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 اإلهداء

رئيسيا في مسيرتي التعليمية....و ذلك على هدى    إلى والدًي األعزاء اللذان كانا سببا
 ماجاء في األية الكريمة " وق ل ربي زدني علما" صدق اهلل العظيم.

 إلى أشق ائي و شقيق اتي............

 إلى كل من علمني حرف ا و كل من ساهم في حصولي على العلم و المعرفة ...........

 اسا ومرشدين لي بصدق النصيحة و الرشاد...إلى األساتذة مشرفوا البحث اللذين كانوا تبر 
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 الشكر

والذي أنعم علينا بنعمة العلم  الشكر أوال هلل عز وجل الذي أعانني في إنجاز هذه الرسالة 

 والمعرفة.

الذي حفزني لكتابة هذه الرسالة،  د.هيثم مبيضينكما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لمشرفي 

 وتقديمه يد العون والمشورة لي منذ بداية إعداد هذه الرسالة وحتى إخراجها بهذه الصورة األمثل.

في كلية األعمال و اخص بالذكر قسم كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء الهيئة التدريسية 

 وتفانيهم في عملهم. على جهودهم المبذولة مع جميع طالب الكلية المحاسبة

وأشكر كل من ساعدني على إتمام هذا البحث و قدم لي العون والمساعدة و زودني بالمعلومات 

 الالزمة إلتمام هذه الرسالة واألساتذة الكرام الذين تفضلوا بتحكيم االستبانة.

سالة كما أتقدم بالشكر الموصول ألعضاء لجنة المناقشة االفاضل الذين أتشرف بوضع هذه الر 

 بين أيديهم .
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 ملخص 
( على تحسين جودة التددقيق الدداخلي فدي  COSOأثر تطبيق نموذج )للتعرف على دراسة الهدفت 

 (  COSOمدى التحسدين فدي جدودة التددقيق عندد تطبيدق نمدوذج ) إلىللتعرف الشركات الصناعية األردنية 

 ( . COSOاهتمددام إدارة الشددركات فددي نمددوذج )مدددى باإلضددافة بيددان  ،األردنيددة فددي الشددركات الصددناعية

أنشدطة  :وهدي (  COSOأبعداد نمدوذج )والتدي تمثدل  اعتمدت الدراسة على عدد مدن المتغيدرات المسدتقلةو

المدنه  الوصدفي التحليلدي  واسدتخدم الباحد  ،األداءو أخيرا المراقبة و ،و تقييم المخاطراالستجابة الرقابة ، 

 لدراسة الظاهرة واختبار الفرضيات. ،في الدراسة

مدن  االستبانةحي  صممت ؛األردنية من الشركات الصناعيةالدراسة بيانات لجمع  ستبانةتم تطوير ا

مجموعدة مدن زيدع تدم تو. مجموعة من الفقدرات تتناسدب مدع طبيعدة البياندات المدراد جمعهدا و عيندة الدراسدة

بلدددج مجمدددو  و ، ( اسدددتبانة 134الموزعدددة ) االسدددتباناتليبلدددج مجمددو   علدددى جميدددع الشدددركات االسددتبانات

 ا  مستخدم حصائيةاإل اتاالختباراعتمد الباح  على مجموعة من  .استبانة( 102)القابلة للتحليل  االستبانات

اختبدار ارتبداط بيرسدون ومقاييس النزعدة المركزيدة والتشدتت،  لتحليل البيانات من أهمها (SPSS)برنام  

 وتحليل اإلنحدار الخطي البسيط.

تعتبدر نمدوذج  األردنيدة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ  من أهمها أن الشركات الصناعية 

COSO  بين كل  ا  احصائي داال   ا  وان هناك أثر،تطبيق النموذج في شركاتها إمكانية  وتعمل على أداة مهمهة

على تحسدين جدودة التددقيق الدداخلي فدي  األداءلتحليل المخاطر ، والمراقبة والستجابة من أنشطة الرقابة ، و
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متغير التابع. باإلضافة أن الشركات الصناعية ، و ان هناك عالقة ارتباطية قوية بين المتغيرات المستقلة و ال

  %( .55بين المتغيرات المستقلة بقيمة بلغت ) األعلىمتغير أنشطة الرقابة له قدرة التفسيرية 

في أقسام الشركات  األداءمجالس اإلدارة واإلدارة العليا تعزيز أدوات مراقبة وأوصت الدراسة على 

،  Cosoتعزيز أنشطة الرقابة في الشركات الصناعية و إعطاؤها اولوية كأحد أبعداد نمدوذج  الصناعية ، و

و على مجالس اإلدارة إيجاد أقسام خاصة من شانها أن تنفذ خطة الرقابة ومتابعتها وتدرتبط مباشدرة بالمددير 

ع المخداطر ، باإلضدافة فيذي للشركة، باإلضدافة إلدى رفدع كفداءة المدوظفين فدي التعامدل مدنالعام أو المدير الت

 يجب أن يكون هناك خطوات واضحة المعالم للتعامل مع المخاطر وتعميمها على جميع األقسام.لذلك 
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The Effect of (COSO) Application study aimed to improve the 

quality of the internal audit in the Jordanian industrial firms in addition 

to indicate the interest of companies’ management in applying it. 

The study lean on some independent variables that represents 

(COSO) Model dimensions which are; Control Activities, risk and 

response assessment and finally Monitoring & Performance.  Researcher 

has adopted the descriptive analytical method in order to study the 

phenomenon and test hypotheses. 

Questionnaire is the main source for collecting data about the 

Jordanian Industrial Companies, as it was built on set of statements  that 

matches the nature of the needed data of this study.  

 

 


