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      المستخلص

هدفتده هدال الدفراسددددة ال  التعرق  ل  واقق التدفقي  الدفاحلو لدفا الليةمدا  الرلليدة تو العرا  والتعرق  ل  مدفا جدفوا التعداقدف 

 ةنتلقي  اهفاق الفراسة قام الباحثومن اجل    ،الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو لفا هال الليةما  واثرل تو جةدة التفقي  الخارجو

 ،الرثن  ،ذي قدار ،بداليادارا  الريدفا يدة ال  اقاددددام التدفقي  الدفاحلو تو اربعدة حيةمدا  ملليدة  راقيدة وهو كدل من حيةمدة  البصددددرة

رة اسدتبيان    اسدترا123تضدال   ن تةياق   ،بإجراء مقابال  شدخصدية مق مفراء اقادام التفقي  الفاحلو تي ا ةنواسد(  كرا قام الباحث

 ل  ثالث تئدا  من الردفققين ترثلده بدالردفققين الدفاحليين الرةظفين لدفا الليةمدا  الرلليدة الر ددددار الي دا ا الل و دفد من الردفققين 

الخدارجيين العداملين لدفا داةان الرقدابدة الرداليدة تو الرركي والرلدات دا  و دفد من الردفققين العداملين تو ميداتدي وشددددركدا  التدفقي  

 ان هناك جفوا من التعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو السديرا وان ةناهم االسدتنتاجا  التو تةصدل الي ا الباحث ومن  ،الخاصدة

وظيفة التفقي  الفاحلو تو هال الليةما  تعا و من العفاف من الر داكل الخييرة  ل  مادتةا ال ييل التن يرو لقادم التفقي  الفاحلو  

للتعاقف الخارجو لةظيفة   اااجابي اكرا ان هناك اثر  ،العلرو وضددعا االسددتقاللية وا عفام التخيي( و قص  فد الرالك وضددعا التيهيل

التدفقي  الفاحلو تو جةدة التدفقي  الخدارجو من حالح تلاددددين اسددددتقالليدة الردفق  الفاحلو الاي ا دي بفورل ال  ياادة اال ترداد  ل   

 لخارجو.وظيفة التفقي  الفاحلو التو ت دا  ن طرا  الرةرد ا

 الكلمات المفتاحية : التعاقد الخارجي، التدقيق الداخلي، جودة التدقيق.

 

The impact of outsourcing the internal audit function on the quality of external 

audit (Applied as a sample to Iraqi local governments) 
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Abstract 

The aim of this study was to identify the internal audit situation of the local governments in Iraq and 

to determine the feasibility of external contracting for the internal audit function of these governments 

and its impact on the quality of external audit. In order to achieve the objectives of the study, the 

researcher conducted field visits to the internal audit departments of four Iraqi local governments 

(Basra, Dhi Qar, Muthanna and Wasit). The researcher also interviewed the directors of the internal 
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audit departments, as well as distributed 123 questionnaire forms to three categories of auditors, 

namely internal auditors working for local governments, And a number of external auditors working 

at the Office of Financial Supervision in the Center and the provinces and a number of auditors working 

in the offices and audit companies. The most important conclusions reached by the researcher that 

there is a feasibility of outsourcing external audit function, especially since the internal audit function 

in these governments suffer Of the many serious problems at the level of the organizational structure 

of the Internal Audit Department and the lack of the number of owners and weak scientific qualification 

and lack of independence and lack of planning, and there is a positive impact of the external 

outsourcing of the internal audit function in the quality of external audit of To improve the 

independence of the internal auditor, which in turn increases reliance on the internal audit function 

performed by the external supplier. 

Keywords : Outsourcing, internal audit, audit quality. 

 

 

 المقدمة 

االستراتيجيا  الربتيرة  تاتخفم الةحفا  االقتصاداة  

والربلية اليفاءة  الخارج   ،لياادة  من  ال راء  تعف  رليا   اذ 

 Buy-Outs وا ادة هنفسة العرليا  والتعاقف الخارجو امثلة  

اال  ية   ت ثر  ل   قف  التو  الربتيرة  االستراتيجيا    ل  

وقف تتيلي هال االستراتيجيا     ،الراتررة للةحفة االقتصاداة

لاا تالةحفا  تتصفا   ،ة جفافة واتصاح كاق  اجراءا  داحلي

الرركية االستراتيجيا   االقتصاداة من حالح  كرا    ،للضغةط 

الخفمية برا تو ذلك اجياء   الةظائا  بالعفاف من  ا  ا تاتعين 

واحف مية ا    ام الرقابة االداري    ،من ا  رة الرقابة االداراة

بالتعاقف االقتصاداة  الةحفا   من  العفاف  تقةم  الخارجو    الاي 

وتو الفترة االحيرة تيةر التفقي    ألدائه هة التفقي  الفاحلو.

الفاحلو تيةرا  كبيرا  االمر الاي ادا ال  تغيير االساسيا  التو  

سةاء تو مف ةمه او اهفاته او من  ،اقةم  لي ا التفقي  الفاحلو

و  را  ل اا التيةر تقف استليم ذلك    ،اقةم به او مجاال   رله

ولقف    ،ار م ارا  القائرين بر ام التفقي  الفاحلوضرورة تية

ا ت ر  تو الانةا  القليلة الراضية ظاهرة التعاقف الخارجو  

و ا ير هاا الرصيلح بصفة اساسية    ، لةظيفة التفقي  الفاحلو

ال  التعاقف مق طرق حارجو لتقفام حفما  كا ه تقفم سابقا   

 من حالح الرصادر الفاحلية. 

ظاه ان  واالحظ  بعض هاا  او  كل  ألداء  الخارجو  التعاقف  رة 

ا  ية التفقي  الفاحلو اصبح اتجاها  متياافا  تنت جه الةحفا  

اذ ان وجةد   ام تعاح وكفةء للتفقي  الفاحلو لفا    ،االقتصاداة

العريل اخفم الرفق  الخارجو وا ثر تو طبيعة االجراءا  التو  

اداء  رله تو  ا  ،اعترف  لي ا  اللاح  بيبيعة  رتق  وا دي  ل  

 ماتةا جةدة التفقي  الخارجو.

 

 المنهجية ودراسات سابقةالمحور االول: 

 اوالً: المنهجية

 البحثمشكلة  -1

االجابة   ملاولة  تو  الفراسة  م يلة  الا اح     نتتلخص 

التالو:  هل هناك اثر ااجابو للتعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  

الرللية  الليةما   تو  الخارجو  التفقي   جةدة  الفاحلو  ل  

 العراقية؟ 

 البحثاهداف  -2

 ت فق الفراسة ال  جرلة من االهفاق اهر ا:
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التفقي   -أ لةظيفة  الخارجو  التعاقف  جفوا  التعرق  ل  

 الفاحلو. 

اثر   - ب التفقي   بيان  وظيفة  ألداء  الخارجو  التعاقف  ا تراد 

 الفاحلو تو جةدة التفقي  الخارجو.

 البحثاهمية   -3

التعاقف  اهرية  من  اهريت ا  الفراسة  تاترف 

الرللية  الفاحلو تو الليةما   التفقي   الخارجو لةظيفة 

الفولة اتج ه من مف ةم    ،العراقية السيرا ان تلافة بناء 

ال    حجم    ،الالمركياةالرركياة  تيااف  ال   ادا  مرا 

االمةاح والر اراق التو تفار من قبل الليةما  الرللية 

التو    ،ضرن تنفيا الرةاي ة ب قي ا الت غيلو واالستثراري

كادر  قبل  من  داحلو  وتفقي   ملاسبية  اجراءا   تتيلي 

اتم   التو  الرةاي ة  اهفاق  لتلقي   وم هل  متخصص 

ال  ،اقرارها سنةاا   ان  تعا و من  حاصة   الرللية  ليةما  

الفاحلو التفقي   وظيفة  صعيف  كبيرة  ل   مثل    ،م اكل 

الفاحلو الرفق   استقاللية  تصل    ،ضعا  وجةد  و فم 

للةاجبا  اليفاءا  والخبرا   ،واضح  الاي    ،و قص تو 

 بفورل ا ثر سلبا   ل  جةدة التفقي  الخارجو. 

 البحث فرضية  -4

ناك  القة  ال  ترضية رئياية مفادها  ه  البلثاتنف  ا

ذا  داللة معنةاة بين التعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو  

 وجةدة التفقي  الخارجو .

 مجتمع وعينة البحث -5

ترثل مجترق البلث بالليةما  الرللية تو جر ةراة  

والتو  فدها   مللية15العرا   حيةمة  البلث   ،   اما  ينة 

تو  الرللية  الليةمة  هو  مللية  حيةما   اربعة  تو  تترثله 

 ملات ة البصرة وذي قار والرثن  وواس(.

 مصادر جمع البيانات  -6

 البلثا ترف الباحث تو ا جاي الجا ي الن ري من  

وأطاراح   ودوراا   كتي  من  الريتبا   تو  متةتر  ما   ل  

جامعية ا  ،ورسائل  شبية  تو  متةتر  لرعلةما   تضال   را 

وبصيغ مختلفة   البلث اال تر ه  من بيا ا  تتعل  برةضةع  

اما الجا ي العرلو   ،مقاال    ،تقارار   ، دوراا   ،اطاراح  ،  كتي

الباحث ا ترف  بعض   ةنتقف  مق  ال خصية  الرقابال   تيه  ل  

الرا ولين والرتخصصين والعاملين تو مجاح التفقي  الفاحلو  

البلث الرللية  ينة  الليةما   استرارة    ،تو  تضال   ن 

التفقي   اقاام  ومةظفو  مفراء  وي ه  ل   التو  االستبيان 

كرا تم تةياق  فد من ا  ل  الرفققين الخارجيين   ،الفاحلو تي ا

والرلات ا  الرركي  تو  الرالية  الرقابة  داةان  تو   ،العاملين 

 تضال   ن مياتي وشركا  التفقي  الخاصة. 

 اسات سابقةرثانياً: د

 (Swanger،1998دراسة ) -1

The Effect of Internal Audit Outsourcing on 

Financial Analysts' Perceptions of External 

Auditor Independence, Financial Statement 

Reliability and Investment Desirability 

بعنةان   ماجاتير  الخارجي  رسالة  التعاقد  اثر 

تصور في  الداخلي  التدقيق  الماليين  لوظيفة  المحللين  ات 

المالية  القوائم  وموثوقية  الخارجي  المدقق  الستقاللية 

االستثمار في  الرلللين    ، والرغبة  اراء  الفراسة  هال  تبلث 

الخارجيين الرفققين  باستقاللية  اتعل   تيرا  ومةثةقية   ،الراليين 

ذلك  ل    واثر  العرالء،  وج ة   ر  من  الرالية  البيا ا  

ت ير النتائج إل     ،االستثرار تو اس م ال ركا   ينة الفراسة 

الرفق   قبل  من  والخارجو  الفاحلو  التفقي   حفما   تقفام    أن 

تو     فاه أو  الر  ر  تو  االستقاللية  سةاء  سلبا   ل   ا ثر 

   الةاقق  ل ركة التفقي  الخارجو.

 ( Yiannakas،2000دراسة ) -2

Outsourcing the Internal Audit Function with 

Special Reference to the UK Public and Private 

Sectors 

التعاقد الخارجي لوظيفة اطروحة دكتةرال بعنةان  

المملكة  في  والخاص  العام  القطاعين  في  الداخلي  التدقيق 

لألدبيا    ، المتحدة شاملة  مراجعة  االطروحة  هال  تتضرن 

حةح مةضةع التعاقف الخارجو ب يل  ام والتعاقف الخارجو  

وهفته ال  تلص التيثير   ،لةظيفة التفقي  الفاحلو ب يل حاص

الرلترل لقرار التعاقف الخارجو  ل  استقاللية الرفققين وجةدة  

التفقي     اعفونت ير النتائج إل  أن الراتجيبين    ،التفقي  الفاحلو
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ال ركة الرئيس وراء   ،الفاحلو   اط اساسو تو  العامل  وان 

قرار التعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو هة الةصةح إل   

 الرفققين الفاحليين ذوو الر ارا  الرتخصصة.  

 ( Yasseen،2011دراسة ) -3

Outsourcing the Internal Audit Function: A 

Survey of the South African Public and Private 

Sectors 

بعنةان   ماجاتير  لوظيفة رسالة  الخارجي  التعاقد 

في جنوب   والخاص  العام  للقطاعات  الداخلي: مسح  التدقيق 

تاتي ا هال الفراسة أوجه الت ابه واالحتالق بين   ، افريقيا

التفقي  الفاحلو تو القياع العام و  يرها تو القياع الخاص  

أتراق جنةب  التفقي     ،ياتو  لةظيفة  الخارجو  التعاقف  ودرجة 

الفاحلو، واألسس الرنيقية لقرارا  التعاقف الخارجو، وأ ةاع 

ان  ال   النتائج  اشار   الفاحلو،  التفقي   حفما   مقفمو 

ال ركا  الخاصة تاتعين ب ركا  الرلاسبة االربعة اليبرا 

م  و ل  العيس من ذلك كان للقياع العا ، اكثر من القياع العام

ومقفمو  أصغر  ملاسبة  شركا   احتيار  أكبر  ل   تةاتر 

القياع  مق  بالرقار ة  متخصصين  داحليين  تفقي   حفما  

 الخاص. 

 الجانب النظري  الثاني: المحور

 تطور التدقيق الداخلي تجاه التعاقد الخارجي  •

مق   ،ال اةجف تاراخ ملفد لن ية   اط التفقي  الفاحلو

الفاحلو ت دي   1940ذلك حت   ام   التفقي   لم تين مرارسة 

لإلدارة  م رادورا   التن يرية  االستراتيجية  الفضل    ،تو  وكان 

تو تيةر   اط التفقي  الفاحلو اعةد للرع ف االمرايو للرفققين  

الاي اعف الج ة الرئياة الرعترق ب ا  الريا    ، IIAالفاحليين  

   .Castanheira ،et al،2009:79الرا ية للر نة  

التن يرية  االحتياجا   تو  للتغيرا   و تيجة  

والتينلةجية وتعقف ا  ية الةحفا  االقتصاداة تان دور الرفق  

مات ار  ال   الةحفة  داحل  وقائو  حارس  من  تغير  الفاحلو 

لإلدارة العرل  ،ومرشف  ا باء  ياادة  اليةادر    ،ومق  و قص 

 ،ال  تخفيض التياليا  واللاجة  ،الر هلة ألداء العرل التفقيقو

تيةر   تقف حفث  الفاحلو  الرفق   استقالح  تو  تو   م موال ك 

الةاقق العرلو ادا ال  تغيير االساسيا  التو تقةم  لي ا وظيفة 

الفاحلو وظيفة    ،التفقي   ألداء  حارجو  مفق   استخفام  وهة 

الفاحلو    Mihret & Woldeyohannisالتفقي  

التغييرا     ، 34:2012، ال بري   2008:567، هال  وان 

الفاحلو بيراقة تارح له بتقفام  التفقي   اليبيرة وسعه  يا  

اخفم ا التو  االقتصاداة  للةحفة  اكبر  ا ه   ،مااهرا   السيرا 

اصبح اعرل تو ظل بيئا  قا ة ية وثقاتية متنة ة داحل الةحفة  

التو تختلا تو غرض ا وحجر ا وهييل ا ومن   ،االقتصاداة 

اتراد الةحفة    قبل  حارج  او   Fadzil،etداحل 

al،2005:844.  

التفقي    بر نة  االهترام  تيااف  االحيرة  اآلو ة  وتو 

الفولو  الصعيف  الر نية  ل   الرن را   قبل  من  اذ    ،الفاحلو 

م نة  وتا لية  كفاءة  رتق  ال   ت فق  جفافة  مفاهيم  ظ ر  

 ، و ومن بين هال الرفاهيم مف ةم التعاقف الخارج  ، التفقي  الفاحلو

اذ اصبح هاا الرف ةم من القضااا الر رة تو مجاح اال راح تو 

وقف اصبله اليةم وظيفة التفقي  الفاحلو    ،مختلا دوح العالم 

تالتعاقف الخارجو لةظيفة    ،من الفرص الرتاحة للتعاقف الخارجو

للعريل  الرلترلة  الفةائف  من  مجرة ة  اعيو  الفاحلو  التفقي  

  .Rouse،1996:95والرةرد  

االقتصاداة وم الةحفا   بين  الرناتاة  حفة  ياادة  ق 

داحليا   تفار  التو  ا  يت ا  تقليص  ال   الةحفا   هال    ، سعه 

الريية  تف م  التو  االساسية  اال  ية  تق(  ل   والتركيي 

من    ،التناتاية متخصصين  باستخفام  الةحفا   هال  قامه  لاا 

حارج الةحفة ألداء اليثير من اال  ية الراا فة  ل  اساس 

وشرل هاا االتجال  لة التعاقف الخارجو اال  ية الرالية   ،جراال

التقا فاة  ،للةحفا  الرعاشا   وادارة  الرواتي  وادارة    ،مثل 

 Bostwickاالستثرار والضرائي ووظيفة التفقي  الفاحلو  

& Byington،1997:85 .  

ان التعاقف الخارجو ليس قرارا  س ال   انوارا الباحث

أل ه    ،بالنابة إلدارا  التفقي  الفاحلو تو الةحفا  االقتصاداة

وظائف م حيرا   ل   اعيةا   ،ا يل  ان  ارافون  ال  ت م  لالك 

ا يبا ا  لرؤسائ م او يمالئ م تو العرل با  م غير قادران  ل   

معين قةة وض  ،اداء   اط  ادارة  قاط  ليل  تان  ذلك   ، عامق 

وتو الرةاطن التو تيةن تي ا ادارة التفقي  الفاحلو قةاة انبغو 
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و نف اكت اق  قاط ضعا انبغو    ،التيكف من مةاطن القةة هال

من   الراا فة  طلي  تو  الفاحلو  التفقي   ادارة  تتردد  ال  ان 

 الخارج.

 خيارات التعاقد الخارجي لوظيفة التدقيق الداخلي   •

 Full-Outsourcingالتعاقد الخارجي الكامل:  -1

تو ظل هاا الخيار من حيارا  التعاقف الخارجو  

الخارجو مجرة ة  الرةرد  الةحفة االقتصاداة من  تتةقق 

والف م والرعرتة  الخبرا   من  من  100اي    ،كاملة   %

مةرد   من  اللصةح  لي ا  اتم  الفاحلو  التفقي   حفما  

دائم ب يل  تيةن  ما  و ادة     Heywood   حارجو 

،2001:28  . 

الجزئي:   -2 الخارجي  -Partialالتعاقد 

Outsourcing 

الخيار   هاا  ظل  تو  االقتصاداة  الةحفة  تقةم 

للتعاقف الخارجو بالتعاقف مق مقفم حفمة م هل ألداء جيء 

 ل  سبيل الرثاح تفقي    ، وظيفة التفقي  الفاحلوملفد من  

 . (Jenning،1996:394)  ،العرليا  االليترو ية

المشترك:   -3 الخارجي  -Partnering/Coالتعاقد 

sourcing 

مةظفو   بعض  الخيار  ل   قل  هاا  انيةي 

التفقي  الفاحلو تو الةحفة االقتصاداة للعرل مق الرةرد  

مق   معه  الرتعاقف  الرةظفين  الخارجو  االبقاء  ل  

الفاحلو للتفقي   الخيار   ،الرئيايين  هاا  اعترف  جاح  اذ 

الرةرد  بين  والتناي   التعاون  الخارجو  ل   للتعاقف 

الفاحلو   التفقي   ومةظفو   & Thomasالخارجو 

Parish،1999:85.  

  Petravik،1997هاا واتف  بعض الباحثين  

 Abbott،et al،2003  التعاقف الخارجو  ل      ل  ان

جفا  للةحفا    ا بعض  رليا  التفقي  الفاحلو ايةن مناسب

تاغلي  رليا    ،وهة الخيار االكثر ا ت ارا    ،االقتصاداة

متةتران   غير  متخصصين  لللصةح  ل   تتم  التعاقف 

 داحليا .

 

التدقيق   • لوظيفة  الخارجي  للتعاقد  المحتملة  الفوائد 

 الداخلي 

 تخفيض الكلفة:   -1

العالية   اليلفة  ان  الباحثين  ل   العفاف من  اتف  

للرصادر الفاحلية هو العامل الرئيس الرلفد لقرار التعاقف 

الرغم    ، Wholey،et al،2001:230  الخارجو  ل  

التعاقف   كان  اذا  ما  حةح  واسق  جفح  هناك  تان  ذلك  من 

اليلفة تخفيض  ال   ا دي   & Selimارا    ،الخارجو 

Yiannakas،2000:214     التعاقف ل ركا   ارين  ا ه 

اتضل   تفراي  حالح  من  اليلفة  تخفيض  الخارجو 

للعاملين  ،للرةظفين الرنتج  غير  الةقه    ،وتخفيض 

التفقي  تو  رليا   التقنيا   احفث  والقضاء    ،واستخفام 

قيرة تضيا  ال  التو  الضروراة  غير  اال  ية    ،  ل  

 والتخيي( الجيف لعرليا  التفقي . 

 الخبرة المتخصصة:  -2

ثير من االحيان اةاجه الرفققةن الفاحليةن  تو ك

وهال الراتجفا  قف تتيلي    ،ماتجفا   ل  ماتةا العرل

كرا    ،معرتة متخصصة اذا ما اراف تفقيق ا بفا لية وكفاءة

ان الخبرة الرتخصصة ميلةبة تو العفاف من الرةاقا التو  

االقتصاداة الةحفة  ادارة  مفراء    ، تةاجه  من  العفاف  ارا 

الف اعف حيارا  التفقي   دائم ال  تعيين حبير ب يل  ان  احلو 

حاصة  تو ضةء احتالق الرجاال    ،مجفاا من حيث اليلفة

احر ال   وقه  من  متخصصة  معرتة  تتيلي  ان    ،التو 

التعاقف مق حبير حارجو اةتر حال  تعاال  لليلي الرتقيق  

الرتخصصة   الرعرتة  -Yiannakas،2000:104 ل  

105.  

 تعويض نقص الموارد:   -3

ان تعةاض  قص الرةارد هة سبي رئياو احر  

الخارجو ال     ، للتعاقف  الفاحلو  التفقي   اصل  رل  قف 

ةحفة اذ ال ااتييق ماتةا التةظيا تو ال  ،ماتةا الاروة

 نف   ،االقتصاداة ان اغيو كرية العرل الريلةب ا جايل

هال النقية تلتاج اقاام التفقي  الفاحلو ال  مةارد اضاتية  

العرل قفرة    ،لتغيية  ال   فم  الرةاي ة  قيةد  ت دي  وقف 

التةظيا الةتاء   ،الةحفا   ل   انبغو  حين  تو 
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بالةحفة الخاصة  التفقي   ارا    ،برا وليا   لاا 

 (Zack،1999:283   لتعةاض االجل  قصير  اللل  ان 

 النقص اللاصل تو مةارد الةحفة هة التعاقف الخارجو. 

 

 تحسين جودة التدقيق الداخلي:   -4

الرةردان   ان  الباحثين  ل   بعض  اتف  

الخارجيين لخفما  التفقي  الفاحلو ا دون وظيفة التفقي  

الفاحليين الرةظفين  من  ا ل   بجةدة  ارا    ،الفاحلو  اذ 

 Abbott، et al، 2007: 805 الر ام غير اسناد  ان    

الروتينية او غير الرتيررة لرقفم حفما  حارجو له اثر 

التفقي  جةدة  تو  الةحفة    ،كبير  حصةح  حالح  من 

واكتااب الرفققين  ،االقتصاداة  ل  الرعرتة الرتخصصة

تةتير  تضال   ن  الاليمة  والخبرة  للر ارة  الفاحليين 

  .ل اقةد ال  تلقي  الجةدةالتياليا الاي بفور

 تغطية دولية وثقافية افضل 

ان ايدااد  فد ال ركا  متعفدة الجناية وياادة  

هال   رقابة  ال   اللاجة  ياادة  ال   ادا  ا  يت ا  حجم 

والعرليا  التفقي     ،اال  ية  من  يا   رل  ياد  مرا 

استثرار  ،الفاحلو اتيلي  بفورل  تفراي    اكبير  االاي  تو 

تضال   ن التيلفة والةقه    ،قي  الفاحلو وتيةار كةادر التف

دتق العفاف من ال ركا  للعرل مق التعاقف الخارجو   الاي

ذلك ا دي التعاقف    تضال  ن   ،إل جاي م ام التفقي  الفاحلو

لفا   والثقاتية  اللغةاة  الر ارا   تلاين  ال   الخارجو 

  Yiannakas ،  2000:106-107العاملين  

 . 18:2005)، القبا و

 التعاقد الخارجي لوظيفة التدقيق الداخلي مخاطر  •

مةظفو   -1 قبل  من  االقتصاداة  للةحفة  الةالء  تقفان 

تي ا العاملين  الفاحلو  ه الء   ، التفقي   ايةن  قف  اذ 

الرةظفةن با ت ار قرار تارال م  تيجة التعاقف الخارجو.  

 Yasseen،2011:33 .  

من الناحية االستراتيجية ان التعاقف الخارجو لةظيفة   -2

تيةار الت من  االقتصاداة  الةحفة  الرم  قف  الفاحلو  فقي  

جفافة اساسية  الةظيفة   ،كفاءا   ب ال  االحتفاظ  تم  ما  اذا 

  . (Peursem & Jiang،2008:4 داحل الةحفة

 ،من حالح التعاقف الخارجو لعرليا  تجاراة معينة  -3

من  كبير  ب يل  تلان  ان  االقتصاداة  للةحفا   ارين 

اال ان وضق هال العرليا  بيف مةرد حارجو سةق   ،ادائ ا

  . (Frost،2000:35  تيةن مخاطرة كبيرة

التفقي   -4 لةظيفة  اليلو  الخارجو  التعاقف  اتيلي  قف 

وهاا ا رل   ،الفاحلو تغيير تو البنية التلتية ل ال الةظيفة

واال الب راة  ال   الرةارد  وما  والتينلةجيا  الراداة  صةح 

مرا ا دي ال  مخاطر ت غيلية جفافة تتيلي ميافا    ،ذلك

االقتصاداة   الةحفة  ادارة  قبل  من  االشراق  من 

 Figg،2000:50 .  

االثار المترتبة على التعاقد الخارجي لوظيفة التدقيق   •

 الداخلي 

 االثر على استقاللية وموضوعية المدقق الداخلي  -1

االبلاث النفاية ال  ان الرفققين الفاحليين قف ال  ت ير  

تيةن   ناية ة مةضة يت م  نفما  اللفاظ  ل   قادران  ل  

للخير   معرضة  مصالح  رالئ م  او  مصالل م 

 Bezerman،et al،1997:89 ،   وتو الةقه الاي اتةقق من

الرفققين الفاحليين ان اية ةا مةضة يين تو احيام م واقفمةن  

ق تةقعا  االدارة وتصي تو مصللة الةحفة  معلةما  تتا  م

قف اقةمةن باتخاذ قرارا  ت ثر تو قيرة الةحفة   ،االقتصاداة

الخاصة   مياتات م  رتق  اجل   Dezoort،etمن 

al،2001:258 ،    الفاحليين الرفققين  تان  ذلك  تضال   ن 

بعف ت ل  ذا   قةبا  ملفدة ارين ترض ا  بيئة  تو  اعرلةن 

لا ل مقاضاة مةظا اكثر من مقاضاة  اذ من ا  ، رلية التفقي 

كرا ان اللاتي الرالو غالبا ما ايةن صغير الن  ،شركة ماتقلة

 & Caplanالرفققين الفاحليين لفا م مةارد ملفودة كيتراد   

Kirschenheiter،2000:388.  

  Swanger & Chewning،2001:117)وارا  

التعاقف الخارجو قف اية ةن متلييان لل ركة التو  ان مفققو 

تقفان  من  مخاوت م  بابي  العريل  حااب  تي ا  ل   اعرلةن 

ال ركة تو  سببين   ،وظائف م  هناك  تان  ذلك  من  الرغم   ل  
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برةضة ية  للعرل  الخارجو  التعاقف  افتعان شركا   رئيايين 

 Ahlawat اكثر من ادارا  التفقي  الفاحلو التابعة للةحفة:  

& Lowe،2004:150 . 

لفا شركا  التعاقف الخارجو مجرة ة من العرالء    - أ

من حالح هال   ،الاان تقفم ل م حفما  التفقي  الفاحلو

التعاقف  شركا   تيةن  العرالء  من  الرجرة ة 

الخارجو قادرة  ل  تنةاق الرخاطر ب يل اتضل من  

للةحفة التابعة  الفاحلو  التفقي   ال    ،ادارا   و ليه 

 تخ   هال ال ركا  تقفان احف العرالء. 

ان الفاتق االحر الاي افتق شركا  التعاقف الخارجو    -ب

و اداء  برةضة ية  نف  التفقي   للتصرق  ظيفة 

وتجني    ،الفاحلو هة اللفاظ  ل  سرعت ا تو الاة 

قف تثير مخاوق   ومن ثم  ،تياليا الف اوا القضائية

التعاقف  شركا   لفا  اللاتي  القا ة ية  الرا ولية 

وظيفة   اداء  تو  مةضة ية  اكثر  لتيةن  الخارجو 

 التفقي  الفاحلو. 

 االثر على استقاللية المدقق الخارجي  -2

التفقي  تو التعاقف الخارجو ألداء    مق شروع شركا 

تتعل   جفافة  م اكل  ظ ر   الفاحلو  التفقي   وظيفة 

الباحثين والرن را  الرا ية   ،باالستقاللية وتااءح العفاف من 

التفقي    م ام  ألداء  ال ركا   هال  مالئرة  مفا  حةح  للر نة 

  . Lowe،et al،1999:41   لعريل  فاهالفاحلو والخارجو  

  ان Rittenburg & Covaleski،1997وارا  

الفاحلو   التفقي   حفما   اقفمةن  الاان  الخارجيين  الرفققين 

وظائا   ،لعرالئ م مق  االتصاح  من  كبيرة  درجة  هم  ل  

التقليفاة االدارة  استقالح   ،وا  ية  حةح  ال يةك  اثير  مرا 

كيا ارين ان ايةن الرفق  ماتقال تو   ،واتااءح ااضا    ،الرفق 

ال  ادة  ل  تيكيفا  االدارة تيرا اتعل  باإلجراءا  الفاحلية 

تو   الخارجو  الرفق   جيئيا   ل   رل  االدارة  تعترف   نفما 

الفاحلية الخارجو سي  ف   ،تيةار االجراءا   الرفق   كرا ان 

الخاص   جةدة  رله   Burton etجيئيا  ل  

al،2012:152.  

ين اتخا الرع ف االمرايو للرلاسبين القا ة يين  تو ح

 AICPA القضية هال  حةح  مختلفا   مةقفا   ان    ،   ذكر  اذ 

اذا لم اقم الرفق  او شركته   ،منخفضة القيرة  تعف االستقاللية لن  

بعرل او ال ابفو وكا ه اعرل برا اعادح احف ا ضاء ادارة العريل 

لرع ف واخلص ا  ، AICPA،1997او كرةظا لفا العريل  

ال  ان هال الخفما  لن ت ثر  ل  استقاللية الرفق  الخارجو  

العريل الفاحلو تقق  ل   ات  ادارة  التفقي     ، طالرا ما ولية 

قرار  يابة  ن   اتخا  او  االدارة  الرفق  ما وليا   اتةل   وال 

  . Hill & Booker،2007:46االدارة  

رللية  ا ه تو البيئة ال  انبناء   ل  ما تقفم ارا الباحث

الخارجو ان   للرفق   الليةمية ال ارين  الةحفا   وتلفافا  تو 

التفقي   للعريل  فا  تفقيقية  غير  او  تفقيقية  حفمة  اي  اقفم 

وذلك الن التفقي  الخارجو للةحفا  الليةمية اتم    ،الخارجو

الرللية  والت راعا   القةا ين  تليم ا   ن طرا  ج ة ماتقلة 

كرا ان الةحفا    ،الخارجوبعفم تقفام اي حفمة غير التفقي   

وا را   ،الليةمية غير قادرة  ل  التعاقف مق مةظفو هال الج ة

لللصةح  ل    حاصة  تفقي   شركا   مق  تق(  التعاقف  ارين ا 

و ليه تليس هناك اثر  ل  استقاللية   ،حفما  التفقي  الفاحلو 

الر  ر تو  الخارجو  اثر   وبالنتيجة  ،الرفق   هناك  ايةن  لن 

 رلية التفقي .سلبو  ل  جةدة  

االثر على اعتمادية المدقق الخارجي وجودة التدقيق   -3

 الخارجي

  لم اتناوح مصادر 65ان معيار التفقي  الفولو رقم  

التفقي  الفاحلو كيحف العةامل التو اتم تقيير ا من قبل الرفق  

مق ذلك ت ير بعض   ،الخارجو اثناء تقييم جةدة التفقي  الفاحلو

الفراسا  ال  ان مصادر التفقي  الفاحلو ل ا اثر كبير تو حيم  

الخارجو   الرفق   بتصةرا   اتعل   تيرا  الخارجو  الرفق  

وظيفة  اال تراد  ل   ومفا  الفاحلو  التفقي   بجةدة  الرتعلقة 

التفقي  الفاحلو والج ةد الرباولة تو التخيي( لعرلية التفقي  

سبيل    ،الخارجو ارا   ل    & Ahlawatالرثاح 

Lowe،2004:150  التفقي لةظيفة  الخارجو  التعاقف  ان    

الفاحلية الرصادر  من  مةضة ية  اكثر  الن    ، الفاحلو  وذلك 

الرةظفين الفاحليين هم اكثر  رضة للضغةط االداراة مقار ة  

الةحفة ادارة  الراتقلين  ن  الخارجيين  وبالرثل   ،بالرةردان 
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ان Gramling & Vandervelde،2006:27ارا     

اكثر مةضة ية واستقاللية  نفما   الفاحليين اية ةن  الرفققين 

الةحفة تو  مةظفين  اية ةن  الفاحليين    ،ال  الرفققين  ان  كرا 

قبل   من  مباشر  غير  او  مباشر  ب يل  للرااءلة  اتعرضةن 

وان استرراراة  رل م والترقيا  والتعةاض تقررها    ،االدارة

الرفققين  ،االدارة ان  حين  اخضعةن    تو  ال  مع م  الرتعاقف 

 مباشرة  لالالة القيادة االداراة.  

ارا   الرفققين كرا  ا تراد  ان  احرون  باحثةن 

الخارجيين  ل  وظيفة التفقي  الفاحلو مرتب( برصادر التفقي  

الةحفة تو  الرخاطر  وماتةا  احرا  نفما   ،الفاحلو  بعبارة 

تيةن الرخاطر منخفضة تان ا تراد الرفققين الخارجيين  ل   

وظيفة التفقي  الفاحلو هة  فاه بغض الن ر  ن مقفم حفمة  

الرفققين   ،التفقي  ا تراد  تان  مرتفعة  الرخاطر  تيةن  و نفما 

وافارون ذلك    ،الخارجيين ايةن اكبر تو حاح التعاقف الخارجو

العيو  باال تراد  ل    را وهو    ،Attribution theoryة 

افار   التو  بالير   االجترا و تختص  النفس  تو  لم    راة 

ووتقا  ل ال الن راة اقةم   ،تي ا الناس سلةك االحران او سلةك م

الرفق  الفاحلو او   الرفق  الخارجو بتقييم الفواتق التو تجعل 

ا دي   الاي  الخارجو  متلييا   الرفق   الفاحلو  التفقي   وظيفة 

 Davidson،et al،2013:44.  

  ان رسةم التفقي  Felix،et al،2001وجف    كرا 

%  نفما اعترف الرفق  الخارجو  ل  وظيفة 18تنخفض بنابة  

الفاحلو ج ةد   ،التفقي   ان  الفراسا   بعض  اظ ر   كرا 

بالجةدة اليلية لةظيفة   اسلبي  االرفققين الخارجيين ترتب( ارتباط 

ت د التو  الفاحلو  داحلية  التفقي   مصادر  قبل  من  ا 

 Dezoort،   et al  ،2001:  262      Desai،et al  

و ليه اذا قرر الرفققةن الخارجيةن اال تراد    ، 2011:154،

 ل  وظيفة التفقي  الفاحلو الر داة من قبل مةرد حارجو ترن  

الررجح ان ابالةا مج ةدا  اقل  ابيا  اثناء اجراء  رلية التفقي   

داحلية باال تراد  ل  مصادر  قف اارح   ،مقار ة   بفورل  وهاا 

مرا ا دي ال    ،فقي للرفققين الخارجيين بالتليم تو تياليا الت

  .Davidson،et al،2013:45رتق جةدة التفقي  الخارجو  

ان شركا  التفقي  الخاصة التو    ان هاا وارا الباحث

التعاقف مع ا من قبل الةحفا  الليةمية لللصةح  ل    ارين 

من   اليثير  تو  بخبرة  الية  تترتق  الفاحلو  التفقي   حفما  

التفقي  العرل    ،مجاال   القيا ا   وذلك  تيجة  تو  الراترر 

للفولة مرا   ،الرختلفة  الرتنة ة  التفقيقية  الر اكل  ومةاج ة 

 ،اعيي ا القفرة  ل  التعامل مق اللاال  الراتجفة حالح العرل

تضال   ن التيهيل العلرو الاي اترتق به العاملةن تو شركا  

الخاصة العراقية   ،التفقي   والت راعا   القةا ين  ت ترط  اذ 

بال ان الرتعلقة  تفقي  حاابا   تتح ميتي  ر نة  ل  من اروم 

وهاا بفورل اجعل   ،ايةن حاصال   ل  ش ادة الرلاسبة القا ة ية

من  رليا  التفقي  الفاحلو الر داة من قبل الرفققين الرتعاقف 

مرا اياف من  ،مع م ا ل  جةدة من العرليا  التو ت دا داحليا  

الفاحلو التو تتم   ا تراد الرفق  الخارجو  ل  وظيفة التفقي 

الاي بفورل اقةد ال  رتق جةدة    ، ن طرا  التعاقف الخارجو

 التفقي  الخارجو. 

 

 التطبيقي : الجانب الثالثالمحور 

 اوالً: واقع التدقيق الداخلي في الحكومات المحلية عينة البحث 

من حالح الياارا  الريفا ية ال  قام التفقي  الفاحلو تو  

 الرللية  ينة البلث واجراء مقابال  شخصية مق: الليةما  

الرللية    - البصرة  حيةمة  تو  الفاحلو  التفقي   قام  مفار 

 .14/7/2018بتاراخ 

قار    - ذي  حيةمة  تو  الفاحلو  التفقي   قام  مفار  معاون 

 .8/7/2018الرللية بتاراخ 

الرثن     - حيةمة  تو  الفاحلو  التفقي   قام  مفار  معاون 

 .25/7/2018الرللية بتاراخ 

مفار قام الرةاي ة االستثراراة تو حيةمة واس( الرللية   -

 .21/7/2018بتاراخ 

 :ايتوتم التةصل ال  ما 

 

الحكومات   -1 في  الداخلي  التدقيق  لقسم  التنظيمي  الهيكل 

 - المحلية عينة البحث:

الباحث حيةمة    انالحظ  تو  الفاحلو  التفقي   ان   اط 

وقام  الت غيلية  الرةاي ة  قام  قارين  من  اتيةن  الرللية  واس( 

وهة االتضل تو راي الباحث من الناحية   ،الرةاي ة االستثراراة
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الرةاي ة االستثراراة تنيةي  ل  مبالغ كبيرة   ،التن يرية كةن 

ةن تو قام لاا ت و تتيلي ان تي   ،اجفا مرا اجعل العرل تي ا كبير

كرا   ،ماتقل من اجل اللصةح  ل  دقة  الية تو  رليا  التفقي 

وجةد شعبة التفقي  بعف الصرق وهاا اعف  قية    انالحظ الباحث

السيرا وان التفقي  بعف الصرق اعف امتفاد لعرل الرفق    ،ااجابية

من   اذ  الخارجو.  الرفق   من  رل  كثيرا   اا ل  ت ة  الخارجو 

تو    قبل الرتعارق  ليه  تفقي   هناك  الفاحلو  التفقي   اط 

ضرورة وجةد شعي تو قام    ان هاا وارا الباحث  ،الصرق تق(

اتضل   تلفاف  اجل  من  الت غيلية  للرةاي ة  الفاحلو  التفقي  

 للرا وليا  وتصل جيف للةاجبا .

وتو حيةمة البصرة الرللية كان قام التفقي  الفاحلو  

تن يم جيف ال  حف   نيوهاا تو راي الباحث  ،ميةن من سبعة شعي

اذ من الررين    ، ل  الرغم من وجةد اتراط تو  فد ال عي  ،ما

التقليل من  فد ال عي  ل  سبيل الرثاح دمج شعبة الرواتي مق 

الت غيلية الرةاي ة  الباحث  ،شعبة  والحظ  شعبة   انهاا  وجةد 

اللاسبة واالداراة تو ال ييل التن يرو لقام التفقي  الفاحلو تو  

البصر ااجابيةحيةمة  تعف  قية  وهال  الرللية  هال   ،ة  ترثل  اذ 

ال عي   ماا فة  من حالح  االحرا  لل عي  سا فة  شعبة  ال عبة 

االداراة  والقضااا  باللاسةب  الرتعلقة  القضااا  تو  االحرا 

الباحث  ،االحرا ارا  ذلك  من  الرغم  تصل   انو ل   ضرورة 

ا  الرةاي ة االستثراراة تو قام ماتقل اسةة  برلات ة واس(   ر

 للربالغ الرالية اليبيرة التو تنيةي  لي ا الرةاي ة االستثراراة. 

يةن قام التفقي  الفاحلو  ياما حيةمة الرثن  الرللية ت

ان تيةن الرةاي ة الت غيلية   انوارا الباحث   ،تي ا من شعبتين تق(

وكل قام   ،والرةاي ة االستثراراة قارين منفصلين وليس شعبتين

من اجل تلفاف اكثر وضةحا   ،ل عي التةي  ل  مجرة ة من ا

للةاجبا   ،للرا وليا  جيف  بالنابة    ،وتصل  قام كالك    ال  

تعل  الرغم من  فد    ، التفقي  الفاحلو تو حيةمة ذي قار الرللية

الرةاي ة   تصل  انبغو  ا ه  اال  ما  حف   ال   الرناسي  ال عي 

 االستثراراة تو قام ماتقل.

ال  -2 الحكومات  في  الداخلي  التدقيق  عينة  كوادر  محلية 

 - البحث:

الفاحلو تو كل من   التفقي   ان كةادر  الباحثان  الحظ 

ألداء   ت هل م  التو  العلرية  الر هال   ارتليةن  وواس(  البصرة 

ما ال  حف  الرقابو  التفقي   ب  ،العرل  اليه معااير  لاي ما ت ير 

والعرلو العلرو  التيهيل  هة  من ا  جيء  التو  والرللية   ،الفولية 

اليادر احتصاص الرلاسبة تضال  ن معفح   ،حيث اغلي  ل  

اال ان الخبرة لفا    ،سنةا  من الخفمة  10-6الخبرة الاي ابلغ  

اليادر لياه كاتية وذلك أل  ا تقتصر  ل  القةا ين والتعليرا   

شركا     ،الرللية مق  تتعامل  اصبله  الرلات ة  وان  سيرا  ال 

االستثراراة الر اراق  تو   ،اجنبية من حالح  اليةادر  لاا تلتاج 

جريق الرلات ا   ينة البلث ال  دورا  تفرابية متخصصة تو  

 التعامل مق ال ركا  االجنبية. 

كرا الحظ الباحث اتتقار كادر قام التفقي  الفاحلو  

العرل  إلداء  ت هله  التو  للتخصصا   والرثن   قار  ذي  تو 

  تين هاا القام بلاجة إل  مالك م هل  لريا  و ليه    ،الرقابو

والضةاب(  والتعليرا   باأل  رة  كاتية  درااة  و ل   و رليا  

تفرابية  دورا   تو  واشراكه  التفقيقو  والعرل  الرقابية 

 الكتااب الخبرة والر ارة. 

الفاحلو ال    التفقي   ادارا   تضال   ن ذلك تلتاج 

تخصصا   لرية  الية من اجل ادارة العرل التفقيقو بيفاءة  

الت  ، الية قام  مفار  ان  البصرة اذ  تو حيةمة  الفاحلو  فقي  

اما ذي    ،الرللية الرل ش ادة بيالةراةس تو ادارة اال راح

الرلاسبة تو  دبلةم  الرل  تا ه  ش ادة    ،قار  الرل  والرثن  

اما واس( ترفار تفقي  قام الرةاي ة    ،بيالةراةس تو الرلاسبة

ومفار تفقي  قام    ،الت غيلية الرل بيالةراةس تو االقتصاد

لاا    ،الستثراراة الرل ش ادة ماجاتير تو االقتصادالرةاي ة ا

قبل مةظفين  الفاحلو من  التفقي   قام  افار  ان  الباحث  ارا 

الرلةن الر هال  العلرية تو الرلاسبة والتفقي  ترين م من  

 أداء الر را  الرناطة ب م  ل  أتم وجه.  

التفقي    اقاام  تو  حاليا   الرةجةدة  اليةادر  ان  كرا 

ا  الرللية  ينة البلث غير كاتية ألداء العرل الفاحلو للليةم

كفاات ا  ،التفقيقو و فم  اليةادر  لنقص  هناك    ،و تيجة  تان 

اذ اقةم الرةظا بيداء اكثر   ، ضغ(  رل كبير  ل  الرةظفين

التفقي     ،من  رل تو وقه واحف الرغم من ان كةادر  تعل  

اال ان مفراء    امةظف  18الفاحلو تو البصرة وواس( تتيةن من  

ألداء  كاق  غير  العفد  ان  ال   أشاروا  الفاحلو  التفقي   قام 

مرا اضيرهم ال  تيليا الرةظا بيكثر من  رل تو   ،العرل
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اما تو ذي قار والرثن     ،وقه واحف او تيجيل بعض اال راح

مةظفين تق( وبع  م    8اذ اتيةن اليادر من    جفا   تان العفد قليل

 غير مختص تو الرلاسبة او التفقي .

عينة   -3 المحلية  الحكومات  في  الداخلي  المدقق  استقاللية 

 البحث 

الحظ الباحثان ارتباط قام التفقي  الفاحلو تو حيةمة  

االداراة لل  ون  الرلاتظ  برعاون  الرللية  وهاا    ، البصرة 

االستقال اعيو  ال  التفقي   االرتباط  قام  لرةظفو  الياتية  لية 

كرا ا ه مخالا لرعيار التفقي  الفاحلو   ،الفاحلو لررارسة ا رال م

   االستقالح التن يرو  الاي انص  ل  ا ه 1110الفولو رقم  

بالتقرار  اقةم  ان  الفاحلو  التفقي   قام  رئيس  اجي  ل    "

واالتصاح بي ل  ماتةا اداري داحل الةحفة بليث اارح لن اط  

 التفقي  الفاحلو باإلافاء برا ولياته".

تو حين ارتب( قام التفقي  الفاحلو تو كل من حيةمة 

االرتباط  وهاا  بالرلاتظ  الرللية  وواس(  والرثن   قار  ذي 

الفاحلو  ة ا  من   التفقي   قام  بالرلاتظ مباشرة  اعيو مةظفو 

 االستقاللية التو تاا فهم تو مرارسة ا رال م. 

حث ان استقاللية الرفق  الفاحلو تو  مرا تقفم ارا البا

وال تعيو الرااحة   ،الليةما  الرللية  ينة البلث لياه كاتية

باالستقاللية   ا رال م  ألداء  الفاحلو  التفقي   ليةادر  الرالئرة 

لاا ارا الباحث ضرورة ان ايةن قرار استبفاح مفار   ،الريلةبة

وليس الرلات ة  مجلس  صالحيا   من  الفاحلو  التفقي    قام 

 الرلاتظ من اجل تعياي استقاللية مالك التفقي  الفاحلو. 

تضال  ن ذلك هناك العفاف من الرعةقا  التو اةاج  ا  

تعي    التو  البلث  الرللية  ينة  الليةما   تو  الفاحلو  الرفق  

ومن اهم هال الرعةقا  الضغةط االداراة واشراكه   ،استقالليته

 تو ا راح تنفيااة.

قسم التدقيق الداخلي في الحكومات  معوقات اخرى تواجه   -4

 المحلية عينة البحث 

تو كل من حيةمة البصرة وذي قار والرثن  الرللية  

من م ب يل  دوراة  اجترا ا   اتم  قف  هناك    ،ال  تيةن  وا را 

 ،لاي اللاجةباجترا ا  من تترة ال  احرا ب يل غير من م  

م التفقي   اي اتم تن يم اجتراع من قبل االدارة العليا مق مةظفو قا

كا  اذا  او ظ ة  هالفاحلو  العرل  تو  ر م اكل هناك ماتجفا  

اجتراع اتم  قف  ان  تان   ،تتيلي  الرللية  واس(  تو حيةمة  اما 

مناق ة  تي ا  اتم  احرا  ال   تترة  من  من رة  اجترا ا   هناك 

كرا اتم    ،ظروق العرل والراتجفا  التو تن ي اثناء سير العرل

 يلي العرل ذلك. قف اجترا ا  استثنائية اذا ت

 فم وجةد دليل اجراءا  ميتةب  الحظ الباحثان  كرا  

اتبا  ا  نف تفقي  اي  رلية او  التو انبغو  اةضح االجراءا  

واتم اال تراد تو   ،  اط تو جريق الليةما  الرللية  ينة البلث

التعليرا  التو تصفر تو قا ةن الرةاي ة   التفقي   ل    رليا  

م  ،الانةي العفاف  ان  ليس  كرا  الفاحلو  التفقي   قام  مةظفو  ن 

قا ةن   تو  تصفر  التو  التعليرا   الياتو  ل   االطالع  لفا م 

 الرةاي ة.

برامج تيةار ليةادر التفقي  الفاحلو    كرا ا ه ال تةجف 

وتقتصر البرامج الرةجةدة    ،تو الليةما  الرللية  ينة البلث

اقةم  اذ    ، ل  الفورا  التفرابية الفاحلية من حالح الرلاضرا 

الرةظفةن القفام  بإلقاء ملاضرا   ل  الرةظفين الجفد واالقل 

وتو حيةمة واس( الرللية اتم اافاد   ،حبرة تتعل  برجاح  رل م

او  اربيل  ال  ملات ة  الفاحلو  التفقي   قام  تو  العاملين  بعض 

بغفاد لالشتراك تو دورا  تفرابية تقتصر  ل  الجا ي الن ري 

 تق(.

ذلك التفقي     تضال  ن  لقام  شاملة  حية  وجةد   فم 

تفقي      التخيي( فم  والفاحلو   تو  ليل  رلية  ال روع  قبل 

اذ انبغو ان تيةن هناك حية شاملة لقام التفقي  الفاحلو    ،تنفياها

   التخيي(  الاي  ص 2010وتقا  لرعيار التفقي  الفولو رقم  

 ل  ا ه " اجي  ل  مفار قام التفقي  الفاحلو ان اضق حييا 

الفاحلو   التفقي   أولةاا   ال   للةصةح  الرخاطر  ال   ماتنفة 

الةحفة اهفاق  مق  متناس   التفقي  وب يل  معيار  كرا  ص   "

رقم   الفولو  الفاحلو   2200الفاحلو  التفقي   م رة     تخيي( 

الفاحلي الرفققين  "اجي   ل   ا ه  وايةروا ي ل   اضعةا  ان  ن 

الفاحلو التفقي   تتضرن  يا    ،حية  رل ليل م رة من م ام 

 الر رة واهفات ا وتةقيت ا وتخصيص الرةارد الريلةبة ل ا". 

تو   اكبير  ان هناك حلال  انا الباحثمن كل ما تقفم ار

البلث الرللية  ينة  الليةما   تو  الفاحلو  التفقي   اذ    ،  اط 

الرةظفين  وا فاد  التن يرو  ال ييل  ماتةا  م اكل  ل   هناك 

تضال   ن الر اكل   ،والتيهيل العلرو والعرلو لبعض الرةظفين
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التفقي    اقاام  واتتقار  التفقي   لعرليا   التخيي(  ماتةا   ل  

  ، فاحلو ال  الفورا  التفرابية اللقيقية التو تتعل  برجاح  رل مال

كرا تفتقر اقاام التفقي  الفاحلو ال  ادلة االجراءا  والتعليرا   

ميلةب هة  كرا  ا جاي  رل م  تي ا  ل   العاملين  تاا ف    ، التو 

ولعل من اكبر الر اكل التو تةاجه   اط التفقي  الفاحلو تو هال 

اتتقار   هو  لالستقالليةالةحفا   الفاحلو  التفقي   تو    ، العاملين 

و  را  ألهرية   اط التفقي  الفاحلو تو هال الةحفا  انبغو ان 

الللةح   الر اكل ومن بين  ل ال  تيةن هناك حلةح سراعة وا ية 

الرتاحة امام ادارة الليةما  الرللية  ينة البلث هة التعاقف مق  

 مفق  حارجو ألداء وظيفة التفقي  الفاحلو. 

 

 ثانياً: اختبار الفرضية

 اختبار معنوية االرتباطات  -1

هنا بإاجاد قيم االرتباطا  بين ملةر    انسيقةم الباحث

الرفق   التفقي  الخارجو وابعادل الرترثلة ب  استقاللية  جةدة 

ا تراد الرفق  الخارجو   ،استقاللية الرفق  الخارجو  ،الفاحلو

مل وبين  ج ة  من  الفاحلو   التفقي   وظيفة  التعاقف  ل   ةر 

 ن    تضال  ،الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو من ج ة احرا

البر امج  استخفام  حالح  من  من ا  ارتباط  كل  معنةاة  تلفاف 

االرتباطا     SPSS vr. 24االحصائو   تلك  معنةاة  لتلفاف 

 وكرا تو الجفوح التالو: 

 قيم معامالت االرتباط ومعنويتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H0  :   جةدة بين  معنةاة  داللة  ذا   ارتباط  تةجف  القة  ال 

 التفقي  الخارجو و التعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو. 

 ضف الفرضية البفالة 

H1    تةجف  القة ارتباط ذا  داللة معنةاة بين جةدة التفقي :

 الخارجو والتعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو. 

امل االرتباط بين جةدة  من الجفوح ا الل  جف ان مع

الفاحلو   التفقي   لةظيفة  الخارجو  والتعاقف  الخارجو  التفقي  

داللة   0.537كان   معنةي تله ماتةا  ارتباط طردي  وهة 

%  ومنه اتم قبةح الفرضية البفالة و اتنتج وجةد  5احصائية  

الخارجو   التفقي   بين جةدة  معنةاة  داللة  ذا   ارتباط   القة 

 يفة التفقي  الفاحلو. والتعاقف الخارجو لةظ

 

 اختبار االثر  -2

التفقي   جةدة  الرلةر  اثر  باحتبار  هنا  الباحث  قام 

الخارجو وابعادل  ل  ملةر التعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  

 الفاحلو. 

الخارجو   التعاقف  الخارجو  ل   التفقي   جةدة  اثر  احتبار 

 .لةظيفة التفقي  الفاحلو

 اآلتية:وهنا سيتم احتبار الفرضية 

H0   الخارجو التفقي   اثر ذو داللة معنةاة لجةدة  : ال اةجف 

  ل  التعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو. 

 ضف الفرضية البفالة 

H1   اةجف اثر ذو داللة معنةاة لجةدة التفقي  الخارجو  ل :

 التعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو. 

 

البا حااب    اآلتوالجفوح    انحثوا ف  اتضرن  الاي 

اثر جةدة التفقي  الخارجو  ل  التعاقف الخارجو لةظيفة   داللة

 التفقي  الفاحلو. 

 

ومعنويتها وقيمة  tمعامل التحديد وقيمة معلمة االثر وقيمة 
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ومعامل التلفاف   0.29لقف بلغه قيرة معامل التلفاف  

هة   التفقي     0.28الرصلح  جةدة  اثر  ان  رةذج  اعنو  وهاا 

الخارجو  ل  التعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو شرحه 

من اال لراتا  اليلية والرتبقو تم شرحه من    %29ما مقفارل  

البلث هاا  تو  مضرنة  غير  احرا  قيرة   ،متغيرا   وت ير 

ال   فم وجةد م يلة االرتباط   2واتاةن القرابة من  -داربن

 تو  رةذج اال لفار الراتخفم. الااتو

ان معلرة االثر بلغه   واظ ر   تائج الجفوح ا الل

احتبار    0.54 هو    tوقيرة  معنةاة  نف    7.005ل ا  وكا ه 

داللة   ثم  %   5ماتةا  و قبل ومن  العفم  ترضية   رتض 

ذ اثر  هناك  ان  اي  البفالة  احصائية    االفرضية  معنةاة  داللة 

لجةدة التفقي  الخارجو  ل  التعاقف الخارجو لةظيفة التفقي  

الخارجو    ،الفاحلو التفقي   تو  جةدة  الياادة  ان  احر  برعن  

التعاقف الخارجو   برقفار وحفة واحفة ا دي ال  ياادة اميا ية 

 .0.54لةظيفة التفقي  الفاحلو برقفار 

 

 االستنتاج

تج الباحثان ان الرفق  الفاحلو تو  من كل ما تقفم استن

اةاجه العفاف من الرعةقا  من ا     ينة البلثالليةما  الرللية  

الفاحلو و فم   التفقي   التن يرو لقام  ال ييل   فم سالمة بناء 

الرفق    لفور  االحرا  االقاام  تو  العاملين  الرةظفين  ت م 

والقنا ة  للتيهيل  الرللية  الليةما   ادارة  وتقفان  الفاحلو 

الفاحلوا الرفق   الاي اقةم به  العرل  كرا ان   ،لراسخة بيهرية 

هناك العفاف من العةامل التو ت ثر تو استقاللية ومةضة ية 

الرفققين الفاحليين العاملين تو الليةما  الرللية  ينة البلث  

  ، من ا اميا ية تغيير مفار قام التفقي  الفاحلو من قبل الرلاتظ

تنفيااة   ا راح  تو  الفاحليين  الرفققين  الضغةط وواشراك 

ا التو  اليبيرة  ل ااالداراة  اتتقار مالك    ،تعرضةن  تضال   ن 

قام التفقي  الفاحلو تو كل من حيةمة ذي قار والرثن  الرللية  

الرقابو ووجةد  قص  العرل  ت هل م ألداء  التو  للتخصصا  

الرالكا  تو  هناك  ،كبير  تان  التعاقف   لا  تيبي   من  جفوا 

الخارجو لةظيفة التفقي  الفاحلو تو الليةما  الرللية  ينة 

مترثلة ب اللصةح  ل  الخبرا  الرتخصصة وتلاين  البلث  

وتخفيض  الرةارد  وتعةاض  قص  الفاحلو  التفقي   جةدة 

الفاحلو  كرا    ،اليلفة  التفقي   لةظيفة  الخارجو  التعاقف  ا ثر 

ب يل ااجابو تو جةدة التفقي  الخارجو وذلك من حالح تعياي  

ا  ال  ياادة ا تراد  اقةد  الاي  الفاحلو  الرفق   لرفق  استقاللية 

 الخارجو  ل  وظيفة التفقي  الفاحلو.

 التوصيات

  ما ورد تو البلث بجا بيه الن ري والعرلو من حالح  

ضةء االستنتاجا  التو تةصل الي ا الباحثان ارين وضق  وتو  

 التةصيا  االتية: 

قام   -1 مفار  واقالة  تعيين  الرا وح  ن  ايةن  ان  ضرورة 

لس الرلات ة  التفقي  الفاحلو تو الليةما  الرللية هة مج

  ،وليس الرلاتظ اسةة  برفراء الفوائر االحرا تو الرلات ة

الرفق    الرلات ة  ل   ادارة  ضغ(  من  ذلك  اخفا  اذ 

 الفاحلو. 

ضرورة ان ايةن هناك جفوح يمنو ملفد من قبل ادارة  -2

الليةما  الرللية لتن يم اجترا ا  دوراة مق كادر قام  

 التفقي  الفاحلو. 

هناك دليل اجراءا  معف من قبل ادارة  ضرورة ان ايةن  -3

اجراء  القام  نف  كادر  به  ااترشف  الفاحلو  التفقي   قام 

  رليا  التفقي .

ضرورة وضق برامج  لرية و رلية طةالة الرفا لتيةار  -4

الليةما   تو  الفاحلو  التفقي   قام  مالكا   قفرا  

 الرللية. 

التفقي   -5 لقام  شاملة  سنةاة  حية  وضق  ضرورة 

ال تو  التخيي( الفاحلو  الرللية تضال   ن  ليةما  

 ليل  رلية تفقي  قبل ال روع تو تنفياها.

برا  -6 الفاحلو  التفقي   قام  ياادة  فد مالك  ضرورة 

االئم حجم ا راح الليةما  الرللية سةاء من حالح  

 التةظيا او  ن طرا  التعاقف الخارجو.

لةظيفة  -7 الخارجو  التعاقف  بتيبي   الباحثان  اةصو 

الفاحل  الرللية  التفقي   الليةما   تو  االقل    توو 

م اراق  تنيةي  ل   التو  االستثراراة  للرةاي ة 

ضخرة وذلك لتلاين ماتةا وظيفة التفقي  الفاحلو  

مق    ،ووضق تعليرا  تن م جةا ي  رلية التعاقف كاتة
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االشارة ال  ضرورة الرةاي ة بين العائف والتيلفة  نف  

حارجو   مفق   مق  بالتعاقف  قرار  وظيفة  اتخاذ  ألداء 

 التفقي  الفاحلو. 
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