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منح االئتمان في بمعايير التدقيق الشخصية على ترشيد قرارات  ير التزام المدقق الداخليثتأ

 ردنيةالبنوك التجارية األ

لتزام المدقق الداخلي بمعايير التدقيق الشخصية الوارد في ا لت تحديد تأثيرهذه الدراسة إهدفت 

 ت منحاعلت ترشيد قرار (The Institute of Internal Auditors)( IIAمعايير التدقيق الداخلي )

الشخصية  للمتغيرات ثير تبعًا، باإلضافة إلت تحديد الفروق في التأردنيةاالئتمان في البنوك التجارية األ

ردنية والبالغ عددها العاملين في البنوك التجارية األ تبيق الدراسة علت المدققين الداخليين، تم تالوظيفيةو

 عمارهم ومستوياتهم الوظيفية.بما تتضمنه من مدقق ومدققة باختالف أ( بنك 93)

علت طريقتين لتحقيق أهدافها إحداها التحليل الوصفي النوعي وهو مناقشة اعتمدت الدراسة وقد  

لتي تم استخالصها من التقارير السنوية للبنوك التجارية األردنية، والتريقة األخرى فقد تم إعداد للبيانات ا

، معيار الغرض والمسؤوليةالتدقيق الشخصية المتمثلة بـ ) معاييراستبانة خاصة لقياس تأثير االلتزام ب

 (كيد وتحسين الجودةأار برنامج تمعي، هنيةمعيار المهارة وبذل العناية الم، معيار الموضوعية واالستقاللية

كان عدد االستبانات المستردة  حيث استبانة، (252بحيث تم توزيع ) ،علت ترشيد قرارات منح االئتمان

حليل تو الوسط الحسابي والنسب المئويةتم استخدام %(، كما 15( استبانة بنسبة )227والصالحة للتحليل )

 .حصائيًاات إلتحليل البيانالبسيط و المتعدد االنحدار

حصائية اللتزام المدقق إداللة  وثير ذأتأهمها أن هناك النتائج عدد من لت وقد توصلت الدراسة إ

و"الموضوعية واالستقاللية" و"المهارة وبذل  المسؤولية""الغرض و بمعايير الشخصية متمثلة بـالداخلي 

جارية رات منح االئتمان في البنوك التعلت ترشيد قراالعناية المهنية" و"برنامج تأكيد وتحسين الجودة" 

 التزام المدقق الداخلي بمعايير التدقيق الشخصية علت ترشيد قرارات منحتأثير لفروق وجد ال ت، وردنيةاأل

لكن و تعزى لمتغير الجنس و المؤهل العلمي و سنوات الخبرة ، ردنية االئتمان في البنوك التجارية األ

 و لمتغير الشهادات المهنية .توجد فروق تعزى لمتغير العمر 

 القيام من يتمكن لكي الداخلي المدقق استقاللية ومقومات أركان تدعيم علت العمل أوصت  الباحث بضرورة النتائج علت وبناء

تدريية،  دورات عقد من خالل وتأهيلهم ميدانيًا تدريبهم مجال في المدققين الداخليين بارتقاء االهتمام بموضوعي، وضرورة مهامه بأداء

 .والتدقيق بالمراجعة العلوم المتعلقة مجال في والمستجدات للتتورات باستمرار ومتابعتهم 
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