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 الملخص

 إن القيادة الخادمة هي سلوك تنظيمي وممارسات ادارية جديدة متالئمة مع  التوعورات التعي ت عد  يعي ايععة ا  معا       

إن القيادة الخادمة كعيي ، و  تؤدي الى تقييم وتقسيم يعالية الرقااة الداخلية و مليات الت كيم من اجل  دم الوقوع ااألخواء

ها مهمة إن لم تكن تقدم شيعا مهما، يهي تركز  لى ا حتفاظ االعاملين وتوويرهم، وتعمعل  لعى  د  نظرية أخرى   يمكن 

، و هعدي  الدراسعة العى التععرى  لعى دور القيعادة الخادمعة يعي ت سعين اداء عزيز الدايعية ايجاد ايعة  مل آمنة وإيجااية لت

لتواصعل   يعي ت سعين وظيفعة التعدقيا العداخلي يعي والرؤيعة ، اوأثر أاعادها المتمثلعة )  الثقعة ،  المدققين الداخليين، وايان

صععائي للوصععو  الععى صعع ة يراععية الدراسععة، ولقععد تععم اسععتخدام المععنه  الوصععفي الت ليلععي ا ح الجامعععات ال كوميععة ،

تي يي استبانة الدراسة، حيث أظهرت النتائ  ما  ن  مدققاً من الجامعات ال كومية لإلجااة 48وتكون   ينة الدراسة من  

الثقععة، والتواصععل يععي ت سععين أداء المععدققين وهنععاك أثععر الو د لععة إحصععائية للقيععادة الخادمععة المتمثلععة امجععا ت الرؤيععة، :  

إن  ععدم توجععق القيععادة الخادمععة ن ععو توععوير مجععا ت الرؤيععة، الثقععة، والتواصععل لععديها والععداخليين يععي الجامعععات العراقيععة، 

 ، إن زيعادة أداء القيعادة الخادمعة يعي كعل مجعا  %20   لىسوى يؤدي إلى ت سين أداء المدققين الداخليين انسبة   تزيد 

لتواصععل ل مجععا  يععد  معن المجععا ت الثالثعة  الرؤيععة، الثقعة، التواصععل  يعؤدي إلععى زيعادة ت سععين أداء المعدققين الععداخليين ، 

 أقوى المجا ت ارتباطاً وتيثيراً ات سين أداء المدققين الداخليين، يليق مجا  الثقة، ثم مجا  الرؤية.

ة امهنععة التععدقيا الععداخلي مععن ناحيععة اسععتقالليتق واي ععا مععؤهالت تشععجي  اهتمععام الجهععات القانونيععوقععد اوصعع  الدراسععة ا  

الموظفين، تشجي  التنسيا والتعاون ما اين التدقيا العداخلي والخعارجي لالسعتفادة معن  معل المعدقا العداخلي لزيعادة يعاليعة 

 التدقيا وتويير الوق  والجهد الذي يبذلق المدقا الخارجي.
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Abstract 

      The leadership is a new organizational behavior and management practices that are 

consistent with developments in the business environment that lead to the evaluation and 

division of the effectiveness of internal control and arbitration processes in order not to 

make mistakes, and the leadership of the maid like any other theory can not be considered 

important if not providing anything important,: it focuses on the retention and development 

of employees, works to create a safe and positive working environment to enhance 

motivation, and the aim of the study is to recognize the role of the server leadership in 

Improving the performance of internal auditors, and demonstrating the impact of its 

dimensions of (trust, vision, communication) in improving the function of internal auditing 

in public universities, the statistical analytical descriptive curriculum was used to reach the 

validity of the study hypothesis, and the sample of the study consisted of (48) auditors from 

public universities to answer the survey questionnaire, The results showed Matty: There is a 

statistically significant impact of the server leadership represented by the fields of vision, 

confidence, and communication in improving the performance of internal auditors in Iraqi 
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universities, the failure of the server leadership to develop the areas of vision, confidence, 

and communication will improve the performance of internal auditors by no more than 

(20%), the increase in the performance of the server leadership in each of the three areas 

(vision, confidence, communication) will further improve the performance of internal 

auditors, is the field of communication is the strongest in the field of communication Link 

and impact by improving the performance of internal auditors, followed by the area of trust, 

and then the field of vision. 

  The study recommended encouraging the attention of the legal authorities to the 

profession of internal audit in terms of its independence as well as the qualifications of 

employees, to encourage coordination and cooperation between internal and external 

auditing to take advantage of the work of the internal auditor to increase the effectiveness 

of the audit and save time and effort exerted by the external auditor. 

 

Keywords: Server driving, performance of inbound auditors 

 

 

 

 المقدمة: 

القيادة الخادمة من احدى النظريات القيادية حديثة الظهور،  تعد        

وت دد اهميتها  لى اوء ما ت ققق من نتائ  يعلية للفرد والمنظمة، 

والقيادة لها اهمية كبيرة يي  لم ا دارة، ألنهعا هعي ا داة التعي تقعود 

المنظمة ن و النجعا،، يتوعور أي منظمعة وتميزهعا واقائهعا يعي ايععة 

مد االدرجة ا ساس  لى العنم  القيعادي العذي يسعتخدمق ا  ما  يعت

القائعد يععي تلعم المنظمععة، واسععبا التوعورات التععي ت عد  يععي العععالم 

ويععي جميعع  المجععا ت واععاألخ   ععالم  ،واشععكل سععري  ومفععاج 

رات يعي انيعة الهيكعل يعالتكنولوجيا، مما يت تم  لى القيادة اجراء تغي

بععات التوعععور، وامعععا  سعععا متولاالتنظيمععي واعععاألخ  الم اسععبي 

يتكيععم معع  سععياقات العمععل وا جععراءات الجديععدة المتبعععة يععي نظععام 

التععدقيا، وامععا ان القيععادة الخادمععة هععي سععلوك تنظيمععي وممارسععات 

ادارية جديدة متالئمة م  التوورات التعي ت عد  يعي ايععة ا  معا ، 

يعتمد  لى القيم وا يكار والمثعل الروحيعة  ارائع اقيادي اوكونها نمو

ارغبعات وحاجعات وطموحعات ا يعراد  تعنىوالرو، ا نسانية التي 

العاملين يعي المنظمعة معن اولويعات القائعد قبعل مصعال ة الشخصعية، 

ممعا  ،ينجد ان القائد الخادم دائما ما يعوي الت فيعز والتعيمين لريعراد

يجعلهععم  ناصععر يعالععة يععي ت قيععا ا هععداى ومواجهععة المعوقععات 

ليها ان تقوم ات ويل  مل المعدققين معن النظعام المستقبلية، والقيادة  

التقليدي الذي يهدى إلى اكتشعاى األخوعاء والتال عا والغعل، إلعى 

هدى إلى توسعي  نوعاق  معل المعدقا العداخلي يالنظام ال ديث الذي 

تقيععيم وتقسععيم يعاليععة الرقااععة  ي ععال  ععنإلععى التنبععؤ اهععذا األخوععاء، 

الوقعوع ااألخوعاء وال فعاظ الداخلية و مليات الت كيم من اجل  عدم 

  لى سير  مل المنظمة اشكل يجعلها متميزة قادرة  لى التنايس.

 محاور: ةومن اجل تحقيق أهداف البحث تم تقسيمه على ثالث  

 :المحور األول: منهجية البحث

 :أوالً: مشكلة الدراسة

ان المنظمعععات التعععي تريعععد ان تتوعععور وت عععاي   لعععى ا يعععراد      

العاملين ييها  ليهعا ان تتمتع  اقيعادة خادمعة   معتمعدة  لعى ا نمعاط 

القيادية التقليديعة التعي   تتسعم اال داثعة والتوعور وغيعر قعادرة  لعى 

تععذليل الصعععواات ومواجهععة مععا ي ععد  مععن توععورات وتغيععرات يععي 

ري  يععععي مختلععععم المجععععا ت المعرييععععة ايعععععة تتسععععم اععععالتغير السعععع

والتكنولوجية التي ت تاج العى قيعادة خادمعة وا يعة، لهعا القعدرة  لعى 

التكيعم معع  متغيععرات العصعر، ينجععد ان الععنم  القيعادي يععؤثر اشععكل 

سلبي او ايجااي  لى اداء ا يعراد الععاملين يعي المنظمعة واعاألخ  

شعكلة الدراسعة  لى أداء المدققين واصورة مباشر، معن هنعا تنبثعا م

يي م اولة التعرى  لى اثر القيادة الخامة يي تعزيعز اداء المعدققين 

ن يي جامعة تكري ، وتتبلور مشكلة الدراسة يي التساؤ ت يالداخلي

 اآلتية: 

معععا هعععو دور القيعععادة الخادمعععة يعععي تعزيعععز اداء المعععدققين  -1

 الداخليين يي جامعة تكري ؟

 ن للقيادة الخادمة؟ما هو مستوى ادراك المدققين الداخليي -2

 ما هو مستوى اداء المدققين الداخليين يي جامعة تكري ؟ -3

   

 :ثانياً: أهمية الدراسة

 تنب  أهمية الدراسة من خال  ما ياتي:     

إلقاء مزيدا من ال وء وا ي عاحات  لعى نظريعة القيعادة   -1

الخادمة الذي لم ييخعذ نصعيبق يعي الفكعر ا داري العراعي، 

وواقعع  ممارسععتها يععي المععؤات التعليميععة وتععيثير اللععم  لععى 

ااععاية مزيععد مععن الفهععم  مععن ثععم  اداء المععدققين الععداخليين، و
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 المعريععي لتلععم العالقععة وانعكاسععاتها  لععى واقعع  العمععل يععي

 الجامعات العراقية.

أهميعععة يهعععم األاععععاد وا نعكاسعععات العمليعععة للممارسعععات   -2

 القيادية يي الجامعات العراقية.

إن الدراسعععة ال اليعععة سعععتقدم للجامععععات معلومعععات  عععن   -3

مسعععتوى تعععيثير القيعععادة الخادمعععة يعععي ت سعععين اداء المعععدقا 

 الداخلي.

 

 

 ثالثاً: أهداف الدراسة:

الخادمععة مععن خععال  تعريععم التعععرى  لععى اهميععة القيععادة  -1

 القيادة وأهدايها يي الجامعة المب وثة.

ايععان الكشععم  ععن درجععة ممارسععة القيععادة الخادمععة يععي  -2

 تووير أداء المدقا الداخلي يي الجامعة المب وثة. 

التعععرى  لععى دور المععدير الععذي يمععارس القيععادة الخادمععة  -3

 من اجل تووير اداء المدقا الداخلي.

القيادة الخادمعة يعي ت سعين وظيفعة التعدقيا ايان أثر أاعاد  -4

 الداخلي يي الجامعة المب وثة.

 

 :رابعاً: فرضية الدراسة

اناءاً  لى ما تم الكرا يي ايان أهمية الدراسة وأهدايها يعنن الدراسعة 

د لععة إحصععائية  اال اتسععتند إلععى يراععية رئيسععة مفادهععا أن هنععاك أثععرً 

للقيعععادة الخادمعععة يعععي ت سعععين أداء التعععدقيا العععداخلي يعععي الجامععععات 

 ال كومية العراقية.

 

 المحور الثاني: اإلطار النظري للدراسة

 أوالً: مفهوم القيادة الخادمة:

اختلم العلماء والباحثين يي تعريم القيادة الخادمة يلعم يتفقعوا  لعى 

أو  معن ت عد    Greenleaf مفهعوم موحعد لهعا نجعد ان جرينليعم

م، يقعد  ريهعا  1970 ن مفهوم القيادة الخادمة، وكان اللم يي  عام 

 لععى أنهععا ماهتمععام القائععد االعععاملين ت عع  إمرتععق أو نواقععق، وي عع  

اهععم، ويمكععنهم ويععوير لهععم مععا ي تاجونععق مععن  يُعنععىمصععال هم أو  و

 ري  وقد    . [ 1[ د م, ليسا دهم إلى الوصو  إلى أ لى قدراتهم

القيععادة الخادمععة  لععى أنهععا م األسععدلو) القيععادي الععذي يعتمععد  لععى 

الخدمععة المتمركععزة  لععى اآلخععرين، وتمكيععنهم مععن النمععو والتوععور، 

 وا  تماد  لى ال كمة والمعرية والخبعرة يعي صعن  واتخعاال القعرار

القيادة الخادمة اينها ماللم النم  القيادي الذي  [ 3[ قريييما  . [ 2[

ي د  ييعق القائعد خدمعة اآلخعرين امعا يعي اللعم المعوظفين، والعمعالء 

والمجتم  يي المقام األو م، كما تم تعريم القيادة الخادمعة معن قبعل 

 لى انها ممجمو ة ممارسعات الات يلسعفة تثعري حيعاة الفعرد،  [ 4[

وتعمععل  لععى هععذا الممارسععات الععى نشععر العدالععة والعنايععة اععاأليراد، 

واناء المؤسسات اشكل اي لم، كما ان القيادة الخادمة الفلسفة التي 

يتبنهععا القائععد مععن اجععل خدمععة أصعع ااق واتبا ععق يععي العمععل وت قيععا 

م معن اجعل ان يقعدموا اي عل معا لعديهم اهداى المنظمة، م  تشعجيعه

 من ااتكارات امن الفريا الواحد. 

 

 ثانياً: أهمية القيادة الخادمة:

ها مهمة إن لم تكن  د  إن القيادة الخادمة كيي نظرية أخرى   يمكن 

يهععي تركععز  لععى ا حتفععاظ االعععاملين وتوععويرهم، :تقععدم شععيعا مهمععا،

تععزز ا اتكعار وتععزز  وتعمل  لى ايجعاد ايععة  معل آمنعة وإيجاايعة

الععدواي  الذاتيععة، كععذلم قيامهععا اناععفاء الوععاا  اكنسععاني  لععى مكععان 

العمل  ندما يعاملون العاملين كبشر يسعت قون الكرامعة وا حتعرام، 

يهععي تسععععى إلعععى ت قيععا األهعععداى التنظيميعععة  ععن طريعععا توعععوير 

 .[ 5[واطالق اكمكانات الخالقة للموارد البشرية 

إن القيعععادة الخادمعععة تعوععععى للفعععرد يهمععععاً وااععع اً لرهععععداى        

التنظيميععة ومععن ثععم ت فععزهم  لععى اععذ  جهععد متواصععل لت قيععا تلععم 

األهعععداى، يعععي حعععين يجععععل القائعععد الا الشخصعععية الجيعععدة المعععوظفين 

شعير العديعد يو ،البقعاء يعي مكعان العمعليعي يشعرون ازيادة رغبعتهم 

لعق تعيثير إيجعااي يعي و ء  من الدراسات إلى أن القائعد الخعادم يكعون

العاملين. كما تسعا د القيعادة الخادمعة الععاملين  لعى العوي مسعتويات 

 الية من النشاط والمعرية الفكرية والسعما، لهعم لكعي يعيشعوا حيعاة 

متوازنة ممعا يعؤدي إلعى زيعادة راعا المعوظفين وا لتعزام التنظيمعي 

إن القعادة  . كمعا[ 6[ وهي من العناصر األساسعية يعي ت سعين األداء

الخعععادمون يقومعععون االعنايعععة ال قيقيعععة للمعععوظفين اعععد  معععن حصعععر 

المساية اينهمعا وتععد نهجعاً شعامالً للعمعل ك وعاء المزيعد معن القيمعة 

 .[ 7[ الشخصية والنزاهة للموظم

 

 ثالثاً: أبعاد القيادة الخادمة:

اشار رواد القيادة الخادمعة العى الكثيعر معن ا اععاد التعي تعكعس       

ماهي القيادة الخادمة ا  انهم اختلفوا يي توزيعهعا اشعكل نهعائي ممعا 

يعنععي وجععود حاجععة ماسععة الععى دراسععات اكثععر لت ديععد ااعععاد القيععادة 

 [8[الخادمة وسماتها وقيمها, ويي ا ثنا ال الي سنعتمد  لى دراسة 

لية ا اعععاد واسععتخدامها يععي  ععدد كبيععر مععن الدراسععات اسععبا شععمو 

 التواصل :والرؤية, ووهذا ا اعاد هي  الثقة, 
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: هي ثقة القائد الخادم يي قدرات الععاملين لت قيعا ا هعداى الثقة-1

التنظيميعععة, وهعععي جعععزء   يتجعععزأ معععن القيعععادة الخادمعععة, ويواععع  

Patterson  نفسععها تسععا د ن الثقععة التععي ت ععد  يععي وقعع  الرؤيععة أ

 لى تقديم  ملية مشعاركة القائعد مع  الععاملين ييمعا يتعلعا االعناصعر 

التنظيمية , وان مستوى ثقة الفرد هو قدرتق او استعدادا للعمل  لعى 

وان قععيم  ،ويععا اخالقيععة  ادلععة ونزيهععة واوريقععة يمكععن التنبععؤ اهععا

النزاهععة والصعععدق تخلعععا الثقعععة اععين الععععاملين والقائعععد وتعععؤدي العععى 

 .[ 9[ داقيةالمص

: تقصد ان القائد الخادم هو شخ  قادر  لى الهام الرؤية الرؤية-2

داخععل المنظمععة يهععو لديععق احسععاس قععوي يمن ععق القععدرة  لععى التنبععؤ 

وتقديم رؤية اسعتراتيجية للمنظمعة وجععل ا خعرين يؤمنعون اقدراتعق 

يي ت قيا ا هعداى ا سعتراتيجية المرتبوعة اهعا العى ان هعذا القعدرة 

يي شخصية القائد متصفة االقيم  تقاس   ن طريا شعور قوي ومهم

. وان الرؤيععة  ععادة مععا تفهععم  لععى أنهععا صععورة [ 10[التععي ي ملهععا 

الهنية واا ة للمستقبل يف ل أن ينظر إليها معن لعدن القائعد الخعادم 

ولكن غير مرئية لآلخرين, وهي امر االغ األهميعة لكعل معن األيعراد 

ير الععاملين والمنظمة ألنهعا تعرا  ال ااعر االمسعتقبل  وتقعوم اتوعو

يي المنظمات واناء ا لتزام ويعوى جدارة يي العمل وت   معيارا 

 .[ 11[ للتميز

تعني  دم ا نقواع  ن العاملين واشراكهم االمععارى  التواصل:-3

مما يسهل مهام  ملهم ومسا دتهم يعي ت ديعد وحعل المشعاكل ي عال 

. يالقائعععد العععذي [ 12[ عععن ت ديعععد متعععى وكيعععم تنجعععز مهعععام العمعععل 

يتواصل م  العاملين اصورة دائمعة انمكانعق ان يبنعى  القعات معهعم 

وينظعععر العععيهم كقعععادة للمسعععتقبل ويكتشعععم المواهعععا الكامنعععة داخعععل 

العاملين  ويغفر لهم حعا ت الفشعل يمكنعق ال صعو   لعى اي عل معا 

 .[ 8[ لديهم من طاقات والتزام يي العمل

 

 :مفهوم التدقيق الداخلي رابعاً:

للتعدقيا وهعذا معرتب  االعمعل المعراد تدقيقعق  تعريفاتهنالم  دة      

التعدقيا اكنتعاجي والتدقيا التسعويقي، ويهنالم   التدقيا الم اسبي، 

تدقيا األنظمة الص ية وغيرها  لذا يعرى التدقيا امعنعاا البسعي  و

  يعععععدو أن يكععععون  مليععععة مسععععتقلة أي انهععععا   تخ عععع  للسععععلوة 

للتعدقيا اهعدى ال صعو   لععى والمسعؤولية العى ا نشعوة الخااعععة 

ا دلععة ويقصعععد اهعععا كعععل الوثععائا والمسعععتندات واكثباتعععات، وكعععذلم 

ا حععدا  والوقععائ  التععي تسععم  امراجعععة معععايير التععدقيا  سياسععة 

مععايير يجعا  تععد  التنظيمعات وا جعراءات المكتواعة التعي والجودة، 

يا ا لتعزام اهعا واحترامهععا  وينبغعي أن يكعون الشععخ  القعائم االتععدق

غيععر الشععخ  الععذي قععام االعمععل  حتععي يتسععنى لععق ال كععم  لععى مععدى 

ص ة القيام اعق وا  انتفع  ال اجعة معن التعدقيا  يقعد  عرى التعدقيا 

اانق  ملية منتظمة لل صو   لى القرائن المرتبوة االعناصر الدالة 

 لععي األحععدا  ا قتصععادية، وتقيمهععا اوريقععة مواععو ية لغععر  

العناصععر للمعععاير المواععو ية ثععم  التيكععد مععن درجععة مسععايرة هععذا

كععذلم يقععد  ععرى [ .  13[توصععيل نتععائ  اللععم لرطععراى المعنيععة  

التدقيا اينق ي   للدياتر والسجالت والمستندات لتمكن المدقا من 

الت قععا اعععين الميزانيععة العموميعععة تمثعععل اصععورة  ادلعععة وصععع ي ة 

م لعق وينظر البعض الي التدقيا  لعي أنعق  لع ،المركز المالي للمنشية

اععالف   الفنععي  يُعنععىا وأصععولق ويععن لععق أسععاليبق واجراءاتععق دقوا عع

الم ايد ل سااات وسجالت الوحدة م ل المراجعة اقصد اادأ العراي 

يععي مععدي صعع ة و دالععة ا رقععام الععواردة اععالقوائم الماليععة المنشععورة 

 .[14[لهذا الوحدة 

 

 اهمية التدقيق الداخلي في الجامعات: خامساً:

تبععرز اهميععة التععدقيا الععداخلي يععي الجامعععات يععي اععوء الولععا      

المتزايد  لى الخدمات التعليمية، ظهعرت حاجعة ادارات المصعارى 

العى ايجعاد انظمععة التعدقيا الععداخلي تعرتب  اهعا يععي الهيكعل التنظيمععي 

تعمعل  لععى تفعيععل انظمعة الرقااععة الداخليععة وتقيعيم انشععوة الجامعععات 

توعوير ا داء امعا  لومعات الالزمعة لت سعين  ووتويير البيانات والمع

يكفل امان توبيا ا نظمة ا دارية واستخدام المعوارد ا قتصعادية 

 .   [ 15[اكفاءة ويا لية يي تقديم الخدمة التعليمية وخدمعة المجتمع  

ق  وسيلة وصفنق تبرز أهمية التدقيا الداخلي اإلى أ[   16[   ويشير

استكشايية ت عدد مواع  ا ن رايعات اعين الفعلعي  والمخوع  مسعبقاً 

واكتشاى األخواء، ي ال  ن وسعيلة وقائيعة لمنع   وقعوع األخوعاء 

يخعذ اتوصعيات معدقا توالت ليل، لذلم يستوجا  لعى الجامععة  أن 

ال سااات الداخلي ونتائ  ا مالق للقيام اعملية تووير وت سين  معل 

أهميتعق  أن التعدقيا العداخلي ازدادت[ . 17[ن يعرى الجامعة. يي حي

يي الوق  ال اار واصب  كنشاط تقييم ألغلا األنشوة والعمليعات 

يعععي الشعععركة، واللعععم لتوعععوير  معععل هعععذا األنشعععوة وريععع  كفايتهعععا 

اكنتاجيععة، وأي ععا تععيتي أهميععة التععدقيا الععداخلي للخععدمات المقدمععة 

لإلدارة يي اغلا المجا ت، ومن جانا المدققين العداخليين، التيكيعد 

اجودة التدقيا الداخلي من أجل ا سعتعداد للمسعاءلة  وزيادة ا هتمام

ينن ا هتمام اجودة  ملهم يزيد معن ثقعة اكدارة اتقعاريرهم وهعذا لعق 

مردود جيد  لى مكانة قسم التدقيا الداخلي يي الوحدة وي عال  عن 

لمععدققين إلععى االلععم يععنن ا هتمععام اجععودة التععدقيا الععداخلي االنسععبة 

بععات المهنيععة واألخالقيععة التععي يجععا أن الععداخلين يتوايععا معع  المتول

تنوععوي  ليهععا مهنععة التععدقيا الععداخلي. أن جععودة التععدقيا الععداخلي 

ت من توجيق األموا  العامة كما خوو  لها وتبين معواطن اعياع 
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 معن ثعم  األموا  العامعة ممعا يخ ع  المسعؤولين  عن اللعم للمسعاءلة و

 [ .18[من  تكرار تلم ال ا ت 

 

الخادمة في تحسين اداء التدقيق الدداخلي فدي  سادساً: دور القيادة

 الجامعات:

إن شعععور مععدقا ال سععااات الععداخلي اانععق اعععيم يععي معريتععق      

اععيمور واحتياجععات ومتولبععات منظمتععق، قععل أداؤا واعععم، ونظععرا 

للععدور الععذي تقدمععق القيععادة الخادمععة يععي تنميععة شخصععية المرؤوسععين 

إيجاايا، كعان  اعد معن الوقعوى اوريقعة  لميعة مدروسعة  لعى واقع  

كون القيعادة الخادمعة معن األنمعاط القيادة يي الجامعات  ينة الب ث، 

القياديععة القععادرة  لععى ت فيععز يريععا التععدقيا الععداخلي يععي الجامعععات 

واعين . [ 19[واستثارة دايعيتهم وا رتقعاء امسعتوى أدائهعم التعدقيقي 

أن هناك حاجة الى قيادة تتصعم اعالخبرة العاليعة ليكعون لهعا [   20[

تععععيثير  لععععى ت سععععين اداء المععععدققين، اللععععم لتقليععععل ا خوععععاء يععععي 

الممارسات المهنية للمعدقا العداخلي، حيعث تكمعن خبعرة المعدقا يعي 

اجراء  مليات التعدقيا اكفعاءة  اليعة وامعا يتفعا مع  مععايير التعدقيا 

د يي ت ديد المخاطر داخل الجامععة الدولية، وإن خبرة المدقا تسا 

 لها تيثير كبير  لى اداء المدققين. من ثم  و

ومن خال  ما سبا، تت   لنا العالقة الوطيدة اين القيادة الخادمة    

يععي وأداء التععدقيا الععداخلي يععي الجامعععة، حيععث أصععب   الجامعععات 

د التدقيا العداخلي كيحع تعد  الوق  ال الي ويي إطار التسيير ال ديث 

 األدوات الرئيسية للري  من يعالية وكفاءة إدارة الجامعات.

 

 االطار الميداني )التحليلي( للدراسةالمحور الثالث: 

 أنموذج الدراسة:أوالً: 

 اال ا لععى اععوء يراععية الدراسععة الرئيسععة التععي تبععين أن هنععاك أثععر

د لععة إحصععائية مععن قبععل القيععادة الخادمععة المعبععر  نهععا االمجععا ت 

 الرؤية، الثقة، التواصل  يي ت سعين أداء المعدققين العداخليين، يننعق 

أن المجا ت الثالثعة تمثعل متغيعرات مسعتقلة وت سعين أداء   د  يمكن 

. وانعاًء  لعى معا سعبا اأو معتمعدً  اتااًعع امتغيرً  يعد  المدققين الداخليين 

  .1االشكل  ر  ن أنموالج الدراسة نق يمكن التعبيين

 

 

 

 (: أنموذج الدراسة1الشكل )

 باحثينالمصدر: الشكل من إ داد ال

 

 أداة الدراسة:ثانياً: 

تتمثعععل أداة الدراسعععة اا سعععتبيان العععذي تعععم تصعععميمق إلكترونيعععاً      

، حيعث ت عمن ا سعتبيان Google Formsاواسوة نماالج جوجعل 

خمسعة م عاور رئيسععية: الم عور األو  يمثععل المعلومعات الشخصععية 

أليععراد  ينععة الدراسععة الععذي ت ععمن  المؤهععل العلمععي، التخصعع ، 

  5وسنوات الخبرة ، الم ور الثعاني يمثعل مجعا  الرؤيعة وت عمن  

   بعارات، 7 بارات، الم عور الثالعث يمثعل مجعا  الثقعة وت عمن  

   بارات، يي حين 6الم ور الراا  يمثل مجا  التواصل وت من  
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أداء المدققين الداخليين الذي  أن الم ور الخامس يمثل مجا  ت سين

الخماسعي  Likert   بارات. وقد استخدم مقياس ليكعرت 6ت من  

 أتفا اشدة، أتفا، أتفا ل د ما،   أتفا،   أتفعا اشعدة  يعي تصعميم 

اسععتبيان الدراسععة، وتماشععياً معع  الت ليععل اكحصععائي كجااععات أيععراد 

مأتفا اشدةم،   كوزن لكل إجااة 5 ينة الدراسة تم إ واء الدرجة  

  لكعل إجااعة 3  كعوزن لكعل إجااعة مأتفعام، والدرجعة  4والدرجة  

  كوزن لكل إجااة م  أتفام، والدرجة 2مأتفا ل د مام، والدرجة  

  لكل إجااة م  أتفا اشدةم. وللت قا معن ثبعات وصعدق إجااعات 1 

كرونبعا  حيعث -أيراد العينة  لى ا ستبيان، تم اسعتخدام طريقعة ألفعا

% ، اينما الغع  قيمعة معامعل الصعدق 95قيمة معامل الثبات  الغ  

% ، وحيععث أن هععاتين القيمتععين تقتراععان مععن الواحععد الصعع ي  97 

 ليق يمكعن القعو  أنعق أداة الدراسعة تتمتع  امسعتوى  عا ث معن الثبعات 

والصعععدق ممعععا يجععععل إجااعععات أيعععراد العينعععة  لعععى ا سعععتبيان الات 

النتععائ  التعي ستتوصعل إليهععا يمكععن التعويعل  لعى  معن ثعم  مصعداقية و

 الدراسة. 

 

 وصف مجتمع وعينة الدراسة:ثالثاً: 

يتكععون مجتمعع  الدراسععة مععن مععوظفي الشعععا ال سععااية والمععدققين 

يععي الجامعععة تكريع . أمععا  ينععة الدراسعة يقععد تععم اختيارهععا  العداخليين

  60اوريقة  شوائية، حيث تم إرسعا  ا سعتبيان اكلكترونعي إلعى  

  52مجتمع  الدراسعة المسعتهديين، واسعتجا) معنهم   يرد معن أيعراد

  استمارة استبيان صال ة للت ليل وانسعبة 48يرد، وتبين أن هناك  

تت من إجااات ناقصة لذلم تعم   استبيانات 4% ، اينما هناك  92 

استبعادها من العينة، واذلم أصعب    ينعة الدراسعة النهائيعة مكونعة 

   يرداً.48من  

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:رابعاً: 

 تم استخدام األساليا اكحصائية اآلتية:     

 الوسي . -1

 اختبار مرا  كاي لد لة الفروق اين اكجااات. -2

 معامل ارتباط سبيرمان. -3

 ت ليل ا ن دار الخوي المتعدد. -4

 .Fو tاختبارات  -5

 معامل الت ديد. -6

يقععة قععدر اكمكععان، تععم اسععتخدام البرنععام  ولل صععو   لععى نتععائ  دق

 .26انصدارا الد  SPSSاكحصائي 

 

 خامساً: النتائج والمناقشة:

  التوزي  التكعراري كجااعات 4  و  3 ،  2 ،  1توا  الجداو   

أيراد  ينة الدراسعة حسعا مقيعاس ليكعرت الخماسعي  لعى  بعارات 

ين العداخليين مجا ت الرؤية، الثقعة، التواصعل، وت سعين أداء المعدقق

 لى التوالي. حيث يتبين من جمي  هذا الجداو  أن جميع  اكجااعات 

ن إمتركععزة يععي الموايقععة  لععى مععا ورد اعبععارات ا سععتبيان، وحيععث 

م عععمون العبعععارات يعكعععس دور القيعععادة الخادمعععة يعععي ت سعععين أداء 

المععدققين الععداخليين، لععذلم يننععق يمكععن القععو  أن يراععية الدراسععة 

  ، 1ت قق  اصورة مبدئية. وكما موا  يي الجعداو   الرئيسة قد 

 2  ،  3  ،  4.   

                      

 (: يبين نتائج التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على عبارات مجال الرؤية1جدول )

 العبارات ت
أتفق 

 بشدة
 أتفق

أتفق لحد 

 ما
 ال أتفق

أتفق  ال

 بشدة

1 
يقوم المدير  لى صياغة رؤية واا ة  ن مجا   ملق 

 األكاديمي واكداري.
 دددد 4 4 21 19

 دددد دددد 8 25 15 يشرك المدير المدققين ارؤيتق من اجل تووير  ملق. 2

3 
يمتلم المدير القدرة الفكرية يي حل المشاكل التي تعتر  

  ملق االورق العلمية.
 دددد 2 12 18 16

 دددد 4 8 23 13 لدى المدير رؤية واا ة  ن متولبات الجامعة وأهدايها. 4

5 
ي   المدير تصورا دقيقا لجوانا القوة وال عم يي مجا  

  ملق.
 دددد 8 10 15 15

  المصدر: الباحثون من ت ليل البيانات 
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 مجال الثقة(:  يبين نتائج التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على عبارات 2جدول )

 العبارات ت
أتفق 

 بشدة
 أتفق

أتفق لحد 

 ما
 ال أتفق

ال أتفق 

 بشدة

 دددد 4 10 21 13 ي رص القائد  لى التعامل االمصداقية م  المدققين. 1

 دددد 4 10 26 8 يمتلم القائد الكفاءة ااتخاال إجراءات ص ي ة يي العمل. 2

3 
أدائهم يسعى المدير إلى خدمة ور اية المدققين وت سين 

 اد  من الرقااة لمصل تق الذاتية.
 دددد 4 12 19 13

4 
يقدر القائد جهود المدققين اعر  إنتاجاتهم وأيكارهم  لى 

 اآلخرين.
 دددد 4 18 17 9

5 
يمتلم القائد القدرة  لى التعبير  ن المشا ر حتى ولو كان  

 النتائ  غير مرغواة.
4 19 13 10 2 

6 
شخصية المدققين من خال  من هم يساهم القائد يي تنمية 

 الصالحيات المناسبة لكل منهم.
 دددد 2 16 21 9

7 
ق تيسا د القائد المدققين لل صو   لى حقوقهم مهما واجه

 من صعواات.
 دددد 8 10 19 11

 المصدر: الباحثون من ت ليل البيانات

             

 

 الدراسة على عبارات مجال التواصل (: يبين نتائج   التوزيع التكراري ألفراد عينة3جدول )

 العبارات ت
أتفق 

 بشدة
 أتفق

أتفق لحد 

 ما
 ال أتفق

ال أتفق 

 بشدة

1 
ي رص القائد  لى نجا، المدققين أكثر من اهتمامق انجاحق 

 الشخصي.
12 16 16 2 2 

 دددد دددد 10 25 13 القائد اتنمية العالقات اكيجااية اين المدققين. يُعنى 2

3 
القائد المدققين اخبرات العمل لتمكينهم من تووير يزود 

 مهارات جديدة.
 دددد 4 12 22 10

4 
يعوي القائد الفرصة للمدققين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم يي 

 مجا  تخصصهم.
 دددد 4 10 18 16

5 
يعوي القائد للمدققين حرية التعامل م  المواقم الصعبة 

 االوريقة التي يشعرون اانها األي ل.
 دددد 6 16 18 8

6 
يقدم القائد المشورة للمدققين حو  الق ايا المهمة يي مجا  

  ملهم.
 دددد 2 6 26 14

 المصدر: الباحثون من ت ليل البيانات
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 (: يبين نتائج التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على عبارات مجال تحسين أداء المدققين الداخليين4جدول )

 العبارات ت
أتفق 

 بشدة
 أتفق

أتفق لحد 

 ما
 ال أتفق

ال أتفق 

 بشدة

1 
يد م القائد العمل التعاوني لتسهيل اناء وتشكيل يريا  مل 

 التدقيا يي الجامعة.
 دددد دددد 12 19 17

2 
يسا د القائد المدققين  لى تنمية مهارات التفكير اكادا ي 

 لديهم.
 دددد 2 16 21 9

3 
المدقا األساليا التي من شانها تنمية يتقصى القائد م  

 جوانا القوة وتعال  مواطن ال عم يي أدائق.
 دددد 4 20 18 6

4 
يمكن القائد المدقا من تنمية مهارات التخوي  ألدائق والعمل 

 المستمر  لى توويرا.
 دددد 4 12 24 8

5 
يثير القائد يي المدقا الداخلي دايعية التوور المهني والنمو 

 لديق.الذاتي 
6 22 16 2 2 

 دددد 4 14 28 2 يفس  القائد المجا  للمدققين الجدد كظهار قدراتهم. 6

 المصدر: الباحثون من ت ليل البيانات

 

  لمعريعة Medianكما أنق يمكن استخدام مقياس التوسع   الوسعي  

ي عال ا تجاا العام كجااات أيعراد العينعة  لعى  بعارات ا سعتبيان، 

لمعرية الفعروق الات  Chi-Squareاستخدام اختبار مرا  كاي   ن

 ، 6 ،  5الد لة اكحصائية اين اكجااات. حيث تععر  الجعداو   

  الوسي  واختبار مرا  كاي كجااات أيراد  ينة الدراسة 8  و  7 

 بعععارات مجعععا ت الرؤيعععة، الثقعععة، التواصعععل، وت سعععين أداء  لعععى 

،  6  ،  5وكما مبين يي الجداو    المدققين الداخليين  لى التوالي.

 7  ،  8.  

             

 

 عينة الدراسة على عبارات مجال الرؤية(: يبين نتائج الوسيط واختبار مربع كاي لداللة الفروق بين إجابات أفراد 5جدول )

 القيمة االحتمالية مربع كاي الوسيط العبارات ت

1 
يقوم المدير  لى صياغة رؤية واا ة  ن مجا   ملق األكاديمي 

 واكداري.
4 21.500* 0.000 

 0.010 *9.125 4 يشرك المدير المدققين ارؤيتق من اجل تووير  ملق. 2

3 
الفكرية يي حل المشاكل التي تعتر   ملق يمتلم المدير القدرة 

 االورق العلمية.
4 12.667* 0.005 

 0.001 *16.833 4 لدى المدير رؤية واا ة  ن متولبات الجامعة وأهدايها. 4

 3.167NS 0.367 4 ي   المدير تصورا دقيقا لجوانا القوة وال عم يي مجا   ملق. 5

 %5: االختبار ذو داللة إحصائية عند مستوى  *

NS  االختبار ليس ذو داللة إحصائية :Not Significant 

 المصدر: الباحثون من ت ليل البيانات
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 الوسيط واختبار مربع كاي لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات مجال الثقة(: يبين نتائج 6جدول )

 القيمة االحتمالية مربع كاي الوسيط العبارات ت

 0.006 *12.500 4 ي رص القائد  لى التعامل االمصداقية م  المدققين. 1

 0.000 *23.333 4 يمتلم القائد الكفاءة ااتخاال إجراءات ص ي ة يي العمل. 2

3 
يسعى المدير إلى خدمة ور اية المدققين وت سين أدائهم اد  من 

 لمصل تق الذاتية.الرقااة 
4 9.500* 0.023 

 0.011 *11.167 4 يقدر القائد جهود المدققين اعر  إنتاجاتهم وأيكارهم  لى اآلخرين. 4

5 
يمتلم القائد القدرة  لى التعبير  ن المشا ر حتى ولو كان  النتائ  

 .ييها غير مرغو)
3 19.708* 0.001 

6 
خال  من هم الصالحيات يسهم القائد يي تنمية شخصية المدققين من 

 المناسبة لكل منهم.
4 17.167* 0.001 

7 
يسا د القائد المدققين لل صو   لى حقوقهم مهما واجهق من 

 صعواات.
4 5.833NS 0.120 

 %5: ا ختبار الو د لة إحصائية  ند مستوى     *

NS د لة إحصائية  ا: ا ختبار ليس الNot Significant 

 ت ليل البياناتالمصدر: الباحثون من 

           

 الوسيط واختبار مربع كاي لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات مجال التواصل(: يبين نتائج 7جدول )

 القيمة االحتمالية مربع كاي الوسيط العبارات ت

 0.000 *21.167 4 ي رص القائد  لى نجا، المدققين أكثر من اهتمامق انجاحق الشخصي. 1

 0.019 *7.875 4 يُعنى القائد اتنمية العالقات اكيجااية اين المدققين. 2

 0.003 *14.000 4 يزود القائد المدققين اخبرات العمل لتمكينهم من تووير مهارات جديدة. 3

4 
يعوي القائد الفرصة للمدققين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم يي مجا  

 تخصصهم.
4 10.000* 0.019 

5 
يعوي القائد للمدققين حرية التعامل م  المواقم الصعبة االوريقة التي 

 يشعرون اانها األي ل.
4 8.667* 0.034 

 0.000 *28.000 4 يقدم القائد المشورة للمدققين حو  الق ايا المهمة يي مجا   ملهم. 6

 %5: ا ختبار الو د لة إحصائية  ند مستوى  *

 من ت ليل البياناتالمصدر: الباحثون 

 

  الوسيط واختبار مربع كاي لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات مجال تحسين أداء المدققين (: يبين نتائج 8جدول )

 الداخليين

 القيمة االحتمالية مربع كاي الوسيط العبارات ت

 1.625NS 0.444 4  مل التدقيا يي الجامعة.يد م القائد العمل التعاوني لتسهيل اناء وتشكيل يريا  1

 0.001 *17.167 4 يسا د القائد المدققين  لى تنمية مهارات التفكير اكادا ي لديهم. 2

3 
يتقصى القائد م  المدقا األساليا التي من شانها تنمية جوانا القوة وتعال  مواطن 

 ال عم يي أدائق.
4 16.667* 0.001 

 0.000 *18.667 4 من تنمية مهارات التخوي  ألدائق والعمل المستمر  لى توويرا.يمكن القائد المدقا  4

 0.000 *33.667 4 يثير القائد يي المدقا الداخلي دايعية التوور المهني والنمو الذاتي لديق. 5

 0.000 *35.333 4 يفس  القائد المجا  للمدققين الجدد كظهار قدراتهم. 6

 %5: ا ختبار الو د لة إحصائية  ند مستوى  *

NS  ا ختبار ليس الو د لة إحصائية :Not Significant 

 المصدر: الباحثون من ت ليل البيانات
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  أنعععق معععن الناحيعععة الوصعععفية أن 8، 7، 6، 5يتبعععين معععن الجعععداو   

الدراسة  لى جمي   بعارات المجعا ت الوسي  كجااات أيراد  ينة 

  ممععا يشععير إلععى اتفععاق غالبيععة األيععراد 4األراعععة كانعع  مسععاوية لععد  

 لى ما ورد اهعذا العبعارات. واسعتناداً إلعى القعيم ا حتماليعة  ختبعار 

مراععع  كعععاي لد لعععة الفعععروق اعععين اكجااعععات  لعععى جميععع   بعععارات 

عهععا أقععل مععن ا سععتبيان  ااسععتثناء ثععال   بععارات يقعع   كانعع  جمي

الات د لععة  ا  ممععا يشععير إلععى أن هنععاك يروقعع%5مسععتوى الد لععة  

يمكعن القعو  أن  معن ثعم  إحصائية اين اكجااات  لى هعذا العبعارات، 

 لى أن غالبية اكجااات كان  متفقة  لعى معا ورد اهعذا  اهناك تيكيد

العبارات. اينمعا نجعد أن القعيم ا حتماليعة  ختبعار مراع  كعاي لد لعة 

روق اين اكجااعات  لعى العبعارات  الخامسعة معن مجعا  الرؤيعة، لفا

السعااعة معن مجعا  الثقعة، واألولععى معن مجعا  ت سعين أداء المععدققين 

% ، وهذا يشير إلى  دم وجود يعروق 5الداخليين  كان  أكبر من  

الات د لة إحصائية اين اكجااات  لعى هعذا العبعارات، امعنعى آخعر 

ص اتفاق أيراد  ينة الدراسة  لعى أن ليس هناك رأي حاسم اخصو

 ما جاء اهذا العبارات.

ولمعريععععة مععععدى وجععععود  القععععة اععععين المجععععا ت  الرؤيععععة، الثقععععة، 

والتواصل  التي تمثل المتغيرات المستقلة واين مجا   ت سعين أداء 

المععدققين الععداخليين  الععذي يمثععل المتغيععر التععاا ، تععم حسععا) معامععل 

ات أيعراد  ينعة الدراسعة  لعى اعين إجااع Spearmanارتباط الرتا 

  9 بععارات مجععا ت ا سععتبيان وكانعع  النتععائ  كمععا يععي الجععدو   

 أدناا.

                    

 معامالت ارتباط سبيرمان بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابعيبين نتائج  (: 9جدول )

 القيمة االحتمالية معامل ارتباط سبيرمان المتغيرات المستقلة ت

 0.561* 0.000 (X1 )مجا  الرؤية  1

 0.680* 0.000 (X2 )مجا  الثقة  2

 0.770* 0.000 (X3 )مجا  التواصل  3

 %5: االختبار ذو داللة إحصائية عند مستوى  *

 المصدر: الباحثون من ت ليل البيانات

 

  أن مععامالت ارتبعاط سعبيرمان اعين إجااعات 9يتبين من الجدو     

أيراد  ينة الدراسة  لى  بارات كل من المجا ت  الرؤيعة، الثقعة، 

والتواصعععل  واعععين إجااعععاتهم  لعععى  بعععارات مجعععا   ت سعععين أداء 

، و 0.680، 0.561المععععدققين الععععداخليين  كانعععع   لععععى التععععوالي  

  وألن القععيم ا حتماليععة لمعععامالت ا رتبععاط هععذا كانعع  أقععل 0.770

 ، يهذا يشير إلى وجود  القة طردية الات %5من مستوى الد لة  

د لععة إحصععائية اععين كععل مععن مجععا  مععن مجععا ت  الرؤيععة، الثقععة، 

 والتواصل  واين مجا   ت سين أداء المدققين الداخليين . 

، يننق كلما كان  للقائد قدرة  لى صياغة الرؤيةمجال إلى فبالنسبة 

رؤية واا ة يي مجا   ملق، وإشراك المدققين ارؤيتعق، وامتالكعق 

القدرة الفكرية يعي حعل مشعكالت العمعل، ولديعق رؤيعة وااع ة  عن 

متولبات العمل، وقدرتق  لى وا  تصورات دقيقعة لجوانعا القعوة 

ن أداء المعدققين وال عم يي مجا   ملق، كلما أدى اللعم إلعى ت سعي

 الداخليين والعكس ص ي .

يكلمعا كعان القائعد حعري   لعى التعامعل  ،مجدال الثقدةإلى وبالنسبة 

امصداقية م  المدققين، ولديق الكفاءة ااتخاال إجعراءات صع ي ة يعي 

العمل، وسععيق إلعى خدمعة ور ايعة وتقعدير جهعود المعدققين ومعن هم 

قين  لى حقعوقهم، الصالحيات المناسبة م  سعيق  لى حصو  المدق

 كلما أدى اللم إلى ت سين أداء المدققين الداخليين والعكس ص ي . 

 لعى  ا، يعنعدما يكعون القائعد حريًصعمجال التواصدلإلى بالنسبة أما 

اتنميععة  القاتععق اكيجاايععة معهععم، ويععزودهم  يُعنععىنجععا، المععدققين، و

اخبععرات العمععل، ويعوععي الفرصععة لهععم لتقععديم آرائهععم ومقترحععاتهم 

لتوعععوير العمعععل، إلعععى جانعععا معععن هم حريعععة التعامعععل مععع  المواقعععم 

الصعبة، وتقديم المشورة لهم، يننق نتعائ  هعذا التعامعل سعتنعكس يعي 

 ت سين أداء المدققين الداخليين والعكس ص ي .

تقععدم، وا تمععاداً  لععى قععيم معععامالت ا رتبععاط الععواردة االجععدو   ممععا

أقعوى المجعا ت  يععد    نجد أن مجا  تواصل القعادة مع  المعدققين 9 

ن، يليعععق مجعععا  ثقعععة القعععادة يارتباطعععاً ات سعععين أداء المعععدققين العععداخلي

 االمدققين، وأخيراً مجا  رؤية القادة.

ة إحصعائية لمجعا ت د لع يوييما يتعلا امعريعة معدى وجعود أثعر ال

 الرؤية، الثقة، والتواصل  يعي ت سعين أداء المعدققين العداخليين، تعم 

اسعععتخدام ت ليعععل ا ن عععدار الخوعععي المتععععدد كجااعععات أيعععراد  ينعععة 

كمعا يعي الجعدو   و الدراسة  لى  بارات ا ستبيان، وكان  النتعائ 

 10 .  
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 القيادة الخادمة في تحسين أداء المدققين الداخليين(: نتائج تأثير 10جدول )

 القيمة االحتمالية tاختبار  الخطأ المعياري قيمة المعامل معامالت االنحدار

β̂ الثاا   المقو   
0

 1.032 0.235 4.389* 0.000 

β̂معامل مجا  الرؤية 
1

 0.155 0.056 2.750* 0.006 

β̂معامل مجا  الثقة 
2

 0.274 0.056 4.872* 0.000 

β̂معامل مجا  التواصل 
3

 0.284 0.056 5.052* 0.000 

 R2 38.4%معامل الت ديد  

 *R 0.620معامل ا رتباط المتعدد 

 *F 49.028اختبار  

 P-Value 0.000القيمة ا حتمالية 

 %5: االختبار ذو داللة إحصائية عند مستوى  *

 البياناتالمصدر: الباحثون من ت ليل 

 

 ، يتبعععين أن معادلعععة ان عععدار ت سعععين أداء 10معععن نتعععائ  الجعععدو   

المععدققين الععداخليين  كمتغيععر تععاا    لععى مجععا ت الرؤيععة، الثقععة، 

 : 1ل  كمتغيرات مستقلة  كان  كما يي المعادلة رقم  والتواص

 

Ŷ = 1.032 + 0.155X1 + 0.274X2 + 0.284X3      ………  (1) 

 

، وا تمعاداً  لعى قيمعة ثااع  المعادلعة  10ومن نتعائ  الجعدو  رقعم  

  يمكن القو  أنق إالا كان القائد   يتمت  ايي رؤية وليس لعق 1.032 

ثقععة االمععدققين ولععيس لععق أي تواصععل معهععم، يععنن الت سععين الععذي أي 

%   الدرجة 20سيور يي أداء المدققين الداخليين   يتجاوز نسبة  

هذا النتيجة الات د لة إحصائية ا تماداً  لى القيمة  تعد   ، و5من  1

يمثعل قيمعة معامعل ا ن عدار مقسعوماً  t اختبار  tا حتمالية  ختبار 

% . 5معياري  التعي كانع  أقعل معن مسعتوى الد لعة   لى الخوي ال

ومععن اللععم نجععد أهميععة المجععا ت الثالثععة المععذكورة يععي ت سععين أداء 

معامل ان دار مجا  الرؤية والبالغ إلى المدققين الداخليين. واالنسبة 

لهذا المعامل أقل من  t  يقد كان  القيمة ا حتمالية  ختبار 0.155 

د لة إحصعائية  ي ، مما يشير إلى وجود أثر ال%5مستوى الد لة  

لمجا  الرؤية يي ت سين أداء المدققين الداخليين، يكلما تزداد رؤيعة 

درجععات  يععنن اللععم  5   درجععة واحععدة  لععى مقيععاس %20القائععد  

 . وييمعا %15.5يؤدي إلى ت سعين أداء المعدققين العداخليين انسعبة  

  يقعد كانع  القيمعة 0.274يتعلا امعامل ان دار مجا  الثقة والبالغ  

 ، %5لهعذا المعامعل أقعل معن مسعتوى الد لعة   tا حتمالية  ختبار 

د لة إحصائية لمجا  الثقة يعي ت سعين  يمما يشير إلى وجود أثر ال

%   درجععة 20أداء المععدققين الععداخليين، يكلمععا تععزداد ثقععة القائععد  

درجععات  يععنن اللععم يععؤدي إلععى ت سععين أداء  5يععاس واحععدة  لععى مق

 . أمععععا اخصععععوص مجععععا  %27.4المععععدققين الععععداخليين انسععععبة  

  وكانع  القيمعة 0.284التواصل، يقد الغ  قيمعة معامعل ا ن عدار  

 ، %5لهعذا المعامعل أقعل معن مسعتوى الد لعة   tا حتمالية  ختبار 

لتواصعل يعي د لعة إحصعائية لمجعا  ا يمما يشعير إلعى وجعود أثعر ال

%  20ت سين أداء المدققين الداخليين، يكلما يعزداد تواصعل القائعد  

درجعات  يعنن اللعم يعؤدي إلعى ت سعين  5 درجة واحدة  لى مقياس 

  .%28.4أداء المدققين الداخليين انسبة  

د لعة إحصعائية للقيعادة  اال ا  أن هناك أثعر10وتظهر نتائ  الجدو   

ية، الثقة، والتواصل يي ت سعين أداء الخادمة المتمثلة امجا ت الرؤ

المعدققين العداخليين واللعم اا  تمعاد  لعى القيمعة ا حتماليعة  ختبعار 

 ، مما يعني أن %5والتي كان  أقل من مستوى الد لة اكحصائية  

التعي يتمتع  اهعا القائعد تعؤثر هعي هذا الصفات أو المجعا ت مجتمععةً 

اللععم الغعع    ععن ي ععاليين. معنويععاً يععي ت سععين أداء المععدققين الععداخل

قيمععة معامععل ا رتبععاط المتعععدد الععذي يقععيس  القععة مجععا ت القيععادة 

  وهذا القيمعة الات 0.620الخادمة ات سين أداء المدققين الداخليين  

 . أمععا قيمععة %5د لععة إحصععائية  نععد مسععتوى الد لععة اكحصععائية  

دار معامععل الت ديععد أو مععا يسععمى االقععدرة التفسععيرية لنمععوالج ا ن عع
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  تقريبععاً مععن %38  يتشععير إلععى أن مععا نسععبتق  %38.4والبالغععة  

التغيعععرات ال اصعععلة يعععي ت سعععين أداء المعععدققين العععداخليين سعععببها 

وكمععا  لثالثععة  الرؤيععة، الثقععة، التواصععل ،مجععا ت القيععادة الخادمععة ا

  .1موا  يي الشكل  

 

 

 والتوصيات االستنتاجات :لمحور الرابعا

 االستنتاجاتاوال: 

  هناك أثر الو د لة إحصائية للقيادة الخادمعة المتمثلعة امجعا ت

الرؤية، الثقعة، والتواصعل يعي ت سعين أداء المعدققين العداخليين 

 يي الجامعات العراقية.

  ،إن  ععدم توجععق القيععادة الخادمععة ن ععو توععوير مجععا ت الرؤيععة

الثقة، والتواصل لديها سوى يعؤدي إلعى ت سعين أداء المعدققين 

  .%20انسبة   تزيد  ن  الداخليين 

  إن زيععادة أداء القيععادة الخادمععة يععي كععل مجععا  مععن المجععا ت

  يعؤدي إلععى %20الثالثعة  الرؤيعة، الثقعة، التواصعل  اعدنسبة  

%، 15.5زيععععادة ت سععععين أداء المععععدققين الععععداخليين انسععععا  

 %   لى التوالي.%28.4، 27.4

  ًات سعين يعد  مجا  التواصل أقعوى المجعا ت ارتباطعاً وتعيثيرا 

 أداء المدققين الداخليين، يليق مجا  الثقة، ثم مجا  الرؤية.

 

 ثانيا: التوصيات:

  تشععجي  اهتمععام الجهععات القانونيععة امهنععة التععدقيا الععداخلي مععن

 ناحية استقالليتق واي ا مؤهالت الموظفين.

  تشجي  التنسيا والتععاون معا اعين التعدقيا العداخلي والخعارجي

المعععدقا الععداخلي لزيععادة يعاليععة التعععدقيا لالسععتفادة مععن  مععل 

 وتويير الوق  والجهد الذي يبذلق المدقا الخارجي.

  متااعة التوورات الفنية التي تورا  لى معايير التدقيا الدولية

 ومدى  القتها اندارة المخاطر.
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