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 مشهج سيجسا ستة في تحدين أداء نعام الرقابة الجاخليةايير معأثر استخجام  2020
 كهمية بهالية الجزيرةحدراسة ميجانية على الهحجات ال 

The Effect of Using Six Sigma Methodology Standards in 
Improving the Performance of the Internal Control System 

"" A field study on government units in Algezira state  
 3جياسخ تاج الدخ دمحم سش د.                          2الذيخ عبجهللا وعمي خميف د.

 :السدتخلص
دراسة  ؛مشيج سيجسا ستة في تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخميةمعاييخ  ماستخجا ىحه الجراسة أثخ تتشاول

ىشاك العجيج مغ في أن  الجراسةثمت مذكمة ميجانية عمى الػحجات الحكػمية بػالية الجديخة، حيث تس
لمقصاعيغ العام والخاص، مسا حتيال واالختالس ألمػال اال ى والسالية والعجيج مغ دعاو السخالفات اإلدارية 

 جراسةال تىجف، السخالفات اإلدارية والساليةتمظ  مغ محجلداء نطام الخقابة الجاخمية يدتجعي أىسية تحديغ أ
معاييخ مشيج سيجسا ستة في تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخمية في الػحجات الحكػمية أثخ  إلى التعخف عمى

السشيج الػصفي  انالباحث انتيج، الفخضياتعجد مغ ختبار تع ا جراسةولتحقيق أىجاف ال ،بػالية الجديخة
أثبتت صحة  نتائج تػصل إلى عجةال جراسة السيجانية، تعبيانات الأداة لجسع كاالستبانة تع اعتساد التحميمي و 
ستخجام معاييخ مشيج سيجسا ستة لتحديغ أداء نطام الخقابة اتبشي  أوصت الجراسة بأىسية الفخضيات،

 .الجاخمية في الػحجات الحكػمية بػالية الجديخة
 سيجسا ستة، نطام الخقابة الجاخميةمشيج الكلسات السفتاحية: 

Abstract 

The study examined the effect of using Six Sigma methodology standards in 

improving the performance of the internal control system: A field study on 

government units in Algezira state, The problem of the study was that there were 

many administrative and financial irregularities and fraud and embezzlement cases 

of public and private funds, which calls for the importance of improving the 

performance of the internal control system, The study aimed to identify the impact 

of Six Sigma in improving the performance of internal control system in 

government units in Algezira state, And to achieve the study objectives we were 

tested some hypotheses. The study used the descriptive analytical method and the 

questionnaire collect data related to the study problem. The research reached many 

results proved the validity of the hypotheses, The study recommended, The senior 

leadership should adopt the use of Six Sigma standards to improve the 

performance of the internal control system in the government units in Algezira 

state. 

Key words: Six Sigma, Internal control system 
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 :أواًل: اإلطار السشهجي 2020
  تسييج:

 ىحه تداعج وأدوات إلى وسائل الحاجة ضيخت واألنطسة مجال األعسال في الدخيع لمتصػر نتيجة
ستخجام أمثل لمسػارد استسثمة في السحافطة عمى األصػل و تحقيق األىجاف ال عمى األعسال واألنطسة

مشيج سيجسا ستة الحي  والعسمية مغ تمظ الػسائل العمسيةواالستجابة إلى متصمبات ورغبات السدتفيجيغ، و 
ويديع في زيادة  لمعسالء مشتج أو خجمة أفزل وتقجيع ألخصاء وتقميل إزالة العيػبو  يعسل عمى مػاكبة التصػر

 Six) ستة سيجسا لسشيج األساسي اليجف أن والجػدة، كسا الجقة مغ عالية درجة إلى الػصػلب قػة السشافدة
sigma) الستغيخة حتياجاتاال مػاجية ليسكشيا مغ السشطسة مجاالت كافة عمى الخقابة دور تفعيل في سثليت 
مغ األىجاف األساسية لسشيج سيجسا  و، كسا أنةسرمحأصحاب ال مشفعة أجل مغ لػجياػ والتكش والدػق  لمعسالء

، ومغ ثع جاءت يل السخاشخوتحديغ أدائيا عمى كافة مجاالت السشطسة لتقم الجاخمية ستة تفعيل دور الخقابة
ىحه الجراسة لسعخفة أثخ تصبيق مشيج سيجسا ستة في تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخمية في الػحجات 

 الحكػمية بػالية الجديخة.
العجيج مغ في أن ىشاك العجيج مغ السخالفات اإلدارية والسالية و  الجراسةتسثمت مذكمة  :الجراسةمذكلة 

القصاعيغ العام والخاص، مسا استجعي أىسية تحديغ أداء نطام الخقابة الس ألمػال ختالااالحتيال و  ى دعاو 
 في أثخ تصبيق الجراسةتبحث ىحه ولمػصػل إلى ىحه الغاية . الساليةلمحج مغ السخالفات اإلدارية و  ،الجاخمية
ة عيػب العسل الجلسع بة الجاخمية في الػحجات الحكػميةتحديغ أداء نطام الخقافي مشيج سيجسا ستة معاييخ 

معايير  تطبيقهل : التالي الدؤال الخئيذ تراغ فين مذكمة البحث فإعميو ، و نحخافاتالػضيفي ومعالجة اال
 تع التداؤل الخئيذ غ ىحالإلجابة عو  ؟يحدن أداء نعام الرقابة الجاخلية (Six sigma)مشهج سيجسا سته 

 : شخح التداؤالت الفخعية التالية
لتدام ودعع الؿيادة العميا في تحديغ أداء نطام الخقابة امعيار مشيج سيجسا ستة  مجى يؤثخ إلى أي -1

 الجاخمية؟
إلى أي مجى يؤثخ معيار مشيج سيجسا ستة التغحية العكدية والؿياس في تحديغ أداء نطام الخقابة  -2

 الجاخمية؟
 ء نطام الخقابة الجاخمية؟إلى أي مجى يؤثخ معيار مشيج سيجسا ستة التحديغ السدتسخ في تحديغ أدا -3 

 تػفيخ األشخ العمسية والسشيجية لتحديغلمجراسة في كػنيا تداىع في  العمسية األىسية تشبع :الجراسةأهسية 
 تصػيخ في وفعاليتيا كفاءتيا والتجارب الجراسات أثبتت أساليببإتباع  الجاخمية الخقابة أداء نطام وتجػيج
 الػحجات في الجاخمية الخقابة أداء في تحديغ (Six sigmaستة )سيجسا  ستخجام مشيجاالعسل ب وتجػيج

حديغ أداء نطام ت فياستخجام مشيج سيجسا ستة و  في إمكانية تصبيق األىسية العسمية بيشسا تشبع، الحكػمية
 بالػحجات الحكػمية برػرة عامة والػحجات الحكػمية لػالية الجديخة برػرة خاصة. الخقابة الجاخمية

 :ىجفت الجراسة إلى ما يمي :اسةالجر  أهجاف
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العميا في تحديغ أداء نطام الخقابة  دةم ودعع الؿيامعيار مشيج سيجسا ستة التدااستخجام التعخف عمى أثخ  -1 2020
 الجاخمية في الػحجات الحكػمية.

معيار مشيج سيجسا ستة التغحية العكدية والؿياس في تحديغ أداء نطام استخجام أثخ  معخفة ودراسة -2
 قابة الجاخمية في الػحجات الحكػمية.     الخ 
التعخف عمى أثخ معيار مشيج سيجسا ستة التحدغ السدتسخ في تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخمية في  -3

 الػحجات الحكػمية.
 أثخ ذوػجج لتحقيق أىجاف الجراسة تع صياغة فخضية رئيدة لمعالقة بيغ الستغيخيغ وىي: ي :الجراسةفرضيات 
مشيج سيجسا ستة في تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخمية في الػحجات معاييخ ستخجام الشػية داللة مع
 .الحكػمية

 عشيا الفخضيات التالية: ومغ ثع تفخعت
الفخضية األولى: يؤثخ معيار مشيج سيجسا ستة التدام ودعع الؿيادة العميا في تحديغ أداء نطام الخقابة 

 الية الجديخة.الجاخمية في الػحجات الحكػمية بػ 
الفخضية الثانية: يؤثخ معيار مشيج سيجسا ستة التغحية العكدية والؿياس في تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخمية 

 في الػحجات الحكػمية بػالية الجديخة.
الفخضية الثالثة: يؤثخ معيار مشيج سيجسا ستة التحديغ السدتسخ في تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخمية في 

 ات الحكػمية بػالية الجديخة.الػحج
الحجود السكانية تسثمت في الػحجات الحكػمية بػالية الجديخة، أما الحجود الدمانية فتسثمت في  :حجود الجراسة

م، بيشسا الحجود السػضػعية فقج تع اختيار ثالثة معاييخ مغ معاييخ سيجسا ستة وىي: )التدام 2019العام 
لعكدية والؿياس، التحديغ السدتسخ( وذلظ العتقاد الباحثيغ أن ىحه السعاييخ ودعع اإلدارة العميا، التغحية ا

 يسكغ أن تحجث أثخًا إيجابيًا أكثخ مغ غيخىا عمى نطام الخقابة الجاخمية في الػحجات الحكػمية.
اتبع الباحثان السشيج الػصفي التحميمي في تحميل ووصف بيانات الجراسة، كسا تع  مشهجية الجراسة:

اد عمى االستبانة كسرجر أولي لمبيانات والكتب والجوريات العمسية السحكسة الستخررة واالنتخنت االعتس
 كسرادر ثانػية.

 الجراسات الدابقة:
حجات الحكػمية يستاز بتعجد تسثمت مذكمة الجراسة في أن األداء السالي بالػ : (4)م(2007دراسة  )الحاج، -

لجاخمية يحتاج لسديج مغ تفعيل الزػابط والدياسات الالزمة لسػاكبة ، األمخ الحي جعل نطام الخقابة اوجػانب
إجخاءات الخقابة عمى األداء السالي في جػانبو الستعجدة. ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى مفيػم وأىجاف 

 ية.داء السالي في الػحجات الحكػمومقػمات نطع الخقابة الجاخمية والجور الحي تمعبو لخفع وكفاءة وفاعمية األ
                                                           

لسالي بالػحجات الحكػمية بالدػدان "،)ماجدتيخ(،  الخخشػم، جامعة الخقابة الجاخمية في الخقابة عمى األداء ا مدور نطاالحاج آدم أحسج دمحم،"  - 4
 م.2007الشيميغ، كمية الجراسات العميا، 
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تػجج عالقة شخدية بيغ جػدة الخقابة الجاخمية وكفاءة األداء السالي في الػحجات  أنوتػصمت الجراسة إلى  2020
 .الحكػمية

تسثمت مذكمة الجراسة في وجػد مخاشخ أكبخ عشج إجخاء عسميات : (5)(Randal.et.all,2008دراسة  )  -
ية لذخكات السحاسبة في التخكيد عمى إدارة أضاف أىس (SOX)السخاجعة في الذخكات العامة ؼيسا بعج صجور

ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى كيؽية إدارة السخاجعيغ لسخاشخ الخقابة الشاتجة مغ العػامل  ،السخاشخ لمعسيل
مقاييذ لسخاشخ الخقابة عشج  ةاستخجام عج أىسيةالجراسة إلى  تتػصم ،لجاخمية والديصخة عمى نقاط الزعفا

( وكيؽية إدارة السخاجعيغ SOX404بة زبائشيع والكذف عغ الخقابة الجاخمية في إشار )العسالء بشاًء عمى رغ
 .عساليعأل
يع،  دراسة - ضػابط نطام الخقابة الجاخمية في دور  معخفةتسثمت مذكمة الجراسة في : (6)(م2014) إبخـا

عمى ضػابط نطام الخقابة الػحجات الحكػمية األردنية في ضبط اإلنفاق الحكػمي، ىجفت الجراسة إلى التعخف 
الجاخمية وعالقتيا بزبط اإلنفاق الحكػمي، مفاـيع وأنػاع وعشاصخ الخقابة الجاخمية وتحجيج مػاشغ القػة 
والزعف في نطام الخقابة الجاخمية السصبق في الػحجات الحكػمية في األردن ووضع التػصيات لتعديد نقاط 

 القػة والحمػل لشقاط الزعف الجاخمية.  
تفعيل دور الخقابة الجاخمية معخفة مجى إمكانية تسثمت مذكمة الجراسة في : (7)م(2017راسة )فتح الخحسغ،د -

سيجسا ستة. ىجفت الجراسة إلى بيان اإلشار  تصبيق واستخجام مشيجفي السجال السرخفي مغ خالل 
ا ستة في تحقيق وتفعيل السفاـيسي لسشيج سيجسا ستة وأدواتو وأساليبو ومجاالتو، وبيان أىسية مشيج سيجس

ن استخجام أتػصمت الجراسة لمعجيج مغ الشتائج مشيا:  ،الخقابة الجاخمية في مجال السرارف التجارية بالدػدان
دي يؤ  كسا، صمػبات الخقابة في الػقت السشاسبمشيج سيجسا ستة يؤدي إلى إتاحة البيانات التي تتزسشيا م

 .كفاءة الخقابة السحاسبية رفع إلى
يسكغ أن يحجثو سيجسا ستة مغ تجػيج  في معخفة ماتسثمت مذكمة الجراسة : (8)(Catrina, 2018سة  )درا -

تػفيق بيغ األىجاف في ال سيجسا ستة يحققولمزػابط أو الخقابة الجاخمية في عالع السحاسبة وما يسكغ أن 
سجى الجاخمي لمسخاشخ عمى ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى إمكانية تحجيج ال ،التذغيمية ومخاؾبة السخاشخ

باستخجام مشيجية سيجسا ستة السصبقة في الخقابة الجاخمية   وكيانات التأميغ ليتع الديصخة عميشبيعة محجدة مغ 

                                                           
5-Randal Elder. Yan Zhang. Jian Zhou and Non Zhou,” Internal Control Weaknesses and Client Risk Management 
“ https://Journa.sagepab.com pp1-53. 
   

يع يػسف جػيقل العبادي، " دور نطام الخقابة الجاخمية في الػحجات الحكػمية األردنية في ضبط اإلنفاق الحكػمي "، عسان، مجمة الج-6 امعة إبخـا
 .288 – 263م، ص ص 2014ردن، يػنيػ(، األ2(، العجد)22واإلدارية، السجمج) االقتراديةاإلسالمية لمجراسات 

السرارف فتح الخحسغ ىجػ عبجالشبي حديغ، دور تصبيق ستة سيجسا في زيادة كفاءة الخقابة الجاخمية بالسرارف التجارية الدػدانية، دراسة ميجانية  -7
 م.2017التجارية بسجيشة سشار، )ماجدتيخ(، جامعة اإلمام السيجي، الدػدان، 

8-Catrina Ersilia, Learn Six Sigma Methodologies Applied to Internal Control of Insurance Companies, International 
Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Science,vol(8),No(1),January 2018, pp1-
8. 

https://journa.sagepab.com/
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العسل عمى دمج مشيجية  أنتػصمت الجراسة إلى ، ذ الزبط الجاخمي لذخكات التأميغمع تجػيج وتفعيل أس 2020
)التعخف، والؿياس، والتحميل، والتحديغ  (DMAICعمى نسػذج )سيجسا ستة في قصاع التأميغ مع التخكيد 

 .السدتسخ، والسخاؾبة يعسل عمى تقميل مخاشخ الؿيسة
 ما يسيز الجراسة الحالية عن الجراسات الدابقة:

كأحج السشاىج  Six Sigmaتتفق ىحه الجراسة مع بعس الجراسات الدابقة بكػنيا تتشاول مشيج سيجسا ستة 
دة بتحديغ األداء كسا تتفق مع بعزيا اآلخخ في تشاول نطام الخقابة الجاخمية، وما يسيد ىحه السعاصخة الستسي

مغ حيث السعاييخ وربط ذلظ  بتحديغ Six Sigma الجراسة ىػ أنيا تشاولت أثخ استخجام مشيج سيجسا ستة 
سات في ىحا السجال ؼبعج أداء نطام الخقابة الجاخمية مغ حيث السكػنات فحلظ يتػافق مع التػجو الحجيث لمجرا

في القصاع الرشاعي بجأ التخكيد  Six Sigmaأن أثبتت العجيج مغ الجراسات الشجاح الكبيخ لسشيج سيجسا ستة 
يتجو نحػ قصاع الخجمات كقصاعات الرحة والتعميع العالي واالتراالت وغيخىا، كسا تختمف الجراسة الحالية 

التي تجرس  -الػحجات الحكػمية وىي دراسة حدب عمع الباحثيغ مغ حيث بيئة التصبيق حيث يتع التصبيق في
استخجام مشيج سيجسا ستة في تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخمية في الػحجات الحكػمية بالدػدان لحلظ يعتقج 
الباحثان أن الشتائج التي سػف يتع التػصل إلييا ستداعج الػحجات الحكػمية في تبشي مشيج سيجسا ستة 

 ديغ وتصػيخ نطام الخقابة الجاخمية لجييا مسا يشعكذ إيجابًا عمى أدائيا.خاصة لتح

 ثانيًا: اإلطار الشعري:
 مفههم مشهج سيجسا ستة:

ي كل مميػن فخصة، أي أنيا تعبيخ عيب ف 3,4سيجسا ستة أنيا أداء العسمية التي تشتج عشيا  ( Paulيخى )
بة إلى الػاحج الرحيح ومغ السحتسل أن ترل إلى قخي ج( والتي تع99.9997حرائي يذيخ إلى دقة ترل )إ

 (9)مغ جدء معيب إلى فاتػرة الدبػن. شيءوالعيب والخصأ يسكغ أن يكػن أي  ،السثالية
في السشتجات والخجمات  ستخاتيجيةاالىي شخيقة مشطسة ومشيجية لمتحديشات  Swaminand Prasid)يخى )

لصخيقة العمسية لتحقيق التخؽيس الكبيخ في معجالت العيػب الججيجة التي تعتسج عمى األساليب اإلحرائية وا
 .(10)في السشتج لتحقيق رضا العسالء

ستخاتيجي ومشيج لمتحديغ يدعى إلى زيادة رضا العسالء اإنيا عسل تجاري Ronald and Snee ) ) كسا يقػل
 .(11)وتصػيخ الشتائج السالية لمسشطسة وتعطيع األرباح

في تعخيفيا عمى أن سيجسا ستة مشيج ( Ronald and Snee( و)Swami and Prasid)مع  انيتفق الباحث
تقميل ومشع اليجر  أن مشيج سيجسا يعسل عمى االستخجام األمثل لمسػارد مغ خالل اناستخاتيجي. ويخى الباحث

                                                           
9-Paul,L,E,” Practice makes perfect, CIO Enter prise,Vol,(12),no(7).Section2,.Jonuary.15.1999.p5.    
10-Rajesh Palit, AbhishBahl and PadmanabheAital,”Six Sigma: An over view and further research directions “, 
International Journal of productivity and Quality management.January,2017.p151. 
11-Sung, H. Park, “ Six Sigma for Quality and productivity promotion “, Asian productivity Organization,2003.p126. 
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 يجابًا عمى سعخ السشتج سمعة كانت أو خجمةتؤثخ إي إلى تقميل التكاليف التي والتالف والسعيب وذلظ يؤد 2020
ستخجام الػقت بغخض تمبية رغبات وتصمعات واحتياجات اوالعسل عمى السعايخة مسا يشتج عشو الجػدة وحدغ 

السدتفيجيغ مغ السشتج أو الخجمة ونذاط السشطسة مسا يديع في استسخاريتيا في السشافدة وزيادة حرتيا 
 الدػؾية. 

 :Six Sigma))أهجاف مشهج سيجسا ستة 
ف تكػن قابمة لمؿياس الكسي وتدعى السشطسة لتحؿيقيا، وأن يكػن عجد األىجاف ما أن األىجاLarson) يخى ) 

ججًا تكػن محجودة مع بيغ خسذ إلى ثسانية أىجاف فسا زاد عغ ذلظ تكػن تسشيات وإذا كانت القائسة صغيخة 
زيادة و ،يغزيادة الحرة الدػؾية لمسشطسة في وسط السشافد لتحؿيقيا وىي كسا يمي: استخاتيجيةضخورة وجػد 

التمف و ،تحديغ األرباح لمسشطسةو ،تقميل دورات أوقات تدميع السشتج أو الخجمةو ،جػدة السشتج الججيج
 .(12)تحديغ جػدة السشتج أو الخجمة وإدارة السيامو ،الرفخي 

يخى )الشعيسي وصػيز( أن اليجف األساس لسشيج سيجسا ستة يتسثل في تفعيل دور الخقابة عمى كافة 
حتياجات الستغيخة لمعسالء، والدػق والتكشمػجيا مغ أجل مشفعة لسشطسة لتتسكغ مغ مػاجية االالت امجا

العسل عمى بث روح التعاون والعسل كفخيق واحج مغ أجل الشجاح ، و (13)السػضفيغ والسداىسيغ ومرمحتيع
التخكيد ، و تصػيخىعالعامميغ أثشاء تجريبيع و الجساعي والدعي نحػ تحقيق اإلتقان في العسل مع تحسل أخصاء 

عمى كيؽية إرضاء العسيل سػاء كانت السشطسة ربحية أو غيخ ربحية مع الدعي نحػ إشباع رغبات 
استخجام البيانات لرشاعة القخارات حيث ، و (14)السدتفيجيغ، وأصحاب العسل وكل مغ لو صمة بالسشطسة

اإلدارة بات مسا أدى لطيػر ما يدسى فتخاضيا قػة محخكة لمعسل، وال تقبل االتدتخجم ثقافة البيانات بػصف
 (15)بالحقائق.

 عالقة مشيج سيجسا ستة مع العيػب واألخصاء: (1) رقع الذكل
 Organization السشطسة

 

 
 

على مسجوح عبجالعزيز رفاعي،" مشهجية ستة سيجسا: مجخل تحدين العسليات "، القاهرة،  باالعتسادم. 2012، نا: إعجاد الباحثالسرجر
 .12م.ص2011ئق القهمية،دار الهثا

                                                           
12- Alan Larson,” Demystify Six Sigma,AMACOM,Newyork.USA.2003. p25.   

 . 47م. ص2008الجػدة "، عسان، دار إثخاء لمشذخ والتػزيع،  ةدمحم عبجالعال الشعيسي وراتب جميل صػيز،" تحقيق الجقة في إدار  -13
لتحديغ جػدة األداء بجامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية "،  Six Sigmaعبج العديد بغ ناصخ الذتخي،" متصمبات تصبيق مجخل سيجسا ستة  -14

 .  117م. ص2010(، الدعػدية. 35رسالة التخبية وعمع الشفذ، العجد)
( في الجامعات األردنية الحكػمية والخاصة"، السجمة العخبية Six Sigma)أحسج يػسف دوديغ وماجج عبجالسيجي مداعج،" مجى استخجام مفاـيع  -15

 .164م. ص2014(. األردن، 16(، العجد)7لزسان جػدة التعميع الجامعي. السجمج)

SIX SIGMA 
 سيجسا ستة            

DEFECTS & MISTAKES 

 العيػب واألخصاء
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شبيعة العالقة بيغ مشيج سيجسا ستة مع العيػب واألخصاء وىي عبارة عغ عالقة  (1) رقع الذكل يػضح 2020
نتاجية أو الخجمية كمسا في عسمياتيا اإل ةى مشيج سيجسا ستعكدية بيغ الصخفيغ كمسا زادت السشطسة مدتػ 

 الرحيح. قمت العيػب واألخصاء والعكذ
، تصبيقوأن مشيج سيجسا ستة يقػم عمى معاييخ لؿياس أداء أنذصة السشطسة ومدتػى  اناحثيخى الب       

والستسثمة في مشتجاتيا وخجماتيا السعيارية التي تجدج تحقيق أىجاف السشطسة مغ العيػب الرفخية، وزيادة 
الخقابة ورفج مخاكد الحرة الدػؾية السبشية عمى جػدة السشتج مسا يقػد إلى تحديغ األرباح وتحقيق فاعمية 

 صشع القخار ببيانات ذات جػدة ومرجاؾية لمػصػل إلى رضا العسيل بأقل جيج و تكمفة.

 :مبادئ مشهج سيجسا ستة
عغ أنطسة الجػدة األخخى وىحه السبادئ كسا حجدىا  تسيدهلسشيج سيجسا ستة مبادئ رئيدية  

(Marganand Brenig) :كسا يمي 
، حيث أن استسخار Six Sigma)خ التخكيد عمى العسيل أمخ ميع وفق مشيج )التخكيد عمى العسالء: يعتب -1

حتياجات وتػقعات العسالء، لحلظ يزع ىحا السشيج اونجاح السشطسة وزيادة حرتيا الدػؾية يعتسج عمى تمبية 
 األولػيات لرالح التخكيد عمى العسالء حيث تبجأ بجراسة متصمبات وتػقعات العسيل وتشتيي بجراسة ردود

 (16)األفعال ومجى رضا العسيل عغ السشتج أو الخجمة.
نجاز العسل. ويتع التخكيد ىشا عمى األنذصة اجفق العسميات لتحجيج وفيع كيؽية إدارة وتحديغ وتدييل ت -2

التي تزيف ؾيسة مغ خالل رسع خخيصة ترف كافة خصػات العسل مسا يديل تتبع أي عسمية لع يتع تشفيحىا 
 إزالة أي خصػة أو عسمية ال تديع بإضافة ؾيسة.و يػر العيػب أو األخصاء، وأيزًا تتبع والتي تسثل فخصة لط

اإلدارة الفعالة السبشية عمى التخصيط السدبق: يقرج بيا إن اإلدارة الشاجحة تدعى إلى معالجة السذكمة  -3
تخاذىا اوفشية وقائية يتع جخاءات إدارية ومشع العيػب واألخصاء في السقام األول قبل حجوثيا بسعشى أن ىشاك إ

ى قبل حجوث السذكمة مغ أجل تفادييا، كتحجيج وإزالة الخصػات التي ال تزيف ؾيسة مغ البجاية مسا يؤدي إل
 ختشاقات العسل.اتجشب تأخخ و 

)اإلدارة بػاسصة الحقائق( مغ  ،((Six Sigmaعمى الحقائق والحج مغ التبايغ: يخفع مشيج  عتسادباالاإلدارة  -4
 عمى بيانات دؾيقة مغ خالل استخجام عتسادباالية مغ الجقة، فيي تجيخ عسميا حقيق مدتػيات عالأجل ت

وفيع عسمية التغييخ  صحيح حرائية التي تسكشيا مغ تفديخ الشتائج بذكلالسخصصات البيانية والسقاييذ اإل
تخاذ قخارات ايؤدي إلى سا ألن ذلظ يؤثخ عمى جػدة السخخجات وحتى ال تكػن السعمػمات مفاجأة لإلدارة م

 خاشئة.
عمى نصاق فخق العسل وإشخاك األفخاد في العسمية لكي (Six Sigmaالتعاون الالمحجود: يعتسج مشيج ) -5

 يكػنػا قادريغ عمى التحجي وتحديغ الصخيقة التي يعسمػن بيا ويعتبخ التعاون أحج أىع شخوط  نجاح عسميع .

                                                           
16-Morgan, John and Brenig, Martin,” Lean Six Sigma for Dummies “2nd edition, Wiley & Sons, London, England, 
2015. P23. 
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عمى أىسية التحديغ السدتسخ لمسشطسات (Six Sigmaكج مشيج )التحديغ السدتسخ بصخيقة مشيجية: يؤ  -6 2020
التي تخغب في التصػر حيث يعج عشرخ ميع لتخؽيس االنحخافات وبالتالي الحفاظ عمى جػدة األداء وزيادة 

 .(17)اإلنتاجية
 :عالقة سيجسا ستة بالسحاسبة

يػب، حيث ييجف إلى يعخف سيجسا ستة عمى أنو مشيج لمتحديغ السدتسخ لمعسميات، والحج مغ الع 
نحخافات، وتحديغ القجرة ج وتقميل العيػب والخقابة عمى االتحديغ رضا العسالء وتقميل دورة تذغيل السشت

، وتخؽيس التكاليف، وتحديغ عسمية الؿياس ودارة العسمية. ويتسيد سيجسا ستة بسشيج قػي وفعال التشبؤية
لحل السذاكل وتحديغ أداء العسميات، وإرضاء العسالء،  يداعج الذخكات الكبيخة والرغيخة والذخكات الخجمية

وتػفيخ التكاليف وزيادة اإليخادات. ىحه الفمدفة التي نطستيا شخكة مػتػروال في الثسانيشات واستخجمتيا 
لتحديغ السشتجات وتخؽيس التكاليف وزيادة األرباح، وقج أصبحت أحج األدوات الحجيثة في السحاسبة والتي 

يج مغ الذخكات، ألنيا تتسيد عغ السشيجيات األخخى بتحقيق التكامل بيغ العشرخ البذخي وجػانب تتبشاىا العج
ية، ويخجع الدبب في ذلظ يجابية وميسة عمى الخبحاج عشو آثار تحديغ العسمية. إن تبشي سيجسا ستة يشت

 . (18)ةيجابي لمتخؽيزات غيخ السباشخة في التكاليف والشاتجة عغ تصبيق سيجسا ستلألثخ اال
 :معايير مشهج سيجسا ستة

تعج السعاييخ في أي نطام أمخ ميع في نجاح تصبيق مبادئيا، وىحه السعاييخ بالشدبة لمسشطسات مثل  
ليا  استخاتيجيةالقانػنية الػاجب تػافخىا بذكل يجعميا قادرة عمى معخفة شخيقيا، ومشيج سيجسا ستة  الالئحة

 Antony and)و( Salaheldin and Abdelwahab)(، و(Cho,et,allمعاييخىا الخاصة حيث ذكخ كل مغ: 
Bhaiji (19):كاآلتي( أن السعاييخ الخسدة في مشيج سيجسا ستة ىي 

الدمغ ومػاقيت تشفيح البخنامج  ودعع الؿيادة العميا ؼيسا يمي: التداميتمخز  التدام ودعع الؿيادة العميا: -1
يات األعسال التخكيد عمى أولػ مع  الستعجد الػضائف والسيام الجيج مغ خالل تذكيل فخيق العسل، والتصبيقات

، السػارد حيث مدؤولية اإلدارة في تػفيخ السػارد الزخورية لتشفيح البخامج والتصبيقات، و مغ حيث األىسية
األعسال الستكاممة  استخاتيجيةالسؤسدية والفخدية مغ خالل وضع  إجخاء بخامج التجريب والتغيخات في الثقافةو 
 . (20)أثخ ذلظ عمى خط مسارسات الػضيفةو 

أن الؿيادة العميا تسثل دور رب األسخة السثالي مغ حيث الجعع والتػجيو والتذجيع  انيخى الباحث
 .سخة لتكػن مثاليةق التي يتدود مشيا أفخاد األوالتحفيد وفػق كل ذلظ الؿيع واألخال

                                                           
17- Morgan and Brenig, Ibid. pp24-25. 

نطخية الييكمة القػية عمى األثخ الستبادل بيغ تصػر دور السحاسبيغ اإلدارييغ وتصبيق مشيجية الدتة سيجسا: دراسة حالة،  انعكاساتفايدة عبيجهللا،  -18
 ww.comm.bsu.edu.egw. 56ص AUJAAمجمة السحاسبة والسخاجعة 

في تخشيج اتخاذ القخارات االستثسارية: دراسة تصبيؿية عمى البشػك التجارية  Six Sigmaخالج أحسج القراص،" استخجام مشيج سيجسا ستة  -19
 .39م ، ص2013/2014)ماجدتيخ(، جامعة األزىخ، غدة ، فمدصيغ، ، الفمدصيشية " 

في الذخكات الرشاعية السداىسة العامة  (Six Sigma)ومشيج سيجسا ستة  (BSC)اقة األداء الستػازن التكامل بيغ بص" سشجس ندار شعخاوي،  - 20
 .27-26م، ص ص2018(، فمدصيغ، جامعة الخميل ، كمية الجراسات العميا، ماجدتيخ، )بحث تكسيمي "الفمدصيشية

http://www.comm.bsu.edu.eg/
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خامج سيجسا ستة وأدائيا لمسػضفيغ والسجيخيغ في إن تػفخ تغحية عكدية عغ ب التغحية العكدية والؿياس: -2 2020
الػقت السشاسب وبذكل مدتسخ يدسح بتحدغ العسميات وبالتالي رفع مدتػى الجػدة مسا يديع في زيادة فخص 

 (21)رتباط عسالئيا بيا.ااإلبجاع والتسيد لمسشطسة وزيادة الشجاح و 
حتياجات وتصمعات السدتفيجيغ مغ مشتجات ا أن التغحية العكدية ىي السعبخ الخئيدي عغ انالباحث ى يخ    

 ستجامة العالقة بيغ السشطسة وعالقتيا مع اآلخخ. االسشطسة وجدخ التػاصل الحي يديع في 
يشطخ إلى تحديغ الجػدة في ضػء التغيخ السدتسخ في عػامل البيئة وتػقعات العسيل  التحديغ السدتسخ:-3

ميجي لمجػدة يختبط بسخحمتو، وبالتالي قج يكػن تحديشًا مخحميًا مغ زاوية التحديغ السدتسخ ألن التحديغ التق
 )ستخجم فكخة التحديغ السدتسخ العالع اليابانيا. ويعتبخ أول مغ (22)ربسا قج يفقج ىحه الرفة في مخحمة الحقة

(Imai Massaki  مغ خالل مرصمح(Kaizan) تعشي ،(Kai)  التغييخ التجريجي أماZan))  فتعشي الديادة
الستسثل في سمدمة الخصػات أو الفعاليات  :الجانب اإلجخائي التحديغ السدتسخ بعجيغ ىسا: دميدتمو فة الصؽي

لتدام التحديغ: وىػ اال، و )خصط، جخب، أفحز، نفح( (PDCA)لمؿيام بعسمية التحديغ ومغ أمثمتيا دورة 
لمعسميات لتحجيج كل  وضع مخصطتتسثل في مخاحل تشفيح التحديغ السدتسخ وأن  ستسخار جيػد التحديغبا

تذخيز الفخص الزائعة ألجل التحديغ )إعادة ىشجسة العسميات لتحجيج و  تحجيج تكمفة كل نذاط، و نذاط
تحجيج ، و ستسخار في تحديغ أداء تمظ التي تزيف ؾيسة(حتياجات األنذصة التي ال تزيف ؾيسة والا

تحجيج ما يسكغ التخمز ، و ىشجسة العسمياتتقجيع خصط عسل إلعادة ، و ات السصمػبة إلجخاء التحديشاتولػياأل
 .(23)مقارنة السشافع الستحققة مع تكاليف الرشع، و إحجاث التغييخات السصمػبة، و مشو لتقميل كمف األنذصة

ستسخار التصػر كل ضخوف الصبيعة ال تػاجوأن التحديغ السدتسخ يعبخ عغ دورة حياة  انيخى الباحث 
خ العسميات والدمػك مسا يتيح أفزل الدبل الستخجام السػارد يفي تصػ  اإلبجاعالسيارات مع السشتجات و في 

 بكفاءة. 

 :مفههم نعام الرقابة الجاخلية
(: الخقابة الجاخمية ىي الخصة التشطيسية وجسيع AICPAجاء تعخيف مجسع السحاسبيغ األمخيكي )

االعتساد السحاسبية ودرجة  الصخق واإلجخاءات التي تزعيا الػحجة لحساية مػجػداتيا، وفحز صحة البيانات
 .(24)الدياسات اإلدارية السػضػعة تفتزيولتدام بسا بالكفاءة اإلنتاجية وتذجيع اال واالرتقاءعمييا 

                                                           
21- Antony, Jiju, and Bhaiji Mukkarram,” Key ingredients for a successful Six Sigma program, Warwick 
manufacturing for engineering, “Warwick University, Coventry, UK.2002.P2. 

يع عيدى،   -22 م، 2009(، 25(، العجد)7، جامعة البرخة، السجمج)" دور اإلدارة العميا في التحديغ السدتسخ لمجػدة" نجى عبجالقادر وخميل إبخـا
 .69ص

23- Kaplan, Robert S.& Atkinson, Antony A., Advanced Management Accounting, 3rd ED., Prentice Hall, Inc., 
1998, p230. 

 م.2009(، 45، مجمة العمػم اإلندانية، كخدستان، العخاق، العجد) "دور الخقابة الجاخمية في ضل نطام السعمػمات" ثائخ صبخي محسػد الػبان،  -24
 .6ص
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 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway):(COSOلجشة رعاية السشطسات ) أما 2020
Commission) السعشييغ بإدارة السشطسة  أولئظمتأثخة باإلدارة وبكل  قامت بتعخيف الخقابة الجاخمية بأنيا عسمية

وفاعمية  ةتحؿيقيا: كفاءويتع ترسيسيا مغ أجل الحرػل عمى تأكيج مشاسب بأن األىجاف التالية قج تع 
لتدام بالدياسات والقػانيغ واألنطسة أو الخصة التشطيسية اال، و مرجاؾية البيانات السالية، و العسميات التذغيمية

يذ األخخى السرسسة لتحقيق األىجاف السخسػمة أو مجسػعة الصخق والسقاييذ التي تتبعيا السشطسة والسقاي
 .(25)والتأكج مغ دقة السعمػمات السحاسبية بقرج حساية مػجػداتيا

أن السفاـيع التي تسثمت في تشفيح اإلجخاءات  انستعخاض ىحه التعخيفات يخى الباحثامغ خالل 
وتقجيع تأكيج عغ البيانات ودقة السعمػمات بأنيا تتستع بجرجة مغ  األصػل والدياسات والسحافطة عمى

السرجاؾية والسػثػؾية وفق مقػمات إدارية مغ مجالذ إدارة ومػضفيغ مؤىميغ لتشفيح العسميات الخقابية 
أداء  السصمػبة. كسا أن الخقابة الجاخمية ىي مجسػعة الشطع التي تزعيا اإلدارة والتي تعسل مجتسعة لتحديغ

صػل وتصػيخىا السشطسة وتعديد وتجػيج مػثػؾية ومرجاؾية وعجالة البيانات والسعمػمات والسحافطة عمى األ
 لتدام تشطيسي لتحقيق أىجاف السشطسة السخسػمة.التجػيج الكفاءة التذغيمية وفق 

  أهسية نعام الرقابة الجاخلية:
ان األساسية لإلدارة العمسية الحجيثة، والحراع الخئيدي تأتي أىسية نطام الخقابة الجاخمية كػنو مغ أىع األرك

تحؿيقًا لسدتػيات عالية مغ الكفاية و لإلدارة الستصػرة لمشيػض بالسشطسات لتػاكب التصػر والتحجيث، 
ولياتيا ؤ عمى البيانات السالية، وكحلظ ؾيام اإلدارة بسد االعتساد. كسا تشبع أىسيتو مغ إمكانية (26)اإلنتاجية

 برػرة سميسة، حيث أدى التػسع في األعسال إلى:الكمية 
عمى مجيخيغ ميشييغ مختريغ في إدارة أعسال  االعتسادنفرال السمكية عغ اإلدارة، تختب عمى ذلظ ا -1

ستعانة بسخاجع حدابات مدتقل لفحز حداباتيا وإبجاء رأي السشطسة، وىحا دفع أصحاب السشطسة إلى اال
 تتزسشيا القػائع السالية.  محايج في مجى عجالة األرقام التي 

تذعب البشاء التشطيسي لمسشطسة: فقج أدى تصػر وتػسع السشطسة إلى عجم إمكانية ؾيام السجيخ بالسخاؾبة  -2
السباشخة وليحا أصبح مغ الزخوري تحجيج السيام والسدؤوليات لكل وحجة تشطيسية سػاء كان في ذلظ 

ؾيقة والسػثػق بيا لإلدارة العميا عغ أداء ىحه الػحجات صػرة وحجة أو إدارة أو قدع لتػفيخ البيانات الج
 .(27)عغ حيازتيا السدئػلةالتشطيسية 

حاجة الجيات الحكػمية: تحتاج الجيات الحكػمية إلى بيانات دؾيقة ودورية لستابعة نذاط ىحه السشطسات  -3
 بسدؤولياتيا تجاه السجتسع.

                                                           
25

- https://uomustansiriyah.edu.iq 
 .43م، ص2004،  )بحث تكسيمي ماجدتيخ(، الجامعة اإلسالمية، غدة ، "واقع الخقابة الجاخمية في القصاع الحكػمي "سعيج يػسف كالب، -26
 .9م، ص1983عيغ شسذ،  ،  القاىخة، "دراسات في السخاجعة والخقابة الجاخمية "دمحم تػفيق دمحم،  -27

https://uomustansiriyah.edu.iq/
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صػل وكفاءة استخجام السػارد الستاحة لمسشطسة صػل: عمى إدارة السشطسة حساية األمدؤولية حساية األ -4 2020
وتػفيخ بيانات مػثػق بيا كحلظ تزاعفت الحاجة إلى وجػد نطام فعال لمخقابة الجاخمية يداعج في 

 مػاجية ىحه السدؤوليات.
نطام الخقابة الجاخمية تأتي بشاًء عمى التػسع والتصػر في  وجػد ىسية وضخورةأ  أن انيخى الباحث
عمى اإلدارة ومحاولة فخض سيصختيا عمى أنذصة السشطسة وكحلظ  اً عبئسل اإلداري، مسا يذكل السشطسات والع

 ىأصحاب السمكية والسدتفيجيغ اآلخخيغ لتأكيجات تسكشيع مغ الثقة في العسل اإلداري مسا يؤدي إل حاجة
 السحافطة عمى السستمكات وتحقيق األىجاف.

  أهجاف نعام الرقابة الجاخلية:
 .السشطسةالتحكع في  -1
 (28).تذجيع العسل الكفء -2
الػقاية مغ األخصاء غيخ و  ،عغ شخيق: الػقاية مغ األخصاء الستعسجة ةشطسحساية أصػل الس -3

صػل مغ ختالس والدخقة والغر ويعشي ذلظ حساية األصػل مغ االالسحافطة عمى األ، و الستعسجة
 .(29)الترخفات غيخ السذخعة وغيخ السقبػلة برفة عامة

 دور نطام الخقابة الجاخمية في حساية األصػل: ( 2) رقع الذكل

 

 

 

 

 
 

 

، الجار اإلسكشجريةيري، الرقابة والسراجعة ، قعبجالفتاح الرحن وفتحي رزق الدهاعتساد على م، باال2012 ،ناإعجاد الباحث السرجر:
 .135م، ص2004الجامعية للشذر، 
غ خالل األنذصة الخقابية التي يجب أن حساية أصػل السشطسة تتع م زحيت (2)رقع الذكل مغ 

صػل في مجال الحساية مغ حيث يطيخ األ ية بػاسصة نطام الخقابة الجاخميةالؿيام بيا لتحقيق تمظ الحسا
 خالل تػاصل أنذصة الحساية والسحافطة والػقاية.

                                                           
28

 www.arabinteralauditors.com 
 .135م ص2004، اإلسكشجرية، الجار الجامعية لمشذخ،  "الخقابة والسخاجعة "عبجالفتاح الرحغ وفتحي رزق الدػاقيخي، 29

 ولألصا

 الوقاية من

األخطاء 

 المتعمدة

السحافطة مغ 
 والسرقة ختالساال

الػقاية مغ 
األخصاء غيخ 

 الستعسجة

http://www.arabinteralauditors.com/
http://www.arabinteralauditors.com/
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، عسميات:الترخيح بال (30)وتتع ىحه الخصػات كسا يمي :عمييا االعتسادضسان دقة السعمػمات ودرجة  -4 2020
السحاسبة عغ نتائج العسميات: إذا ما تػفخت الشػاحي ، و التدجيل الجفتخي لمعسمياتو  ،تشفيح العسمياتو 

 والعشاصخ واإلجخاءات التالية:
 مخاعاة الجقة في ترسيع وتشفيح ىحه الخصػات وفقًا لتختيبيا.  - أ

الخصػة الدابقة ليا.  ف عمىالخبط بيغ الخصػات بعزيا بعزًا دون الفرل بيشيا ألن كل خصػة تتػق - ب
 وتػفخ

 .(31)نطام متابعة داخمية سميع ومدتسخ يتع تشفيحه وتدجيمو أواًل بأول
 عمييا االعتساد خصػات ضسان دقة السعمػمات ودرجة (3)رقع الذكل 

 

 
 

قابة الجاخلية )بحث لستطلبات الر  عتساد على الكيلهتي حسزة أثر تطبيق السؤسدة الجزائريةم، باال2012، ناإعجاد الباحث السرجر: 
 .25م، ص2015/2016تكسيلي ماجدتير( جامعة أدمحم بهقرة، 

تتابع الخصػات اإلجخائية التي يجب إتباعيا متدمدمة بجًء مغ الترخيح بالعسميات ػضح ( ي3)رقع الذكل 
 عمى السعمػمات.  االعتسادلمػصػل إلى دقة ودرجة 

 (32).تحقيق الكفاءة اإلنتاجية والحخكة -5
 .(33).لتدام بالدياسات اإلداريةاال -6

أىجاف ، و أىجاف الخقابة عمى اإلنتاج والخجمات، و : أىجاف الخقابة عمى السبيعاتأهجاف متخررة أخرى 
 .(34) .الخقابة عمى الجػانب اإلدارية، و الخقابة عمى التسػيل
صة عغ شخيق أن ىجف نطام الخقابة الجاخمية ىػ تحديغ األداء بالسشطسة في كل األنذ انيخى الباحث

حتكام تباع اإلجخاءات والدياسات والسعاييخ السػضػعة بػاسصة اإلدارة التي تعسل لتحقيق ذلظ اليجف، مع االا
 نحخافاتو. اومتابعتو ومعالجة  هلشطام ضبط داخمي يتع تشفيح

 يمي:خسذ مكػنات لشطام الخقابة الجاخمية وجاءت كسا  COSOحجدت لجشة  :مكهنات نعام الرقابة الجاخلية

                                                           
،  )بحث تكسيمي ماجدتيخ(، بػمخداس، جامعة أدمحم بػقخة "لجدائخية لستصمبات نطام الخقابة الجاخميةأثخ تصبيق السؤسدة االقترادية ا "الكيمػتي حسدة،30

 .25 -24م ص ص 2015/2016)بػمخداس( ، 
 .25دابق، صالسخجع ال  -31
 .280م، ص2009،  عسان، دار الثقافة، "مخاجعة الحدابات الستقجمة " حديغ أحسج دحجوح وحديغ يػسف القاضي،  - 32
 .97م، ص1999كخيسة عمي الجػىخ، الخقابة السالية ، بغجاد، السكتبة الػششية،  - 33

 –6م، ص ص2001،  تعخيب د. أحسج دمحم زامل، الخياض، مخكد البحػث بسعيج اإلدارة العامة، "وضيفة السخاقب السالي "جانيذ أنجرسػن روىيل،34 -
68. 

ضسان دقة 
السعلهمات ودرجة 

 عليها االعتساد

السحاسبة 
عغ نتائج 

التدجيل 
الجفتخي 

 

تشفيح 
 العسميات

 

الترخيح 
 بالعسميات
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لتدام بالكفاءة، اال العشاصخ التي تدتشج عمييا البيئة الخقابية ؼيسا يمي: إنبيئة نطام الخقابة الجاخمية:  -1 2020
الييكل التشطيسي وتحجيج الرالحيات و نسط التذغيل، و فمدفة اإلدارة، و الؿيع األخالؾية، و الشداىة، و 

 . (35)والسدؤوليات
حتساالت حجوثيا وشخق إدارتيا، كسا اة دراسة تمظ السخاشخ و تقجيخ وتقييع السخاشخ: يجب عمى اإلدار -2

يجب إعصاء األولػية في الجراسة لمسخاشخ التي ليا تأثيخ كبيخ وفعال عمى أىجاف السشطسة كسا يسكشيا 
 .(36)التقخيخ عغ قبػل السخاشخ بدبب التكمفة الشاجسة عغ دراستيا

ة الخقابة التي تكػن مشاسبة لعسمية السخاجعة عمى أنذصة نطام الخقابة الجاخمية: ويسكغ ترشيف أنذص -3
خالل عشاصخ رقابة  ويتع ذلظ مغ معالجة السعمػمات، و مخاجعة األداء سياسات وإجخاءات تخز ما يمي:

 .(38) فرل الػاجبات، و (37)الخقابة الفعميةو  ،عشاصخ الخقابة العامةو  ،التصبيق
 ،وجػد نطام قػي لشطع السعمػمات اإللكتخونية التالي:ك يا: يسكغ تمخيز إجخاءاتواالتراالتالسعمػمات  -4
تحجيج السعمػمات الخاصة بالبيئة الخارجية ، و يات لمحرػل عمى السعمػمات الخاصة بالبيئة الخارجيةأليجاد وا

إيرال السعمػمات ، و لتدويج السجيخيغ بالسعمػمات الالزمة ليع آليةوضع ، و الخاصة بيا خالتقاريوالجاخمية ورفع 
 اترالتػفيخ وسائل ، و لتصػيخ أنطسة السعمػمات استخاتيجيةوضع خصة ، و السعشييغ في الػقت السشاسب إلى

تسكغ السػضفيغ مغ تػصيل السعمػمات الخاصة بأي مخالفة  اترالتػفيخ قشػات ، و مشاسبة في السشطسة
 .(39)السػضفيغ اقتخاحاتلية لجراسة أوجػد ، و قتخاحاتاو 
ث أن السعمػمات الالزمة إلجخاء التقييع الحجيث تأتي مغ مرادر مختمفة، مثل السخاؾبة والستابعة: حي -5

التغحية العكدية، و ستثشائية عغ أنذصة نطام الخقابة الجاخمية، دراسة واقع نطام الخقابة الجاخمية، التقاريخ اال
 .(40)وكحلظ تقخيخ السخاجع الخارجي

 تقهيم وتحدين نعام الرقابة الجاخلية:
عجد شخق التقييع فإن عسمية تقييع نطام الخقابة الجاخمية تسخ بعجد مغ الخصػات بالخغع مغ ت 

تقييع نطام ، و فحز نطام الخقابة الجاخمية، و :جسع الحقائق والسعمػمات عغ نطام الخقابة الجاخمية(41)ىي
 .(42)الخقابة الجاخمية

                                                           
35-Beasley, Mark s. Frank A. Buckless, Steven M. Glover and Dougles F. Praw, H,” Auditing case: An interactive 
learning approach, Prentice”, Hall- Pearson education,Inc,2nd , 2003, p118. 

 .214م، ص2015لمشذخ والتػزيع ءأحسج حمسي جسعة، مجخل إلى التجقيق والتأكيج وفقًا لمسعاييخ الجولية لمتجقيق، عسان، دار صفا -36
 .215أحسج حمسي جسعة، مخجع سابق، ص - 37
. 249م، ص2009(، 7عرام الجيغ خػاط، إشار مقتخح لتقييع خصخ السخاجعة، ليبيا، جامعة الدابع مغ أكتػبخ، مجمة الداتل، العجد) 38

WWW.7ou.edu.ly/jj/indox.php  
39 WWW.coso.org/IC-(Integrated Framework - Summary.htm 2015/2011. 

ة العخبية شالل الحجاوي،" تحميل أىسية عشاصخ الخقابة الجاخمية لسخاقبي الحدابات: دراسة استثشائية لعيشة مغ مخاقبي الحدابات بالعخاق "، السجم 40
 .48م، ص2006(، 1(، العجد)26لمتشسية اإلدارية، مجمج)لإلدارة، السشطسة العخبية 

 296-295م، ص 2001االتحاد الجولي لمسحاسبيغ ، السبادئ األساسية لمسخاجعة، مشذػرات السجسع العخبي لمسحاسبيغ القانػنييغ،  41

http://www.7ou.edu.ly/jj/indox.php
http://www.7ou.edu.ly/jj/indox.php
http://www.coso.org/IC-(Integrated
http://www.coso.org/IC-(Integrated
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 لتقهيم وتحدين نعام الرقابة الجاخلية: يةالسبادئ األساس 2020
 ستخاتيجيةواالتػاجو السشطسات مخاشخ في تحقيق أىجافيا التذغيمية  ع أىجاف السشطسةدعتتسثل في  

يتع التخكيد عمى الخقابة الجاخمية كسفيػم مشفرل إلى الخقابة الجاخمية كجدء ال يتجدأ مغ إدارة و  .وغيخىا
ربط نطام الخقابة ، و يدتعديد وتخسيخ ثقافة التحف، و (44).تحجيج األدوار والسدؤوليات، و (43).السخاشخ والحػكسة

، التػاصل بذكل مشتطع، و االستجابة لمسخاشخ، و ضسان تػفخ السيارات الكاؼية، و الجاخمية باألداء الفخدي
 .(45)تػفيخ الذفاؼية والسداءلة ، و الستابعة والتقػيعو 

كسا أن تقػيع وتحديغ نطام الخقابة الجاخمية يتصمب إرادة صادقة مغ إدارة السشطسة،  انالباحث ى يخ  
يتصمب أدوات تداعج في الؿياس والتصػيخ مع وجػد أىجاف يشتطخ أن يحققيا التحديغ، مع ضخورة تػفخ 
العشرخ البذخي السؤىل والستفيع لعسمية التقػيع والستحفد لمتحديغ، كسا يشعكذ نطام الخقابة الجاخمية الجيج 

ت ورفع الكفاءة اإلنتاجية، يكػن بسثابة عمى تصػيخ العسميات بالسشطسة وزيادة مرجاؾية البيانات والسعمػما
 شيادة حدغ سيخ وسمػك لمسشطسة في السجال الحي تعسل ؼيو واألسػاق السالية والجيات السسػلة.

 ثالثا: الجراسة السيجانية:
 وصف مجتسع وعيشة الجراسة: 

بيغ، والسخاجعيغ يتكػن مجتسع الجراسة مغ العامميغ باإلدارات السالية السسثميغ في: السجيخيغ، والسحاس
الخارجييغ والسجيخيغ السالييغ العامميغ بالػحجات الحكػمية التابعة لػالية الجديخة وىي:  والسخاجعيغالجاخمييغ 

 الػزارات والسحميات والسؤسدات والييئات. 
 تع سجتسعال( استبانة عمى أفخاد 160وزعت ) أما عيشة الجراسة فقج تع اختيارىا مغ ىحا السجتسع حيث

 % وتعتبخ ندبة عالية ججًا. 98تجاوزت ( مشيا بشدبة 157) ليتحر

 واختبار الفرضيات: تحليل البيانات
الذخرية  تحميل البيانات في قدسيغ، القدع األول تحميل البيانات جدءفي ىحا ال انتشاول الباحث 

 خارات الػصؽيةعغ شخيق الشدب والتك الفخضيات عباراتوفي القدع الثاني تحميل  ألفخاد عيشة الجراسة
 وذلظ عمى الشحػ التالي: ةثالثفخضيات الجراسة ال لعبارات

 :الذخرية القدم األول:  تحليل البيانات
 

                                                                                                                                                                                           
يع وفتحي رزق الدػاقدمحم سسيخ الربان،  42 نطخي وتصبيقي،  اإلسكشجرية، الجار الجامعية لمشذخ، يخي، الخقابة والسخاجعة الجاخمية مجخل إسساعيل إبخـا

 .224-222م ص ص 1996
ة لمسحاسبيغ االتحاد الجولي لمسحاسبيغ، تقػيع وتحديغ الخقابة الجاخمية بالسشذآت : دليل السسارسات الجيجة لمجولة ، تخجسة وتعخيب الييئة الدعػدي 43

 .12-11م ص ص 2013القانػنييغ، 
 .13-12حاسبيغ السخجع الدابق، ص ص االتحاد الجولي لمس 44

 .29-13االتحاد الجولي لمسحاسبيغ السخجع الدابق ، ص ص 45
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(: البيانات الذخرية ألفراد عيشة الجراسة1)رقم ججول ال 2020  
 

 الشدبة التكرار البيان
 :التخرص العلسي

 %57.3 90 محاسبة 
 %21 33 اقتراد

 %6.4 10 إدارة أعسال
 %0.6 1 ات مرخؼيةدراس

 %0.6 1 محاسبة تكاليف
 %14 22 أخخى 

 %100 157 السجسػع
 :السؤهل العلسي

 %66.2 104 بكالػريػس
 %10.2 16 دبمػم عالي

 %12.7 20 ماجدتيخ
 %2.5 4 دكتػراه 
 %8.3 13 أخخى 

 %100 157 السجسػع
 :السدسى الهظيفي

 %15.9 25 مجيخ
 %24.2 38 محاسب

 %23.6 37 مخاجع داخمي
 %24.8 39 مجيخ مالي

 %7.6 12 مخاجع خارجي
 %3.8 6 أخخى 

 %100 157 السجسػع
 :سشهات الخبرة

 %3.2 5 سشػات 5أقل مغ 
 %15.3 24 سشػات 10سشػات وأقل مغ  5

 %21 33 سشة 15سشػات وأقل مغ  10
 %17.2 27 سشة 20سشة  وأقل مغ  15
 %43.3 68 سشة فأكثخ 20
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 %100 157 السجسػع 2020
 م.2012ن باالعتساد على بيانات الجراسة السيجانية، السرجر: إعجاد الباحثا

نات والرفات الذخرية ألفخاد عيشة الجراسة مغ اي يػضح البيح( وال1يتزح مغ الججول رقع )
أن لسعطع أفخاد )التخرز العمسي، السؤىل العمسي، السدسى الػضيفي، وسشػات الخبخة(،  :حيث

خرية السختبصة بالعشاصخ السحكػرة سابقًا والتي تسكشيع مغ فيع كافة عبارات العيشة الرفات الذ
 االستبانة واإلجابة عشيا. 

 القدم الثاني: تحليل عبارات الفرضيات:
لتدام ودعع الؿيادة العميا في  تحديغ أداء نطام الخقابة االفخضية األولى: يؤثخ معيار مشيج سيجسا ستة 

 مية بػالية الجديخة.الجاخمية في الػحجات الحكػ 
 عبارات الفرضية األولى تحليل (2) رقم الججول

التكرار  العبارة م
 والشدب

 درجة السهافقة
الستهسط 
 الحدابي

االنحراف 
أوافق  الترتيب السعياري 

ال  محايج أوافق بذجة
 أوافق

ال أوافق 
 بذجة

مذاركة العامميغ الفعمية في وضع الخصط ستة  1
 الخقابة الجاخميةتؤدي إلى تحديغ 

 0 1 2 73 81 ك
4.49 0.562 11 

% 51.6 46.5 1.3 0.6 0 

إدراك اإلدارة لبخنامج التحديغ يديج مغ كفاءة  2
 الخقابة الجاخمية

 0 0 4 62 91 ك
4.55 0.548 5 

% 58 39.5 2.5 0 0 

تذجيع عمى بحل الجيػد التي تؤدي إلى فعالية  3
 الخقابة الجاخمية

 0 0 10 68 79 ك
4.44 0.613 13 

% 50.3 43.3 6.4 0 0 

تػفخ اإلدارة لمسػارد السشاسبة يديج مغ كفاءة  4
 العسل الخقابي

 0 1 5 60 91 ك
4.54 0.594 8 

% 58 38.2 3.2 0.6 0 

 التفاعل مع السدتفيجيغ يديج الكفاءة اإلنتاجية  5
 0 2 20 60 75 ك

4.32 0.744 17 
% 47.8 38.2 12.7 1.3 0 

تفاعل اإلدارة مع متصمبات السدتفيجيغ يحدغ  6
 العسميات بالػحجة

 0 1 17 63 76 ك
4.36 0.699 15 

% 48.4 40.1 10.8 0.6 0 

7 
ىتسام الؿيادة العميا بزخورة تشفيح الئحة الدمػك ا 

مغ قبل العامميغ بالػحجة يديج مغ كفاءة الخقابة 
 الجاخمية

 0 3 10 42 102 ك
4.55 0.702 6 

% 65 26.8 6.4 1.9 0 

أداء العامميغ لػاجباتيع بأكسل وجو يجػد  8
 األنذصة الخقابية

 0 0 2 42 113 ك
4.71 0.484 1 

% 72 26.8 1.3 0 0 
 7 0.746 4.55 0 6 6 40 105 كالخبط بيغ السخاجعة الجاخمية والخارجية ولجشة  9
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 0 3.8 3.8 25.5 66.9 % السخاجعة يحدغ كفاءة الخقابة الجاخمية 2020

تقييع السخاشخ ومعالجتيا يديج مغ فاعمية  10
 السخاجعة الجاخمية

 0 2 10 50 95 ك
4.52 0.676 9 

% 60.5 31.8 6.4 1.3 0 

االىتسام بالييكل التشطيسي لتحجيج السيام  11
 والسدؤوليات يديج مغ كفاءة الزبط الجاخمي

 0 2 4 46 105 ك
4.62 0.605 3 

% 66.9 29.3 2.5 1.3 0 

مخاؾبة التقيج بالرالحيات السفػضة ومدتػى  12
 تشفيحىا يؤدي إلى تقػية الخقابة اإلدارية

 0 0 12 66 79 ك
4.43 0.632 14 

% 50.3 42 7.6 0 0 

وضع إجخاءات تداعج عمى الخقابة الفعمية  13
 ةلألصػل وحسايتيا يديج كفاءة الخقابة السحاسبي

 1 1 13 54 88 ك
4.45 0.728 12 

% 56.1 34.4 8.3 0.6 0.6 

مخاجعة وتقييع األداء بذكل دوري مشتطع يؤدي  14
 إلى تجػيج الدياسات اإلدارية

 0 1 2 53 101 ك
4.62 0.549 2 

% 64.3 33.8 1.3 0.6 0 

تػفيخ الدجالت السالئسة لتشفيح الدياسات  15
 عسمية السخاؾبة السحاسبية الستبعة تديل

 0 1 7 60 89 ك
4.51 0.616 10 

% 56.7 38.2 4.5 0.6 0 

الػقاية مغ األخصاء غيخ الستعسجة والستعسجة  16
 يديل عسمية السخاجعة الخارجية

 0 4 16 59 78 ك
4.34 0.766 16 

% 49.7 37.6 10.2 2.5 0 

لتصػيخ أنطسة  استخاتيجيةوضع خصة  17
 مغ كفاءة العسميات الخقابيةالسعمػمات يديج 

 0 0 4 59 94 ك
4.57 0.545 4 

% 59.9 37.6 2.5 0 0 
 4.50 الستهسط الحدابي العام

 

 م.2012من بيانات الجراسة السيجانية،  ناالسرجر: إعجاد الباحث

دابي جاءت عباراتيع مختبة حدب الػسط الح( أن أفخاد عيشة الجراسة 2) رقع مغ الججول يغلمباحثيتزح 
 كاآلتي:

 (.4.71)أداء العامميغ لػاجباتيع بأكسل وجو يجػد األنذصة الخقابية -1
 (.4.62)مخاجعة وتقييع األداء بذكل دوري مشتطع يؤدي إلى تجػيج الدياسات اإلدارية  -2
 (.4.62)االىتسام بالييكل التشطيسي لتحجيج السيام والسدؤوليات يديج مغ كفاءة الزبط الجاخمي -3
 .(4.57)لتصػيخ أنطسة السعمػمات يديج مغ كفاءة العسميات الخقابية  إستخاتيجيةخصة  وضع -4
 .(4.55إدراك اإلدارة لبخنامج التحديغ يديج مغ كفاءة الخقابة الجاخمية ) -5
 ىتسام الؿيادة العميا بزخورة تشفيح الئحة الدمػك مغ قبل العامميغ بالػحجة يديج مغ كفاءة الخقابة الجاخميةا -6
(4.55). 
 .(4.54)الخبط بيغ السخاجعة الجاخمية والخارجية ولجشة السخاجعة يحدغ كفاءة الخقابة الجاخمية  -7
 .(4.54تػفخ اإلدارة لمسػارد السشاسبة يديج مغ كفاءة العسل الخقابي ) -8
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 .(4.52)تقييع السخاشخ ومعالجتيا يديج مغ فاعمية السخاجعة الجاخمية  -9 2020
 .(4.51)سالئسة لتشفيح الدياسات السحاسبية الستبعة تديل عسمية السخاؾبة تػفيخ الدجالت ال-10
 .(4.49)مذاركة العامميغ الفعمية في وضع الخصط تؤدي إلى تحديغ الخقابة الجاخمية  -11
 .(4.45وضع إجخاءات تداعج عمى الخقابة الفعمية لألصػل وحسايتيا يديج كفاءة الخقابة السحاسبية  )-12
 .(4.44)مى بحل الجيػد التي يؤدي إلى فعالية الخقابة الجاخمية تذجيع ع -13
 .(4.43)مخاؾبة التقيج بالرالحيات السفػضة ومدتػى تشفيحىا يؤدي إلى تقػية الخقابة اإلدارية  -14
 .(4.36)تفاعل اإلدارة مع متصمبات السدتفيجيغ يحدغ العسميات بالػحجة  -15
 .(4.34)ة والستعسجة يديل عسمية السخاجعة الخارجية الػقاية مغ األخصاء غيخ الستعسج -16
 .(4.32)التفاعل مع السدتفيجيغ يديج الكفاءة اإلنتاجية -17

يؤثخ معيار مشيج سيجسا ستة التغحية العكدية والؿياس في تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخمية  الفخضية الثانية:
 في الػحجات الحكػمية بػالية الجديخة.

 
 

 ثانيةالفرضية العبارات  تحليل (3) رقم الججول

التكرار  العبارة م
 والشدب

الستهسط  درجة السهافقة
 الحدابي

االنحراف 
أوافق  الترتيب السعياري 

 بذجة
ال  محايج أوافق

 أوافق
 قال أواف
 بذجة

1 
تقػم إدارة الػحجة بؿياس أداء األقدام العاممة وفقًا لمخصط 

 لتجػيج األداء
 0 5 15 76 61 ك

4.23 0.750 4 
% 38.9 48.4 9.6 3.1 0 

2 
تعتسج إدارة الػحجة عمى السؤشخات السختمفة لسخاؾبة األداء 

 لتحقيق االلتدام بالسعاييخ.
 0 8 20 79 50 ك

4.09 0.804 6 
% 31.8 50.3 12.8 5.1 0 

3 
تعتسج إدارة الػحجة عمى األساليب اإلحرائية لؿياس 

 ة كفاءة أداء الشطع الخقابيةمدتػيات األداء لسعخف
 0 12 24 65 56 ك

4.05 0.904 7 
% 35.7 41.4 15.3 7.6 0 

4 
إدارة الػحجة تعتسج عمى أساليب متعسجة في الحرػل 

 عمى السعمػمات الالزمة لمتخصيط بغخض تحديغ األداء
 0 7 14 83 53 ك

4.16 0.764 5 
% 33.8 52.9 8.9 4.4 0 

5 
جخاءات عمى مدتػى السخخجات لتحقيق االلتدام باإل

 أىجاف الػحجة
 0 2 17 69 69 ك

4.31 0.713 3 
% 43.9 43.9 10.9 1.3 0 

6 
تتخح ما يمدم مغ إجخاءات لسعالجة أي خمل يتع في 

 األنذصة الخقابية 
 1 3 13 63 77 ك

4.35 0.767 1 
% 49 40.2 8.3 1.9 0.6 

7 
يؤثخ عمى الدياسات تخاذ السعالجات أواًل بأول ا

 السدتقبمية كإعجاد السػازنات
 2 0.943 4.33 0 14 10 43 90 ك
% 57.3 27.4 6.4 8.9 0 

 4.22 الستهسط الحدابي العام
 

 م.2012من بيانات الجراسة السيجانية،  ناالسرجر: إعجاد الباحث
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 مختبة حدب الػسط الحدابي كاآلتي:عباراتيع ( أن أفخاد عيشة الجراسة 3مغ خالل الججول ) يغلمباحثيتزح  2020
 .(4.35حدابي )تتخح ما يمدم مغ إجخاءات لسعالجة أي خمل يتع في األنذصة الخقابية  -1
 .(4.33)اتخاذ السعالجات أواًل بأول يؤثخ عمى الدياسات السدتقبمية كإعجاد السػازنات  -2
 .(4.31)ة لتدام باإلجخاءات عمى مدتػى السخخجات لتحقيق أىجاف الػحجاال -3
 .(4.23)تقػم إدارة الػحجة بؿياس أداء األقدام العاممة وفقًا لخصط تجػيج األداء  -4
إدارة الػحجة تعتسج عمى أساليب متعسجة في الحرػل عمى السعمػمات الالزمة لمتخصيط بغخض تحديغ -5

 .(4.16)األداء 
 .(4.09)لتدام بالسعاييخ االحقيق تعتسج إدارة الػحجة عمى السؤشخات السختمفة لسخاؾبة األداء لت -6
 عخفة كفاءة أداء الشطع الخقابيةتعتسج إدارة الػحجة عمى األساليب اإلحرائية لؿياس مدتػيات األداء لس-7
(4.05). 

في تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخمية في  التحديغ السدتسخالفخضية الثانية: يؤثخ معيار مشيج سيجسا ستة 
 ية الجديخة.لػحجات الحكػمية بػالا

 

 ثالثةالفرضية العبارات  تحليل (4) رقم الججول
 

 العبارة م
التكرار 
 والشدب

 درجة السهافقة
الستهسط 
 الحدابي

نحراف اال 
أوافق  الترتيب السعياري 

ال  محايج أوافق بذجة
 أوافق

ال أوافق 
 بذجة

 إعجاد سياسات رقابية تتشاسب مع أىجاف الػحجة 1
 0 1 8 73 75 ك

4.41 0.621 4 
% 47.8 46.5 5.1 0.6 0 

 تشفح اإلدارة ما تع مغ الخصط لتحقيق الكفاءة الخقابية 2
 0 4 13 72 68 ك

4.30 0.729 6 
% 43.3 45.9 8.3 2.5 0 

 نحخافاتاإلدارة تؿيع مدتػى تشفيح الخصط لتحجيج اال 3
 0 4 16 76 61 ك

4.24 0.735 8 
% 38.9 48.4 10.2 2.5 0 

تعسل اإلدارة عمى تحديغ نتائج التقييع بإجخاء  4
 التعجيالت عمييا لتديج مغ فعالية الخقابة

 1 5 15 66 70 ك
4.27 0.812 7 

% 44.6 42 9.6 3.2 0.6 

 التعخف عمى نقاط ضعف الخقابة الجاخمية لسعالجتيا 5
 1 0 9 58 89 ك

4.49 0.666 2 
% 56.8 36.9 5.7 0 0.6 

باألنذصة غيخ الستػقعة التي قج تحجث فذل في  شبؤالت 6
 الخقابة الجاخمية

 1 6 26 69 55 ك
4.09 0.850 9 

% 35 43.9 16.7 3.8 0.6 

 تصػيخ الدياسات السحاسبية بسا يحقق أىجاف الػحجة 7
 0 3 10 63 81 ك

4.41 0.698 5 
% 51.6 40.1 6.4 1.9 0 

 3 0.624 4.45 0 1 8 68 80 ك سا يتعمق بالزبط الجاخميتحديغ اإلجخاءات اإلدارية ؼي 8
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2020 % 51 43.3 5.1 0.6 0 

 ستخجام الشطع لتحقيق الخصط يديج مغ كفاءة الخقابةا 9
 0 2 7 57 91 ك

4.51 0.647 1 
% 58 36.3 4.4 1.3 0 

 4.35 الستهسط الحدابي العام
 م.2012جانية، من بيانات الجراسة السي انالسرجر: إعجاد الباحث

عباراتيع مختبة حدب الػسط الحدابي ( أن أفخاد عيشة الجراسة 4)رقع مغ خالل الججول  يغيتزح لمباحث
 كاآلتي:

 .(4.51)الشطع لتحقيق الخصط يديج مغ كفاءة الخقابة استخجام-1
 .(4.49التعخف عمى نقاط ضعف الخقابة الجاخمية لسعالجتيا ) -2
 .(4.45ة ؼيسا يتعمق بالزبط الجاخمي )تحديغ اإلجخاءات اإلداري -3
 .(4.41إعجاد سياسات رقابية تتشاسب مع أىجاف الػحجة يتزح)-4
 .(4.41تصػيخ الدياسات السحاسبية بسا يحقق أىجاف الػحجة )-5
 .(4.30تشفح اإلدارة ما تع مغ الخصط لتحقيق الكفاءة الخقابية ) -6
 .(4.27خاء التعجيالت عمييا لتديج مغ فعالية الخقابة )تعسل اإلدارة عمى تحديغ نتائج التقييع بإج -7
 .(4.24نحخافات )ع مدتػى تشفيح الخصط لتحجيج االتؿي اإلدارة-8
 ( 4.09)باألنذصة غيخ الستػقعة التي قج تحجث فذل في الخقابة الجاخمية  التشبؤ-9

 (5) رقم الججول
 ين أداء نعام الرقابة الجاخلية في الهحجات الحكهمية( للفروق في أثر استخجام مشهج سيجسا ستة في تحدtاختبار )

 (P.value)حتسالاال الستػسط السحدػبة tؾيسة  درجات الحخية
156 46.290 4.40 0.000 

 م.2012من بيانات الجراسة السيجانية،  انالسرجر: إعجاد الباحث

ل من مدتهى السعشهية ( وهي أق0.000( أن قيسة الجاللة تداوي )5)رقم من الججول  للباحثينيتزح 
مشهج سيجسا  معايير ستخجامالداللة معشهية  أثر ذوهجج ي لي فإنشا نقبل الفرض القائل بأنه(، وبالتا0.05)

 .ستة في تحدين أداء نعام الرقابة الجاخلية في الهحجات الحكهمية

مشهج سيجسا ستة  اإلحرائية والسعشهية لتطبيق معايير ومن ثم تثبت صحة التأثير اإليجابي ذو الجاللة
 للهحجات الحكهمية بهالية الجزيرة. تحدين أداء نعام الرقابة الجاخليةعلى 

 :الشتائج والتهصياتا: رابع
  الشتائج:

سشيج سيجسا ستة ونطام الخقابة الجاخمية والجراسة السيجانية التي أجخيت لفي ضػء الجراسة الشطخية 
 الشتائج التالية:الباحثان  زدتخميبػالية الجديخة  عمى الػحجات الحكػمية
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معاييخ مشيج سيجسا ستة يعسل عمى تحديغ أداء نطام الخقابة الجاخمية في الػحجات الحكػمية  تصبيق -1 2020
 بػالية الجديخة.

دمج معاييخ مشيج سيجسا ستة مع مكػنات نطام الخقابة الجاخمية في الػحجات الحكػمية بػالية  -2
 ية.الجديخة، يحدغ أداء نطام الخقابة الجاخم

دعع اإلدارات العميا ألداء العامميغ وواجباتيع بكفاءة يجػد أنذصة الخقابة الجاخمية في الػحجات  -3
 الحكػمية بػالية الجديخة.

تحقيق كفاءة األنذصة  بسا يؤدي إلىنطام الخقابة الجاخمية عمى تحديغ يعسل مشيج سيجسا ستة  -4
  الحكػمية مغ خالل تفادي األخصاء والعيػب. داخل الػحجة

تخاذ اإلجخاءات الالزمة االػحجات الحكػمية بػالية الجديخة مارست التغحية العكدية والؿياس في  -5
 لسعالجة أي خمل في أنذصة الخقابة الجاخمية.

ألساليب اإلحرائية لؿياس مدتػى األداء لسعخفة كفاءة ادتخجم الػحجات الحكػمية بػالية الجديخة ت -6
 نطع الخقابة الجاخمية.

باألنذصة غيخ الستػقعة يؤدي إلى فذل في الخقابة  وعجم التشبؤالتحديغ السدتسخ ب مااللتداعجم  -7
 الجاخمية في الػحجات الحكػمية بػالية الجديخة.

 التهصيات:
 يػصي الباحثان بسا يمي:مغ نتائج  التػصل إليوما تع مغ خالل 

لحكػمية بػالية الجديخة لسا تصبيق مشيج سيجسا ستة في أنذصة الػحجات او تبشي اإلدارات تشفيح  أىسية -1
 تقميل ومشع العيػب واألخصاء في العسل مع تػفيخ الػقت والتكاليف.تصػيخ األعسال و  لو مغ دور في

إصالح وإنذاء اليياكل التشطيسية بالػحجات الحكػمية بػالية الجديخة لتدتػعب الػضائف التي ضخورة  -2
 قػم بتشفيح مشيج سيجسا ستة. استخجام مشيج سيجسا ستة كفخيق العسل الحي ي تصمبيا

م الػحجات الحكػمية بػالية الجديخة بػضع خصط بججاول زمشية لتشفيح مشيج سيجسا ستة اتد ال ىسيةأ  -3
 مع تحفيد جانب السداءلة عغ التشفيح. االلتداموبسدؤوليات محجدة مشعًا لعجم 

مشيج سيجسا ستة معاييخ  تحقيق التكامل بيغ مشيج سيجسا ستة ونطام الخقابة الجاخمية وجعل معاييخ -4
مذتخكة بيغ مشيج سيجسا ستة ونطام الخقابة الجاخمية في الػحجات الحكػمية لتججيج وتحديغ أداء 

 الػحجات الحكػمية بػالية الجديخة. 
نجاح تشفيح مشيج سيجسا ستة يدتمدم تجريب العامميغ بالػحجات الحكػمية وخاصة فخيق تشفيح مشيج  -5

 وخبخاء في مجال مشيج سيجسا ستة.سيجسا ستة عبخ مدتذاريغ 
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 قائسة السرادر والسراجع 2020
 غة العربية:لأواًل: السراجع بال

 الكتب: -1
 ، )م2015لمشذخ والتػزيع ءعسان، دار صفا(أحسج حمسي جسعة، مجخل إلى التجقيق والتأكيج وفقًا لمسعاييخ الجولية لمتجقيق،       -
الي ، تعخيب د. أحسج دمحم زامل، )الخياض، مخكد البحػث بسعيج اإلدارة جانيذ أنجرسػن روىيل، وضيفة السخاقب الس -

 م(.2001العامة، 
 م(.2009دار الثقافة،  :حديغ أحسج دحجوح وحديغ يػسف القاضي، مخاجعة الحدابات الستقجمة ، )عسان  -
 م(.2004الجامعية لمشذخ، الجار  :اإلسكشجريةيخي،" الخقابة والسخاجعة "، )قرزق الدػا عبجالفتاح دمحم الرحغ وفتحي -
 م.1999كخيسة عمي الجػىخ، الخقابة السالية ، بغجاد، السكتبة الػششية،  -
 م(.1983عيغ شسذ،  :دمحم تػفيق دمحم ، دراسات في السخاجعة والخقابة الجاخمية ، )القاىخة -
يع وفتحي رزق الدػادمحم سسيخ الربان،  - نطخي وتصبيقي ،  مجخل يخي، الخقابة والسخاجعة الجاخميةقإسساعيل إبخـا

 م(.1996الجار الجامعية لمشذخ،  :اإلسكشجرية)
الجػدة ، )عسان، دار إثخاء لمشذخ  إدارةتحقيق الجقة في Six Sigma دمحم عبجالعال الشعيسي وجميل راتب صػيز ،   -

 م(.2008و التػزيع،
 الجوريات العلسية:  -2
يع يػسف جػيقل العبادي،  دور نطام الخقابة الجاخ - مية في الػحجات الحكػمية األردنية ؼيزبط اإلنفاق الحكػمي ، إبخـا

 .م2014(، األردن، يػنيػ2(، العجد)22واإلدارية ، األردن، السجمج) االقتراديةمجمة الجامعة اإلسالمية لمجراسات 
 الجامعات األردنية ( فيSix Sigmaمفاـيع ) استخجامأحسج يػسف دوديغ وماجج عبجالسيجي مداعج، مجى  -

 م.2014(. األردن، 16(، العجد)7كػمية والخاصة ، السجمة العخبية لزسان جػدة التعميع الجامعي. السجمج)الح
ثائخ صبخي محسػد الػبان، دور الخقابة الجاخمية في ضل نطام السعمػمات ، مجمة العمػم اإلندانية، كخدستان، العخاق،  -

 م.2009(، 45العجد)
 لعيشة مغ مخاقبي استثشائيةالخقابة الجاخمية لسخاقبي الحدابات: دراسة  ألىسية عشاصخل شالل الحجاوي،" تحمي  -

 م.2006(، 1(، العجد)26الحدابات بالعخاق "، السجمة العخبية لإلدارة، السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية، مجمج)
اإلمام  بجامعة ءجػدة األدالتحديغ  Six Sigmaعبج العديد بغ ناصخ الذتخي، متصمبات تصبيق مجخل سيجسا ستة  -

عرام الجيغ خػاط، م  2010(، الدعػدية. 35دمحم بغ سعػد اإلسالمية ، مجمة رسالة التخبية وعمع الشفذ، العجد)
. 249م، ص2009(، 7إشار مقتخح لتقييع خصخ السخاجعة، ليبيا، جامعة الدابع مغ أكتػبخ، مجمة الداتل، العجد)

WWW.7ou.edu.ly/jj/indox.php 
يع عيدى، دور اإلدارة العميا في التحديغ السدتسخ لمجػدة، - جامعة البرخة، مجمة  العخاق، نجى عبجالقادر وخميل إبخـا

 م.2009(، 25(، العجد)7السجمج)
 الرسائل العلسية: -3
 الحكػمية بالدػدان، ألداء السالي بالػحجاتالخقابة الجاخمية في الخقابة عمى ا مدور نطاالحاج آدم أحسج دمحم ،  -

 م.2007)ماجدتيخ(، جامعة الشيميغ، كمية الجراسات العميا، الدػدان، 
الجدائخية لستصمبات نطام الخقابة الجاخمية ، )ماجدتيخ(،جامعة أدمحم  االقتراديةالكيمػتي حسدة، أثخ تصبيق السؤسدة  -

 م.2015/2016بػقخة )بػمخداس(، الجدائخ، 

http://www.7ou.edu.ly/jj/indox.php
http://www.7ou.edu.ly/jj/indox.php
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: دراسة تصبيؿية االستثسارية في تخشيج اتخاذ القخارات Six Sigmaأحسج القراص،" استخجام مشيج سيجسا ستة  خالج - 2020
 .م2013/2014عمى البشػك التجارية الفمدصيشية " )ماجدتيخ(، جامعة األزىخ، غدة ، فمدصيغ، 

الػششية  وزارات الدمصة انية عمىسعيج يػسف حدغ الكالب،" واقع الخقابة الجاخمية في القصاع الحكػمي: دراسة ميج -
 م.2004الفمدصيشية في قصاع غدة "، )ماجدتيخ(، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غدة، فمدصيغ. 

الذخكات  في (Six Sigma)ومشيج سيجسا ستة  (BSC)سشجس ندار شعخاوي، التكامل بيغ بصاقة األداء الستػازن  -
بحث تكسيمي ماجدتيخ(، فمدصيغ، جامعة الخميل، كمية الجراسات العميا، الرشاعية السداىسة العامة الفمدصيشية، )

 م.2018
 بالسرارف التجارية فتح الخحسغ ىجػ عبجالشبي حديغ،" دور تصبيق ستة سيجسا في زيادة كفاءة الخقابة الجاخمية  -

 م.2017لسيجي، الدػدان، الدػدانية، دراسة ميجانية السرارف التجارية بسجيشة سشار "، )ماجدتيخ(، جامعة اإلمام ا
 :أخرى  -4
تقػيع وتحديغ الخقابة الجاخمية بالسشذآت : دليل السسارسات الجيجة لمجولة "، تخجسة ، الجولي لمسحاسبيغ االتحاد -

 م.2013وتعخيب الييئة الدعػدية لمسحاسبيغ القانػنييغ، 
 م، 2001سحاسبيغ القانػنييغ، لعخبي لماالتحاد الجولي لمسحاسبيغ ، السبادئ األساسية لمسخاجعة، مشذػرات السجسع ا -

 ثانيًا: السراجع باللغة اإلنجليزية:

1- Books: 
- Alan Larson,” Demystify Six Sigma,AMACOM,Newyork,USA,2003. 
- Beasley, Mark s. Frank A. Buckless, Steven M. Glover and Dougles F. Praw, H,” Auditing 
case: An interactive learning approach, Prentice”, Hall- Pearson education,Inc,2nd , 2003. 
- Kaplan, Robert S.& Atkinson, Antony A., Advanced Management Accounting, 3rd ED., 
Prentice Hall, Inc., 1998, 
2- Periodicals: 
- Morgan, John and Brenig, Martin,” Lean Six Sigma for Dummies “2nd edition, Wiley & Sons, 
London, England, 2015. 
- Randal Elder. Yan Zhang. Jian Zhou and Non Zhou,” Internal Control Weaknessesand 
Client. Risk Management “,   Journal of Accounting and Auditing and Finance, 2009. 
- Sung, H. Park, “ Six Sigma for Quality and productivity promotion “, Asian productivity 
Organization,2003. 
- Catrina Ersilia,” Learn Six Sigma Methodologies Applied to Internal Control of Insurance 
Companies “, International Journal of Academic Research in Accounting Finance and 
Management Science,vol(8),No(1),January 2018. 
- Rajesh Palit, AbhishBahl and Padmanabhe Aital,” Six Sigma: An over view and further 
research directions “, International Journal of productivity and Quality 
management.January,2017. 



 

898 
 

( سبتمبر 16لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

2020 - Paul,L,E,” Practice makes perfect “, CIO Enter prise,Vol,(12),no(7).Section2,. 
Jonuary.15.1999. 
3- Dissertaions: 
-Antony, Jiju, and Bhaiji Mukkarram,” Key ingredients for a successful Six Sigma program, 
warwick manufacturing for engineering “Warwick University,Coventry,UK.2002. 
4- Others: 
https://uomustansiriyah.edu.iq 

www.arabinteralauditors.com 

WWW.COSO.org 
نطخية الييكمة القػية عمى األثخ الستبادل بيغ تصػر دور السحاسبيغ اإلدارييغ وتصبيق مشيجية الدتة  انعكاساتفايدة عبيجهللا، 

 . 56ص AUJAAسيجسا: دراسة حالة، مجمة السحاسبة والسخاجعة 
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