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 : الممخص
يانا َّليااسَّميااتنهَّالتدااوقَّانَّمااون نَّاراا الَّالعااومي نَّااااَّتداوقَّالتاالي  َّالاالا ياَّالتعاوننَّنالتسياا  ََّّن َّإ

َّمنَّارمن َّالمدمةَّأللا َّلملَّتلي قاَّ تيمَّنولتنلةَّ.ََّّل َّع َّ  َّالنحلةَّليسَّميتنهَّ
تانلةَّق ولةََّّالتلي  َّاللا ياَّاا نَّاتدقةَّمتورتَّالتعوننَّنالتسي  َّنتعق قَّن ونَّتأث  َّالنحثَّالىَّ دلف

َّأتدقةالتاالي  َّناا نَّنالتسياا  َّالتعااوننَّنمتااورتَّارهتمااومَّاننااا نتمثيااتَّملااايةَّالنحااثَّ.العماالَّالتاالي قاَّ
 (.لميدمَّتنلةَّميتنهَّيينوىليسَّممو سعاسَّالمطينبَّالميتنهَّل يبَّاللا يا

اماوَّ،ال لم اةََّّالحانم اةنااَّالتوسبَّالتطن قاَّتمثلَّمتتمعَّالنحثَّنأموسةَّنغالالَّنعالاهوَّأحالهَّالنحالاتَّ
اماوَّالتمالَّالنوحثاونَّلياسَّ،اموساةَّنغالالََّّااااييومَّنلعبَّتداوقَّالتالي  َّالالا ياَّتضمستَّل سةَّالنحثَّ

نلغاا ضََّّ،(َّماالي َّلا يااا06اريااتنوسةَّاأيااوسَّلتمااعَّالن وسااوتَّماانَّاااا الَّل سااةَّالنحااثَّنالتاااَّلااميتَّ 
نتاام َّاتاا ا َّا تنااو َّ،ارتونااةَّليااسَّاق اتدااوَّنقلااتَّارتونااوتَّنميااتن وتدوَّنااا َّمق ااوسَّل ااا تَّال موياااَّ

ارسحاا افَّ،نألثنااوتَّصااحةَّالا ضاا وتَّاتنعااتَّاريااول بَّارحصااول ةَّ النيااطَّالحيااوناََّّ،تالصاال َّنالثنااو
نارياتعوسةَّ،(R2ََّّمعومالَّالتحل الََّّ،F – TEST ،ارسحلا َّال طااَّالمتعالل،ارهم ةَّالسين ةَّ،المع و و
َّ.AMOSنSPSS V25ََّّنن سومجَّ

َّالتعوننَّنالتسي  َّنولتلي  َّاللا ياَّمنَّاهمَّالمتورتَّالتاَّتؤث َّااََّّالسَّموَّماوله َّاذَّتنصلَّالنحثَّ   ع ل 
التعوننََّّنمتورتاموَّنانصىسَّنض ن ةَّق ولةَّاهتمومَّارلا اتَّالميؤنلةََّّ،تنلةَّلملَّالملي َّاللا يا

َّالسلناتَّنالن شَّناللن اتَّالتل  ن َّاللا ياَّمنَّ اللَّلمل َّنولتلي   َّالتدوقَّ نالتسي   َّاا َّليعومي ن ة
عملَّن نحَّالا   َّالناحلَّمنَّاتلَّاضالىَّلنََّّتلت عَّالمليق نَّليسَّالَّ،اهم ةَّالتعوننَّنالتسي  حنلَّ

َّضمونَّالتنلةَّااَّال لمةَّالتاَّ قلمدو.
َّالملي َّاللا يا(. تنلةَّالعمل، التحي ن،  َّالتعوننَّنالتسي  ،الايموتَّالماتوح ةَّ:

The effect of cooperation and coordination in improving the quality of the 

work of the internal auditor 

Researcher/ Ali Majeed Issa,    dr.Fatima Saleh Al-Gharban 

College of Administration and Economics/Al-Mustansiriya University  

Abstracts: 

Cooperation and coordination between the individuals working in the internal 

audit body, whether at the level of the agency or at the unit level, is one of 

the important things to perform a quality audit work. 
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The research aims to show the effect of strengthening the areas of 

cooperation and coordination between the internal audit agencies in 

increasing the quality of the audit work. The research problem was (that the 

interest in the areas of cooperation and coordination between the internal 

audit agencies does not degrade the required level, which negatively affects 

the quality of their work). 

On the practical side, the research community represented the Baghdad 

Municipality, then one of the government service units, while the research 

sample included the departments and people of the internal audit body in the 

Municipality of Baghdad, and the researchers relied on the questionnaire as a 

basis for collecting data from the members of the research sample, which 

included (60) internal auditors, and for the purpose of answering Its 

paragraphs distributed the answers and their levels according to the five-point 

Likert scale, and a test of validity and reliability was carried out. 

The research concluded that cooperation and coordination in internal auditing 

is one of the most important areas that affect the quality of the work of the 

internal auditor. It also recommended the need to increase the interest of the 

responsible departments in the areas of cooperation and coordination in 

internal auditing through conducting seminars, workshops and training 

courses for employees of the agency on the importance of cooperation and 

coordination, as well as On encouraging auditors to work in a team spirit in 

order to ensure quality in the service they provide. 

Keywords: (cooperation and coordination, improvement, quality of work, 

internal auditor) 

  :لمقدمةا
َّ  ع ل َّ َّالنحلة َّميتنه َّليس َّنالتسي   َّالتسظ م ةالتعونن َّنت ل لنََّّارلاة َّمنا لَّالضنط لا ة

َّ تَّالنحلة َّمسنلال َّنالاومية َّالصح حة َّاريتاولة َّلننَّ ح َّنتسم تدو َّالمنا ل تيك
َّ   اقَّنلالَّأان َّليسَّق ولةَّإستوت ةَّالمنا لَّالنل  ةَّنالحاوظَّلي دوَّلن َّالقمناذ،اي اف

اموَّليسَّميتنهَّنظ اةَّ،ناليينا وتَّنارلا َّالنظ ااَّالت لََّّالعاليوتَّتحي نمنَّ اللَّ
َّلملَّ َّتنلة َّلتحي ن َّاريوي ة َّالمتطينوت َّمن َّنالتسي   َّالتعونن َّ  ع ل  َّاللا يا التلي  

السَّانال َّنل  ةَّالتلي ق ةَّ تطينوسوطةَّالمدوماموَّانَّالتعوننَّنالتسي  َّ،الملي َّاللا ياَّ
سوينةَّنتقل مَّالللمَّالمولوَّنالمعسنوَّلدمَّننولتولاَّلهَّاان ةَّمنَّذنوَّالمؤهلَّنال ن ةَّالم

َّالنحلةَّ َّاا ال َّنويا َّان َّلاللا ة َّينا  َّالمقلمه َّال لمة َّتنلة َّتحي ن َّاا َّا تونا لن 
َّ.نالمتتمع
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 ودراسات سابقة  منهجية البحث:  االول لمحورا
 اواًل : منهجية البحث 

 مشكمة البحث  -1
اااااااَّتي صاااااتَّملاااااايةَّالنحاااااثََّّ نالااااالا ي َّ  نمااااانَّ ااااااللَّاياااااتق ا َّناياااااعَّلمااااالَّالماااااليق

انَّارهتماااااااااومَّنمتاااااااااورتَّالتعاااااااااوننَّنالتسيااااااااا  َّنااااااااا نَّأتدقةالتااااااااالي  َّالااااااااالا ياَّل يااااااااابَّ 
َّ(.الميتنهَّالمطينبَّممو سعاسَّيينوىليسَّميتنهَّتنلةَّلميدم

 أهداف البحث -2
َّ: دلفَّالنحثَّالسَّ

 ااَّتنلةَّلملَّالملي َّاللا يا.تأث  َّالتعوننَّنالتسي  َّن ونَّ -
َّتنلةلملَّتحي نَّمنَّاتلَّاتدقةَّالتلي  َّاللا ياَّن نالتعوننَّنالتسي  َّتعق قَّ -

َّاللا يا.َّالملي 
 أهمية  البحث  -3

َّالنحثَّ َّأهم ة َّالتلي  َّاللا ياَّتسنع َّااَّمنَّاهم ة َّنحت َّقان ة َّ ل يوى َّمانسىو َّ  عل َّ اذ
اهم ةَّتنلةَّلملَّالملي َّاضالىَّلنَّ،اوليةالد الَّالتسظ ماَّلينحلةَّااَّظلَّنتنلَّالا ةَّ

َّ َّالمحن و َّلن ه  َّ الل َّمن َّاللا يا َّاا َّالنحلة َّاسلطة َّنتقن م َّالتعوننََّّ،تق  م ناهم ة
َّاللا يا.َّلملَّالملي َّتنلةَّااَّلتأث  ه ََّّن نَّاتدقةَّالتلي  َّاللا يانالتسي  َّ

َّ
 فرضية البحث  -4

َّالا ض ةَّال ل يةَّ:َّ يتسلَّالنحثَّالس
َّمعس) َّتأث   َّ اانتل َّاحصول ة َّ َّلرلة َّذن َّلنو َّتنلة َّنالتسي قاا َّالملي َّيتعونن لمل

 .ََّّ(اللا يا
 مجتمع وعينة البحث -5

َّ َّالنحث َّمتتمع َّن تمثل َّنغلال َّم تنطةَّوموسة َّالغ   َّال لم ة َّالحانم ة َّالنحلات احله
َّمه َّتدوقَّالتلي  َّاللا ياَّالتونعَّرموسةَّنغلالَّناواةَّاييواموَّل سةَّالنحثَّتضمستَّننقا ةَّ،
َّييطةََّّ،نلعنه َّ َّاليس َّتمثل َّنالتلي   َّال يونة َّلال ة َّلانن َّتو  َّالع سة َّهذه َّا ت و  نان
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َّالح َّاتل َّمن َّتق  مدو َّلن َّنميؤنلة َّنغلال َّاموسة َّمنا ل َّاواة َّليس َّلي دوَّتلي ق ة اوظ
 .ااؤَّناوللَّنضمونَّايت لامدوَّنلال

 المنهج المستخدم بالبحث ووسائل جمع البيانات  -6
َّالنحث َّلملاية َّاليي مة َّالمعولتة َّ،َّمنَّاتل ااَّالتوسبَّالتطن قاََّّالتملتَّاريتنوسة

نالتاَّاللتَّايتسولاىَّالسَّالحقول َّالعيم ةَّ،اأيوسَّلتمعَّالن وسوتَّمنَّاا الَّل سةَّالنحثَّ
َّ َّال وصة َّارلن وت َّاا َّن لت َّارتونوتَّ،التا َّنقلت َّاق اتدو َّليس َّارتونة نلغ ض

نصنرىَّالسََّّنالثنوتنتم َّات ا َّا تنو َّالصل َّ،نميتن وتدوَّنا َّمق وسَّل ا تَّال موياَّ
َّ.َّتحي لَّنتاي  َّالستولجَّ
َّثانيًا: دراسات سابقة  

 تضاامنَّالقياامَّالثااوساَّماانَّالمحاان َّارنلَّايتع اضااوىَّلاانعضَّالل ايااوتَّارتسن ااةَّاليااونقةَّ
َّ.نالتاَّلدوَّصيةَّنمنضنعَّالل ايةَّالحول ة

 ( 2016Usang&Salim,. دراسة )1
لسنانَّ
 الل اية

Dimensions of Internal Audit Quality and 
Performance of Local Governments . 

 "أبعاد جودة التدقيق الداخمي وأداء الحكومات المحمية "

هلفَّ
 الل اية

هاالاتَّهااذهَّالل ايااةَّالااسَّل ايااةَّانعااولَّتاانلةَّالتاالي  َّالاالا ياَّنتحل االَّاوَّ
ميااوهمةَّالتاالي  َّالاالا ياَّلماانَّأنعااولَّتاانلةَّالتاالي  َّالاالا ياَّااثاا َّأهم ااةَّ

ننوللاالَّالاذوَّ  يادمَّاااَّ،اااَّس ت   وََّّالحانماةَّالمحي اةااَّتحيا نَّألا َّ
 الايولَّارلا وَّنالمولاَّنغ  هوَّ.َّمعولتةَّاليينا وتَّاليين ةَّمثل

ل سةَّ
 الل اية

اتَّالحانم ااااةَّالتاااالي  َّالاااالا ياَّااااااَّالنحااااليياااامَّ(َّ لاااا س301َّلااااميتَّ 
 المحي ةَّااَّس ت   وَّ

ارلاةَّ
 الميت لمة

َّايتنوسة.

التااال  بَّ،حاااللتَّانعاااولَّتااانلةَّالتااالي  َّالااالا ياَّناااااو ةَّالتااالي  َّالااالا ياَّ اريتستوتوت
 نللمَّارلا ةَّ.َّ،اريتقاللَّالتسظ ماَّ،نالتطن  َّ
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َّ

َّ

َّالتنص وت
ضااا ن ةَّالتاااقامَّمياااؤنلاَّالحانماااوتَّالمحي اااةَّاتتاااوهَّتعق اااقَّتااانلةَّالتااالي  َّ

َّاللا ياَّاذَّ يدمََّّالتلي  َّاللا ياَّااَّمعولتةَّحورتَّاللَّاأللا َّ.

2. (Zeyn,2018 ) 
لسنانَّ
 الل اية

The Effect of Internal Audit Quality on Financial 
AccountabilityQuality at Local Government. 

 جودةالمساءلةالماليةفيالحكومةالمحمية"في "أثرجودةالتدقيقالداخمي

هلفَّ
 الل اية

هلاتدذهولل ايةالىتحل للن التلي قوللا ي ا ولنحلاتوريتصول ةالحانم ةاذت ع ل َّ
نظ اةإلا  ةناستنلةلماللمليقوللا ي مدمةليغو ةانسد   يدما تحي سولميو لة

أيويالت وذالق ا،المول ةنتقل متقو   مول ةمنثنية ناسولتقو   المول ةالمنثنيةت ع ل 
 . اتمسقنألصحونولمصولح

ل سةَّ
 الل اية

 ه لةالتات لولحانم ةَّااَّاسلسني و.

ارلاةَّ
 الميت لمة

 ايتنوسة.

تنصيتولل اياااةالىوسيمدو ةالمليقولل ي لن ا تحق قتنلةلميد نلدورث الان  ا تح اريتستوتوت
 ي ستنلةالتقو   المول ةَّ.

ض ن ةَّارهتمومَّنولمتاورتَّالتااَّتعاققَّمانَّمداو ةَّالمالي َّالالا ياَّمثالََّّالتنص وت
َّالتل  بَّ.

3. (Deab Abid,2019) 
لسنانَّ
 الل اية

The Impact Availability of the Components of 
Internal Auditing By Adding Value in Government 
Units in Iraq. 
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َّ

 فرمكوناتالتدقيقالداخميبإضافةقيمةلموحداتالحكوميةفيالعراق"ا"أثرتو 
هلفَّ
 الل اية

ولل ايةالىولتع اعيىلن التلي قوللا ي ا إضواةي مةلينحلةاريتصول ة.  هلاتدذه 

ل سةَّ
 الل اية

لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللَّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانَّنحلاتولتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي  َّالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا ياَّ
توإلل اا ةناألاول م  سولمت صص سا ولمحوياااااااااااانةنالتلي  َّنالد لآناإللا اتولعومة
 ااَّالع ا .

ارلاةَّ
 الميت لمة

 ايتنوسة.

 اريتستوتوت

مس اللق ويااااو ةنتنلةلماللمليقوللا ياَّ مااانَّالتعاا فَّنتنصاايتَّالااسَّاسااهَّ
ليااااااااااااااااااااااااسَّلن َّالتاااااااااااااااااااااااالي  َّالاااااااااااااااااااااااالا ياَّااااااااااااااااااااااااااَّاضااااااااااااااااااااااااواةَّي مااااااااااااااااااااااااةَّ

َّامونحللتمتورتولق مةالت  ض ادو.
 

َّالتنص وت
ولل ايةنض ن ةنضعمعو   محي ةليتلي قوللا يا،نآل وتمسوياااااانةلتنظ نانصتدذه 
 انتسوننولمنظا سولعومي سا وييومولتلي قوللا يا،نضاا ن ةارهتمومندممس اللتل َّ

َّ ندمعيىويت لامولتقس وتولحل ثة،نا  ضولدميال تنو اتوللن  ةنغ  هو

4.   (Alhosban& Altarawneh,2021) 
 The Role of Management and Teamwork inَّلسنانَّالل اية

Helping the Internal Auditor to Cope with IT 
Environment. 

 عمى الداخمي المدقق مساعدة في لجماعي والعمال "دوراإلدارة
 المعمومات" تكنولوجيا بيئة مع التعامل

الا ةَّالعملَّنالعملَّن نحَّالا   َّالناحلَّن نَّالمليق نََّّلن َّتحل ل هلفَّالل اية
 الحل ثة.َّاإللات نس ةَّارتصولَّألناتَّايت لامَّمنَّ اللَّاللا ي  ن
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تحيااا نَّمتورتَّالتعاااوننَّنالتسيااا  َّنولتااالي  َّالااالا ي منَّاتااالَّاذيااا تما دذاالنحثولت ا قليى
َّتنلةَّلملَّالملي َّاللا يا.

َّالتعاون و التنسيق عمى مستوى التدقيق الداخمي مجاالت الثاني :المحور 
ا نَّأوَّلمي ااااااةَّلا اااااالَّانَّالداااااالفَّماااااانَّنظ اااااااةَّالتلي اااااا َّاللا ياااااااَّاوسااااااتَّلالمااااااوَّلتحيااااا

ماااااانَّلااااااأسدوَّأنَّتااااااؤلوَّإلااااااسَّتحياااااا نَّايااات لامَّالمااانا لَّنت ا ااااااضَّالم وطاااااا َّ ََّّالنحااالة
,2021:1Rehmanَّ.)َّ

َّمنَّاذا للتَّارط افَّالميتا لة ََّّح  َّتدوتَّها َّن مية َّاللا يا َّاالدارة العمياالتلي  
نتتمثلَّااَّمعونسةَّارلا ةَّالعي وَّليسَّت ل لَّي ا تدوَّلنَّط   َّتحل لَّارسح ااوتَّنتناا َّ
تأا لاتَّلنَّا ا ةَّتسا ذَّال ططَّنالي ويوتَّمنَّ اللَّتقل مَّتأا لاتَّحنلَّملهَّالتقامَّ

االدارة ،ي موتَّارلا ةَّالعي وَّنااو ةَّايت لامَّالمنا لَّنااو ةَّلوغياَّالنظولفَّالعومي نَّلتع
لمَّتتحق َّمولمَّتتناا َّليسَّتسا ذَّارسلطةَّح ثَّانَّاهلافَّارسلطةََّّالتشغيمية والعاممين

َّ َّنتطن  َّليعومي ن َّالتقامدم َّمله َّنتق  م َّلق وسَّارلا  َّنت ي وتَّنتل  بَّنمعو    حنااق
تاننَّاوَّانَّالا ةَّالنحلاتَّاريتصول ةَّالحانم ةََّّالحكومة،وَّارسظمةَّنالقناس نََّّنغ  ه

َّ َّناان  َّاولل َّنلال َّاذ َّ تطيب َّمتولَّذلك َّاا َّارلا  َّنتقن م َّالميولية َّمن َّسنع تناا 
َّ َّاللا يا َّالملي  َّلوت  َّليس َّهذا َّن قع َّالمنا ل المستفيدون من خدمات ،ايت لام

َّاريتصول ةَّاالدارات الحكومية َّالنحلة َّ لموتَّلل الحَّاوَّان َّلتقل م َّتيعس َّالحانم ة
المتتمعَّن قعَّليسَّلوت َّالملي َّاللا ياَّمتونعةَّتع  فَّالنحلاتَّنول لموتَّننحقن َّ

 ل سةَّالل اية
لاااااااااااللمنَّارااااااااااااول م  نَّاااااااااااااَّييااااااااااامَّالمحويااااااااااانةَّ،اي اااااااااااةَّارلا ةَّ

َّناريتصول،تومعةَّالعقنة،ار لن.
 ل ايةَّتحي ي ةَّ. ارلاةَّالميت لمة

َّماليق نَّلا ي ا نَّمانَّذنوَّالت صاصَّنال نا ةَّاااَّهسولكَّحوتاةإلس اريتستوتوت
 المعينموت.َّأمن

َّالتنص وت
انصاااتَّنضااا ن ةَّتاااناا َّماااليق نَّمااانَّذنوَّالت صاااصَّنال نااا ةَّاااااَّ

المعينموت،اضااالىَّلاانَّتااناا َّالتاال  بَّالمسوياابَّلداامَّااااََّّمتااوألمن
َّهذاَّالمتول.
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َّار َّنمتونعة َّمسدو َّللاونهالميتا ل ن ََّّيتتونة َّالمعس ة َّارييوم َّمع المدقق ،الميتا ل ن
َّالخارجي  َّتسي  َّمتدنلاتَّالملي َّال و تاَّنالملي َّاللا ياَّلتقي ل َّمن التدنلَّرنل

َّااَّتحل لَّسقوطَّالضعفَّنار طو َّااَّارسلطةَّنانتهَّال الفَّموَّ نضمونَّتلي  َّاوف 
َّ(َّ.09-9602َّ:06،ولون نَّارلا ةَّنميؤنلاَّارسلطةَّ ل نانَّال يونةَّالمول ةَّارتح

العاااااااومي نَّاااااااااَّاتداااااااقةَّالتااااااالي  َّالااااااالا ياَّنارلا ةََّّالتعاااااااوننَّنالتسيااااااا  َّماااااااون ناماااااااوَّانَّ
نناااااوياَّااااااا الَّالنحااااالةَّمدااااامَّتااااالاىَّاااااااَّتحيااااا نَّتااااانلةَّلمااااالَّالمااااالي َّالااااالا ياَّلاااااذاَّااااااالَّ
معدااااالَّالماااااليق نَّالااااالا ي  نَّلياااااسَّضااااا ن ةَّانَّ ااااااننَّهسولاااااكَّتاولااااالَّمتناصااااالَّنمنولااااا َّ
َّمااااااون نَّالمليق سوساياااااادمَّنمعااااااولا ةَّالتاااااالي  َّالاااااالا ياَّناااااااذلكَّالحااااااولَّمااااااعَّارلا ةَّالعي ااااااو
نالتدااااااوتَّال يون ااااااةَّال و ت ااااااةَّمااااااعَّتااااااناا َّلاااااا نطَّلاااااالمَّتااااااأث  َّذلااااااكَّليااااااسَّايااااااتقالل ةَّ

َّ.(َّ:70IIA,2020 نح ول ةَّنمنضنل ةَّالملي َّاللا ياَّ
نانَّتياااااد لَّالتعاااااوننَّنالتسيااااا  َّماااااون نَّاراااااا الَّالعاااااومي نَّاااااااَّاتداااااقةَّالتااااالي  َّالااااالا ياَّ

لعماااااالَّ قااااااعَّليااااااسَّلااااااوت َّالا ةَّالنحاااااالةَّنالا ةَّالتاااااالي  َّالاااااالا ياَّماااااانَّ اااااااللَّتلاااااات عَّا
ناااااااااا نحَّالا  اااااااااا َّنضااااااااااعدوَّار لااااااااااولاتَّنارسظمااااااااااةَّالتاااااااااااَّتااااااااااللمَّمتااااااااااورتَّالتعااااااااااوننَّ

َّ(َّ.Alhosban&Altarawneh,2021:166نالتسي   
َّ َّتقلم َّممو َّسيت يص َّتحي ن َّاا َّنالتسي   َّالتعونن َّالنظ ااَّ  يدم َّناليينك العالية

َّمنَّالتلي  َّاللا ياَّتحق  َّنَّ َّليملي َّاللا ياَّمعَّارط افَّالميتا لة لهَّنَّارلا َّالت ل
َّااَّتحي نَّتنلةَّلميه َّ.َّتأث  

 التدقيق الداخميجودة : ثالثالمحور ال
 في الوحدة االقتصادية  التدقيق الداخمي -1

Audireََّّمصطيحَّالتلي  َّ أتاَّمنَّالايمةَّالالت س ةَّ  تعنلَّسلأةَّ،(َّنتعساَّ"اريتموع"
  تنطَّيت اَّاذاَّإسالدلَّتلو لقَّاألان َّميكَّ،َّنَّالمص   نََّّ،التلي  َّمسذَّقمنَّاآللن   نَّ

حلنثَّالتلي  َّاللا ياَّنالتلي  َّال و تاَّا تنوطىوَّنث قىوَّنتطن َّاألقمةَّاريتصول ةَّلعومَّ
ََّّم0292 َّالمتحلة َّالنر وت َّنت ا ضَّالض البَّاا َّمدتم ن َّالعمل َّأ نوب َّاون ح سمو

َّالض البَّ َّنولمعومالتَّنالتاَّتنلل َّالحيونوتَّال وصة َّتحي لَّتم ع َّمنَّ الل نال ينم
َّالملي لملَّتو    وىَّاونَّ  سظ َّإلسَّ،(Daniela,2009:238 أتلَّتقي يدوَّمنَّينمنال َّ
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ليسَّأسهَّمت لَّنظ اةَّص وسةَّمسوينةَّلييتالتَّالمحوين ةَّنحمو ةَّااَّالنحلةََّّاللا يا
َّ َّنارلتقام َّنوالمنتنلات َّناإلت ا ات َّلي ويوت َّاسه  َّار َّ ضع َّالقمن َّتغ   َّمادنمه َّمع

َّنَّلتغ اَّ َّتغط ته َّنسطو  َّنتع  اه َّالمليق  نَّنور صََّّسدتهم اتَّان  ة َّتأي سَّمعدل لسل
ََّّ(IIAاللا ي  نَّ  َّليسَّلوتقه ََّّم0290يسة َّنالذوَّا ذ َّارم  ا ة ااَّالنر وتَّالمتحلة

َّح ثَّل ادوَّ،تطن  َّهذهَّالنظ اةَّ ليسَّأسدوَّنظ اةَّتق  مَّميتقيةَّ تمَّإسلوؤهوَّااَّنلا وته 
تعملَّامقنلَّلي لمةَّناذلكَّإسدوَّألاةَّ يون ةَّتعملَّمنَّ اللَّاحصَّنتق  مَّللا لَّالنحلةَّ
أسلطةَّوليسَّاسدَّل ادوم9669ََّّااَّلومَّنَّ،ارلناتَّال يون ةَّار  هي ةَّلوناملهَّااو ةَّ

َّ َّنمنضنل ة َّنتحي نََّّدلفنيتلو اتَّارتأا لاتَّنَّالتناا َّميتقية َّي مة عمي وتَّالإضواة
َّ َّالنحلة َّارهلاالا ل َّتحق   َّاا َّنتحي نََّّنوتنوعل يوللهو َّلتق  م َّنمسضنط َّمسظم سدج

التلي  َّاللا ياَّلملَّعَّسطو َّتنيل .َّالحنامةال يونةَّنَّي ةَّإلا ةَّالم وط َّنلمي وتَّلوا
َّارمن  ََّّل لمل َّليسَّالمول ة َّالمتورت َّاواة َّنتحي ن َّالم وط  َّتق  م َّمن َّ قونيدو نمو
َّ.(Tackie&et.al.,2016:184ميتنهَّالنحلة 

 اهداف عمل المدقق الداخمي -2
المول ااااااةََّّنولي ويااااااوتَّارلتااااااقامليااااااسَّضاااااامونََّّاهاااااالافَّلماااااالَّالماااااالي َّالاااااالا يا اااااااقتَّت

لياااااسَّتحق ااااا َّأهااااالاادوَّمااااانَّ ااااااللََّّلنحااااالةاَّةياااااوللماضاااااالىَّلااااانَّ،المنتنلاتنحمو اااااةَّ
لا ةَّالم اااااااااااوط َّنال يوناااااااااااةَّالحناماااااااااااةَّنَّي اااااااااااةَّلمي اااااااااااوتَّلووىحنلَّاتق  ماااااااااااتنا  َّ تين اااااااااااةَّنَّ،ا 

ينمااااااااااوتَّالمنثنيااااااااااةَّنالماللمااااااااااةَّحنلَّالن وسااااااااااوتَّنالمعالمصااااااااااولحأصااااااااااحوبََّّاحت وتااااااااااوت
مياااااتن وتَّالنحااااالةَّنالمتتماااااعَّأ  ااااا ىاَّاضاااااواةَّي ماااااةَّنلياااااسَّتم اااااعَّ،ننولنياااااتَّالمسويااااابَّ

 Turetken&et.al,2020:3).َّ
 اهمية عمل المدقق الداخمي  -3

تسنااااااعَّاهم ااااااةَّلماااااالَّالماااااالي َّالاااااالا ياَّااااااااَّالنحاااااالةَّاريتصااااااول ةََّّااااااااَّضاااااامونَّتااااااناا ه َّ
الاوليااااااةَّاريااااااتتونةَّ،الحمو ااااااةَّالمسوياااااانةَّلمنتاااااانلاتَّالنحاااااالةََّّ، ناا معينمااااااوتَّمنثنيااااااة
تيااااااااد لَّنَّ،ااااااااااَّتحق اااااااا َّاهاااااااالافَّالنحاااااااالةَّنالا تدااااااااوَّنوللااااااااالَّاليي مَّلم ااااااااوط َّالالاااااااال

لينحاااالةَّليااااسَّي ااااةَّالتلااااغ ي ةَّلوالانَّال يونااااةَّتق اااا مَّاولي ااااةَّلمي ااااوتَّالحنامااااةَّماااانَّ اااااللَّ
سقااااااوطََّّااااااااَّتحل اااااالَّالان اااااا َّيعماااااالَّالماااااالي َّالاااااالا ياَّالاااااالن ا،الصااااااع لَّالمااااااولاَّنارلا و
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 عمااااالَّنمثوناااااةَّسظاااااومَّلألمااااانَّالماااااولاََّّالماااااولاَّلينحااااالةاذالضاااااعفَّنالتدل ااااالاتَّاااااااَّاأللا َّ
 (.Umaralievich&Jurayevna,2020:1 اللا ياَّنسظومَّاإلسذا َّالمنا 

 العمل التدقيقيجودة  -4
َّ َّاا َّالتلي قا َّلليعمل َّنينالل َّاصنل َّاريتصول ة َّمنََّّمو يته َّمالنحلة َّاغ  ه َّ  ع ل  اذ

ا ياَّانسهَّ ناا َّ لمةَّسحنَّالمتتمعَّننولتولاَّ تطيبَّلملَّالملي َّالل،ارلمولَّار  هَّ
َّ  َّ َّناتقون َّلقي ة َّليق مَّناتيبَّمدو اتَّ وصة َّالعومة َّنولقنالل َّنالتل  بَّنارلتقام ولتعي م

ليسَّاسدوإماوس ةَّتحق  َّاليسََّّتنلةَّلملَّالملي َّاللا ياَّاذَّل  ات،ناليينكَّالنظ اا
مساعةَّاني مةَّمماسةَّلينحلةَّمنَّ اللَّيل ةَّالملي َّاللا ياَّليسَّااتلوفَّسقوطَّالضعفَّ

اسدوَّملهَّالتقامَّليسَّنل  اتَّ،ااَّال يونةَّاللا ي ة،َّنتقل مََّّالتنص وتَّالالقمةََّّلمعولتتدو
العومي نَّااَّمتولَّالتلي  َّاللا ياَّنمعو   َّنينالالَّاليينكَّالنظ ااَّأثسو َّالق ومَّنولعملَّ

َّلملَّالملي َّاللا ياIIAَّنل فَّ َّ،(Ajila&Zaqeeb,2017: 67التلي قاَّ  َّتنلة )
َّالتقَّ َّمله َّالعمال  القنولننوسدو َّتنيعوت َّنتين ة َّمنَّامه َّالنظ ا ة َّنولميؤنل وت َّنالناو  )

ح ثَّتلتملَّتنلةَّالعملَّ، اللَّارلتقامَّنولمعو   َّنيناللَّاليينكَّالنظ ا ةَّنار الي ةَّ
َّ َّالمدس ة َّنالعسو ة َّالااو ة َّليس َّالميتم َّاالتلي قا َّنالتحي ن َّنولتطن   َّالق وم َّن لالقمة

َّلتع  اوتَّحنَّ(.IIA,2020:3نارلتقامَّنولمعو   َّنالقناللَّ  للتَّتنلةَّلملَّالملي َّناقوى
 مانَّالقنلَّنأنَّتنلةَّاذَّ،م9602ََّّ(َّليسةIIAَّلن َّةنمعو   َّالتلي  َّاللا ياَّالصول َّ

َّمون نَّ َّالنظ ا ةَّنارلا َّالنظ ااَّنالتناصلَّالت ل لملَّالملي َّاللا ياَّتتمثلَّنولعالية
الملي َّنالميتا ل نَّمنَّارلمولَّالتاَّ ؤل دوَّينا َّارلا ةَّننوياَّاييومَّالنحلةَّانَّالقنولنَّ

َّ و جَّالنحلةَّ.
 عمل اجهزة التدقيق الداخمي: التحسين بجودة  رابعالمحور ال

ارنلَّنولميتالفَّأوَّالالفَّلنَّ،(َّثالثَّالنا َّليملي َّاللا ياَّااَّالنحلةIIAَّحلل 
َّنتل  صَّالملاالت َّنارحت ول َّ،ار طو  َّالمسوينة َّالحينل َّتقل م َّأو َّالمحيل َّ،الثوسا

َّارحت وج َّلسل َّالسَّارلا ة َّالملن ة َّأوَّتقل م َّالمليقننََّّ،اذنالميتلو   تبَّانَّ حصل
ااَّ ؤلننَّناذلكَّاواةَّالاولَّالللمَّالمسويبَّلمسوينةَّاللا ي  نَّليسَّالتعي مَّنال ن ةَّا

َّ  َّ َّلول ة َّنتنلة َّانَّ،(IIA,2020:4-8ناتندم َّاللا ياََّّنألتل َّالملي  َّلمل  متوق
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تحتوجَّنظ اةَّالتلي  َّاللا ياَّااَّالنحلةَّالسَّتناا َّلللَّمسويبَّمنَّالمليق نََّّ،نولتنلةَّ
َّ اللََّّ َّمن َّت اتيب َّالتا َّالمسوينة َّالمدو ات َّمن َّالصح ح َّالمق ج َّ متيانن اللا ي  ن

 صَّالتل  بَّناذلكَّمنَّتناا َّاَّ،قمس ةَّمسوينةَّو يةَّااَّماونَّالعملَّناقوىَّلات اتالمم
منَّتناا َّمليق نَّ تمتعننَّنمؤهالتَّليم ةَّمسوينةَّاذاَّتمانَّاالىََّّاضالىَّلن،المسويبَّ

َّ.(Plant&et.al,2019:34ال ن ةَّنالمؤهلَّليسَّااتيوبَّالملي َّمعو فَّنايعة 
َّنَّ (َّانعولَّتنلةَّلملَّالملي َّنولااو ةَّاوَّالا PCAOBَّ متييول يونةالمحوين ةحللامو

َّا َّمؤهالتَّالمدوم َّذنو َّمليق ن َّالس لمناية
اضالىَّلنَّذلكَّانَّلتناا َّارلناتَّنالنيوللَّ،(Bello&et.al,2018:185مسوينة ن ن ة

َّالتاسنلنت ةَّاللالمةَّلعملَّالملي َّاللا ياَّااَّالنحلةَّاث َّان  َّااَّتحي نَّتنلةَّلميه َّ
َّتيدمَّااَّالحلَّ ي لةَّارستوقَّمتولَّالتاللبَّنولن وسوتَّاضالىَّلسنلالَّان  َّااَّنَّح ث 

َّ(.Bshayreh&et.al.,2019:9 َّنغ  هونليةَّننضنحَّالمعينمةَّالتاَّ قلمدوَّالمليق
َّنمتورتَّ َّت ا قَّارهتموم نولتلي  َّاللا ياََّّالتعوننَّنالتسي  ن  هَّالنوحثونَّانَّاهم ة

َّ.تنلةَّلملَّالملي َّاللا ياَّانسه َّ ؤث ااَّ
َّ

 المحور الخامس : الجانب العممي 
 التحميل الوصفي لمستوى اجابات العينة عمى فقرات متغيري البحث   -1

َّ َّالنوحثون َّناموَّ يتع ن َّاق اتَّاريتنوسة َّليس َّالع سة َّأا ال َّتل توتَّايتتونة نمصاناة
َّ:(0َّمن نَّااَّتلنلَّ 

َّ(0ََّّتلنلَّ َّ
َّمصاناةَّتل توتَّايتتونةَّأا الَّالع سةَّليسَّاق اتَّاريتنوسة

َّالالة
تل توتَّ
مق وسَّ
Likertَّ

تل توتَّايتتونةَّليسَّ
َّاقا اتَّاريتناوسة

ي مةَّالنياطَّالحياوناَّالم تاحَّ
َّالات ةمحصان ةَّضمانَّ

ميتانهَّ
ايتتونةَّ
أا الَّ
َّالع سة

مس اض00.1ََّّ-0ََّّللمَّارتاو َّنللة0ََّّاألنلس



 هـ1111-م  2022. لسٌة ( 1الثالث/ هلحق) /العذدرابع /الوجلذ ال رابعةهجلة الذراسات الوستذاهة . السٌة ال

 

 889 

َّ.(اللالَّالنوحثون المصل :
نَّ يتع ضَّالنوحثونَّللةَّاتونوتَّالع سةَّحنلَّمحتن وتَّاق اتَّايتنوسةَّالنحثَّنالمتعيقةَّ

َّالتلي  َّاللا ياالتعوننَّنالتسي  َّنولمتغ  َّالميتقلَّ َّايتعونََّّ،نالمتغ  َّالتونعَّتنلة إذ
َّ َّالسين ة متننلةَّالنوحثونَّنولتا ا اتَّنارنيوطَّالحيون ةَّنارسح ااوتَّالمع و  ةَّنارهم ة

(َّا لاىَّاموَّاا06َّالستولجَّنموَّ تناا َّمعَّاتونوتَّاا الَّالع سةَّالنولغَّلللهمَّ نتعي  َّليسَّ
َّ(.0(َّنلال 9تلنلَّ 

َّ(2ََّّتلنلَّ َّ
َّتقلَّنالتونعاق اتَّالمتغ  َّالميللةَّاتونوتَّاا الَّالع سةَّليسََّّ

َّ.(V25SPSSَّليسَّنا َّا ا َّل سةَّالنحثَّنمعط وتََّّونالمصل :َّاللالَّالنوحث 
َّ

َّتلاىَّ
َّمس اض9.06ََّّ-0.16َّللمَّارتاو 9ََّّالثوس ة
 معتدل 6.2. - 06.2 محايد  3 الثالثة

 مرتفع 602. -4.40 االتفاق  . الرابعة

 5 - 602. االتفاق  بشدة 5 الخامسة
مرتفع 

 جدا  

َّ(6.16َّ(َّ=َّ 5ََّّ ََّّ\(9َّ=0ََّّ-5مصاناةَّتل توتَّايتتونةَّالع سةَّ=َّ طنلَّالالةَّااَّ

 ال مق

 المق وس

النيطَّ
الحيوناَّ
 المنقنن

ارسح افَّ
 المع و و

األهم ةَّ
 السين ة
% 

ينةَّ
 ارتونة

 
ميتنهَّ
 ارتونة

 

اتا َّ
 نللة

 محو ل اتا 
رَّ
 اتا 

رَّ
اتا َّ
 نللة

5 9 0 9 0 
السيبَّالملن ةَّلالَّاتونةَّحيبَّ

َّار ت و ات
X   م تاع ارساو  %81.98 0.88600 4.0991َّالتعوننَّنالتسي 
Y م تاع ارساو َّ %83.03 0.81198 4.1514 تنلةَّالتلي  َّاللا يا 



 هـ1111-م  2022. لسٌة ( 1الثالث/ هلحق) /العذدرابع /الوجلذ ال رابعةهجلة الذراسات الوستذاهة . السٌة ال

 

 898 

 ( 1شكل ) 
عيسَّنا َّللةَّاتونوتَّالع سةولتعوننَّنالتسي قتنق عَّاق ات

َّ
َّ(.V25 SPSSَّاللالالنوحثوسعيىناقو ا ل سةالنحثنمعط وت المصل :َّ

 ق الداخمي.   عمل المدقفي جودة  التعاون والتنسيقتأثير   -2
َّالنوحث ََّّون يتع ن َّ  َّ F - TESTََّّنو تنو  َّا ض ة َّصحة َّإلظدو  التعوننَّتأث  َّ(

،َّإذَّيتقنلَّا ض ةَّالتأث  َّلسلموَّتاننَّالق مةَّلملَّالملي َّاللا ياَّااَّتنلةَّنالتسي  َّ
(،َّاوَّيننل6.65ََّّالمحتينةَّأصغ َّمنَّميتنهَّمعسن ةَّ َّ(F ارحتمول ةَّالمسوظ ةَّلق مة

َّلع ضَّسينةَّتاي  25ََّّالا ض ةَّنسينةَّ َّ ليتغ  اتَّالتاََّّالتعوننَّنالتسي  %َّ(،َّأمو
َّالنوحث َّ عنل َّاللا يا َّالتلي   َّتنلة َّليس َّ%َّونتط أ َّالتحل ل َّمعوماال R2َّليس

 Coefficient Of DeterXinationََّّااَّهذهَّالم حيةَّمنَّالتحي لََّّون(َّن قنمَّالنوحث
َّ.نأ تنو َّالا ض ة
ااَّالمتغ  َّالمتغ  َّالميتقلَّتأث  ََّّتحي لَّارحصولاَّر تنو َّا ض اااةناوستَّستولجَّال

َّ(َّليسَّالسحنَّارتا:0َّتلنلَّ َّاموَّااَّالتونااعَّ
َّ  

 .يىجذ ًظام للتقارير هتكاهل ُيرسل الى االدارة العليا 

هٌالك اجراءات تضعها االدارة لحل خالفات االجتهادات 
 …الشخصية لتجعل الجهاز التذقيقي بعيذًا عي الضغىط وعذم 

يتىلى هذير الجهاز التذقيقي بوتابعة وتٌسيق عول الجهاز فيوا 
 .بيٌه فضاًل عي تىصيل  هالحظاتهن الى االدارة العليا 

يلتسم افراد جهاز التذقيق الذاخلي بكافة التعليوات والتىجيهات 
 .التي تصذرها االدارة العليا بشأى تٌظين العول بتلك االقسام 

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

81.98% 

82.88% 

84.50% 

85.59% 
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َّ(0َّتلنلَّ 
َّلملَّالملي َّاللا ياااَّتنلةَّالتعوننَّنالتي  َّا تنو َّتأث  َّ

 .(SPSS V25ليسَّنا َّستولجَّن سومجَََّّّون المصل :َّالااالالَّالنوحث
ارصلا ََّّ(Amos)(َّنليسَّننا َّستولجَّن سومجَّالتحي لَّارحصولا0ََّّتلنلَّ ََّّ نضح

َّ  َّ َّثقة َّنسينة َّال ل ية َّالا ض ة َّيننل  اانتلَّ)نالتاَّماولهوَّ%َّ(25َّال ومسَّنالعل  ن
َّاللا ياَّ َّالملي  َّلمل َّتنلة َّاا َّنالتسي   َّليتعونن َّاحصول ة َّ َّلرلة َّذن َّمعسنو تأث  

َّ نضحَّتلنل  (َّسينةَّتأث  َّالتعوننَّنالتسي  َّااَّتنلةَّلملَّالملي َّاللا يا9َّ(.امو
َّااَّاموسةَّنغلالَّ.

َّ
َّ(9َّتلنلَّ َّ

َّلملَّالملي َّاللا ياَّااَّتنلةََّّتأث  َّالتعوننَّنالتسي  َّا تنو َّ

المتغير  المتغير المستقل
 التابع

معامل 
التحديد 

R2 % 

 Fاختبار 

 التفسير
 قيمة  
F 

المحتس
 بة

القيمة 
االحتمال

 ية

جودةعماللم تأثيرالتعاونوالتنسيق
 دققالداخمي

48.5
% 

102.4
وبالتاليقبواللفر ،وجودتأثيرممحوظ 0.00 87

 ضيةالرئيسة

R2 معامل التحديد يفيد في بيان نسبة تفسير المتغير المستقل لممتغير التابع 

َّ
َّ

المتغ  َّ
َّالتونع

معوملَّ
التحل لَّ
R2 % 

 Fا تنو َّ
ست تةَّ
َّار تنو  Fَّي مةََّّ

َّالمحتينة
الق مةَّ
َّارحتمول ة
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 .(SPSS V25ليسَّنا َّستولجَّن سومجَََّّّون المصل :َّالااالالَّالنوحث
 وصيات لمحور السادس : االستنتاجات والتا

 اوال: االستنتاجيات 
التاَّتؤث َّااَّتنلةََّّالمتورتَّالتعوننَّنالتسي  َّنولتلي  َّاللا ياَّمنَّاهمَّل َّ  ع َّ -0

 .لملَّالملي َّاللا يا
عاليةَّناليينكَّضعفَّالللمَّارهتمومَّنمتورتَّالتعوننَّنالتسي ق ؤلوَّالسََّّان -9

ميتنهَّتنلةَّسعاسَّيينوىَّليسَّل َّتدوقَّالتلي  َّاللا ياالنظ ااََّّليمليق نَّاللا ي  نَّااَّ
 لميدم.

 تأث  َّالتعوننَّنالتسي  

 جودة
عمل  

المدقق 
 الداخمي

21% 25.029َّ6.66َّ

يننلَّ
الا ض ةَّ
ال ل يةَّ
نسينةَّثقةَّ

25ََّّ%
اوَّ نتلَّ
تأث  َّ
ميحنظَّ
ليتعوننَّ
نالتسي  َّ

تنلةََّّاا
لملَّ
الملي َّ
َّاللا يا

R2ََّّمعوملَّالتحل لَّ ا لَّااَّن ونَّسينةَّتاي  َّالمتغ  ََّّليمتغ  َّالتونع
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انَّااث  ةَّالميتت نننَّ  ننَّهسولكَّاهتمومَّميحنظَّمنَّينلَّالا ةَّتدوقَّالتلي  َّ -0
ننتنلةَّالتلي  َّ%(19َّاللا ياَّنمتورتَّالتعوننَّنالتسي  َّنولتلي  َّاللا ياَّننميتنهَّ 

 %(.10اللا ياَّننسينةَّنيغتَّ 
َّسينة -9 َّالملي ََّّنيغت َّلمل َّتنلة َّاا َّنالتسي   َّالتعونن َّتأث   َّا ض ة صحة

 %(.21َّاللا ياَّننسينةَّتأث  َّنيغتَّ 
 ثانيًا: التوصيات 

َّنولتلي  َّ -0 َّنالتسي   َّالتعونن َّنأهم ة َّالميؤنلة َّارلا ات َّاهتموم َّق ولة ض ن ة
َّاللا يا َّالملي  َّلمل َّتنلة َّاا َّتأث   َّمن َّله َّلمو َّالسلناتََّّاللا يا َّلمل َّ الل من

 .نالن شَّناللن اتَّالتل  نةَّليعومي نَّااَّالتدوقَّحنلَّاهم ةَّالتعوننَّنالتسي  
ولعملَّن نحَّالا   َّالناحلَّمنَّنتلت عَّالمليق نَّي ومَّارلا ةَّالميؤنلةَّنض ن ةَّ -9

 دو.التنلةَّااَّال لمةَّالتاَّ قلمَّاتلَّضمون
َّن -0 َّالق وم َّلملولتق  م َّالميتم  َّنتدوق َّالعومي ن َّالتقام َّناواةَّالتله َّاللا يا ي  

 نت دوتَّالتاَّتصل هوَّارلا ةَّالميؤنلةَّنالتاَّتسظمَّلملَّالتدوق.التعي موتَّنالت
متونعةَّنتسي  َّلملَّالتدوقَّليسَّارلا ةَّالميؤنلةَّنذلَّالمق لَّمنَّالتدنلَّنلأنَّ -9

َّلنَّ َّنع لاى َّالتدوق َّلتعل َّالل ص ة َّارتتدول َّمن َّنولحل َّالاا ية َّارت ا ات ننضع
 الح ول ة.الضغنطَّنللمَّ

َّ
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