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 المستخمص
 
فقد  المنظمات تشيده الذي والتطور التكنولوجي السريع الشديدة المنافسة بيئة التحديات التي تفرضيا في ظل  

 إلىساعد المنظمات لموصول ت وىي تقنية  ،Six Sigma تقنيةتقميل الخطأ منيا لق وأساليب متطورة ائتم إيجاد طر 
نظرًا لتزايد أىمية ، و في ضبط وتحسين العممية الرقابية  وى تقنيةال اوأحد مجاالت تطبيق ىذ ،درجة عالية من الجودة

زيادة تخصيصاتيا  إلى أدىبالتوسع والتنوع األمر الذي  التي أخذت حدات الحكوميةدور التدقيق الداخمي في الو 
وبطبيعة  ، أخرىستثمارية من جية الالمشاريع ا وتنفيذجل تقديم الخدمات من جية أ المالية لتعزيز قدرتيا اإلنفاقية من

لذا  ،ا البد أن تكون ذات جودة عاليةوتحقق اليدف المنشود من وجودى اعمةالحال لكي تكون وظيفة التدقيق الداخمي ف
لتحسين جودة التدقيق الداخمي في  Six Sigmaستخدام تقنية اىتمام الباحث بيذا الموضوع والذي ييدف إلى اجاء 

( 74باإلعتماد عمى الدراسة النظرية والدراسات السابقة شممت ) صممت استبانةالوحدات الحكومية ، ولتحقيق ذلك 
 يريت من عينة البحث المكونة من اإلدارات العميا واألفراد العاممين في أقسام التدقيق الداخمي ومدفقرة لجمع المعموما

( وكان الصالح لمتحميل 104أسترد منيا ) استبانة( 111الحسابات ورؤساء فرق ىيئات ديوان الرقابة المالية بواقع )
جرى جمع و قصاء عن المعمومات وربطيا بالنتائج ستالالمنيج الوصفي التحميمي من خالل ا واعتمد، استبانة( 101)

ستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم اختبار الفرضيات من خالل العديد من المعالجات اإلحصائية باوتحميل البيانات و 
 . SPSS اإلجتماعية

تراوح بين  Sigmaأن أجيزة التدقيق في الوحدات عينة البحث تعمل عند مستوى  النتائج التي تم التوصل إلييا أىمومن 

تمتزم الوحدات الحكومية ، و  لكل مميون فرصة( 6..60 – ..64.6( حيث مستوى العيوب يتراوح بين )...6 – 2..4)
داخمي ، إال إن ىذا االلتزام كان ضعيفًا مقارنًة بدور وأىمية التدقيق الداخمي في عينة البحث بتطبيق معايير جودة التدقيق ال

واإلفادة منيا في تقميل العيوب  Six Sigmaكانية لدى الوحدات عينة البحث لتطبيق تقنية الوقت الحالي، وىناك إم
بشكل إيجابي في  Six Sigmaاستخدام معايير تقنية يؤثر ، و واألخطاء وتحقيق الجودة والتميز في الخدمات المقدمة 

، ويتضح ىذا التأثير من خالل معامل تحسين جودة التدقيق الداخمي في الوحدات الحكومية في محافظة النجف األشرف 
(4 وباإلعتماد عمى النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات 04894( ومعامل التحديد البالغ )04974االرتباط البالغ )

وتوفير كافة من خالل تشكيل فريق لتطبيق ىذه التقنية  Six Sigmaاىتمام اإلدارة العميا بتبني معايير تقنية أىميا 
وتعزيز بيئة العمل بمفاىيم لضمان نجاحيا واإلفادة منيا في تقميل العيوب واألخطاء والمقومات المتعمقة بيا  العناصر

، والسعي إلى تحديد ميام جياز التدقيق الداخمي وفقًا حسب نشاطو ب واإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة كل   الجودة والتميز
لخصائص التي يجب أن تتوافر فيو، ومن حيث مستمزمات أدائو وصالحياتو لممعايير الدولية واإللتزام بيا من حيث ا

 ة لألداء بشكل عام4ومسؤولياتو، حيث إن ذلك يضمن تحقيق رقابة فاعم
 


