
 
 

 البحث ممخص
هدف البحث الحالي الي تحديد محددات فعالية المراجعة الداخلية فيي الححيدات الحمحميية بالمملمية العربيية الةيعحدية      

عيرض حتحلييل مجمحعية الدراةيات حقد تم  تحقيق ذلك الهدف من خالل تحقيق األهداف الفرعية للبحث حالتيي تملليت فيي 
بمحددات فعالية المراجعة الداخلية حتحدييد أهيم العحاميل التيي اةيتقرت عليهيا الدراةيات الةيابقة ممحيددات  الةابقة المرتبطة

تقيييديم بعيييض المقييياييس البديلييية لميييل عاميييل مييين المتحقييية أن ييييؤلر فيييي تحقييييق فعاليييية ححيييدات ح  لفعاليييية المراجعييية الداخليييية.
دات فعاليييية المراجعييية الداخليييية حالتيييي تيييم ا يييتقاقها مييين دراةييية حاختبيييار مجمحعييية محيييدحبعيييد ذليييك تيييم  المراجعييية الداخليييية. 

الدراةات الةابقة الختبار ميد  حجحدهيا حميد  ترليرهيا فيي تحقييق فعاليية المراجعية الداخليية فيي الححيدات الحمحميية بالبي ية 
ييية فييي الجهييات العحامييل أح المحييددات األمليير تييرليرا  فييي فعالييية ححييدات المراجعيية الداخل تلييك  ترتييي  ممييا تييم  الةييعحدية.

تم في المرحله األحليي دراةية العالقية  ،حيث تم اجراء الدراةة الميدانية علي مرحلتين الحمحمية بالمملمة العربية الةعحدية.
اةييتقالل   ،المفيياءل المهنييية للمراجيية الييداخلي ،بييين جمييية المحييددات المةييتقلة  حالتييي تمللييت فييي  جييحدل المراجعيية الداخلييية

التعيياحن حالتنةيييق  بييين المراجيية الييداخلي حالخييارجي.  فييي عالقتهييا  ،عييم االدارل العليييا للمراجيية الييداخليد ،المراجيية الييداخلي
بالمتغير التابة حهح فعاليية المراجعية الداخليية مين خيالل نميحذج االنحيدار المتعيدد. حجياءت النتيا ن لتلبيت معنحيية محيددين 

الخيارجي عليي عميل المراجية اليداخلي  فيي عالقتهميا بيالمتغير التيابة  حاعتمياد المراجية المفياءل المهنيية للمراجيةفقط حهما  
. هيذا األمير يحتياج المزييد مين البحيثحهح فعالية المراجعة الداخلية ح تلك النتيجة متعارضه مة معظم الدراةات الةابقة. ح 

نمييحذج انحييدار بةيييط لمييل  حقييد حيياحل الباحييث فييي الجييزء الليياني ميين الدراةيية الميدانييية تفةييير تلييك النتيجيية ميين خييالل بنيياء
اةيييتقالل  ،فيييي االنحيييدار المتعيييدد  جيييحدل المراجعييية الداخليييية  متغيييير أح محيييدد مييين المتغييييرات اللاللييية المةيييتقله المرفحضيييه

دعييم االدارل العليييا للمراجيية الييداخلي.  حمحاحلييه اختبارهييا ميية المتغييير التييابة مييل علييي حييد   ميين خييالل  ،المراجيية الييداخلي
نمييحذج االنحييدار البةيييط . حجيياءت النتييا ن لتلبييت معنحييية مييل متغييير ميين المتغيييرات اللالليية فييي عالقتييه بييالمتغير التييابة 

ار المتعيييدد نظيييرا للعالقيييات المتداخلييية بيييين المتغييييرات حأرجييية الباحيييث عيييدم معنحيييية المحيييددات اللاللييية فيييي نميييحذج االنحيييد
المةيتقلة حالتيي تظهيير عنيد تجميييعهم حاختبيارهم معييا فيي نمييحذج انحيدار متعييدد حاحيد .ممييا ييؤد  اللغيياء أح احيالل بعضييهم 

 محل بعض , حهذا األمر يحتاج مزيد من الدراةة حاالختبار في البححث المةتقبلية.

المفيياءل  –اةييتقالل المراجيية الييداخلي  –فعالييية المراجعيية الداخلييية  –راجعيية الداخلييية جييحدل الم :الكمماا ت الماح ح اا 
  المهنية للمراجة الداخلي.
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Determinants of the internal audit management Effectiveness in 
the government units –The case of the Kingdom of Saudi Arabia 
Abstract 

The aim of the current research is to determine the determinants of the effectiveness of 
internal audit in government units in the Kingdom of Saudi Arabia, this  goal was achieved by 
achieving the sub-goals of the research, which were “to present and analyze a set of previous 
studies related to the determinants of the effectiveness of the internal audit, and to identify the 
most important factors upon which the previous studies settled as determinants of the 
effectiveness of internal audit, then Introducing some alternative measures for each factor that 
is expected to influence the effectiveness of the internal audit units, finally  the set of 
determinants were tested for the effectiveness of the internal audit, which were derived from 
previous studies to test their existence and the extent of their effect on achieving the 
effectiveness of the internal audit in government units in the Saudi environment . The field 
study was conducted in two stages, in the first stage the effect of all independent determinants 
which was (the quality of the internal audit, the professional competence of the internal 
auditor, the independence of the internal auditor, support of the higher management of the 
internal auditor, cooperation and coordination between the internal and external auditor) on 
the dependent variable which is “ the effectiveness of internal auditing was examined through 
the multiple regression model. The results came to prove only two significant factors or 
determinants, namely (the auditor's professional competence and the auditor's dependence on 
the internal auditor's work) in their relationship to the dependent variable, which is the 
effectiveness of the internal audit and this  result is inconsistent with most previous studies. 
This matter requires further research. Therefore, the researcher has tried to explain that result 
by building a simple regression model for each variable or factor of the three rejected 
independent variables in multiple regression (internal audit quality, independence of the 
internal auditor, senior management support for the internal auditor) and trying to test it with 
the dependent variable each separately through simple regression model. The results came to 
prove the significance relationship between each of the three variables and the dependent 
variable, and the researcher attributed the insignificant effect of the three determinants in the 
multiple regression model because of the interrelationships between the independent variables 
that appear when they are combined and tested together in one regression model, which leads 
to the cancellation or substitution of some of them, This matter requires further study and 
testing in future research. 
Keywords:Quality of  the internal audit - the effectiveness of the internal audit - the 

independence of the internal auditor - the professional competence of the 
internal auditor 
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 مقدم  البحث -1
 م المراجعة الداخلية برنها: 9111عام   IIAعرف المعهد الدحلي للمراجعين الداخليين

إضيافة المراجعة الداخلية هي ن اط مةتقل حمحضحعي، يقدم ترميدات حخدمات اةت يارية بهيدف "
قيمة للمؤةةة حتحةيين عملياتهيا. حيةياعد هيذا الن ياط فيي تحقييق أهيداف المؤةةية مين خيالل اتبياع 

دارل المخاطر حالرقابة  ."أةلح  منهجي منظم لتقييم حتحةين فاعلية عمليات الححممة حا 
ة أ  أن الدحر الر يةي للمراجعة الداخلية هح إضافة قيمة للمؤةةة حتحةيين فعاليية أن يطة الرقابي

ح إدارل المخياطر حالححمميية. حمين لييم يجي  االهتمييام بفعالييية المراجعية الداخلييية حتيحفير مييل المقحمييات 
 الالزمة لتحقيق تلك الفعالية. 

مين المحضيحعات   Effectiveness Of Internal auditتعتبير فعاليية المراجعية الداخلييةحييث 
مييين بالمراجعيية حاألدحات الرقابييية ب ييفه التييال القييت حمييا زالييت تالقييال االهتمييام المبييير ميين قبييل المهت

حاختلفيت  ،عامه. حقد تناحلت العديد من البححث العحامل المؤلرل  في تحقيق فعالية المراجعية الداخليية
 الدراةات الةابقه فيما بينها علال العحامل المؤلرل في فعالية المراجعة الداخلية.

تتملييل  ميين خييالل التعريييف الةييابق للمراجعيية الداخلييية حيمميين القييحل أن فعالييية المراجعيية الداخلييية 
فال"مييد  تحقيييق المراجعيية الداخلييية للهييدف ميين حجحدهييا ب ييفه عاميية حالييذ  يتملييل فييي اضييافه قيميية 
 ،للمؤةةيية أح الممييان الييذ  تعمييل بييه ميين خييالل تحةييين فعالييية لالليية مجيياالت ر يةييية حهييي"  الرقابيية

دارل المخاطر  حالححممة ". ،حا 
هيي   52/8/9252بتياري   532المملمة العربية الةيعحدية قيرار مجليس اليحزراء  رقيم  حقد  در في

القاضي بالمحافقية عليي التح ييات التيي انتهيي إليهيا الم يارمحن فيي النيدحل األحليي التيي نظمهيا دييحان 
ث حيي ،المراقبة العامة ححل ةبل تعزيز التعاحن لتحقيق أهداف المراجعة ال امله حالرقابية عليي ااداء

نص في الفقرل اللانية علي ترةيس ححدات للرقابة الداخلية في مل جهة م محله برقابة ديحان المراقبة 
 العامة  اان يةمي ديحان المحاةبة العام .

هي  بالمحافقه علي ا دار  6/2/9258بتاري   951مما  در قرار مجلس الحزراء الةعحد  رقم 
لييية فييي األجهييزل الحمحمييية حالمؤةةييات العاميية. حلميين ر ييم الال حيية المححييدل  لححييدات المراجعيية الداخ

عيييدم حجيييحد ححيييدات  عيييام عليييي إ يييدار الال حييية إال أن الحاقييية العمليييي ي يييير اليييي95ميييرحر أملييير مييين
مميا أن العدييد مين ححيدات المراجعية  المحجيحدل  ،للمراجعة الداخلية فيي العدييد مين الجهيات الحمحميية

لقرار حالال حة  الةيابقة أ  أنهيا  يير فعالية. ميل ذليك عليي الير م فعال ال يؤد  دحر  المنحط به حفقا ل
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حمعهيييد االدارل العاميييه با يييدار ميييل منهميييا دلييييل ار ييياد   ،مييين قييييام ميييل مييين دييييحان المحاةيييبة العيييام
ألعمييال ححييدات المراجعيية الداخلييية  لتةييهيل ححضيية خارطيية طريييق الدارات المراجعيية الداخلييية للقيييام 

 ابي المنحط بها.بعملها حآداء الدحر الرق

 مشكم  البحث -2
هييي بالمحافقييه علييي ا ييدار  6/2/9258بتيياري    951 ييدر قييرار مجلييس الييحزراء الةييعحد  رقييم 

حمنييذ ذلييك  ،الال حيية المححييدل  لححييدات المراجعيية الداخلييية فييي األجهييزل الحمحمييية حالمؤةةييات العاميية
إال أن المليير مين  ،الحقت بادرت العديد من الجهات الحمحميية بتميحين ححيدات للمراجعية الداخليية بهيا

دحن ن ياط فعليي لتليك ، تلك الححدات في الجهات الحمحمية المختلفة ما هيي إال حبير عليي حرق فقيط
حميا ، يية عملهيا بفعالييةالححدات. حبالتالي يلار التةاؤل ميف يممين أن تيؤد  ححيدات المراجعية الداخل

  هي العحامل التي تحقق فعالية المراجعة الداخلية بالححدات الحمحمية حالمؤةةات العامة.
حبالتيييالي تتمليييل الم يييمله الر يةيييية للبحيييث فيييي تحدييييد العحاميييل أح المحيييددات التيييي تحقيييق  فعاليييية 

حالتيي ، ملمية العربيية الةيعحديةادارات  المراجعة الداخليية بياألجهزل  الحمحميية حالمؤةةيات العامية بالم
يجيي  االهتمييام بهييا ميين قبييل الجهييات المةيي حلة لتحقيييق الييدحر المنتظيير ميين ادارات المراجعيية الداخلييية 
دارل  مخييييط الييييدفاع األحل ضييييد األخطيييياء حاالنحرافييييات حالتييييي تةيييياعد فييييي تحةييييين عمليييييات الرقابيييية حا 

 ناط بها تحقيقها.المخاطر حالححممة مما يةاعد مل جهه علي تحقيق األهداف الم

 أهداف البحث - 3
يتملييل الهييدف الر يةييي للبحييث الحييالي فييي تحديييد العحامييل المييؤلرل فييي فعالييية المراجعيية الداخلييية 

 حيتحقق ذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:، باألجهزل الحمحمية حالمؤةةات العامة
الةييابقة المرتبطيية بمحييددات فعالييية   يتملييل الهييدف األحل فييي عييرض حتحليييل مجمحعيية الدراةييات – 9

المراجعة الداخلية حتحديد أهم العحاميل التيي اةيتقرت عليهيا الدراةيات الةيابقة ممحيددات لفعاليية 
 المراجعة الداخلية.

يتملييل الهيييدف اللييياني فيييي تقيييديم بعيييض المقييياييس البديلييية لميييل عاميييل مييين المتحقييية أن ييييؤلر فيييي  – 5
 اخلية.تحقيق فعالية ححدات المراجعة الد

يتملل الهدف اللالث  في دراةة حاختبيار مجمحعية مين محيددات فعاليية المراجعية الداخليية حالتيي  – 3
تيييم ا يييتقاقها مييين الدراةيييات الةيييابقة الختبيييار ميييد  حجحدهيييا حميييد  ترليرهيييا فيييي تحقييييق فعاليييية 

 المراجعة الداخلية في الححدات الحمحمية بالبي ة الةعحدية.
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فيي ترتيي  العحاميل أح المحيددات األملير تيرليرا فيي فعاليية ححيدات المراجعية يتملل الهدف الرابية  – 2
 الداخلية في الجهات الحمحمية بالمملمة العربية الةعحدية.

 منهج البحث -4
اعتمييد الباحييث فييال الدراةيية الحالييية علييال النمييحذج االيجييابال فييال التحليييل حال ييرح حالتفةييير حالتنبييؤ 

 المؤلرل في فعالية المراجعة الداخلية.برهم العحامل أح المحددات  
حتيييم الح يييحل عليييال بيانيييات الدراةيييه مييين خيييالل اةيييتعراض حتحلييييل الدراةيييات الةيييابقة المرتبطييية 

حمن خيالل قا مية اةيتبيان تيم تحزيعهيا عليي عيدد مين الميراجعين اليداخليين العياملين ، بمحضحع البحث
 بالمملمة العربية الةعحدية 

 أهم   البحث  -5
 ية البحث في جز ين:تتملل أهم

تتملييل األهمييية العلمييية فييي أهمييية المحضييحع نفةييه الييذ  يتناحلييه البحييث   األهم اا  الممم اا : 2-9
الحالي حيث يضيف البحث الحالي الي مجمحعة الدراةيات الةيابقة القليلية فيي البي ية العربيية عين 

 فعالية المراجعة الداخلية حالعحامل المؤلر  في تحقيق تلك الفعالية.

تتملييل األهمييية العملييية للبحييث فييي النتييا ن التييي ةيييتم التح ييل اليهييا ميين  األهم اا  الممم اا : 2-5
خيالل الدراةيية الميدانيية لمحييددات فعاليية المراجعيية الداخليية بالححييدات الحمحميية بالمملميية العربييية 

مراجعية الةعحدية حالتي من المتحقة اةيتخدامها  مين خيالل الجهيات النظاميية المنيحط بهيا تنظييم ال
 الداخلية بالجهات الحمحمية بالمملمة العربية الةعحدية. 

 حدود البحث -6 
يقت ييير البحيييث الحيييالي عليييي دراةييية العحاميييل أح محيييددات فعاليييية ححيييدات أح ادارات  المراجعييية 
الداخلييييية بالجهييييات الحمحمييييية حالمؤةةييييات العاميييية بالمملميييية العربييييية الةييييعحدية حليييين يييييتم تنيييياحل تلييييك 

 طاع الخاص.المحددات بالق
 ،يةيييتخدم الباحيييث خيييالل البحيييث الحيييالي  م يييطلحات مترادفيييه مليييل ححيييدات المراجعييية الداخليييية

ادارات المراجعيية الداخلييية لتعبيير عيين نفييس ال يييء حيييث اةييتخدمت  الال حيية المححييدل ال ييادرل عيين 
 الداخلية.م طلح ححدل المراجعة الداخلية بدال من ادارل المراجعة  9258مجلس الحزراء عام 
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 فروض البحث – 7
 تم من خالل البحث الحالي دراةة حاختبار الفرحض االح ا ية التالية:

الفييييرض االح ييييا ال األحل: هنيييياك عالقيييية ايجابييييية بييييين جييييحدل المراجعيييية الداخلييييية حفعالييييية المراجعيييية 
 الداخلية.

الييييية الفييييرض االح ييييا ال الليييياني: هنيييياك عالقيييية ايجابييييية بييييين المفيييياءل المهنييييية للمراجيييية الييييداخلي حفع
 المراجعة الداخلية.

هنييياك عالقييية ايجابيييية بيييين اةيييتقالل المراجييية اليييداخلي حفعاليييية المراجعييية  الفيييرض االح يييا ال اللاليييث:
 الداخلية.

 هناك عالقة ايجابية بين دعم االدارل العليا حفعالية المراجعة الداخلية. الفرض االح ا ال الرابة:
ين اعتمياد المراجية الخيارجي عليي عميل المراجية هناك عالقية ايجابيية بي :الفرض االح ا ال الخامس

 الداخلي حبين فعالية المراجعة الداخلية 

 الدراس ت الس بق  المرحبط  بموضوع البحث - 8
ينيياقش الباحييث فيمييا يلييي مفهييحم فعالييية ، قبييل تنيياحل الدراةييات الةييابقة المرتبطيية بمحضييحع البحييث

 المراجعة الداخلية حما المق حد بتلك الفعالية.
حبالتيييالي يمميييين القيييحل أن ادارل المراجعيييية ، ب يييفة عامييية تييييرتبط الفعاليييية بميييد  تحقيييييق األهيييداف

أم قطييياع خييياص  تتمييييز بالفعاليييية عنيييدما تحقيييق األهيييداف ، الداخليييية فيييي أ  مميييان  قطييياع حميييحمي
المرجحل منها حالتي تتلخص في إضافة قيمة للمؤةةة التي تعمل بهيا حفقيا لتعرييف المراجعية الداخليية 

  حالذ  أمد علي ذلك. حيث تم تعريف المراجعة IIA 1999ل ادر عن معهد المراجعين الداخليين  ا
 الداخلية مما يلي:

"المراجعة الداخلية هي ن اط مةتقل حمحضحعي، يقدم ترميدات حخدمات اةت يارية بهيدف إضيافة 
مين خيالل اتبياع  قيمة للمؤةةة حتحةيين عملياتهيا. حيةياعد هيذا الن ياط فيي تحقييق أهيداف المؤةةية

دارل المخاطر حالرقابة"  أةلح  منهجي منظم لتقييم حتحةين فاعلية عمليات الححممة حا 
حمن ذلك التعريف ا تق معهد المراجعين الداخليين تعريف فعاليية المراجعية الداخليية برنهيا" درجية 

 تحقيق األهداف المحضحعة من قبل ن اط المراجعة الداخلية" 
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  أن " فعالية المراجعة الداخلية تعتبر مؤ ير لجيحدل أداء 5292 ،ن   راضيحقد ذمر أحد الباحلي
حتةيياعد تلييك الفعالييية فييي الحمييم عمييا اذا مييان ن يياط المراجعيية الداخلييية يييتم أداؤ   ،المراجعيية الداخلييية

 ."  بطريقة مرضيه أم ال
حتحةييين مييين حمييين ليييم يممييين القيييحل أن المراجعييية الداخليييية تتمييييز بالفعاليييية عنيييدما تضييييف قيميييه 

 حالححممة.، حادارل المخاطر ،عمليات الرقابة
  أن فعالييية ادارل المراجعيية الداخلييية يق ييد بهييا" أن 9115حمحمييد ه ييام  ،ممييا ذميير  محمييد ر يياد

تمييحن مخرجييات حنتييا ن األن ييطة التييي يمارةييها المراجعييحن الييداخليحن محققييه ل هييداف المطلحبيية ميين 
ت مجيييرد أداء األدحار بطريقييية  يييحيحة حانميييا هيييي أداء األدحار تليييك االدارل بمفييياءل ". فالفعاليييية ليةييي

 بالطريقة ال حيحة حالمحققه ل هداف المرجحل.
  تيييم فحيييص جيييحدل المراجعييية الداخليييية مرحيييد Mihret and Yismaw, 2007حفيييي دراةييية  

ح يييلت بيييالتطبيق عليييي القطييياع العيييام برليحبييييا. حقيييد ت ،المتغييييرات الر يةيييية لفعاليييية المراجعييية الداخليييية
 حدعم االدارل العليا. ،الدراةة الي أن فعالية المراجعة الداخلية تترلر بجحدل المراجعة الداخلية

  التي قامت بدراةة العالقة Barac and Vanstaden, 2009حفي نفس الةياق جاءت دراةة  
الدراةيات بين جيحدل المراجعية الداخليية حجيحدل هيميل الححممية فيي جنيح  افريقييا. حعليي عميس نتيا ن 

الةابقة جاءت نتا ن الدراةة لت ير الي عدم حجحد عالقة بين جحدل المراجعة الداخلية حهيمل ححممية 
 ال رمات.

  أن فعاليية المراجعية الداخليية يق يد بهيا:" اليي أ  Mihret, et al., 2010 حقد ذمرت دراةة  
الييية المراجعيية الداخلييية يمميين مييد  حققييت المراجعيية الداخلييية أهييدافها أح المةييتهدف منهييا" ممييا أن فع

 النظر اليها علي أنها عملية مةتمرل تتضمن تفاعالت بين أربة عحامل حهي: 
 .خ ا ص الجهه المراجة عليها ،يميالهيمل التنظ ،دعم االدارل العليا ،جحدل المراجعة الداخلية

 ن المرجحل منها.  أن المراجعة الداخلية تعتبر فعالة اذا حققت النتا Sawyer, 1995مما ذمر  
  فعالية المراجعة الداخلية فيي القطياع الحميحمي برنهيا" Van Gansberghe 2005حقد عرف  

مييييد  قيييييام المراجعيييية الداخلييييية بييييالتقييم المةييييتقل للمعلحمييييات المالييييية حالت ييييغيلية حاليييينظم حالةياةييييات 
 الضرحرية ".حاالجراءات العطاء حتحفير تح يات مفيدل للتحةينات 
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 ;Xiangdong, 1997; Spraakman,1997)مميييييييييا ا يييييييييترمت مجمحعييييييييية مييييييييين الدراةيييييييييات 

Dittenhofer, 2001)   فييي تعريييف فعالييية المراجعيية الداخلييية برنهييا " قييدرل المراجعيية الداخلييية علييي
 تح يل النتا ن بمحضحعية."  ،التنفيذ ،التخطيط

قييا م علييي المخيياطر حالييذ    أن فعالييية المراجعيية الداخلييية هييي مفهييحم Lenz, 2013ممييا ذميير  
يةيياعد المنظميية علييي تحقيييق أهييدافها حذلييك بترليرهيييا االيجييابي علييي جييحدل الححمميية. حعييرف فعاليييية 
المراجعييية الداخليييية برنهيييا " مراجعييية ميييحاطن الخطييير للمةييياهمة فيييي انجييياز حتحقييييق أهيييداف المنظمييية 

 بالترلير االيجابي علي ححممة ال رمات ".
تجييا  آخيير فييي تعريييف فعالييية المراجعيية الداخلييية يتملييل فييي تحقيييق حقييد أخييذ عييدد ميين البيياحلين ا

  مميا Sarens 2010, Soh, and Martinov-Bennie 2011حييث عرفهيا   ،تحقعيات معينيه
 ." بينمييا " المراجعيية الداخلييية ت ييبح فعاليية عنييدما تحقييق تحقعييات مجلييس االدارل حلجنيية المراجعيية يلييي:

 Cohen, and sayag, 2010, Desai, and Desai 2010, Messier, et al. 2011 يرحا  
 .,Elliott, et al)أن المراجعة الداخلية تعتبر فعالية عنيدما تحقيق تحقعيات الميراجعين الخيارجيين. أميا

2007, Arena and Azzone 2009)  ييرحا أن فعاليية المراجعية الداخليية تتحقيق بتحقييق تحقعيات
 االدارات حاألفراد  المراجة عليهم. 

من خالل عرض المحاحالت فيي الدراةيات الةيابقة لحضية تعرييف لفعاليية المراجعية الداخليية يير      
 الباحث أن تلك المحاحالت تمللت في:

حضة تعريف لفعالية المراجعة الداخليية مين خيالل تحدييد ميد  تحقييق أهيداف المراجعية الداخليية  –أ 
 .IIAعن المعهد الدحلي للمراجعين الداخليين  حالتي حردت في تعريف المراجعة الداخلية ال ادر

تعريييف فعالييية  المراجعيية الداخلييية ميين خييالل مييد  تحقيييق المراجعيية الداخلييية لتحقعييات الجهييات  –  
 التي تتبة لها ةحاء مان ذلك مجلس االدارل أح لجنة المراجعة.

الداخلييية لتحقعييات المراجيية تعريييف فعالييية  المراجعيية الداخلييية ميين خييالل مييد  تحقيييق المراجعيية  -ج 
 الخارجي حالخاضعين للمراجعة.

 ،ميين خييالل اةييتعراض المحيياحالت فييي البحييحث الةييابقة لحضيية تعريييف لفعالييية المراجعيية الداخلييية
 الداخلية:يممن للباحث تقديم التعريف التالي لفعالية المراجعة 
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لتي تعمل بها من خالل تحةين " فعالية المراجعة الداخلية تتملل في مد  اضافتها قيمة للجهة  ا
عمليات الرقابة حالححممة حادارل المخاطر حمن خالل تحقيق تحقعات الجهيات التيابة لهيا ةيحاء مجليس 

 حالخاضعين للمراجعة. حأيضا من خالل تحقيق تحقعات المراجة الخارجي  ،االدارل أح لجنة المراجعة
التيي تناحليت تعرييف فعاليية المراجعية من خالل تنياحل الباحيث عيرض حتحلييل الدراةيات الةيابقة  

اتضييح أهمييية تحقيييق فعالييية المراجعيية الداخلييية ميين أجييل تحقيييق أهييداف المؤةةيية أح الجهيية ،الداخلية
التي تعمل بها المراجعة االداخلية .حلمن ما هي محددات تلك الفعالية؟. تناحليت العدييد مين الدراةيات 

 يذمر الباحث منها ما يلي: ،الية المراجعة الداخليةالةابقة العحامل  المحددات   المؤلرل في  فع
م  مان الهدف الر يةي من الدراةة تحديد المؤ رات 9115محمد ه ام ،في دراةة   محمد ر اد

الممية ح ير الممية المةتخدمه في تقيييم فعاليية ادارات المراجعية الداخليية فيي بعيض البنيحك التجاريية 
 تترلر بالمراجعة الداخلية حهم:مجمحعات  6العامله في م ر من خالل

حميدراء  ،حالمراجعيحن الخيارجيحن ،ميدراء ادارات الت يغيل ،المديرحن المياليحن ،المديرحن التنفيذيحن
 المراجعحن الداخليحن. ،ادارات المراجعة الداخلية

 ،حييث تيم اةييتطالع أراء الةيت مجمحعيات الم ييارمة فيي الدراةية عيين: أهيداف المراجعية الداخلييية
حالمؤ يييرات المميييية ح يييير المميييية المةيييتخدمه مييين قبيييل ميييل مييينهم فيييي تقيييييم فعاليييية  ،حةيييبل تحقيقهيييا

 المراجعة الداخلية.
حجاءت النتا ن لتؤمد اختالف حجهات النظر للمجمحعات الةته فيما يتعلق برهيداف حأدحار حفحا يد 

تقيييييم فعاليييية المراجعييية  المراجعييية الداخليييية ميييذلك فيميييا يتعليييق بالمؤ يييرات المةيييتخدمة مييين قيييبلهم فيييي
 الداخلية 

 مما اتضح  أن: 
 ،حجيحد اتةيياق مبييير بييين حجهييات نظيير المجمحعيات الةييته فيمييا يتعلييق برهييداف المراجعيية الداخلييية –أ 

حيث جاء هدف حماية األ حل حضمان تحقيق أهداف المن رل هما الهدفان األملر أهميية. بينميا 
 ت في المرتبة األخيرل من حيث األهمية.جاء هدف امت اف األخطاء حالغش حالتالعبا

بينميا  ،حجحد اختالف بين حجهات نظر المجمحعات الةته فيميا يتعليق بيردحار المراجعية الداخليية –  
 هناك اجماع علي الدحر المتعلق بفحص أحجه الرقابة الداخلية بالمن رل. 
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 ،المحافظييه علييي أ ييحل المن ييرلاالتفيياق علييي حجييحد أربيية فحا ييد فقييط للمراجعيية الداخلييية حهييي:  –ج 
ضيمان انجياز عملييات المن يرل بمفياءل  ،تخفيض حاالت الغش حالتالع  ،تحةين الرقابة الداخلية

 حفعالية.
حجحد اجماع بين المجمحعيات الةيته عليي أهميية المؤ يرات  يير المميية حالتيي تتضيمن  الترهييل  –د 

التح يييات حالنتييا ن المعقحليية حذات  ،لداخليييةالمهنييي حالخبييرل العملييية للعيياملين بييادارات المراجعيية ا
 المعني ال ادرل عن ادارات المراجعة الداخلية . 

  بعييض األةييالي  التييي يمميين اةييتخدامها فييي تقييدير الفعالييية داخييل Barrett, 1986حقييد اقتييرح  
 ادارات المراجعة الداخلية منه: 

 تمحين تلك االدارل.مقارنة تماليف ت غيل ادارل المراجعة الداخلية بالمنافة من  -
الت ييغيل الفعليية الخا ية بييادارل المراجعية الداخليية بالتميياليف المحيددل مقييدما مقارنية تمياليف  -

 الدارل المراجعة الداخلية الحاردل بمحازنة المن رل.
 مد  التزام ادارل المراجعة الداخلية بخطة المراجعة المحضحعة مقدما.   -

أن أقةام المراجعة الداخلية تعاني  (Mulugeta & Geberehiwot 2008)مما حجدت  دراةة 
مين نقيص مبيير فيي عيدد الميراجعين مميا يحيد مين قيدرل تليك االقةيام عليي الحفياء بمةي حلياتها. مين ليم 

 عدم فعالية اقةام أح ادارات المراجعة الداخلية. 
  Three Esالداخليية الحديلية تيم ان ياؤها عليي أةياس   أن المراجعية Ridley, 2008 مما أمد  

 حهي : 
- Effectiveness     الفعالية 
- Efficiency          المفاءل 
- Economy         االقت اد 

أميا المفياءل " عميل  ،" "عميل ال ييء ال يحيح   أن الفعاليية هييChambers, 1992حقيد ذمير  
أميييا االقت ييياد هيييح "عميييل ال ييييء ال يييحيح بطريقيييه جييييد  حبتملفييية  ،ال ييييء ال يييحيح بطريقييية جييييد  "

 منخفضه ". حأهم عن ر هح الفعالية.
  مقياس جديد لفعالية المراجعة الداخليية حهيح ميد  قيدرل المراجعية Dittenhofer, 2001حاقترح  

 الداخلية علي حل الم امل اذا مانت محجحدل. 
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  Felix & Gramling,2001ذمير  حفيما يتعلق بعالقة المراجة الداخلي بالمراجة الخيارجي فقيد 
أن فعالييية المراجعييية الداخليييية تعتبيير أحيييد محيييددات أتعييا  المراجييية الخيييارجي , حيييث أنيييه ملميييا زادت 

 الفعالية ملما انخفضت أتعا  المراجة الخارجي.
تناحلت معحقات تحقيق فعالية المراجعة الداخلية   Onumah &Yoa Krah, 2012أما دراةة   

 في القطاع العام في  انا . حأحضحت الدراةة أن تلك المعحقات تتملل في:
 انخفاض المفاءل المهنية للمراجعين الداخليين. -
 عدم حجحد الدعم المافي من قبل االدارل العليا الدارل المراجعة الداخلية. -
 مخ  ة الدارل المراجعة الداخلية .عدم مفاية المحازنة المالية  ال -
 عدم فعالية لجان المراجعة . -

  إطييار لمحييددات فعالييية حظيفيية المراجعيية الداخلييية فييال القطيياع 5293،تنيياحل   زمريييا عبييد ممييا 
العربيية. حقيد تح يلت الدراةية  م ير بجمهحريية المحليية اإلدارل حزارل عليال دراةية ميدانيية ،الحميحمال

نطييياق عميييل  ،متغييييرات الدراةييية حهيييي   اةيييتقاللية المراجييية اليييداخلي اليييي حجيييحد عالقييية طرديييية بيييين
التنةيييييق  ،جييييحدل أداء المراجعيييية الداخلييييية ،المفاءل المهنييييية للمييييراجعين الييييداخليين،المراجعيييية الداخلييييية

التييابة  دعييم االدارل العليييا للمراجيية الييداخلي  حبييين المتغييير ،حالتعيياحن بييين المراجيية الييداخلي حالخييارجي
 المراجعة الداخلية. حهح فعالية

 Onumah &Yoa Krah)  نفس المحضحع الذ  تناحلته دراةة Amkarah, 2016مما تناحل  
 حتح ل أيضا الي نتا ن م ابهة.   (2012

أيضيا معحقيات تحقييق    ,Ahmad, et al., 2009 Ali, et al., 2007دراةيات   مميا تناحليت
فعالية المراجعة الداخلية في القطاع العام بماليزيا. حتح لت الدراةة إلي أن العامل الر يةي في عدم 
تحقيق فعالية المراجعة الداخلية يتمليل فيي عيدم تيحافر العيدد الميافي مين الميراجعين اليداخليين بيادارات 

يييرتي فييي المرتبيية اللانيييه ضييمن مجمحعيية العحامييل  المراجعيية الداخلييية. ممييا حجييد أن دعييم االدارل العليييا
 قيق فعالية المراجعة الداخلية.التي تؤلر في تح

  عحاميل Alzeban & Gwilliam 2014, Alzeban & Sawan 2013حقد تناحلت دراةات  
أح محددات فعالية المراجعة الداخلية في ال رمات المملحمية للقطياع العيام فيي  انيا حتيم التح يل إليي 

 المحددات التالية:
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 حجم ادارل المراجعة الداخلية. -
 مهارل المراجعين بادارل المراجعة الداخلية. -
 اةتقاللية ادارل المراجعة الداخلية. -
 الدعم المافي من االدارل العليا الدارل المراجعة الداخلية. -
 العالقة بين المراجة الداخلي حالخارجي. -

اةية اختبيار مجمحعية مين العحاميل المرتبطية بفعاليية تم في تليك الدر  George 2015حفي دراةة 
المراجعيية الداخلييية فييي بي يية األعمييال باليحنييان. حجيياءت النتييا ن لت ييير إلييي أن العحامييل الر يةييية التييي 

 تؤلر في فعالية المراجعة الداخلية تتملل في:
 جحدل المراجعة الداخلية. –أ 

 مهارل فريق المراجعة الداخلية. –  
 ادارل المراجعة الداخلية.اةتقالل  –ج 
 .دعم االدارل العليا الدارل المراجعة الداخلية –د 

مميييا أميييدت الدراةييية أن اةيييتقالل ادارل المراجعييية الداخليييية حمييين ليييم المراجييية اليييداخلي هيييي العاميييل 
 الر يةي المحدد لفعالية المراجعة الداخلية.

  حجياءت النتيا ن Chevers, et al., 2016حنفيس المحيددات الةيابقة تيم اختبارهيا فيي دراةية  
حدعييم االدارل  ،حالمفيياءل المهنييية للمراجيية الييداخلي ،حاالةييتقالل التنظيمييي ،لتؤمييد تييرلير جييحدل المراجعيية

 العليا علي فعالية المراجعة الداخلية.
 ,Mihret and Yismaw 2007, Alzeban and Gwilliam2014)حقيد أميدت دراةيات 

Zhang,et al. 2007)   المحددات الر يةية المؤلرل في فعالية المراجعة الداخلية تتمليل فيي أن أحد
 مد  جحدل لجنة المراجعة حمد  اةتقالل المراجة الداخلي. 

  من خالل فحص حتحليل Arena and Azzone 2009, Mousa 2005مما أمدت دراةة  
 المراجعة الداخلية ح: بيانات عدد مبير من ال رمات االيطالية أن هناك عالقة ايجابية بين فعالية

 مد  تدخل لجنة المراجعة في أن طة المراجعة الداخلية ح -أ 
 مد  حضحح الهيمل التنظيمي الدارل المراجعة الداخلية حتبعيتها ألعلي ةلطة في المؤةةة ح -  
 مد  المهارل لد  المراجعين الداخليين. -ج 
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عين اليييداخليين فيييي تحقييييق فعاليييية حقيييد أميييدت مجمحعييية مييين الدراةيييات عليييي أهميييية مهيييارل الميييراج
 ,Mihret, et al.,2010, Alzeban and Gwilliam 2014, Al-twaijry)المراجعية الداخليية 

et al, 2004, Felix & Gramling, 2001)  حييث أن مهيارل المراجية اليداخلي أحيد العحاميل .
 مد عليها المراجة الخارجي عند تقييم عمل المراجة الداخلي. الر يةية التي يعت

 Yee, et al., 2008, Zhang et al 2007, Cohen and Sayag)مميا أميدت دراةيات 
 علي اةتقالل المراجة الداخلي حأهميته في تحقيق فعالية المراجعة الداخلية. (2010

يية أحيد المحيددات الر يةيية لفعاليية المراجعية مما حجد أن دعم االدارل العليا الدارل المراجعية الداخل
 ,Mihret and Yasmaw 2007, Cohen and Sayag)الداخليية حهيذا ميا أمدتيه دراةيات 

2010, Alzeban and Gwilliam 2014). 
  تم اختبار العحامل المؤلرل في فعالية المراجعة الداخلية Rudhani, et al., 2017حفي دراةة  

 ي حجحد عالقة ايجابية بين فعالية المراجعة الداخلية حجمية المحددات التالية:حقد أ ارت النتا ن ال
 جحدل المراجعة الداخلية. –أ 

 مهارل فريق المراجعة الداخلية. –  
  .اةتقالل ادارل المراجعة الداخلية –ج 
 دعم االدارل العليا للمراجعة الداخلية. –د 

تيييرليرا فيييي فعاليييية المراجعييية الداخليييية تتمليييل فيييي جيييحدل مميييا حجيييد أن أملييير المحيييددات أح العحاميييل 
 المراجعة الداخلية.

  حيث حجدحا أن المهارات Amanuddin, Shamsuddin, et al.,  2014حهذا أيضا ما أمد   
حدعيم االدارل العلييا هيي أهيم محيددات فعاليية المراجعية  ،حاةيتقالليته ،التي يتمتة بها المراجية اليداخلي

 الداخلية.
  أن المراجعين الداخليين عادل Amanuddin, Shamsuddin, et al., 2014أمد أيضا  مما 

لديهم عالقات  ير جيدل  ةلبيه أح عدا ية  مة االدارات المراجة عليها ححيث أنه بدحن دعم مناة  
من الجهات الحمحمية المراجة عليها ةيجد المراجة اليداخلي  يعحبات فيي اةيتممال عمليية المراجعية 

 يؤلر في النهاية علي فعالية المراجعة الداخلية.مما 
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  تم دراةة محددات فعالية المراجعة الداخليية فيي القطياع Ahmed, et al., 2012حفي دراةة  
حتح ييلت الدراةيية الييي أن أهييم محييددات فعالييية المراجعيية الداخلييية فييي القطيياع العييام  ،العييام الميياليز 

 بماليزيا تتملل في:
خليين في ادارات المراجعة الداخلية: حيث أن نقص عدد المراجعين اليداخليين عدد المراجعين الدا -

 يؤد  الي عدم فعالية المراجعة الداخلية.
مهارل المراجعين الداخليين: حيث حجد أن عدم تحافر المهارات الضرحرية بالمراجة الداخلي ييؤد   -

 الي عدم فعالية المراجعة الداخلية.
 دعم االدارل العليا لن تتحقق فعالية المراجعة الداخلية.دعم االدارل العليا: بدحن  -
مد  االةتجابة لتح يات المراجة الداخلي: ملما زادت عدد التح يات المقبحلة الدارات المراجعة  -

 الداخلية ملما زادت فعالية المراجعة الداخلية.
اخلية في القطياع   علي ادارات المراجعة الدAli, et al. 2012حفي نفس الةياق مانت دراةة   

حلميين مييان هييدف الدراةيية تحديييد نقيياط القييحل حالضييعف فييي ادارات المراجعيية الداخلييية  ،العييام الميياليز 
 حتح لت الدراةة الي نقاط القحل حالضعف التالية:، بالقطاع العام الماليز 

 جحدل التقارير المقدمه. ،نقاط القحل: تمللت نقاط القحل في اةتقالل المراجة الداخلي -
حنقيص المهيارات ليد   ،نقاط الضعف: تمللت نقاط الضيعف فيي نقيص عيدد الميراجعين اليداخليين -

 عدم حجحد الدعم المافي من قبل االدارل العليا الدارات المراجعة الداخلية. ،المراجعين الداخليين
  حياحل الباحيث تقيديم منظيحر جدييد لتقيييم فعاليية المراجعية Legn, et al., 2007حفيي دراةية  

داخليية حذلييك ميين خييالل تحديييد العحامييل داخييل المنظمية التييي تييؤلر علييي فعالييية المراجعيية الداخلييية . ال
 حيث افترضت الدراةة أن هناك أربعه عحامل تؤلر في فعالية المراجعة الداخلية حهي:

 جحدل المراجعة الداخلية  –أ 
 دعم االدارل العليا  –  
 الهيمل التنظيمي  –ج 
 محل المراجعة. حتم عرض تلك العحامل في ال مل التالي: خ ا ص االدارات –د 
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 (1شكل حخط طي )
  Mihret, et al., 2007 منقحل 

حفي تلك الدراةة تم فحص خدمات المراجعة الداخلية ألحد القطاعات الحمحميية المبييرل حالمتملليه 
لتحديد العحامل المؤلرل في فعالية المراجعية الداخليية. حييث تيم دراةية  ،في حزارل التعليم العالي برليحبيا

خ ييا ص الجهيية  ،لتنظيميييالهيمييل ا ،دعييم االدارل ،اربيية محييددات  عحامييل  حهييي   جييحدل المراجعيية
 المراجة عليها . حجاءت النتا ن مما يلي:

 عدم فعالية المراجعة الداخلية في مؤةةات التعليم العالي برليحبيا. -
 نقص المفاءل المهنية حالمهارات لد  فريق المراجعة الداخلية. -

فعاليت الوراجعت 

 الداخليت 

 دعن االدارة -

يذي االعتجببت نتىصيبث  -

 انًشاجعت انذاخهيت

االنتضاو بذعى وتعضيض  --

   انًشاجع انذاخهي

 جىدة انًشاجعت انذاخهيت-

 خبشة انًشاجعيٍ انذاخهييٍ  -

 َطبق انعًم -

 انتخطيط انفعبل-

 انعًم انًيذاَي وانغيطشة -

 االتصبل انفعبل -

 الهيكل التنظيوي -

 خصبئص انتُظيى -

 انتُظيى انذاخهي-

 انغيبعبث واالجشاءاث انتُظيًيت -

 يىاصَت اداسة انًشاجعت انذاخهيت -

 خصائص االداراث الوراجع عليها -

 كفبءة انجهت انخبضعت نهتذليك -

 يىلف انجهت انًشاجع عهيهب يٍ انًشاجع انذاخهي -

 دسجت انتعبوٌ يع انًشاجع انذاخهي-
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حدعييم  ،الداخليييةالعحامييل األمليير تييرليرا فييي فعالييية المراجعيية الداخلييية تمللييت فييي جييحدل المراجعيية  -
 االدارل العليا.

العحامييل األقيييل تييرليرا فيييي فعاليييية المراجعيية الداخليييية تمللييت فيييي خ يييا ص الجهيية المراجييية عليهيييا  -
 حالهيمل التنظيمي.

المحيددات لفعاليية    تيم اختبيار مجمحعية مين العحاميل أحAlzeban,et al. 2012حفيي دراةية   
لمة العربية الةعحدية. حمانيت العحاميل التيي تيم اختبارهيا المراجعة الداخلية في المؤةةات العامة بالمم

 تتملل في:
 مهارل المراجعين الداخليين  -
 حجم ادارل المراجعة الداخلية  -
 عالقة المراجة الداخلي بالمراجة الخارجي. -
 دعم االدارل العليا. -
 اةتقاللية المراجة الداخلي  -

الةييابقة تييؤلر فييي فعالييية المراجعيية الداخلييية حقييد حجييدت الدراةيية أن جمييية العحامييل أح المحييددات 
بالمؤةةات العامة في المملمة العربية الةعحدية حلمن جاء دعم االدارل العليا ليمحن أملرالعحامل ترليرا 

 في تحقيق فعالية المراجعة الداخلية.
  دراةيية مييد  فعالييية ادارات المراجعيية الداخلييية فييي الححييدات Abu-Azza, 2012ممييا حيياحل  

. من خالل دراةة مد  تحافر مجمحعة من محددات الفعالية حتح يل اليي عيدم فعاليية  محمية بليبياالح
 .  ادارات المراجعة الداخلية بالححدات الحمحمية بليبيا

،   تيم اختبيار العالقية بيين فعاليية المراجعية الداخلييةDrogalas, et al,. 2017أميا فيي دراةية  
 حبين القدرل علي امت اف الغش.  ،ري حالتد ،حمة حلية المراجة الداخلي

حتيدري  الميراجعين  ،المراجة اليداخليالداخلية حمة حلية حجاءت النتا ن لتؤمد أن فعالية المراجعة 
. حتؤمييد تلييك النتييا ن أهمييية المراجعيية  علييي امت يياف االحتيييال الييداخليين يييؤلرحا ب ييمل ايجييابي حمبييير

المراجعييية ال يييرمات اليييي االةيييتلمار فيييي ادارات  الداخليييية فيييي الم يييف عييين االحتييييال ححاجييية معظيييم
 . الداخلية حتحفير الدعم المافي لها

Ramachandran, and Subramanian2012حقييييد تناحلييييت دراةيييية     فحييييص مييييد  فعالييييية   
. حقيييد جييياءت النتيييا ن لتؤميييد حجيييحد عالقييية  حظيفييية المراجعييية الداخليييية فيييي البنيييحك التجاريييية فيييي تنزانييييا
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ادارل المراجعيية الداخلييية حالمفيياءل المهنييية للمراجيية الييداخلي حبييين فعالييية المراجعيية ايجابييية بييين مييحارد 
 . الداخلية

  تح يلت اليي أن العحاميل الر يةيية التيي تيؤلر فيي   Drogalas, et al, 2015مميا أن دراةية  
 تحقيق فعالية المراجعة الداخلية تتملل في:

 جحدل المراجعة الداخلية. -
 الداخليين.مهارل المراجعين  -
 اةتقالل المراجعين الداخليين. -
 دعم االدارل العليا. -

العحاميل التيي تحيدد فعاليية المراجعية الداخليية    تيم اختبيار Musah .et al ., 2018حفي دراةة  
 :  حالتي تمللت في ،في ال رمات المملحمة للدحلة في  انا

 مد  مهارل حمفاءل العاملين بححدل المراجعة الداخلية  -
 حجم ححدل  إدارل   المراجعة الداخلية  -
 عالقة المراجة الداخلي بالمراجة الخارجي  -
 دعم االدارل العليا للمراجعة الداخلية  -
 اةتقاللية ححدل   إدارل   المراجعة الداخلية.  -

حقد جاءت النتا ن لت ير إلي أن أملر العحامل ترليرا علي فعالية المراجعة الداخلية تتملل في دعم 
ارل العليييا للمراجعيية الداخلييية. ممييا تييم البييات معنحييية العحامييل األخيير  أيضييا فييي فييي دعييم فعالييية االد

 المراجعة الداخلية.

 الحمم ق عمي الدراس ت الس بق   8-1
بعييد أن اةييتعرض الباحييث عييدد ميين الدراةييات الةييابقة التييي تناحلييت العحامييل المييؤلرل فييي فعالييية  

اتضييح زيييادل االهتمييام بمييد  فعالييية ادارات المراجعيية الداخلييية  ،ادارات أح ححييدات المراجعيية الداخلييية
أن أهيم   بالجهات الحمحمية  في البليدان المختلفية. مميا يممين القيحل أن معظيم الدراةيات تح يلت إليي

 المحددات أح العحامل التي ألرت في فعالية ادارات المراجعة الداخلية  تمللت في:
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 :حجم وحدة المراجم  الداخم   –أ 
حييث حجييد أن فعاليية المراجعيية الداخليية تييزداد اذا ميان لييد  ادارل المراجعية الداخلييية العيدد المييافي 

 & Ali, et al.,2007, Alzeban)البياحلين مين الميراجعين اليداخليين. حييث أميد ذليك العدييد مين
Gwilliam 2014, ahmed, et al 2009) . 

 مه رة المراجم ن الداخم  ن: –ب 
حييث يممين اليربط بيين ذليك المحيدد أح العامييل حبيين المحيدد الةيابق , حييث لييس الهيدف زيييادل   

عدد المراجعين فقط حلمن زيادل عدد المراجعين أ حا  المهارل العالية التيي تةياعد ادارات المراجعية 
 ,Baharud – din)  الداخلية في الحفاء بمة حلياتها مما يحقق فعالية المراجعة الداخلية. حمميا أ يار

et al., 2014)  اليي أن مهيارل الميراجعين اليداخليين يق يد بهيا قيدرتهم عليي آداء المهيام المحملية لهيم
حالتطيييحير المهنيييي Kحالخبيييرات المهنيييية ،بم يييداقية حهيييذا يتطلييي  درجييية معينييية مييين المةيييتح  التعليميييي

 المةتمر.

 اسحقالل ادارات المراجم  الداخم  : -جا 
المراجعييية الداخلييييية ميييد  اةيييتقاللية ادارات المراجعيييية الداخليييية حمييييد   مييين أهيييم محييييددات فعاليييية

اةييتقاللية فريييق العمييل بييادارات المراجعيية الداخلييية حيييث أنييه بييدحن اةييتقالل المراجيية الييداخلي ت ييبح 
        المراجعييية الداخليييية جيييزء مييين االدارل الت يييغيلية حمييين ليييم لييين تضييييف قيمييية للمن يييرل التيييي تعميييل بهيييا.
(Alzeban & Gwilliam, 2014, Baharud-din, et al., 2014,Yee, et al. 2008, 

Cohen and Sayag, 2010,  Al-akra, et al., 2016,) 

 دعم االدارة المم   الدارات المراجم  الداخم  : –د 
دعيم االدارل العليييا يعتبيير أحيد المحييددات الر يةييية لتحقييق فعالييية المراجعيية الداخليية , بييدحن دعييم  
العليييا ليين تةييتطية ادارات المراجعيية الداخلييية الح ييحل علييي المييحارد المافييية للقيييام بمةيي حليتها  االدارل

 Ahmed, et al 2009, Mihret & Mihret and)حمين ليم تحقييق فعاليية المراجعية الداخليية. 
Mihret and Yismaw 2007, Alzeban & Gwilliam 2014). 

 المالق  ب ن المراجع الداخمي والخ رجي:  -ها 
أظهييرت العديييد ميين الدراةييات الةييابقة أن عالقيية المراجيية  الييداخلي بييالمراجة الخييارجي تزيييد ميين 
اممانية تحقيق فعاليية المراجعية الداخليية مين خيالل التعياحن الفعيال حتبيادل المعلحميات حالتقيارير للقييام 
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 Brierley, et al., 2001 Alzeban)بمزيد من االتقان حالجحدل.  بالمة حليات الملقا  علي الجانبين
& Gwilliam, 2014)   

 جودة المراجم  الداخم  : – ح
تم تقديم اليدليل فيي العدييد مين الدراةيات عليي أهميية جيحدل المراجعية الداخليية فيي تحقييق فعاليية  

المراجعيية الداخلييية .حيييث يمميين تعريييف جييحدل المراجعيية الداخلييية فييي مييد  قييدرتها علييي اضييافة قيميية 
 ,.Leonora, et al)للمؤةةية التيي تعميل بهيا حتحةيين عملييات الرقابية حادارل المخياطر حالححممية 

2017, Drogalas, et al., 2015, Goodson, et al., 2012)  

 اشحق ق فروض الدراس  – 9
بعييد أن اةييتعرض الباحييث مجمحعيية ميين الدراةييات الةييابقة التييي تناحلييت محييددات فعالييية ادارات 

اتضييح اخييتالف  الدراةييات  ،المراجعيية الداخلييية ب ييفه عاميية حفييي الجهييات الحمحمييية ب ييفه خا يية
المحييددات االمليير تييرليرا فييي فعالييية ادارات المراجعيية الداخلييية بالجهييات  حديييد العحامييل أحالةييابقة فييي ت

حهييذا مييا دعييي الباحييث الييي اختبييار عييدد ميين تلييك المحييددات التييي يراهييا ميين حجهييه نظيير   ،الحمحمييية
ال خ ييية االمليير تييرليرا فييي البي يية الةييعحدية  لتحديييد مييد  تييرلير تلييك العحامييل علييي فعالييية المراجعيية 
 الداخلية في الجهات الحمحميية بالمملمية العربيية الةيعحدية. حقيد تنياحل الباحيث معظيم المحيددات التيي

حيييث يعتقييد الباحييث أن مهييارل  ،جياءت فييي الدراةييات الةييابقة فيميا عييدا حجييم ححييدل المراجعيية الداخليية
العييياملين فيييي ادارات المراجعييية الداخليييية أملييير أهميييية مييين عيييددهم. فميييا أهميييية حجيييحد عيييدد مليييير مييين  

ا تيم االعتمياد مراجعين  داخليين ال يتمتعيحن بالمهيارل الالزمية النجياز المهيام الملقيا  عليي عياتقهم. ممي
 Alzeban)عليي االةيتبيانات التيي حردت فيي العدييد مين الدراةيات الةيابقة حبالتحدييد مين دراةيات 

and Gwilliam, 2014, Cohen and Sayag, 2010, 5293 ،, دراةة زمريا عبد   
 وقد حمثمت محغ رات الدراس  الح ل   ف م   مي:

 ة ادارات المراجعة الداخلية.: تملل المتغير التابة في فعاليالمحغ ر الح بع
 : تمللت المتغيرات المةتقله في خمةه متغيرات حهي:المحغ رات المسحقمه

 جحدل المراجعة الداخلية. –أ 
 المفاءل المهنية للمراجة الداخلي. –  
 اةتقالل المراجة الداخلي. –ج 
 دعم االدارل العليا للمراجة الداخلي. –د 
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 المراجة الداخلي حالخارجي.التعاحن حالتنةيق  بين  -هي 
 مما تمللت الفرحض االح ا ية للدراةة فيما يلي:

: " هنييياك عالقيييه طرديييية بيييين جيييحدل المراجعييية الداخليييية حفعاليييية المراجعييية الاااارض االحيااا لي األول
 الداخلية "

هنييياك عالقيييه طرديييية بيييين المفييياءل المهنيييية للمراجييية اليييداخلي حفعاليييية  : "الاااارض االحيااا لي الثااا ني
 راجعة الداخلية "الم

هنيياك عالقييه طردييية بييين اةييتقالل المراجيية الييداخلي حفعالييية المراجعيية  : "الااارض االحياا لي الث لااث
 الداخلية "

هنييياك عالقيييه طرديييية بيييين دعيييم االدارل العلييييا للمراجييية اليييداخلي حفعاليييية  : "الاااارض االحيااا لي الراباااع
 المراجعة الداخلية "

قيييه طرديييية بيييين التعييياحن حالتنةييييق  بيييين المراجييية اليييداخلي هنييياك عال : "الاااارض االحيااا لي الخااا مس
 حالخارجي حفعالية المراجعة الداخلية"

 الدراس  الم دان   – 11
  مقدم 11-1

المتغيييرات  فييي هييذا الجييزء ميين البحييث تييم ت ييميم الدراةيية الميدانييية ميين أجييل اختبييار العالقيية بييين
اةيييتقالل  ،المفييياءل المهنيييية للمراجييية اليييداخلي ،جيييحدل المراجعييية الداخلييييةالمةيييتقلة حالتيييي تملليييت فيييي  

التعييياحن حالتنةيييييق  بيييين المراجييية الييييداخلي ، دعيييم االدارل العليييييا للمراجييية اليييداخلي ،المراجييية اليييداخلي
حالخارجي  حبين المتغير التابة للدراةة حالذ  تملل في  فعاليية المراجعية الداخليية . حييث تيم ت يميم 

ن اليييداخليين فيييي محيييددات فعاليييية المراجعييية الداخليييية فيييي األجهيييزل اةيييتبيان الةتق ييياء آراء الميييراجعي
 الحمحمية حالمؤةةات العامة. 

تيم عيرض االةيتبيان  ،حمن أجل ضمان ال يا ة الجيدل ألة لة االةتبيان ح محلها لهدف البحيث
مميا تيم عرضيها عليي  ،علي مجمحعة من أعضاء هي ية التيدريس بقةيم المحاةيبة حقةيم ادارل األعميال

حتيم األخيذ بيئرا هم حتعيديل قا مية االةيتبيان عيدل  ،عية مين المهنييين فيي مجيال المراجعية الداخلييةمجمح 
 مرات حتي  ارت في  ملها الحالي.

حتيييم قيييياس درجييية ال يييدق حاللبيييات للعنا ييير أح االةييي لة المةيييتخدمة لقيييياس ميييل متغيييير مةيييتقل  
 :Cronbach's Alphaحمذلك المتغير التابة حمانت النتا ن مما يلي من خالل مقياس 
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 مم مل الثب ت واليدق ألسلم  االسحب  ن: (1جدول )

 الوتغيراث
N of 

Items 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

 جىدة انًشاجعت انذاخهيت   -0

 انكفبءة انًهُيت نهًشاجع انذاخهي - 2

 اعتمالل انًشاجع انذاخهي - 3

 االداسة انعهيبدعى  – 4

 انتعبوٌ وانتُغيك بيٍ انًشاجع انذاخهي وانخبسجي - 5

 فعبنيت انًشاجعت انذاخهيت –انًتغيش انتببع  -6

 

حيث ت ير النتا ن في الجدحل الةابق أن قييم معيامالت ال يدق حاللبيات برةي لة االةيتبيان حميد  
 يممن االعتماد عليها حمقبحله الممانية تعميم نتا ن الدراةة.عن المتغيرات المةتقله  تعبيرها

 الم ن   11-2
 يييملت عينيييية الدراةيييية مجمحعيييية ميييين مييييدير  المراجعيييية الداخلييييية حالمييييراجعين الييييداخليين العيييياملين 
بالجهيييات الحمحميييية حالمؤةةيييات العامييية حالتيييي تيييم التحا يييل معهيييم مييين خيييالل اليييدحرات التيييي تعقيييدها 

مراجعين اليداخليين حمين خيالل بعيض المجمحعيات المهنيية فيال اليحاتس آ  حالتيي الجمعية الةعحدية لل
حميييين خييييالل تحزييييية بعييييض ، تجميييية مجمحعيييية ميييين المييييديرين حالمييييراجعين الييييداخليين حأةيييياتذل الجامعيييية

االةييييتبيانات علييييي مجمحعيييية ميييين مييييدير  المراجعيييية حالعيييياملين بييييادارات المراجعيييية الداخلييييية بالجهييييات 
اةيتمارل اةيتبيان  يالحة للتحليييل  22 امية. حقيد أةييفر ذليك عين اةيتالم عييددالحمحميية حالمؤةةيات الع

 حتم ت نيف مفردات العينة مما يلي:

 حين ف الم ن  11-2-1
حفقييا للمؤهييل الحا ييل عليييه أفييراد العينيية يمميين ت يينيفهم حفقييا للجييدحل وفقاا  لمملهاال:  11-2-1-1

  حال مل التالي:
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لمملهلحوز ع أفراد الم ن  وفق  : (2جدول )  
 دكتوراة هاجستير بكالوريوس دبلوم عالي أخري

 العدد النسبت العدد النسبت العدد النسبت العدد النسبت العدد النسبت

 

 
(2الشكل الحخط طي )  

 حوز ع أفراد الم ن  وفق  لمملهل
 العينيييية ميييين مييييدير  المراجعيييية حالمييييراجعينيتضييييح أن معظييييم أفييييراد وفقاااا  لموظ ااااا :  11-2-1-2

% مين العينية حالجيزء البياقي مين 21الداخليين في الجهات الحمحمية حالمؤةةيات العامية يملليح تقريبيا 
أفراد العينة لهم عالقيه بالمراجعية الداخليية فيي الجهيات الحمحميية مممين قيدمحا لهيم اةت يارات بطريقية 

 أح برخر . حيتضح ذلك من الجدحل التالي:

 الم ن  وفق  لموظ ا  حوز ع أفراد: (3جدول )
 مد ر مراجم  مراجع داخمي مراجع خ رجي مدقق حس ب ت أسح ذ ج ممي أخري

 المدد النسب  المدد النسب  المدد النسب  المدد النسب  المدد النسب  المدد النسب 
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(3)الشكل الحخط طي   

 حوز ع أفراد الم ن  وفق  لموظ ا 
 وفق  لمح يم ن عمي شه دة مهن   11-2-1-3

  3حفقا لت نيف أفراد العينة حفقا لل هادل المهنية الحا ل عليها يتضح من الجدحل التيالي رقيم  
أن معظم أفراد ادارات المراجعة الداخلية العياملين بجهيات حمحميية  يير حا يلين عليي  يهادل مهنيية 

 حفيما يلي التفا يل:

حوز ع أفراد الم ن  وفق  لمشه دة المهن  : (4جدول )  
 SOCPA CIA أخري ال يوجد

 العدد النسبت العدد النسبت العدد النسبت العدد النسبت
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(4الشكل الحخط طي )  

 حوز ع أفراد الم ن  وفق  لمشه دة المهن  
 

 لسنوات الخبرة لدي أفراد الم ن  وفق  11-2-1-4
  أن معظيم أفيراد 2  حفقا لت نيف أفراد العينة حفقيا لةينحات الخبيرل يتضيح مين الجيدحل التيالي رقيم

ةينحات حفيميا  2% تقريبيا ليديهم خبيرل أمبير مين 82ادارات المراجعة الداخلية العاملين بجهات حمحميية
 يلي التفا يل:

 الم ن  وفق  لسنوات الخبرةحوز ع أفراد : (5جدول )
سنوات  10 أكثر من  سنوات  10 – 5 من  سنوات 5أقل من   

 المدد النسب  المدد النسب  المدد النسب 
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(5الشكل الحخط طي )  

 حوز ع أفراد الم ن  وفق  لسنوات الخبرة

   حجم ع  ب  ن ت الدراس  11-3
بينييات الدراةيية ميين خييالل تحزييية اةييتبيان علييي عينيية الدراةيية حالتييي تمللييت فييي تييم الح ييحل علييي 

مجمحعييية مييين ميييدير  المراجعييية الداخليييية حالميييراجعين اليييداخليين فيييي الجهيييات الحمحميييية حالمؤةةيييات 
العامة حمذلك بعض المهنيين في مجال المراجعة ب فه عامة ممن تعاملحا مة الجهات الحمحمية من 

 أ  مجال آخر من مجاالت التعاحن مة الجهات الحمحمية.خالل اةت ارات أح 

 األسموب االحي لي المسحخدم في ححم ل الب  ن ت  11-4
طبيعيية البيانييات هييال التييال تحييدد األةييلح  االح ييا ال الحاجيي  إةييتخدامه . حفييال هييذا البحييث حجييد 

عليهيا ميين الباحيث أن االح ياء الح يفال هيح الييذب يناةي  طبيعية بيانيات الدراةية التييال تيم الح يحل 
  تييم إجييراء بعييض االختبييارات الح ييفية SPSS اةييتمارل االةييتبيان . حباةييتخدام البرنييامن االح ييا ال

 حالتي انعمةت في نتا ن الدراةة الميدانية.

 نح لج الدراس  الم دان   11-5
تيييم عميييل التحلييييل االح يييا ي عليييي  spssمييين خيييالل جمييية حتحلييييل البيانيييات حباةيييتخدام برنيييامن 

 مرحلتين
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 المرحم  األولي 1 -11-5
حذلييك بادخييال جمييية المتغيييرات المةييتقلة مييرل حاحييدل  enterتييم فييي تلييك المرحليية اةييتخدام طريقيية 

 حاختبار ترليرها علي المتغير التابة حجاءت النتا ن مما يلي:

حس ب مم مل االرحب ط ومم مل الححد د: (6جدول )  
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .700
a
 .490 .454 .24775 1.539 

a. Predictors: (Constant), E, A, B, C, D 

b. Dependent Variable: F 

 : عمم  بأن
 Predictors: (Constant), E, A, B, C, D         ت ير الي المتغيرات المةتقلة الخمةة بالترتي  

% حالييذ  يعنييي أن المتغيييرات المةييتقله 21ميين الجييدحل الةييابق يتضييح أن معامييل التحديييد يبليي  
 % من ةلحك المتغير التابة حهح فعالية المراجعة الداخلية 21تفةر

 مما جاءت النتا ن معنحية مما تتضح من الجدحل التالي:

حس ب ممنو   النموذج :(7جدول )  
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 4.076 5 .815 13.283 .000
b
 

Residual 4.235 69 .061   

Total 8.311 74    

a. Dependent Variable: F انًتغيش انتببع وهى فعبنيت انًشاجعت انذاخهيت    

b. Predictors: (Constant), E, A, B, C, D انًتغيشاث انخًغت انًغتمهه 

نتا ن اختبارات الفرحض حمد  معنحية مل منها فيي ترليرهيا بيالمتغير التيابة يلخ يها الجيدحل حجاءت 
 التالي:
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حس ب ممنو  كل محغ ر ح بع: (8جدول )  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.238 .414  2.992 .004   

جىدة 

انًشاجعت 

Aانذاخهيت 

.028 .046 .054 .603 .549 .912 1.097 

انكفبءة 

انًهُيت 

 Bنهًشاجع

.180 .077 .239 2.340 .022 .707 1.415 

اعتمالل 

 Cانًشاجع
.055 .095 .067 .585 .561 .558 1.792 

دعى االداسة 

 Dانعهيب
.017 .111 .018 .152 .880 .531 1.883 

اعتًبد 

انًشاجع 

 Eانخبسجي

.398 .090 .485 4.402 .000 .608 1.644 

a. Dependent Variable: F 
 

  حضح من الجدول الس بق:
جيياءت النتييا ن معارضيية لنتييا ن العديييد ميين الدراةييات الةييابقة حيييث لبييت معنحييية المتغيييرين الليياني 

  اعتماد المراجة الخارجي علي عميل المراجية اليداخلي  فقيط فيي  للمراجة  حالخامس المفاءل المهنية 
ترليرهما علي فعالية المراجعة الداخلية. حعدم معنحية  المتغيرات اللاللة األخر  حهي جيحدل المراجعية 

 دعم االدارل العليا. ،اةتقاللية المراجة الداخلي ،الداخلية

 المرحم  الث ن   2 -11-5
النتيجية التيي تح يل اليهيا الباحيث فيي الجيزء األحل مين الدراةية الميدانيية  تتعيارض مية  حيث أن

معظييم الدراةييات الةييابقة لييذا حيياحل الباحييث اعييادل اختبييار مييل متغييير لبييت عييدم معنحيتييه فييي النمييحذج 
 :يالتابة. حجاءت النتا ن مما يل االجمالي من خالل اختبار مد  معنحيته بمفرد  في ترليرل بالمتغير



 .....المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية داراتإمحددات فعالية                         ياسر السيد كساب /د 

 

28 

 

فيما يتعليق بيالمتغير المةيتقل األحل  جيحدل المراجعية الداخليية  حذليك فيي عالقتهيا بيالمتغير التيابة 
 حهح فعالية المراجعة الداخلية تم اجراء االختبار حجاءت النتا ن مما يلي:

حس ب ممنو   النموذج:(9جدول )  
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .436 1 .436 4.039 .048
b
 

Residual 7.876 73 .108   

Total 8.311 74    

a. Dependent Variable: F   انًتغيش انتببع وهى فعبنيت  انًشاجعت انذاخهيت 

b. Predictors: (Constant), A جىدة انًشاجعت انذاخهيت 
 

المراجعيية الداخلييية ممتغييير مةييتقل حفعالييية يتضييح ميين الجييدحل الةييابق معنحييية العالقيية بييين جييحدل 
 %.2المراجعة الداخلية  ممتغير تابة عند مةتح  معنحية 

 مما أمد علي معنحية تلك العالقة تحليل معامالت النمحذج حالتي جاءت مما يلي:
حس ب مم مالت النموذج: (11جدول )  

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.679 .239  15.397 .000   

جودة 

 Aالوراجعت 
.118 .059 .229 2.010 .048 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: F انًتغيش انتببع وهى فعبنيت  انًشاجعت انذاخهيت       

التيابة   اةتقالل المراجة الداخلي  حذليك فيي عالقتيه بيالمتغير لمةتقل اللالثفيما يتعلق بالمتغير ا
 حهح فعالية المراجعة الداخلية تم اجراء االختبار حجاءت النتا ن مما يلي:

حس ب ممنو   النموذج: (11جدول )  
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
 

1.540 1 1.540 16.601 .000
b
 

Residual 6.772 73 .093   

Total 8.311 74    
a. Dependent Variable: Fانًتغيش انتببع وهى فعبنيت  انًشاجعت انذاخهي 

b. Predictors: (Constant), C  اعتمالل انًشاجع انذاخهي 
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من الجدحل الةابق معنحية العالقة بين اةتقالل المراجة اليداخلي ممتغيير مةيتقل  حفعاليية يتضح 
 %.2المراجعة الداخلية  ممتغير تابة عند مةتح  معنحية 

 مما أمد علي معنحية تلك العالقة تحليل معامالت النمحذج حالتي جاءت مما يلي:

حس ب مم مالت النموذج: (12جدول )  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.541 .397  6.398 .000   

اعتمالل 

انًشاجع 

 C انذاخهي

.355 .087 .430 4.074 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Fانًتغيش انتببع وهى فعبنيت  انًشاجعت انذاخهي 
 

فيمييا يتعلييق بييالمتغير المةييتقل الرابيية  دعييم االدارل العليييا  حذلييك فييي عالقتييه  بييالمتغير التييابة حهييح 
 فعالية المراجعة الداخلية تم اجراء االختبار حجاءت النتا ن مما يلي:

حس ب ممنو   النموذج: (13جدول )  
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 1.581 1 1.581 17.145 .000
b
 

Residual 6.731 73 .092   

Total 8.311 74    

a. Dependent Variable: F انًتغيش انتببع وهى فعبنيت  انًشاجعت انذاخهي   

b. Predictors: (Constant), D دعى االداسة انعهيب 
 

الةييابق معنحييية العالقيية بييين دعييم االدارل العليييا ممتغييير مةييتقل حفعالييية المراجعيية يتضييح ميين الجييدحل 
 %.2الداخلية  ممتغير تابة عند مةتح  معنحية 

 مما أمد علي معنحية تلك العالقة تحليل معامالت النمحذج حالتي جاءت مما يلي:
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حس ب مم مالت النموذج :(14جدول )  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.281 .454  5.028 .000   

دعى االداسة 

  D انعهيب
.412 .099 .436 4.141 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: F انًتغيش انتببع وهى فعبنيت  انًشاجعت انذاخهي   

 

     الحمم ق عمي نح لج الدراس  الم دان   11-6
بعيد أن اةييتعرض الباحيث نتييا ن الدراةية الميدانييية يتضيح أنييه يجي  تفةييير نتيا ن الدراةيية بتيرني النهييا 

 ت مل نتا ن معارضة للعديد من الدراةات الةابقة حيتضح ذلك مما يلي:
 دراةية جمييية المتغييرات المةييتقله  الخمةيه دفعيية حاحيدل   فييي عالقتهيا بييالمتغير التيابة حهييحعنيد  – 9

فعالية المراجعة الداخلية من خالل نمحذج انحدار متعدد. جاءت النتيا ن لتؤميد أن هنياك متغييرين 
 فقط لهم عالقة معنحية بالمتغير التابة حهما: 

 .المفاءل المهنية للمراجة الداخلي -
 مراجة الخارجي علي عمل المراجة الداخلي.اعتماد ال -

 حعدم معنحية لاللة متغيرات حهم:
 جحدل المراجعة الداخلية  -
 اةتقالل المراجة الداخلي -
 دعم االدارل العليا  -

بالر م من أن الباحث عنيد اختييار  لمتغييرات الدراةية حالعحاميل المحيددل لفعاليية المراجعية الداخليية 
العحاميييل أح المتغييييرات التيييي أجمعيييت عليهيييا معظيييم الدراةيييات الةيييابقة حييياحل بقيييدر االمميييان اختييييار 

 حترليرها المعنح  علي المتغير التابة حهح فعالية المراجعة الداخلية.
مميا أن المالحيظ أن تليك المتغييرات التيي أجمعيت عليهيا معظيم الدراةيات الةيابقة حعليي معنحيتهيا 

%  فقيط. أ  أن 21حيث أن معاميل التحدييد لهيا يبلي  في عالقتها بفعالية المراجعية الداخليية حجيد البا
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% من ةلحك المتغير التابة حهح فعالية المراجعية الداخليية. أ   21المتغيرات المةتقله بالدراةة تفةر
% من ةلحك فعاليية المراجعية الداخليية ال يفةيرها المتغييرات المةيتقله فيي الدراةية  29أن هناك تقريبا

مر البحث حالتق ي من الباحلين في هذا المجال عن العحامل األخر  التي الحالية حبالتالي يحتاج األ
 تفةر تلك النةبة في فعالية المراجعة الداخلية.

بعييد ذلييك حيياحل الباحييث البحييث عيين أةييبا  عييدم معنحييية المتغيييرات اللالليية عنييد اختبارهييا ب ييمل 
 يحه حمنطقيية األةياس النظير  حمين ، اجمالي بالر م من منطقيية العالقية بينهيا حبيين المتغيير التيابة

 لتلك العالقة.
ليذلك اختبير الباحيث ميل متغيير مين المتغييرات المةيتقله   التيي ظهيرت عيدم معنحيتهيا فيي نمييحذج  -

االنحييدار المتعييدد  بمفييردل  فييي عالقتييه بييالمتغير التييابة حهييح فعالييية المراجعيية الداخلييية ميين خييالل 
 ة مل من المتغيرات المةتقلة اللاللة:نمحذج انحدار بةيط. حجاءت النتا ن لتلبت معنحي

  في عالقتهيا بيالمتغير التيابة  دعم االدارل العليا، اةتقالل المراجة الداخلي،   جحدل المراجعة الداخلية
للتحلييييييل االجميييييالي لميييييل  حهيييييح فعاليييييية المراجعييييية الداخليييييية. أ  جييييياء التحلييييييل بنتيجييييية معارضييييية

حالتق يي عين فعاليية المراجعية الداخليية حالعحاميل الميؤلرل . مما يةيتلزم مزييد مين البحيث المتغيرات
 في تلك الفعالية.

حقد اجتهد الباحث في تفةير ةب  معنحية مل متغير مةتقل بمفردل في عالقته بالمتغير التيابة       
 حعدم معنحيه بعضهم  عند دراةتهم ممجمحعة في عالقتها بالمتغير التابة  مما يلي:

د عالقات متداخلة بين المتغيرات المةتقله بعضها البعض حبالتالي قد يميحن يممن تفةير ذلك بحجح 
أحد المتغيرات المةتقله ي يمل عالقيات مية متغييرات مةيتقله أخير  حبالتيالي ميان ترليرهيا معنحييا لييس 

 علي ةبيل الملال: ،فقط للمتغير المةتقل بل لمل المتغيرات التي له عالقات متداخله معها
ة للمراجة حهي المتغير المةتقل اللاني اليذ  جياء معنحييا فيي االختبيار ال يامل لميل المفاءل المهني

 المتغيرات يممن رؤيته علي أن تلك المفاءل لها ارتباط الي حد ما مة من جحدل المراجعة. 
حيث من ال ع  الحمم عليي أن الميراجعين يتمتعيحا بمفياءل مهنيية عاليية دحن أن ييؤدحا المراجعية 

 فالجحدل العالية للمراجعة الداخلية تعمس مفاءل مهنية حمهارل عالية للمراجة الداخلي. ،بجحدل عالية
ليييذلك عنيييد اختبييييار العييياملين معيييا ظهيييير معنحيييية المفيييياءل المهنيييية  للمراجييية حعييييدم معنحيييية جييييحدل 

ليذلك ظهير معنحيية أحيد  المراجعة حيث أن مفاءل المراجة مؤ ر علي قيامية بالمراجعية بجيحدل عاليية.
 حعدم معنحية االخر   جحدل المراجعة  في االختبار ال امل. غيرين   المفاءل المهنية  المت
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مذلك الحال بالنةبة العتمياد المراجية الخيارجي عليي عميل المراجية اليداخلي ممتغيير مةيتقل لبيت 
معنحيتيييه فيييي النميييحذج أح االختبيييار ال يييامل . حييييث أن هنييياك عالقييية متداخليييه بيييين اعتمييياد المراجييية 

ي علييي عمييل المراجيية الييداخلي حبييين المتغيييرين المةييتقلين   اةييتقالل المراجيية الييداخلي , دعييم الخييارج
االدارل العليا   حيث أنه من المنطقي عندما يعتمد المراجة الخارجي علي عمل المراجة الداخلي فانه 

مل ذلك من الضرحر  أن المراجة الخارجي حجد ما يطم نه لالعتماد علي عمل المراجة الداخلي حي 
مؤ رات عديدل أهمها مد  اةتقالل المراجة الداخلي حمد  الدعم الذ  يجد  من االدارل العليا . فاذا 

العليييا اطميي ن المراجيية الخييارجي الييي االةييتقالل المناةيي  للمراجيية الييداخلي حالييدعم المييافي ميين االدارل 
الخامس   اعتماد المراجية الخيارجي فانه ةيعتمد علي عمل المراجة الداخلي . حبالتالي جاء المتغير 

علييي عمييل المراجيية الييداخلي   معنحيييا فييي عالقتييه بييالمتغير التييابة   فعالييية المراجعيية الداخلييية  حعييدم 
معنحية المتغيرين اللالث اةتقالل المراجة الداخلي   حالرابة  دعم االدارل العليا  في عالقتهم بالمتغير 

ييية حذلييك عنييد اختبييار عالقيية جمييية المتغيييرات المةييتقله فييي نمييحذج التييابة حهييح فعالييية المراجعيية الداخل
  امل مة المتغير التابة.

أ  أن ةب  عدم معنحية المتغييرين المةيتقليين اللالث اةيتقالل المراجية اليداخلي  حالرابية   دعيم  
الختبار ال يامل االدارل العليا  في عالقتهم بالمتغير التابة حهح فعالية المراجعة الداخلية بالنمحذج أح ا

يرجة لتلك العالقات المتداخلة بينهم حبيين المتغيير اليذ  لبيت معنحيتيه حهيح اعتمياد المراجية الخيارجي 
 علي عمل المراجة الداخلي.

 خالي  البحث والنح لج 7 -11
 : مان الهدف من البحث الحالي تحقيق األهداف التالية

بمحيددات فعاليية  المراجعية الداخليية حتحدييد عرض حتحليل مجمحعة الدراةيات الةيابقة المرتبطة – 9
 أهم العحامل التي اةتقرت عليها الدراةات الةابقة ممحددات لفعالية المراجعة الداخلية .

تقيييديم بعيييض المقييياييس البديلييية لميييل عاميييل مييين المتحقييية أن ييييؤلر فيييي تحقييييق فعاليييية ححيييدات   – 5
 المراجعة الداخلية .  

محددات فعالية المراجعة الداخلية حالتي تيم ا يتقاقها مين الدراةيات  دراةة حاختبار مجمحعة من  – 3
الةابقة الختبار مد  حجحدها حمد  ترليرها في تحقيق فعالية المراجعة الداخليية فيي الححيدات 

 الحمحمية بالبي ة الةعحدية .



 .....المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية داراتإمحددات فعالية                         ياسر السيد كساب /د 

 

33 

 

فيي الجهيات  ترتي  العحامل أح المحيددات األملير تيرليرا  فيي فعاليية ححيدات المراجعية الداخليية   – 2
 الحمحمية بالمملمة العربية الةعحدية .

حقييد تييم تحقيييق الهييدف األحل ميين خييالل عييرض مجمحعيية الدراةييات الةييابقة المرتبطيية بمحييددات 
فعالية  المراجعة الداخلية حتحديد أهم العحامل التي اةتقرت عليها الدراةات الةابقة ممحددات لفعالية 

 المراجعة الداخلية حالتي تمللت في:
 جحدل المراجعة الداخلية. –أ 

 المفاءل المهنية للمراجة الداخلي. –  
 اةتقالل المراجة الداخلي. –ج 
 دعم االدارل العليا للمراجة الداخلي. –د 
 التعاحن حالتنةيق  بين المراجة الداخلي حالخارجي. -هي 

دد  مين المتحقية حمذلك تم تحقيق الهدف اللياني مين خيالل تقيديم بعيض المقياييس البديلية لميل محي
أن يييؤلر فييي تحقيييق فعالييية ححييدات المراجعيية الداخلييية. حيييث تييم عمييل اةييتبيان تييم ميين خاللييه تقييديم 
بعض المؤ رات أح المقاييس البديلة التي يممن من خاللها قياس قيم المتغيرات المةتقلة أح محددات 

تمليل فيي فعاليية ححيدات المراجعية حميذلك مين قيياس قيمية المتغيير التيابة حالم  فعالية المراجعة الداخليية
 الداخلية . 

حبعيييد ذليييك تيييم تحقييييق الهيييدف اللاليييث مييين خيييالل  اختبيييار مجمحعييية المحيييددات لفعاليييية المراجعييية 
الداخلية حالتي تم ا تقاقها من الدراةات الةيابقة بالهيدف األحل حييث تيم اختبيار ميد  حجحدهيا حميد  

الححييدات الحمحمييية بالبي يية الةييعحدية. حيييث جيياءت  ترليرهييا فييي تحقيييق فعالييية المراجعيية الداخلييية فييي
 النتا ن مما يلي:

  لجزء األول من الدراس  الم دان  ا 11-7-1
. حقد  enterتم اختبار جمية المحددات دفعة حاحدل في عالقتها بالمتغير التابة باةتخدام طريقة 

محددين فقط من المحددات التيي أن هناك  أ ارت نتا ن التحليل االح ا ي لنمحذج االنحدار المتعدد
حاعتميياد المراجيية الخييارجي علييي عمييل المراجيية  ، حهمييا المفيياءل المهنييية للمراجيية الييداخلي تييم اختبارهييا

الييداخلي  لهمييا تييرلير معنييح  علييي المتغييير التييابة  فعالييية المراجعيية الداخلييية . أمييا بيياقي المتغيييرات أح 
دعم االدارل العلييا للمراجية اليداخلي  ح  ،المراجة الداخلياةتقالل ، المحددات  جحدل المراجعة الداخلية

فجييياءت نتيييا ن االختبيييار االح يييا ي بعيييدم حجيييحد عالقييية معنحيييية بيييينهم حبيييين المتغيييير التيييابة  فعاليييية 
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المراجعييية الداخليييية . حهيييذ  النتيجيييه تتعيييارض مييية معظيييم الدراةيييات الةيييابقة حالتيييي ألبتيييت معنحيييية ميييل 
 التابة. عالقتها بالمتغير المحددات في

حبالتييالي تحقييق أيضييا الهييدف الرابيية ميين البحييث حيييث تييم تحديييد أ  المحييددات األمليير تييرليرا فييي 
 فعالية المراجعة الداخلية باألجهزل الحمحمية حالمؤةةات العامة بالمملمة العربية الةعحدية.

  جزء الث ني من الدراس  الم دان  ال 11-7-2
بعييد أن انتهييي الباحييث ميين الجييزء األحل ميين الدراةيية حجيياءت النتييا ن بعييدم معنحييية الفييرض األحل 
حاللالييث حالرابيية عنييد اجييراء االختبييار علييي جمييية المحييددات دفعييه حاحييدل , حيياحل الباحييث تفةييير تلييك 

حأيضييا  النتيجيية التييي تتعييارض ميية التحليييل النظيير  للعالقيية بييين المتغيييرات المةييتقلة حالمتغييير التييابة
 نتا ن معظم البححث الةابقة . 

تم ذلك من خالل الجزء اللاني من الدراةة الميدانية حييث قيام الباحيث بالتحلييل االح يا ي لميل  
محدد أح متغير من المحددات اللاللة   التي لبت عدم معنحيتها في االختبار ال امل   حاختبار ميد  

ة حهييح فعالييية المراجعيية الداخلييية ميين خييالل نمييحذج معنحيتييه علييي حييدل فييي عالقتييه ميية المتغييير التيياب
 انحدار بةيط .

حقيد جياءت نتيا ن التحلييل االح يا ي لتلبيت معنحيية المحيددات اللاللية ميل عليي حيدل فيي عالقتيه 
 ،بيالمتغير التييابة. حيييث لبييت حجييحد عالقيية ذات تييرلير  معنيح  بييين مييل ميين  جييحدل المراجعيية الداخلييية

دعييم االدارل العليييا للمراجيية الييداخلي  مييل بمفييرد  حبييين فعالييية المراجعيية ح  ،حاةييتقالل المراجيية الييداخلي
 الداخلية.

حقد حاحل الباحث تفةير تلك النتيجه من خالل حجحد بعض العالقات أح ال فات المتداخليه بيين 
 المفيياءل المهنييية المتغيييرات المةييتقله التييي أدت الييي معنحييية المتغيييران أح المحييددان الليياني حالخييامس 

حاعتماد المراجة الخارجي علي عمل المراجة الداخلي  حعيدم معنحيية المحيددات أح  ،لمراجة الداخليل
دعيم االدارل ح  ،اةيتقالل المراجية اليداخلي ،المتغيرات األحل حاللاليث ح الرابية  جيحدل المراجعية الداخليية

 العليا للمراجة الداخلي  في عالقتهم بفعالية المراجعة الداخلية.
دل المراجعيية الداخلييية حالمفيياءل المهنييية للمراجيية بينهمييا عالقييات متداخليية فليين يمييحن حيييث أن جييح 

هناك جحدل للمراجعة دحن حجحد مفياءل مهنيية للمراجية , حلين يميحن هنياك مفياءل مهنيية للمراجية بيدحن 
جييحدل المراجعيية حبالتييالي تلييك العالقييات المتداخليية أدت الييي ظهييحر أحييدهما فقييط معنحيييا حعييدم ظهييحر 

 خر في االختبار ال امل لمل المتغيرات.اال
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مييييذلك الحييييال بالنةييييبة لمييييد  اعتميييياد المراجيييية الخييييارجي علييييي عمييييل المراجيييية الييييداخلي  المحييييدد 
ح دعم االدارل   المحدد اللاليث حالرابية  . حييث مين  ،الخامس  في عالقته باةتقالل المراجة الداخلي

المتحقة حجحد عالقات متداخله بينهم . فلين يعتميد المراجية الخيارجي عليي عميل المراجية اليداخلي اذا 
مان المراجة الداخلي  ير مةتقل ح ير ميدعحم مين االدارل العلييا. حبالتيالي عنيد التحيدث عين اعتمياد 

راجيية اليداخلي فييهن يفهيم ضييمنا أن المراجية الييداخلي مةيتقل حتدعمييه المراجية الخيارجي علييي عميل الم
االدارل العليييا. لييذلك جيياء المحييدد أح المتغييير الخييامس معنحيييا  مييد  اعتميياد المراجيية الخييارجي علييي 

ح دعيم االدارل   المحيدد اللاليث  ،عمل المراجة الداخلي   حلم تلبت معنحية اةيتقالل المراجية اليداخلي
 تلك العالقات المتداخلة بينهم. حالرابة   لحجحد

 الحوي  ت 8 -11
 في ضحء نتا ن البحث الةابقة يح ي الباحث بما يلي: 
مزيييد ميين الدراةييات المت يياف محييددات فعالييية المراجعيية الداخلييية حيييث أن البحييث الحييالي حبعييد  – 9

الخمةيه  اختبار خمةه محددات تم اختبارهم في معظيم الدراةيات الةيابقة حجيد أن تليك المحيددات
% من فعالية المراجعة الداخلية حبالتالي هناك العديد من المحددات األخير  التيي  21تفةر فقط 

 % لم يتم التطرق لها.29تفةر النةبة الباقية 
معظم الدراةات الةيابقة قاميت باختبيار العحاميل الميؤلرل فيي فعاليية المراجعية الداخليية ميل محيدد  – 5

المراجعة حمن لم يلبت العالقة معنحيه أم  ير معنحية . حلمن عنيد علي حد  في عالقته  بفعالية 
اختبار ميل العحاميل أح المحيددات فيي نميحذج حاحيد ب يمل اجميالي تيرتي النتيا ن متعارضيه . حهيذا 
األمييير يحتييياج مزييييد مييين البحيييث قيييد يميييحن مييين خيييالل اعيييادل اجيييراء االختبيييارا االح يييا ية ليييبعض 

 ا ن المتعارضةالبححث الةابقة حايجاد تفةير للنت
يح ي الباحث الجهات الرقابية بالمملمية العربيية الةيعحدية عليي األجهيزل الحمحميية حالمؤةةيات  – 3

العاميية بتييحفير العحامييل الضييرحرية لتفعيييل ادارات المراجعيية الداخلييية لييديها ميين خييالل تييحفير الييدعم 
 ء عملها بفعالية.حاالةتقالل المناة  لها حتلبيه حاجاتها الضرحرية مما يممنها من أدا
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 مالحق البحث

 ق لم  االسحب  ن

 
 /.....................................                       سم دة

 حاظه اهلل                                                               

فعالييية ححييدات المراجعيية الداخلييية بالقطيياع الحمييحمي حيييث يقييحم الباحييث بدراةيية عنحانهييا " محييددات 
بالمملمييية العربيييية الةيييعحدية "  ليييذلك يتطلييية الباحيييث فضيييال ال أميييرا التعييياحن مييين قبيييل ةيييعادتمم فيييي 
الح حل علي البيانات الالزمة من خالل تعب ة االةتبيان المرفق إلممال البحث حتحديد أهم العحاميل 

 عة الداخلية  لما لمم من خبرل في مجال المراجعة الداخلية.التي تؤلر في تحقيق فعالية المراج

فعاليييية المراجعييية الداخليييية يق يييد بهيييا ميييد  تحقييييق ححيييدات المراجعييية الداخليييية الهيييدف أح األهيييداف 
المرجييحل مييين حجحدهييا حالتيييي تتملييل فيييي اضييافة قيمييية للجهيية أح المؤةةييية التييي تعميييل بهييا مييين خيييالل 

 اطر حالححممة.تحةين عمليات الرقابة حادارل المخ

مة العلم برن البيانات التي ةيتم الح حل عليها من قبل ةعادتمم ةييتم التعاميل معهيا بالةيرية التامية 
 حلن تةتخدم في  ير أ راض البحث.

 وحاضموا سم دحكم بقبول ف لق الحقد ر واالححرام

                                                                           

 الباحث                                                                          

 د/ ياةر الةيد مةا                                                                    
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رجاء االجابة علي االسئلة الفرعية التالية للتوصل الي قياس العوامل المؤثرة في   

 فعالية وحدات المراجعة الداخلية:

 ؟ يزيد من جودة المراجعة الداخلية: أي من العوامل التالية من وجهه نظرك السؤال األول

هوافق  

 جدا
 هحايد هوافق

غير 

 هوافق
 غير هوافق جدا

اعذاد يذيش انًشاجعت خطت انًشاجعةت انذاخهيةت انغةُىيت  -0

 دوٌ أي تذخم يٍ لبم أي جهت أخشي 

     

      تى اعذاد خطت انًشاجعت انذاخهيت عهي أعبط انًخبطش – 2

يةةةتى اعتًةةةبد ومةةةذة انًشاجعةةةةت انذاخهيةةةت عهةةةي عةةةةجم  – 3

انًخةةبطش انًعةةذ يةةٍ لبةةم اداسة انًخةةبطش ببنجهةةه فةةي 

 انذاخهيتاعذاد خطت انًشاجعت 

     

يةةةتى اعتًةةةبد ومةةةذة انًشاجعةةةةت انذاخهيةةةت عهةةةي عةةةةجم  – 4

انًخبطش انًعةذ يةٍ لبةم ومةذة انًشاجعةت انذاخهيةت  فةي 

 اعذاد خطت انًشاجعت انذاخهيت

     

وجةةةىد لغةةةى ندةةةبط االداء دانجةةةىدة  داخةةةم ومةةةذاث  – 5

انًشاجعت انذاخهيت نهتمييى انزاتي نجةىدة عًةم انًشاجعةت 

 انذاخهيت

     

يتى تمييى جىدة عًم ومذاث انًشاجعت انذاخهيت يٍ لبةم  – 6

 عُىاث 5جهبث يغتمهت خبسجيت يشة عهي األلم كم 

     

يتى انضاو جًيع انجهبث انًشاجع عهيهب يٍ لبم انًغئىل  - 7

 األول بتُفيز جًيع تىصيبث انًشاجعت انذاخهيت

     

يةةتى االعةةتعبَت بًغتنةةبسيٍ خةةبسجييٍ  يتخصصةةيٍ أو  - 8

يكبتة  خبةشة يتخصصةت فةي طبيعةت َنةبط انجهةت عُةةذ 

 انحبجت  

     

يةةتى تعيةةيٍ يغتنةةبسيٍ يتخصصةةيٍ فةةي طبيعةةت َنةةبط  - 9

 انجهت عُذ انحبجت  

     

 عىايم أخشي دسجبء ركشهب   – 01
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 المفاءل المهنية للمراجة الداخلي؟من أ  من العحامل التالية من حجهه نظرك يزيد   السلال الث ني:
هوافق  

 جدا
 هحايد هوافق

غير 

 هوافق

غير هوافق 

 جدا

د انًشاجع  CIAمصىل انًشاجع انذاخهي عهي شهبدة  -0

 انذاخهي انًعتًذ 

     

انتضاو انًشاجع انذاخهي بحدىس عذد عبعبث تذسي  عُىيب  – 2

 كحذ أدَي في يجبالث يتخصصت بُنبط انًشاجعت انذاخهيت 

     

      خبشة انًشاجع انذاخهي بطبيعت َنبط انجهت انتي يعًم بهب . – 3

      .تُفيز اعًبل انًشاجعت انذاخهيت خبشة انًشاجع انذاخهي بآنيت – 4

َتبئج انًشاجعت  وأوساق انعًم  يع انًشاجع تببدل  – 5

 انخبسجي نهجهت

     

انتضاو انًشاجع انذاخهي بًعبييش انًشاجعت انذاخهيت    – 6

 ويببدئ ولىاعذ انغهىن انًهُي عُذ ليبيت بعًهه .

     

      تمذيى انخذيبث االعتنبسيت نإلداساث انًشاجع عهيهب - 7

 عىايم أخشي دسجبء ركشهب   – 7

 

 
 

 أ  من العحامل التالية من حجهه نظرك يزيد من اةتقالل للمراجة الداخلي؟  السلال الث لث:
هوافق  

 جدا
 هحايد هوافق

غير 

 هوافق

غير هوافق 

 جدا

            انتبعيةةةةةةت االداسيةةةةةةت  وانىليفيةةةةةةت ألعهةةةةةةي عةةةةةةهطت اداسيةةةةةةت –0

 في انجهت د انًغئىل األول 

     

نخةذيبث اعتنةبسيت ويشاجعةت  عذو تمذيى انًشاجةع انةذاخهي – 2

 نُفظ االداسة انًشاجع عهيهب في َفظ انغُه

     

انغًبح نهًشاجةع انةذاخهي بةبالطالل عهةي وانحصةىل عهةي  – 3

كم يب يهضيه ألداء عًهه يٍ بيبَبث ويعهىيبث ونمبءاث يةع 

 يىلفيٍ ويغئىنيٍ ببنجهت انًشاجع عهيهب

     

      تُفيزي عذو تكهيف انًشاجع انذاخهي بؤي عًم – 4

      عذو اششان انًشاجع انذاخهي في أي نجبٌ تُفيزيت  – 5

تةةةذويش انًةةةشاجعيٍ انةةةذاخهييٍ دوسيةةةب عهةةةي كةةةم أَنةةةطت   – 6

 انًشاجعت انذاخهيت وكم االداساث انًشاجع عهيهب

     

 عىايم أخشي دسجبء ركشهب   – 7
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  ارل العليا  المة حل األحليزيد من دعم االد: أ  من العحامل التالية من حجهه نظرك السلال الرابع
 للمراجة الداخلي؟

هوافق  

 جدا
 غير هوافق هحايد هوافق

غير هوافق 

 جدا

تةةىفيش انًةةىاسد انًبديةةت انالصيةةت نىمةةذاث  -  0

 انًشاجعت انذاخهيت

     

تةةىفيش انًةةىاسد انبنةةشيت انالصيةةت نىمةةذاث  – 2

 انًشاجعت انذاخهيت

     

لبةةىل تىصةةيبث انًشاجةةع انةةذاخهي وانةةضاو  – 3

 انجهبث انًشاجع عهيهب بتُفيزهب 

     

االجتًبعةةةةةبث انًغةةةةةتًشة وانذوسيةةةةةت بةةةةةيٍ  – 4

 انًغئىل األول ويذيش انًشاجعت انذاخهيت

     

انتبعيةةةةةت االداسيةةةةةت وانىليفيةةةةةت نىمةةةةةذاث  – 5

 انًشاجعت انذاخهيت يببششة نهًغئىل األول .

     

انىليفيت نىمذاث انًشاجعت انذاخهيةت انتبعيت   -6

 يببششة نهًغئىل األول .

     

اعتًةةبد انخطةةت انغةةُىيت نهًشاجعةةت انذاخهيةةت  – 7

 وتىفيش انًتطهببث اندشوسيت نتُفيزهب

     

 عىايم أخشي دسجبء ركشهب   – 8

 

الخارجي علي أ  من العحامل التالية من حجهه نظرك يزيد من اعتماد المراجة السلال الخ مس:  
 عمل المراجة الداخلي؟

هوافق  

 جدا
 هحايد هوافق

غير 

 هوافق

غير هوافق 

 جدا

انخبةةةةشاث انًهُيةةةةت نهًةةةةشاجعيٍ انةةةةذاخهيٍ بىمةةةةذاث  - 0

 انًشاجعت انذاخهيت ببنجهبث انتي يشاجعىَهب

     

      CIAمصىل انًشاجع انذاخهي عهي شهبدة  – 2

انًشاجعةت انذاخهيةت وضىح انخطةت انغةُىيت نىمةذاث  – 3

ودله انُتبئج وانتىصيبث وكفبيةت أوساق ، وتُفيزهب بذله

 انعًم

     

أهًيةةةت يالمظةةةبث انًشاجعةةةت انذاخهيةةةت انةةةىاسدة فةةةي  – 4

 تمبسيش انًشاجع انذاخهي 

     

يىضةةةةىعيت واعةةةةتمالل انًشاجةةةةع انةةةةذاخهي وتبعيتةةةةه  – 5

االداسيةةت وانىليفيةةت ألعهةةي عةةهطت اداسيةةت د نهًغةةئىل 

 األول 

     

يذي انضاو انجهةبث انًشاجةع عهيهةب بتُفيةز يالمظةبث  – 6

 انًشاجع انذاخهي

     

 عىايم أخشي دسجبء ركشهب   – 7
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أ  من العحامل التالية من حجهه نظرك يملل عحامل ر يةية لزيادل  لفعالية ححدات السلال الس دس: 
 المراجعة الداخلية 

 
هوافق 

 جدا
 هحايد هوافق

غير 

 هوافق

غير 

هوافق 

 جدا

يغةبهًت ومةةذاث انًشاجعةت انذاخهيةةت فةي تحغةةيٍ  – 0

 َظى انشلببت انذاخهيت ببنجهت

     

يغةبهًت ومةةذاث انًشاجعةت انذاخهيةةت فةي تحغةةيٍ  – 2

 َظى اداسة انًخبطش ببنجهت 

     

َغةةةبت انتىصةةةيبث انًمبىنةةةت انةةةىاسدة فةةةي تمةةةبسيش  – 3

 انًشاجع انذاخهي يٍ لبم انًغئىل األول .

     

اعتًةةبد انًشاجةةع انخةةبسجي عهةةي عًةةم انًشاجةةع  – 4

 انذاخهي 

     

انخبةةشاث انًهُيةةت نةةذي انًةةشاجعيٍ انةةذاخهييٍ فةةي – 5

 ومذاث انًشاجعت انذاخهيت

     

إلجًةةةبني  CIAَغةةةبت انحبصةةةهيٍ عهةةةي شةةةهبدة  – 6

انًةةةةشاجعيٍ انةةةةذاخهييٍ فةةةةي ومةةةةذاث انًشاجعةةةةت 

 انذاخهيت .

     

      اعتمالنيت ويىضىعيت انًشاجع انذاخهي – 7

انتبعيةةت االداسيةةت وانىليفيةةت نىمةةذاث انًشاجعةةت  – 8

انذاخهيت ألعهي عهطت اداسيت في انجهت د انًغةئىل 

 األول  

     

عةةذو ليةةبو انًشاجةةع انةةذاخهي بؤعًةةبل تُفيزيةةت أو  – 9

 االشتشان في نجبٌ تُفيزيت

     

      انذعى انكبفي يٍ لبم انًغئىل األول  – 01

تةةىافش انعةةذد انكةةبفي يةةٍ انًةةشاجعيٍ انةةذاخهييٍ  – 00

 انًؤههيٍ نهميبو بؤَنطت انًشاجعت انذاخهيت .

     

االعتًبد عهي يصةبدس خبسجيةت نتمةذيى خةذيبث  – 02

 انًشاجعت انذاخهيت 

     

االعةةتعبَت  بًصةةبدس خبسجيةةت الَجةةبص خةةذيبث  - 03

 انًشاجعت انذاخهيت

     

وجةةةةىد يتخصةةةةص فةةةةي تكُىنىجيةةةةب أو تمُيةةةةت  - 04

 انًعهىيبث بىمذة انًشاجعت انذاخهيت

     

تبةةةبدل انتمةةةبسيش وأوساق انعًةةةم بةةةيٍ انًشاجةةةع  – 05

 انذاخهي وانخبسجي 

     

االنتةةضاو بًعةةبييش انًشاجعةةت انذاخهيةةت انصةةبدسة  – 06

 عُذ انميبو بؤَنطت انًشاجعت انذاخهيت  IIAعٍ 

     

      اكتنبف أكبش لذس يٍ األخطبء وانتالعببث – 07

  عىايم أخشي دسجبء ركشهب   – 08

 


