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امللخص 1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور املراجعــة الداخليــة فــي حوكمــة مؤسســات القطــاع العــام وربــط رؤيــة 2030 
بمســتقبل أثـــر املراجعــة علــى الحوكمــة فــي هــذا القطــاع.

الســابقة  الدراســات  علــى  االعتمــاد  فــي  النظــري  االســتقرائي  املنهــج  الباحثــة  اســتخدمت  البحــث  أهــداف  ولتحقيــق 
املنشــورة فــي الدوريــات العلميــة املتخصصــة، وفــي الجانــب العملــي اســتخدمت الباحثــة املنهــج االســتقرائي العملــي املتمثــل فــي 
اســتقراء البيانــات واملعلومــات عــن طريــق اســتمارة االســتبيان التــي وزعــت علــى عينــة البحــث، وتكونــت عينــة الدراســة عشــوائًيا 
مــن املراجعيـــن واملحاسبيـــن الداخلييـــن مــن عينــة قوامهــا )112( مراجًعــا ومحاســًبا داخلًيــا مــن وزارات ومؤسســات وهيئــات 
حكوميــة، وبعــد أن تــم تحليــل إجابــات العينــة باســتخدام البـــرنامج اإلحصائــي ) SPSS( توصلــت الدراســة إلــى النتائــج اآلتيــة:

والشــفافية -  الحكومــي  القطــاع  فــي  الحوكمــة  فــي  الداخليــة  املراجعــة  أثـــر  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  وجــود 
.)0,01( معنويــة  مســتوى  عنــد  املحاســبية 

وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وتحقيــق مصداقيــة - 
الحفــاظ علــى أمــوال الدولــة عنــد مســتوى معنويــة )0,01(.

وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وتحقيــق آلياتهــا - 
.)0,01 ملحاربــة الفســاد عنــد مســتوى معنويــة 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســط أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وفًقــا ملتغيـــر - 
التخصــص العلمــي لصالــح تخصــص املحاســبة بمتوســط الرتــب األعلــى.

 - 
ً
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســط أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وفقــا

ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة.
ومن خالل النتائج السابقة أوصت الباحثة بما يلي:

فــي -  بهــا  2030 والعمــل  فــي رؤى  الــواردة  الداخليــة  الكامــل ملحــددات حوكمــة املراجعــة  ضــرورة االطــالع واالســتخدام 
باململكــة. الداخليــة  املراجعــة  وحــدات 

 للمعاييـــر العامليــة ومعاييـــر الهيئــة الســعودية - 
ً
العمــل علــى تأهيــل املراجعيـــن الداخلييـــن فــي القطــاع الحكومــي وفقــا

.)SOCPA( القانونييـــن  للمحاسبيـــن 
املتقــدم ونقلهــا كتجــارب -  العالــم  فــي  الحكوميــة  الوحــدات  فــي  الداخليــة  املراجعــة   االطــالع علــى مســتجدات معاييـــر 

الســعودية. العربيــة  باململكــة  الداخلييـــن  للمرجعييـــن  الحكوميــة  بالوحــدات  التطبيــق  فــي  ناجحــة 

الكلمات املفتاحية: املراجعة الداخلية، األجهزة الحكومية، الحوكمة، الفساد، الشفافية.
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 2030 رؤيــة  وربــط  العــام  القطــاع  مؤسســات  حوكمــة  فــي  الداخليــة  املراجعــة  دور  علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت 
بمســتقبل أثـــر املراجعــة علــى الحوكمــة فــي هــذا القطــاع. وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج اآلتيــة: وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن 
أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي والشــفافية املحاســبية عنــد مســتوى معنويــة )0,01(. ووجــود عالقــة ذات 
داللــة إحصائيــة بيـــن أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وتحقيــق مصداقيــة الحفــاظ علــى أمــوال الدولــة عنــد 
مســتوى معنويــة )0,01(. ووجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وتحقيــق 
آلياتهــا ملحاربــة الفســاد عنــد مســتوى معنويــة )0,01(. ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســط أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي 
 ملتغيـــر التخصــص العلمــي لصالــح تخصــص املحاســبة بمتوســط الرتــب األعلــى. وعــدم وجــود 

ً
الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وفقــا

 ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة. 
ً
فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســط أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وفقــا

ومــن خــالل النتائــج الســابقة أوصــت الباحثــة بمــا يلــي: ضــرورة االطــالع واالســتخدام الكامــل ملحــددات حوكمــة املراجعــة الداخليــة 
الــواردة فــي رؤى 2030 والعمــل بهــا فــي وحــدات املراجعــة الداخليــة باململكــة. العمــل علــى تأهيــل املراجعيـــن الداخلييـــن فــي القطــاع 
 للمعاييـــر العامليــة ومعاييـــر الهيئــة الســعودية للمحاسبيـــن القانونييـــن )SOCPA(. االطــالع علــى مســتجدات معاييـــر 

ً
الحكومــي وفقــا

املراجعــة الداخليــة فــي الوحــدات الحكوميــة فــي العالــم املتقــدم ونقلهــا كتجــارب ناجحــة فــي التطبيــق بالوحــدات الحكوميــة للمرجعييـــن 
الداخلييـــن باململكــة العربيــة الســعودية.
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املقدمة
اهتمــت املنظمــات والهيئــات املهنيــة حــول العالــم بقضايــا االنهيــارات املاليــة التــي لحقــت ببعــض الــدول والشــركات، ولــم 
يمثــل املخــرج مــن هــذه الظاهــرة، ســوى التحــول مــن العفويــة املســتخدمة فــي أجهــزة بعــض الــدول واالتجاهــات التقليديــة فــي 
املراجعــة إلــى رحــاب أوســع يتناســب مــع الطفــرة التكنولوجيــة التــي اقتضــت اســتخدام أســاليب جديــدة فــي حمايــة املــال العــام، 

ومحاربــة الفســاد، وتعزيـــز الشــفافية؛ مــن أجــل تطويـــر العمــل املنهــي فــي املراجعــة الداخليــة. 

نتيجــة لذلــك فقــد ظهــرت وحــدات املراجعــة الداخليــة فــي مؤسســات القطــاع العــام باململكــة العربيــة الســعودية، بموجــب 
قرار مجلس الوزراء رقم )235( وتاريخ 1425/8/20ه ثم صدر قرار مجلس الوزراء بإقرار الالئحة املوحدة لوحدات املراجعة 
الداخليــة فــي مؤسســات القطــاع العــام، رقــم )291( وتاريــخ 1428/4/6ه؛ للمســاهمة فــي املحافظــة علــى األمــوال العامــة للدولــة.( 

ديــوان املراقبــة العامــة، 2010(

وتاريــخ   )84( رقــم  املوقــر  الــوزراء  مجلــس  قــرار  بموجــب  الداخلييـــن  للمراجعيـــن  الســعودية  الجمعيــة  إنشــاء  تــم  ذلــك  بعــد 
1432/3/25ه، ومن أهم أهدافها تطويـر مهنة املراجعة باململكة العربية السعودية، وقد حصلت الجمعية على عضوية كمعهد في 

 مــن 12 يوليــو 2012 )الجمعيــة الســعودية للمراجعيـــن الداخلييـــن، 2018(.
ً
املعهــد الدولــي للمراجعيـــن الداخليـــن اعتبــارا

الفعاليــة  لتحقيــق  املاليــة  العمليــات  وصحــة  مصداقيــة  علــى  الداخلــي  املراجــع  عليهــا  يعتمــد  وقرائــن  مؤشــرات  هنــاك 
الشــفافية وتطويـــر األداء، ولضمــان  مــن  قــدًرا وافــًرا  التــي تضمنــت  الجــادة  اآلليــات  بـــرز مفهــوم الحوكمــة كأحــد  والكفــاءة، 
التنســيق بيـــن آليــات املراجعــة الداخليــة ودورهــا فــي حمايــة املــال العــام، البــد مــن الربــط بينهــا وبيـــن تطبيــق مفهــوم الحوكمــة فــي 

حجــر،2010(. )أبــو  الحكومــي  القطــاع 

تعتبـــر وظيفــة املراجعــة الداخليــة إحــدى أهــم آليــات الرقابــة، وأســاس النظــام الرقابــي الــذي علــى أساســه يتــم تطبيــق 
واالستشــارات  املاليــة  القوائــم  إعــداد  شــفافية  مــن  الداخليــة  املراجعــة  وظيفــة  توفــره  ملــا  وذلــك  وآلياتهــا؛  الحوكمــة  مبــادئ 

)مبــارك،2009م(. املحاســبي  األداء  تطويـــر  نحــو  الخاصــة  واالقتـــراحات  والتحليــالت 

قــد أطلقــت الدولــة حاليــا رؤيــة 2030 فــي بـــرنامج » قــوام« الــذي اســتلهمت الدولــة عنوانــه مــن قــول هللا تعالــى: 
(، ليكــون ذلــك منهاًجــا تسيـــر عليــه فــي تخطيــط البـــرنامج 

ً
َوامــا

َ
ِلــَك ق

َ
اَن َبْيــَن ذ

َ
ــُروا َوك

ُ
ــْم َيْقت

َ
وا َول

ُ
ــْم ُيْســِرف

َ
َفُقــوا ل

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ِذيــَن ِإذ

َّ
)َوال

وتنفيذه، ورفع كفاءة اإلنفاق العام، وتحقيق الكفاءة في استخدام املوارد والحد من الهدر، وستقوم الدولة من خالل 
البـــرنامج على إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لألنظمة واللوائح املالية في جميع األجهزة الحكومية؛ للتحول من التـركيـــز 
علــى ســالمة اإلجــراءات فحســب، إلــى مفهــوم فاعليــة الصــرف وارتباطــه بتحقيــق أهــداف محــددة يمكــن قيــاس فاعليتهــا 
بمــا يحفــظ اســتدامة املــوارد واألصــول واملوجــودات، كمــا يهــدف البـــرنامج إلــى نشــر ثقافــة كفــاءة اإلنفــاق بيـــن مختلــف 

املســتويات اإلداريــة فــي الجهــات الحكوميــة ابتــداًء مــن املســئول األول لــكل جهــة )وطــن طمــوح حكومتــه فاعلــة،2018(.

 عن القرارات الصادرة في هذا الشأن، 
ً
تـرى الباحثة أن ما احتوته هذه »الرؤية« من تطلعات مستقبلية، ال يقل طموحا

حيــث صــدر قــرار مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم 129 فــي 1428/4/6هـــ، الــذي تضمــن الالئحــة املوحــدة لوحــدات املراجعة الداخلية 
في األجهزة الحكومية واملؤسسات العامة، بهدف املحافظة على أموال الدولة وتحقيق أهداف املراجعة الشاملة والرقابة على 
األداء، وهنــاك فــرق بيـــن عمــل املراجعــة الداخليــة فــي األجهــزة الحكوميــة وبيـــن عمــل ديــوان املراقبــة العامــة، حيــث يســند لألخيـــر 
مهــام يقــوم بهــا مــن خــالل وضــع القوانيـــن واللوائــح الخاصــة لوحــدات الرقابــة الداخليــة وفقــا لألصــول املهنيــة واملعاييـــر الرقابيــة 
املعتمــدة؛ لكــي تكــون هــذه اللوائــح مرجعــا ومرشــد لجميــع وحــدات املراجعــة الداخليــة باألجهــزة الحكوميــة، بحيــث تكفــل توحيــد 
مفهــوم وأســاليب أداء املهــام الرئيســة املنــاط بهــا فــي هــذه الوحــدات مــع توفيـــر الحمايــة الوقائيــة التامــة للمــال العــام وتـــرشيد 

اســتخداماته، واإلســهام فــي رفــع كفــاءة األداء فــي األجهــزة الحكوميــة )البســام، 1438(.

بعــد ذلــك أنشــئت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد باألمــر امللكــي الكريــم رقــم أ/65 وتاريــخ 1432/4/13ه الــذي نــص علــى 
ْفِســِديَن( واستشــعارا للمســئولية امللقــاة علــى عاتــق 

ُ ْ
 ُيِحــبُّ امل

َ
َ ال َّ

ْرِض ِإنَّ للا
َ ْ
َفَســاَد ِفــي األ

ْ
ْبــِغ ال

َ
 ت

َ
»وانطالقــا مــن قــول هللا تعالــى:) َوال

الدولــة فــي حمايــة املــال العــام، ومحاربــة الفســاد، والقضــاء عليــه، وتطهيـــر املجتمــع مــن آثــاره الخطيـــرة، وتبعاتــه الوخيمــة علــى 
الدولــة فــي مؤسســاتها، وأفرادهــا، ومســتقبل أجيالهــا‹‹. وخولــت بنــاء جهازهــا املســتقل بإحــكام؛ ملواجهــة الفســاد املالــي واإلداري 

وال يســتثنى مــن ذلــك كائــن مــن كان )الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، 2018(.
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 مشكلة البحث

تتمحــور مشــكلة البحــث فــي أن املسئوليـــن فــي القطــاع الحكومــي فــي اململكــة غيـــر معنييـــن بتطبيــق الحوكمــة، ليــس مــن 
بــاب عــدم القناعــة بأهميتهــا؛ بــل ألن الحوكمــة بطبيعتهــا تفــرض وتولــد وســائل ضغــط كبيـــرة علــى املســئول الحكومــي؛ مــن أجــل 
دفعــه نحــو تبنــي مصلحــة املجتمــع بشــكل عــام، وتبنــي اتجاهــات قــد ال يكــون هــو بالضــرورة علــى قناعــة بهــا )آل عبــاس،2017(.

يتضــح أن املشــكلة فــي هــذا الشــأن يعــود إلــى: تدنــي مســتوى اإلفصــاح والشــفافية، وتداخــل الصالحيــات واملســئوليات، 
وضعــف اإلنتاجيــة، وغيــاب املســائلة، ضعــف املنظومــة الرقابيــة ككل، باإلضافــة إلــى ظهــور حــاالت للفســاد املالــي واإلداري.

أهداف البحث

وبذلــك يهــدف هــذا البحــث املســتل مــن رســالتي للماجستيـــر بعنــوان "دور املراجعــة الداخليــة فــي حوكمــة مؤسســات 
" إلــى إلقــاء الضــوء علــى مفهــوم الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي مــع االســتفادة مــن تعزيـــز دور 

ٌ
 ميدانيــة

ٌ
القطــاع العــام: دراســة

أثـــر  بمســتقبل   2030 رؤيــة  وربــط  واإلداري،  واملالــي  الفســاد  مــن  والحــد  املهنيــة  األخالقيــات  فــي قضايــا  الداخليــة  املراجعــة 
فــي القطــاع الحكومــي. املراجعــة الداخليــة علــى الحوكمــة 

أهمية البحث
يســتمد البحــث أهميتــه مــن أهميــة املكانــة التــي تحظــى بهــا الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي، كونهــا تعــد مــن املفاهيــم 1- 

الحديثــة، وأن الوعــي بهــذه املفاهيــم وتطبيقهــا يــؤدي إلــى تحقيــق قــدر كبيـــر مــن الشــفافية، وبالتالــي حمايــة حقــوق 
أصحــاب املصالــح.

تتميـــز هــذه الدراســة بــأن الدراســات امليدانيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية املتعلقــة باملراجعــة الداخليــة وخاصــة 2- 
التــي تـــربط بينهــا وبيـــن الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي تــكاد تكــون قليلــة.

تتوافــق الدراســة مــع اهتمــام الجهــات الرســمية باملراجعــة الداخليــة فــي اململكــة حيــث وافــق مجلــس الــوزراء فــي تاريــخ 3- 
2011/2/28 على إنشــاء الجمعية الســعودية للمراجعيـــن الداخلييـــن.

منهج البحث

االســتقراء  املنهــج  علــى  النظــري  الجانــب  فــي  االعتمــاد  ســيتم  وأهميتــه  وأهدافــه،  البحــث،  مشــكلة  طبيعــة  ضــوء  فــي 
النظــري، والــذي يعتمــد علــى مــا جــاء الدراســات الســابقة املتخصصــة، والدراســات املنشــورة بالدوريــات العلميــة املختلفــة 
والرســائل العلميــة، أمــا فــي الجانــب التطبيقــي، ســيتم االعتمــاد علــى منهــج االســتقراء العملــي، حيــث ســيتم اســتقراء البيانــات 
واملعلومــات عــن طريــق اســتمارة اســتبيان، ســيتم توزيعهــا علــى مجتمــع البحــث، كمــا ســيتم اســتخدام اختبــارات إحصائيــة 
ملعالجة تلك بيانات؛ للوصول إلى األجوبة الخاصة بأسئلة الدراسة، وذلك بهدف استطالع آراء املراجعيـــن الداخلييـــن حول 

دور املراجعــة الداخليــة فــي حوكمــة مؤسســات القطــاع العــام الســعودي.

مجتمع البحث وعينته

القطــاع  فــي  الســعودية  واملؤسســات  والهيئــات،  الــوزارات،  مــن  ختيـــرت 
ُ
ا عشــوائية  عينــة  مــن  البحــث  مجتمــع  يتكــّون 

ختيـــرت عينــة عشــوائية مــن منســوبي إدارات املراجعــة الداخليــة وأقســامها 
ُ
الحكومــي. أمــا فيمــا يخــّص عينــة الدراســة، فقــد ا

التدريــس  الســعودية، وأعضــاء هيئــة  العربيــة  باململكــة  العامــة  املؤسســات  فــي  أقســام  مــن محاسبيـــن، ومديـريـــن، ورؤســاء 
 )Drive Google( اســتمارة مــن خــالل املوقــع )بالجامعــات الحكوميــة، فقــد تــم توزيــع عــدد )150( اســتبانة، وتــم اســتالم )125
بنســبة )83.3%(. توجد )25( اســتمارة مفقودة بنســبة )16.7 %(؛ وذلك يـــرجع إلى عدم رغبة الجهات املرســلة إليها االســتمارة 
بالــرد إمــا لســبب سيا�ســي، أو لســرية املعلومــات، وهنــاك أســباب أخــرى لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا، وبفحــص )125( اســتمارة 
وفرزهــا، تبيـــن أن هنــاك )13( اســتمارة ملغــاة؛ نســبة لعــدم وجــود قســم للمراجعــة الداخليــة، أو أنهــا لــم تفعــل اإلدارة بعــد، 
وهــي تمثــل نســبة )10.4%( مــن إجمالــي الــردود املســتلمة، أمــا العــدد املتبقــي )112( اســتمارة صالحــة للتحليــل وتشــكل نســبة 

)72.9%( مــن إجمالــي االســتمارات املســتلمة، وهــو العــدد الــذي يمثــل حجــم العينــة.
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صدق أداة الدراسة

ل في اآلتي:
ّ
اعتمدت الباحثة للتحّقق من صدق األداة على ثالث طرق تتمث

الطريقة األولى: الصدق الظاهري )Face validity(: وتعتمد على عرض االستبانة على مجموعة من الـُمتخّصصيـن - 
الخبـراء في املجال.

الطريقــة الثانيــة: االتســاق الداخلــي )Internal Consistency(: وتقــوم علــى حســاب معامــل االرتبــاط بيـــن كل وحــدة - 
مــن وحــدات االســتبانة واالســتبانة ككل.

 - Cronbach, L. J. 1951,( الطريقــة الثالثــة: التحقــق مــن ثبــات االســتبيان باســتخدام معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا
Pp297-334( لــكل محــور مــن محــاور االســتبانة.

الجــدول رقــم )1( عبــارة عــن معامــالت الثبــات بطريقــة 
)كرونباخ-ألفــا( ألداة الدراســة، فنجــد أن معامــل كرونبــاخ-

بيـــن  قيمهــا  تـــراوحت  الرابــع  وحتــى  األول  مــن  للمحــاور  ألفــا 
)0.704 – 0.667(، كمــا إن معامــل كرونبــاخ ألفــا لــألداة ككل 
بلــغ )0.885(، وهــي قيمــة عاليــة )أكبـــر مــن 0.70( ممــا يعنــي 
 )NikouKavadia et al., 2013: 689( أن هنــاك ثبــات عالــي
ألداة الدراســة، وأنــه إذا تــم إعــادة توزيــع االســتبانة علــى نفــس 
العينــة بعــد فتـــرة زمنيــة، فإنــه ســيتم الحصــول علــى إجابــات 

تشــابه النتائــج الحاليــة بنســبة كليــة تقتـــرب مــن %89.

لــكل مــا ســبق، فإنــه يمكــن الحكــم علــى االســتبانة بأنهــا تمتــاز بصــدق االتســاق الداخلــي وبالثبــات، وأن جميــع العبــارات 
فــي اإلجابــات، وبالتالــي فــإن هــذه  لــه، وأن هنــاك ثبــات  فــي محاورهــا تمتــاز بالتـــرابط فيمــا بينهــا وتقيــس املحــور الــذي تنتمــي 
االســتبانة تعتبـــر صالحــة ويمكــن االعتمــاد علــى النتائــج التــي ســيتم التوصــل إليهــا مــن خــالل البيانــات التــي تــم جمعهــا بواســطتها.

األساليب اإلحصائية املستخدمة في البحث

 )Excel( ألغــراض القيــام بالجانــب اإلحصائــي، كمــا تمــت االســتعانة ببـــرنامج SPSS قامــت الباحثــة باســتخدام بـــرنامج
لعمــل الرســومات البيانيــة، وســيتم اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة التاليــة:

استخدام طريقة كرونباخ ألفا )Cronbach'sAlpha( إليجاد معامل الثبات ألداة الدراسة.1- 

معامل ارتباط بيـرسون )Pearson Correlation Coefficient( لقياس االتساق الداخلي ألداة الدراسة.2- 

التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة وفًقا للمتغيـرات الديموغرافية.3- 

الوســط الحســابي )Mean( واالنحــراف املعيــاري )Standard Deviation( واألهميــة النســبية لدرجــات االســتجابات 4- 
نحــو عبــارات محــاور أداة الدراســة.

معامل ارتباط بيـرسون لدراسة العالقة بيـن محور أداة الدراسة حسب الفرضيات.5- 

فــي 6-  فــي الحوكمــة  الداخليــة  أثـــر املراجعــة  فــي متوســطات  الفــروق  - واليــس( الالمعلمــي لداللــة  اختبــار )كروســكال 
الفرضيــات. حســب  الديموغرافيــة  املتغيـــرات  لبعــض   

ً
وفقــا الحكومــي  القطــاع 

النتائج

توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للمتغيـرات الديموغرافية

بسؤال أفراد عينة الدراسة عن املتغيـرات الديموغرافية، تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة 
وفًقــا لهــا كمــا تبينــه النتائــج بجــدول رقــم )2(.

من خالل الجدول رقم )2( نجد اآلتي:

جدول رقم )1(
معامالت الثبات لالستبانة بطريقة معامل كرونباخ-ألفا

عدد املحور
العبارات

معامل 
كرونباخ-ألفا

90.721توفر عنصر الشفافية
70.735توفر متطلبات الحفاظ على أموال الدولة

100.704توفر أساليب ملحاربة الفساد
100.667توفر عنصر السلوكيات املهنية لدى املوظفيـن

360.885االستبانة ككل
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نجــد أن أفــراد العينــة يتمتعــون بمســتوى تعليــم ممتــاز؛ ألن 
نســبة )77.7%( مــن أفــراد العينــة حاصليـــن علــى البكالوريــوس، 
بنســبة  املحاســبة  قســم  خريجــي  بأنهــم  العينــة  هــذه  تميـــزت  كمــا 
ملمارســة  مؤهليـــن  موظفيـــن  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  )61.6%(؛ 
املراجعــة الداخليــة. كمــا إن )59.8%( مــن أفــراد العينــة مــن ناحيــة 
املســمى الوظيفــي الحاليــة معظمهــم موظــف. إال أن خبـــرات أفــراد 
العينــة متفاوتــة والغالبيــة العظمــى منهــم تمتلــك خبـــرة مــن )10-6( 
القــول  ســنوات. ومــن خــالل متغيـــر شــهادات متخصصــة يمكــن 
إن االهتمــام بتطويـــر قــدرات املوظفيـــن محــدودة، وأن الشــهادات 
فــي هــذا املجــال اقتصــرت علــى عــدد محــدود مــن املوظفيـــن بنســبة 
يــدّل علــى قلــة الوعــي بأهميــة الشــهادات، يتبيـــن  )10.9%(؛ ممــا 
 )40-25( بيـــن  أعمارهــم  تتـــراوح  العينــة  مــن   )%55.3( أن  أيًضــا 
ســنة؛ وذلــك يــدل علــى االهتمــام بتشــغيل الكــوادر الشــابة، والحــد 
املاليــة  الرقابــة  يمارســون   )%40.2( أن  نجــد  كمــا  البطالــة.  مــن 
داخــل الوحــدات الحكوميــة، وهــذا يعنــي ضمــان ســالمة التصــرف 

املالــي، ومــدى تطابــق التصرفــات املاليــة مــع القوانيـــن النافــذة.

تحليل نتائج أسئلة الدراسة

للتأكــد  التاليــة  عــن األســئلة  الدراســة  أفــراد عينــة  بســؤال 
فــي القطــاع  مــن آراء موظفيـــن الــوزارات، والهيئــات، واملؤسســات 
عينــة  أفــراد  مــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وكذلــك  الحكومــي، 

.)6( إلــى   )3( مــن  الجــداول  علــى  الحصــول  تــم  فقــد  الدراســة، 

املحور األول - درجة توفر عنصر الشفافية داخل الجهة الحكومية 
التي قمت بتحديدها

جــدول )3( عبــارة عــن املتوســطات الحســابية واالنحرافــات 
املعياريــة إلجابــات أفــراد العينــة علــى عبــارات املحــور األول: درجــة 
قمــت  التــي  الحكوميــة  الجهــة  داخــل  الشــفافية  عنصــر  توفــر 
فمــن  عبــارة،  لــكل  النســبية  األهميــة  إلــى  باإلضافــة  بتحديدهــا، 
املــدى  فــي  يقــع  والــذي  بلــغ )3.49(  والــذي  العــام  املتوســط  خــالل 
)3.40 - >4.20( حســب مقيــاس ليكــرت الخما�ســي والــذي يشيـــر 
إلــى درجــة اســتجابة )أوافــق(، أي أن غالبيــة أفــراد العينــة يوافقــون 
علــى توفــر عنصــر الشــفافية داخــل الجهــة الحكوميــة التــي قامــوا 

بلغــت %69.8. إجماليــة  اســتجابة  بنســبة  بتحديدهــا 

وبنــاء علــى املتوســطات الحســابية واألهميــة النســبية فقــد 
تم تـرتيب عبارات توفر عنصر الشفافية داخل الجهة الحكومية 
املتوســط  ذات  بالعبــارة  ابتــداء  تنازلًيــا  بتحديدهــا  قامــوا  التــي 
األكبـــر وانتهــاًء بالعبــارة ذات املتوســط األصغــر، فنجــد أن العبــارة 
)1/ تمارس وحدة املراجعة الداخلية بالوزارة/املؤسســة، سياســة 
الوضــوح للقوائــم املاليــة الســنوية املدرجــة فــي كشــوفات ميـــزانية 

جدول رقم )2(
التوزيع التكراري النسبي

افية لعينة الدراسة للخصائص الديموغر
النسبةالعددفئات املتغيـراملتغيـر

اسم الجهة 
الحكومية

39.3 %44وزارات
19.6 %22مؤسسات حكومية

28.6 %32هيئات حكومية
12.5 %14جامعات

100%112املجموع

نوع الوظيفة
87.5 %98موظف إدارة املراجعة الداخلية

12.5 %14عضو هيئة تدريس
100%112املجموع

نوع الرقابة التي 
تمارسها

40.2 %45رقابة مالية
23.2 %26رقابة إدارية

20.5 %23رقابة مالية / إدارية
16.1 %18أخرى

100%112املجموع
عدد سنوات 

خبـرتك بالعمل 
بوحدات 
املراجعة 
الداخلية

25.0 %28أقل من 5 سنوات
42.0 %47من 6-10 سنوات
24.1 %27من 11-15 سنة

8.9 %10أكثـر من 15 سنة

100%112املجموع

املسمى 
الوظيفي

22.3 %25مديـر عام
2.7 %3نائب مديـر
2.7 %3رئيس قسم

59.8 %67موظف
12.5 %14عضو هيئة تدريس

100%112املجموع

الجنس
83.9 %94ذكر
16.1 %18أنثى

100%112املجموع

املؤهل العلمي

3.6 %4ثانوية عامة
0.9 %1دبلوم

77.7 %87بكالوريوس
17.9 %20دراسات عليا

100%112املجموع

التخصص 
العلمي

9.8 %11إدارة عامة
61.6 %69محاسبة

12.5 %14إدارة أعمال
16.1 %18أخرى

100%112املجموع

شهادات 
متخصصة

CPA1% 0.9
SOCPA1% 0.9

CIA4% 3.6
89.3 %100ال يوجد

5.4 %6أخرى
100%112املجموع

السن
55.3 %62من 25 40- سنة
26.8 %30من 41 - 50 سنة
17.9 %20أكثـر من 50 سنة

100 %112املجموع

املصدر: من إعداد الباحثة
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املنظمــة( حــازت علــى التـــرتيب األولــى بأعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.95( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وعلــى أهميــة نســبية 
)79.0%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الثانيــة العبــارة )7/ تطبــق وحــدة املراجعــة الداخليــة سياســات وإجــراءات موضوعيــة ونـــزيهة( 
بمتوســط حســابي بلــغ )3.71( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )74.2 %(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الثالثــة العبــارة )3/ 
يقــدم الجهــاز املحاســبي قوائــم ماليــة صادقــة وواقعيــة( بمتوســط حســابي بلــغ )3.70( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة 
نســبية )74.0 %(، ثم جاءت في املرتبة الرابعة العبارة )2/ تســمح آليات املراجعة الداخلية املوضوعة باملســائلة القانونية في 
أي وقــت( بمتوســط حســابي بلــغ )3.69( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )73.8%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الخامســة 
العبــارة )5/ تعمــل املراجعــة الداخليــة علــى ضمــان املســتوى الكافــي مــن اإلفصــاح املحاســبي( بمتوســط حســابي بلــغ )3.48( 
ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )69.6%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة السادســة العبــارة )4/ تـــركز عمليــات املراجعــة 
فــي وقتــه( بمتوســط حســابي بلــغ )3.40(  الداخليــة علــى جعــل التقاريـــر املاليــة واضحــة واكتشــاف محــاوالت التضليــل فيهــا 

ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )%68.0(.

جــاءت العبــارة )6/ توفــر وحــدة املراجعــة الداخليــة قوانيـــن وأنظمــة ولوائــح تنفيذيــة كاملــة وواضحة(فــي املرتبــة الســابعة 
بمتوســط حســابي بلــغ )3.37( ومســتوى اســتجابة )محايــد( وأهميــة نســبية )67.4%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الثامنــة العبــارة )9/ 
يتــم التحقــق فــي املخالفــات املاليــة مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة دون النظــر ملكانــة املخالــف االجتماعيــة أو التنظيميــة( 
بمتوســط حســابي بلــغ )3.24( ومســتوى اســتجابة )محايــد( وأهميــة نســبية )64.8%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة التاســعة واألخيـــرة 
العبــارة )8/ تســتخدم لجــان املراجعــة الداخليــة طــرق إلكتـــرونية فــي الوصــول إلــى مصداقيــة القوائــم املاليــة للمنظمــة( بأقــل 

متوســط حســابي بلــغ )2.89( ومســتوى اســتجابة )محايــد( وأقــل أهميــة نســبية بلغــت )%57.8(.

الجدول رقم )3( 
افات املعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات درجة توفر عنصر الشفافية املتوسطات الحسابية واالنحر

داخل الجهة الحكومية التي قمت بتحديدها مرتبة حسب معامالت االختالف

املتوسط العبـــارة
الحسابي

االنحراف 
األهمية التفسيـراملعياري

التـرتيبالنسبية

1/ تمــارس وحــدة املراجعــة الداخليــة بالوزارة/املؤسســة، سياســة الوضــوح للقوائــم املاليــة 
79.01 %أوافق3.950.87الســنوية املدرجــة فــي كشــوفات ميـــزانية املنظمــة

74.22 %أوافق73.711.00/ تطبق وحدة املراجعة الداخلية سياسات وإجراءات موضوعية ونـزيهة
74.03 %أوافق33.700.84/ يقدم الجهاز املحاسبي قوائم مالية صادقة وواقعية

73.84 %أوافق23.691.03/ تسمح آليات املراجعة الداخلية املوضوعة باملسائلة القانونية في أي وقت
69.65 %أوافق53.481.08/ تعمل املراجعة الداخلية على ضمان املستوى الكافي من اإلفصاح املحاسبي

4/ تـــركز عمليات املراجعة الداخلية على جعل التقاريـــر املالية واضحة واكتشاف محاوالت 
68.06 %أوافق3.401.09التضليــل فيهــا فــي وقتــه

67.47 %محايد63.370.99/ توفر وحدة املراجعة الداخلية قوانيـن وأنظمة ولوائح تنفيذية كاملة وواضحة
9/ يتــم التحقــق فــي املخالفــات املاليــة مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة دون النظــر ملكانــة 

64.88 %محايد3.241.21املخالــف االجتماعيــة أو التنظيميــة

8/ تســتخدم لجــان املراجعــة الداخليــة طــرق إلكتـــرونية فــي الوصــول إلــى مصداقيــة القوائــم 
57.89 %محايد2.890.99املاليــة للمنظمــة

افق3.491.01املحور األول ككل 69.8 %أو

املحور الثاني - مدى توفر متطلبات الحفاظ على أموال الدولة داخل الوحدة الحكومية التي قمت بتحديدها

الجــدول الســابق عبــارة عــن املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد العينــة علــى عبــارات املحــور 
إلــى  الثانــي: مــدى توفــر متطلبــات الحفــاظ علــى أمــوال الدولــة داخــل الوحــدة الحكوميــة التــي قمــت بتحديدهــا، باإلضافــة 
األهميــة النســبية لــكل عبــارة، فمــن خــالل املتوســط العــام والــذي بلــغ )3.65( والــذي يقــع فــي املــدى )3.40 - > 4.20( حســب 
مقياس ليكرت الخما�سي والذي يشيـر إلى درجة استجابة )أوافق(، أي أن غالبية أفراد العينة يوافقون على توفر متطلبات 

الحفــاظ علــى أمــوال الدولــة داخــل الوحــدة الحكوميــة التــي قامــوا بتحديدهــا بنســبة اســتجابة إجماليــة بلغــت 73.1 %.
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جدول رقم )4( 
افات املعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات  املتوسطات الحسابية واالنحر

مدى توفر متطلبات الحفاظ على أموال الدولة داخل الوحدة الحكومية التي قمت بتحديدها

املتوسط العبـــارة
الحسابي

االنحراف 
األهمية التفسيـراملعياري

التـرتيبالنسبية

77.81 %أوافق23.891.03/ تطالب وحدة املراجعة الداخلية إدارة املؤسسة بوضوح بنود الصرف
74.22 %أوافق13.711.09/ تتحرى إدارة وحدة املراجعة الداخلية صدق القوائم املالية

74.03 %أوافق43.701.09/ تنفيذ العمليات املالية واملحاسبية بشكل واضح
6/ تصرف أموال املشــروعات التنموية داخل وخارج املنظمة بالطرائق املرســوم لها وحســب 

73.84 %أوافق3.691.11ما يـــرد في امليـــزانية العامة

71.05 %أوافق73.551.18/ تطابق إيصاالت وفواتيـر الصرف على املشروعات ما هو مطبق فعال في الواقع
املعنيــة  والجهــات  املاليــة  وزارة  قبــل  مــن  املفروضــة  املاليــة  واللوائــح  باألنظمــة  االلتـــزام   /3

الدولــة أمــوال  علــى  70.86 %أوافق3.541.10للحفــاظ 

69.87 %أوافق53.491.20/ تتحرى إدارة وحدة املراجعة الداخلية بنود الصرف غيـر الواقعية
افق3.651.11املحور الثاني ككل 73.1 %أو

وبنــاء علــى املتوســطات الحســابية واألهميــة النســبية فقــد تــم تـــرتيب عبــارات مــدى توفــر متطلبــات الحفــاظ علــى أمــوال 
الدولة داخل الوحدة الحكومية التي قاموا بتحديدها تنازلًيا ابتداء بالعبارة ذات املتوسط األكبـر وانتهاًء بالعبارة ذات املتوسط 
األصغر، فنجد أن العبارة )2/ تطالب وحدة املراجعة الداخلية إدارة املؤسسة بوضوح بنود الصرف( حازت على التـرتيب األول 
بأعلى متوســط حســابي بلغ )3.89( ومســتوى اســتجابة )أوافق( وأعلى أهمية نســبية بلغت )77.8%(، ثم جاءت في املرتبة الثانية 
العبــارة )1/ تتحــرى إدارة وحــدة املراجعــة الداخليــة صــدق القوائــم املاليــة( بمتوســط حســابي بلــغ )3.71( ومســتوى اســتجابة 
)أوافــق( وأهميــة نســبية )74.2%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الثالثــة العبــارة )4/ تنفيــذ العمليــات املاليــة واملحاســبية بشــكل واضــح( 
بمتوســط حســابي بلــغ )3.70( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )74.0%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الرابعــة العبــارة )6/ 
تصــرف أمــوال املشــروعات التنمويــة داخــل وخــارج املنظمــة بالطرائــق املرســوم لهــا وحســب مــا يـــرد فــي امليـــزانية العامــة( بمتوســط 
حســابي بلــغ )3.69( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )73.8 %(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الخامســة العبــارة )7/ تطابــق 
إيصــاالت وفواتيـــر الصــرف علــى املشــروعات مــا هــو مطبــق فعــال فــي الواقــع( بمتوســط حســابي بلــغ )3.55( ومســتوى اســتجابة 
)أوافــق( وأهميــة نســبية )71.0%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة السادســة العبــارة )3/ االلتـــزام باألنظمــة واللوائــح املاليــة املفروضــة مــن 
قبل وزارة املالية والجهات املعنية للحفاظ على أموال الدولة( بمتوســط حســابي بلغ )3.54( ومســتوى اســتجابة )أوافق( وأهمية 
نســبية )70.8%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الســابعة واألخيـــرة العبــارة )5/ تتحــرى إدارة وحــدة املراجعــة الداخليــة بنــود الصــرف غيـــر 

الواقعيــة( بمتوســط حســابي بلــغ )3.49( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )69.8 %(.

املحور الثالث - مدى توفر األدوات واألساليب الهامة ملحاربة الفساد في الوحدة الحكومية التي حددتها
الجــدول الســابق عبــارة عــن املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد العينــة علــى عبــارات املحــور 
الثالــث: مــدى توفــر األدوات واألســاليب الهامــة ملحاربــة الفســاد فــي الوحــدة الحكوميــة التــي حددتهــا، باإلضافــة إلــى األهميــة 
النســبية لــكل عبــارة، فمــن خــالل املتوســط العــام والــذي بلــغ )3.37( والــذي يقــع فــي املــدى )2.60 - >3.40( حســب مقيــاس 
ليكرت الخما�سي والذي يشيـــر إلى درجة استجابة )محايد(، أي أن غالبية أفراد العينة محايديـــن في آراءهم تجاه مدى توفر 

األدوات واألســاليب الهامــة ملحاربــة الفســاد فــي الوحــدة الحكوميــة التــي حددوهــا بنســبة اســتجابة إجماليــة بلغــت %67.4.

وبناء على املتوســطات الحســابية واألهمية النســبية فقد تم تـــرتيب عبارات مدى توفر األدوات واألســاليب الهامة ملحاربة 
 ابتداء بالعبارة ذات املتوســط األكبـــر وانتهاًء بالعبارة ذات املتوســط األصغر، 

ً
الفســاد في الوحدة الحكومية التي حددتها تنازليا

فنجــد أن العبــارة )7/ الكشــف عــن األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات املاليــة عــن االحتيــال والرشــوة والغــش مــن أهــم املقومــات 
املهنيــة ملهنــة املراجــع الداخلــي( حــازت علــى املرتبــة األولــى بأعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.71( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأعلــى 
أهميــة نســبية بلغــت )74.2%(، تلتهــا فــي املرتبــة الثانيــة العبــارة )1/ وجــود خطــط باملنظمــة مالءمــة لتقييــم املخاطــر وتنفيــذ بـــرامج 
التوعيــة بمنــع الغــش وذلــك بتهيئــة البيئــة املالءمــة لذلــك( بمتوســط حســابي بلــغ )3.48( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة 
فــي املرتبــة الثالثــة العبــارة )10/ اســتقاللية دور املراجــع الداخلــي باالســتناد للتقييــم املوضوعــي  ثــم جــاءت  نســبية )%69.6(، 
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إلــى الكشــف عــن حــاالت الفســاد واإلبــالغ عــن كل شــكوكه فــي وقتهــا( بمتوســط حســابي بلــغ )3.48( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( 
وأهميــة نســبية )69.6 %(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الرابعــة العبــارة )6/ وضــع سياســة خاصــة ملكافحــة الرشــوة املتمثلــة فــي تقديــم 

الهدايــا والضيافــة( بمتوســط حســابي بلــغ )3.42( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )68.4 %(.

جــاءت العبــارة )5/ عمــل املنظمــة علــى تنشــيط التوعيــة باالحتيــال والغــش وتنفيــذ إجــراءات التصــدي لهــا والتحقيــق فيهــا 
بالســرعة املطلوبة( في املرتبة الخامســة بمتوســط حســابي بلغ )3.33( ومســتوى اســتجابة )محايد( وأهمية نســبية )%66.6(، 
 في أي عالقة مع عمالء املنظمة أو أداء أي أنشــطة 

ً
ثم جاءت في املرتبة السادســة العبارة )8/ أال يكون املراجع الداخلي طرفا

وأعمــال خارجيــة( بمتوســط حســابي بلــغ )3.32( ومســتوى اســتجابة )محايــد( وأهميــة نســبية )66.4%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة 
الســابعة العبــارة )2/ اســتخدام املنظمــة للتكنولوجيــا وطــرق تحليــل البيانــات والخطــوط الســاخنة فــي منــع االحتيــال والتالعــب 
فــي املرتبــة  ثــم جــاءت  بلــغ )3.29( ومســتوى اســتجابة )محايــد( وأهميــة نســبية )%65.8(،  العــام( بمتوســط حســابي  باملــال 
الثامنــة العبــارة )/ حــرص إدارة املنظمــة علــى تدريــب مراجعيهــا الداخلييـــن بهــدف االطــالع علــى أحــدث مــا توصلــت إليــه الهيئــات 
العامليــة فــي محاربــة الغــش واالحتيــال( بمتوســط حســابي بلــغ )3.25( ومســتوى اســتجابة )محايــد( وأهميــة نســبية )%65.0(، 
ثــم جــاءت فــي املرتبــة التاســعة العبــارة )3/ اتخــاذ ضوابــط عديــدة فــي املنظمــة ضــد إســاءة اســتخدام الســلطة لتحقيــق مكاســب 
شــخصية( بمتوســط حســابي بلغ )3.24( ومســتوى اســتجابة )محايد( وأهمية نســبية )64.8%(، ثم جاءت في املرتبة العاشــرة 
واألخيـــرة العبــارة )9/ قيــام املراجــع الداخلــي أو مشــاركته فــي تحقيــق قضايــا فســاد محتملــة باملنظمــة( بأقــل متوســط حســابي 

بلــغ )3.17( ومســتوى اســتجابة )محايــد( وأقــل أهميــة نســبية بلغــت )%63.4(.

جدول رقم )5( 
افات املعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات املتوسطات الحسابية واالنحر

مدى توفر األدوات واألساليب الهامة ملحاربة الفساد في الوحدة الحكومية التي حددتها

املتوسط العبـــارة
الحسابي

االنحراف 
األهمية التفسيـراملعياري

التـرتيبالنسبية

7/ الكشــف عــن األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات املاليــة عــن االحتيــال والرشــوة والغــش مــن 
74.21 %أوافق3.710.92أهــم املقومــات املهنيــة ملهنــة املراجــع الداخلــي

الغــش  بـــرامج التوعيــة بمنــع  1/ وجــود خطــط باملنظمــة مالءمــة لتقييــم املخاطــر وتنفيــذ 
البيئــة املالءمــة لذلــك بتهيئــة  69.62 %أوافق3.480.99وذلــك 

10/ اســتقاللية دور املراجــع الداخلــي باالســتناد للتقييــم املوضوعــي إلــى الكشــف عــن حــاالت 
69.63 %أوافق3.481.37الفســاد واإلبــالغ عــن كل شــكوكه فــي وقتهــا

68.44 %أوافق63.421.03/ وضع سياسة خاصة ملكافحة الرشوة املتمثلة في تقديم الهدايا والضيافة
5/ عمــل املنظمــة علــى تنشــيط التوعيــة باالحتيــال والغــش وتنفيــذ إجــراءات التصــدي لهــا 

66.65 %محايد3.331.15والتحقيــق فيهــا بالســرعة املطلوبــة

 فــي أي عالقــة مــع عمــالء املنظمــة أو أداء أي أنشــطة 
ً
8/ أال يكــون املراجــع الداخلــي طرفــا

خارجيــة 66.46 %محايد3.321.21وأعمــال 

فــي منــع  2/ اســتخدام املنظمــة للتكنولوجيــا وطــرق تحليــل البيانــات والخطــوط الســاخنة 
65.87 %محايد3.291.02االحتيــال والتالعــب باملــال العــام

4/ حــرص إدارة املنظمــة علــى تدريــب مراجعيهــا الداخلييـــن بهــدف االطــالع علــى أحــدث مــا 
65.08 %محايد3.251.13توصلــت إليــه الهيئــات العامليــة فــي محاربــة الغــش واالحتيــال

64.89 %محايد33.241.10/ اتخاذ ضوابط عديدة في املنظمة ضد إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية
63.410 %محايد93.171.23/ قيام املراجع الداخلي أو مشاركته في تحقيق قضايا فساد محتملة باملنظمة

67.4 %محايد3.371.12املحور الثالث ككل

املحــور الرابــع - مــدى توفــر عنصــر الســلوكيات املهنيــة لدى املوظفيـــن التابعيـــن لوحدة املراجعة الداخليــة داخل الجهة 
الحكومية التي حددتها.

الجــدول الســابق عبــارة عــن املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد العينــة علــى عبــارات املحــور 
الرابــع: مــدى توفــر عنصــر الســلوكيات املهنيــة لــدى املوظفيـــن التابعيـــن لوحــدة املراجعــة الداخليــة داخــل الجهــة الحكوميــة 
التــي حددتهــا، باإلضافــة إلــى األهميــة النســبية لــكل عبــارة، فمــن خــالل املتوســط العــام والــذي بلــغ )3.53( والــذي يقــع فــي املــدى 



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2021

65

)3.40 - > 4.20( حســب مقيــاس ليكــرت الخما�ســي والــذي يشيـــر إلــى درجــة اســتجابة )أوافــق(، أي أن غالبيــة أفــراد العينــة 
يوافقــون علــى توفــر عنصــر الســلوكيات املهنيــة لــدى املوظفيـــن التابعيـــن لوحــدة املراجعــة الداخليــة داخــل الجهــة الحكوميــة 

التــي حددتهــا بنســبة اســتجابة إجماليــة بلغــت 70.7 %.

جدول رقم )6( 
افات املعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات مدى توفر عنصر السلوكيات املهنية لدى  املتوسطات الحسابية واالنحر

املوظفيـن التابعيـن لوحدة املراجعة الداخلية داخل الجهة الحكومية التي حددتها

املتوسط العبـــارة
الحسابي

االنحراف 
األهمية التفسيـراملعياري

التـرتيبالنسبية

79.81 %أوافق73.990.89/ أن يعمل املراجع الداخلي باستمرار على تحسيـن مهاراته وفعاليته وجودة الخدمة التي يؤديها
76.42 %أوافق43.821.16/ التحلي باألمانة في أداء املراجع الداخلي قاعدة مهمة من قواعد السلوك املنهي الجيد

74.43 %أوافق53.721.26/ إفصاح املراجع الداخلي عن كافة الحقائق املادية املعلومة منه دون تحريف وال تشويه
73.04 %أوافق23.651.11/ عدم مشاركة املراجع الداخلي في أي نشاط يمكن أن يؤثـر على وضعه املحايد

 في مجال أداء املراجع الداخلي لدوره املنهي
ً
73.04 %أوافق93.651.11/ اإلبداع والتجديد يالقي قبوال

71.86 %أوافق13.591.23/ اعتماد عنصر الكفاءة األكاديمية والتجربة املهنية يحقق أهداف السلوك املنهي للمراجع الداخلي
واجبــه  أداء  ســياق  فــي  عليهــا  يتحصــل  التــي  للمعلومــات  الداخلــي  املراجــع  اســتخدام  عــدم   /3

الشــخصية 71.27 %أوافق3.561.18ملنفعتــه 

69.68 %أوافق83.481.18/ أال يؤدي املراجع الداخلي سوى الخدمات التي يكون لديه املعرفة والخبـرة واملهارة الالزمة لها
 على القوانيـــن 

ً
 لرغبته ال اعتمادا

ً
6/ أن يؤدي املراجع الداخلي خدمات التدقيق الداخلي وفقا

59.09 %محايد2.951.28الدولية املهنية ملمارســة التدقيق الداخلي

10/ يمكــن للمراجــع الداخلــي أن يتغا�ســى عــن بعــض املمارســات الســالبة التــي تؤثـــر فــي عالقتــه 
58.410 %محايد2.921.36ببعــض الشــخصيات

70.7 %أوافق3.531.18املحور الرابع ككل

وبناء على املتوســطات الحســابية واألهمية النســبية فقد تم تـــرتيب عبارات مدى توفر عنصر الســلوكيات املهنية لدى 
 ابتــداء بالعبــارة ذات املتوســط 

ً
املوظفيـــن التابعيـــن لوحــدة املراجعــة الداخليــة داخــل الجهــة الحكوميــة التــي حددتهــا تنازليــا

األكبـــر وانتهــاًء بالعبــارة ذات املتوســط األصغــر، فنجــد أن العبــارة )7/ أن يعمــل املراجــع الداخلــي باســتمرار علــى تحسيـــن 
ومســتوى   )3.99( بلــغ  حســابي  متوســط  بأعلــى  األول  التـــرتيب  علــى  حــازت  يؤديهــا(  التــي  الخدمــة  وجــودة  وفعاليتــه  مهاراتــه 
اســتجابة )أوافــق( وأعلــى أهميــة نســبية بلغــت )79.8%(، تلتهــا فــي املرتبــة الثانيــة العبــارة )4/ التحلــي باألمانــة فــي أداء املراجــع 
الداخلــي قاعــدة مهمــة مــن قواعــد الســلوك املنهــي الجيــد( بمتوســط حســابي بلــغ )3.82( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة 
نســبية )76.4%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الثالثــة العبــارة )5/ إفصــاح املراجــع الداخلــي عــن كافــة الحقائــق املاديــة املعلومــة منــه 
دون تحريــف وال تشــويه( بمتوســط حســابي بلــغ )3.72( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )74.4%(، ثــم جــاءت فــي 
املرتبــة الرابعــة العبارتــان )2/ عــدم مشــاركة املراجــع الداخلــي فــي أي نشــاط يمكــن أن يؤثـــر علــى وضعــه املحايــد( و)9/ اإلبــداع 
 فــي مجــال أداء املراجــع الداخلــي لــدوره املنهــي( بمتوســط حســابي بلــغ )3.65( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( 

ً
والتجديــد يالقــي قبــوال

وأهمية نســبية )73.0%( لكل، ثم جاءت في املرتبة السادســة العبارة )1/ اعتماد عنصر الكفاءة األكاديمية والتجربة املهنية 
يحقــق أهــداف الســلوك املنهــي للمراجــع الداخلــي( بمتوســط حســابي بلــغ )3.59( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية 
)71.8%(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة الســابعة العبــارة )3/ عــدم اســتخدام املراجــع الداخلــي للمعلومــات التــي يتحصــل عليهــا فــي 
ســياق أداء واجبــه ملنفعتــه الشــخصية( بمتوســط حســابي بلــغ )3.56( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )%71.2(، 
ثــم جــاءت فــي املرتبــة الثامنــة العبــارة )8/ أال يــؤدي املراجــع الداخلــي ســوى الخدمــات التــي يكــون لديــه املعرفــة والخبـــرة واملهــارة 

الالزمــة لهــا( بمتوســط حســابي بلــغ )3.48( ومســتوى اســتجابة )أوافــق( وأهميــة نســبية )69.6 %(.

القوانيـــن  علــى  اعتمــاًدا  ال  لرغبتــه   
ً
وفقــا الداخلــي  التدقيــق  خدمــات  الداخلــي  املراجــع  يــؤدي  أن   /6( العبــارة  جــاءت 

الدوليــة املهنيــة ملمارســة التدقيــق الداخلــي( فــي املرتبــة التاســعة بمتوســط حســابي بلــغ )2.95( ومســتوى اســتجابة )محايــد( 
وأهميــة نســبية )59.0 %(، ثــم جــاءت فــي املرتبــة العاشــرة واألخيـــرة العبــارة )10/ يمكــن للمراجــع الداخلــي أن يتغا�ســى عــن 
بعــض املمارســات الســالبة التــي تؤثـــر فــي عالقتــه ببعــض الشــخصيات( بأقــل متوســط حســابي بلــغ )2.92( ومســتوى اســتجابة 

)محايــد( وأقــل أهميــة نســبية بلغــت )%58.4(.
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اختبار الفرضيات
الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن أثـر املراجعة الداخلية في حوكمة مؤسسات القطاع العام 

والشفافية املحاسبية:

الختبــار الفرضيــة األولــى للدراســة، فقــد تــم اســتخدام معامــالت 
بيـــرسون لالرتبــاط، وذلــك ألجــل دراســة العالقــة االرتباطيــة بيـــن أثـــر 
والشــفافية  الحكومــي  القطــاع  فــي  الحوكمــة  فــي  الداخليــة  املراجعــة 

املحاســبية، وجــاءت النتيجــة كمــا فــي الجــدول رقــم )7(.

أثـــر  بيـــن  لبيـــرسون  الجــدول رقــم )7( يوضــح معامــل االرتبــاط 
والشــفافية  الحكومــي  القطــاع  فــي  الحوكمــة  فــي  الداخليــة  املراجعــة 
قيمــة  وهــي   )0.579( بلغــت  االرتبــاط  قيمــة  أن  فنجــد  املحاســبية، 
موجبة وتشيـر إلى ارتباط موجب )طردي( بيـن أثـر املراجعة الداخلية 

فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي والشــفافية املحاســبية، كمــا نجــد أن قيمــة الداللــة اإلحصائيــة بلغــت )0.000( وهــي أقــل مــن 
مســتوى املعنويــة )0.01( ممــا تشيـــر إلــى معنويــة العالقــة.

ممــا ســبق، فإنــه يمكــن التوصــل إلــى قبــول الفرضيــة األولــى للدراســة والتــي تنــص علــى أنــه: توجــد عالقــة ذات داللــة 
إحصائيــة بيـــن أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي والشــفافية املحاســبية عنــد مســتوى معنويــة )0.01(.

الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـــن أثـــر املراجعة الداخلية في حوكمة مؤسسات القطاع العام 
وتحقيق مصداقية الحفاظ على أموال الدولة:

اســتخدام  تــم  فقــد  للدراســة،  الثانيــة  الفرضيــة  الختبــار 
معامــالت بيـــرسون لالرتبــاط، وذلــك ألجــل دراســة العالقــة االرتباطيــة 
الحكومــي  القطــاع  فــي  الحوكمــة  فــي  الداخليــة  املراجعــة  أثـــر  بيـــن 
النتيجــة  وجــاءت  الدولــة،  أمــوال  علــى  الحفــاظ  مصداقيــة  وتحقيــق 

.)8( رقــم  الجــدول  فــي  كمــا 

أثـــر  بيـــن  لبيـــرسون  الجــدول رقــم )8( يوضــح معامــل االرتبــاط 
وتحقيــق  الحكومــي  القطــاع  فــي  الحوكمــة  فــي  الداخليــة  املراجعــة 
االرتبــاط  قيمــة  أن  فنجــد  الدولــة،  أمــوال  علــى  الحفــاظ  مصداقيــة 
بلغــت )0.683( وهــي قيمــة موجبــة وتشيـــر إلــى ارتبــاط موجــب )طــردي( 

بيـــن أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وتحقيــق مصداقيــة الحفــاظ علــى أمــوال الدولــة، كمــا نجــد أن 
إلــى معنويــة العالقــة. أقــل مــن مســتوى املعنويــة )0.01( ممــا تشيـــر  بلغــت )0.000( وهــي  قيمــة الداللــة اإلحصائيــة 

ممــا ســبق، فإنــه يمكــن التوصــل إلــى قبــول الفرضيــة الثانيــة للدراســة والتــي تنــص علــى أنــه: توجــد عالقــة ذات داللــة 
إحصائيــة بيـــن أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وتحقيــق مصداقيــة الحفــاظ علــى أمــوال الدولــة عنــد 

مســتوى معنويــة )0.01(.

الفرضية الثالثة - توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن أثـر املراجعة الداخلية في الحوكمة في القطاع الحكومي 
وتحقيق آلياتها ملحاربة الفساد:

العالقــة  دراســة  وذلــك ألجــل  لالرتبــاط،  بيـــرسون  اســتخدام معامــالت  تــم  فقــد  للدراســة،  الثالثــة  الفرضيــة  الختبــار 
االرتباطيــة بيـــن أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وتحقيــق آلياتهــا ملحاربــة الفســاد، وجــاءت النتيجــة 

كمــا فــي الجــدول التالــي:

الجــدول رقــم )9( يوضــح معامــل االرتبــاط لبيـــرسون بيـــن أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي 
إلــى ارتبــاط موجــب  بلغــت )0.631( وهــي قيمــة موجبــة وتشيـــر  آلياتهــا ملحاربــة الفســاد، فنجــد أن قيمــة االرتبــاط  وتحقيــق 

جدول رقم )7( 
معامالت ارتباط بيـرسون للعالقة بيـن أثـر املراجعة 

الداخلية في الحوكمة في القطاع الحكومي 
والشفافية املحاسبية

أثـر املراجعة 
الداخلية في الحوكمة 

في القطاع الحكومي

الشفافية 
املحاسبية

0.579**معامل بيـرسون لالرتباط
0.000الداللة اإلحصائية

جدول رقم )8( 
معامالت ارتباط بيـرسون للعالقة بيـن أثـر املراجعة 
الداخلية في الحوكمة في القطاع الحكومي وتحقيق 

مصداقية الحفاظ على أموال الدولة
أثـر املراجعة 

الداخلية في الحوكمة 
في القطاع الحكومي

تحقيق مصداقية 
الحفاظ على 
أموال الدولة

معامل بيـرسون 
0.683**لالرتباط

0.000الداللة اإلحصائية
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القطــاع  فــي  الحوكمــة  فــي  الداخليــة  املراجعــة  أثـــر  بيـــن  )طــردي( 
الحكومــي وتحقيــق آلياتهــا ملحاربــة الفســاد، كمــا نجــد أن قيمــة الداللــة 
اإلحصائيــة بلغــت )0.000( وهــي أقــل مــن مســتوى املعنويــة )0.01( ممــا 

تشيـــر إلــى معنويــة العالقــة.

الثالثــة  الفرضيــة  قبــول  إلــى  التوصــل  يمكــن  فإنــه  ســبق،  ممــا 
للدراســة والتــي تنــص علــى أنــه: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن 
فــي القطــاع الحكومــي وتحقيــق  فــي الحوكمــة  أثـــر املراجعــة الداخليــة 

آلياتهــا ملحاربــة الفســاد عنــد مســتوى معنويــة )0.01(.

 
ً
الفرضية الرابعة- توجد فروق ذات داللة إحصائية في أثـر املراجعة الداخلية في الحوكمة في القطاع الحكومي وفقا

للتخصص العلمي، وعدد سنوات الخبـرة لعينة الدراسة:
الختبار الفرضية الرابعة للدراسة، فقد تم استخدام اختبار )كروسكال-واليس( الالمعلمي لداللة الفروق في متوسطات 
 ملتغيـــري التخصــص العلمــي وعــدد ســنوات الخبـــرة، وذلــك لعــدم 

ً
أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وفقــا

تحقق شروط استخدام اختبار تحليل التبايـن األحادي )بسبب وجود عينات فرعية تقل عن 25 مفردة في املتغيـريـن املستقليـن 
التخصــص والخبـــرة(، وذلــك كمــا يلي:

اختبــار  نتائــج  يوضــح   )10( رقــم  الجــدول 
متوســطات  فــي  الفــروق  لداللــة  )كروســكال-واليس( 
القطــاع  فــي  الحوكمــة  فــي  الداخليــة  املراجعــة  أثـــر 
 ملتغيـــر التخصــص العلمــي، فنجــد أن 

ً
الحكومــي وفقــا

قيمــة االختبــار بلغــت )12.38( بقيمــة داللــة إحصائيــة 
)0.006( وهــي أقــل مــن مســتوى املعنويــة )0.05( ممــا 
فــروق  توجــد  فإنــه:  وبالتالــي،  الفــروق،  معنويــة  يعنــي 
املراجعــة  أثـــر  متوســطات  فــي  إحصائيــة  داللــة  ذات 
 
ً
وفقــا الحكومــي  القطــاع  فــي  الحوكمــة  فــي  الداخليــة 

لصالــح  الفــروق  وهــذه  العلمــي،  التخصــص  ملتغيـــر 
األعلــى. الرتــب  بمتوســط  )محاســبة(  التخصــص 

اختبــار  نتائــج  يوضــح   )11( رقــم  الجــدول 
)كروســكال-واليس( لداللة الفروق في متوســطات أثـــر 
املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي 
 ملتغيـــر سنوات الخبـــرة، فنجد أن قيمة االختبار 

ً
وفقا

وهــي   )0.227( بقيمــة داللــة إحصائيــة   )4.34( بلغــت 
عــدم  يعنــي  ممــا   )0.05( املعنويــة  مســتوى  مــن  أكبـــر 
معنويــة الفــروق، وبالتالــي، فإنــه: ال توجــد فــروق ذات 

 ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة.
ً
فــي القطــاع الحكومــي وفقــا فــي الحوكمــة  أثـــر املراجعــة الداخليــة  فــي متوســطات  داللــة إحصائيــة 

املناقشة
أشــارت دراســة )نصبة،2015( إلى أن الحوكمة هي اإلجراء األنســب لواجهة الفســاد اإلداري واملالي، وتوصلت الدراســة 
الحاليــة للنتيجــة نفســها مــع إضافــة عامــل الشــفافية الــذي يمكــن أن توفــره الحوكمــة فــي املراجعــة الداخليــة بجــود عالقــة ذات 

داللة إحصائية بيـــن أثـــر املراجعة الداخلية في الحوكمة في القطاع الحكومي والشــفافية املحاســبية.

كمــا اتفقــت نتيجــة دراســة )الصبــي، 2016( بالدراســة الحاليــة بــأن املواطــن املتعامــل مــع الــوزارات الخدميــة يشــعر 
بأهميــة تطبيــق  املوظفيـــن  لــدى  الكبيـــرة  الوعــي  العامليـــن وبنســبة  مــن  التــي يالقيهــا  الشــفافية والعدالــة  مــن خــالل  بالثقــة 

الحكوميــة. املنظمــات  فــي  )السديـــري، 2016(  دراســة  أكدتهــا  التــي  الحوكمــة، 

جدول رقم )9( 
معامالت ارتباط بيـرسون للعالقة بيـن أثـر املراجعة 
الداخلية في الحوكمة في القطاع الحكومي وتحقيق 

آلياتها ملحاربة الفساد
أثـر املراجعة 

الداخلية في الحوكمة 
في القطاع الحكومي

تحقيق آليات 
ملحاربة الفساد

0.683**معامل بيـرسون لالرتباط
0.000الداللة اإلحصائية

جدول رقم )10( 
نتائج اختبار )كروسكال-واليس( لداللة الفروق في متوسطات أثـر املراجعة 

 ملتغيـر التخصص العلمي
ً
الداخلية في الحوكمة في القطاع الحكومي وفقا

التخصص املحور
متوسط العددالعلمي

الرتب
قيمة االختبار 

)مربع كاي(
درجة 
الداللةالحرية

أثـر املراجعة 
الداخلية 

في الحوكمة 
في القطاع 
الحكومي

1147.82إدارة عامة

12.3830.006
6964.47محاسبة

1449.46إدارة أعمال
1836.72أخرى

جدول رقم )11(
نتائج اختبار )كروسكال-واليس( لداللة الفروق في متوسطات أثـر املراجعة 

 ملتغيـر سنوات الخبـرة
ً
الداخلية في الحوكمة في القطاع الحكومي وفقا

متوسط العددسنوات الخبـرةاملحور
الرتب

قيمة االختبار 
)مربع كاي(

درجة 
الداللةالحرية

أثـر املراجعة 
الداخلية 

في الحوكمة 
في القطاع 
الحكومي

2865.30أقل من 5 سنوات

4.3430.227
4750.94من 6-10 سنوات
2753.94من 11-15 سنة

1065.05أكثـر من 15 سنة
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املراجعــة  أثـــر  بيـــن  الحاليــة بوجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة  الدراســة  نتيجــة  )الجنيــد، 1438ه(  أكــدت دراســة 
الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وتحقيــق مصداقيــة الحفــاظ علــى أمــوال الدولــة، وهنــاك عالقــة بيـــن الحوكمــة 
تقــوم  مهمــة  آليــات  وكلهــا  والعــرض  والتصنيــف  والتقديـــر  والتوقيــت  باإلفصــاح  املتعلقــة  الســالبة  املمارســات  مــن  والحــد 
بتطبيقهــا حوكمــة املراجعــة الداخليــة، والنتيجــة نفســها أشــارت لهــا دراســة )الصيعــري، 1438ه( بــإدراك آليــات الحوكمــة 

لدورهــا فــي الحــد مــن املخاطــر املحاســبية واالئتمانيــة.

 علــى املراجعيـــن الداخلييـــن ممــا يؤثـــر 
ً
توصلــت دراســة )Staley& Hwang2005( أن الفضائــح املاليــة تحــدث ضغوطــا

علــى االلتـــزام األخالقــي فــي بيئــة املراجعــة الداخليــة لفقــدان آليــات تسيـــر فعاليــة املراجعــة وتـــزيد مــن جــودة وفعاليــة مهــام 
املراجــع الداخلــي. واتفقــت أيًضــا نتيجــة هــذه الدراســة فــي جانــب تحقيــق املحافظــة علــى األمــوال والشــفافية.

تطرق )األهدل، 2008( في دراسته لاللتـزام باملعاييـر املهنية في املرتبة األولى من حيث األهمية، تال ذلك اكتشاف األخطاء 
ثــم عــدم قبــول مكتــب املراجعــة ملهــام مراجعــة  فــي تقريـــر املراجعــة،  فــي القوائــم املاليــة واإلفصــاح عنهــا  واملخالفــات الجوهريــة 
تنقصــه الخبـــرة فــي ممارســتها. عكــس مــا توصلــت إليــه دراســة )كالب، 2004( بوجــود ضعــف فــي توفــر مســتوى تطبيــق املقومــات 
األساســية للرقابــة الداخليــة بالــوزارات ممــا انعكــس علــى ضعــف الرقابــة الداخليــة فــي تحقيــق األهــداف املتعلقــة بهــا، وتف�ســي 
الظواهــر الســلبية مــن تســيب مالــي وإداري وتضخــم وظيفــي وســوء إدارة وضعــف فــي األداء العــام وغيــاب الشــفافية واملســاءلة.

أشارت دراسة )مصطفى، 2011( في نتائجها إلى أن الرقابة على املال العام أمر ال غنى عنه، للتأكد من حسن استخدامه 
 عــن اإلمــالءات اإلداريــة فــي املنظمات التي يواجهها 

ً
فــي األغــراض املخصصــة لــه ويتــم ذلــك بتوفــر اســتقاللية واضحــة للمراجــع بعيــدا

املراجــع الداخلــي مــن اإلدارة التنفيذيــة لتغطيــة بعــض التجــاوزات، وارتبــط هــذا مــع نتيجــة الدراســة الحاليــة بوجــود عالقــة ذات 
داللــة إحصائيــة بيـــن أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وتحقيــق آلياتهــا ملحاربــة الفســاد.

توافقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع دراســة )الحصيــف، 2008( فــي نتائجهــا للحاجــة املاســة لدرجــة عاليــة مــن الشــفافية 
والوضــوح فيمــا يتعلــق باتخــاذ قــرارات واضحــة وشــفافة علــى ضــوء مبــادئ الحوكمــة فــي األجهــزة الحكوميــة باململكــة العربيــة 
الســعودية، كذلــك أشــارت نتائــج دراســة )ســامي، 2010( لنفــس هــذه املبــادئ فــي بيئــة األعمــال املصريــة وأثـــر الحوكمــة علــى 

لجــان املراجعــة الداخليــة فيهــا يتعلــق بجــودة القوائــم املاليــة املنشــورة ودرجــة شــفافيتها.

فــي  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  فــي:  الحاليــة  الدراســة  نتيجــة  مــع  1432ه(  )التويجــري،  دراســة  التقــت 
 ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة، مــع وجــود فــروق ذات داللــة 

ً
متوســط أثـــر املراجعــة الداخليــة فــي الحوكمــة فــي القطــاع الحكومــي وفقــا

 ملتغيـــر التخصــص العلمــي لصالــح 
ً
فــي القطــاع الحكومــي وفقــا فــي الحوكمــة  أثـــر املراجعــة الداخليــة  فــي متوســط  إحصائيــة 

الرتــب األعلــى. تخصــص املحاســبة بمتوســط 

كانــت صياغــة نتيجــة التويجــري بوجــود تأثيـــر إيجابــي علــى جــودة مراجعــة الحســابات والتأهيــل العلمــي والخبـــرة وإملــام 
مراجــع الحســابات بمعاييـــر املراجعــة املتعــارف عليهــا، عكــس دراســة العفيفــي التــي أشــارت إحــدى نتائجهــا إلــى عـــدم تـــوفر 

الخبـــرة والكفــاءة لــدى املراجعيـــن الداخلييـــن فــي املنظمــات الحكوميــة.

التوصيات
في ضوء النتائج التي توّصلت إليها الباحثة؛ فإنها تو�سي باآلتي:

ضــرورة االطــالع واالســتخدام الكامــل ملحــددات حوكمــة املراجعــة الداخليــة الــواردة فــي رؤيــة 2030 والعمــل بهــا فــي 1- 
وحــدات املراجعــة الداخليــة باململكــة.

 للمعاييـــر العامليــة ومعاييـــر الهيئــة الســعودية 2- 
ً
العمــل علــى تأهيــل املراجعيـــن الداخلييـــن فــي القطــاع الحكومــي وفقــا

.)SOCPA( للمحاسبيـــن القانونييــن

االطــالع علــى مســتجدات معاييـــر املراجعــة الداخليــة فــي الوحــدات الحكوميــة فــي العالــم املتقــدم، ونقلهــا كتجــارب 3- 
ناجحــة فــي التطبيــق بالوحــدات الحكوميــة للمرجعييـــن الداخلييـــن باململكــة العربيــة الســعودية.

عقــد دورات تدريبيــة تأهيليــة لجميــع املوظفيـــن العامليـــن داخــل وحــدات املراجعــة الداخليــة فــي القطــاع الحكومــي؛ 4- 
لزيــادة وعيهــم فيمــا يختــص املراجعــة الحكوميــة والحوكمــة؛ لتأهيلهــم مــن أجــل تطبيقهــا فــي عملهــم.
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ABSTRACT 

This research aims to identify the role of the internal audit in governance of public sector corporations 
and linking 2030 vision with the future of the effects of the audit on the governance in this sector

The researcher used the inductive theoretical method by depending on the previous studies published 
in the specialized scientific periodicals, in the practical side she used the practical inductive method by ex-
trapolating data and information by questionnaire’s forms which distributed over the study sample which 
is randomly composed from 120 internal auditors and accountants from governmental ministries, corpo-
rations, and authorities

After analyzing the answers of the participants by using SPSS program, the following conclusions were 
obtained:

- There is a statistically significant relationship of the effect of the internal audit on the governance in 
the governmental sector and the accounting transparency at significant level )0.01(

- There is a statistically significant relationship of the effect of the internal audit on the governance in the 
governmental sector to achieve the credibility of maintaining the state funds significant level )0.01(.

- There is a statistically significant relationship of the effect of the internal audit on the governance in the 
governmental sector and achievement of its mechanisms to combat corruptions at significant level )0.01(

- There are statistically significant differences in the average of the effect of the internal audit on the 
governance in the governmental sector according to the variation of the scientific specialty in favor 
of accounting specialty at the average of higher ranks

- There are no statistically significant differences in the average of the effect of the internal audit on the 
governance in the governmental sector according to the variation of experience years

The study concluded with a number of recommendations, the most important of which are:

- The guidelines of Vision 2030 should be read and acted upon.

- Auditors should be qualified on the basis of the international measures and the specifications of the 
General Authority of Saudi Auditors

- The latest measures of the internal audit in the governmental units in Saudi Arabia should be reviewed
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