاملين بالمنشأة من ذوي الدرجات العالية في الكفاءة.اإلدارات ا

الوظائف في كل قسم بدرجة كبيرة على اه سليمة: تؤثر سالمة الواجبات و مستويات ومعايير أد .3

الموضوعة  اإلجراءاتالرقابة الداخلية وعلى كفاءة العمليات الناتجة عن هذا األداء فتمدنا  فاعلية

تماد العمليات وتسجيلها والمحافظة على األصول، كما يجب أن بالخطوات التي يتم بمقتضاها اع
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تمدنا مستويات األداء بالوسائل التي تضمن دقة اتخاذ القرارات والتسجيل، كما أن كفاءة العاملين 

بالمنشأة ال يعني التخلي عن توافر معايير لقياس أداء هؤالء العاملين، وذلك لمحاولة المقارنة بين 

االجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح هذه داء الفعلي وتحديد االنحرافات و األ األداء المخطط مع

 االنحرافات.

جرارات لحماية األصول: يعتبر وجود مجموعة من السياسات واإلجراءات لحماية  .4 سياسات وا 

األصول بقصد توفير الحماية الكاملة لها ومنع تسريبها أو اختالسها ولضمان صحة البيانات 

الية والمحاسبية لذلك تعتبر من الدعامات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية من حيث للتقارير الم

 جانبها اإلداري.

ات نظام الرقابة الداخلية الجيد وجود قسم كتنظيم إداري داخل االتدقيق الداخلي: من متطلبقسم  .2

 .قسم التدقيق الداخلييطلق عليه اسم  المنظمة

 لمعيار( بأن أنظمة الرقابة الداخلية تتكون وفقًا 35 ،2012) ذينبات وكفوسوحدد كاًل من 

البيئة الرقابية، واإلجراءات الرقابية، تقييم  هي أساسية مقومات خمس من (315رقم ) الدولي التدقيق

في تحديد  الرسالة الحالية توقد استند المخاطر، نظام المعلومات والتوصيل واإلشراف والتوجيه.

البيئة الرقابية، ( وهي 2005 ،844 - 811) ,Fadzil,et..alخلية على أبعاد نظام الرقابة الدا

 .اإلجراءات الرقابية، تقييم المخاطر والمعلومات واإلتصاالت

 أواًل: البيئة الرقابية 

هي التصرفات والسياسات واإلجراءات التي تعكس االتجاه العام لإلدارة العليا والمديرين       

الرقابة وأهميتها. وتتضمن الرقابة عدة مكونات فرعية تتمثل  والمالك ألية وحدة بخصوص

باالستقامة والقيم األخالقية، وااللتزام بالمقدرة الفنية والجدارة، ووجود لجنة للمراجعة، وفلسفة اإلدارة 
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جراءات إدارة  ونمطها التشغيلي، والهيكل التنظيمي، وتحديد المسؤولية والصالحية، وسياسات وا 

 (.384-383 ،2005رية )أرينز ولوبك، الموارد البش

 :الرقابيةاإلجراءات ثانيًا: 

وتتمثل هذه األنشطة بالسياسات واإلجراءات التي لم تتضمنها العناصر السابقة مثل        

إجراءات الفصل المالئم بين الواجبات، والتصريح المالئم للعمليات المالية واألنشطة، والمستندات 

والرقابة الفعلية )المادية على األصول والدفاتر(، والتقييم المستقل لألداء والسجالت المالئمة، 

 (.182، 2001)الذنيبات، 

 تقييم المخاطر:ثالثًا: 

يمثل تقدير خطر التقرير المالي، تعريف اإلدارة وتحليلها لألخطار الخاصة بإعداد القوائم        

يها، وال يقتصر األمر على القوائم المالية فقط المالية بما يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عل

وما يرتبط بها من مخاطر بل يتعدى ذلك إلى جميع األنشطة، حيث يفترض تحديد العمليات، 

ومخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر التكنولوجيا، ومخاطر مخالفة القوانين، ومخاطر 

 .(Aren, et..al., 2005, 277)الكوارث. 

 

 واالتصاالت:علومات رابعًا: الم

إن النظام المحاسبي هو مجموعة متناسقة ومتكاملة من الوسائل واإلجراءات واألساليب         

مصممة لغرض معالجة األحداث والوقائع االقتصادية التي تؤثر على نتيجة نشاط المنظمة 

موجوداتها ووفقًا ومركزها المالي بطريقة مالئمة لطبيعة عملها وبشكل اقتصادي يساهم في حماية 

للقواعد والمعايير المحاسبية وتقديم المعلومات والتقارير المطلوبة إلى الجهات المستفيدة في الوقت 

. وفتح التطور الحديث في تكنولوجيا المعلومات وشبكة (Porter, et..al., 2005, 238-239)المناسب 
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يات جديدة لتوصيل ونقل المعلومات المعلومات الدولية )اإلنترنت( بشكل خاص المجال أمام إمكان

عطاءها ميزة الوصول السريع  بكفاءة وسرعة محليًا ودولياً  وبالشكل الذي يعزز أهمية المعلومات وا 

(OECD, 2001, 7). 

  

يمكـــن تعريـــف نظـــام الرقابـــة الداخليـــة بأنهـــا الخطـــة التنظيميـــة  انـــهممـــا ســـبق يـــرى الباحـــث و        

يقوم بها األشخاص المكلفين بنظـام الرقابـة أو االدارة أو غيـرهم تي ومجموعة الوسائل واإلجراءات ال

مــن المـــوظفين االخـــرين بتصــميمها وتطبيقهـــا والمحافظـــة عليهــا بقصـــد حمايـــة موجوداتهــا مـــن ســـوء 

االستخدام وضمان تحقيـق فعاليـة االداء فـي تنفيـذ القـوانين والسياسـات المحـددة مقـدمًا وذلـك لتحقيـق 

يم أفضــل النتــائج، مــن خــالل االخــذ بنظــر االعتبــار متطلبــات فاعليــة نظــم أهــداف المنظمــة فــي تقــد

ـــــيم المخـــــاطر، والمعلومـــــات  ـــــة، وادارة تقي ـــــة، واإلجـــــراءات الرقاب ـــــة الرقابي ـــــة مـــــن البيئ ـــــة الداخلي الرقاب

 المدقق الداخلي ءواالتصاالت المستخدمة والتي تنعكس بشكل مباشر على ادعا
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 اخليالتدقيق الد(:  3 - 2)

 مفهوم وأهمية التدقيق الداخلي(: 1 -3 -2)

 المنظمة ومستقل داخل تقويمي بأنه نشاطالتدقيق الداخلي ( 122، 2005)حسن عرف 

  داخل المنظمة. األخرى الرقابة نظام فاعليةو  ءةكفا فحص وتقييم والهادف إلى لحمايتها

ئها داخل المنظمة لفحص كما ُعرف التدقيق الداخلي بأنه وظيفة تقويم مستقلة يتم إنشا

وتقويم أنشطتها المختلفة وهدف التدقيق الداخلي هو مساعدة أعضاء التنظيم في تنفيذ مسؤولياتهم 

وذلك بتزويدهم بالبيانات والمعلومات التحليلية وعمل الدراسات وتقديم المشورة والتوصيات  فاعليةب

 (.32 – 30، 2001المناسبة بصدد األنشطة التي يتم تدقيقها )الوردات، 

 أوجه نشاط أو أنظمة من للتدقيق الداخلي بأنه مجموعة (181، 2007) عبداهلل وأشار

 بشكل مستمر والتسجيل العمليات تحقيق في بخدمتها للقيام اإلدارة تنشئه المشروع داخل مستقل

 ايةالمتخذة لحم االحتياطات ءةكفا من التأكد وفي واإلحصائية المحاسبية البيانات دقة لضمان

 واإلجراءات والخطط للسياسات المشروع موظفي إتباع من التحقق وفي المشروع وممتلكات أصول

 األخرى الرقابة وسائل وجميع والسياسات الخطط تلك صالحية قياس وفي لهم، اإلدارية المرسومة

 جةدر  إلى المشروع يصل حتى وذلك عليها، إدخالها الالزم التحسينات واقتراح أغراضها أداء في

 القصوى. اإلنتاجية الكفاية

والسجالت  للعمليات فأوضح بان التدقيق الداخلي يمثل تدقيق( 27: 2006)جمعة أما  

مثل  ووجود العمل بهذا للقيام معين وظيفي جهاز بواسطة المشروع داخل تنفيذه يتم بصورة مستمرة

لإلجراءات  طبقاً  فيذهتن ويتم كاف المحاسبي النظام أن ضمان إلى يؤدي الوظيفي الجهاز هذا

  .الداخلية الرقابة نظام أهداف تحقيق تسهيل عليه يترتب كما المخططة
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 داخل المؤسسة ينشأ مستقل، تقييمي نشاط الداخلي( بأن التدقيق 26: 2010)سالمة وبين 

 وسائل فاعلية وتقييم قياس على تعمل إدارية رقابية وسيلة وهو لإلدارة كخدمة العمليات لتدقيق

 األخرى. قابةالر 

على رفع جودة األعمال وتقييم أنه يساعد إدارة المنظمة وتكمن أهمية التدقيق الداخلي في 

، إضافة إلى انه يعتبر عين وأذن المراجع المنظمةاالداء والمحافظة على ممتلكات وأصول 

ضافر الخارجي، وأهم آليات التحكم المؤسسي، لذلك فقد ظهرت وتطورت وزادت أهميتها نتيجة لت

 (:128، 2008مجموعة من العوامل المتمثلة )جربوع، 

 وتعدد عملياتها. المنظماتكبر حجم  .1

 .بالمنظمةأضطرار اإلدارة إلى تفويض السلطات والمسؤوليات إلى بعض اإلدارات الفرعية  .5

 إلى بيانات دورية ودقيقة لرسم السياسات والتخطيط وعمل القرارات. المنظمةحاجة إدارة  .3

 المنشأة إلى حماية وصيانة أموال المنشأة من الغش والسرقة واألخطاء. حاجة إدارة .4

حاجة الجهات الحكومية وغيرها إلى بيانات دقيقة للتخطيط االقتصادي والرقابة الحكومية  .2

 والتسعيرة.

تطور إجراءات المراجعة من تفصيلية كاملة إلى اختباريه تعتمد على أسلوب العينة  .6

 اإلحصائية.
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 أهداف التدقيق الداخلي وانشطته(: 2ـ  3ـ  2)
 

 اآلتي:بالداخلي  التدقيق ( أهداف33: 2006) الذنيبات حدد

التوصيات  وتقديم تشغيلها وعملية المختلفة الرقابات ومراجعة الداخلية الرقابة على اإلشراف .1

 . لتحسينها لإلدارة

واالستفسارات  سبيالمحا النظام فحص ذلك في بما ،والتشغيلي المالية البيانات فحص .2

 . واإلجراءات واألرصدة للعمليات التفصيلية واالختبارات

 . المالية غير الرقابات فيها بما للعملياتقياس كفاءة و فاعلية األداء  .3

 الداخلي التدقيق يحققها التي األهداف من العديد هناك أن إلى( 2012) العبدلي يشيرو 

 :هي

 لمنظمة في إخالء مسؤولياتهم من خالل التقارير مساعدة جميع المستويات االدارية في ا

المتعلقة بفحص وتحليل نتائج أعمالهم بشكل واقعي بعيد عن التحيز، وفي حالة وجود نقاط ضعف 

 أو ثغرات معينة يقدم توصيات لمعالجة وتصحيح هذه األوضاع.

  طريق تقييم إضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها ومساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها عن

وتحسين عمليات إدارة المخاطر والرقابة والتوجيه، وبناء عليه يشمل  نطاق التدقيق الداخلي آلية 

نظام الرقابة الداخلية، التقييم والتوجيه وتقييم مستوى األداء في  فاعليةضبط وتقييم وتحسين كفاءة و 

 تنفيذ المسؤوليات.

 المنظمة واختبار دقة العمليات والبيانات  التأكد من صحة وسالمة سير األمور المالية في

 المالية المثبتة في الدفاتر والسجالت لتقرير مدى مطابقتها للقوانين واألنظمة والتعليمات.
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  التأكد من أن القرارات اإلدارية ذات اآلثار المالية تنفذ بدقة ووفقًا للقوانين واألنظمة المعمول

 بها.

  اإلجراءات الهادفة إلى حماية موجودات المنظمة من سوء تدقيق القرارات اإلدارية ومتابعة

 االستعمال أو التلف أو الضياع.

  التأكد من أن كافة القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات السارية مرعية التطبيق من قبل جميع

 .المنظمةالعاملين في 

  قابلية االعتماد على  وتحديد مدى المنظمةنظام الرقابة الداخلية في  فاعليةتحديد كفاءة و

 المعلومات.

 .الوصول إلى األهداف والغايات وتحديد مواطن الخطر ومنع واكتشاف الغش واإلحتيال 

  مراجعة العمليات أو البرامج للتأكد فيما إذا كانت النتائج تنسجم مع األهداف المرجوة وفيما إذا

 كانت العمليات أو البرامج قد تم تنفيذها وكما هو مخطط لها.

  دارة المخاطر وعمليات التحكم الفحص الموضوعي ألدلة اإلثبات لتقديم تقييم مستقل للرقابة وا 

في أنشطة المنشأة، وتقديم التوصيات التي تفيد في تحسين وتطوير إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة 

 والتحكم في أنشطة المنشأة.

 أوجه القصور فيه، حيث أنه من  إمداد اإلدارة بالمعلومات عن نظام الرقابة الداخلية وبيان

واجب المدقق الداخلي أن يبين إلدارة الشركة عن طريق التوصيات  أي قصور أو خلل في نظام 

 الرقابة الداخلية من أجل تحسين هذا النظام.

  إمداد مستخدمي القوائم المالية من المستثمرين والدائنين والدوائر الحكومية بالبيانات المالية

 ما إذا كانوا يرغبون في منح تسهياًل للشركة أم ال.وذلك لتقرير 
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مما سبق يؤكد الباحث على أن أهداف التدقيق الداخلي مرتبطة بحاجات االدارة لمسـاعدتها فـي 

اتخــاذ القــرارات المناســبة وارتباطهــا ايضــًا بأهــداف نظــام الرقابــة الداخليــة وعلــى وفــق اهــداف االدارة. 

صل بين اإلدارات المكونـة للمنظمـة التـي يتمثـل نظـام الرقابـة الداخليـة فالتدقيق الداخلي يعد حلقة الو 

جراءاتها.  بسياساتها وخططها وا 

وحدد المتخصصين والباحثين في مجال التدقيق الداخلي العديد من أنواع التدقيق الداخلي 

سة. إذ منها ما هو مرتبط بالجانب المالي وآخر مرتبط بالجوانب التشغيلية التي تقوم بها المؤس

؛ والتدقيق الداخلي يسة، وهي التدقيق المالي( بثالثة أنواع رئ34 - 32 :2013) الخيسيحددها 

 ؛ والتدقيق الداخلي ألغراض خاصة. التشغيلي

 والمعلومات البيانات وصحه دقه من التأكد إلى يهدفو : Financial Audit المالي التدقيق .1

 القوانيين حسب الصرف عمليات صحه من أكدكالت عليها، االعتماد امكانيه ومدى الماليه

 .المنشاة ضمن بها المعمول والتعليمات

 المنشاة عمليات لجميع وتدقيق فحص عن عبارة وهو: Operational Audit العمليات تدقيق .5

 من والتحقق اإلدارة، قبل من المعتمدة للسياسات طبقا وتنفيذها انجازها من التأكد بهدف المختلفة

 .واقتصاديه وفاعلية بكفاءة وعملياتها وظائفها تنجز االدارية ستوياتالم مختلف أن

 والكفاه الفاعليه من التأكد إلى التدقيق من النوع هذا ويهدف: التدقيق الداخلي ألغراض خاصة .3

 التدقيق النوع هذا على ويطلق واألنظمه، بالقوانين التزامهم ومدى الموظفين ألداء واالقتصاديه

 .المختلفة اإلداريه واألساليب لإلجراءات شامل بفحص وميق كونه اإلداري

 ، تتمثل في:ستة أنشطة رئيسة للتدقيق الداخلي( أن هناك 142 ،2010) الخطيبوبين 

التحقق من دقة وموضوعية العمليات والتقارير المالية والحاسبية الخاصة بالفترة الزمنية المراد  .1

  إجراء عملية التدقيق لها.
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 لتزام العاملين بالسياسات والقوانين والتعليمات المعمول بها داخل المؤسسة.تقييم مستوى ا .2

 تقييم العمليات اإلدارية المرتبطة بالتخطيط والتنظيم والرقابة. .3

 تقييم مستوى كفاءة وفاعلية استخدام الموارد المالية والبشرية والمادية على حد سواء. .4

وتحديد مستوى مالءمتها  المنظمةالتي تقوم بها تقييم نتائج العمليات واإلجراءات التشغيلية  .5

 لتحقيق األهداف المحددة باإلضافة إلى تحديد مستوى اإلنحرافات وتأثيراتها وسبل عالجها.
 

 خصائص التدقيق الداخلي : (2 ـ 3 ـ 2)
 

يعتبر التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة عن بقية النشاطات والعمليات التي تخضع لفحص 

، وهذا اإلستقالل يعد حجر الزاوية في موضوعية نتائج وتوصيات المدقق الداخلي الداخلي المدقق

ومدى مالءمتها ومدى قبولها واالعتماد عليها وبدون هذه االستقاللية تكون نتائج وتوصيات المدقق 

الداخلي بعيدة عن الموضوعية. لذا فمن أهم خصائص وظيفة التدقيق الداخلي ما يلي )جمعة، 

2009 ،61:) 

 .تختص وظيفة التدقيق الداخلي بمهمة فحص جميع األنشطة في المنشأة 

 .التدقيق الداخلي وظيفة استشارية أكثر منها وظيفة تنفيذية 

  التدقيق الداخلي ال يجب أن يقوم بأي عمل من أعمال التنفيذ أو يشترك في أداء عمل سوف

 يقوم بتدقيقه.

 اإلدارية بما فيها الرقابة المحاسبية والضبط  يمتد نشاط التدقيق الداخلي إلى جميع الرقابات

 الداخلي ويعمل على تقييم الرقابة المحاسبية.

 ,Fadzilالتدقيق الداخلي باألستناد إلى ما حدده  خصائصوفي الدراسة الحالية تم تحديد 

et..al,  (2005 ،844 - 811.والمتضمنة االستقاللية والكفاءة المهنية ) 
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  ستقالليةاإل .1

يمثل . إذ التدقيق فعالية محددات كأحد الجميع عليه يتفق عاماً  مبدءاً  االستقالل ونيك يكاد

 التي القوة من يزيد االستقالل أن حيث الرقابية بإعماله للقيام للمدققهام  عنصرمبدأ االستقاللية 

 ويعّرف تأثير، دون عمله أداء من يمكنهم وهذا اإلدارة، على الطولى اليد له ويجعل المدقق يمتلكها

 حتى باآلخرين يتأثر أن وواقعية دون بموضوعية القرارات اتخاذ على قدرته بمدى المدقق استقالل

  (.100: 2006)حسن،  االقتصادية للوحدة العليا اإلدارة ومصالح رغبات مع تعارضت ولو

 ( بأن هناك أربعة أوجه لإلستقاللية، هي:401، 1661ويشير فخرا ومحمود )

 ني ويمكن تحقيق هذا الشكل من اإلستقالل عبر تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق اإلستقالل المه

الداخلي للقيام بالعمل وكذلك قرار تعيينه وقرار نقله  للمدققداخل المنشأة يصدر عنها التفويض 

 وعزله وتحديد راتبه ومكافآته وكذلك تلقى تقريره.

 ملية التدقيق بآراء الغير عند اإلستقالل في أداء عملية التدقيق ويقصد به عدم تأصيل ع

 عملية التدقيق وعند القيام بالفحص وكذلك عند التقرير.تخطيط 

  اإلستقالل الفني ويقصد به إمتالك المدقق الداخلي أعلى درجات المهارة في أداء العمل المنوط

 وظيف.به، وهذا يتم تعزيزه من خالل المؤهالت العلمية العالية والتدريب وسياسات التعيين والت

  اإلستقالل المالي ويقصد به عدم تدخل اإلدارات التنفيذية في تعيين المدقق الداخلي وتحديد

 أتعابه ومكافآته.
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 الكفاءة المهنية .5

الخبرة و  بالكفاءة المهنيةالداخليين  المدققينأن يتمتع أحيانًا من األمور المتفق عليها 

دى االلتزام باجراءات الرقابة الداخلية وتقييمها وم والمعرفة والمهارة بمقدار يمكنهم من متابعة انظمة

على  اضافة إلى القدرة على فهم األمور المحاسبية والتدقيق واإلدارة المالية وان يكونو إاألنظمة 

أن تعقد  إذ و المجال الذي تعمل فيه.أ المنظمةمعرفة كافية بإعداد التقارير المالية وبطبيعة نشاط 

وظهور صناعات جديدة والتطبيق الخالق  المنظماتهياكل رأس مال المالية وتعقد  األدوات

التدقيق وان  مجالمؤهلين للعمل في  مدققينهمية وجود أللمعايير المحاسبية كلها معا توضح 

تعد أحد األركان المهمة نظرا ألن العديد من المشكالت المحاسبية التي ينبغي  المدققينالخبرة لدى 

د على الحكم الشخصي والذي مما ال شك فيه يتأثر بمستوى الخبرة حلها تعتم المدققينعلى 

 (.23، 2015)حسين،  في مجال المحاسبة والتدقيق المدققالمتوافر لدى 
 

   أداء المدقق الداخلي(: 4ـ  2)

يعرف األداء بانه العملية التي من خاللها يتم قياس االداء الحالي لالفراد ومقارنته باألداء 

تخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لتالفي حدوثها المخطط مسبقاً  ، وتحديد اإلنحرافات وبيان أسبابها، وا 

كما ينظر إلى األداء على أنه قياس األداء الفعلي في تنفيذ ما  (.Horngren, 2006, 197مستقباًل )

 خططت له وقياس اإلنحرافات عن األهداف المحددة واألسباب التي أدت إليها ووضع المقترحات

 (.131، 2010، لتالفي ذلك مستقباًل )اسماعيل وعدس
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تولي منظمات األعمال األداء أهمية كبيرة ويتضح ذلك من خالل مناقشة األداء في إطار 

داريًا  Empiricalوتجريبيًا  Theoreticalثالثة أبعاد رئيسية نظريًا  . فمن الناحية Managerialوا 

تحتوي جميع منطلقات اإلدارية على مضامين ودالالت النظرية يمثل األداء مركز اإلدارة ،حيث 

تختص باألداء سواء بشكل ضمني أو بشكل مباشر، ويرجع السبب في ذلك إلى أن األداء يمثل 

ومن الناحية التجريبية فإن أهمية األداء تظهر . إختبارًا زمنيًا لالستراتيجية المتبعة من قبل اإلدارة

األداء إلختبار االستراتيجيات المختلفة  والمحاسبةوث اإلدارة من خالل إستخدام أغلب دراسات وبح

والعمليات الناتجة عنها. أما األهمية اإلدارية فإنها تظهر واضحة من خالل حجم اإلهتمام الكبير 

والمميز من قبل إدارات المنظمات باألداء ونتائجه، والتحوالت التي تجري في هذه المنظمات 

 (.35، 5119)إدريس والغالبي،  داءإعتمادًا على نتائج  األ

إلى عملية النحليل المالي التي تعد الخطوة األساسية نحو يستند داء المالي مفهوم األ لذلك

فقي لفقرات تحليل المالي كالتحليل العمودي واأللتفهم المنظمة، وبالرغم من وجود أساليب متعددة ل

داء ضمن التحليل المالي هي األ لدراسة وبحثمة القوائم المالية، إال أن التقنية األساسية المستخد

ساسية في التحليل المالي، والتي تحليل النسب المالية، فالنسب المالية هي أدوات التشخيص األ

 المحاورستخدام إداء الكلي بشكل عام، كما أن داء المالي باإلضافة إلى األتستخدم في تقييم قوة األ

إن إذ (. David, 2001, 142د نقاط القوة والضعف في المنظمة )المالية يعد مدخاًل ذا معنى لتحدي

أداء المنظمات، تكمن في قدراتها على إظهار  تقييمستخدام النسب والمؤشرات المالية في إأهمية 

حيث أن المنظمة التي تؤشر المحاور المالية الجوانب المهمة للمركز المالي والتنافسي للمنظمة، 

 ,Thompson & Strickland)ا أن تعيد النظر باستراتيجياتها الحالية فيها أداء ضعيفًا، عليه

( بأن من أكثر المعايير الكمية 5001 ،308) David(، وفي نفس السياق يرى 104-105 ,1999

 المالية. المحاورستخدامًا في تقييم أداء االستراتيجيات هي ا  شيوعًا و 
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المالية  للمحاورلإلستخدام الواسع أن هناك سببان رئيسيان  Vecchio (30,1995) يبينو 

هداف البعيدة المدى رتباطًا مباشرًا باألإالمالية لألداء، كالربح مثاًل ترتبط  المحاورداء، فأواًل، إن لأل

المالية يوفر صورة  للمحاورختيار الدقيق ن اإلأللمنظمة، والتي دائمًا تكون أهدافًا مالية، ثانيًا، 

المالي الكلي، مثل أرباح المنظمة أو الوحدة يعد  المحورن ا  ذا و داء المنظمة، هأجمالية عن إ

نجاح استراتيجيات المنظمة وتكتيكاتها التشغيلية، إذ أن نتائج األرباح التي تكون  لمدىخالصة 

دون التوقعات توفر إشارة إلى أن استراتيجيات المنظمة وتكتيكاتها ال تحقق نتائجها المرجوة، ولربما 

 ة. تكون غير مالئم

من هنا تعتمد مخرجات العملية التدقيقية بشكل عام على أداء المدقق الذي يرتبط بشكل 

كبير بالخبرة والخلفية العلمية والوقت المبذول في مهمنة التدقيق. إذ أن هناك عالقة موجبة ما بين 

فاعلية أداء المدقق وخلفيته، كما ان أخالقيات المهنة تشجع المدقق على إنجاز مهام التدقيق ب

دها تدوين عوكفاءة. ناهيك عن اإلجراءات التي يقوم بها المدقق المنفذة من خالل تعليمات يتم ب

أعلى مستوى تنظيمي في  مالحظات على أوراق العمل التي تصبح عرضة للتقييم من خالل

 (.42، 2008، المنظمة )النوايسة

في تحقيق األهداف  المدقق الداخلي عرف أداء المدقق الداخلي بأنه مستوى انجاز

(. لذلك Zureigat & AL-Moshaigeh, 2014, 74) المرتبطة بطبيعة مسؤولياته والمهام الموكلة له

 (:2011يشمل أداء المدقق الداخلي على )المدهون، 

  المنظمةتقديم نصائح وتوصيات لإلدارة عن األمور التي تتطلب اهتمام داخل. 

  التركيز على البنود ذات المخاطرة العالية.إعداد خطة عمل سنوية للسير عليها مع 

 .تصميم جداول زمنية وبرامج عملية لكل مهمة تدقيق 

  المنظمةإعداد تقارير التدقيق ورفعها لإلدارة العليا في. 
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 القيام بمهمات مخصصة بناء على طلب اإلدارة العليا بخصوص مشاكل ومخالفات تتطلب 

 .مزيدُا من التحقيق 

 لنظم، وحل المشكالت في بداياتها قبل أن تتفاقمالمساعدة في تطوير ا. 
 

ينبغي على المدقق بذل المزيد من الجهد حتى يستطيع ( بأن 128 – 129، 5007ويؤكد سرايا ) 

 االداء ومن اهم مايجب ان يقوم به من اجراءات وخطوات تفعياًل لدوره تغطية كافة ابعاد 

او تنظيم العناصر التالية ألي نشاط او برنامج على المدقق ان يتاكد بداية من توافر الجوانب و  .0

 مطلوب مراجعته وتدقيقه.

على المدقق ان يتاكد من توافر برامج موضوعي وعملي لقياس وتقييم اداء االفراد في التنظيم  .5

 ع المنظمة وضع مثل هذا البرنامج.بشكل دوري ، وان لم يكن متوافرًا فعلى المدقق بالتعاون م

لبحث عن المعايير او مؤشرات مناسبة وفعالة لقياس ابعاد الفاعلية في ينبغي على المدقق ا .3

 المنظمة موضع التدقيق.

لتدقيق عناصر االداء  على المدقق عند اختيار قائمة المقاييس والمعايير التي سوف يستخدمها .4

 والفاعلية.
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 الدراسات السابقة العربية واالجنبية(: 5ـ  2)

لفصل الثاني مجموعة الدراسات العربية واألجنبية التي تأتي متممة تتضمن هذه الفقرة من ا

وعلى هذا األساس فإن الدراسات السابقة التي سيتم عرضها وفقًا للمعيار لإلطار النظري للدراسة. 

 الزمني، أي بحسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث.

 Internal Auditing Practices and" :بعنوان Fadzil, et..al,  (2005)دراسةـ  

Internal Control System " . 

تحديد ما إذا كانت أنشطة قسم الرقابة الداخلية في الشركات المدرجة في  إلى الدراسة هدفت

بورصة ماليزيا تتوافق مع معايير الممارسة المهنية للمدققين الداخليين إضافة إلى تحديد ما إذا كان 

على جودة نظام الرقابة  تؤثر( التدقيق الداخلير ممارسة مهنة )معايي SPPIAاإلمتثال لقواعد 

الداخلية للشركة. تكون مجتمع الدراسة وعينتها من كافة الشركات المدرجة في بورصة ماليزيا في 

( شركة. ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 812( البال  عددها )2001العام )

ليالت االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها التحليلي. وبعد اجراء التح

أن إدارة قسم الرقابة الداخلية والكفاءة المهنية والموضوعية والمراجعة تؤثر بشكل كبير على الجانب 

الرقابي ألنظمة الرقابة الداخلية.  كما ان نطاق العمل وأداء أعمال التدقيق تؤثر بشكل كبير على 

ي المعلومات واالتصاالت من نظام الرقابة الداخلية في حين فإن أداء أعمال التدقيق، والكفاءة جانب

 المهنية والموضوعية تؤثر بشكل كبير على الجانب البيئي لنظام الرقابة الداخلية.
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يم انظمة الرقابة الداخلية في وحدات قطاع التعليم يتق" :بعنوان( 2011) البعاج دراسةـ 

 . "دراسة تطبيقية في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي / جامعة القادسية :العالي

هدفت الدراسة إلى تقييم نظام الرقابة الداخلية في إحدى وحدات قطاع التعليم العالي للوقوف 

قتراح الحلول المناسبة لها وبالتالي تطوير نظام الرقابة الداخلية في  على بعض المشاكل الرقابية وا 

دسية. تكون مجتمع الدراسة وعينتها من موظفي قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في رئاسة جامعة القا

جامعة القادسية وفي وحدات التدقيق الداخلي الموجودة في الكليات التابعة للجامعة والبال  عددهم 

 ( فردًا. وقد إعتمد الباحث في تحقيق أهداف دراسته على كل من أسلوب المالحظة والمشاهدة50)

والزيارات الميدانية، إضافة إلى المقابلة الشخصية مع مسؤولي الرقابة والتدقيق الداخلي في رئاسة 

الجامعة والكليات التابعة لها وأخيرًا، استمارة االستبانة المعدة خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. 

ائج ابرزها زيادة وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النت

اإلهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية وتحول نظام التدقيق من الشامل إلى االختياري وتحقيق عدد من 

 األهداف تتمثل في تقييم كفاءة االنشطة وتطوير معايير التدقيق.

 

دور الرقابة الداخلية في رفع مستوى األداء اإلداري في " :بعنوان( 2011) العتيبي دراسةـ 

 . "اسة العامة لرعاية الشباب بمنطقة الرياضالرئ

دور الرقابة الداخلية في رفع مستوى األداء اإلداري في الرئاسة  هدفت الدراسة إلى تعرف

من جميع الموظفين الرسميين العاملين بالرئاسة العامة لرعاية  . تكون مجتمعالعامة لرعاية الشباب

الباحث باختيار عينة عشوائية وقد قام  موظفًا، (120الشباب وفروعها بمنطقة الرياض وعددهم )

طبقية ممثلة للمجتمع وذلك باستخدام المعادالت اإلحصائية وفق مدخل رابطة التربية األمريكية 

( موظفًا وبعد التطبيق 237) والذي حدد الحد األدنى المناسب لحجم العينة في هذه الحالة بالعدد
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اعتمد الباحث على االستبانة كأداة لجمع بيانات هذه وقد (. 217) الميداني حصل الباحث على

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد وكان من اهم نتائج الدراسة  الدراسة.

مستوى األداء ، ة بالرئاسة العامة لرعاية الشبابمجتمع الدراسة حول )واقع ممارسة الرقابة الداخلي

الصعوبات التي تواجه تطبيق الرقابة الداخلية على أداء ، ة الشبابفي الرئاسة العامة لرعاياإلداري 

السبل المناسبة لتفعيل تطبيق الرقابة الداخلية على أداء ، في الرئاسة العامة لرعاية الشبابالعاملين 

عدم وجود فروق ذات داللة ، و العاملين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب( باختالف متغير العمر

الصعوبات التي تواجه تطبيق الرقابة الداخلية جاهات أفراد مجتمع الدراسة حول )ات إحصائية في

السبل المناسبة لتفعيل تطبيق الرقابة الداخلية ، في الرئاسة العامة لرعاية الشبابعلى أداء العاملين 

 . على أداء العاملين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب( باختالف متغير المؤهل العلمي

 

 The Impact of Accounting Information" :بعنوانAL-Qudah (2011 ) دراسة ـ

Systems on Effectiveness of Internal Control in Jordanian Commercial 

Banks: Field Study" . 

تحديد أثر أنظمة المعلومات المحاسبية على فاعلية الرقابة الداخلية في  إلى الدراسة هدفت

رية األردنية من خالل توضيح التأثير على جانبي الرقابة اإلدارية منها والفحص البنوك التجا

الداخلي. تكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين في أقسام الرقابة في البنوك التجارية االردنية. أما 

( موظفًا من العاملين في أقسام الرقابة في البنوك التجارية 87عينة الدراسة فقد تكونت من )

الردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانة طورت خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة ا

واالجابة عن اسئلتها واختبار فرضياتها من خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي. وبعد إجراء 

مات العمليات االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها ان أنظمة المعلو 

المحاسبية تؤثر بشكل ايجابي على فاعلية الرقابة المحاسبية في البنوك التجارية األردنية كما ان 
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هناك تأثير إيجابي ألنظمة المعلومات المحاسبية على فاعلية الرقابة اإلدارية في البنوك التجارية 

 األردنية.
 

صناعية المساهمة العامة التزام الشركات المدى " :بعنوان( 2012) ذنيبات وكفوس دراسةـ 

 . "األردنية بمتطلبات الرقابة الداخلية وأثر ذلك على أدائها المالي

 األردنية العامة المساهمة الصناعية الشركات التزام مدى من التحقق إلى الدراسة هدفت

 ألداءا على ذلك تأثير ومدى( 315) رقم الدولي التدقيق معيار الواردة في الداخلية الرقابة بمتطلبات

 الالزمة، األولية البيانات لتجميع استبانة تصميم تم الدراسة أهداف لتحقيق .الشركات لهذه المالي

 هذه معالجة تمت .عمان بورصة في مدرجة عامة مساهمة صناعية شركة (50) على وزعت

 وتحليل One Sample T-test اختبار استخدام تم كما الوصفية االحصاءات باستخدام البيانات

 تبين الدراسة بيانات تحليل خالل منو  .الفرضيات الختبارMultiple Regression  المتعدد إلنحدارا

 الواردة الداخلية الرقابة مقومات جميع بتطبيق تلتزم األردنية العامة المساهمة الصناعية الشركات أن

 احصائية داللة تذا عالقة وجود عدم(، وبينت النتائج أيضًا 315) رقم الدولي التدقيق معيار في

 مقاسا المالي األداء وبين الداخلية الرقابة بمقومات األردنية الصناعية الشركاتالتزام  مدى بين

 حدة، على كل المبيعات على والعائد المساهمين، حقوق على والعائد األصول، على العائد بنسب

 األداء وبين الداخلية ابةالرق بمقومات االلتزام مدى بين احصائية داللة ذات عالقة توجد بينما

 على للحجم احصائية داللة ذي تأثير وجود النتائج بينت كما .الربح مجمل بنسبة مقاسا المالي

 على العائد بنسبة مقاساً  المالي األداء وبين الداخلية الرقابة مقومات توافر مدى بين العالقة

 تظهر لم حين في حدة، على لك المبيعات على والعائد المساهمين حقوق على والعائد األصول

 الداخلية الرقابة مقومات توافر مدى بين العالقة على للحجم احصائية داللة ذي تأثير وجود النتائج
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 تم التي النتائج ضوء وعلى .الربح مجمل بنسبة مقاساً  المبحوثة للشركات المالي األداء وبين

 الرقابة أنظمة بتقييم األردنية عيةالصنا الشركات قيام بضرورة الباحثانأوصى  إليها التوصل

 جودة على للرقابة خاص قسم إيجاد على العمل إلى اضافة مستمر، بشكل لديها المطبقة الداخلية

 .الداخلي التدقيق دائرة أعمال
 

 :تقويم أنظمة الرقابة الداخلية في قطاعات وزارة التربية" :بعنوان( 2012) الكرعاوي دراسةـ 

 . "الرقابة والتدقيق الداخلي للمديرية العامة لتربية القادسية دراسة تطبيقية / قسم

تقييم نظام الرقابة الداخلية في المديرية العامة لتربية القادسية للوقوف  إلى الدراسة هدفت

على بعض المشاكل الرقابية واقتراح الحلول المناسبة وبيان عناصر القوة والضعف في النظام 

ية العامة لتربية القادسية إضافة إلى قياس أثر التدقيق الداخلي في كفاءة الرقابي المطبق في المدير 

أداء اإلدارة من خالل المشاركة في تقويم نظام الرقابة الداخلية في المديرية العامة لتربية القادسية. 

نية تكونت عينة الدراسة من موظفي قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في المديرية العامة لتربية الديوا

( موظفًا. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على مجموعة من الوسائل 34والبال  عددهم )

متمثلة بالزيارات والمشاهدات الميدانية إضافة إلى المقابالت الشخصية مع مسؤولي أقسام الرقابة 

خصيصًا لتحقيق وأخيرًا، استمارة االستبانة المعدة  والتدقيق في المديرية العامة لتربية القادسية

أغراض الدراسة. وبعد إجراء التحليالت االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج 

أبرزها عدم وجود كوادر رقابية فنية متخصصة في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي لمديرية تربية 

، وأخيرًا، ضعف دور ليةوتحديد مكونات الرقابة الداخ القادسية، وتطوير معايير التدقيق الخاص

قسم الرقابة الداخلية في مجال إعداد التقارير، إذ أن قسم الرقابة ال يقوم بإعداد تقارير دورية عن 

بالغ اإلدارة عن المالحظات.  المالحظات المكتشفة من قبله وا 
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 Management Support and" :بعنوانAL-Shbiel & AL-Zeaud (2012 ) دراسةـ 

its impact on Performance of Internal Auditors at Jordanian Public 

Industrial Shareholding Companies " . 

تحديد أثر الدعم المقدم من اإلدارة على تحسين أداء المدققين الداخليين  إلى الدراسة هدفت

ة في في الشركات المساهمة في األردن. تكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المساهمة المسجل

( شركة فيها مدققين داخلين، إذ 143سوق عمان لألوراق المالية. اما عينة الدراسة فقد شملت على )

تم اختيار الشركات بشكل عشوائي. لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

أجراء عمليات من خالل استبانة تم تصميمها لإلجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. وبعد 

التحليل االحصائي المالئمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود ارتباط ايجابي بين 

أبعاد الدعم المقدم من اإلدارة في الشركات محل الدراسة على تحسين أداء المدققين، وبشكل أدق 

وغير المادية والتنمية المهنية(  فإن دعم اإلدارة بأبعاده في الشركات محل الدراسة )الحوافز المادية

 ترتبط بشكل إيجابي في تحسين مستوى اداء المدققين الداخليين.
 

 Internal Auditing Practices and " :بعنوانMohamud (2013 ) دراسةـ 

Internal Control System in Somali Remittance Firms " . 

دقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية في فحص العالقة بين ممارسات الت  إلى الدراسة هدفت

إضافة إلى بيان دور التدقيق الداخلي وتحديد  Somali remittance firmsشركات تحويل األموال 

( شركة لتحويل األموال. فيما تكونت 15تكون مجتمع الدراسة من )مستوى نظام الرقابة الداخلية. 

ن  وأمناء الصناديق والمديرين التنفيذيين في شركات عينة الدراسة من المحاسبين والمديرين الماليي

وتم استخدام المنهج  ( فردًا.68والبال  عددهم ) Somali remittance firmsتحويل األموال 
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جراء التحليالت إالوصفي التحليلي من خالل استبانة إعدت خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة، وبعد 

أن ممارسات التدقيق الداخلي لعديد من النتائج أبرزها االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى ا

، كما أن هناك حول الفصل بين الواجباتمع وجود بعض المحددات  فعالة لشركات تحويل األموال

 عالقة إرتباط إيجابية بين التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية.

 

 Impact of the Effective Internal" :بعنوانBadara & Saidin   (2013 ) دراسةـ 

Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government 

Level " . 

بيان أثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية على فاعلية التدقيق الداخلي على  إلى الدراسة هدفت

خالل استبانة إعدت  وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي منمستوى الحكومة المحلية بماليزيا. 

جراء التحليالت االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى إخصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة، وبعد 

أن فاعلية نظام الرقابة الداخلية يؤثر على فاعلية التدقيق والمدققين  العديد من النتائج أبرزها

  الداخليين على مستوى الحكومة المحلية بماليزيا.
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 الرقابة نظام تحسين في الداخلي المدقق دور تقييم" :بعنوان( 2014) الجابري دراسةـ 

 . "اليمن في العاملة التأمين شركات في المحاسبية المعلومات لنظم الداخلية

تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم  إلى الدراسة هدفت

( مدققًا 35تكونت عينة الدراسة من )العاملة في اليمن.  المعلوملت المحاسبية في شركات التأمين

يعملون في اإلدارات العامة للمراكز الرئيسية لشركات التأمين في مدينة صنعاء. وقد تم داخليًا 

صًا لتحقيق أهداف استخدام المنهج الوصفي التحليل من خالل تصميم استبانة اعدت خصي

ية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها جراء التحليالت االحصائالدراسة. وبعد إ

لنظم المعلوملت المحاسبية وجود تاثير كبير لدور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية 

 .في شركات التأمين العاملة في اليمن
  

 The effectiveness of Internal " :بعنوانAyagre, et..al (2014 ) دراسةـ 

Control Systems of Banks: The Case of Ghanaian Banks" . 

تقييم البيئة الرقابية والنشاطات الرقابية في أنظمة الرقابة الداخلية بالبنوك  إلى الدراسة هدفت

 Committee of Sponsoring Organizations of theالغانيةمن خالل استخدام مبادئ واتجاهات 

Treadway Commission (COSO’s)  . كافة المديرين ومديري التدقيق تكون مجتمع الدراسة من

( 50( مديرًا ومديرًا للتدقيق من أصل )30العاملين في البنوك الغانية. أما عينة الدراسة فقد شملت )

مديرًا ومديرًا للتدقيق. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل 

لالجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. وبعد إجراء عمليات التحليل استبانة اعدت خصيصًا 

ضوابط قوية في بيئة الرقابة االحصائي الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود 

  ومكونات النشاطات الرقابية في أنظمة الرقابة الداخلية بالبنوك في غانا.
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 The Extent of Employee's" :بعنوانAL-Zubi, et..al (2014 ) دراسةـ 

Compliance to the Internal Control System on the Reliability and 

Creditability of Financial Statements" . 

أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية بمدى التزام الموظفين فحص  إلى الدراسة هدفت

األردنية. اما عينة  اسة من كافة الموظفين العاملين في البنوك التجارية. تكون مجتمع الدر األردنية

( موظف من البنوك التجارية االردنية تم اختيارهم بشكل عشوائي. ولتحقيق 100) الدراسة فقد شملت

أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة اعدت خصيصًا لالجابة 

ة واختبار فرضياتها. وبعد إجراء عمليات التحليل االحصائي الالزمة توصلت عن اسئلة الدراس

أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية األردنية ال  الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها فاعلية

 تعزى لمتغيرات )الجنس، العمر، المهنة، وما إلى ذلك(، ولكن في الغالب، تعزى إلى أنظمة الرقابة

 .من قبل اإلدارة والمثبتةالداخلية الضيقة المعتمدة، 
 

 Effects of Internal Control Systems" :بعنوانMary, et..al (2014 ) دراسةـ 

on Financial Performance of Sugarcane outgrower companies in Kenya" . 

لمالي لشركات فحص أثر أنظمة الرقابة الداخلية على االداء ا إلى الدراسة هدفت

Sugarcane outgrower  .( شركات الـ 8تكون مجتمع الدراسة من )في كينياSugarcane 

outgrower اما عينة الدراسة فقد شملت على المديرين الماليين ورؤساء أقسام التدقيق في كينيا .

ستخدام المنهج ( فردًا. ولتحقيق أهداف الدراسة تم ا19الداخلي في الشركات التسعة والبال  عددهم )

الوصفي التحليلي من خالل استبانة اعدت خصيصًا لالجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. 

وبعد إجراء عمليات التحليل االحصائي الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود 
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 Sugarcane outgrowerكات تأثير ايجابي معنوي ألنظمة الرقابة الداخلية على االداء المالي لشر 

 في كينيا.

 

 عن الدراسات السابقة ةما يميز الدراسة الحالي(: 6ـ  2)

 يمكن بيان أهم ما يميز الدراسة الحالية باآلتي: 

من حيث بيئة الدراسة وقطاع التطبيق: أجريت الدراسات السابقة على المنظمات األمريكية  .1

ربية مثل البنوك التجارية، في حين سيتم تطبيق واألوروبية باإلضافة إلى بعض المنظمات الع

 .العاصمة االردنية عمان نطاقالواقعة ضمن  الدراسة الحالية على الجامعات األردنية الخاصة

من حيث هدف الدراسة: تنوعت االتجاهات البحثية للدراسات السابقة، والتي هدفت إلى تقييم  .2

محل  المؤسساتقييم إجراءات التدقيق الداخلي في أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها إضافة إلى ت

فاعلية نظام الرقابة الداخلية على اداء المدقق بيان اثر هدفت الدراسة الحالية إلى الدراسة. في حين 

 الخاصة. التدقيق الداخلي في الجامعات األردنية لخصائصالدور الوسيط  الداخلي من خالل

الواقعة الجامعات االردنية الخاصة الدراسة  مجتمعمن حيث المجتمع والعينة: حيث سيتكون  .3

والبال  عددها سبعة جامعات. أما عينة الدراسة فقد شملت  العاصمة االردنية عمان نطاقضمن 

المديرين الماليين والمحاسبين ومدققي الحسابات الداخليين ولجان التدقيق العاملين في كافة 

 .العاصمة االردنية عمان اقنطالواقعة ضمن الجامعات االردنية الخاصة 
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 الثالثالفصل 

 منهجية الدراسة

 )الطريقة واإلجراءات(

  المقدمة(: 1ـ  3)
  منهج الدراسة(: 2ـ  3)
 مجتمع الدراسة(:  3ـ  3)
 والخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسةالدراسة  عينة(:  4ـ  3)
 على البيانات والمعلوماتأدوات الدراسة  ومصادر الحصول (:  5ـ  3)
 متغيرات الدراسة(: 6ـ  3)
 المعالجات اإلحصائية(: 7ـ  3)
 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة(: 8ـ  3)
 صدق أداة الدراسة وثباتها(: 9ـ  3)
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة

 )الطريقة واإلجراءات(
 المقدمة(: 1ـ  3) 
 

بيان اثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية على اداء المدقق الداخلي  ة إلىهدفت الدراسة الحالي

في  (اإلستقاللية والكفاءة المهنية)لخصائص التدقيق الداخلي بأبعادها  الدور الوسيط من خالل

وعينتها، وأدوات  ، ومجتمع الدراسةمنهج الدراسة. إذ يتضمن وصفا لالجامعات األردنية الخاصة

والمعالجات اإلحصائية المستخدمة، ومتغيرات الدراسة الحصول على المعلومات، الدراسة ومصادر 

ختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي.  وا 
 

 منهج الدراسة(: 2ـ  3)
 

المنهج الوصفي التحليلي، فعلى صعيد المنهج الوصفي تم  الدراسة الحالية على اعتمدت

ى الدراسات والبحوث النظرية والميدانية العربية منها واألجنبية إجراء المسح المكتبي واإلطالع عل

ألجل بلورة األسس والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظري والوقوف عند أهم الدراسات السابقة 

ويًا في الدراسة. أما على الصعيد التحليلي فقد تم استخدام االستبانة أداة للدراسة التي تمثل رافدًا حي

لتحليل  Amos( وبرنامج تحليل المسار SPSSوتم استخدام الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

 بيانات الدراسة لتحليل بيانات الدراسة األولية.
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 مجتمع الدراسة (:  3ـ  3)
 

 األردنيةالعاصمة  نطاقالواقعة ضمن الجامعات االردنية الخاصة دراسة ال مجتمعتكون 

األميرة سمية للتكنولوجيا، الشرق األوسط، وهي ) 5106لسنة والبال  عددها سبعة جامعات،  عمان

 .العلوم التطبيقية، اإلسراء، الزيتونة، عمان العربية والبترا(

 

 عينة الدراسةوظيفية ألفراد والخصائص الشخصية والعينة الدراسة (:  4ـ  3)
 

المديرين الماليين والمحاسبين ومدققي الحسابات الداخليين من كافة تتكون عينة الدراسة 

العاصمة االردنية  نطاقالواقعة ضمن ولجان التدقيق العاملين في الجامعات االردنية الخاصة 

وتم استرجاع ما مجمله معة. ( استبانات على كل جا10( استبانة بمعدل )70. وقد تم توزيع )عمان

وبعد فحص االستبانات المسترجعة، تبين وجود . ةالموزعاالستبانات عدد ( استبانة من أجمالي 63)

( 61استبانتين غير مكتملة للبيانات، وبهذا يصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل ما مجمله )

( يوضح 1 ـ 3مسترجعة. والجدول )( من عدد االستبانات ال%86.95استبانة وبنسبة مئوية بلغت )

 الجامعات وعدد االستبانات الموزعة والمسترجعة والصالحة للتحليل.
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 (0 - 3) الجدول

 وعدد االستبانات الموزعة والمسترجعة والصالحة للتحليلاسماء الجامعات 

 الجامعة ت
عدد االستبانات 

 الموزعة
عدد االستبانات 

 المسترجعة
عدد االستبانات 

 الحة للتحليلالص

 10 10 10 األميرة سمية للتكنولوجيا 1
 10 10 10 العلوم التطبيقية 2
 10 10 10 عمان العربية 3
 10 10 10 البترا 4
 6 6 10 الزيتونة 5
 5 1 10 الشرق األوسط 1
 7 8 10 اإلسراء 7

 11 13 70 المجموع
 

 من حيث عينة الدراسةراد الخصائص الشخصية والوظيفية ألف( 5 - 3ول )االجدوضح يإذ 

الدورات ؛ وعدد  والمنصب الوظيفي؛ والمؤهل العلمي ؛ وعدد سنوات الخبرة ؛  الجنس ؛ والعمر)

من أفراد  %97أن  (5 - 3)فقد بينت النتائج المعروضة في الجدول  .(التدقيقالتدريبية في مجال 

 هم من اإلناث.  %13هم من الذكور، وما نسبته  عينة الدراسة

، فأقل سنة 30 منأعمارهم تتراوح هم ممن  عينة الدراسةمن أفراد  %2يبين الجدول أن ا كم

سنة، كما أظهرت النتائج  35إلى  31هم ممن تتراوح أعمارهم من  عينة الدراسةمن أفراد  %31وأن 

من أفراد  %13سنة، وأن  40إلى  36هم ممن تتراوح أعمارهم من  عينة الدراسةمن أفراد  %38أن 

عينة فراد أسنة، وأخيرًا، تبين أن نسبة  42إلى  41هم ممن تتراوح أعمارهم من  نة الدراسةعي

  .%15سنة فأكثر ما مجمله  42 منأعمارهم تتراوح ممن  الدراسة
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 (5 - 3) الجدول
 الخصائص الشخصية والوظيفيةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 )%(النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 87 53 ذكر

 13 8 أنثى

 100 11 المجموع

 العمر 

 5 3 سنة فأقل 31

 31 16 سنة 32  – 30 من

 39 24 سنة 41  –36 من

 13 8 سنة 42–40من 

 12 7 سنة فأكثر   46

 100 11 المجموع

 المؤهل العلمي

 65 58 بكالوريوس

  - دبلوم عال

 5 3 ماجستير

  - دكتوراه

 100 11 موعالمج

 عدد سنوات الخبرة 

 18 11 سنوات فأقل 2

 44 27 سنوات 01  – 6 من

 26 11 سنة 02  –00 من

 12 7 سنة فأكثر 06

 100 11 المجموع

 المنصب الوظيفي

 11 7 مدير مالي

 56 31 محاسب

 13 8 مدقق حسابات

 13 8 عضو لجنة تدقيق

 3 2 أخرى

 100 11 المجموع

ات التدريبية في عدد الدور
 مجال التدقيق 

 5 3 وال دورة

 28 17 دورة واحدة

 31 16 دورتان

 20 12 ثالث دورات

 16 10 أكثر من ثالث دورات

 100 11 المجموع
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هم من حملة شهادة البكالوريوس في  عينة الدراسةمن من أفراد  %82كما يوضح الجدول أن 

  .هم من حملة شهادة الماجستير في إختصاصاتهم راسةعينة الدمن افراد  %2إختصاصاتهم، وأن 

من  %19فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول أن ما نسبته  وبالنسبة لمتغير عدد سنوات،

هم ممن  %44سنوات، وأن  2هم ممن تقل عدد سنوات خبرتهم العملية عن  عينة الدراسةأفراد 

هم ممن تتراوح عدد سنوات  %56ات، وأن سنو  10 - 5تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من 

عينة سنة، واخيرًا، تبين أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من أفراد  12 - 10خبرتهم العملية من 

 . %15سنة بلغت  16ممن لديهم خبرة أكثر من  الدراسة

اد من أفر  %11وكما هو موضح بالجدول فقد تبين أن  بالمنصب الوظيفي وبما يرتبط بمتغير

، وأن المحاسبينهم من  عينة الدراسةمن افراد  %28، وأن الماليينهم من المديرين  عينة الدراسة

هم من  عينة الدراسةمن أفراد  %13وأن  ،مدققي الحساباتهم من  عينة الدراسةمن أفراد  13%

يفية المناصب الوظهم من  عينة الدراسةمن أفراد  %3أعضاء لجنة التدقيق، وأخيرًا، تبين أن 

 األخرى.

فقد أظهرت النتائج والموضحة  ،التدقيقالتدريبية في مجال  عدد الدوراتوبالنسبة لمتغير 

في مجال ليس لديهم وال دورة تدريبية هم ممن  عينة الدراسةمن أفراد  %2بالجدول أن ما نسبته 

؛  التدقيقمجال لديهم دورة تدريبية واحدة في هم ممن  عينة الدراسةمن أفراد  %59وأن ، التدقيق

من أفراد  %50، وأن التدقيقلديهم دورتان في مجال هم ممن  عينة الدراسةمن أفراد  %31وأن 

واخيرًا، تبين أن إجمالي النسبة المئوية  ،التدقيقلديهم ثالثة دورات في مجال هم ممن  عينة الدراسة

المحاسبة المالية ي مجال لديهم أكثر من ثالثة دورات فممن  عينة الدراسةللمبحوثين من أفراد 

 .%16بلغت  والمحاسبة اإلدارية
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كاًل من جامعة االميرة فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول أن  ،الجامعةوبالنسبة لمتغير 

لكل منها من إجمالي  %16سمية والعلوم التطبيقية وعمان العربية والبترا قد بلغت نسبتها 

جامعة الشرق األوسط قد  ؛  وأن%12 ت على نسبة بلغتجامعة الزيتونة قد حصل وأن، الجامعات

 .%15 جامعة االسراء قد حصلت على نسبة بلغت ، وأن%8 حصلت على نسبة بلغت

 
 أدوات الدراسة  ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات(: 5ـ  3)
 

ذ تم إ .الدراسة أسئلةعن  اإلجابةبتطوير استبانة بهدف  الباحث قاملتحقيق أهداف الدراسة 

استخدام مصدرين أساسيين لجمع وتم  ذي الصلة. النظريتطوير األداة بالرجوع إلى األدب 

 المعلومات، وهما:

الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات  إتجهحيث  المصادر الثانوية،

قة، والدوريات والمقاالت الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العال

والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع 

التعرف على  في الدراسة، الثانوية هدف الباحث من اللجوء للمصادر وكاناالنترنت المختلفة. 

آخر المستجدات  عن تصور عام ذأخ وكذلك الدراسات، كتابة السليمة في والطرق العلمية األسس

 حدثت في موضوعات الدراسة. التي

تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية جوانب التحليلية لموضوع الدراسة لمعالجة ال المصادر االولية،

أهداف الدراسة  عكستعدد من العبارات  والتي تضمنت االستبانة كاداة رئيسية للدراسة. من خالل

 أخذتالخماسي، بحيث  Likertمقياس  إستخدام تمعليها من قبل المبحوثين، و جابة وأسئلتها، لإل

 . كل إجابة أهمية نسبية
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 أجزاء، هي: أربعة ( مناإلستبانةأداة الدراسة الرئيسة )ضمنت ت

( 7من خالل ) وحدة التحليلألفراد  الشخصية والوظيفيةالجزء الخاص بالمتغيرات  الجزء األول:

؛  والمنصب الوظيفي؛ والمؤهل العلمي ؛ وعدد سنوات الخبرة ؛  والعمر الجنس ؛متغيرات وهي )

 . عينة الدراسة( لغرض وصف خصائص التدقيق، والجامعةالدورات التدريبية في مجال وعدد 

البيئة رئيسة، وهي ) أربعة أبعادعبر فاعلية نظام الرقابة الداخلية تضمن مقياس   الجزء الثاني:

( فقرة لقياسها، 50( و)لرقابية، إدارة تقييم المخاطر والمعلومات واإلتصاالتاإلجراءات ا، الرقابية

 مقسمة على النحو اآلتي:

 

 2 2 2 2 عدد الفقرات
 

 51 - 06 02 - 00 01 – 6 2 – 0 ترتيب الفقرات
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلستقاللية ، وهما)يينرئيس بعدينعبر خصائص التدقيق الداخلي تضمن مقياس   الجزء الثالث:

 لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي: ات( فقر 10( و)والكفاءة المهنية

 الكفاءة المهنية اإلستقاللية خصائص التدقيق الداخلي
 

 2 2 عدد الفقرات
 

 30 - 56 52 – 51 ترتيب الفقرات

 

 31، وهي من الفقرة رقم لقياسها ات( فقر 8عبر ) أداء المدقق الداخليتضمن مقياس   :الرابعالجزء 

 .38إلى الفقرة رقم 

  

فاعلية نظام 
الرقابة 
 الداخلية

المعلومات  إدارة تقييم المخاطر اإلجراءات الرقابية البيئة الرقابية
 واإلتصاالت
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 كاألتي: Five Likert Scale ( وفق مقياس ليكرت الخماسي2 - 1وتراوح مدى االستجابة من )
 

ال أوافق على  أوافق ال أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة بدائل اإلجابة
 اإلطالق

 

 (1) (2) (3) (4) (5) الدرجة
 

( فقرة بمقياس ليكرت 38وبهذا تكونت اإلستبانة )أداة الدراسة( وبشكلها النهائي من ) 

 .Five Likert Scaleالخماسي 
 

 متغيرات الدراسة(: 6ـ  3)
 

البيئة قابة الداخلية )قام الباحث بتحديد متغير الدراسة المستقل مقومات فاعلية نظام الر 

( باإلستناد إلى ما حدده الرقابية، االجراءات الرقابية، تقييم المخاطر والمعلومات واإلتصاالت

(Fadzil, et..al, 2005: 844 - 866)( اإلستقاللية . وتم تحديد خصائص التدقيق الداخلي بأبعاده

 - Fadzil, et..al, 2005: 844)ا حدد المتغير الوسيط  باإلستناد أيضًا إلى م –( والكفاءة المهنية

 -AL). وأخيرًا، فقد تم تحديد المتغير التابع والمتمثل بأداء المدقق الداخلي باإلستناد إلى (866

Shbiel & AL-Zeaud, 2012: 52 – 64). 

 
 المعالجات اإلحصائية(: 7ـ  3)

 

ألساليب اإلحصائية االستخدام الباحث  عمدلالجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها 

 التالية: 

 .التكرارات والنسب المئوية لوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة 

  إختبارKolmogorov-Smirnov ( للتحقق من التوزيع الطبيعيNormal Distribution.للبيانات ) 
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 متغيرات  لقياس تم إعدادها خصيصاً والتي  إختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة

 الدراسة

 .المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتحديد األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة وفقراتها 

  متغيرات الدراسة، والذي تم إحتسابه وفقًا  ممارسةمعادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى

 للمعادلة التالية:

 

 

 وبناء على ذلك يكون:

 5.33 أقل من ـ 0 من ضةالمنخف األهمية

  3.66 ـ لغاية 5.33 المتوسطة  من األهمية

 فأكثر. 3.67 المرتفعة  من األهمية

  معامل تضخم التبـاينVariance Inflation Factor  واختبـار التبـاين المسـموحTolerance  للتأكـد

 بين المتغيرات المستقلة. Multicollinearityمن عدم وجود تعددية ارتباط 

 إلنحدار المتعدد تحليل اMultiple Regression Analysis   لبيان تأثير أكثر من متغير مستقل

 على متغير تابع واحد.
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  تحليل المسارPath Analysis  باستخدام برنامجAmos  وذلك للتعرف اإلصدار الحادي والعشرين

 على دور المتغير الوسيط في العالقة بين المتغير المستقل والتابع.

 عادلة الهيكلية أنموذج المStructurel Equation Model  فاعلية نظام الرقابة بهدف توضيح تأثير

الجامعات بوجود خصائص التدقيق الداخلي متغير وسيط في  الداخلية على أداء المدقق الداخلي

 .األردنية الخاصة
 

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة(: 8ـ  3)
 

 Kolmogorov Smirnovإختبار فقد تم إجراء  دراسةالغراض التحقق من موضوعية نتائج أل

Test" ، لتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلبًا على نتائج لوذلك

في البيانات. وبعكس ذلك  الطبيعيتوفر التوزيع  ختبارفرضيات الدراسة، ويشترط هذا اإلإختبار 

اسة المستقلة والتابعة، وبالتالي يفقد اإلرتباط قدرته على تفسير مزيف بين متغيرات الدر  ارتباطينشأ 

 (.3-3أو التنبؤ بها، وكما هو موضح بالجدول ) الدراسةالظاهرة محل 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 61  -  

 (3-3جدول )

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

 (.⍺<  0.05توزيع طبيعيًا عندما يكون مستوى الداللة )مالحظة: * يكون ال  
 .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج    

 

( فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات   0.05وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة )

( وهو 0.05من ) جميعها كانت طبيعية. حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر

 المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.
 

 صدق أداة الدراسة وثباتها(: 9ـ  3)
 أ( الصدق الظاهري

الهيئة  أعضاء من أستاذاً  (7من ) تألفت المحكمين من مجموعة على االستبانة عرض تم

دارة األعمال واالحصاء  المحاسبة في متخصصين التدريسية (، 1رقم ) بالملحق المحكمين وأسماءوا 

 النتيجة .Kolmogorov – Smirnov  *Sig اتالمتغير ت

 يتبع التوزيع الطبيعي 4900. 8340. فاعلية نظام الرقابة الداخلية 1

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.311 0.864 البيئة الرقابية 1 – 1

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.095 1.563 االجراءات الرقابية 5 – 1

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.333 0.846 إدارة تقييم المخاطر 3 – 1

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.245 0.901 المعلومات واالتصاالت 4 – 1

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.919 0.633 داخليخصائص التدقيق ال 5

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.241 0.905 االستقاللية 1 – 5

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.421 0.928 الكفاءة المهنية 5 – 5

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.650 0.724 أداء المدقق الداخلي 3
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المقترحات  في ضوء وتعديل حذف من يلزم وتم إجراء ما المحكمين آلراء تمت االستجابة وقد

 (.5صورته النهائية كما موضح بالملحق رقم ) في االستبيان وبذلك خرج المقدمة،
 

 ب(  ثبات إداة الدراسة
 

(، لقياس Cronbach Alphaألفا ) قام الباحث باستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ

مدى التناسق في إجابات المبحوثين على كل األسئلة الموجودة في المقياس، وعلى الرغم من ان 

 ≤ Alpha)قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة، إال أن الحصول على 

 & Sekaran)شكل عام أمرًا مقبواًل ُيعد في الناحية التطبيقية للعلوم اإلدارية واإلنسانية ب( 0.60

Bougie, 2010: 184)يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.  (4 - 3) . والجدول 

 (4 - 3الجدول )

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس كرونباخ ألفا(

  قيمة كرونباخ ألفا عدد الفقرات المتغير ت
 08885 20 ليةفاعلية نظام الرقابة الداخ 1

 08114 5 البيئة الرقابية 1ـ  1

 08754 5 االجراءات الرقابية 2ـ  1

 08118 5 إدارة تقييم المخاطر 3ـ  1

 08841 5 المعلومات واالتصاالت 4ـ  1

 08855 10 خصائص التدقيق الداخلي 2

 08772 5 االستقاللية 1ـ  2

 08808 5 الكفاءة المهنية 2ـ  2

 08616 6 أداء المدقق الداخلي                    3

 08637 36 االستبانة ككل
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ألداء المـدقق ( 0.818( قيم الثبات لمتغيرات الدراسـة الرئيسـة والتـي بلغـت )4 - 3إذ يوضح الجدول )

  Cronbach Alphaكرونبـاخ ألفـا. وتـدل مؤشـرات التـدقيق الـداخلي لخصـائص( 08855، و )الـداخلي

لدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات عال وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسـة أعاله على تمتع إداة ا

 (. Sekaran & Bougie, 2010: 184) وفقًا لـ
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 الفصل الرابع

 نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات 

  المقدمة(: 1ـ  4)
 نتائج التحليل االحصائي للدراسة(: 2ـ  4)
 البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة مالءمةتحليل مدى (:  3ـ  4)
 إختبار فرضيات الدراسة (:  4ـ  4)
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 الفصل الرابع

 نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات 

 

 المقدمة(: 1ـ  4)
 

مـن المـديرين  عينـة الدراسـةيستعرض هذا الفصـل نتـائج التحليـل اإلحصـائي السـتجابة أفـراد 

عـــن المتغيـــرات التـــي المـــديرين المـــاليين والمحاســـبين ومـــدققي الحســـابات الـــداخليين ولجـــان التـــدقيق 

اعتمـــدت فيهـــا مـــن خـــالل عـــرض المؤشـــرات اإلحصـــائية اآلوليـــة إلجابـــاتهم مـــن خـــالل المتوســـطات 

ول الفصـل اختبـار الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لكـل متغيـرات الدراسـة واألهميـة النسـبية، كمـا يتنـا

 فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.
 

 نتائج التحليل االحصائي للدراسة(: 2ـ  4)
 

  فاعلية نظام الرقابة الداخلية (:1 - 2 - 4)

ــــة الرقابيــــة) فاعليــــة نظــــام الرقابــــة الداخليــــةلوصــــف  إدارة تقيــــيم ، االجــــراءات الرقابيــــة، البيئ

إلـــى إســـتخدام الباحـــث ، لجـــأ الجامعـــات األردنيـــة الخاصـــةفـــي   (واإلتصـــاالتالمخــاطر، المعلومـــات 

 - 4؛ )(1 - 4ول )االمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو موضـح بالجـد

 (.4 - 4و ) (3 - 4) ؛ (5

م الرقابـة نظـابفاعليـة  العبارات المتعلقةعن  عينة الدراسةإجابات  (1 - 4الجدول )إذ يوضح 

حيـــث تراوحــــت المتوســــطات  .الجامعــــات األردنيـــة الخاصــــةالبيئــــة الرقابيـــة فــــي حيـــث مــــن  الداخليـــة

علــى مقيــاس ليكــرت  (3.747)بمتوســط كلــي مقــداره  (4.262 -  3.426)بــين  للبيئــة الرقابيــةالحســابية 
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ت جـاء. إذ لخاصـةللبيئة الرقابية في الجامعات األردنيـة االخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع 

وهو ( 4.262) بمتوسط حسابي بل " توفر الجامعة بيئة رقابية محفزة لألداءفي المرتبة األولى فقرة "

فيمـا حصـلت (، 6020.) وانحررا  معيراري بلر  (،3.747البـال  ) أعلى مـن المتوسـط الحسـابي العـام

واألخيــرة  الخامســةلمرتبــة علــى ا "تمتلــك الجامعــة مجموعــة مــن المعــايير الموجهــه لقراراتهــا" ةالفقــر 

وانحرررررا  ( 3.747) مــــن المتوســــط الحســــابي الكلــــي والبــــال أدنــــى وهــــو ( 3.426) بمتوســــط حســــابي

  (.9210.) معياري

البيئة الرقابية حول  عينة الدراسةويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد 

 عينـة الدراسـةتقارب في وجهـات نظـر أفـراد وهو ما يعكس ال ابفقراته في الجامعات األردنية الخاصة

. ويشــير الجــدول أيضـــًا إلــى التقـــارب فــي قـــيم البيئــة الرقابيـــة فــي الجامعـــات األردنيــة الخاصـــةحــول 

مــن حيــث البيئــة فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة المتوسـطات الحســابية. وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى 

 كان مرتفعًا. عينة الدراسةة نظر من وجه في الجامعات األردنية الخاصة الرقابية

ويــرى الباحــث ان ســبب االرتفــاع هــو التصــرفات والسياســات واإلجــراءات التــي تعكــس االتجــاه      

العــام لــالدارة العليــا والمــديرين والمــالك تجــاه أيــة وحــدة حيــال الرقابــة الداخليــة مــن خــالل تــوفير بيئــة 

فــي الجامعـات كانــت ســؤوليات وتصـرفات العـاملين رقابيـة جيـدة ومحفــزة لـألداء ،وان كافـة االدوار وم

 .واضحة ومفهومة 
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 (0 - 4) جدول

 فاعلية البيئة الرقابيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

المتوسط  البيئة الرقابية ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 الفاعلية

 مرتفعة 1 6020. 4.262 ابية محفزة لألداءتوفر الجامعة بيئة رق 1

 متوسطة 3 7820. 3.590 تساهم سياسات مجلس إدارة الجامعة في تحقيق الفاعلية 2

3 
كافة أدوار ومسؤوليات العاملين في الجامعة واضحة 

 ومفهومة
 مرتفعة 2 1.015 3.967

 متوسطة 5 9210. 3.426 تمتلك الجامعة مجموعة من المعايير الموجهه لقراراتها 4

5 
تدعم إدارة الجامعة كافة متطلبات اإللتزام بالقيم 

 المؤسسية
 متوسطة 4 9240. 3.491

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام للبيئة 
 الرقابية

 مرتفعة - 5400. 3.747

 

نظـــام بفاعليـــة  العبـــارات المتعلقـــةعـــن  عينـــة الدراســـة إجابـــات (5 - 4الجـــدول )يوضـــح  كمـــا

حيــــث تراوحــــت  .الجامعــــات األردنيــــة الخاصــــةمــــن حيــــث اإلجــــراءات الرقابيــــة فــــي  بــــة الداخليــــةالرقا

علـى  (3.727)بمتوسط كلـي مقـداره  (3.967 - 3.524)بين  لإلجراءات الرقابيةالمتوسطات الحسابية 

لإلجراءات الرقابيـة فـي الجامعـات األردنيـة مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع 

ــات فــي المرتبــة األولــى فقــرة "ت جــاء. إذ الخاصــة ــندارة مقارن ــة المقدمــة ل ــارير الرقابي تتضــمن التق

وهـو أعلـى مـن المتوسـط ( 3.967) بمتوسـط حسـابي بلـ " دورية بين نتائج الفترات المختلفـة لـألداء

عمليـة تسـاهم " ةفيما حصلت الفقر (، 7290.) وانحرا  معياري بل  (،3.727البال  ) الحسابي العام

على المرتبة  "توزيع الصالحيات على المستويات اإلدارية المختلفة في تحسين اإلجراءات الرقابية

( 3.727) من المتوسط الحسابي الكلـي والبـال أدنى وهو ( 3.524) بمتوسط حسابيواألخيرة  الخامسة

  (.8680.) وانحرا  معياري
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الرقابيــة  اإلجــراءاتحــول  عينــة الدراســةراد ويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــ

 عينـة الدراسـةوهو ما يعكس التقارب في وجهـات نظـر أفـراد  ابفقراته في الجامعات األردنية الخاصة

. ويشير الجـدول أيضـًا إلـى التقـارب فـي قـيم الرقابية في الجامعات األردنية الخاصةاإلجراءات حول 

فاعليــــة نظــــام الرقابــــة الداخليــــة مــــن حيــــث ن مســــتوى المتوســــطات الحســــابية. وبشــــكل عــــام يتبــــين أ

ويـرى  ،كـان مرتفعـاً  عينـة الدراسـةمن وجهة نظـر  في الجامعات األردنية الخاصةالرقابية  اإلجراءات

الباحــث ان الســبب هــو قيــام االدارة العليــا والمــديرين والمــالك بوضــع خــط اتصــال مباشــر يــربط بــين 

خالل رفع التقارير الرقابية المقدمة لـالدارة بسـهولة وسالسـة وفـي الوحدات الرقابية واالدارة العليا من 

ات الوقت المناسب والعمل على المقارنة الدورية بين النتائج لفترات المختلفـة لـالداء لتحسـين اإلجـراء

 الرقابية في الجامعات الخاصة.

 (5 - 4) جدول
 جراءات الرقابيةفاعلية اإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

 اإلجراءات الرقابية ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 الفاعلية

1 
تساهم التقارير الرقابية المقدمة لإلدارة في نجاح 

 اإلجراءات الرقابية
 مرتفعة 2 6500. 3.901

7 
تساهم عملية توزيع الصالحيات على المستويات 

 فة في تحسين اإلجراءات الرقابيةاإلدارية المختل
 متوسطة 5 8680. 3.524

8 
تتضمن انشطة الرقابة في الجامعة سياسات الرقابة على 

 الموجودات والسجالت
 مرتفعة 3 8100. 3.672

6 
تتضمن التقارير الرقابية المقدمة لإلدارة مقارنات دورية 

 بين نتائج الفترات المختلفة لألداء
 مرتفعة 1 7290. 3.967

10 
تشتمل التقارير الرقابية المقدمة لإلدارة توصيات 

 ومقترحات لمعالجة وتقويم األداء
 متوسطة 4 9560. 3.573

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لإلجراءات 
 الرقابية

 مرتفعة - 5750. 3.727
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نظـام الرقابـة عليـة بفا العبـارات المتعلقـةعـن  عينة الدراسـة إجابات (3 - 4الجدول ) يبين كما

حيـث تراوحـت المتوسـطات  .الجامعـات األردنيـة الخاصـةمن حيث إدارة تقييم المخـاطر فـي  الداخلية

ـــين  لإلجـــراءات الرقابيـــةالحســـابية  ـــي مقـــداره  (4.000 - 3.262)ب ـــاس  (3.823)بمتوســـط كل ـــى مقي عل

الجامعـــات األردنيـــة إلدارة تقيـــيم المخـــاطر فـــي ليكـــرت الخماســـي الـــذي يشـــير إلـــى المســـتوى المرتفـــع 

ُتقيم لجنة الرقابة المخاطر بشكل مستمر من قبل قسم في المرتبة األولى فقرة "ت جاء. إذ الخاصة

البـــال   وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام( 4.000) بمتوســـط حســـابي بلـــ " التـــدقيق الـــداخلي

لرقابـة بنظـر اإلعتبـار تأخـذ لجنـة ا" ةفيمـا حصـلت الفقـر (، 6830.) وانحرا  معياري بل  (،3.823)

( 3.262) بمتوسط حسابيواألخيرة  الخامسةعلى المرتبة  "مبدأ التكلفة والمنفعة عند تقييم المخاطر

  (.9290.) وانحرا  معياري( 3.823) من المتوسط الحسابي الكلي والبال أدنى وهو 

إدارة تقيـيم المخـاطر حـول  عينـة الدراسـةويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض فـي اسـتجابات أفـراد 

 عينـة الدراسـةوهو ما يعكس التقارب في وجهـات نظـر أفـراد  ابفقراته في الجامعات األردنية الخاصة

. ويشير الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم إدارة تقييم المخاطر في الجامعات األردنية الخاصةحول 

إدارة الرقابــة الداخليــة مــن حيــث  فاعليــة نظــامالمتوســطات الحســابية. وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى 

ويــرى  ، كــان مرتفعــاً  عينــة الدراســةمــن وجهــة نظــر  تقيــيم المخــاطر فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة

الباحث ان السبب هو تمتع لجان الرقابيـة وقسـم التـدقيق الـداخلي بالكفـاءة والخبـرات التـي تمكنـه مـن 

دارة وتحليها لالخطار الخاصة بالقوائم المالية تقدير الخطر التقرير المالي بشكل مستمر وتعريف اال

 ،واليقتصر االمر على القوائم المالية فقط بل يتعدى الى جميع االنشطة في الجامعات الخاصة .
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 (3 - 4) جدول

 فاعلية إدارة تقييم المخاطرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

المتوسط  إدارة تقييم المخاطر ت
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 الفاعلية

11 
تقوم لجنة الرقابة بتحدد آليات لتقييم كافة المخاطر التي 

 مرتفعة 3 7390. 3.950 من الممكن أن تتعرض لها

12 
تحدد لجنة الرقابة المخاطر التي يمكن السيطرة عليها 

 مرتفعة 2 8360. 3.967 والتي ال يمكن السيطرة عليها

13 
تصنف لجنة الرقابة كافة المخاطر من ناحية مستويات 

 مرتفعة 4 7710. 3.934 تأثيرها على العمل

14 
تُقيم لجنة الرقابة المخاطر بشكل مستمر من قبل قسم 

 مرتفعة 1 6830. 4.000 التدقيق الداخلي

15 
بنظر اإلعتبار مبدأ التكلفة والمنفعة لجنة الرقابة تأخذ 

 متوسطة 5 9290. 3.262 المخاطرعند تقييم 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام إلدارة تقييم 
 رالمخاط

 مرتفعة - 5000. 3.823

 

نظــام بفاعليــة  العبــارات المتعلقــةعــن  عينــة الدراســة إجابــات (4 - 4الجــدول )واخيــرًا، يظهــر 

حيــث تراوحــت  .ألردنيــة الخاصــةالجامعــات امــن حيــث المعلومــات واإلتصــاالت فــي  الرقابــة الداخليــة

 (3.180)بمتوسـط كلـي مقـداره  (3.541 - 2.983)بـين  للمعلومات واإلتصاالتالمتوسطات الحسابية 

للمعلومـــات واإلتصـــاالت فــــي  المتوســـطعلـــى مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي الـــذي يشــــير إلـــى المســـتوى 

ام إتصـــاالت يعكـــس وجـــود نظـــفـــي المرتبـــة األولـــى فقـــرة "ت جـــاء. إذ الجامعـــات األردنيـــة الخاصـــة

وهـو أعلـى ( 3.541) بمتوسـط حسـابي بلـ " الوضوح فـي كافـة الصـالحيات والمسـؤوليات للمـوظفين

 ةفيمـا حصـلت الفقــر (، 8860.) وانحرررا  معيراري بلر  (،3.180البـال  ) مـن المتوسـط الحسـابي العـام

واألخيـرة  امسـةالخعلـى المرتبـة  "النظام المعلومـاتي المـالي المسـتخدم فـي الجامعـة محكـم ودقيـق"
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وانحرررررا  ( 3.180) مــــن المتوســــط الحســــابي الكلــــي والبــــال أدنــــى وهــــو ( 2.983) بمتوســــط حســــابي

  (.1.008) معياري

المعلومـــــات حـــــول  عينـــــة الدراســـــةويبــــين الجـــــدول أيضـــــًا التشـــــتت المـــــنخفض فـــــي اســــتجابات أفـــــراد 

فـي وجهـات نظـر أفـراد  وهـو مـا يعكـس التقـارب ابفقراته واإلتصاالت في الجامعات األردنية الخاصة

. ويشـير الجــدول أيضــًا المعلومـات واإلتصــاالت فــي الجامعـات األردنيــة الخاصــةحــول  عينـة الدراســة

فاعليـــة نظـــام الرقابـــة إلـــى التقـــارب فـــي قـــيم المتوســـطات الحســـابية. وبشـــكل عـــام يتبـــين أن مســـتوى 

عينــة ن وجهــة نظــر مــ المعلومــات واإلتصــاالت فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــةالداخليــة مــن حيــث 

ويــرى الباحــث ان الســبب وجــود ضــعف فــي اســتخدام البــرامج المحاســبة فــي . متوســطاً كــان  الدراســة

النظــام ألمعلومــاتي المــالي للجامعــات الخاصــة وتحتــاج الــى اكثــر دقــة وتحكــيم ،ووجــود ضــعف فــي 

 ايصال المعلومات الى كافة المستويات االدارية .

 (4 - 4) جدول
 فاعلية المعلومات واإلتصاالتية واالنحرافات المعيارية ومستوى المتوسطات الحساب 

المتوسط  المعلومات واإلتصاالت ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 الفاعلية

11 
النظــام المعلومــاتي المــالي المســتخدم فــي الجامعــة محكــم 

 متوسطة 5 1.008 2.983 ودقيق

17 
ئــــــم للمعلومــــــات واالتصــــــاالت لــــــدى الجامعــــــة نظــــــام مال

 متوسطة 3 9660. 3.000 إليصال المعلومات لكافة المستويات اإلدارية

18 
نظــــام المعلومــــات لــــدى الجامعــــة يــــوفر معلومــــات دقيقــــة 

 متوسطة 3 8160. 3.000 تساهم في تحسين اإلجراءات الرقابية

16 
وجـــــــود نظـــــــام إتصـــــــاالت يعكـــــــس الوضـــــــوح فـــــــي كافـــــــة 

 متوسطة 1 8860. 3.541 للموظفينالصالحيات والمسؤوليات 

20 
تضـــمن قنـــوات اإلتصـــال فهـــم كافـــة المـــوظفين للسياســـات 

 متوسطة 2 7780. 3.377 واإلجراءات المتعلقة بنظام الرقابة

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام للمعلومات 
 متوسطة - 7000. 3.180 واإلتصاالت
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  خصائص التدقيق الداخلي (:2 - 2 - 4)

فــي الجامعــات   (اإلســتقاللية والكفــاءة المهنيــة) خصــائص التــدقيق الــداخليمســتوى لوصــف 

المتوســــطات الحســــابية واإلنحرافــــات إلــــى إســــتخدام الباحــــث ، لجــــأ محــــل الدراســــة األردنيــــة الخاصــــة

 (.6 - 4و ) (2 - 4ول )االمعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجد

خصـائص بمسـتوى  العبـارات المتعلقـةعـن  عينـة الدراسـةإجابـات  (2 - 4الجـدول )إذ يوضح 

حيـث تراوحـت  .محـل الدراسـة الجامعـات األردنيـة الخاصـةفي التدقيق الداخلي من حيث اإلستقاللية 

على مقيـاس  (3.114)بمتوسط كلي مقداره  (3.377 - 2.852)بين  ه التقنيةالمتوسطات الحسابية لهذ

الجامعـــات األردنيـــة فـــي اإلســـتقاللية  لمســـتوى المتوســـطى ليكـــرت الخماســـي الـــذي يشـــير إلـــى المســـتو 

 مـع مباشـر اتصـال خـط الـداخلي التـدقيق لقسم يتوفرفي المرتبة األولى فقـرة "ت جاء. إذ الخاصة

وهـو أعلـى مـن المتوسـط الحسـابي ( 3.377) بمتوسـط حسـابي بلـ " لجنـة التـدقيق أو اإلدارة مجلـس

يتخــذ قســم التــدقيق " ةفيمــا حصــلت الفقــر (، 1.082) لرر وانحرررا  معيرراري ب (،3.114البــال  ) العــام

وهـو ( 2.852) بمتوسـط حسـابيواألخيـرة  الخامسـةعلـى المرتبـة  "أيـة ضـغوط بـدون قراراتـه الـداخلي

ويبـــين الجـــدول  (.1.137) وانحررررا  معيررراري( 3.114) مـــن المتوســـط الحســـابي الكلـــي والبـــال أدنــى 

الجامعــات فـي اإلسـتقاللية مسـتوى حـول  نـة الدراسـةعيأيضـًا التشـتت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد 

مسـتوى حـول  عينـة الدراسـةوهو ما يعكـس التقـارب فـي وجهـات نظـر أفـراد  ابفقراته األردنية الخاصة

. ويشـير الجـدول أيضـًا إلـى التقـارب فـي قـيم المتوسـطات اإلستقاللية في الجامعات األردنية الخاصة

مـن وجهـة نظـر  اإلستقاللية في الجامعات األردنية الخاصـةالحسابية. وبشكل عام يتبين أن مستوى 

ويــرى الباحـث ان الســبب هـو ان هنــاك بعـض الضــغوط التـي تمــارس . متوسـطة تكانــ عينـة الدراسـة

 .على قسم التدقيق الداخلي وتأثر قسم التدقيق الداخلي باآلخرين
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 (2 - 4) جدول
 إلستقالليةاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

المتوسط  اإلستقاللية ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 الفاعلية

21 
 موقـع علـى كبيـر بشـكل المـدقق الـداخلي استقاللية تعتمد
 متوسطة 4 1.190 3.016  التنظيمي في الهيكل الداخلي التدقيق قسم

22 
 مـع مباشـر اتصـال خـط الـداخلي التـدقيق لقسـم يتـوفر
 متوسطة 1 1.082 3.377 التدقيق لجنة أو اإلدارة مجلس

 متوسطة 3 1.034 3.114  أهداف الجامعة تحقيق في قسم التدقيق الداخلي يساهم 23

 متوسطة 5 1.137 2.852  أية ضغوط بدون قراراته يتخذ قسم التدقيق الداخلي 24

25 
 خـالل مـن اسـتقالله علـى قسـم التـدقيق الـداخلي يحـافظ
 متوسطة 2 1.141 3.213 يقوم بمراجعتها التي ةاألنشط

ــــــاري العــــــام  المتوســــــط الحســــــابي واالنحــــــراف المعي
 لنستقاللية

 متوسطة - 8080. 3.114

 

خصـــائص بمســـتوى  العبـــارات المتعلقـــةعـــن  عينـــة الدراســـةإجابـــات  (6 - 4الجـــدول ) ويبـــين

حيـــث  .محـــل الدراســـة لخاصـــةالجامعـــات األردنيـــة افـــي  الكفـــاءة المهنيـــةالتـــدقيق الـــداخلي مـــن حيـــث 

 (3.193)بمتوســـط كلـــي مقـــداره  (3.754 - 2.623)بـــين  ه التقنيـــةتراوحـــت المتوســـطات الحســـابية لهـــذ

ـــى المســـتوى  ـــذي يشـــير إل ـــاس ليكـــرت الخماســـي ال ـــى مقي ـــة لمســـتوى المتوســـطعل ـــاءة المهني فـــي  الكف

ـــز أعضـــافـــي المرتبـــة األولـــى فقـــرة "ت جـــاء. إذ الجامعـــات األردنيـــة الخاصـــة ـــدقيق يتمي ء قســـم الت

وهـو أعلـى مـن المتوسـط الحسـابي ( 3.754) بمتوسط حسابي بلـ " بامتالكهم مهارات رقابية متنوعة

خبــرات أعضــاء قســم " ةفيمــا حصــلت الفقــر (، 7450.) وانحرررا  معيرراري بلرر  (،3.193البــال  ) العــام

واألخيــرة  خامســةالعلــى المرتبــة  "التــدقيق تــوفر لهــم المعرفــة الكافيــة فــي إجــراءات عمليــة التــدقيق

وانحرررررا  ( 3.193) مــــن المتوســــط الحســــابي الكلــــي والبــــال أدنــــى وهــــو ( 2.623) بمتوســــط حســــابي

  (.1.113) معياري
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مســـتوى الكفـــاءة حـــول  عينـــة الدراســـةويبـــين الجـــدول أيضـــًا التشـــتت المـــنخفض فـــي اســـتجابات أفـــراد 

عينـة رب فـي وجهـات نظـر أفـراد وهو ما يعكس التقـا ابفقراته الجامعات األردنية الخاصةفي  المهنية

. ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى الجامعــات األردنيــة الخاصــةفــي  مســتوى الكفــاءة المهنيــةحــول  الدراســة

الكفـاءة المهنيـة فـي الجامعـات التقارب في قيم المتوسطات الحسـابية. وبشـكل عـام يتبـين أن مسـتوى 

 .متوسطة تكان عينة الدراسةمن وجهة نظر  األردنية الخاصة

ويرى الباحث ان السـبب هـو قلـة امـتالك قسـم التـدقيق الـداخلي الشـهادات فـي التخصـص المحاسـبة  

 وهذا يؤدي الى قلة المعرفة الكافية  لمبادئ المحاسبة المتعارف علية .

 (6 - 4) جدول
 الكفاءة المهنيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

 الكفاءة المهنية ت
المتوسط 

 حسابيال
االنحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 الفاعلية

21 
يمتلك أعضاء قسم التدقيق خبرات كافية تمكـنهم مـن أداء 

 متوسطة 2 1.150 3.327 واجباتهم بفاعلية

27 
يتميــــز أعضــــاء قســــم التــــدقيق بــــامتالكهم مهــــارات رقابيــــة 

 مرتفعة 1 7450. 3.754 متنوعة 

28 
يق شــــــهادات جامعيــــــة فــــــي يحمــــــل أعضــــــاء قســــــم التــــــدق

 متوسطة 4 1.212 3.114 تخصص المحاسبة

26 
خبرات أعضاء قسم التدقيق توفر لهم المعرفة الكافيـة فـي 

 متوسطة 5 1.113 2.623 إجراءات عملية التدقيق

30 
يــتقن أعضــاء قســم التــدقيق المبــادئ المحاســبية المتعــارف 

 متوسطة 3 6280. 3.147 عليها

نحــراف المعيــاري العــام للكفــاءة المتوســط الحســابي واال 
 المهنية

 متوسطة - 7500. 3.193
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  أداء المدقق الداخلي (:3 - 2 - 4)

، لجــأ محــل الدراســة فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة أداء المــدقق الــداخليمســتوى لوصــف 

وضــح المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة، وأهميــة الفقــرة، كمــا هــو مإلــى إســتخدام الباحــث 

 .(7 - 4ول )ابالجد

أداء المـدقق بمسـتوى  العبارات المتعلقةعن  عينة الدراسةإجابات  (7 - 4الجدول )إذ يوضح 

ه حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية لهــذ .محــل الدراســة الجامعــات األردنيــة الخاصــةفــي  الــداخلي

رت الخماســـي الـــذي علـــى مقيـــاس ليكـــ (2.850)بمتوســـط كلـــي مقـــداره  (3.262 - 2.360)بـــين  التقنيـــة

. إذ الجامعـــات األردنيـــة الخاصـــةفـــي  أداء المـــدقق الـــداخلي لمســـتوى المتوســـطيشـــير إلـــى المســـتوى 

 بمتوســط حســابي بلــ " لــدي قــدرة عاليــة علــى تحمــل ضــغوط العمــلفــي المرتبــة األولــى فقــرة "ت جــاء

(، 9290.) لر وانحررا  معيراري ب (،2.850البـال  ) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العـام( 3.262)

 التاسـعةعلـى المرتبـة  "أنجز كافة مهام التدقيق الموكلـة إلـي بالوقـت المناسـب" ةفيما حصلت الفقر 

( 2.850) مـــــن المتوســـــط الحســـــابي الكلـــــي والبـــــال أدنـــــى وهـــــو ( 2.360) بمتوســـــط حســـــابيواألخيـــــرة 

  (.1.049) وانحرا  معياري

أداء مسـتوى حـول  عينـة الدراسـةد ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفـرا

وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر  ابفقراتهــ الجامعــات األردنيــة الخاصــةفــي  المــدقق الــداخلي

ـــداخليمســـتوى حـــول  عينـــة الدراســـةأفـــراد  . ويشـــير الجامعـــات األردنيـــة الخاصـــةفـــي  أداء المـــدقق ال

أداء المـدقق عـام يتبـين أن مسـتوى  الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية. وبشكل

 . متوسطاً كان  عينة الدراسةمن وجهة نظر  الجامعات األردنية الخاصةفي  الداخلي
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ويرى الباحث ان السبب هو قلة المعرفة والخبرات والكفاءة الكافية والالزمة من قبـل المـدقق الـداخلي 

خر في اداء المهام الموكلة له في الوقت الداء كافة نشاطات التدقيق الداخلي وبالتالي يؤدي الى التأ

 المناسب.

 (7 - 4) جدول
 أداء المدقق الداخليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

المتوسط  أداء المدقق الداخلي ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 الفاعلية

31 
لموكلــــة إلــــي دون أمــــارس كافــــة مهــــام التــــدقيق الــــداخلي ا

 متوسطة 1 9850. 2.786 ضغوط

32 
لدي المعرفة الكافية والالزمة ألداء كافة نشاطات التدقيق 

 متوسطة 8 1.051 2.623 الداخلي

 متوسطة 6 1.049 2.360 أنجز كافة مهام التدقيق الموكلة إلي بالوقت المناسب 33

34 
ا نفـذت أقوم بمراجعة كافة العمليات والمهام للتأكد من أنهـ

 متوسطة 7 1.124 2.737 وفقًا لما هو مخطط لها

35 
أقــوم بــالتحقق مــن دقــة كافــة اإلجــراءات بهــدف المحافظــة 

 متوسطة 3 9660. 3.000 على األصول وتوفرها

31 
ـــر بســـاعات العمـــل المخصصـــة إلنجـــاز  ـــزم بشـــكل كبي ألت

 متوسطة 2 1.224 3.032 أعمالي

 متوسطة 5 1.132 2.868 أمتلك مجموعة من مهارات التدقيق  37

 متوسطة 1 9290. 3.262 لدي قدرة عالية على تحمل ضغوط العمل 38

36 
أتعــاون مــع زمالئــي بــروح العمــل الجمــاعي إلنجــاز كافــة 

 متوسطة 4 1.008 2.983 األعمال الموكلة إلينا

المتوسططط الحسططابي واالنحططراف المعيططاري العططام الداء 
 المدقق الداخلي

 طةمتوس - 8230. 2.850
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 تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة(: 3ـ  4)
  

قبـل البـدء فـي تطبيـق تحليـل اإلنحـدار إلختبـار فرضـيات الدراسـة قـام الباحـث بـإجراء بعـض 

اإلختبــارات وذلــك مــن أجــل ضــمان مالءمــة البيانــات إلفتراضــات تحليــل اإلنحــدار، إذ تــم التأكــد مــن 

بإسـتخدام معامـل تضـخم التبـاين  Multicollinearityباط عاٍل بين المتغيـرات المسـتقلة عدم وجود إرت

Variance Inflation Factor (VIF ختبــار التبــاين المســموح بــه لكــل متغيــر مــن  Tolerance( وا 

(. وأن 10( للقيمـة )VIFمتغيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به )

 (.0.02أكبر من ) Toleranceمة التباين المسموح به تكون قي

بإحتســاب  Normal Distributionوتــم التأكــد أيضــًا مــن إتبــاع البيانــات للتوزيــع الطبيعــي 

، إذ إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامـل اإللتـواء تقـل Skewnessمعامل اإللتواء 

 .تائج هذه اإلختبارات( يبين ن9 - 4(، والجدول رقم )1عن )

 (9 - 4)جدول 

 االلتواء ومعامل به المسموح والتبايننتائج اختبار تضخم التباين              

 VIF Tolerance Skewness المتغيرات المستقلة  ت

 1260. 5850. 1.709 البيئة الرقابية 1

 1530. 5470. 1.829 االجراءات الرقابية 2

 0960. 5980. 1.671 إدارة تقييم المخاطر 3

 0.115 - 4970. 2.011 المعلومات واالتصاالت 4

 

ــــــي الجــــــدول ) ــــــواردة ف ــــــائج ال ــــــداخل خطــــــي متعــــــدد 8 - 4يتضــــــح مــــــن النت ( عــــــدم وجــــــود ت

Multicollinearity  إدارة تقييم المخـاطر ، االجراءات الرقابية، البيئة الرقابية) المتغيرات المستقلةبين

ن والمعلومات واالتصاالت ( لألبعاد VIFتضخم التباين )معامل  ما يؤكد ذلك قيم معيار إختبار(، وا 
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( إدارة تقيــــيم المخــــاطر والمعلومــــات واالتصــــاالت، االجــــراءات الرقابيــــة، البيئــــة الرقابيــــةالمتمثلــــة بـــــ )

يتضح أن قـيم كما (. 10)والتي تقل عن  ( على التوالي2.011 ؛ 1.671؛  1.829 ؛ 1.7099والبالغة )

( 0.02مــن ) أكبــر( وهــي 5980. - 4970.( تراوحــت بــين )Toleranceين المســموح بــه )إختبــار التبــا

ويعد هذا مؤشرًا على عدم وجود إرتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة. وقد تم التأكـد مـن أن البيانـات 

 (.1( حيث كانت القيم أقل من )Skewnessتتبع التوزيع الطبيعي بإحتساب معامل االلتواء )

على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بـين أبعـاد المتغيـر المسـتقل،  وتأسيساً 

ن بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعـي فقـد أصـبح باإلمكـان إختبـار  فرضـيات الدراسـة وا 

 الجامعات محل الدراسة محل الدراسة.في 
 

 إختبار فرضيات الدراسة(: 4ـ  4)
 

 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO: " البيئـة الرقابيـة، ) بمقوماتـهالرقابـة الداخليـة نظـام ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية لفاعليـة

ـــة، تقيـــيم المخـــاطر والمعلومـــات واإلتصـــاالت علـــى أداء المـــدقق الـــداخلي فـــي  (اإلجـــراءات الرقابي

   ".(  0.05) الجامعات األردنية الخاصة عند مستوى داللة

نظام فاعلية استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر الختبار هذه الفرضية تم 

البيئة الرقابية، اإلجراءات الرقابية، تقييم المخاطر والمعلومات بمقوماته )الرقابة الداخلية 

بالجدول  ، وكما هو موضح( على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصةواإلتصاالت

(4 - 8.) 
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 (8 - 4جدول )

بمقوماته على أداء المدقق الرقابة الداخلية نظام فاعلية تائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير ن

 الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة

 مالحظة: 

 .(  0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى *

 .(  0.05( )5.236) الجدولية عند مستوى Fقيمة *
 .(  0.05( )18170) الجدولية عند مستوى Tقيمة *

  

البيئـــــة الرقابيـــــة، بمقوماتـــــه )اخليـــــة الرقابـــــة الدنظـــــام فاعليـــــة ( أثـــــر 9 - 4يوضـــــح الجـــــدول )

( علــــى أداء المــــدقق الــــداخلي فـــــي اإلجــــراءات الرقابيــــة، تقيــــيم المخــــاطر والمعلومـــــات واإلتصــــاالت

. إذ أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية الجامعــات األردنيــة الخاصــة

( علـى أداء المــدقق والمعلومــات واإلتصـاالتتقيـيم المخـاطر بمقوماتـه )الرقابـة الداخليــة نظـام فاعليـة 

  ( عنــد مســتوى )R (08708، إذ بلــ  معامــل االرتبــاط الــداخلي فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة

أداء ( مــن التغيــرات فــي 08502(، أي أن مــا قيمتــه )08502فقــد بلــ  ) 5R(. أمــا معامــل التحديــد 0.05

الرقابــة الداخليــة نظــام فاعليــة تج عــن التغيــر فــي نــا المــدقق الــداخلي فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة

وفــي الســياق ذاتــه، أظهــرت نتــائج التحليــل أن  ،(تقيــيم المخــاطر والمعلومــات واإلتصــاالتبمقوماتــه )

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

Adjusted 
  

(2R)  
معامل 
التحديد 
 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مستوى 

 لداللةا
 β درجة التأثير

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

أداء 
المدقق 
 الداخلي

08708 08502 08411 14.108 

 4 اإلنحدار

08000 

البيئة 
 الرقابية

- 
0.013 

- 0.107 .9150 

 51 البواقي

اإلجراءات 
 الرقابية

.0610 .4790 .6340 

تقييم 
 المخاطر

.3710 3.040 .0040 

 10 لمجموعا
المعلومات 
 واإلتصاالت

.3960 2.957 .0050 
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وهـو مـا يعكـس المسـتوى الصـافي لالهتمـام  (08411)قـد بلـ     2RAdjustedمعامـل التحديـد المعـدل 

بعـد الـتخلص مـن  (تقيـيم المخـاطر والمعلومـات واإلتصـاالت) بمقوماتـهالرقابة الداخلية نظام فاعلية ب

. كمـا بلغـت أداء المدقق الداخلي في الجامعـات األردنيـة الخاصـةقيم األخطاء المعيارية الناتجة عن 

. وهــذا يعنــي أن للمعلومــات واإلتصــاالت( 3960.)لتقيــيم المخــاطر و β (.3710 )قيمــة درجــة التــأثير 

تقيــيم المخــاطر بمقوماتــه )الرقابــة الداخليــة نظــام فاعليــة بســتوى اإلهتمــام الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي م

أداء المــــدقق الــــداخلي فــــي الجامعــــات األردنيــــة فــــي  تحســــينيــــؤدي إلــــى  (والمعلومــــات واإلتصــــاالت

ويؤكـــد معنويـــة هـــذا  للمعلومـــات واإلتصـــاالت.( 3960.)لتقيـــيم المخـــاطر و ( 3710.)بقيمـــة  الخاصـــة

عدم (. وهذا يؤكد   0.05( وهي دالة عند مستوى )14.108) بة والتي بلغتالمحسو  Fالتأثير قيمة 

التــي الفرضــية البديلــة تقبــل و الفرضــية العدميــة تــرفض األولــى، وعليــه  الرئيســةصــحة قبــول الفرضــية 

 تنص على: 

تقيـــيم المخـــاطر ) بمقوماتـــهالرقابـــة الداخليـــة نظـــام لفاعليـــة وجـــود تـــأثير ذي داللـــة إحصـــائية 

على أداء المدقق الداخلي في الجامعـات األردنيـة الخاصـة عنـد مسـتوى  (ت واإلتصـاالتوالمعلوما

 (  0.05) داللة
 

 الفرضية الرئيسة الثانية 

2HO: "بمقوماتـهالرقابـة الداخليـة نظـام فاعليـة بـين داللـة إحصـائية  اتذ عالقـة ارتبـاطوجد ال ت 

التــدقيق  خصــائصو  (ر والمعلومــات واإلتصــاالتالبيئــة الرقابيــة، اإلجــراءات الرقابيــة، تقيــيم المخــاط)

 فـي الجامعـات األردنيـة الخاصـة عنـد مسـتوى داللـة( اإلستقاللية والكفاءة المهنيةبأبعاده )الداخلي 

(  0.05)."   
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ـــاط بيرســـون  الختبـــار هـــذه الفرضـــية تـــم اســـتخدام للتحقـــق مـــن طبيعـــة  Personمعامـــل ارتب

البيئة الرقابية، اإلجراءات علية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته )فاالعالقة بين متغير الدراسة المستقل 

خصــــائص التــــدقيق  الوســــيطومتغيــــر الدراســــة ( الرقابيــــة، تقيــــيم المخــــاطر والمعلومــــات واإلتصــــاالت

، وكمــا هــو موضــح ( فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــةاإلســتقاللية والكفــاءة المهنيــةالــداخلي بأبعــاده )

 (.10 - 4بالجدول )

فاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته ومتغير معامالت االرتباط بين  (10 - 4)ين الجدول يب

عالقـة ارتباطيـة دالـة  عشـرة، حيـث يتضـح وجـود الدراسة الوسـيط خصـائص التـدقيق الـداخلي بأبعـاده

ســتقلة معنويــًا تفاوتــت فــي شــدة ارتباطهــا. فقــد تبــين أن أعلــى القــيم االرتباطيــة مــا بــين المتغيــرات الم

بقيمة بلغت من جهة أخرى  المعلومات واإلتصال من جهة واإلستقالليةكانت بين متغيري  والوسيطة

فأقـل، فيمـا كانـت أقـل القـيم االرتباطيـة مـا  (  0.01)( وهي دالة عند مستوى احتمـالي 0.212**)

ـــرات المســـتقلة  ـــين المتغي ـــة مـــن جهـــةكانـــت بـــين والوســـيطة ب لتـــدقيق وخصـــائص ا اإلجـــراءات الرقابي

فأقـل. (   0.05)( وهي دالـة عنـد مسـتوى احتمـالي 0.563*بقيمة بلغت ) الداخلي من جهة أخرى

جمــااًل، وباالســتناد إلــى النتــائج المعروضــة يظهــر أن المتغيــرات المبحوثــة تتــرابط بعالقــات معنويــة  وا 

ى المتغيــرات ممــا يؤشــر أن الزيــادة أو النقصــان فــي إحــداها سينســحب بالنتيجــة زيــادة أو نقصــان علــ

 األخرى. وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق جزء من أهداف الدراسة. 

تقبـل و الفرضـية العدميـة تـرفض ، وعليـه الثانيـة الرئيسةصحة قبول الفرضية عدم وهذا يؤكد 

 التي تنص على: الفرضية البديلة 

ــاطوجــود  ــة إحصــائية  اتذ عالقــة ارتب ــة بــين دالل ــة نظــام فاعلي ــة الداخلي ــهبمقالرقاب البيئــة ) ومات

واإلسـتقاللية ووجـود عالقـة  (الرقابية، اإلجراءات الرقابيـة، تقيـيم المخـاطر والمعلومـات واإلتصـاالت
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فــي الجامعــات األردنيــة  تقيــيم المخــاطر والكفــاءة المهنيــة إدارةبــين داللــة إحصــائية  اتذ ارتبــاط

 .(  0.05) الخاصة عند مستوى داللة

 (10 - 4الجدول )

فاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته خصائص التدقيق الداخلي ت اإلرتباط بين مصفوفة معامال

 (N=61)بأبعاده 

 خصائص التدقيق الداخلي الكفاءة المهنية اإلستقاللية 

 0.324* البيئة الرقابية

Sig = 0.011 
0.032 

Sig = 0.807 
0.205 

Sig = 0.113 

 0.354** اإلجراءات الرقابية

Sig = 0.005 
0.108 

Sig = 0.405 
*0.213 

Sig = 0.040 

 0.402** إدارة تقييم المخاطر

Sig = 0.001 
*0.280 

Sig = 0.029 
**0.384 

Sig = 0.002 

 0.515** المعلومات واإلتصاالت

Sig = 0.000 
0.058 

Sig = 0.657 
**0.330 

Sig = 0.009 

 0.468** فاعلية نظام الرقابة الداخلية

Sig = 0.000 
0.138 

Sig = 0.288 
**0.313 

Sig = 0.000 
  * Significant at P   0.05 

  **Significant at P   0.01 
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 الفرضية الرئيسة الثالثة 

3HO: " اإلسـتقاللية والكفـاءة ) التدقيق الـداخلي بأبعادهـا لخصائصال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

  ) الخاصــة عنــد مســتوى داللــة علــى أداء المــدقق الــداخلي فــي الجامعــات األردنيــة (المهنيــة

0.05)."   

خصائص الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر 

على أداء المدقق الداخلي في الجامعات  (اإلستقاللية والكفاءة المهنية) التدقيق الداخلي بأبعادها

 (.11 - 4)بالجدول  ، وكما هو موضحاألردنية الخاصة

 (11 - 4ل )جدو 

على أداء المدقق  خصائص التدقيق الداخلي بأبعادهانتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

 الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

Adjusted 
  

(2R)  
معامل 
التحديد 
 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
توى مس

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

أداء 
المدقق 
 الداخلي

08720 08518 08501 31.159 

 2 اإلنحدار

08000 

 0000. 4.745 5410. اإلستقاللية

 58 البواقي

الكفاءة 
 المهنية

.2500 2.193 .0320 
 10 المجموع

 مالحظة: 

 .(  0.05)أثير ذا داللة إحصائية عند مستوى يكون الت*

 .(  0.05( )3.022) الجدولية عند مستوى Fقيمة *
 .(  0.05( )0.671) الجدولية عند مستوى Tقيمة *
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ـــر 11 - 4يوضـــح الجـــدول ) ـــداخلي بأبعادهـــا( أث ـــدقيق ال ـــاءة ) خصـــائص الت اإلســـتقاللية والكف

ـــة . إذ أظهـــرت نتـــائج التحليـــل جامعـــات األردنيـــة الخاصـــةعلـــى أداء المـــدقق الـــداخلي فـــي ال (المهني

اإلســــتقاللية ) خصــــائص التــــدقيق الــــداخلي بأبعادهــــالاإلحصــــائي وجــــود تــــأثير ذي داللــــة إحصــــائية 

، إذ بلـ  معامـل االرتبـاط على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصـة (والكفاءة المهنية

R (08720( عنــد مســتوى )0.05  أمــ .) 5ا معامــل التحديــدR (  أي أن مــا قيمتــه 08518فقــد بلــ ،)

نـاتج عـن التغيـر فـي  أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة( من التغيرات في 08518)

وفي السـياق ذاتـه، أظهـرت نتـائج  ،(اإلستقاللية والكفاءة المهنية) خصائص التدقيق الداخلي بأبعادها

وهو ما يعكـس المسـتوى الصـافي  (08501)قد بل     2RAdjustedالمعدل  التحليل أن معامل التحديد

بعــد الــتخلص مــن قــيم  (اإلســتقاللية والكفــاءة المهنيــة) خصــائص التــدقيق الــداخلي بأبعادهــابلالهتمــام 

ــداخلي فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــةاألخطــاء المعياريــة الناتجــة عــن  . كمــا بلغــت أداء المــدقق ال

. وهـذا يعنـي أن الزيـادة بدرجـة للكفـاءة المهنيـة( 2500.)لإلسـتقاللية و β (.5410 )ر قيمة درجة التأثي

يـؤدي  (اإلستقاللية والكفاءة المهنيـة) خصائص التدقيق الداخلي بأبعادهابواحدة في مستوى اإلهتمام 

و  لإلسـتقاللية( 5410.)بقيمـة  أداء المـدقق الـداخلي فـي الجامعـات األردنيـة الخاصـةفـي  تحسينإلى 

( وهـي 31.159) المحسـوبة والتـي بلغـت Fويؤكـد معنويـة هـذا التـأثير قيمـة  للكفاءة المهنية.( 2500.)

تـرفض ، وعليـه الثالثـة الرئيسـةصـحة قبـول الفرضـية عـدم (. وهـذا يؤكـد   0.05دالة عنـد مسـتوى )

 التي تنص على: الفرضية البديلة تقبل و الفرضية العدمية 

 (اإلسـتقاللية والكفـاءة المهنيـة) التدقيق الداخلي بأبعادها لخصائصئية وجود تأثير ذي داللة إحصا

 (  0.05) على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة عند مستوى داللة
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 الفرضية الرئيسة الرابعة 

4HO: " المـدقق  على أداء بمقوماتهالرقابة الداخلية نظام ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية

اإلسـتقاللية والكفــاءة ) التــدقيق الــداخلي خصـائصالـداخلي فــي الجامعــات األردنيـة الخاصــة بوجــود 

   ".(  0.05) متغير وسيط عند مستوى داللة (المهنية

 باستخدام برنامج Path Analysisالختبار هذه الفرضية تم االستعانة بتحليل المسار 

Amos Ver. 21 ة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةالمدعوم ببرنامج الرزم SPSS  وذلك للتحقق من

لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية  وجود تأثير

، وكما هو الخاصة بوجود خصائص التدقيق الداخلي )اإلستقاللية والكفاءة المهنية( متغير وسيط

فاعلية نظام نتائج تحليل المسار لتأثير ( 15 - 4) إذ يوضح الجدول(. 15 - 4) موضح في الجدول

الرقابة الداخلية بمقوماته على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة بوجود 

. حيث أظهرت نتائج التحليل خصائص التدقيق الداخلي )اإلستقاللية والكفاءة المهنية( متغير وسيط

لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته على أداء المدقق ي داللة إحصائية اإلحصائي وجود تأثير ذ

الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة بوجود خصائص التدقيق الداخلي )اإلستقاللية والكفاءة 

(، وهي ذات داللة عند مستوى 6.437المحسوبة ) )2Chiبلغت قيمة ) ، إذالمهنية( متغير وسيط

(0.05 وبلغت .) قيمةGoodness of Fit Index (GFI ) وهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيمته

( وهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح )المالءمة التامة(. وبنفس السياق بل  مؤشر المواءمة 0.631)

( وهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح. كما بلغت 0.630) Comparative Fit Index  (CFI)المقارن

 Root Mean Square Error of Approximationسط مربع الخطأ التقريبي قيمة مؤشر جذر متو 

(RMSEA )(08031 وهو مساوي لقيمة الصفر. فيما بل  التأثير المباشر ) لفاعلية نظام الرقابة
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فاعلية نظام وهو ما يشير إلى أن (. 0.517)الداخلية بمقوماته على خصائص التدقيق الداخلي 

فاعلية ب، وبالتالي فإن زيادة االهتمام على خصائص التدقيق الداخلييؤثر ه الرقابة الداخلية بمقومات

. كما بل  على خصائص التدقيق الداخليمن شأنه توليد تأثير نظام الرقابة الداخلية بمقوماته 

لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته على أداء المدقق الداخلي في الجامعات المباشر  التأثير

على يؤثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته وهو ما يشير إلى أن  (.0.501)الخاصة األردنية 

فاعلية نظام ب، وبالتالي فإن زيادة االهتمام أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة

ردنية على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األمن شأنه توليد تأثير الرقابة الداخلية بمقوماته 

خصائص التدقيق الداخلي على أداء المدقق الداخلي في المباشر ل التأثير. واخيرًا، بل  الخاصة

على تؤثر  خصائص التدقيق الداخليوهو ما يشير إلى أن  (.0.863)الجامعات األردنية الخاصة 

خصائص ب، وبالتالي فإن زيادة االهتمام أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة

 .على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصةمن شأنه توليد تأثير  التدقيق الداخلي

لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته على أداء المدقق وقد بل  التأثير غير المباشر  

والكفاءة الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة بوجود خصائص التدقيق الداخلي )اإلستقاللية 

خصائص التدقيق الداخلي وهو ما يؤكد الدور الوسيط الذي تلعبه (، 0.501) المهنية( متغير وسيط

فاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته على أداء المدقق في تأثير )اإلستقاللية والكفاءة المهنية( 

 Squared Multiple . وبلغت قيمة معامل التحديدالداخلي في الجامعات األردنية الخاصة

Correlations (321= 0. 2R) ( من التغيرات في .3210) أي أن ما قيمتهخصائص التدقيق الداخلي ل

 ، كما بل فاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماتهناتج عن التغير في خصائص التدقيق الداخلي 

الداخلي في الجامعات  داء المدققأل Squared Multiple Correlations (616= 0. 2R) معامل التحديد

أداء المدقق الداخلي في الجامعات ( من التغيرات في 0.111) أي أن ما قيمتهاألردنية الخاصة 
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 . وقد بلغت قيمة المسار الحرجخصائص التدقيق الداخليفي  ناتج عن التغيراألردنية الخاصة 

Critical Ratio (T )مقوماته فاعلية نظام الرقابة الداخلية ب) لمسار المحسوبة  خصائص التدقيق

و  (أداء المدقق الداخلي  خصائص التدقيق الداخلي) لمسار (5.477) و (5.477) (الداخلي

ذات داللة  يوه (أداء المدقق الداخلي فاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته ) لمسار (5.112)

اعلية نظام الرقابة الداخلية لفوهذه النتيجة تشير إلى أن هناك تأثيرًا   ،(0.05) عند مستوى

بمقوماته على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة بوجود خصائص التدقيق 

فاعلية نظام الرقابة ب. إذ إن زيادة االهتمام الداخلي )اإلستقاللية والكفاءة المهنية( متغير وسيط

أداء المدقق الداخلي في و داخلي خصائص التدقيق المن شأنه توليد تأثير الداخلية بمقوماته 

. وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق جزء من أهداف الدراسة. وعليه الجامعات األردنية الخاصة

 الرئيسة الرابعة وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: ( العدمية) الصفرية ترفض الفرضية

على أداء  مقوماتهبالرقابة الداخلية نظام لفاعلية وجود تأثير ذي داللة إحصائية 

اإلستقاللية ) التدقيق الداخلي خصائصالمدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة بوجود 

   ".(  0.05) متغير وسيط عند مستوى داللة (والكفاءة المهنية
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 (05 - 4) جدول
نظام الرقابة الداخلية بمقوماته على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية لفاعلية نتائج اختبار تحليل المسار للتحقق من األثر المباشر وغير المباشر 

  الخاصة بوجود خصائص التدقيق الداخلي )اإلستقاللية والكفاءة المهنية( متغير وسيط

 البيان
2Chi 

 المحسوبة
GFI CFI RMSEA 

Sig* 
مستوى 
 الداللة

Direct Effect 

 قيم معامالت التأثير المباشر

Indirect 
Effect 

قيمة معامل 
التأثير غير 

 المباشر

 المسار
T 

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

فاعلية نظام الرقابة 
الداخلية على أداء 
المدقق الداخلي 
بوجود خصائص 
 التدقيق الداخلي

6.437 0.631 0.630 0.031 0.011 

فاعلية نظام الرقابة 
خصائص  الداخلية على

 التدقيق الداخلي

0.51
7 

 *0.501 

ICSE    IAC 5.477 08000 

خصائص التدقيق 
أداء المدقق  الداخلي على

 الداخلي
0.501 IAC    IAP 5.477 08000 

فاعلية نظام الرقابة 
أداء المدقق  الداخلية على

 الداخلي
0.863 ICSE    IAP 5.112 08000 

 

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFI صحيحمؤشر مالءمة الجودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد 
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFI مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA 0808 ، 0805 ومن المفترض أن تكون قيمتها محصورة بين مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي
 Internal Control System Effectiveness : ICSE فاعلية نظام الرقابة الداخلية
 Internal Audit Characteristics : IAC خصائص التدقيق الداخلي

 Internal Auditor Performance : IAP أداء المدقق الداخلي
 The Indirect effect is multiplied by the direct effect values *عبارة عن حاصل ضرب معامالت قيم التأثير المباشر بين المتغيرات                                                    التأثير غير المباشر * 

between variables  
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 Amosيــل المســار وتحقيقــًا ألهــداف الدراســة بشــكل شــمولي، اســتخدم الباحــث برنــامج تحل

Ver.21  فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بمقوماتــه علــى أداء المــدقق بهــدف بنــاء أنمــوذج مقتــرح لتــأثير

الــداخلي فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة بوجــود خصــائص التــدقيق الــداخلي )اإلســتقاللية والكفــاءة 

بينـــت النتـــائج المعروضـــة الهيكليـــة. إذ  وذلـــك باســـتخدام انمـــوذج المعـــادالت المهنيـــة( متغيـــر وســـيط

 المحســـوبة 2Chiالتامـــة، إذ بلغـــت قيمـــة  ( أن األنمـــوذج المقتـــرح قـــد حقـــق الموائمـــة13 - 4بالجـــدول )

(. ومـا يتعلـق بمؤشـرات   0.05(، وهي ذات داللة عند مسـتوى )2) المقسومة على درجات الحرية

( وهـو GFI( )0.601) Goodness of Fit Indexفقـد بلغـت قيمـة   Absolute Fitالمواءمـة المطلقـة

مؤشر مواءمة الجودة وهو مقارب إلى قيمة الواحـد صـحيح. وبـنفس السـياق بلغـت قيمـة مؤشـر جـذر 

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) متوسـط مربـع الخطـأ التقريبـي

 Incrementalأمـا مـا يـرتبط بمؤشـرات المواءمـة التدريجيـة  وهـو يقتـرب مـن قيمـة الصـفر.( 0.015)

Fit  فقـد بلغـت قيمـة مؤشـر Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) (0.865 وهـو مؤشـر )

مواءمة الجودة الُمعدل وهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح. كما بلغت قيمة مؤشر المواءمة المقارن 

Comparative Fit Index (CFI( )0.847،وهـو مقـارب إلـى قيمـة الواحـد صـحيح، وأخيـرًا ) لغـت ب

( وهـو مقـارب إلـى قيمـة الواحـد NFI( )0.803)  Normed Fit Index قيمة مؤشر المواءمة الطبيعي

 . لمتغيرات الدراسة المستقلة والتابعةالتحديد  تصحيح. كما يبين الجدول أيضَا أن معامال

لـى فاعلية نظام الرقابة الداخليـة بمقوماتـه عيوضح األنموذج المقترح لتأثير ( 1 - 4) والشكل

أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة بوجود خصـائص التـدقيق الـداخلي )اإلسـتقاللية 

. وهذه النتيجة تساهم في تحقيق أهداف الدراسة بشكل شمولي, والتـي والكفاءة المهنية( متغير وسيط

لــى أداء المــدقق فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بمقوماتــه عتوضــح األنمــوذج المقتــرح المتضــمن وجــود 
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الــداخلي فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة بوجــود خصــائص التــدقيق الــداخلي )اإلســتقاللية والكفــاءة 

  .المهنية( متغير وسيط

 (13 - 4)جدول  
 ألنموذج المعادلة الهيكلية ءمةمؤشرات الموا

 عتبة القيم قيم النتيجة المؤشر
2Χ 22.005 - 

DF 11 - 

Absolute Fit Level 

GFI 08601 08600 فأكثر 

RMSEA 08012 08080 أقل من 

Incremental Fit Level 

AGFI 08612 08600 فأكثر 

CFI 08647 08600 فأكثر 

NFI 08603 08600 فأكثر 

Parsimonious Fit Level 

/ DF 2χ 2 3 أقل من 

SMC(R2)  

0. البيئة الرقابية 082 

 كلما كان أعلى كلما كان أفضل

0. رقابيةاإلجراءات ال 234 

 0.377 تقييم المخاطر

 0.418 المعلومات واإلتصاالت

 0.318 اإلستقاللية

 0.249 الكفاءة المهنية
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 (1 - 4)الشكل 
صائص التدقيق الداخلي فاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة بوجود خاألنموذج المقترح لتأثير 

 )اإلستقاللية والكفاءة المهنية( 

 
 عداد الباحث وفقاً لنتائج تحليل المسارالمصدر: من إ 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

  المقدمة(: 1ـ  5)
 مناقشة النتائج(: 2ـ  5)
 التوصيات والمقترحات(:  3ـ  5)
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 الفصل الخامس

 ناقشة النتائج والتوصياتم
 المقدمة: (1 ـ 5) 

في ضوء التحليـل الـذي تـم فـي الفصـل الرابـع لنتـائج التحليـل اإلحصـائي الوصـفي لمتغيـرات 

الدراســـة واختبـــار الفرضـــيات، فـــإن هـــذه الفصـــل يتنـــاول عرضـــًا لمجمـــل النتـــائج التـــي توصـــل إليهـــا 

ول من هذه الدراسة التـي مثلـت مشـكلتها الباحث، كإجابة عن األسئلة التي تم طرحها في الفصل األ

والفرضيات التي بنيت عليها، وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية قدم 

 والمقترحات. الباحث عددًا من التوصيات

 
 مناقشة النتائج(: 2ـ  5)

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة  (:1 - 2 - 5)

فــي الجامعــات فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة مــن حيــث البيئــة الرقابيــة وى أن مســت بينــت النتــائج .0

 كان مرتفعًا.  عينة الدراسةمن وجهة نظر  األردنية الخاصة

ـــة أن  .5 ـــائج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياري فاعليـــة نظـــام الرقابـــة مســـتوى أظهـــرت نت

 عينـة الدراسـةمـن وجهـة نظـر  نية الخاصـةفي الجامعات األردالداخلية من حيث اإلجراءات الرقابية 

 .كان مرتفعاً 

إدارة تقيــــيم كمـــا تبـــين مـــن خـــالل التحليـــل الوصـــفي لفاعليــــة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة مـــن حيـــث  .3

 .كان مرتفعاً  عينة الدراسةمن وجهة نظر  المخاطر في الجامعات األردنية الخاصة
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المعلومــــات واإلتصــــاالت فــــي ث فاعليــــة نظــــام الرقابــــة الداخليــــة مــــن حيــــمســــتوى وقــــد تبــــين أن  .4

 .متوسطاً كان  عينة الدراسةمن وجهة نظر  الجامعات األردنية الخاصة

عينـة مـن وجهـة نظـر  الجامعـات األردنيـة الخاصـةفـي اإلسـتقاللية مسـتوى كما بينت النتائج أن  .2

 متوسطة. تكان الدراسة

عينـة مـن وجهـة نظـر  اصـةالجامعـات األردنيـة الخفي  الكفاءة المهنيةأن مستوى وبينت النتائج  .6

 .متوسطة تكان الدراسة

الجامعــات األردنيــة فــي  أداء المــدقق الــداخليمســتوى وأخيــرًا، أظهــرت نتــائج التحليــل الوصــفي ل .7

 .متوسطاً كان  عينة الدراسةمن وجهة نظر  الخاصة
 

   

 نتائج أختبار فرضيات الدراسة  (:2 - 2 - 5)

نظـــام ذي داللـــة إحصـــائية لفاعليـــة تـــأثير ن هنـــاك بينــت نتـــائج تحليـــل فرضـــية الدراســـة االولـــى أ .0

علــى أداء المــدقق الــداخلي فــي  (تقيــيم المخــاطر والمعلومــات واإلتصــاالت)بمقوماتــه الرقابــة الداخليــة 

 .(  0.05) الجامعات األردنية الخاصة عند مستوى داللة

قابـــة أن فاعليـــة نظـــام الر ( التـــي بينـــت 5011)AL-Qudah  وهـــذه النتيجـــة تتفـــق ودراســـة

 الداخلية يؤثر على فاعلية التدقيق والمدققين الداخليين على مستوى الحكومة المحلية بماليزيا.
  

عالقــة ارتبـاط ذات داللــة إحصـائية بــين  وأظهـرت نتــائج تحليـل فرضــية الدراسـة الثانيــة أن هنـاك .5

تقيـــــيم المخـــــاطر فاعليـــــة نظـــــام الرقابـــــة الداخليـــــة بمقوماتـــــه )البيئـــــة الرقابيـــــة، اإلجـــــراءات الرقابيـــــة، 

والمعلومــات واإلتصــاالت( واإلســتقاللية ووجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــائية بــين إدارة تقيــيم 

 .(  0.05)المخاطر والكفاءة المهنية في الجامعات األردنية الخاصة عند مستوى داللة 
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ـــاك عالقـــة إرتبـــاط أن ( التـــي بينـــت بـــ5013) Mohamudوهـــذه النتيجـــة تتفـــق ودراســـة  هن

 إيجابية بين التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية.

اإلسـتقاللية لخصائص التـدقيق الـداخلي بأبعادهـا )ذي داللة إحصائية تأثير هناك كما تبين بأن  .3

  )( على أداء المدقق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة عند مستوى داللة والكفاءة المهنية

0.05). 

وجود تاثير كبير لدور المدقق ( التي بينت ب5014) الجابريراسة وهذه النتيجة تتفق ود

لنظم المعلوملت المحاسبية في شركات التأمين العاملة في الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية 

 اليمن.

لفاعليـة نظـام الرقابـة الداخليـة بمقوماتـه علــى تـأثير ذي داللـة إحصــائية وأخيـرًا، تبـين بـأن هنـاك  .4

قق الداخلي في الجامعات األردنية الخاصة بوجود خصائص التـدقيق الـداخلي )اإلسـتقاللية أداء المد

 .  (  0.05)والكفاءة المهنية( متغير وسيط عند مستوى داللة 
 

 التوصيات والمقترحات(:  3ـ  5)

 الجامعـاتعلـى لـذا ، للمنظمـاتإن نظام الرقابة الداخليـة يعـد بمثابـة خـط الـدفاع الرئيسـي األول  .0

قويـة مـع العمـل علـى مراجعتهـا ومتابعتهـا متطـورة و ة يرقاب برامجالعمل على وضع األردنية الخاصة 

 والتأكد من إنها تعمل كما مصمم لها وأن يتم تعديلها بطريقة مالئمة لمقابلة التغير في الظروف.

ًا ومكتـوب مبسـطًا ومفهومـالجامعات األردنية الخاصـة ينبغي أن يكون نظام الرقابة الداخلية في  .5

من حيث الممارسة والتطبيق خاليًا من التعقيد مع ضرورة توفير المرونة فيه بحيث يمكن تعديله بما 

 من دون أن يفقد فاعليته.الجامعات األردنية الخاصة يتفق ووظيفة العمل في 
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 علـى امـتالك الشـهادات فـي المحاسـبة  وتفعيـل أقسام التدقيق الداخلي العاملين في التركيز على .3

أكثــر تماســًا مــع العمــل ورفــدها بالكفــاءات المؤهلــة ذات الخبــرة العلميــة والعمليــة وربــط  دورهــم لكــونهم

ستقالليتها وتفعيل دورها وأن اليقتصر عملها على كل مباشر باإلدارة العليا لضمان ابش األقسامهذه 

مــن أجـل أكتشــاف  التـدقيق المسـتندي بــل متابعـة تنفيـذ الخطــط والسياسـات المرســومة وتقويمهـا وذلـك

جــراء التعــديل والتحســين الــالزم  نقــاط الضــعف والــنقص والخلــل فــي النظــام واإلجــراءات المســتخدمة وا 

 لها.

ات ســـــبتطبيــــق القــــوانين واألنظمـــــة والتعليمــــات والسيا بأقســـــام التــــدقيق والرقابـــــةالعــــاملون  التــــزام .4

يــتم االلتــزام  وة مــن مــالمحقــق المنــافع المرجــلــن يوضــع نظــام الرقابــة الداخليــة كــون أن الموضــوعة 

 بممارساته ومقوماته.

وتحديـد  المـدقق الـداخلي،التركيز علـى فحـص ضـوابط الرقابـة الداخليـة المحاسـبية وتقويمهـا مـن  .2

تخاذ اإلجراءات التدقيقية )اإلختبارات الجوهرية( المناسبة.  مخاطر الرقابة الداخلية, وا 

المســتمرة, المتمثلــة بتقـــويم فاعليــة أنظمــة الرقابـــة  قيــام أقســام الرقابـــة والتــدقيق الــداخلي بالمراقبـــة .6

بـــالغ   األردنيـــة الخاصـــةاإلدارات الُعليـــا بالجامعـــات الداخليـــة المختلفـــة بشـــكل دوري خـــالل الســـنة, وا 

 بجوانب الضعف, وعدم اإللتزام بضوابط الرقابة الداخلية.
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، العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة. دراسة حالة في جامعة الموصل: حكوميةفي الوحدات ال

 جامعة الموصل.

في  المخاطر إدارة تفعيل في الداخلي المدقق دور. (2011، ابراهيم رباح ابراهيم. )المدهون .31

، غزة، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةغزة: دراسة تطبيقية.  قطاع في العاملة المصارف

 .الميةاإلس

(. الحكم على أداء المدقق الخارجي في األردن في ضوء بعض 2008) محمد ابراهيم. ،النوايسة .37

 .58 – 37(: 1) 11، المجلة األردنية للعلوم التطبيقيةالعوامل الشخصية. 

 لمعايير وفقا والتطبيق النظرية بين الداخلي التدقيق(. 2001) .اهلل عبد الوردات، خلف .38

 .والتوزيع للنشرالوراق  دار ، عمان ،لدوليةا التدقيق الداخلي
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 قائمة المالحق
 

 

  أسماء محكمي أداة الدراسة )االستبانة(: (1الملحق رقم )
 نهائيأداة الدراسة )االستبانة( بشكلها ال: (2الملحق رقم )
 نتائج التحليل اإلحصائي إلختبار فرضيات الدراسة: (3الملحق رقم )
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  أسماء محكمي أداة الدراسة )االستبانة(: (1الملحق رقم )

 

الر
 قم

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي واالسم

 جامعة الشرق األوسط محاسبة نجيب مسعودد.  1
 جامعة الشرق األوسط محاسبة د. سليمان البرغوثي 2
 الجامعة األردنية محاسبة د. توفيق حسن عبد الجليل 3
 جامعة عمان األهلية احصاء د. ثائر الشاهر 4
 جامعة الشرق األوسط إدارة أعمال د. أحمد علي صالح 5
 جامعة عمان العربية محاسبة د. زياد السعيدات 1
 لعربيةجامعة عمان ا محاسبة د. خلدون أحمد الداوود  7
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 بشكلها النهائي (االستبانة) أداة الدراسة :(2)الملحق رقم 

أثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية على أداء المدقق " يهد  الباحث القيام بدراسة بعنوان

حيث تهد  الدراسة بشكل  ."دراسة ميدانية على الجامعات األردنية الخاصة: الداخلي

الدور ر فاعلية نظام الرقابة الداخلية على اداء المدقق الداخلي من خالل بيان اثأساسي إلى 

في الجامعات  (اإلستقاللية والكفاءة المهنية) لخصائص التدقيق الداخلي بأبعادها الوسيط

 األردنية الخاصة.

 نحن نثق بآرائكم وستكون هذه اآلراء موضع اعتزاز وتقدير

 راسةالخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الد

    الجنس (1)
   أنثى  ذكر 

     العمر (2)
     سنة 35 – 31 من  فأقل سنة 30
     سنة 45 – 41 من  سنة 40 –31 من

    فأكثر سنة 41

     المؤهل العلمي (3)

  دبلوم عال  بكالوريوس

  دكتوراه  ماجستير

    عدد سنوات الخبرة (4)

   سنوات 10 – 1 نم   سنوات فأقل 5

  سنة فأكثر   11  سنة 15 –  11 من

    المنصب الوظيفي (5)

  محاسب  مدير مالي

  عضو لجنة تدقيق  مدقق حسابات

    أخرى

    عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيق (1)

  دورة واحدة  وال دورة

  ثالث دورات  دورتان

    أكثر من ثالث دورات
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فاعلية نظام  عباراتالرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من الرجاء بيان 
 الرقابة الداخلية 

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 
على 
 اإلطالق

 البيئة الرقابية

      بية محفزة لألداءتوفر الجامعة بيئة رقا 1
      تساهم سياسات مجلس إدارة الجامعة في تحقيق الفاعلية 2
      كافة أدوار ومسؤوليات العاملين في الجامعة واضحة ومفهومة 3
      تمتلك الجامعة مجموعة من المعايير الموجهه لقراراتها 4
      ؤسسيةتدعم إدارة الجامعة كافة متطلبات اإللتزام بالقيم الم 5

 اإلجراءات الرقابية

      تساهم التقارير الرقابية المقدمة لإلدارة في نجاح اإلجراءات الرقابية 1
7 

تساهم عملية توزيع الصالحيات على المستويات اإلدارية المختلفة في تحسين 
      اإلجراءات الرقابية

      لموجودات والسجالتتتضمن انشطة الرقابة في الجامعة سياسات الرقابة على ا 8
6 

تتضمن التقارير الرقابية المقدمة لإلدارة مقارنات دورية بين نتائج الفترات 
      المختلفة لألداء

      تشتمل التقارير الرقابية المقدمة لإلدارة توصيات ومقترحات لمعالجة وتقويم األداء 10
 إدارة تقييم المخاطر

      ليات لتقييم كافة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لهاتقوم لجنة الرقابة بتحدد آ 11
12 

تحدد لجنة الرقابة المخاطر التي يمكن السيطرة عليها والتي ال يمكن السيطرة 
      عليها

      تصن  لجنة الرقابة كافة المخاطر من ناحية مستويات تأثيرها على العمل 13
      مستمر من قبل قسم التدقيق الداخليُتقيم لجنة الرقابة المخاطر بشكل  14
      بنظر اإلعتبار مبدأ التكلفة والمنفعة عند تقييم المخاطرلجنة الرقابة تأخذ  15

 المعلومات واإلتصاالت

      النظام المعلوماتي المالي المستخدم في الجامعة محكم ودقيق 11
17 

يصال المعلومات لكافة لدى الجامعة نظام مالئم للمعلومات واالتصاالت إل
      المستويات اإلدارية

18 
نظام المعلومات لدى الجامعة يوفر معلومات دقيقة تساهم في تحسين اإلجراءات 

      الرقابية
16 

وجود نظام إتصاالت يعكس الوضوح في كافة الصالحيات والمسؤوليات 
      للموظفين

20 
ياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام تضمن قنوات اإلتصال فهم كافة الموظفين للس

      الرقابة
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خصائص الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 
 التدقيق الداخلي 

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 
على 
 اإلطالق

 ةاإلستقاللي

21 
في  الداخلي التدقيق قسم موقع على كبير بشكل المدقق الداخلي استقاللية تعتمد
       التنظيمي الهيكل

22 
 لجنة أو اإلدارة مجلس مع مباشر اتصال خط الداخلي التدقيق لقسم يتوفر
      التدقيق

       أهدا  الجامعة تحقيق في قسم التدقيق الداخلي يساهم 23
       أية ضغوط بدون قراراته التدقيق الداخلييتخذ قسم  24
25 

يقوم  التي األنشطة خالل من استقالله على قسم التدقيق الداخلي يحافظ
      بمراجعتها
 الكفاءة المهنية

      يمتلك أعضاء قسم التدقيق خبرات كافية تمكنهم من أداء واجباتهم بفاعلية 21
      كهم مهارات رقابية متنوعة يتميز أعضاء قسم التدقيق بامتال 27
      يحمل أعضاء قسم التدقيق شهادات جامعية في تخصص المحاسبة 28
      خبرات أعضاء قسم التدقيق توفر لهم المعرفة الكافية في إجراءات عملية التدقيق 26
      يتقن أعضاء قسم التدقيق المبادئ المحاسبية المتعار  عليها 30

 

أداء المدقق الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 
 الداخلي

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 
على 
 اإلطالق

      أمارس كافة مهام التدقيق الداخلي الموكلة إلي دون ضغوط 31
      رفة الكافية والالزمة ألداء كافة نشاطات التدقيق الداخليلدي المع 32
      أنجز كافة مهام التدقيق الموكلة إلي بالوقت المناسب 33
      أقوم بمراجعة كافة العمليات والمهام للتأكد من أنها نفذت وفقاً لما هو مخطط لها 34
      ة على األصول وتوفرهاأقوم بالتحقق من دقة كافة اإلجراءات بهد  المحافظ 35
      ألتزم بشكل كبير بساعات العمل المخصصة إلنجاز أعمالي 31
      أمتلك مجموعة من مهارات التدقيق  37
      لدي قدرة عالية على تحمل ضغوط العمل 38
      أتعاون مع زمالئي بروح العمل الجماعي إلنجاز كافة األعمال الموكلة إلينا 36
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 نتائج التحليل اإلحصائي إلختبار فرضيات الدراسة: (3ق رقم )الملح

 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO: " البيئـة الرقابيـة، ) بمقوماتـهالرقابـة الداخليـة نظـام ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية لفاعليـة

ـــة، تقيـــيم المخـــاطر والمعلومـــات واإلتصـــاالت  علـــى أداء المـــدقق الـــداخلي فـــي (اإلجـــراءات الرقابي

   ".(  0.05) الجامعات األردنية الخاصة عند مستوى داللة
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .708a .502 .466 .60158 

a. Predictors: (Constant), Suma4, Suma1, Suma3, Suma2 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 20.422 4 5.106 14.108 .000b 

Residual 20.266 56 .362   

Total 40.689 60    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), Suma4, Suma1, Suma3, Suma2 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.210 .690  -1.753 .085 

Suma1 -.020 .188 -.013 -.107 .915 

Suma2 .088 .183 .061 .479 .634 

Suma3 .609 .200 .371 3.040 .004 

Suma4 .465 .157 .396 2.957 .005 

a. Dependent Variable: SumC 
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 يسة الثانية الفرضية الرئ

2HO: "بمقوماتـهالرقابـة الداخليـة نظـام فاعليـة بـين داللـة إحصـائية  اتذ عالقـة ارتبـاطوجد ال ت 

التــدقيق  خصــائصو  (البيئــة الرقابيــة، اإلجــراءات الرقابيــة، تقيــيم المخــاطر والمعلومــات واإلتصــاالت)

 ة الخاصـة عنـد مسـتوى داللـةفـي الجامعـات األردنيـ( اإلستقاللية والكفاءة المهنيةبأبعاده )الداخلي 

(  0.05)."   
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .414a .171 .112 .65749 

a. Predictors: (Constant), Suma4, Suma1, Suma3, Suma2 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5.003 4 1.251 2.893 .030b 

Residual 24.209 56 .432   

Total 29.211 60    

a. Dependent Variable: SumB 

b. Predictors: (Constant), Suma4, Suma1, Suma3, Suma2 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.120 .755  1.485 .143 

Suma1 -.107 .205 -.083 -.521 .604 

Suma2 .072 .200 .060 .363 .718 

Suma3 .431 .219 .309 1.967 .054 

Suma4 .163 .172 .163 .947 .348 

a. Dependent Variable: SumB 
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 الفرضية الرئيسة الثالثة 

3HO: " اإلسـتقاللية والكفـاءة ) التدقيق الـداخلي بأبعادهـا لخصائصيوجد أثر ذو داللة إحصائية ال

  ) علــى أداء المــدقق الــداخلي فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة عنــد مســتوى داللــة (المهنيــة

0.05)."   
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .720a .518 .501 .58153 

a. Predictors: (Constant), Sumb2, Sumb1 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 21.074 2 10.537 31.159 .000b 

Residual 19.614 58 .338   

Total 40.689 60    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), Sumb2, Sumb1 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .258 .350  .739 .463 

Sumb1 .551 .116 .541 4.745 .000 

Sumb2 .274 .125 .250 2.193 .032 

a. Dependent Variable: SumC 
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 الفرضية الرئيسة الرابعة 

4HO: " على أداء المـدقق  بمقوماتهالرقابة الداخلية نظام ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية

اإلسـتقاللية والكفــاءة ) التــدقيق الــداخلي خصـائصالـداخلي فــي الجامعــات األردنيـة الخاصــة بوجــود 

   ".(  0.05) متغير وسيط عند مستوى داللة (المهنية
Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 6.437 
Degrees of freedom = 1 
Probability level = .011 
 
RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .151 .936 .619 .156 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .200 .581 .162 .291 
 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model .920 .759 .931 .789 .930 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .031 .115 .540 .018 
Independence model .655 .536 .782 .000 

 
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

SumB <--- SumA .567 
SumC <--- SumB .893 
SumC <--- SumA .506 

 
Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 SumA SumB 

SumB .000 .000 
SumC .506 .000 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

 C.R. P 

F1 F2 5.477 *** 
F2 F3 5.477 *** 
F1 F3 5.112 *** 

 
 


