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  ملخص
على فاعلية التدقيق الداخلي في المؤثرة العوامل على تهدف هذه الدراسة إلى التعرف 

نية المدرجة في السوق المالية من وجهة نظر العاملين في وظيفة الشرآات الصناعية االرد
، ولتحقيق أهداف الشرآات الصناعية االردنية المدرجة في السوق الماليةالتدقيق الداخلي في 

بندا وزعت على العينة ) ٤٠(من  تكونتفقد تم تصميم استبانة ، الدراسة وإختبار فرضياتها
يشغل بواقع موظف واحد  شرآة) ٤٠( والتي تمثلث والتحليل النهائية والمعتمدة ألغراض البح

التي العوامل ، وذلك ألخذ آرائهم حول آل منهاأعلى رتبة من العاملين في التدقيق الداخلي في 
، ولتحليل البيانات وإختبار على فاعلية التدقيق الداخلي درجة االهميةيمكن أن يعزى اليها 

نحراف المعياري، والمتوسط الحسابي، والنسب المئوية، واال ،الفرضيات تم استخدام التكرارات
ال  وتوصلت الدراسة إلى أنه ، )ANOVA(لعينة واحدة، وتحليل التباين األحادي ) T(واختبار 

 بكل منتتأثر فاعلية التدقيق الداخلي في الشرآات الصناعية االردنية المدرجة في السوق المالية 
كل من عمر ل أهميةال يوجد و ،داخليالتدقيق الن في وظيفة العوامل الديموغرافية للعاملي

على فاعلية التدقيق  وحجم الشرآة نفسها فيهارتباط المدقق في الهيكل التنظيمي االشرآة، و
على فاعلية التدقيق الداخلي، أهمية بالخطة اإلستراتيجية لكن يوجد للعوامل المرتبطة الداخلي، 

مل البيئية المتعلقة بممارسات الشرآة على فاعلية التدقيق الداخلي وآذلك الحال بالنسبة الى العوا
  .واختتمت الدراسة ببعض التوصيات فيها،

 .فاعلية التدقيق ،تدقيق داخلي ،تدقيق حسابات :آلمات مفتاحية 
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Abstract 
The aim of this study is to identify the factors affecting the 

effectiveness of internal audit in Jordanian Industrial Companies listed at 
Amman Stock Exchange from the perspective of internal auditors in 
these companies. To achieve the objectives of this study, and test the 
hypotheses, a questionnaire was designed consists of (40) questions, and 
distributed to the concerned sample of internal auditors. The hypotheses 
were tested, using statistical analysis like percentages, standard deviation, 
the arithmetic average, one sample (T) test, and variance analysis 
(ANOVA). The study indicated that demographic factors have no effect 
on the effectiveness of internal audit in Jordanian Industrial Companies, 
as well as there was no impact from the company’s size, nature of its 
organizational structure on the effectiveness of internal audit . The 
factors related to the srategic plan, and their impact on the effectiveness 
of internal audit, they all showed a very high average. A set of 
recommendations were proposed for boosting the effectiveness of 
internal audit. 

Keywords: audit, internal audit, audit effectiveness. 
 

 المقدمة
معهد المدققين  أنشئ إذ، )١٩٤١(بالتدقيق الداخلي الى عام المهني  مترجع بداية اإلهتما

الذي ساهم في العمل على تطوير  )Institute of Internal Auditors(كي ريالداخليين األم
ألداء المهني عام عمل على وضع مجموعة من معايير ا إذ، خدماته التدقيق الداخلي واإلنتفاع من

، آما عرف )٢٠٠٤(وأصبحت موضع تطبيق في بداية  )٢٠٠٣(تم تعديلها عام والتي ) ١٩٧٨(
 وموضوعي تأآيدي نشاط ":أنهبالتدقيق الداخلي ) IIA(معهد التدقيق الداخلي األمريكي 

 أهدافها تحقيق على ومساعدتها عملياتها للشرآة وتحسين قيمة إلضافة أسس مستقل، واستشاري
 وعمليات الرقابة وأنظمة المخاطر إدارة فاعلية لتقييم وتحسين ودقيق منظم مدخل أتباع خالل من

 آفاءة النعكاس آمؤشر الداخلي ، والتدقيق)٢٠٠٧(الشرآة صبح  أنشطة في والتحكم الرقابة
 بأنه  :األمريكية المتحدة الواليات في الداخليين المدققين معهد إليه أشار فقد وفاعليتها المنظمة
 عملياتها، وتحسين المنظمة قيمة لزيادة مصمم موضوعي واستشاري وتأآيد مستقل، نشاط

 منظم، مدخل تكوين بوساطة المخاطر إدارة فعالية وتحسين أهدافها لتقييم إنجاز في ومساعدتها
 شهدت، ، ونظرا ألهمية التدقيق الداخلي)IIA, 2003( "التحكم وعمليات والرقابة ،ومنضبط
وذلك من  ،بهذه المهنة المتقدمة الدول في الشرآات قبل من متزايًدا اهتماًما األخيرة اتالسنو

 الشرآات وظهور المنشآت، حجم آبر ، إضافة الىالداخلي للتدقيق مستقلة إدارات خالل انشاء
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ما ظهر في  نأآما ، المختلفة اإلدارية المسؤوليات زيادة إلى أدى الذي األمر ،الجنسية متعددة
 مثلزاد من اهمية التدقيق الداخلي  الشرآات منات عدد وانهيار مالية فضائح من األخيرة ونةاآل

(zerox) وشرآة(WorldCom) ،االتصاالت وشرآة (Enron) والتي على إثرها، األمريكية 
تلك تم إثارة العديد من التساؤالت حول مجالس  إذ ،)Sarbanes Oxley(صدر قانون 

، وآانت والمدققين الداخليين والخارجيين ، وهيئات الرقابة فيهاالعليا اتاإلدارات، واإلدار
النتيجة حصول أآبر عمليات من التحايل المحاسبي في التاريخ تبعه إصالحات تنظيمية آاسحة 

)Cattrysse, 2005( ، ويرى)،من أهم أصبحت وظيفة التدقيق الداخلي أن ) ٢٠٠٣ جمعة
دارة، والمدقق الخارجي، وآذلك ولجنة التدقيق، ومجلس اإل الوظائف المساندة لكل من اإلدارة،

  .اب المصالح الرئيسين في الشرآةاصح

الشرآات  اتفإن إدارونتيجة للتطور الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في األردن، 
وعلى  عملت على تعيين آوادر متخصصة في الرقابة أطلق عليها مدققين داخليينأيضا المختلفة 
تدقيق داخلي من أجل تبني نظام جيد وفعال للرقابة الداخلية ودعمه وتطويره، آما إحتلت أعمالهم 

الشرآات، حيث إرتبطت بأعلى المستويات هذه وظيفة التدقيق الداخلي هذه األيام مكانة مهمة في 
، بل آنشاط تقييمي لفحص وتدقيق آافة األنشطة في الشرآة، ليس آأداة رقابية فحسب اإلدارية

  .مليات المختلفة بهدف تطويرها وتحقيق أقصى آفاءة إنتاجية منهاوالع
  

  مشكلة الدراسة
ساس ذلك يمكن أن التدقيق الداخلي الفعال يساهم في تحقيق أهداف الشرآة، وعلى أال شك ب

  :ة من خالل طرح التساؤالت التاليةإيضاح مشكلة الدراس

دارية، امل المتعلقة بالخدمات اإلهل يدرك المدقق الداخلي أهمية ممارسة مجموعة من العو .١
 والخطة االستراتيجية، والنواحي البيئية على فاعلية التدقيق الداخلي ؟

هل يدرك المدقق الداخلي مدى أهمية العوامل الديموغرافية المتعلقة بشخصه على فاعلية  .٢
 التدقيق الداخلي ؟

ي بالشرآة وعمرها على همية درجة ارتباطه في الهيكل التنظيمأهل يدرك المدقق الداخلي  .٣
  فاعلية التدقيق الداخلي ؟

 ما هي المعوقات التي تحد من فاعلية التدقيق الداخلي في ضوء الممارسة العملية ؟  .٤
  

  أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى التعرف على مجموعة من العوامل المؤثرة على التدقيق الداخلي في 
  : الشرآات الصناعية من خالل التعرف على ما يلي
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الخدمات االدارية،أوالخطة (التعرف على أهمية متطلبات الممارسة المهنية للمدقق الداخلي  .١
  .على فاعلية التدقيق الداخلي)اإلستراتيجية، أوالنواحي البيئية

التعرف على أهمية المتغيرات الديموغرافية للمدقق الداخلي على فاعلية التدقيق الداخلي  .٢
رة، والجنس، والتخصص العلمي، والفئة العمرية، الصفة الوظيفية، وسنوات الخب(

  ).والشهادات المهنية، والمؤهل العلمي

التعرف على أهمية بعض المتغيرات التنظيمية ذات العالقة بالشرآة على فاعلية التدقيق  .٣
  ).، وعمر الشرآةارتباط المدقق الداخلي: (الداخلي

  .دقيق الداخليالتعرف على أهم المعوقات التي قد تحد من فاعلية الت .٤
  

  أهمية الدراسة
منشأة إال أنه في حدود  ةبالرغم من أهمية الدور الذي تلعبه وظيفة التدقيق الداخلي في أي

علم الباحثين، لم يجر دراسة تتعلق بالعوامل المؤثرة على فاعلية التدقيق الداخلي في قطاع 
الستكشافية، وقد تم اختيار ، مما شجع على إجراء هذه الدراسة اردنالشرآات الصناعية في األ

العاملين في وظيفة التدقيق الداخلي في هذه الشرآات لتكون موضع الدراسة على اعتبار انهم هم 
 الذين تكون لديهم الدراية والمعرفة بمتطلبات وظيفة التدقيق الداخلي أآثر من غيرهم، وتنبع

ه الشرآات الى المدققين األآفياء أهمية الدراسة من أهمية التدقيق الداخلي نفسه، ومدى حاجة هذ
من خالل اظهار بعض العوامل المؤثرة على فاعلية التدقيق الداخلي لتطوير اجهزة التدقيق 

، باإلضافة الى أن التدقيق الداخلي الفعال يساهم في تخفيض الكلفة وزيادة فاعليتهاالداخلي 
  .أقل ختيار حجم عيناتاالمتعلقة بعملية التدقيق الخارجي من خالل 

  
  فرضيات الدراسة

، يمكن صياغة ، وأهدافهابناء على اإلطار النظري، والدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة
  :ت الدراسة بشكلها البديل آما يليفرضيا

يدرك المدقق الداخلي أهمية العوامل المتعلقة بأبعاد فاعلية : الفرضية الرئيسة األولى
  :ية الفرضيات الفرعية الثالث التاليةالتدقيق الداخلي، ويتفرع من هذه الفرض

يدرك المدقق الداخلي أهمية العوامل المتعلقة ببعد الخدمات اإلدارية على فاعلية التدقيق  .١
  .الداخلي

يدرك المدقق الداخلي أهمية العوامل المتعلقة ببعد الخطة اإلستراتجية على فاعلية التدقيق  .٢
  .الداخلي

المتعلقة ببعد النواحي البيئية على فاعلية التدقيق  يدرك المدقق الداخلي أهمية العوامل .٣
  الداخلي
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نحو  المبحوثين تصورات في إحصائية داللة ذات فروق توجد :الفرضية الرئيسة الثانية
المرآز الوظيفي، : (فاعلية التدقيق الداخلي تعزى الى المتغيرات الديموغرافية للمدقق الداخلي

  ).العلمي، والتخصص العلمي، والشهادة المهنيةوالعمر، والخبرة، والجنس، والمؤهل 

نحو  المبحوثين تصورات في إحصائية داللة ذات فروق توجد :الفرضية الرئيسة الثالثة
، وعمر ارتباط المدقق في الشرآة: (فاعلية التدقيق الداخلي تعزى الى المتغيرات التنظيمية

  ).الشرآة

فاعلية التدقيق ي العوامل المرتبطة بمعوقات يدرك المدقق الداخل :الفرضية الرئيسة الرابعة
  .الداخلي

  
  اإلطار النظري

) ٥(وآذلك المادة ، ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشرآات األردني رقم ) ١٩٣(المادة  تشير
م  ة رق بة القانوني ة المحاس ة مهن ام مزاول نة ) ٧(من نظ انون تنظيم الصادر بموجب  ٢٠٠٦لس ق

انوني  (يجب على مدقق الحسابات ": ٢٠٠٣ لسنة )٧٣( المحاسبة القانونية رقم مهنة المحاسب الق
ا   رآة وأنظمة الرقابة الداخلية لهافحص األنظمة المالية واإلدارية للش) حاليا ، والتأآد من مالءمته

ا    ى أمواله ة عل رآة والمحافظ ال الش ير أعم ن س ات ( لحس ة،  تعليم ة االوراق المالي س هيئ مجل
تعليمات الى قيام لجنة التدقيق بدراسة ومناقشة األمور نفس المن  )٢٥(، آما تشير المادة )١٩٩٨

داخلي /التي تظهر نتيجة عمل مدقق الحسابات الخارجي و ل      )أو ال م يغف انون ل ي أن الق ذا يعن ، وه
، وعلى أساس التدقيق الداخلي الذي يمثل جزءا مهما من الرقابة الداخلية التي نص عليها صراحة

رى آال من      ه ي قا،  (ذلك فإن ة      ) IFAC, 2005: ١٩٩٧الس ال للرقاب وفير نظام فع أن مسؤولية ت
ويض            ى عاتق اإلدارة ومجلس اإلدارة وال يجوز تف ع عل ة تق ي فعال دقيق داخل ة ت الداخلية ووظيف

ير   ا يش ت، آم ة آان ؤولية ألي جه ذه المس ادة،(ه ى) ٢٠٠٢ حم ن مت ال ذه أن م ق ه ات تحقي طلب
داخلي في الهيكل التنظيمي،      الفعالية، إهتمام اإلدارة بمرآز ال دقيق ال ه في نظر     االت ليمان،  (أن س

ى أخرى،        وبالرغم من إختالف) ٢٠٠٦ موقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي من شرآة ال
س اإلدارة، أو   دقيق، أو لمجل ة الت ى لجن ع ال د يتب د تعرض   إفق ع ق ذه المواق ام، وه دير الع ى الم ل

أن يضيف ب )١٩٩٨شحروري، ( لكن، نطاق عمله وتقاريره المدقق الى فرض بعض القيود على
ة،           ة األردني وك التجاري ا في البن ارف عليه داخلي المتع دقيق ال ايير الت هناك ضعف في تطبيق مع
ى        ه، باإلضافة ال املين في وعدم وجود عالقة بين مدى تطبيق تلك المعايير وحجم البنك وعدد الع

ا أن المدققين الداخليين في تلك البنوك  ، يرون فجوة بين المطبق من المعايير وما يجب تطبيقه منه
رى    ا ي م  من  أن )Johnson, 2000(آم ار  أسباب  أه ة  الشرآات  انهي ة  األمريكي ل   العمالق مث

)Enron(و ،)WorldCom (ر  اآتشاف هو ال  الرشاوي  حاالت  من  الكثي ي  واالحتي ام  الت ا  ق  به
ا  عوامل  ةعد  بسبب وذلك، الشرآات لهذه التنفيذيون المسؤولون دام  منه تقاللية  ضعف  أو انع  اس

ذه  اإلدارة مجلس  أعضاء  من  آلّ  دققين ، الشرآات  له داخليين  والم ابعين  والخارجيين  ال ذه  الت  له
ك  في  المطبقة الداخلية الرقابة أنظمة وفعالية آفاءة عدم، والشرآات ى  الشرآات  تل  ، باإلضافة ال

اءة  ضعف  ة  آف ة  وفعالي دقيق  مهن داخلي  الت ك  في  ال رى  ، الشرآات  تل أن ) ١٩٩٣خريسات،  (وي
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داخلي مازالت    نسبة الشرآات الصناعية المساهمة العامة األردنية التي يوجد فيها نشاط للتدقيق ال
ة        %) ٢٦( محدودة حيث لم تتعد هذه النسبة ي خضعت للدراسة والبالغ من مجموع الشرآات الت

ات البشرية المتاحة ألنشطة ال    ، شرآة )٣٩( داخلي مازالت محدودة وال     آما أن اإلمكاني دقيق ال ت
ام      %) ٦٠( تكفي في ذلك يوجد عدم اهتم داخلي، وآ من الشرآات التي يوجد فيها نشاط للتدقيق ال

ا (وأشار أيضا ، من جانب هذه الشرآات بتدريب العاملين بأنشطة التدقيق الداخلي ) ١٩٩٤، إزمقن
ة الدر   ة   الى نسبة الشرآات المساهمة العامة األردنية في عين شرآة والتي يوجد    ) ٧٨(اسة البالغ

م تتجاوز       ي ل دقيق داخل ة         %)٣٦(بها نشاط ت ان عدد الشرآات في عين ي قطاع الصناعة آ ، فف
وفى قطاع  ، %)٣١(شرآة وقد بلغت نسبة الشرآات التي يوجد فيها تدقيق داخلي ) ٣٢(الدراسة 

ي يوجد    شرآة وقد بلغت نس  ) ٢٠(الخدمات آان عدد الشرآات في عينة الدراسة  بة الشرآات الت
ي  تموعلى الصعيد العالمي ، %)١٠(فيها تدقيق داخلي  دة  وضع معايير تدقيق داخل  تتماشى  جدي

وم  وبروز االنهيارات مع ة  مفه د ، )IIA, 2005(المؤسسية   الحاآمي ايير  آل من ال  ت تناول  وق مع
التي  ومعاييراألداء، يالتدقيق الداخل عملية تنفذ التي اإلدارة وصفات بشخصية تهتمالوصفية التي 

اس  بيان مع التدقيق عملية أداء وآيفية الداخلي التدقيق نشاط تصف ذا  آيفية قي ايير ، األداء ه  ومع
دقيق  نشاط  من نوعين بين تميز التي التنفيذ، داخلي  الت دي واإلستشاري   النشاط  ال ا  ، التوآي  انآم
ة ي المضافة القيم وم ه دفو أساسي مفه وب ه بة مطل ل بالنس ةمنظ لك د ، م ان وق   آ

ات  خالل  من المدخالت يحول المشروع ان هو اليها للوصول التقليدي األسلوب ي  العملي وم  الت  يق
ا لكي    تج   به ع المن تم بي ة  السوق  في  ي وق  بقيم ى  تف ل  المدى  عل اليف  الطوي  المدخالت  تك

)Kotlarski, 2006( ،   ة ذه الحال ى أن     وفي ه د عل داخلي يضم   يمكن التأآي دقيق ال وعين  الت  ن
ا  النشاطات  من  ساسيين أ د  :هم ا ، )Consulting( ةواالستشار  )Assurance( التوآي  وهم

 ويشير  الداخلي التدقيق عمل من صلب هو التوآيدي النشاطف، قيمة إضافة على يرآزان نشاطان
ة  المخاطر،  إدارة :هي عليها يقوم سسأ ثالثة إلى ة ، والرقاب ة  فالخدمات ، والحاآمي  هي  التوآيدي

ار  ة  وضوعي الم االختب وفير  لغرض  لألدل يم  ت ة،  المخاطر،  إلدارة مستقل  تقي ات  والرقاب  وعملي
ر  من  األخرى  الخدمات فهي االستشارية الخدمات ماأ، المشروع حاآمية ة  الخدمات  غي  التوآيدي
ا  يجري والتي ى  اإلدارة لمساعدة  توفيره ق  عل ذلك ، أغراضها  تحقي ان  ل ايير  ف ة  المع  إدارة الثالث

 الداخلي التدقيق يجعل ما وهذا، ببعضها الصلة وثيقة معايير تعتبر والحاآمية، والرقابة المخاطر
ود  ك  نشاطاته  خالل  من  يق ى  تل ائج  إل ات،  تحسين  : هي  ثالث  نت ة ال واضافة  العملي ق  قيم  وتحقي

في الواليات المتحدة  ٢٠٠٢ عام منتصف في )Sarbanes -Oxley(قانون آما صدر ، األهداف
زم  يجب أن  التي اعدالقو من عددا وضع الذيو ا  تلت ة من   المساهمة  الشرآات  به  حيث  األميرآي

تقلة  تدقيق لجان إنشاء ضرورة ع الشرآات   في  مس ابات   مع ، المساهمة  جمي  تضمين تقريرالحس
ة  نظام  وجود  عن  اإلدارة مسؤولية مجلس  السنوية المالية ة  للرقاب تم  الداخلي ذه  ي ة  بكل  تنفي  فاعلي
ل  مشروع  رفقد صد أما في األردن، وآفاءة ة  قواعد  دلي في   المدرجة  المساهمة  الشرآات  حوآم

ذي  ٢٠٠٦ عام السوق المالية ين  وال ام  ب دقيق  لجان  مه ك  المساهمة  الشرآات  في  الت دعيم  وذل  لت
  . فيها المستثمرين مصالح وحماية الشرآات الرقابي لهذه األداء
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  الدراسات السابقة
ا بهدف     فقدذات الصلة بموضوع الدراسة األدبيات وبخصوص  م مراجعته ى التعرف   ت  عل

ك الدراسات         ا تل ي أسفرت عنه ة الت ائج والمؤشرات العام ا   ، أهم النت الفرجات  دراسة  والتي منه
ار) ٢٠٠٣( ى  تأش ميةال ات الرس ي الجامع داخلي ف دقيق ال ة الت ة  أن وظيف ة االردني ق درج تحق

ة ة من الفاعلي ين الجام، عالي ة إحصائية ب ا ذات دالل اك فروق نوات وأن هن ا لس مية تبع ات الرس ع
داخلي      وقد أوصت الدراسة بضرورة، تأسيسها دقيق ال ة الت ة وظيف إجراء دراسة مقارنة بين فاعلي

ين الجامعات الرسمية والخاصة     ام  )Kevin, 2003(الباحث  لكن  ، ب ة  بدراسة  ق  ألراء ميداني
اع  أن وتبين الشرآات، لدى اإلقراض مسئولي دى   االنطب ائد ل ام  أن هو  ؤولينالمس  هؤالء  الس  قي
دققين  داخليين  الم ه  ال اريرهم  بتوجي ى  تق ا  اإلدارة إل م في   العلي نهم  ال مرآز  يجعله ل  من  يمك  تقلي
ى  المدققين هؤالء توجيه نأو المالية، القوائم غش حدوث م  اإلدارة مجلس  تقاريرهم إل  في  يجعله
 تظهر لم الدراسة لكن الية،الم غش القوائم حاالت تقليل من يمكنهم وبالتالي استقاللية أآثر مرآز

ة  عن  السائد االنطباع في فروقات ل  إمكاني وائم   تقلي ة  غش الق ود  المالي ى  تع ة  أن إل دقيق  وظيف  الت
دما  من خاصة أو الشرآة داخل من عليها الحصول يتم الداخلي تم  عن ه  ي ارير  توجي ى  التق ة  إل  لجن
 التي هدفت ، ي تايوانف )Chaio and Cheng, 2003(دراسة بخصوص و .الشرآة في التدقيق

ى  ز  إل د  الترآي ار  بع الي  االنهي ة    (Enron & WorldCom)لشرآتي   الم ى فاعلي دقيق  عل  الت
ة  في  ،اتالشرآ وحوآمة ادي  محاول رار  لتف ل  تك ذا  مث ار،  ه  في  وحاولت الدراسة البحث    االنهي
 فيها توجد لتيوا في تايوان العامة للشرآات الداخلي التدقيق جودة علىتؤثر التي الرئيسة العوامل
يم  تمحيث  داخلي، تدقيق دوائر ة  تقس رات  آاف تقلة  المتغي ى  المس وعتين   إل ل مجم ا  تتمث  بتكنولوجي

دقيق،  ة  الت ة  والبيئ ى  ، تتضمن المجموعة  الخارجي ة  األول دقيق  بيئ دل  الت اليب  وتحسين ، المع  أس
 القيمة قترحاتم الداخلي، وتنفيذ التدقيق عملية وحوسبة معنى، ذات تدقيق خطط ووضع التدقيق،
داخلي  للتدقيق المضافة ة  الصناعية  للشرآات  ال ايوان  في  العام ا  ، أت ة  المجموعة م  فشملت  الثاني
دققين  مع  والتنسيق القانونية، للمتطلبات االمتثال ا  الخارجيين،  الم ر  أم ابع  المتغي و  الت ة  فه  إنتاجي
ة  الشرآات  في  اخليالتدقيق الد مديري نظر وجهة من تقييمها يتم والتي الداخلي التدقيق ، التايواني
ر  ذات شرآة (124) على الدراسة هذه أجريت وقد ي   دوائ دقيق داخل ايوان  في  ت د ، ت  أظهرت  وق
 االمتثال متغيرات جانب إلى التدقيق بتكنولوجياوسياسة المتغيرات المتعلقة آافة أن الدراسة نتائج

ة  في  إيجابية إحصائية ةدالل ذات آانت الخارجية فئة البيئة في القانونية للمتطلبات دقيق  إنتاجي  الت
 .الداخلي

 ,The Institute of Internal Auditors UK and Irelandدراسة آما اشارت ايضا 
ل      ) (2004 ان الطرق االمستخدمة من قب ى بي دققين  ال داخليين  الم اظ  ال ى الموضوعية   للحف  عل

ة  المعايير تتطلبها ّالتي واالستقاللية دقيق  الدولي داخل  للت ة   بخصوص  ي،ال د  الممارسات المهني  عن
 من عدد إلى الدراسة وتوصلت، الداخليين المدققين قبل من واالستشارية التوآيدية الخدمات تقديم
رة  المشاريع  في  المخاطر  إدارة في الداخلي منها أن هناك دورا أساسيا للتدقيق، النتائج  هو  الكبي
ديم ى تق د إل ا اإلدارة التوآي س العلي ول اإلدارة ومجل ة ح اطر إدارة فعالي ا ان ، المخ   آم

)Al Twaijiry, 2004(      يم ة تقي دقيق  أداءفي دراسته المعنون داخلي  الت ة  في  ال يج  منطق  الخل
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ي  ى  هدفت  والتي ، العرب دققين  أداء عن  الكشف  إل داخليين  الم ة من في  ال يج  طق ي  الخل ، العرب
ى  باإلضافة  ى  التعرف  إل ؤثرة  الرئيسة  الخصائص  عل د  ،داءاأل جودة  في  الم  الباحث  طور  وق
ك  شرآات في مدققًا، ١٥٨ على وزعت استبانه ة  تمتل دقيق  وظيف داخلي،  الت ا  ال  مجتمع  تكون  آم
 حين  في العربي، الخليج في الداخلي تدقيق وظيفة على تحتوي التي الشرآات جميع من الدراسة

م  ار  ت ه  مساهمه  شرآات  اختب ة،  السعودية  في  عام د  آعين ى  الدراسة  توصلت  وق ة  نأ إل  األغلبي
 أبرزت آما منظمًا، التدقيق يكون عندما محترفه بطريقة صياغتها تم التدقيق عمليات من العظمى

وي  تأثير لها األآبر الحجم ذات الشرآات أن الدراسة هذه ى  ق ي  األداء عل دقيق  لوظائف  المعن  الت
و السعود    ، الشرآات  في  الداخلي دافها     )٢٠٠٥ (وفي دراسته أب ان من اه ي آ  أسس  ضاح إي الت
 وتوصلت، الرئيسة عناصرها أحد أهم باعتباره الداخلي التدقيق في مصرودور الشرآات حوآمة
ائج  من  عدد إلى ا  النت دقيق  تعريف أعضاء   أهمه داخلي  الت ادئ  ال ة  بمب ين و الشرآات،  حوآم  تعي

ر  عناصر  اءة  أآث داخلي   إدارات داخل  آف دقيق ال ا  الت ا  حسن  يضمن  بم ا  أدائه ا  لعمله ا، وفنيً  مالًي
داخلي  التدقيق والمعرفي ألعضاء والعملي العلمي التأهيل إعادةو ا  ال ادئ  أسس  يستوعب  بم  ومب

في االردن  التي اجريت  في دراسته ) ٢٠٠٥(آما أشار شناق ، بها الخاصة والتطورات الحاآمية
م    بخصوص دولي رق دقيق ال ار الت ارجيين لمعي ابات الخ دققي الحس ق م دى تطبي اء ) ٦١٠(م اثن

دققين  ، بتقويم وظيفة التدقيق الداخليقيامهم  وذلك من وجهة نظر آل من المدققين الخارجيين والم
م        ، الداخليين ار رق ق المعي ين مدى تطبي ة ب وحجم  ) ٦١٠(باإلضافة الى دراسة مدى وجود عالق

دققين     ، الشرآة مقاسًا برأس المال ة من الم ى عين وقد استخدمت هذه الدراسة اسلوب االستبانة عل
ين اراء        ، جيين والمدققين الداخليينالخار ة احصائية ب روق ذات دالل ه يوجد ف ى أن وقد خلصت ال

م   دولي رق دقيق ال ار الت ق معي دى تطبي داخليين حول م دققين ال ارجيين والم دققين الخ ن الم ل م آ
ين حجم الشرآة            )٦١٠( ار وب ق المعي ين مدى تطبي ة احصائية ب ة ذات دالل ، آما أنه توجد عالق

رأ ثًال ب المم ة ، س الم حت دراس ين أوض ي ح ت ) Noorvee, 2006(ف ي آان وانالت : بعن
""Valuation of the Effectiveness of Internal Control Over Financial 

Reporting"       ى ثالث شرآات متوسطة فاعلية الرقابة الداخلية على التقارير المالية أجريت عل
ة     ة للجن ة الداخلي  Committee of Sponsoring Organization)الحجم، مطبقًا إطار الرقاب

of Treadway Commission; COSO) .   ة و أن فاعلي ة ه ا توصلت الدراس م م ن أه وم
آاألخطاء ، الرقابة الداخلية ال تعني تلقائيا النجاح المالي للشرآة بسبب بعض المحددات الموروثة

ا ولفة أو قيد التك، أو تجاوزات اإلدارة، التي يقوم بها بعض األفراد ا  ، مالمنفعة من تشغيل النظ وام
(Cahil, 2006) دقيق  اتصال مدى معرفة إلى الذي تهدف دراسته داخلي  الت ة  مع  ال دقيق  لجن  الت

ى  الماضية  سنوات  عشر  مدى  على أيرلندا جمهورية في بنك في ام  حت ى  باإلضافة  ١٩٩٨ ع  إل
داخلي  التدقيق فاعلية ارتباط مدى على الترآيز ة  مع  ال دقي ا لجن  معلومات  الباحث  واستخدم ، قلت
م  التي التقارير من مأخوذة ل  من  نشرها  ت الي  المراقب  قب دقق  الم ام،  والم ة  الع ة  واللجن  البرلماني

ة،  للمحاسبة  ا  العام ابع  آم ارير  ت ي  التق م  الت ل  من  نشرها  ت ة  مفتشة  قب ا،  المحكم  توصلت و العلي
دون  التي بالمرجعية علياال اإلدارة قبل من التدقيق لجنة تزويد يتم أنه إلى الدراسة ا  يعتم  في  عليه
داخلي  التدقيق رئيس عن تصدر التي الداخلي التدقيق ذا  وأن ال ى  يعمل  األمر  ه ع  عل  مستوى  رف
د  فكانت احدى اهداف دراسته     )٢٠٠٦، مقطش(أما ، البنك وموظفي مديري أداء  العوامل  تحدي
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دقق  موضوعية في المؤثرة داخلي  الم د ا اإلطار  دراسة  خالل  من  ال ل  من  لمع د  قب دققين  معه  الم
دقيق  نشاط باستقاللية المدققين موضوعية تأثير معرفة عن فضال، األمريكي داخلي  الت  وبينت ، ال
دققين  موضوعية  في  المؤثرة العوامل أهم الدراسة داخليين  الم ة  المساهمة  الشرآات  في  ال  العام
ة  تقاللية  المتعلق دقيق  إدارة باس داخلي  الت ام  وهي  ال ة  قي أمين  دقيقالت  لجن دعم  بت  إلدارة الكامل  ال
دقيق  داخلي  الت ا  ال ع  وقيامه ارير  برف ى  مباشرة  التق ة  إل دقيق  لجن ة أشار     ، الت وفي دراسة مماثل

ارف     إ )٢٠٠٦، والعمري غنيمعبدال( داخلي المتع دقيق ال ايير الت لى التعرف على مدى تطبيق مع
المدى من التطبيق وآل من حجم البنك   وقياس العالقة بين ذلك ، عليها في البنوك التجارية اليمنية

ى          ، والمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي ة ال تبانة موجه م اعداد اس د ت ك االهداف فق ق تل ولتحقي
ددهم       ة وع ة اليمني وك التجاري ي البن داخليين ف دققين ال ا ) ٩٩(الم دققا داخلي ائج  ، م رت نت وأظه

ة ضعيفة حيث آانت       الدراسة أن درجة تطبيق معايير التدقيق الداخلي في الب ة اليمني وك التجاري ن
بة  ق     ، %)٥٨٫٥٩(بنس دى تطبي ين م ائية ب ة إحص ة ذات دالل ود عالق دم وج رت ع ذلك أظه وآ

را          ة وآل من حجم البنك والمتغي ة اليمني وك التجاري الشخصية   تمعايير التدقيق الداخلي في البن
داخلي  ا        خو، للمدقق ال ام اإلدارات   رجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمه ضرورة قي

داخلي          دقيق ال ر الت تقاللية دوائ دعم اس وك ب ك البن ا في تل ا اوضح   ، العلي ة (آم في   )٢٠٠٦، جمع
داخلي  التدقيق مهنة في المعرفة في التطور اتجاهات تحديددراسة اخرى الى انه ال بد من  ى  ال  عل

ة  الممارسة صعيد وعلى والمهني العلمي الصعيدين د  العملي ات  لتحدي ة  واجب دقيق  مهن داخلي  الت  ال
ال  منظمات  في ة  األعم د ، األردني ة  دراسة  أجريت  وق ى  اختباري اس  شرآة  )١١١( عل د  لقي  ى م

ا  اإلدارة إدراك ة  لتطوير  العلي ة  في  المعرف دقيق  مهن داخلي  الت دققين  أن الدراسة  بينت  ،ال  الم
ا  الشرآة،  يف  شيء  آّل تدقيق منهم ًبا مطلو أصبح والعشرين الحادي القرن في الداخليين  أن آم

بها   للمعرفة متكامل هيكلا له أصبح الداخلي التدقيق مهنة ا أآس ه  المقومات  مم ة  الكامل  وإن للمهن
وك  قطاع  ان  األردن في  البن ر  آ ا  القطاعات  أآث دقيق  إدارة بإنشاء  التزاًم داخلي  الت ه  ال ل  ولكن  أق
يم  الى) ٢٠٠٦، السويطي( في حين يشير، الداخلي التدقيق مهنة في المعرفة تطور في إدراًآا  تقي
اس  ةاالردني  ةالتجرب  وافر  مدى  لقي ات  ت ي  المتطلب ذه  لممارسة  ةاألساس دورها  اللجان  ه ة  ل  بفاعلي

ا  مدى  وفحص  ة  في  تاثيره تقاللية  فاعلي دقيق  واس ة  تكونت   ،الخارجي  الت  من  الدراسه  عين
ديرين  من  لفأتت  آانت  حيث االردنية العامة المساهمة الشرآات امين  الم اليين  الع ديري  والم  وم

دقيق  داخلي  الت  لجان  شكلت  ةاردني  ةعام  ةمساهم ة شرآ  )١٨٣( اصل  من  ةشرآ  )٦٨( في  ال
ائج  أهم من انوآ، حسابات تدقيق مكتب )٨٦( الى ةباالضاف، ٢٠٠٥ عام في التدقيق  ةالدراس  نت

وك  قطاعي  في ةاألردني ةالعام المساهمه الشرآات جميع ان امين  وشرآات  البن وم  الت  شكيل بت تق
في الشرآات الصناعية   و، %)٨٥( الى نسبتها وصلتأما في الشرآات الخدمية فقد ، تدقيق لجان

ق  بة التطبي د وصلت نس ا %)٧٨(فق تهم  (Keinath,K;Walo,C,2008)، أم دفت دراس د ه فق
دقيق  للجان ) Sarbanes-Oxley,2002( قبل من المعطاة السلطة قشةالى منا  اإلشراف  في  الت
ي  المدخل الباحثين واستعمل األمريكية، الشرآات في المالية التقارير دادإع عمليات على  التجريب

ك  و، شرآة )١٠٠( عن عبارة وهي التابعة الشرآات تدقيق لجنة ممارسات لفحص داء  ذل  من  ابت
دقيق  لجان  أن إلى الدراسة وخلصت، ٢٠٠٢ آب شهر دققين  مع  تتواصل  الت داخليين  الم وم  ال  وتق

دقيق  لجان  من %)٦٠( وأن هم،أعمال على باإلشراف زام  مدى  تراجع  الت دققين  الت داخليين  الم  ال
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 مناقشة التدقيق لجان وتتولى، الطوعية المراجعة تبنت التدقيق لجان بعض وأن المحاسبة، بمبادئ
ة  التغييرات أن الدراسة هذه وتظهر، الخارجيين والمّدققين اإلدارة بين الخالفات وحل ي  الهام  الت
دعيم  في دور لها آان أوآسلي-سيربنس قانون وضع بعد ما حدثت تقاللية  ت دقق  اس ، الخارجي  الم

ة   رت دراس را أظه رون(وأخي بوع وآخ ام ) ٢٠٠٩، الس كل ع ة  بش ة الرقاب ة ألنظم ود فاعلي وج
واحي الضعف في         . الشرآات الصناعية األردنيةالداخلية في  ا وجدت الدراسة ايضا بعض ن آم

ة  االت التالي درة األنظ: المج تويات     ق ى الوصول للمس اعدة عل ي المس ة ف بية والرقابي ة المحاس م
رآة،   ة وأداء الش ى ربحي نعكس عل ا ي وارد وإدارة األصول بم تخدام الم غيلية المخططة واس التش
ن        االت م ود ح ذلك وج ة وآ ر المالي ة وغي ات المالي ة نقص المعلوم ائعة نتيج رص ض ود ف وج

ة        اإلرباك أو التأخير في انجاز األعمال اإلدا ة والمراقب ا، ضعف المتابع ة والتشغيلية عن وقته ري
  .المستمرتين لألعمال الرقابية من قبل اإلدارة ولجان الرقابة الداخلية

  :يتبين من خالل الدراسات السابقة ما يلي 

دقيق     أن ) ٢٠٠٦، والعمريعبدالغني (أظهرت دراسات   - ايير الت ق مع هناك ضعف في تطبي
  .الداخلي

ة    - د عالق دقيق       ال يوج ايير الت ق مع دى تطبي ع م ية م رات الشخص ك والمتغي م البن ين حج ب
  ).٢٠٠٦، العمري وعبدالغني(الداخلي 

رة         - اريع الكبي ي المش اطر ف ي إدارة المخ داخلي ف دقيق ال ي للت اك دور أساس   هن
 (The Institute of Internal Auditors UK and Ireland, 2004)(  

ع  ان  - ة العا المساهمه  الشرآات  جمي ة  م وك   في  األردني امين  وشرآات  قطاعي البن وم  الت  تق
   .)٢٠٠٦، جمعة(و، )٢٠٠٦، السويطي(تدقيق  لجان بتشكيل

  .)٢٠٠٥، أبو السعود(تعيين أعضاء أآثر آفاءة في إدارة التدقيق الداخلي   -

وك         - ي البن داخلي ف دقيق ال ايير الت زام بمع ول دون االلت ي تح ق الت ات التطبي م معوق ن أه م
دم  داخلي هوع دقيق ال ايير الت االلتزام بمع انوني ب زام ق ود إل ود ، وج دم وج ى ع باإلضافة ال

  .)٢٠٠٦، جمعة(إدراك آاف ألهمية االلتزام بمعايير التدقيق الداخلي  

ع  وقيامها الداخلي التدقيق إلدارة الدعم الكامل تأمين  - ارير  برف ى  مباشرة  التق ة  إل دقيق   لجن الت
، نوالسبوع وآخر  (آما أشارت دراسة ، )٢٠٠٦، العمريعبدالغني و(و، )٢٠٠٦، مقطش(

ل         الى أن هناك ضعف في ) ٢٠٠٩ ة من قب ال الرقابي ة المستمرتين لألعم ة والمراقب المتابع
ة  ة الداخلي ان الرقاب بية     ، اإلدارة ولج ة المحاس درة األنظم ال ق ي مج د ضعف ف ذلك يوج آ

غيلية    تويات التش ى الوصول للمس اعدة عل ي المس ة ف وارد والرقابي تخدام الم ة واس المخطط
  .وإدارة األصول بما ينعكس على ربحية وأداء الشرآة

في إطار االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات الداخلية، وجد ضعف في متابعة اإلدارة   -
لألعمال الرقابية بشكل مستمر وتأآيدها على إعداد البيانات المالية وفقا لإلجراءات المهنية 
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آما وجد ايضا ضعف في المتابعة والمراقبة التي تقوم بها لجنة الرقابة الداخلية  والقانونية،
، )٢٠٠٩، آخرونوالسبوع (واألنظمة والتعليمات  نينعلى أعمال الشرآة وتقيدها بالقوا

 اال "Al Twaijiry, 2004"آما أشار، )٢٠٠٥، أبو السعود(و، )Noorvee, 2006(و
 الداخلي التدقيق لوظائف المعني األداء على تأثير قوي لها األآبر الحجم ذات الشرآاتان 
الخارجيين  والمّدققين اإلدارة بين وحل الخالفات تتولى مناقشة التدقيق أن لجانو، هافي

(Keinath,K;Walo,C,2008).  

ة  ز الدراسة الحالي ا يمي دقيق وم ة الت ى فاعلي ؤثرة عل ل الم ي موضوع العوام ي تبحث ف الت
رآات ي الش داخلي ف ة نظر    ال ن وجه ة م ي السوق المالي ة ف ة المدرج اهمة العام الصناعية المس

ابقة    العاملين في وظيفة التدقيق الداخلي  ك أن  هو عن الدراسات الس م   الدراسات  تل ى   تتطرق ل ال
ه  آما، موضوع الدراسة الحالية تم تن   أن م ي ا في األردن   ال ديثا و وله احث   ح م الب بشكل   ينبحسب عل

م  تم اعداد استبانة تضمنت معظم ابعاد التدقيق الداخلي  نهباالضافة الى أ، مباشر ا   تشر التي ل اليه
 .الدراسات السابقة بشكل مباشر

  
  نموذج الدراسة

  :في الشكل التالي  بناء على مشكلة الدراسة والفرضيات تم تصميم نموذج الدراسة الحالية

   المتغير التابع                                                       المتغيرات المستقلة
  :)بعض ابعاد التدقيق الداخلي(ممارسات الشرآة 

  خدمات إدارية 
  عوامل إستراتيجية

  عوامل بيئية 
  ية                                  فاعلية التدقيق الداخلي العوامل الديموغرافية الشخص

  )المرآز الوظيفي(الصفة الوظيفية 
                                                 سنوات الخبرة     
  الجنس ومدة الخدمة بالشرآة  

  التخصص العلمي 
  الفئة العمرية للمدقق الداخلي

  الشهادات المهنية 
  المؤهل العلمي 

  العوامل الديموغرافية التنظيمية
  ارتباط المدقق بالشرآة

  عمر الشرآة
  : متغير المعوقات
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  منهجية الدراسة

  الدراسة أسلوب 
م  ، فعلى صعيد البحث الوصفي، والميداني التحليلي، تبنت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي ت

ة        ة ذات العالق ة والميداني ى الدراسات والبحوث النظري من  ، إجراء المسح المكتبي واإلطالع عل
حث  أما على صعيد الب ، أجل وضع األسس التي يقوم عليها اإلطار النظري من الدراسات السابقة

داني ذه   ، المي دة له تبانة المع ة عن اإلس ن خالل اإلجاب ة م ات الالزم ى البيان م الحصول عل د ت فق
  .الغاية

  
  مجتمع الدراسة

ام    ة ع ي السوق المالي ة ف ة المدرج رآات الصناعية األردني ن الش ة م ع الدراس ون مجتم تك
هولة   ٢٠٠٨ بب س ك بس ددها  الحصول وذل ى ع ذاكعل ي بلغ ، آن ن ) ٨٧( توالت رآة ص اعية ش

ام   ، مساهمة عامة ة       حيث ، ٢٠١١في حين ان الدراسة اجريت ع ى عين تبانات عل ع اإلس م توزي ت
ا  غ حجمه وائية بل رآة) ٥٢(عش تعادة ، ش م إس تبانة) ٤٦(وت ر  ، إس تبانات غي تبعاد اإلس د إس وبع

ائي  ل اإلحص الحة للتحلي ل   ، الص الحة للتحلي تبانات الص دد اإلس بته  ) ٤٠(أصبح ع ا نس كل م تش
  .من حجم عينة الدراسة المختارة%) ٨٧٫٠(ونسبة ، من مجتمع الدراسة الكلي %)٧٨٫٨(
  

  أداة الدراسة
دافها ة وأه وع الدراس ع موض ب م تبانة تتناس ميم إس م تص ى ، ت الع عل د اإلط ك بع وذل

  :يث تكونت اإلستبانة من قسمين هماح، الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع

وهي العوامل التي تشمل آال من الصفة الوظيفية ، فيةالمتغيرات الديموغرا :القسم األول
والمؤهل ، والشهادات المهنية، والفئة العمرية، وسنوات الخبرة في التدقيق الداخلي، والجنس
 .وإرتباط وظيفة التدقيق الداخلي في الشرآة، وعمر الشرآة في ممارسة النشاط الحالي، العلمي

، )١٩ – ١١(متعلقة بكل من خدمة إدارة الشرآة يمثل مجموعة العوامل ال :القسم الثاني
والعوامل المتعلقة بالنواحي البيئية ، )٢٥ - ٢٠(والعوامل المتعلقة بالخطة اإلستراتيجية للشرآة 

وهذه في أغلبها تمثل جزءا من مجموعة متطلبات معايير الممارسة المهنية للتدقيق ) ٢٩ – ٢٦(
العوامل المتعلقة باالضافة الى ، خليين في أميرآاالداخلي الصادرة عن معهد المدققين الدا

 .)٤٠ – ٣٠(بالمعوقات التي تحد من فاعلية التدقيق الداخلي 
  



 ٨٤٧ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وآخرونالنوايسةمحمد 
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  األساليب اإلحصائية المستخدمة

  األساليب اإلحصائية الوصفية -١
ابي  -أ  ط الحس اري، الوس راف المعي ة ، واالنح ب المئوي ة والنس ات التكراري والتوزيع

امج    وأعلى وأدنى إجابة، وذلك بن ائج برن ى نت ة عن       )SPSS(اء عل ار لإلجاب م وضع معي د ت ، وق
م إعطاء األوزان من          ا ت تبانة، آم ئلة االس ة أس ه بتعبئ األسئلة آي يسترشد به المستجيب عند قيام

اس ليكرت ذي إعب) ١–٥( اد مقي ادتم د )Likert Five Point Scale(لخمس ا األبع ، وإعتم
ر من     أيضا على هذا المقياس في إختبار الفر د نسبة أآب ضيات، حيث ستكون الفرضية مقبولة عن

ن % ٦٠ ر م اوي أو أآب ة) ٣(وهي تس اييس المتبع م . بحسب المق دول رق ذا ) ١(ويوضح الج ه
 :المعيار

 : )١(جدول 

  الفتـرة  الـوزن  إلـى  مـن  نـوع اإلجـابة
  ٥٫٠٠ -٤  ٥  ١٠٠%  ≤  %٨٠  أوافق يشده أو األثر عال بشدة

  ٣٫٩٩ -٣  ٤  %٧٩٫٩ <  %٦٠  أوافق أو األثر عال
  ٢٫٩٩  -٢  ٣  %٥٩٫٩ <  %٤٠  متوسط

  ١٫٩٩ -١  ٢  %٣٩٫٩ <  %٢٠  ال أوافق أو األثر ضعيف
  ٠٫٩٩  -٠  ١  %١٩٫٩  <  ٠  ضعيف جداال اوافق مطلقا أو 

أثير  - ب  بة الت ة( نس ة األهمي ر ): درج ى المتغي تقل عل ر المس أثير المتغي ر عن مدى ت وتعب
  :    ر عنها رياضيا بالصيغةالتابع، ولها عالقة بالوسط الحسابي، ويعب

  %) ١٠٠( )أعلى وزن للسؤال(÷ ) الوسط الحسابي= (نسبة التأثير 

داقية         -٢ ل المص الل معام ن خ داقيتها م ة ومص ات أداة الدراس ار ثب   إختب
 )Reliability Coefficient (   ا اخ ألف اد  إذ يمكن اال  ،)Cronbach Alpha(آرونب عتم

ى  ث واإلعل ائج البح ى نت ان إل داقيتها طمئن ل مص د المعام دما يزي بة  عن ى النس عل
 .)Sekaran, 2003(، %)٦٠(المقبولة

ار  -٣ ذلك  ، )One-Sample T-Test(إختب ار فرضيات   ال) One Way ANOVA(وآ ختب
 .٠٫٠٥المختار في هذه الدراسة  الداللة، حيث أن مستوى الدراسة

  
  ثبات أداة الدراسة

داخلي بصيغته    )Cronbach's Alpha(جرى إستخراج معامل الثبات طبقا الى  لإلتساق ال
ع الطبيعي     ، ولكل متغير بجميع أبعاده، النهائية الكلية ات للتوزي اع البيان وآذلك تم إختبار مدى اتب

)Kolmogrov- Smirnov. ( وآانت النتائج آما هي موضحة في الجدول رقم)التالي ) ٢:  
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  .توزيع الطبيعيإلتساق الداخلي والقيمة آل من معامل الثبات ل: )٢(جدول 

  المتغيرات  الفقرات
Cronbach's

Alpha 
Kolmogrov - 

Smirnov. 
 Sig. Value  معامل الفا

  ٠٫٦٠٩  ٦٦٫٦٢  عوامل تتعلق بخدمة اإلدارة   ١٩ - ١١
  ٠٫٠٦٤  ٦٦٫٩٣عوامل تتعلق بالخطة اإلستراتيجية   ٢٥ - ٢٠
  ٠٫٤٧٦  ٨٥٫٠٥  عوامل تتعلق بالنواحي البيئية ٢٩ – ٢٦
  ٠٫٣٤٣  ٧٥٫٦٧  عوامل تتعلق بالمعوقات   ٤٠ - ٣٠
  ٠٫٥٤٠  ٨٢٫٤٥  متغيرات الدراسة مجتمعة   ٤٠ - ١١

ة وهي نسب    ) ٢(يتبين من الجدول رقم  أن معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتفع
ي  ل والبحث العلم ة ألغراض التحلي ات عالي ي  ،  ثب ع الطبيع ع التوزي رات تتب ذه المتغي ا أن ه آم

  .األمر الذي يشير الى إمكانية إعتماد نتائج الدراسة واإلطمئنان اليها، ١< ).Sig(يمة نظرا ألن ق
  

  تحليل االبيانات وإختبار الفرضيات

  فرضيات الوإختبار ، ومناقشة النتائج، سيتم في هذا الجزء تناول بيانات الدراسة بالتحليل
  

  خصائص عينة الدراسة 
ة المدرجة في السوق     الشرآات ا عينةأن ) ٣(يوضح الجدول رقم  لصناعية المساهمة العام

ة  %) ٨٢٫٥(المالية التي يوجد لديها وحدة تدقيق داخلي بلغت نسبتها  راد العين ا  ، من مجموع أف أم
ي   %) ١٧٫٥( دقيق داخل دات ت ديها وح يس ل ي ل رآات الت ل الش ا ثمث ر   و، فإنه ق بمتغي ا يتعل فيم

ا  ، %)٤٧٫٥(نسبة  أعلى فقد شكلت صفة وظيفة محاسب ، الوظيفيالمرآز  ة  %) ٣٠(يليه وظيف
%) ٥٢٫٥(نسبة الذين يمثلون ويمكن مالحظة أن ، مدقق داخلي%) ٢٢٫٥(ثم نسبة ، مدير تدقيق

املين   %) ٦٧٫٥(آما أظهرت نسبة   ، تجمعهم صفة وظيفة تدقيق داخلي في هذه الشرآات من الع
ا ي ، سنوات ) ٥(في وظيفة تدقيق داخلي أن مدة خدماتهم تزيد على  ى قدرمناسب     مم م عل ي أنه عن

داخلي     دقيق ال ة الت دقيق          ، من التعلم في مهن ة الت املين بوظيف م أظهر الجدول أيضا أن نسبة الع ث
ذآور بلغت  ن ال داخلي م ذه  ، %)٩٢٫٥(ال ي ه املين ف ة الع ر أن أغلبي ر أظه ر العم ا أن متغي آم
بتها    ، سنة ) ٣٠(الوظيفة تزيد أعمارهم على  أعلى    لكن  ، %)٧٩٫٥(حيث آانت نس ق ب ا يتعل فيم

ؤالء  ي له ص علم بة تخص ه ، نس صفإن ان تخص بة  آ بة وبنس بة %) ٥٧٫٥(المحاس ا نس أم
ة واإلقتصاد  أخرى فإنهم يحملون مؤهالت علمية %) ٤٢٫٥( ا  ، في تخصصات االدارة والمالي أم

ة     %) ٨٧٫٥(فإن ما نسبته ، فيما يتعلق بالشهادات المهنية ة شهادات مهني ديهم أي يس ل في حين   ، ل
ي         ) ٣(هر الجدول رقم أظ انوني أردن اك موظف واحد يحمل شهادة محاسب ق ، )JCPA(أن هن

ى       ويحما%) ٧٧٫٥(بالرغم من أن ما نسبته  ة األول ى مستوى الدرجة الجامعي ن مؤهل علمي عل
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

ى مستوى الهيكل         ، على أدنى حد داخلي بالشرآة عل دقيق ال اط وحدة الت أما ما يتعلق بمتغير إرتب
ا ال  ، مجلس اإلدارة آال من المدير العام ويرتبطون مع %) ٢٥٫٠(نسبته  فإن ما، التنظيمي ذين أم
الي      بال في حين أن ، %)٣٥٫٠(فشكلت نسبتهم لجنة التدقيق يرتبطون ب دير الم ا بالم رتبط إم ة ت قي

بته    ، في الشرآة أو برئيس قسم المحاسبة ا نس ة  من مجموع   %) ٤٠(حيث شكلت م املين  عين الع
  . في التدقيق الداخلي

  .التوزيع التكراري لخصائص عينة الدراسة: )٣(جدول 

  %  العدد  فئات المتغير  المتغير   الرقم
 ٨٢٫٥  ٣٣  يوجد  وحدة التدقيق الداخلي   ١

  ١٧٫٥  ٧  ال يوجد 
  ٣٠٫٠  ١٢  مدير تدقيق  )المرآز الوظيفي(الصفة الوظيفية   ٢

  ٢٢٫٥  ٩  مدقق داخلي
  ٤٧٫٥  ١٩  محاسب

  ٣٢٫٥  ١٣  سنوات ٥أقل من   دقيق الداخلي مدة الخدمة في الت  ٣
  ٤٧٫٥  ١٩  سنوات ١٠أقل من  – ٥
  ٢٠٫٠  ٨  سنوات فأآثر  ١٠

  ٩٢٫٥  ٣٧  ذآر  الجنس  ٤
  ٧٫٥  ٣  أنثى

  ٢٠٫٥  ٨  سنة ٣٠أقل من   الداخليعمر المدقق   ٥
  ٣٧٫٥  ١٥  ٤٠أقل من  – ٣٠
  ٢٧٫٥  ١١  ٥٠أقل من  – ٤٠
  ١٥٫٥  ٦  سنة فأآثر   ٥٠

  ٥٧٫٥  ٢٣  المحاسبة   صص العلميالتخ  ٦
  ٢٥٫٠  ١٠  اإلدارة
  ١٥٫٠  ٦  المالية
  ٢٫٥  ١  أخرى

  ٢٫٥  ١ JCPA  الشهادة المهنية   ٧
CMA ،CIA ١٠٫٠  ٤  
  ٨٧٫٥  ٣٥  ال شئ

  ٠٫٠  ٠٫٠  آلية مجتمع  المؤهل العلمي   ٨
  ٧٧٫٥  ٣١  بكالوريوس
  ٢٢٫٥  ٩  دراسات عليا
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 )٣(تابع جدول رقم ... 
  %  العدد  فئات المتغير  المتغير  الرقم

  ٧٫٥  ٣  سنوات ٥أقل من   عمر الشرآة  ٩
  ٢٢٫٥  ٩  سنوات ١٠أقل من  – ٥
  ٧٠٫٠  ٢٨  سنوات فأآثر  ١٠

  ١٢٫٥  ٥  مجلس اإلدارة  ارتباط المدقق في الشرآة   ١٠
  ١٢٫٥  ٥  المدير العام
  ٣٥٫٠  ١٤  لجنة التدقيق

  ٤٠٫٠  ١٦  أخرى 

 يدرك المدقق الداخلي أهمية العوامل المتعلقة بأبعاد فاعلية: األولىالرئيسة  الفرضية
  :التاليةالبديلة ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية ، التدقيق الداخلي

يدرك المدقق الداخلي أهمية العوامل المتعلقة ببعد الخدمات : الفرضية الفرعية األولى
  .اإلدارية على فاعلية التدقيق الداخلي

  عرض البيانات
ن    ئلة م ى األس اد عل ذه الفرضية باالعتم ار ه م اختب ة ) ١١(ت م ) ١٩(ولغاي ئلة القس ن أس م
  ) :٤(الثاني من االستبانة التي يمكن تلخيصها آما في الجدول رقم 

  .بالخدمات اإلدارية على فاعلية التدقيق الداخليالعوامل المرتبطة  أهميةمدى ادراك : )٤(جدول 

 ضعيف
 جدا

أثر 
ال أثر ضعيف  عال

عال
  الرقم  انـالبيــــــ جدا

)٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
حرية إتصال المدقق الداخلي  ١٨ ١٥ ٣ ٢ ٢

%٣٧٫٥ %٧٫٥ %٥ %٥ ١١  بالمدقق الخارجي ٤٥% 
 %٣٥ %٦٠ %٥ - - ١٢  تدقيق المخاطر ١٤ ٢٤ ٢ - -
التحقق من اإلستغالل األمثل  ٢٠ ١٨ ٢ - -

 %٥٠ %٤٥ %٥ - - ١٣  ألصول الشرآة 
التدقيق في مخاطر عدم اإللتزام  ١٨ ٢٠ ٢ - -

 %٤٥ %٥٠ %٥ - - ١٤  نين واألنظمةبالقوا
التدقيق في تأثير عمليات  ١٢ ٢٤ ٤ - -

 %٣٠ %٦٠ %١٠ - -  ١٥  اإلحتيال
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

 )٤(رقم تابع جدول  ...
 ضعيف
 جدا

أثر 
عال عال ال أثر ضعيف

  الرقم  انـالبيــــــ جدا
)٥( )٤( )٣( )٢( )١(

تقييم مدى آفاءة النظم الرقابية  ١٢ ٢٢ ٦ - -
المطبقة للتأآد من سير العمليات 

  بصورة صحيحة
٣٠ %٥٥ %١٥ - -  ١٦% 

تقديم حقائق معززة بالتحليالت  ١٤ ١٨ ٨ - -
 %٣٥ %٤٥ %٢٠ - -  ١٧  توصيات الضروريةوال

المساعدة في توفير قاعدة بيانات  ١٦ ١٦ ٨ - -
 %٤٠ %٤٠ %٢٠ - -  ١٨  .للوظائف القيادية 

المساهمة في التأآيد على آفاءة  ١٨ ١٤ ٦ ٢ -
 %٤٥ %٣٥ %١٥ %٥ -  ١٩  وفاعلية القرارات اإلدارية

سئلة المتغير األول، وقيم آل من الوسط أيضا اإلجابات على أ) ٥(ويوضح الجدول رقم 
إضافة إلى ترتيب أهمية آل سؤال، ) األهمية(الحسابي، واإلنحراف المعياري، ونسبة التأثير 

  .والتي تعتمد بالدرجة األولى على نسبة التأثير

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على فقرات  : )٥(جدول 
  .المتعلقة بالخدمات اإلدارية العوامل

  الوسط  رقم السـؤال
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  نسبة
  )التأثير(

  األهمية

  ترتيب
درجة 
  األهمية

  وصف
األهمية أو 
  التأثير

 عال جدا ٦ ٨٢٫٦٠ ١٫٠٩ ٤٫١٣ ١١
 عال جدا  ٣ ٨٦٫٠٠ ٠٫٥٦ ٤٫٣٠  ١٢
 عال جدا  ١  ٨٩٫٠٠ ٠٫٦٠ ٤٫٤٥  ١٣
 اعال جد  ٢ ٨٨٫٠٠ ٠٫٥٩ ٤٫٤٠  ١٤
 عال جدا  ٤ ٨٤٫٠٠ ٠٫٦٠ ٤٫٢٠  ١٥
 عال جدا  ٥ ٨٣٫٠٠ ٠٫٦٦ ٤٫١٥  ١٦
 عال جدا  ٥ ٨٣٫٠٠ ٠٫٧٣ ٤٫١٥  ١٧
 عال جدا  ٤ ٨٤٫٠٠ ٠٫٧٥ ٤٫٢٠  ١٨
 عال جدا  ٤ ٨٤٫٠٠ ٠٫٨٨ ٤٫٢٠  ١٩

 عال جدا  ٨٥٫٠٠ ٠٫٣٩١ ٤٫٢٥ األسئلة مجتمعة
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عوامل   تسعةراسة حول المتعلق بتحليل آراء المشارآين في عينة الد) ٥(يشير الجدول رقم 
أثير العوامل    ة      أدرجت في االستبانة وتتعلق بقياس مدى ت ى فاعلي ة عل ة بالخدمات اإلداري المتعلق

  :إلى ما يأتيالتدقيق الداخلي 

ة       جميع آانت وجهة نظر الفئة المشارآة حول إجابة  ة أو عالي ؤثر بدرجة قوي ا ت ئلة أنه األس
ين    بنسبة أهمية و ا ب راوح م ين    ومتوسط حسابي   ، )%٨٩٫٠ -%٨٢٫٦(تت ا ب راوح م ) ٤٫١٣(يت

بلغت في حين ، )١٠٠ - ٨٠(لكافة األسئلة مجتمعة، حيث آانت اإلجابة ضمن الفئة ) ٤٫٤٥(الى 
أثير العوامل المرتبطة    وردت ضمن إجابات آافة أسئلة المجموعة التي تقيس درجة بة أعلى نس ت

داخلي   دقيق ال ة الت ى فاعلي ة عل دمات اإلداري م )%٨٩(بالخ ؤال رق ى الس ود إل ذي ) ١٣(، وتع ال
دقيق  الذي يتعلق ) ١٤(السؤال رقم يليه ، بالتحقق من اإلستغالل األمثل ألصول الشرآةيتعلق  بالت

ة     القوانين واألنظم زام ب دا         ، في مخاطر عدم اإللت ة ج ة عالي ا أهمي رات له ذه الفق ي أن ه ذا يعن وه
ؤثرو ر وم داخليعلى دور آبي دقيق ال ة الت ئلةأم، فاعلي رات األس ة فق ة  ا بقي ة نظر العين من وجه

ة ا ، المبحوث ل منه ابي لك إن الوسط الحس رة  ف ع ضمن الفت ى ) ٥ -٤(يق د عل ي تزي و ) ٣(الت وه
ي     ذا يعن تخدم، وه رت المس اس ليك ة بحسب مقي ذه الدراس ي ه د ف اس المعتم ذه المقي ا أن ه أيض

دق    ة الت ى فاعلي داخلي الفقرات لها أهمية آبيرة جدا في التأثير عل ا سبق نجد أن العوامل     ، يق ال مم
أثير    بالخدمات اإلدارية التي تقدمها اإلدارة في الشرآات الصناعية المتعلقة  ا نسبة ت ة له دا   عالي ج

ى  ) ٤٫٢٥(حيث بلغ المتوسط الحسابي لألسئلة مجتعة ، من وجهة نظر عينة البحث وهي تزيد عل
ة  ذه الدراس ي ه د ف اس المعتم أ، المقي توى الت ان مس ن وآ ر م راف ، %٦٠ثير أآب غ اإلنح ا بل آم

ة       ) ٠٫٣٩١(المعياري  ى عدم تشتت آراء عين دل عل ا ي وهو أقل من نصف المتوسط الحسابي مم
  . المبحوثين

آما يتضح ) One-Sample T-Test(اختبار  تم إستخداموللتأآد من صحة هذه النتيجة 
= المحسوبة (T)ول أن قيمة ، إذ نجد من مطالعة نتائج الحاسوب في الجد)٦(من الجدول رقم 

أقل ) ٠٫٠٠٠(، آما أن مستوى الداللة المحسوب )٢٫٠٤٥(وهي أآبر من الجدولية ) ٢٠٫١٧٤(
إذا آانت القيمة المحسوبة أقل من ، ، وبما أن قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدمية%٥من 

بول الفرضية البديلة ، ويتم ق%٥أو قيمة مستوى الداللة المحسوبة أآبر من ، القيمة الجدولية
عندما تكون القيمة المحسوبة أآبر من القيمة الجدولية أو قيمة مستوى الداللة المحسوبة أقل من 

، وبناء على القاعدة السابقة، فانه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، وهذا %٥
دمات اإلدارية على فاعلية التدقيق يدرك أهمية العوامل المتعلقة ببعد الخان المدقق الداخلي يعني 
  .الداخلي

  .األولىالفرعية نتيجة اختبار الفرضية ): ٦(جدول 

)T (المحسوبة  (T)   الجدوليه  Sig.2-tailed  االختبارنتيجة  
  قبول ٠٫٠٠٠  ٢٫٠٤٥  ٢٠٫١٧٤
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يدرك المدقق الداخلي أهمية العوامل المتعلقة ببعد الخطة  :الفرعية الثانية الفرضية
  .تجية على فاعلية التدقيق الداخلي اإلسترا

  
  عرض البيانات

ن    ئلة م ى األس اد عل ذه الفرضية باالعتم ار ه م اختب ة ) ٢٠(ت م ) ٢٥(ولغاي ئلة القس ن أس م
  ) :٧(الثاني من االستبانة التي يمكن تلخيصها آما في الجدول رقم 

اعلية التدقيق العوامل المرتبطة بالخطة اإلستراتيجية على ف مدى ادراك أهمية: )٧(جدول 
  .الداخلي

 ضعيف
 جدا

أثر 
 الرقم  البيـــــــان  جدا عال عال ال أثر ضعيف

)٥( )٤( )٣( )٢( )١(
المساهمة في ترجمة األهداف  ١٠ ١٦ ٩ ٥ -

ددة   ة مح ى فرعي ة ال العام
  وقابلة للقياس

٢٢٫٥ %١٢٫٥ - ٢٠% ٢٥ %٤٠% 

تر ٩ ١٧ ١١ ٣ - ق  ااإلس ة وتتف تيجية واقعي
%٢٧٫٥ %٧٫٥ - ٢١  لشرآة مع أهداف ا ٤٢٫٥% ٢٢٫٥%

وفر     ١٦ ١٨ ٥ ١ - دى ت ى م م عل الحك
ذ    ة لتنفي وارد المتاح الم

  اإلسترتيجية 
١٢٫٥ %٢٫٥ - ٢٢% ٤٠ %٤٥% 

ايير األداء    ٢٠ ١٦ ٣ ١ - ة مع دى مالءم م
يم أداء   ي تقي تخدمة ف المس

  الشرآة
٥٠ %٤٠ %٧٫٥ %٢٫٥ - ٢٣% 

ى األ  ١٨ ١٩ ٣ - - ة عل د الرقاب داء وتحدي
ة    ن الخط ات ع اإلنحراف

  المرسومة
٤٧٫٥ %٧٫٥ - -  ٢٤% ٤٥% 

التأآد من درجة الوصول الى  ١٨ ١٨ ٣ ١ -
األهداف التفصيلية في ضوء   

  األهداف العامة للشرآة
٤٥ %٤٥ %٧٫٥ %٢٫٥ -  ٢٥% 

، وقيم آل من الوسط الحسابي، أيضا اإلجابات على أسئلة المتغير) ٨(ويوضح الجدول رقم 
د      ) األهمية(واإلنحراف المعياري، ونسبة التأثير  ة آل سؤال، والتي تعتم إضافة إلى ترتيب أهمي

  .بالدرجة األولى على نسبة التأثير
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على فقرات : )٨(جدول 
  .العوامل المتعلقة بالخطة اإلستراتيجية

  لوسطا  رقم السـؤال
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  نسبة
  )التأثير(

  األهمية

  ترتيب
درجة 
  األهمية

  وصف
األهمية أو 
  التأثير

 عال ٥ ٧٥٫٦٠ ٠٫٩٧٤ ٣٫٧٨ ٢٠
  عال  ٤ ٧٦٫٠٠ ٠٫٨٨٣ ٣٫٨٠  ٢١
  عال جدا  ٣  ٨٤٫٦٠ ٠٫٧٦٨ ٤٫٢٣  ٢٢
 عال جدا  ١ ٨٧٫٦٠ ٠٫٧٤٠ ٤٫٣٨  ٢٣
 عال جدا  ١ ٨٧٫٦٠ ٠٫٦٢٨ ٤٫٣٨  ٢٤
 عال جدا  ٢ ٨٦٫٦٠ ٠٫٧٣٠ ٤٫٣٣  ٢٥

 عال جدا  ٨٣٫٠٠ ٠٫٤٨٨ ٤٫١٥ األسئلة مجتمعة

عوامل   ستة المتعلق بتحليل آراء المشارآين في عينة الدراسة حول   ) ٧(يشير الجدول رقم 
ة   بالخطة اإلستراتيجيةأدرجت في االستبانة وتتعلق بقياس مدى تأثير العوامل المتعلقة  على فاعلي

  :تيالتدقيق الداخلي إلى ما يأ

) ٢٥،٢٤،٢٣،٢٢(األسئلة ذوات األرقام  اتآانت وجهة نظر الفئة المشارآة حول إجاب
لكل منهما ) %٨٦٫٦، %٨٧٫٦، %٨٧٫٦، %٨٤٫٦(بنسبة أهمية  عالية جدا وأنها تؤثر بدرجة 

حيث آانت اإلجابة ضمن ، مجتمعةاألربعة األسئلة لهذه ) ٤٫٣٣(على التوالي، وبمتوسط حسابي 
وردت ضمن إجابات آافة أسئلة المجموعة تأثير نسب  دنىبلغت أآما ، )١٠٠ - ٨٠ (الفئة  

بالمساهمة في الذي يتعلق ) ٢٠(، وتعود إلى آل من السؤال رقم %)٧٦٫٠٠، %٧٥٫٦٠(
بأن الذي يتعلق  )٢١(والسؤال رقم ، ترجمة األهداف العامة الى فرعية محددة وقابلة للقياس

وجود أهداف محددة وقابلة للقياس أي أن ، ف الشرآةاإلسترتيجية واقعية وتتفق مع أهدا
أيضا آما يمكن مالحظة ، لهما تأثير آبير جدا على فاعلية التدقيق الداخلي طبيقوالواقعية في الت

وبأهمية ، )٥ - ٤(وهو يقع ضمن الفئة ) ٤٫١٥(أن المتوسط الحسابي ألسئلة المجموعة بلغ 
الخطة اإلستراتيجية التي تضعها هذا يعني أن و، % ) ١٠٠ -%  ٨٠(تقع ضمن الفئة نسبية 

 تم إستخداموللتأآد من صحة هذه النتيجة  ، اإلدارة ال شك بأنها تؤثر على فاعلية التدقيق الداخلي
، إذ نجد من مطالعة نتائج )٩(آما يتضح من الجدول رقم ) One-Sample T-Test(اختبار 

، )٢٫٠٤٥(وهي أآبر من الجدولية ) ١٤٫٨٥٠= (المحسوبة (T)الحاسوب في الجدول أن قيمة 
فانه يتم رفض ، وبناء على ذلك، %٥أقل من ) ٠٫٠٠٠(آما أن مستوى الداللة المحسوب 

المدقق الداخلي يدرك أهمية العوامل أن الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، وهذا يعني 
  .تجية على فاعلية التدقيق الداخليالمتعلقة ببعد الخطة اإلسترا
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

  .الثانيةنتيجة اختبار الفرضية الفرعية ): ٩(جدول 

)T (المحسوبة  (T)   الجدوليه  Sig.2-tailed  االختبارنتيجة  
  قبول ٠٫٠٠٠  ٢٫٠٤٥  ١٤٫٨٥٠

يدرك المدقق الداخلي أهمية العوامل المتعلقة ببعد النواحي البيئية : الفرعية الثالثة الفرضية
  .التدقيق الداخلي على فاعلية 

  
  ياناتعرض الب

ن    ئلة م ى األس اد عل ذه الفرضية باالعتم ار ه م اختب ة ) ٢٦(ت م ) ٢٩(ولغاي ئلة القس ن أس م
  ) :١٠(الثاني من االستبانة التي يمكن تلخيصها آما في الجدول رقم 

  .على فاعلية التدقيق الداخلي المتعلقة بالنواحي البيئيةالعوامل مدى ادراك أهمية : )١٠(جدول 

 ضعيف
 جدا

أثر 
 الرقم  البيـــــــان  جدا عال عال  أثرال ضعيف

)٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
%٤٢٫٥ %١٠ %٥ - ٢٦  مراجعة نظم اإلدارة البيئية ١٧ ١٧ ٤ ٢ - ٤٢٫٥%
ة    ١٥ ١٧ ٤ ٤ - ؤوليات القانوني يم المس تقي

المرتبطة بالتخزين والتخلص 
  من المواد الخطرة

٤٢٫٥ %١٠ %١٠ - ٢٧% ٣٧٫٥%

%٥٢٫٥ %١٥ %١٠ - ٢٨  ة الوقاية من التلوثمراجع ٩ ٢١ ٦ ٤ - ٢٢٫٥%
ات     ١٦  ١٢  ٧  ٥  - المة المنتج ة س مراجع

داف     ع أه ا م ن أنه د م والتأآ
  السياسة البيئية العامة

٤٠  %٣٠ %١٧٫٥  %١٢٫٥  -  ٢٩%  

م    دول رق ح الج ر    ) ١١(ويوض ئلة المتغي ى أس ات عل ا اإلجاب ط    ، أيض ن الوس ل م يم آ وق
أثير   نحراف المعي الحسابي، واال ة (اري، ونسبة الت ة آل سؤال،       ) األهمي ى ترتيب أهمي إضافة إل

  .والتي تعتمد بالدرجة األولى على نسبة التأثير
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على فقرات  : )١١(جدول 
  .بالنواحي البيئيةالعوامل المتعلقة 

  الوسط  رقم السـؤال
  الحسابي

  افاالنحر
  المعياري

  نسبة
  )التأثير(

  األهمية

  ترتيب
درجة 
  األهمية

  وصف
األهمية أو 
  التأثير

 عال جدا ١ ٨٤٫٦٠ ٠٫٨٣ ٤٫٢٣ ٢٦
  عال جدا  ٢ ٨١٫٦٠ ٠٫٩٤ ٤٫٠٨  ٢٧
  عال  ٤  ٧٧٫٦٠ ٠٫٨٨ ٣٫٨٨  ٢٨
  عال  ٣ ٧٩٫٦٠ ١٫٠٥ ٣٫٩٨  ٢٩

 عال جدا  ٨٠٫٨٠ ٠٫٧٨ ٤٫٠٤ األسئلة مجتمعة

م  دول رق ير الج ول   المت) ١٠(يش ة ح ة الدراس ي عين ارآين ف ل آراء المش ق بتحلي ةعل  أربع
ة           أثير العوامل المتعلق اس مدى ت ق بقي تبانة وتتعل ة  عوامل أدرجت في االس النواحي البيئي ى   ب عل

  :فاعلية التدقيق الداخلي إلى ما يأتي

أنها تؤثر ) ٢٧، ٢٦(آانت وجهة نظر الفئة المشارآة حول إجابة األسئلة ذوات األرقام 
على التوالي، وبمتوسط   لكل منهما) %٨١٫٦٠، %٨٤٫٦(بنسبة أهمية جدا جة عالية بدر

إذ تمثل هذه اإلجابات أعلى نسب وردت ضمن إجابات آافة أسئلة ، )٤٫١٦(لهما حسابي 
 –٨٠(المجموعة التي تتعلق بقياس أثر النواحي البيئية على فاعلية التدقيق الداخلي وضمن الفئة 

تقييم  و، عود الى آل من الفقرة المتعلقة بمراجعة نظم اإلدارة البيئيةوهذه النسب ت ،)١٠٠
يليهما من وجهة نظر ، المسؤوليات القانونية المرتبطة بالتخزين والتخلص من المواد الخطرة

وبدرجة تأثير ) ٢٩،٢٨(آل من األسئلة ذوات األرقام ، العينة المبحوثة في درجة األهمية
ما على التوالي، حيث يقع متوسط اإلجابة لكل من هذين لكل منه%) ٧٩٫٦٠، %٧٧٫٦٠(

وهو المقياس المعتمد في هذه الدراسة ) ٣(التي تزيد على  ) ٥ -٤(ضمن الفترة أيضا السؤالين 
متوسط اإلجابة عن آافة الفقرات المتعلقة بحسب مقياس ليكرت المستخدم، وهذا يعني أن 

وهو أقل من نصف المتوسط ) ٠٫٧٨(عياري وبإنحراف م%) ٤٫٠٤(بلغت  بالنواحي البيئية 
وللتأآد من صحة هذه النتيجة أظهرت ، الحسابي مما يدل على عدم تشتت آراء عينة المبحوثين

 (T)، أن قيمة )١٢(آما يتضح من الجدول رقم ) One-Sample T-Test( نتيجة إختبار  
الداللة المحسوب ، آما أن مستوى )٢٫٠٤٥(وهي أآبر من الجدولية ) ٨٫٤٨٦= (المحسوبة

فانه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية  وعلى أساس ذلك ، %٥أقل من ) ٠٫٠٠٠(
المدقق الداخلي يدرك أهمية العوامل المتعلقة ببعد النواحي البيئية على أن البديلة، وهذا يعني 

  .فاعلية 
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

  .الثالثةنتيجة اختبار الفرضية الفرعية  ):١٢(جدول 

)T (المحسوبة  (T)   الجدوليه  Sig.2-tailed  االختبارنتيجة 
  قبول ٠٫٠٠٠  ٢٫٠٤٥  ٨٫٤٨٦

نحو  المبحوثين تصورات في إحصائية داللة ذات فروق توجد  :الفرضية الرئيسة الثانية
، المرآز الوظيفي: (فاعلية التدقيق الداخلي تعزى الى المتغيرات الديموغرافية للمدقق الداخلي

  ).والشهادة المهنية، والتخصص العلمي، والمؤهل العلمي ،والجنس، والخبرة، والعمر
  

  تعرض البيانا
اين األحادي          ل التب م إستخدام تحلي د ت ذه الفرضية فق ، )One Way ANOVA(الختبار ه

م   دول رق بن الج ة ) ١٣(وي الي أن قيم دققين   )F(الت ة بالم ة المتعلق ل الديموغرافي ع العوام لجمي
ة   ليست ذات داللة إحصائيالداخليين  رو      ، )٠٫٠٥(ة عند مستوى معنوي ه ال توجد ف ي أن ذا يعن وه

ر للتصورات المبحوثين تعزى  قات ذات داللة إحصائية  ة  لمتغي نحو   )الشخصية (ات الديموغرافي
داخلي  دقيق ال ة الت ناعية       ، فاعلي رآات الص ي الش داخلي ف دقيق ال طة الت ذ أنش ي أن تنفي ا يعن مم

ة     ت المساهمة المدرجة في السوق المالي ك الشرآات        ي ايير واألسس الموضوعة في تل ا للمع م وفق
ل      ة أو المؤه رة الوظيفي ر أو الخب نس أو العم دقق أو الج وظيفي للم ز ال ن المرآ ر ع بغض النظ

ة هادة المهني ي أو الش ذآور ، العلم ن ال م م ي معظمه داخليين ف دققين ال يما أن الم م ، ال س وأنه
ديهم ، متخصصون في المحاسبة ل        وأن سنوات الخبرة ل ائج تحلي ا أظهرت نت ة آم ة وطويل متقارب

   .وصف عينة الدراسة

لتصورات المبحوثين نحو فاعلية التدقيق الداخلي تبعا تحليل التباين األحادي : )١٣(جدول 
  .الشخصية الديموغرافية للمتغيرات 

مجموع   مصدر التباين  المتغير
  المربعات

متوسط 
  المربعات

درجات 
  الحرية

  قيمة
(F) 

مستوى 
  لةالدال

نتيجة 
 االختبار

المرآز 
  الوظيفي

  ٢  ٠٫٣٤٦  ٠٫٦٩١  بين المجموعات
  ٣٧  ١٨٤.  ٦٫٧٩٤  داخل المجموعات  رفض  ٠٫١٦٧ ١٫٨٨٢

  ٣٩    ٧٫٤٨٥  المجموع
عمر 
  المدقق

  ٣  ٠٫٣٥٨  ١٫٠٧٤  بين المجموعات
  ٣٦  ٠٫١٧٨  ٦٫٤١١  داخل المجموعات  رفض  ٠٫١٣٠ ٢٫٠١١

  ٣٩    ٧٫٤٨٥  المجموع
جنس 

  لمدققا
  ١  ٠٫٣١٨  ٠٫٣١٨  بين المجموعات

  ٣٨  ٠٫١٨٩  ٧٫١٦٧  داخل المجموعات  رفض  ٠٫٢٠٢ ١٫٦٨٨
  ٣٩  ٠٫٣٣٣  ٧٫٤٨٥  المجموع



 ...... "العوامل المؤثرة على فاعلية التدقيق الداخلي في "ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )١٣(تابع جدول رقم ... 

مجموع   مصدر التباين  المتغير
  المربعات

متوسط 
  المربعات

درجات 
  الحرية

  قيمة
(F) 

مستوى 
  لةالدال

نتيجة 
االختبار

الخدمة في 
التدقيق 
  الداخلي

  ٢  ٠٫٢٨٦  ٠٫٥٧٣  بين المجموعات
  ٣٧  ٠٫١٨٧  ٦٫٩١٣  داخل المجموعات  رفض  ٠٫٢٢٩ ١٫٥٣٢

  ٣٩    ٧٫٤٨٥  المجموع
المؤهل 
  العلمي

 ١ ٠٫١٨٨ ٠٫٣٣٣  بين المجموعات
  ٣٨    ٧٫١٥٢  داخل المجموعات  رفض ١٫٧٦٧٠٫١٩٢

  ٣٩    ٧٫٤٨٥  المجموع
التخصص 

  العلمي
  ٣  ٠٫٢٤٢  ٠٫٧٢٥  بين المجموعات

  ٣٦  ٠٫١٨٨  ٦٫٧٦٠  داخل المجموعات  رفض  ٠٫٢٩٤ ١٫٢٨٧
  ٣٩    ٧٫٤٨٥  المجموع

الشهادة 
  المهنية

 ٢ ٠٫٠٥٨ ٠٫١١٦  بين المجموعات
  ٣٧  ٠٫١٩٩  ٧٫٣٦٩  داخل المجموعات رفض ٠٫٢٩٢٠٫٧٤٨

  ٣٩    ٧٫٤٨٥  المجموع

نحو  المبحوثين تصورات في إحصائية داللة ذات فروق وجدي :الفرضية الرئيسة الثالثة
وعمر ، ارتباط المدقق في الشرآة: (فاعلية التدقيق الداخلي تعزى الى المتغيرات التنظيمية 

  ) .الشرآة
  

  لبياناتعرض ا
اين األحادي          ل التب م إستخدام تحلي د ت ذه الفرضية فق ، )One Way ANOVA(الختبار ه

م   دول رق بن الج ة ) ١٤(وي الي أن قيم دققين   )F(الت ة بالم ة المتعلق ل الديموغرافي ع العوام لجمي
ة    رو      ، )٠٫٠٥(الداخليين ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي ه ال توجد ف ي أن ذا يعن وه

رات   قات  ة بالشرآة    ذات داللة إحصائية لتصورات المبحوثين تعزى للمتغي ة المتعلق الديموغرافي
داخلي في الشرآات الصناعية         ، نحو فاعلية التدقيق الداخلي دقيق ال ذ أنشطة الت مما يعني أن تنفي

ك الشرآات             ايير واألسس الموضوعة في تل ا للمع تم وفق ة ي المساهمة المدرجة في السوق المالي
ض ر بغ ة  النظ ة    درج س اإلدارة أو لجن ام أو مجل دير الع رآة بالم ل الش ي هيك دقق ف اط الم ارتب

  .وآذلك عمر الشرآة ، التدقيق أو حتى المدقق الخارجي أو رئيس قسم المحاسبة
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

التدقيق الداخلي تبعا تحليل التباين األحادي لتصورات المبحوثين نحو فاعلية : )١٤(دول ج
  .التنظيميةالديموغرافية للمتغيرات 

مجموع   مصدر التباين  المتغير
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
  الحرية

  قيمة
(F) 

مستوى 
  الداللة

نتيجة 
 االختبار

ارتباط 
المدقق 

هيكل في 
  الشرآة

  رفض  ٠٫١٢٨ ٢٫١٧٧  ٢  ٠٫٣٩٤  ٠٫٧٨٨  بين المجموعات
  ٣٧  ٠٫١٨١  ٦٫٦٩٧  داخل المجموعات

  ٣٩    ٧٫٤٨٥  المجموع

عمر 
  الشرآة

  رفض  ٠٫٤٦٥ ٠٫٨٧١  ٣  ٠٫١٦٩  ٠٫٥٠٧  بين المجموعات
  ٣٦  ٠٫١٩٤  ٦٫٩٧٩  داخل المجموعات

  ٣٩    ٧٫٤٨٦  المجموع
حجم 

  األصول
  رفض  ٠٫٢٩٥ ١٫٤٦٨  ٣١  ٠٫٢٠٥  ٦٫٣٦٦  بين المجموعات

  ٨  ٠٫١٤٠  ١٫١١٩  داخل المجموعات
  ٣٩    ٧٫٤٨٥  المجموع

فاعلية التدقيق معوقات العوامل المرتبطة بلداخلي يدرك المدقق ا :الفرضية الرئيسة الرابعة
 الداخلي

  
  عرض البيانات

إلى قياس أثر مجموعة من العوامل     )١٦(و الجدول رقم ، )١٥(الجدول رقم آال من يشير 
ة الدراسة،     الداخلي اعلية التدقيق فأدرجت في االستبانة ولها عالقة بمعوقات  ة نظر عين من وجه

ذه ا  ة نظر ه ت وجه ث آان ة حي ول إجاب ارآة ح ة المش نلفئ رات م ة و) ٣٠( الفق ا ) ٣٦(لغاي أنه
ين  هذه النسبة  تراوحتاحتلت أعلى نسبة تأثير ضمن فقرات هذه المجموعة، حيث   ٨٢٫٦٠(ما ب

ى )% ابي  %)  ٨٩٫٦٠( ال ط حس ين   وبمتوس ا ب ع م راف  ، )٤٫٤٨(و ، )٤٫٢٣(يق ذلك إنح وآ
دل     وهو  )٠٫٩٦٠(الى ) ٠٫٩٤٧(معياري تراوح ما بين  ا ي أقل من نصف المتوسط الحسابي مم

ا  ، على عدم تشتت آراء عينة المبحوثين  ذه        آم ة عناصر ه يالحظ أيضا أن الوسط الحسابي لكاف
رة   ع ضمن الفق ة يق دد  ) ٤-٣(المجموع ى الع د عل ي تزي ذه  ) ٣(الت ي ه د ف اس المعتم و المقي وه

ة فق    متوسط وفي جميع األحوال آان ، الدراسة أثير لكاف ذه المجموعة  مستوى الت  ٨١٫٨٠( رات ه
و%)  ن  وه ر م اري% ٦٠أآب إنحراف معي م  ) ٠٫٥٢١(  وب دول رق ن الج ا يتضح م ، )٢٣(آم

  . األمر الذي يعني رفض الفرضية العدمية وقبول البديلة

آما يتضح  ) One-Sample T-Test(وللتأآد من صحة النتيجة السابقة تم استخدام اختبار 
ة     ، إذ نجد من)١٧(من الجدول رقم  = المحسوبة  (T)مطالعة نتائج الحاسوب في الجدول أن قيم

ة    ١٣٫٢١٥ ة المحسوب     )٢٫٠٤٥(وهي أآبر من الجدولي ا أن مستوى الدالل ل  ) ٠٫٠٠٠(، آم أق
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دة    ، وبناء على قاعدة القرار يتم قبول الفرضية البديلة%. ٥من  ة المحسوبة والعائ وذلك ألن القيم
ل من   ) ٠٫٠٠٠(ما أن قيمة مستوى الداللة المحسوبة آ، أآبر من القيمة الجدولية) t(إلى  ، %٥أق

  .التي يواجهها فاعلية التدقيق الداخليمما يعني أن المدقق الداخلي يدرك معوقات 

  .فاعلية التدقيق الداخليمعوقات العوامل المرتبطة ب: )١٥(جدول 

 ضعيف
ضعيفأثر جدا  الرقم  البيـــــــان  جدا عال عال ال أثر

)٥( )٤( )٣( )٢( )١( 
عدم وجود معايير تدقيق  ٢٠ ١١ ٨ - ١

%٢٧٫٥ %٢٠ - %٢٫٥ ٣٠  داخلي ملزمة للعمل بها ٥٠% 
تأثير المدير العام على مهام  ٢٨ ٦ ٤ ١ ١

 %٧٠ %١٥ %١٠ %٢٫٥ %٢٫٥ ٣١   .المدقق الداخلي 
عدم متابعة المدقق الداخلي ٢٢ ١١ ٢ ٤ ١

للتطورات العلمية في مجال 
 عمله

٢٧٫٥ %٥ %١٠ %٢٫٥ ٣٢% ٥٥% 
تأثير مجلس االدارة على  ١٩ ١٦ ٥ - -

%١٢٫٥ - -  ٣٣  مهام المدقق الداخلي  ٤٧٫٥ %٤٠%
عدم آفاية عدد العاملين في  ١٦ ١٩ ٤ ١ -

%٤٧٫٥ %١٠ %٢٫٥ -  ٣٤  وظيفة التدقيق الداخلي ٤٠% 
عدم وجود وصف وظيفي ١٧ ١٧ ٦ - -

لمهام وظيفة مدقق داخلي 
 آةفي الشر

٤٢٫٥ %١٥ - -  ٣٥% ٤٢٫٥%
عدم االلمام الكافي بكيفية  ١٨ ١٢ ٨ ١ ١

 %٤٥ %٣٠ %٢٠ %٢٫٥ %٢٫٥  ٣٦  استخدام الحاسوب 
عدم قيام المدققين الداخليين ١٠ ١٤ ١٦ - -

تقييم وبالتخطيط وفحص 
 المعلومات

٢٥ %٣٥ %٤٠ - -  ٣٧% 
عدم ادراك االدارة العليا ١٧ ٥ ١٥ ٣ -

لية التدقيق ألهمية فاع
 الداخلي

٣٧٫٥ %٧٫٥ -  ٣٨% ١٢٫٥% ٤٢٫٥%
عدم شمول مهمة التدقيق ١٦ ٦ ٨ ٩ ١

الداخلي العمال االدارة 
 العليا

٤٠ %١٥ %٢٠ %٢٢٫٥ %٢٫٥  ٣٩% 
عدم وجود مهارات عالية  ١٢ ٨ ١٤ ٥ ١

 %٣٠ %٢٠ %٣٥ %١٢٫٥ %٢٫٥  ٤٠  للعاملين في التدقيق الداخلي
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يم آل من الوسط       ) ١٦(ويوضح الجدول رقم  ر األول، وق ئلة المتغي أيضا اإلجابات على أس
أثير     اري، ونسبة الت ة (الحسابي، واإلنحراف المعي ة آل سؤال،       ) األهمي ى ترتيب أهمي إضافة إل
  .والتي تعتمد بالدرجة األولى على نسبة التأثير

دراسة على فقرات المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات عينة ال: )١٦(جدول 
  .بالمعوقاتالعوامل المتعلقة 

  الوسط  رقم السـؤال
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  نسبة
  )التأثير(

  األهمية

  ترتيب
درجة 
  األهمية

  وصف
األهمية أو 
  التأثير

 عال جدا ٤ ٨٤٫٦٠ ٠٫٩٤٧ ٤٫٢٣ ٣٠
 عال جدا  ١ ٨٩٫٦٠ ٠٫٩٦٠ ٤٫٤٨  ٣١
 عال جدا  ٤  ٨٤٫٦٠ ١٫١٠٠ ٤٫٢٣  ٣٢
 عال جدا  ٢  ٨٧٫٠٠ ٠٫٧٠٠ ٤٫٣٥  ٣٣
 عال جدا  ٣  ٨٥٫٠٠ ٠٫٧٤٠ ٤٫٢٥  ٣٤
 عال جدا  ٣  ٨٥٫٦٠ ٠٫٧٢٠ ٤٫٢٨  ٣٥
 عال جدا  ٥  ٨٢٫٦٠ ٠٫٩٩٠ ٤٫١٣  ٣٦
  عال  ٧  ٧٧٫٠٠ ٠٫٨٠٠ ٣٫٨٥  ٣٧
 عال  ٦  ٧٨٫٠٠ ١٫٠٥٠ ٣٫٩٠  ٣٨
 عال  ٨  ٧٣٫٤٠ ١٫٢٩٠ ٣٫٦٧  ٣٩
 عال  ٩  ٧٢٫٦٠ ١٫١٣٠ ٣٫٦٣  ٤٠

 عال جدا  ٨١٫٨٠ ٠٫٥٢١ ٤٫٠٩ األسئلة مجتمعة

  .الرابعةنتيجة اختبار الفرضية ): ١٧(جدول 

)T (المحسوبة  (T)   الجدوليه  Sig.2-tailed  االختبارنتيجة  
  قبول ٠٫٠٠٠  ٢٫٠٤٥  ١٣٫٢١٥

  
  مناقشة النتائج

يتضح من تحليل البيانات المتعلقة بتصورات األفراد العاملين في وظيفة التدقيق الداخلي في  
  :ما يلي  ية المدرجة في السوق الماليةالشرآات الصناعية االردن

ة         .١ ة الدراس رآات عين ي الش ودة ف داخلي الموج دقيق ال دات الت دد وح غ ع بة ) ٣٣(بل وبنس
ا  ) ٤٠(شرآات من عينة الدراسة البالغة ) ٧(وهذا يعني أن ، %)٨٢٫٥( شرآة ال يوجد فيه

ة  ، وحدة تدقيق داخلي ى أهمي داخلي في     وقد يعزى ذلك الى إدراك اإلدارة العليا ال دقيق ال الت
  .هذه الشرآات
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أن الشرآات عينة الدراسة ال  ، يالحظ من تحليل المتغيرات الديموغرافية للمدققين الداخليين .٢
ل شهادة    أو ، )CPA(ترآز على تعيين الكوادر الحاصلة على شهادات مهنية متخصصة مث

)CIA( ،   هادة ل ش ة مث ة األردني هادات المحلي ة الش د، )JCPA(أو حمل ى   وق ك ال ود ذل يع
أنظمة الشرآات نفسها والتي قد ال تسمح بمنح رواتب أو حوافز مادية لهؤالء تتناسب مع ما 

  .هو معروض في سوق العمل للقطاعات األخرى لحملة هذه الشهادات

ة     .٣ ال تتأثر فاعلية التدقيق الداخلي في الشرآات الصناعية االردنية المدرجة في السوق المالي
ة : داخلي وهيالتدقيق الل الديموغرافية للعاملين في وظيفة بمجموعة العوام ، الصفة الوظيفي

حيث  ، والمؤهل العلمي  ، والشهادة المهنية، والتخصص العلمي، والعمر، والجنس، والخبرة
م          أن  ة مناسبة في مجال عمله رة وظيفي ة يمتلكون خب راد العين أن  إذ، النتائج أظهرت أن أف

راتهم %) ٦٧٫٥( د خب نهم تزي ى م نوات) ٥(عل ل  ، س ن التأهي ى م د األدن ديهم الح ا أن ل آم
ون   وبخاصة، العلمي الذي يؤهلهم لتنفيذ مهام عملهم بفاعلية أن جميع أفراد العينة ممن يحمل

ل مؤهل في الدرجة الجامعية األولى  ل     ص وأن أغلب تخص ، على األق ع في حق ات هؤالء تق
بتهم     ت نس ذين بلغ بة  ال اقي ه %) ٥٧٫٥(المحاس لة    والب ة الص ات الوثيق ن التخصص م م
داخلي تساعد       ، بالمحاسبة مثل اإلدارة والمالية دقيق ال ق الت إذ أن التنوع في تخصصات فري

ة  ، على تغطية أنشطة تدقيق متنوعة ة المالي ا    ، إضافة الى أنشطة الفحص والمراقب ا أن م آم
ذآور        %) ٩٢٫٥(نسبته  م من ال ة ه ذه المؤهالت العلمي ى ه ة   من الحاصلين عل بسبب طبيع

ى العمل في             اث عل ال اإلن ة أو عدم إقب ى ساعات طويل اج ال ي تحت العمل في هذه المهنة الت
  .مجال التدقيق الداخلي

ة     .٤ ال تتأثر فاعلية التدقيق الداخلي في الشرآات الصناعية االردنية المدرجة في السوق المالي
دقق في الهيكل التنظيم    أوبمتغيرعمر الشرآة  ك أن   ، ي للشرآة متغير إرتباط الم وتفسير ذل

اريخ تأسيسها       تسعى اليه إداراتفاعلية التدقيق الداخلي  جميع الشرآات بغض النظر عن ت
ع التالعب    ألنها بحاجة الى خدمات ذلك النوع من التدقيق ، أو حجمها الذي قد يساعد في من

بية ، في تطبيق التقديرات المحاسبية ات    ويحد ، ويشجع اإللتزام بالمعايير المحاس من المخالف
ة  ة   ، القانوني ى فاعلي ؤثر عل ي الهيكل التنظيمي للشرآة ال ت دقق ف اط الم ا أن درجة إرتب آم

دقق      يالتدقيق نظرا ألنه في حالة وجود معايير  ة الم داخلي من ناحي دقيق ال سترشد بها في الت
داخلي ن يتأثر، ال دققفل ك الم ر    ذل ي بالش ل التنظيم ا ضمن الهيك رتبط به ي ي ة الت آة بالجه

ي  في تنفيذ مهامه شريطة عدم التأثير عليه  د  من تلك الجهة الت ا   ق ا إداري رتبط به وتختلف  ، ي
ة     ة دراس ا توصلت الي ن م ة ع ذه النتيج ات(ه بب  ) ٢٠٠٣، الفرج ود الس د يع ذا  وق ي ه ف

   .تينالدراس يمجتمعالى طبيعة االختالف 

اد  لدى الرجوع الى بنود الخدمات اإلدارية آجزء من   .٥ ا في     الممارأبع ة ودوره سات اإلداري
داخلي    دقيق ال ة      التأثير على فاعلية الت تبانة الدراسة الحالي واردة في إس نتيجة  نالحظ أن  ، ال

آال من   تتفق مع دراسة   الترآيز على التحقق من اإلستغالل األمثل للموارد ومنع اإلسراف 
)Nooevee,2006( ،و)رسال ي  )٢٠٠٩، نوبوع وآخ دقيق ف ى الت افة ال ، باإلض
ات م ة والتعليم القوانين واألنظم اطراإللتزام ب ت )Nooevee,2006(خ ا إحتل ، جميعه
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 The Institute of Internal(تالها تدقيق المخاطر ، الترتيب األول والثاني على التوالي
Auditors UK and Ireland, 2004( ،     ال وال تتفق ات اإلحتي أثير عملي ثم التدقيق في ت

ة         ، )Kevin,2003(هذه النتيجة مع   ا أهمي دقق الخارجي له ة اإلتصال مع الم ا أن حري آم
داخلي      دقيق ال ة الت ى فاعلي أثير عل ي الت دا ف رة ج ادل     ، آبي ن تب ه م وي علي ا تنط را لم نظ

 )Felix,et al,2001(وتتفق هذه النتيجة مع دراسات آال من ، للمعلومات المتعلقة بالشرآة
  . )Colbert,2002(و

داخلي أما فيما يتعلق بالعوامل ال .٦ ، مرتبطة بالخطة اإلستراتيجية وأثرها على فاعلية التدقيق ال
ا  ا     فجميعه دا    أظهر متوسطها الحسابي أنه أثير عال ج ة آل من     ، ذات ت ا أهمي ان أآثره وآ

ي إ  ة الت ود التالي ة  البن ي األهمي ى ف ة األول ت المرتب يحتل ايير األداء  " وه ة مع دى مالءم م
رآة   يم أداء الش ي تقي تخدمة ف ة    وال، المس ن الخط ات ع د اإلنحراف ى األداء وتحدي ة عل رقاب

ة وذات       ، "المرسومة ام مطلوب ات هي مه ل اإلنحراف ة وتحلي وهذا يعني أن التخطيط والرقاب
داخلي     دقيق ال ة الت ى فاعلي ود أخرى وردت ضمن     في حين أن   ، تأثير آبير جدا عل اك بن هن

ا م ة تأثيره تراتيجية آانت درج داالعوامل المرتبطة بالخطة اإلس ال ج ى ع ال ال ين ع ، ا ب
والتي تحتاج الى ، ومنها ترجمة االهداف العامة الى فرعية بهدف تحقيقها بشكل يمكن قياسه

تراتيجية مناسبة من خالل       ذ اس اء وتنفي وارد  البن ي متاحة  الم داخلي    الت دقق ال من تمكن الم
دا       كالح دافها التفصيلية في ضوء األه ق أه ى تحقي ة  م على درجة وصول الشرآة ال ف العام

  .المرسومة

ا        .٧ دقيق فيه دقيق الت ة الت ى فاعلي ه  ، أما دور العوامل البيئية المتعلقة بممارسات الشرآة عل فإن
يم المسؤوليات          ذلك تقي ة وآ ة نظم اإلدارة البيئي يوجد تأثير عال جدا لكل من عاملي مراجع

واد الخطرة     تخلص من الم ة   في حين   ، القانونية المرتبطة بكل من  التخزين وال أظهرت بقي
أثير عال    ه         ، الفقرات درجة ت د من أن تج والتأآ ة سالمة المن ق بمراجع مع  متفق  والتي تتعل

  .أهداف السياسة البيئية في الشرآة باإلضافة الى مراجعة الوقاية من التلوث البيئي

ي   .٨ داخلي ف دقيق ال ة الت ن فاعلي د م أنها أن تح ن ش ات م دة معوق اك ع ائج أن هن أظهرت النت
دقيق       نتيجة ع  تمثلت في  ، ينة الدراسةالشرآات ع ايير الت ق مع انوني لتطبي زام ق دم وجود ال

داخلي في الشرآة ان     )٢٠٠٠، شقور(وتتفق مع  الداخلي  دقيق ال ، وعدم استقاللية فريق الت
ة  وعدم  ) Keinath,K,Walo,C,2008(، )٢٠٠٦عبدالغني والعمري،  (يؤيدها وجد  آفاي

دقيق    ة الت ي وظيف املين ف دد الع ع  وع ق م ي تتف عود (الت و الس ابعتهم ) ٢٠٠٥، أب دم مت  وع
دقيق    العمل   للتطورات العلمية في مجال  ة في الت بسبب عدم ادراك   إلآسابهم مهارات عالي

 .االدارة العليا ألهمية التدقيق الداخلي
  

  التوصيات
 يدعو الى حث وزارةعدم وجود جهة رقابية تقوم باالشراف على مهنة التدقيق الداخلي إن  .١

لصناعة والتجارة ممثلة بمديرية مراقبة الشرآات لتنظيم هذه المهنة واإلشراف عليها أو ا
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ردنيين التي تقوم بتنظيم هة منظمة لها آما في حالة جمعية المحاسبين القانونيين األجإيجاد 
 .مهنة المحاسبين القانونيين األردنيين 

 :التدقيق الداخلي من خالل ما يلي ضرورة إعطاء الشرآات المساهمة العامة أهمية لوظيفة  .٢

  .تعيين آوادر علمية ذات تأهيل عال) أ(

تحسين مستوى المدققين الداخليين سواء من الناحية المادية آما في حالة منحهم حوافز   )ب(
  .مالية معقولة ومعنوية

  .والتدقيق والمحاسبة لرفع الكفاءةعقد دورات تدريبية في مجاالت الحاسوب   )ج(

ء مهنة التدقيق الداخلي اإلستقاللية الحقيقية التي تؤهل أصحابها للقيام بواجباتهم عطاإ  )د(
  . دون أية تدخالت من اإلدارة العليا أو مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق إن وجدت 

ة  ، وزارة الصناعة والتجارة (حث الجهات الحكومية المعنية  .٣ ة األوراق المالي ة  ، وهيئ وجمعي
داخلي       ) الخ.. ين األردنيين المحاسبين القانوني دقيق ال ايير الت ة تكييف مع ى محاول ة عل  الدولي

  .لتتواءم مع البيئة األردنية
  

  الهوامش
نظام مزاولة مهنة و، عمان، وتعديالته ١٩٩٧لسنة  ٢٢قانون الشرآات االردني رقم  )١(

 )٧٣( رقم مؤقت قانونوآذلك ، االردن، عمان، ٢٠٠٦لسنة  ٧رقم المحاسبة القانونية 
 )٤٦٠٦( العدد، الرسمية الجريدة المحاسبة القانونية، مهنة تنظيم قانون، ٢٠٠٣ لسنة

 .عمان العسكرية، المطابع مديرية

 .االردن، عمان ،١٩٩٨لسنة ) ١(تعليمات مجلس هيئة األوراق المالية األردنية رقم  )٢(
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