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   نــيــه كـل حـذي آوي إليــد الــن الشديركــ الإىل
 الع

ّ
  اىلـهما اهللا تعـزين حفظـزيـوالدي

  
  
  
  

  إىل من تقامسـت معهــم حلظــات الفــرح والســرور 
  إخوتي األحبة وأخص منهم أخي عابد 

  دائدـت الشـي وقـا آزرنـمـالـذي طــال
  

  إلــى مــن كــانــوا لــي سنــداً ودعمــاً متــواصـــالً
  ــيـــةزمـــالئي فـــي وزارة الــمــال

  
اء                                                               ـدق والوفــاء والصــة والعطـمحبــر الــســجإىل 

                                   صديقتي رائدة أبو عطيوي
  

A مثرة غرسي  أهدي مجيعاً  مهإليH  

 
 الباحثة 
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  شكر وتقدير
مـن علـى  ، والصالة والسـالم عبده  لیكون للعالمین نذیراً على  فرقانالذي نزل الهللا  الحمد

  ، أما بعد،،،rاهللا بإذنه وسراجاً  منیراً  محمد إلى بعثه اهللا هادیاً  ومبشراً  وداعیا ً 
 ، ) 66 :الزمـر سورة( M    µ  ´  ³  ²   ±  °L "  ىانطالقاً  من قوله تعال

وٕاقرارًا بالفضـل لذویـه ورداً  لـبعض ، ، ودیناً  البد من قضائهولما كان الشكر حقاً  البد من أدائه 
فهـــل جـــزاء ، أتوجـــه بالشـــكر والعرفـــان لكـــل مـــن تفضـــل فســـاعد وأعـــان،  مســـتحقیهإلـــى  المعـــروف

  ؟ !اإلحسان إال اإلحسان 
  : إلى أن أبرق الشكر الجزیلإلى  يــفواجب العرفان بالجمیل یدعون
  . في اختیار عنوان الرسالة ساعدني  ألنه  األستاذ الدكتور / سالم حلس

   :  إلى أستاذي كما أتقدم بخالص الشكر وعظیم التقدیر
  األستاذ الدكتور / حمدي زعرب

ونماهـــا حتـــى أتـــت ، وســـقاها غرســـة، دها بـــذرة هـــوتع، هـــذه الرســـالة منـــذ أن كانـــت فكـــرة ىفقـــد تبنـــ
مــن علـى  حیـث أفــاض، وأغـدق مــن توجیـه ســدید، مـن نصــح مفیـد ىمـا أســدعلــى  فأشـكره، ثمارهـا

خلقـــه  كوفـــوق هـــذا وذا، وضـــاعف همتـــي، مـــا أنعـــش عزیمتـــي، وجمیـــل لطائفـــه، صـــائب معارفـــه
فجـزاه اهللا خیـر ، بهـم المقـام ىفهكذا الكرام یـزدادون تواضـعاً  كلمـا ارتقـ .تواضعه المعهودو  ،الودود

  .والخیر العمیم، الجزاء وأدام علیه الفضل العظیم
  

الذي تفهـم وتحمـل انشـغالي ، األستاذ فرید أبو لحیةرة المالیة وكذلك أشكر مدیري في وزا
األساتذة األفاضل الذین مـا بخلـوا بتوجیهـاتهم وأرائهـم السـدیدة فـي  كما ال أنسى، طیلة فترة الدراسة

وكـــذلك مـــوظفي شـــركات المســـاهمة العامـــة الـــذین قـــاموا بتعبئـــة ، تحكـــیم أداة الدراســـة " االســـتبانة "
  .االستبانات

  ،،،  لجنة المناقشةعضوي إلى   فالشكر موصول ً وأخیرا
  .حفظه اهللا  عصام البحیصي الدكتور/ 
  حفظه اهللا    نضال عبد اهللا  الدكتور/

  فلهما مني كل الشكر والتقدیر.
  الباحثة
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  لخص الدراسةم
 

معرفــة واقــع التــدقیق التشــغیلي فــي شــركات المســاهمة العامــة فــي إلــى الدراســة هــدفت هــذه 
وذلــك مــن فــي اختیــار عینــة الدراســة،  ب المســح الشــاملأســلو علــى  ولقــد تــم االعتمــاد، قطــاع غــزة

) 21والتي بلغ عددها ( ،جمیع شركات المساهمة العامة في قطاع غزةعلى  خالل استبانة وزعت
) اســــتبانة وبعــــد تفحـــــص  42حیــــث تــــم اســــترداد ( ، شــــركة وذلــــك بواقــــع اســــتبانتین لكــــل شـــــركة

  .) استبانة 40تبانات الخاضعة للدراسة ( االستبانات تم استبعاد اثنتین وبالتالي فإن عدد االس

مجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا :  وجـــود هیكـــل تنظیمـــي محـــدد إلـــى  ولقـــد توصـــلت الدراســـة
كمـــا تلتـــزم  تلـــك الشـــركات بتحقیـــق األهـــداف ، بصـــورة واضـــحة داخـــل شـــركات المســـاهمة العامـــة

وتحتــوي ، وحتتصــف الخطــط التــي تضــعها الشــركات بالمرونــة والوضــو  ،الموضــوعة بصــورة فعالــة
كما یتم التأكد بـأن السیاسـات الموضـوعة ، ملخص ألهداف الشركات وسیاساتهاعلى  هذه الخطط

كمـا أن اإلجـراءات المتخـذة داخـل الشـركات  واضحة وصریحة وأنهـا مرتبطـة مـع بعضـها الـبعض،
ها في ویتم التأكد من أن اآلالت واألجهزة داخل الشركات یحتفظ ب، تتناسب مع أهدافها وسیاساتها

، هنـــاك اهتمامـــاً  كافیــاً  بالعنصـــر البشـــريأن  مــا كأمــاكن مناســـبة حمایــة لهـــا مـــن أیــة أخطـــار،  
ـــى  ـــتالءم مـــع حجمهـــا باإلضـــافة إل ـــابي مطبـــق باســـتمرار داخـــل الشـــركات وهـــذا النظـــام ی نظـــام رق

  .ونشاطها

هـــذا وقـــد أوصـــت الدراســـة بضـــرورة االهتمـــام بتطـــویر إرشـــادات ومعـــاییر تتعلـــق بالتـــدقیق 
والبـــد مـــن وجـــود مـــدقق داخلـــي فـــي شـــركات ، تشـــغیلي مـــن خـــالل الجمعیـــات المهنیـــة المختصـــةال

وضرورة تطویر التأهیل العلمي للمدقق بحیـث یتنـاول ، المساهمة یتمتع بأكبر قدر من االستقاللیة
كمـا البـد مـن االرتقـاء بالوضـع التنظیمـي  ،التخصصات اإلضافیة الالزمة لتنفیذ التدقیق التشـغیلي

ضــرورة إبــداء المزیــد مــن االهتمــام بالعنصــر إلــى  إضــافة، ق وتحریــره مــن أیــة رقابــة إشــرافیةللمــدق
  .البشري داخل الشركات باعتباره هدف العملیة اإلنتاجیة
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Abstract 

The aim of this study is to know the reality of operational auditing  
in the public corporations in Gaza Strip, and it was depend on the 
Comprehensive survey method in choosing the study sample that through 
questionnaire distributed to all public corporations in Gaza Strip which 
numbered (21) company with the rate of 2 questionnaires to each 
company, where was recovered (42) questionnaire and after check them 
two were excluded so the number of questionnaires under study are ( 40) 
questionnaire. 

The study found a set of the most important results: The existence 
of clearly specific organizational structure within the public  corporations, 
as those companies committed to achieving the goals set effectively, and 
characterized the plans set by the companies in flexibility and clarity, and 
these plans contains the summary for the goals and strategies of the 
companies, also, be sure that the policies set clear and explicit and they 
are linked with each other, and the procedures inside the companies are 
fit with it's goals and policy , and be sure that machines and devices 
within companies kept in suitable places to protect her from any dangers, 
and there are enough attention to the human element, as there are 
regulatory  control  system  applied consistently within companies and 
this system fits with their size and activity. 

This, the study recommended the need for attention to the 
development of guidelines and standards relating to  operational  auditing 
through professional competent associations, and there must be internal 
auditor in  corporations enjoy as much independence, and the need to 
develop rehabilitation scientific  auditor so that it addresses the 
disciplines additional necessary to implement the operational  auditing  
also must improve the situation auditor's organizational and editing of 
any supervisory control, in addition to the need to show more attention to 
the human element within companies as the goal of the production 
process. 

   



 )  ح( 
 

  قائمة المحتویات
  

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  اآلیة القرآنیة

  ب  اإلهداء 

  ت  وتقدیرشكر 

  ث  الملخص باللغة العربیة

  ج  الملخص باللغة اإلنجلیزیة

  ح  قائمة المحتویات

  ر  قائمة الجداول

  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  2  المقدمة

  3  مشكلة الدراسة

  3  أهداف الدراسة

  4  لدراسةأهمیة ا

  4  متغیرات الدراسة

  5  فرضیات الدراسة

  6  منهج الدراسة
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  رقم الصفحة  الموضوع
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  6  الدراسات السابقة

  الفصل الثاني

  التدقیق التشغیلي

  15  مقدمة

  15  تعریف التدقیق التشغیلي

  17  التشغیليالتدقیق أهداف 

  18  العالقة بین التدقیق المالي والتشغیلي

  19  ق التشغیليأنواع التدقی

  19  المنهج العام للتدقیق التشغیلي

  23  التدقیق التشغیليمتطلبات  

  26  من الذي یقوم بالتدقیق التشغیلي ؟

  27  صفات المدقق التشغیلي

  الفصل الثالث

  مجاالت التدقیق التشغیلي

  31  مقدمة

  31  الهیكل التنظیمي

  33  الخطط
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  رقم الصفحة  الموضوع

  34  األهداف
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  الفصل الرابع

  الطریقة واإلجراءات

  46  مقدمة

  46  منهج الدراسة

  46  مجتمع الدراسة وعینة الدراسة 

  51  أداة الدراسة

  52  صدق االستبانة

  58  ثبات فقرات االستبانة

  60  المعالجات اإلحصائیة

  الخامس  الفصل

 نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرها

  63  مقدمة 
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  رقم الصفحة  الموضوع

  63  اختبار التوزیع الطبیعي

  64  تحلیل فقرات ومحاور الدراسة

  76  اختبار فرضیات الدراسة 

  الفصل السادس

  النتائج والتوصیات

  86  الدراسة نتائجأوًال: 

  87  الدراسة توصیاتثانیًا: 

  88  ثالثًا: الدراسات المستقبلیة

  89  راجع الدراسةم
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  قائمة الجداول
  

  الصفحة رقم   اسم الجدول  رقم الجدول

  18  أوجه االختالف بین التدقیق المالي والتشغیلي  )1( جدول

  47  توزیع عینة الدراسة حسب المسمى الوظیفي  )2( جدول

  48  ة حسب المؤهل العلميتوزیع عینة الدراس )3( جدول

  48  توزیع عینة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة )4( جدول

  49  توزیع عینة الدراسة حسب مدة ممارسة الشركة لنشاطها )5( جدول

  49  توزیع عینة الدراسة حسب القطاع الذي تنتمي إلیه الشركة )6( جدول

  50  توزیع عینة الدراسة حسب رأسمال الشركة )7( جدول

  50  قق الداخليتوزیع عینة الدراسة حسب وجود المد )8( جدول

  51  توزیع عینة حسب تبعیة المدقق الداخلي )9( جدول

  52  مقیاس لیكارت الخماسي )10( جدول

  53  الهیكل التنظیمي  –الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  )11( جدول

  54  الخطط واألهداف –الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني  )12( جدول

السیاسات  –الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث  )13( جدول
  55  واإلجراءات

اإلمكانات المادیة  –الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع  )14( جدول
  56  والبشریة 

  57  أنظمة الرقابة المتبعة  –الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس  )15( جدول
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  الصفحة رقم   اسم الجدول  رقم الجدول

معامل االرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع  )16( جدول
  58  المعدل الكلي لفقرات االستبانة 

  59  لنصفیة )عامل الثبات ( طریقة التجزئة ا )17( جدول

  59  معامل الثبات ( طریفة ألفا كرونباخ ) )18( جدول

  60  مقیاس اإلجابات )19( جدول

  63  اختبار التوزیع الطبیعي )20( جدول

  65  الهیكل التنظیمي –تحلیل فقرات المحور األول  )21( جدول

  67  الخطط األهداف –تحلیل فقرات المحور الثاني  )22( جدول

  70  السیاسات واإلجراءات  –تحلیل فقرات المحور الثالث  )23( جدول

  72  اإلمكانات المادیة والبشریة  –ل فقرات المحور الرابع تحلی )24( جدول

  74  أنظمة الرقابة المتبعة  –تحلیل فقرات المحور الخامس  )25( جدول

  75  تحلیل محاور الدراسة  )26( جدول

معامل االرتباط بین الهیكل التنظیمي للشركة وواقع التدقیق  )27( جدول
  76  التشغیلي

التدقیق معامل االرتباط بین الخطط واألهداف للشركة وواقع  )28( جدول
  77  التشغیلي
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  77  التدقیق التشغیلي

معامل االرتباط بین اإلمكانات المادیة والبشریة للشركة  )30( جدول
  78  وواقع التدقیق التشغیلي
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  الصفحة رقم   اسم الجدول  رقم الجدول

معامل االرتباط بین أنظمة الرقابة المتبعة وواقع التدقیق  )31( جدول
  79  التشغیلي

إلى مدة ممارسة الشركة  لیل األحادي تعزىنتائج التح )32( جدول
  80  لنشاطها

إلى القطاع االقتصادي الذي  نتائج التحلیل األحادي تعزى )33( جدول
  81  تنتمي إلیه الشركة 

  83  إلى رأسمال الشركة  نتائج التحلیل األحادي تعزى )34( جدول

اختبار شفیه للفروق بین المتوسطات حسب متغیر رأسمال  )35( جدول
  84  الشركة 
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 الفصل األول

  الفصل األول
  الدراسة ومنهجيتها خطة

  

v  المقدمة 
v  مشكلة الدراسة 
v  أهداف الدراسة 
v  أهمیة الدراسة 
v  متغیرات الدراسة 
v  فرضیات الدراسة 
v  منهج الدراسة 
v مجتمع الدراسة وعینتها 
v  الدراسات السابقة 
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 الفصل األول

 المقدمة: 
) وذلـك م1944بشـكل عـام عالمیـاً  عـام ( بالكتابة عـن التـدقیق الـداخلي االهتمام  لقد بدأ 

" حیـث أصـدرها معهـد  Internal Auditorعندمـــــــــــا صدر أول عدد من مجلـة المـدقق الـداخلي " 
ول وفي هذا اإلصـدار األ ، )م1941س عام ( ، والذي ُأسالمدققین الداخلیین في الوالیات المتحدة

كــان االهتمــام بالتــدقیق المــالي بمفهومــه التقلیــدي حیــث یقــوم المــدقق بالتأكــد مــن الدقــة الحســابیة 
  .) 28، 2010، " ( الذنیبات tick and turnوالمحاسبیة والذي یطلق علیه " 

وذلــك فــي ظــل الجــدل الســائد  ،ازدادت أهمیــة التــدقیق الــداخلي فــي اآلونــة األخیــرةهــذا وقــد 
فالتدقیق الداخلي هو أحـد المقومـات الرئیسـیة للبیئـة الرقابیـة ، سي وفشل التدقیقحول الفشل المؤس

یساعد في توفیر الحمایة لألصـول  ،قوي وفعال تساعد في توفیر نظام رقابة داخليالتي  ،السلیمة
إمكانیة  ىومد ،والتأكد من دقة وصحة البیانات المحاسبیة، من السرقة والتالعب وسوء االستخدام

  .)95، 2006، ن المنشأة من زیادة الكفاءة اإلنتاجیة (الذنیبات وعبد الجلیلمكِّ ویُ ، اد علیهااالعتم

ولما كـان التـدقیق المـالي یتجاهـل التسـاؤالت المتعلقـة بمـا إذا كانـت مـوارد المنشـأة تسـتخدم 
)  Effectiveness) وفعالیـــة (  Efficiently) وبكفـــاءة ( Economicallyبصـــورة اقتصـــادیة ( 

ونظــراً  ألن أي منشــأة تحقــق أهــدافها مــن خــالل ، تحقیــق األهــداف الموضــوعة للمنشــأة أم الفــي 
فمـن ، ....... ).التسـویق، البیـع، المشـتریات، مجموعة من األنشـطة أو الوظـائف الفنیـة ( اإلنتـاج

حیـث یتعـین أن یـتم التخطـیط لكــل  ،المنطـق أن یكـون هنـاك تكامـل بـین الوظـائف اإلداریــة والفنیـة
ـــة وكفـــاءة تحقیـــق أهـــداف المنشـــأةوظی ـــة علیهـــا مـــن أجـــل فعالی هـــذا وقـــد تعـــددت ، فـــة فنیـــة والرقاب

ولعـــل أبرزهـــا وأكثرهـــا انتشـــاراً  تـــدقیق األداء  ،المســـمیات الخاصـــة بالتـــدقیق غیـــر المـــالي وأنواعـــه
)Performance Auditing ( ،  والتـدقیق التشــغیليoperational audit) ( ،  تـدقیق فعالیــة

 Efficiency) وتــدقیق الكفــــــــــــــــــــــــاءة ، ) auditing program Effectiveness  البــرامج (
auditing) ، التــــــــدقیق الــــــــوظیفيFunctional Auditing)(، وأخیــــــــراً  التــــــــدقیق الشــــــــامل

)Comprehensive Auditing  (جمعة ) ،122، 2009 (.  

وذلــك مــن خــالل ، یة  ألي منشــأةویعــد التــدقیق التشــغیلي أرضــاً  خصــبة لبنــاء میــزة تنافســ
جـودة أداء العملیـات وتمكنهـا مـن علـى  توفیر المزید من المعلومات التي تسـاعد اإلدارة فـي الحكـم

كافة مجـاالت األداء على  فالتدقیق التشغیلي أداة لتوفیر الرقابة الشاملة، ةإجراء التحسینات الالزم
ن أن األهــداف التــي وضــعتها قــد تــم إنجازهــا مســاعدة اإلدارة فــي التأكــد مــإلــى  ویهــدف، بالمنشــأة

وباســـتخدام أقـــل مـــوارد  ،ووقـــت ممكـــن ،وبأقـــل جهـــد مبـــذول ،المطلـــوب مـــن جـــودة وأداءمســـتوى بال
  . )2002،19(یوسف،  ممكنة
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ونظــراً  ألهمیــة الــدور الــذي لعبتــه شــركات المســاهمة العامــة فــي قطــاع غــزة فــي الســنوات 
على  ولیس أدل، عم االقتصاد الوطني الفلسطیني وتنمیتهفقد شكلت ركیزة أساسیة  في د ،األخیرة

مجـاالت  ، وما حققته من مشـاریع كبـرى فـي شـتىذلك من تزاید نطاقها المستمر في الواقع العملي
، ان التــدقیق التشــغیلي یلعــب دوراً  حیویــاً  فــي خدمــة إدارة الشــركات وترشــید قراراتهــإالحیــاة وحیــث 

واقـع التـدقیق التشـغیلي فـي شـركات المسـاهمة العامـة فـي قطـاع علـى  لذا سوف تركز هذه الدراسـة
   .غزة

  مشكلة الدراسة :
والنقلــة النوعیــة مــن تــدقیق مـــالي ، إن التغیــر المطــرد فــي مجــال التــدقیق الـــداخلي عالمیــا ً 

االهتمــام  ىكــل ذلــك یــدفع للتســاؤل عــن مــد، تــدقیق مــالي وتــدقیق تشــغیليإلــى  بمفهومــه التقلیــدي
ز ومـن هنـا تبـر ، ارة والمـدققون الـداخلیون فـي قطـاع غـزة لعملیـة التـدقیق التشـغیليالذي تعطیه اإلد

  :آلتيمشكلة الدراسة في السؤال ا

ما هو  واقـع التـدقیق التشـغیلي فـي شـركات المسـاهمة العامـة فـي قطـاع غـزة ؟   ویتفـرع عـن 
  ذلك : 

عالقتــه بالتــدقیق  ومــا ،العامــة فــي قطــاع غــزةمــا واقــع الهیكــل التنظیمــي  لشــركات المســاهمة  –
 التشغیلي ؟

مــا واقــع الخطــط واألهــداف والسیاســات واإلجــراءات التــي تتبعهــا شــركات المســاهمة فــي قطــاع  –
 التدقیق التشغیلي  ؟على  وما أثرها ،غزة في أنشطتها المختلفة

 استخدام الشركات لمواردها المتاحة ( المادیة والبشریة ) لتحقیق أهدافها وما أثر ذلكمدى  ما –
 التدقیق التشغیلي ؟ى عل

علـــى  مـــا واقـــع أنظمـــة الرقابـــة المتبعـــة لـــدي الشـــركات فـــي إدارة عملیاتهـــا المختلفـــة ومـــا أثرهـــا –
  التدقیق التشغیلي ؟

 أهداف الدراسة :
ذلــك مــن و  ،معرفــة واقــع التــدقیق التشــغیلي فــي شــركات المســاهمة العامــةإلــى  تهــدف هــذه الدراســة

  :اآلتي  خالل

وجعلها أكثر كفاءة  ،نظیمي لمساعدة اإلدارة في تنمیة مواردهافحص وتحلیل الهیكل الت –
  .وفعالیة
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 .الخطط واألهداف والسیاسات واإلجراءات المتبعة في عملیاتها المختلفةإلى  التعرف  –

استخدام الشركات لمواردها المتاحة ( المادیة والبشریة ) بأفضل طریقة مدى  إلى التعرف –
 .ممكنة

  .یفة الرقابة من خالل اختبار وتقییم أنظمة الرقابة المستخدمةإنجاز وظمدى  التحقق من –
 

 أهمیة الدراسة:
سـتخدم إذا كانـت مـوارد المنشـأة تُ فیمـا  لما كان التدقیق المالي یتجاهـل التسـاؤالت المتعلقـة 

 فــإن الطلــب قــد تزایــد، بصــورة اقتصــادیة وبكفــاءة وفعالیــة فــي تحقیــق األهــداف الموضــوعة للمنشــأة
وفـي ظـل رغبـة المنشـأة فـي زیـادة اإلنتـاج  ،یق التشغیلي في ظل بیئة األعمـال التنافسـیةالتدقعلى 

ونظراً  لما ُتشكله  شـركات المسـاهمة ، وتقلیل الهدر وعدم الكفایة، وتخفیض التكالیف، واإلیرادات
  .مة في دعم االقتصاد الوطني الفلسطیني وتنمیتهمهالعامة في قطاع غزة من ركیزة 

واقع التدقیق التشـغیلي فـي على  نها تلقي الضوءإت أهمیة هذه الدراسة حیث ومن هنا برز 
التدقیق التشـغیلي یمـد اإلدارة بالعدیـد مـن المنـافع وتشـمل زیـادة ف، شركات المساهمة في قطاع غزة

وٕاظهـار نـاحیتي الضـیاع وعـدم الكفـاءة  ،والتخصـیص األمثـل للمـوارد، تحقیق األربـاحعلى  المقدرة
، المشــــاكل مبكــــراً  فــــي كــــل مرحلــــة  ومحاولــــة معالجتهــــا معرفــــةو ، شــــطة والعملیــــاتفــــي كافــــة األن

حســن مــن جــودة الخــدمات أداء المنشــأة ویُ علــى  ممــا یــنعكس، تحســین االتصــاالتإلــى  باإلضــافة
  .المقدمة

  

  متغیرات الدراسة :
 المتغیر التابع : §

  .طاع غزةالشركات المساهمة العامة في ق ىیتمثل في التدقیق التشغیلي لد    
 المتغیر المستقل : §

 –السیاســات واإلجــراءات  –الخطــط واألهــداف  –یتمثــل فــي فحــص وتقیــیم الهیكــل التنظیمــي 
  .أنظمة الرقابة المتبعة -اإلمكانیات المادیة والبشریة 
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  ) 1  شكل رقم (
  

    
  

  
  

    
  
  
  
  

  

  فرضیات الدراسة :
  : اآلتیةوتتمثل في الفرضیات 

بـین  ) 0.05( مسـتوى توجد عالقة ارتباطیه ذات داللـة إحصـائیة عنـد  :ىالفرضیة األول §
 .الهیكل التنظیمي للشركة وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة

بـین   ) 0.05( مسـتوى توجد عالقة ارتباطیه ذات داللـة إحصـائیة عنـد : الثانیة الفرضیة §
 .خطط وأهداف  الشركة وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة

بـین  ) 0.05( مسـتوى توجد عالقة ارتباطیه ذات داللـة إحصـائیة عنـد : الفرضیة الثالثة §
قـــع التـــدقیق التشـــغیلي فـــي شـــركات المســـاهمة السیاســـات واإلجـــراءات المتبعـــة للشـــركة ووا

 .العامة
بـین  ) 0.05( مسـتوى توجد عالقة ارتباطیه ذات داللـة إحصـائیة عنـد : الفرضیة الرابعة §

 .اإلمكانیات المادیة والبشریة  وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة
 ) 0.05( مســتوى عنــد  توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة الفرضــیة الخامســة: §

 .بین  أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي إجابــات المبحــوثین حــول واقــع  الفرضــیة السادســة: §
 ) 0.05داللة إحصائیة ( مستوى التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة عند 

 

  الهیكل التنظیمي

  الخطط واألهداف

  السیاسات واإلجراءات

  اإلمكانیات المادیة والبشریة

  أنظمة الرقابة الداخلیة  المطبقة

  

 واقع التدقیق التشغیلي
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  راسة :منهج الد
باعتبــاره أنســب المنــاهج فــي دراســة الظــاهرة محــل ، تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحلیلــي

  :اآلتیةوتم جمع البیانات من المصادر الثانویة واألولیة  ، الدراسة
  المصادر الثانویة : - 1

 الكتب والمراجع العربیة واألجنبیة. §

 .األبحاث المنشورة في مجالت علمیة محكمة عربیة وأجنبیة §
 المصادر األولیة :  - 2

استخدام برنامج التحلیل اإلحصائي  لقد تم و ، : كأداة رئیسیة في البحثاالستبانة  §
)SPSS  ومن ثم استخدام االختبارات اإلحصائیة ، االستبانة) في تفریغ وتحلیل

  .المناسبة الختبار فرضیات الدراسة
  

 مجتمع الدراسة وعینتها :
كــانوا  شــركات المســاهمة العامــة فــي قطــاع غــزة  ســواءً  يلقــد ضــم مجتمــع الدراســة مــوظف

علــى  ولكــن تــم التركیــز ،مــدراء شــركات أو مــدراء مــالیین أو محاســبین أو مــدققین داخلــین وغیــرهم
ـــد تـــم االعتمـــاد ، المحاســـبین مـــنهم ـــى  ولق ـــة الدراســـةعل ـــار عین  ،أســـلوب المســـح الشـــامل فـــي اختی

والتـــي بلـــغ عـــددها   ،العامـــة فـــي قطـــاع غـــزة كات المســـاهمةوبالتـــالي فقـــد شـــملت العینـــة جمیـــع شـــر 
) 42وتـــم اســـترداد (، جمیـــع أفـــراد عینـــة الدراســـةعلـــى  تـــم توزیـــع االســـتبانة  حیـــث ، ) شـــركة21(

 نظـراً  لعـدم تحقـق الشـروط المطلوبـة لإلجابـة  اثنتـین وبعد تفحص االستبانات تـم اسـتبعاد، استبانة
  .) استبانة 40دراسة (وبالتالي فإن عدد االستبانات الخاضعة لل، علیهما

  

 الدراسات السابقة :
  أوًال الدراسات العربیة :

المراجعة التشغیلیة والـدور االستشـاري للمراجـع الـداخلي بعنوان " )،م(2002دراسة یوسف  •
 .دراسة نظریة تطبیقیة " –

تحلیـــل المراجعـــة التشـــغیلیة كمـــدخل لتحســـین كفـــاءة وفعالیـــة الخـــدمات إلـــى  هــدفت الدراســـة
بعـض الشـركات الصـناعیة فـي علـى  عتزِّ وذلك من خالل استبانة وُ ، یة للمراجع الداخلياالستشار 
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ولقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن هنــاك حاجــة لتــدعیم ، المنطقــة الشــرقیة بالمملكــة العربیــة الســعودیة
حتــى تــتمكن مــن اجتیــاز  ،إدارة المراجعــة الداخلیــة بالشــركات الســعودیة وتحویلهــا إلدارة استشــاریة

وكان من أبرز توصیات الدراسة ، اف المراجعة التشغیلیة والوفاء باحتیاجات اإلدارات المختلفةأهد
بحیـث یمكنـه  ،تقاء بالوضع التنظیمـي للمراجـع الـداخلي وتحریـره مـن أي رقابـة إشـرافیةر ضرورة اال

عودیة زیادة وعي المستویات اإلداریة للشركات السـعلى  وكذلك العمل، من التفكیر بطریقة مستقلة
  .بأهمیة المراجعة التشغیلیة في تحقیق الرقابة الشاملة

  

"الرقابة اإلداریة وعالقتها بـاألداء الـوظیفي فـي األجهـزة  :بعنوان ،)م(2003دراسة النمیان  •
 شرطة منطقة حائل ".على  دراسة مسحیة –األمنیة 

فــي المملكــة الرقابــة اإلداریــة  لــدي شــرطة منطقــة حائــل معرفــة واقــع إلــى  هــدفت الدراســة 
أهـــم  معرفـــةوكــذلك ، فعالیتهــا تجـــاه األداء الـــوظیفي فــي األجهـــزة األمنیـــةمـــدى العربیــة الســـعودیة و 

علــى  وذلــك مــن خــالل اســتبانة وزعــت، العقبــات والمشــكالت التــي تواجههــا العملیــة الرقابیــة هنــاك
ابعـة لشـرطة األقسـام التعلـى  وجـود رقابـة إداریـةإلـى  ولقد تم التوصل، ضباط شرطة منطقة حائل

ــــة ــــة تُ ، هــــذه الرقابــــة فعالــــةوأن ، المنطق مــــارس مــــن خــــالل الزیــــارات المفاجئــــة وأن الرقابــــة اإلداری
وكــان مــن أبــرز توصــیات الدراســة ضــرورة ، واالتصــاالت الســریة، واالجتماعــات واللقــاءات الدوریــة

ا یــتالءم مــع واقــع مراكــز الشــرطة وأســالیب عملهــ، وضــع وتصــمیم نظــام رقــابي متخصــص وحــدیث
  .وأدائها

  

راء مــدیري الشــركات " دراســة تحلیلیــة آل :بعنــوان، )م(2006دراســة الــذنیبات وعبــد الجلیــل  •
 الصناعیة  المساهمة العامة في األردن حول التدقیق التشغیلي : الواقع والطموح ".

انطباعـــات مـــدیري الشـــركات الصـــناعیة المســـاهمة العامـــة فـــي معرفـــة إلـــى  هـــدفت الدراســـة
قیـام المـدققین الـداخلیین بتقـویم األنشـطة مـدى  وذلك من حیـث، ع التدقیق التشغیلياألردن عن واق

طمــوح المـدیرین لمــا ینبغــي أن یكـون علیــه واقــع التــدقیق علــى  وكــذلك التعـرف، التشـغیلیة المختلفــة
عینــة مــن مــدیري الشــركات الصــناعیة علــى  زعــتومــن أجــل ذلــك تــم تصــمیم اســتبانة وُ ، التشــغیلي

ولقد تبین من نتائج الدراسة أنه یوجد انطباع لدي مدیري الشركات بأن ، ة األردنیةالمساهمة العام
رفـــع إلـــى  وأن اإلدارة تطمـــح بشـــكل عـــام، التـــدقیق التشـــغیلي ال یـــزال متـــدنیاً  فـــي أكثـــر المجـــاالت

ولقـد أوصـت الدراسـة  ، التطبیق ألنشطة التدقیق التشغیلي في بعض المجـاالت دون سـواهامستوى 
  .تمام المدققین الداخلیین بالنواحي التشغیلیةبضرورة اه
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" أثر خصائص البیئة التقنیـة وتكنولوجیـا المعلومـات  :بعنوان ،)م 2007دراسة القطاني (  •
 دراسة تحلیلیة في المصارف األردنیة ". –في مخاطر الرقابة التشغیلیة 

مخــاطر علــى  ومــاتأثــر خصــائص البیئــة التقنیــة وتكنولوجیــا المعلمعرفــة إلــى  هــدفت الدراســة
الرقابـــة التشـــغیلیة فـــي المصـــارف األردنیـــة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملین فـــي دوائـــر الرقابـــة والتـــدقیق 

كافـة العـاملین علـى  زعـتوذلك مـن خـالل اسـتبانة وُ ، الداخلي والمدققین الخارجین لهذه المصارف
قیق التـــي تقـــوم مكاتـــب التـــدإلـــى  باإلضـــافة، فـــي دوائـــر الرقابـــة والتـــدقیق فـــي المصـــارف األردنیـــة

اإلدارة العلیـــا االســـتفادة مـــن علـــى  أنبـــولقـــد توصـــلت الدراســـة ، أعمـــال المصـــارفعلـــى  بالتـــدقیق
انخفاض أسعار نظم تقنیة المعلومات وتكلفة استخدامها في تلبیة االحتیاجات التشغیلیة في ضوء 

فر خصـائص أن تـو بـ ولقـد أوصـت الدراسـة، التطور المستمر للصناعات المصـرفیة وتنـوع أشـكالها
البیئة التقنیة وتكنولوجیا المعلومات في المصارف األردنیـة یـؤثر بدرجـة عالیـة فـي حجـم المخـاطر 

  .التشغیلیة التي تتعرض لها األنظمة الرقابیة الداخلیة في المصارف األردنیة

  
دور وظیفة التـدقیق الـداخلي فـي ضـبط األداء المـالي " : بعنوان ،)م (2007 لالمدل دراسة •

ري _ دراســة تطبیقیــة علــى الشــركات المســاهمة العامــة فــي ســوق فلســطین لــألوراق واإلدا
 . المالیة "

فـي إلى توضیح دور وظیفة التدقیق الداخلي فـي ضـبط األداء المـالي واإلداري الدراسة هدفت 
فلسـطین لـألوراق المالیـة ولتحقیـق أهـداف هـذه  سـوق جمیع شـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي

تصمیم استبانة وزعـت علـى جمیـع وحـدات التـدقیق الـداخلي فـي تلـك الشـركات ، وكـان  الدراسة تم
أن وحــدات التــدقیق الــداخلي تقــوم بــدور جیــد فــي ضــبط األداء المــالي مــن أهــم نتــائج هــذه الدراســة 

واإلداري داخــل تلــك الشـــركات ، وأنــه توجـــد عالقــة كبیـــرة بــین تـــوفر درجــة كافیـــة مــن االســـتقاللیة 
ق الـــداخلي للشـــركات وبـــین ضـــبط األداء المـــالي واإلداري فیهـــا ، هـــذا وقـــد أوصـــت التـــدقی اتلوحـــد

ــــداخلي داخــــل هــــذه  الدراســــة بضــــرورة تــــوفر المــــوارد المالیــــة والبشــــریة الكافیــــة لوظیفــــة التــــدقیق ال
الشــركات، وضــرورة عقــد الــدورات التدریبیــة للمــدققین الــداخلیین ، إضــافة إلــى ضــرورة فصــل قســم 

اإلدارة المالیــة ( وذلــك فــي الشــركات التــي یتبــع التــدقیق الــداخلي فیهــا للــدائرة  التــدقیق الــداخلي عــن
  . ) المالیة
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بعنــوان " تطــویر النظــام المحاســبي الحكــومي ألغــراض تــدقیق  ،)م2010دراســة القطــیش ( •
 األداء في القطاع الحكومي األردني ".

مــة ء، و مــدى مالاألداءاألخــذ بأســلوب تــدقیق إلــى  الحاجــةمــدى  بیــانإلــى  هــدفت الدراســة
وتقـــدیم المقترحـــات ، النظـــام المحاســـبي الحكـــومي الحـــالي فـــي األردن لتلبیـــة أغـــراض تـــدقیق األداء

المــدققین الحكــومیین فــي وزارة علــى  وزعــت اســتبانةولتحقیــق أغــراض الدراســة تــم إعــداد ، لتطــویره
الي فــي تــوفیر المعلومــات ولقــد تبــین للباحــث قصــور النظــام الحــ، ودائــرة الموازنــة العامــة، المالیــة

 كمــا تبــین ضــرورة تطــویر أســلوب التــدقیق الحــالي بالتوجــه، المالئمــة لتــدقیق كفــاءة وفاعلیــة األداء
ضـرورة تطـویر إلـى  كما أوصت الدراسـة، استخدام تدقیق األداء قي القطاع الحكومي األردنيإلى 

كونه األساس  ،مراحل ىاق وعلجیاً  باتجاه أساس االستحقالنظام المحاسبي الحكومي الحالي تدری
واألســاس الــذي یــتالءم مــع موازنــة البــرامج ، الــذي یــوفر المعلومــات المالئمــة لقیــاس وتــدقیق األداء

  .واألداء
  

المالیــة فــي  غیــر"التكامــل بــین مقــاییس األداء المالیــة و  :بعنــوان ،)م(2010دراســة الناصــر •
 ."العملیات التشغیلیةعلى  تحقیق الرقابة

فـي  الیةـــــــجانـب المؤشـرات المإلـى  مالیةالإظهار أهمیة المؤشرات غیر إلى  هدفت الدراسة
ــــالنمـــاذج الحدیثـــة فـــي تقیـــیم األداء المســـتمدة م ىوذلـــك اســـتناداّ إلـــ ،تقیـــیم األداء التشـــغیلي بیئـــة  نــ

، األداء مـــــــــیــــــمالیــة فــي تقیالوالتــي تقتضــي التكامــل بــین المقــاییس المالیــة وغیــر  ،التصــنیع الحدیثــة
معمـل األلبسـة الوالدیـة  ومن هنا فقد تمت دراسة إمكانیة تقیـیم أداء بعـض الخطـــــوط اإلنتاجیـة فـي

مــن خــالل إجــراء المقــابالت الشخصــیة مــع  وذلــك، مالیــةالفــي الموصــل باســتخدام المؤشــرات غیــر 
ــــ ــــى  وتصــــمیم اســــتبانة وتوزیعهــــا ة،ـإدارة المعمــــل ومــــدراء األقســــام اإلنتاجی ارات واألقســــام اإلد عل

من أهم النتائج والتوصیات أن عملیة تقییم األداء التشغیلي  انــوك، اإلنتاجیة واإلداریة في المعمل
اســتخدام إلـى  وأنهـا بحاجـة، المؤشــرات المالیـة لوحـدها تعـد غیـر كافیــة مداـــباستخفـي عینـة البحـث 

  .اءمالیة حتى یتحقق التكامل في عملیة تقییم األدال یرــالمؤشرات غ
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بعنــوان " أثــر الرقابــة والتــدقیق الــداخلي فــي تحجــیم المخــاطر  ،)م(2011دراســة الصــواف  •
 .التشغیلیة في المصارف التجاریة "

أهمیة دور الرقابـة والتـدقیق الـداخلي فـي حمایـة المصـارف على  التأكیدإلى  هدفت الدراسة
عینـة علـى  زعـتمـن خـالل اسـتبانة وُ  ،في تحجـیم المخـاطر التشـغیلیةنظراً  لدورها  ، واستمراریتها

تـم  نتـائج التحلیـل التـي دعمـت فرضـیة البحـث وأهدافـهعلـى  واعتمادا ً ، البحث في مدینة الموصل
أهمیـــة الرقابـــة  والتـــدقیق فـــي درء المخـــاطر علـــى  اتفـــاق أهمیـــة غالبیـــة أفـــراد العینـــةإلـــى  التوصـــل
المصــرف وأنــواع المخــاطر  الخطــر فــيكمــا أن هنــاك عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین إدارة ، التشــغیلیة

ولقـــد أوصـــت ، وهـــذا بـــدوره یبـــین دور الرقابـــة والتـــدقیق الـــداخلي فـــي دعـــم إدارة الخطـــر ،ـةیـــالتشغیل
، أن یكـــون الهـــدف مـــن الرقابـــة الداخلیـــة والتـــدقیق هـــو تقلیـــل األخطـــاءعلـــى  التأكیـــدعلـــى  الدراســـة

  .الظروف االقتصادیة العالمیةظل  ف فيرِ صْ وتقلیص حجم األخطار التي قد یتعرض لها المَ 
  

  الدراسات األجنبیة : -ثانیا ً 
 : ، بعنوان  ) مDaujotait and Macerinskiene  )2008دراسة  •

  " Development of Performanc  audit in public sector ".          
س ) بلیتوانیـا ، هدفت الدراسة إلي معرفة واقع تدقیق األداء الحكومي في مدینة ( فیلیـن           

حیــث بینــت الدراســة أن تــدقیق األداء مــا هــو إال تحقیــق ألهــداف المنشــأة مــن خــالل العالقــة بــین 
المدخالت والمخرجات ، من أجل تحقیق الكفاءة والفعالیة ، وحسن استخدام المـوارد االقتصـادیة ، 

الحكـــومي  خـــالل وذلـــك مـــن خـــالل مقارنـــة ألداء المـــدققین اإلداریـــین فـــي مكتـــب التـــدقیق الـــوطني 
) ، ولقــد توصــلت الدراســة إلــي أن تــدقیق األداء الحكــومي فــي  2006-2002الســنوات مــا بــین ( 

تحســـن مســـتمر ، وانـــه یتـــأثر بالعدیـــد مـــن العوامـــل مثـــل التغیـــر فـــي وظـــائف وأنشـــطة الحكومـــة ، 
ت سیاسات السوق واإلدارة ، مستخدمي المعلومات في الوحدات الحكومیة ، وكان من أهم توصـیا

ـــــف الوحـــــدات واإلدارات  ـــــد اإلدارة لخدمـــــة مختل ـــــدقیق األداء وســـــیلة بی ـــــار ت الدراســـــة ضـــــرورة اعتب
  الحكومیة من أجل تحقیق التقدم االقتصادي .
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  :بعنوان ،) مAnderson and Nilsson  )2011◌ِ  دراسة •

"Financial or performance auditing ,the role of elect auditors in 
Swedish Municipality".  

 ركزون فـي تقـاریرهممعرفة ما إذا كان المدققین في ( بلدیات السوید ) یُ إلى  هدفت الدراسة
تلعبـــه البلـــدیات داخـــل  وذلـــك نظـــراً  للـــدور الحیـــوي ال ،التـــدقیق المـــالي أم التـــدقیق التشـــغیليعلـــى 

ؤولیات المــــدقق إضــــافة لتغیــــر مســــ ،باعتبــــار أن ذلــــك ســــؤاًال مهمــــاً  فــــي القطــــاع العــــامو  ،الســــوید
وذلــك مــن خــالل فحــص تقــاریر المــدققین لعینــة مــن بلــدیات الســوید ذات الحجــم الكبیــر ، وواجباتــه

الجانــب علــى  ركــزأن معظــم تقــاریر المــدققین تُ إلــى  وتوصــلت الدراســة، وذلــك بســبب قیــود الوقــت
لتــدقیق تطبیــق امــدى المــالي أكثــر مــن الجانــب التشــغیلي كمــا أن هنــاك عالقــة بــین حجــم البلدیــة و 

كمــــا أوصــــت الدراســــة بضــــرورة أن تشــــمل الدراســــات المســــتقبلیة البلــــدیات ذات الحجــــم ، التشــــغیلي
  .ألن هذا سوف یجعل النتائج أكثر دقة، الصغیر

  
 :بعنوان ،)مKhalili et.al. )2012 دراسة •

"prioritizing The factors influencing The Development Of 
Operational Audit".            

تنمیــة وتطــویر التــدقیق التشــغیلي فــي علــى  العوامــل التــي تــؤثرمعرفــة إلــى  هــدفت الدراســة
عوامــل  ةثالثــعلــى  مدینــة  ( طهــران) آخــذین بعــین االعتبــار أن تطــویر التــدقیق التشــغیلي یعتمــد

علــى  عــت زِّ وذلــك مــن خــالل اســتبانة وُ ، وكــذلك ظــروف المنظمــة ،وظــروف البیئــة ،األفــراد :وهــي
وبعــد اســتخدام التحلیــل اإلحصــائي لعینــة الدراســة تبــین أن التــدقیق التشــغیلي ، دققینعــدد مــن المــ
كما اقترحت الدراسة بأنه ، المطلوبمستوى الإلى  المزید من التطویر لكي یصلإلى  مازال بحاجة

وكـذلك إیجـاد لجـان ، البد من عمـل دورات لألفـراد لتطـویر مهـاراتهم فیمـا یخـص التـدقیق التشـغیلي
بالمـدیرین المهنیـین فـي  هتمـامٍ مـع ضـرورة إبـداء ا، لتدقیق التشغیلي وتضع معـاییر فـي ذلـكتهتم با

  .كذلك من الضروري وضع نموذج لتطبیق التدقیق التشغیلي، المستویات اإلداریة العلیا
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 : بعنوان )،مMinu )2012دراسة  •
 "Impact of performance audit 0n Government Social program – 
Case Study 0n forest management  In Bangladesh with particular 
focus on social forestry".                                                                           

ومصـــداقیة أداء البـــرامج معرفـــة دور تـــدقیق األداء فـــي تحقیـــق شـــفافیة إلـــى  هـــدفت الدراســـة
البرنـــــامج علـــــى  وذلـــــك بـــــالتطبیق، عیـــــة فـــــي مكافحـــــة الفقـــــر فـــــي( بـــــنجالدش )الحكومیـــــة االجتما

تحقیـق االحتیاجـات األساسـیة للفقـراء إلـى  ) وهو برنامج یهدف( Social forestry االجتماعي  
مجموعـة مـن األفـراد المنتفعـین مـن علـى  عـتزِّ وذلك مـن خـالل اسـتبانة وُ ، من خشب ووقود وغیره

وبعــد التحلیــل اإلحصــائي ، ي هــذا البرنــامج وبعــض المــدققین المنتفعــینالبرنـامج وكــذلك العــاملین فــ
لالسـتبانة  تبــین أن الفقـراء یــزدادون فقــراً  عنـد قیــامهم بسـداد فوائــد القــروض التـي یحصــلون علیهــا 

)  Social forestryكمــا توصــلت الدراســة أیضــاّ  أن تــدقیق األداء لبرنــامج (، مــن هــذه البــرامج
كمــا أوصــت الدراســة ، معیشــة الفقــراء واكتفــائهم ذاتیــاً  فهــو بــدون فوائــدمســتوى ســاهم فــي تحســین 

  .أیضاً  بأن تشمل الدراسات المستقبلیة المختصة برامج أخري تحد من درجات الفقراء

  
 ) : بعنوان مNikjoo et.al.   )2011دراسة  •

"Relationship Between Operational  Auditing  the public response  in 
Iran " .            

وما یتمتع به من  ) إیران(  معرفة واقع التدقیق التشغیلي الحكومي في إلى  هدفت الدراسة
وذلـك انطالقـاً  مـن أن هـدف التـدقیق سـواء كـان ، ن مـن جـودة الخـدمات الحكومیـةشفافیة قد تحسِّـ

مـالي اللمجـال غیـر اإلـى  وٕانما تعـداه ،المجال المالي فقطعلى  خاصاً  أم حكومیاً  لم یعد یقتصر
مجموعــة مــن علــى  ه ) بتوزیــع اســتبانةؤ قــام ( نیكجــوو وزمــال ومــن أجــل ذلــك، وهــو تــدقیق األداء

وبعد تحلیل االستبانة وٕاجراء االختبـارات المناسـبة تبـین أن التـدقیق ، المدققین الحكومیین في إیران
وكان من ، لجودة المطلوبةولكنه لیس بدرجة ا، الحكومي في إیران في تقدم مستمر یوماً  بعد یوم

أبرز توصیات هذه الدراسة ضرورة تبنـي الوحـدات الحكومیـة مجموعـة مـن المعـاییر والقواعـد التـي 
  .ن من أداء الوحدات الحكومیة للعمل بمزید من الكفاءة والفعالیةقد تحسِّ 
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  میز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :ما یُ 
  

میـز هـذه الدراسـة أنهـا تناولـت واقـع ولكـن مـا یُ ، سـات السـابقةتعد هذه الدراسة امتـداداً  للدرا
والخطـط واألهـداف والسیاسـات  ،التدقیق التشغیلي ككل من حیث فحص وتحلیل الهیكل التنظیمـي

وأنظمــة الرقابــة المتبعــة وهــو الــذي لــم تتناولــه أي مــن  ،اإلمكانــات المادیــة والبشــریةو  ،واإلجــراءات
كمــا أن معظمهــا تنــاول بعــض جوانــب التــدقیق التشــغیلي فــي ، عــةبصــورة مجتم الدراســات الســابقة 

واقـع التـدقیق التشـغیلي فـي شـركات علـى  ولكـن ركـزت هـذه الدراسـة ،بیئات عربیـة وأجنبیـة مختلفـة
هذا الموضـوع فـي على  أن الدراسات التي  ركزتإلى  إضافة، المساهمة العامة في بیئتنا المحلیة

  .قطاع غزة تكاد تكون معدومة
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  الفصل الثاني
  التدقیق التشغیلي

 مقدمة :
لقــد ســاهمت الهیئــات والجمعیــات المهنیــة للمحاســبة والتــدقیق فــي تطــویر دور التــدقیق فــي 

تقـدیم خـدمات لـإلدارة عـن طریـف فحـص وتقیـیم إلى  ،حمایة أصول المشروع من الضیاع والسرقة
والمســــاعدة فــــي تحقیــــق ، .....).التمویــــل، یقالتســــو ، أوجــــه النشــــاط المختلفــــة للمشــــروع ( اإلنتــــاج

وكــان مــن مظــاهر هـــذا ، وتجنــب اإلســـراف والضــیاع فــي اســتخدام المـــوارد ،الوفــورات االقتصــادیة
التطـــویر مـــا أصـــدرته هـــذه الهیئـــات والجمعیـــات مـــن آراء وتوصـــیات لتوســـیع نطـــاق عمـــل مـــدقق 

لیغطـــي جمیـــع نـــواحي  ،حاســـبیةمـــا وراء الرقابـــة المالیـــة والمإلـــى  لكـــي یـــذهب ؛الحســـابات الـــداخلي
عــن النطــاق التقلیــدي الخــارجي  وكــذلك ضــرورة خــروج مــدقق الحســابات، النشــاط داخــل المشــروع

صـدق تمثیـل القـوائم المالیـة لنتیجـة مـدى  والذي یتمثـل فـي إبـداء الـرأي الفنـي والمحایـد عـن ،لعمله
ولقـد كــان مـن نتیجــة ذلــك  ،نطــاق جدیـد وهــو تقـدیم الخــدمات لــإلدارةإلــى  األعمـال والمركــز المـالي

االتجاه  األخیـر قیـام العدیـد مـن مكاتـب التـدقیق الخارجیـة فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة بتكـوین 
تنفیــــذ الخطــــط  وكــــذلكتواجــــه اإلدارة، المشــــاكل التــــي علــــى  قســــم خــــاص بالخــــدمات فــــي الوقــــوف

دمـة اإلدارة وترشـید خعلـى  أداة جدیـدة تعمـلإلى  ومن هنا ظهرت الحاجة، والسیاسات الموضوعة
  .) 229، 2011، " ( محمود وآخرونيالتدقیق التشغیل" وهذه األداة هي، قراراتها

  

 تعریف التدقیق التشغیلي : 
تنــوع إلــى  یات المســتخدمة لوصــف هــذا النــوع مــن التــدقیق یشــیرســمَّ الشــك أن تعــدد المُ    

باهتمـــــام المحاســـــبین  ومـــــن هنـــــا حظـــــي التـــــدقیق التشـــــغیلي ،الجوانـــــب والمجـــــاالت التـــــي یغطیهـــــا
مفهـوم شـامل إلـى  تعـددت  المحـاوالت التـي ُبـذلت للتوصـلكمـا  ،والمراجعین في السنوات األخیـرة 

  ومن هذه المحاوالت :، لهومحدد 

أو وظائفهــا ألغــراض تكـــوین أو  ،" اختبــار مســتقل وموضــوعي إلدارة المنظمـــة وبرامجهــا •
وأن ، بشـــكل اقتصــادي وكفـــؤ وفاعـــلإبــداء الـــرأي حــول مـــا إذا كانــت المنظمـــة قـــد ُأدیــرت 

، االقتصـــــاد والكفـــــاءة والفعالیـــــةكفـــــاءة اإلجـــــراءات الداخلیـــــة تســـــاعد فـــــي تعزیـــــز وتطـــــویر 
إلداریـة بمــا ذلــك اقتـراح الوســائل التــي یـتم مــن خاللهـا تحســین الممارســات اإلــى  باإلضـافة

  .) 23، 2010، إجراءات رقابة األداء " ( القطیش
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أو جــزء منــه  ،تبــع فــي تشــغیل التنظــیمات والطــرق التــي تُ " تــدقیق منهجــي مــنظم لإلجــراء •
وبالتــالي الهــدف مــن هــذا التــدقیق هــو تقیــیم  ،لتقیــیم الكفــاءة والفعالیــة فــي اســتخدام المــوارد

تحســــین وتطــــویر فــــي األداء مــــع إبــــداء إلــــى  وتحدیــــد أي المجــــاالت التــــي تحتــــاج، األداء
  .)157، 2010، التوصیات الخاصة " ( السید

لشــامل للوحــدة أو المنظمــة لتقیــیم أنظمتهــا المختلفــة ورقابتهــا اإلداریــة وأدائهــا " الفحــص ا •
وذلـك للتحقـق مـن كفـاءة ، التشغیلي وفقاً  لطریقة القیاس المحددة ضمن األهداف اإلداریة

  .) 23، 2009وفعالیة واقتصادیة العملیات " (النونو، 

یقهـــــا للكفـــــاءة والفعالیـــــة تحقمـــــدى  بهـــــدف معرفـــــة، " فحـــــص للجوانـــــب التشـــــغیلیة للمنشـــــأة •
 Australian National Auditمـن أجـل تقـدیم التوصـیات المناسـبة " ( ، واالقتصـادیة

Office,2011,19)                                                                  

ـــاءة والفعالیـــة • وٕاقامـــة نظـــام لمعالجـــة أي مشـــاكل ، " أداة تســـتخدمها المنظمـــة لتحقیـــق الكف
 The institute of cost and works Accountants Of Indiaمحتملـة " (

,2010,388)                                                                       
                             

" أداة التشـغیلي بأنـه التوصـل لتعریـف شـامل للتـدقیق یمكـن  ومن خالل التعریفات السابقة 
ویشـــتمل الفحـــص واالختبـــار الخطـــط ، اءة الهیكـــل التنظیمـــي للمشـــروعبـــر وتفحـــص بصـــورة بنَّـــتخت

الموضـــوعة بمـــا تحققـــه مـــن أهـــداف وطـــرق وأســـالیب تنفیـــذ العملیـــات واســـتخدام المـــوارد البشــــریة 
وذلك بقصد ترشید قرارات اإلدارة عن طریق كشف نواحي القصور وما یترتب علیها من ، والمادیة
 والتــي یمكــن القیــام بهــا بشــكل یســاعد اإلدارة، راح اإلجــراءات التصــحیحیة المناســبةثــم اقتــ، أخطــاء
  .أداء مسؤولیاتها بكفاءة وفعالیة "على 

  :اآلتيومن التعریف یمكن أن نستنتج 

توسیع نطاق مسؤولیات المراجع الداخلي لیشـمل األعمـال التشـغیلیة یعـد تطـوراً  منطقیـاً   •
 .اجع الداخلي لحمایة مصالح المنشأةینتج من التفویض األساسي للمر 

مفهــوم التــدقیق التشــغیلي هــو توســیع لنطــاق المراجعــة الداخلیــة لیتضــمن وضــع الضــوابط  •
 .الرقابیة في المجاالت اإلداریة والتشغیلیة وتقییمها

والكفــاءة ، جوانــب أساســیة ألداء المنشــأة هــي االقتصــادیة ةالتــدقیق التشــغیلي یتنــاول ثالثــ •
 والفعالیة :
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الموارد  الالزمة بالجودة على  ) : ویقصد بها الحصول Economyقتصادیة ( اال –
  .) ISSAI, 2004,15والكمیة المناسبة وبأقل تكلفة ( 

، والمخرجــاتر عــن العالقــة بــین المــدخالت : وهــي تعبِّــ ) Efficiencyالكفــاءة (  –
یـق أو تحق، مـن المـوارد تحقیق أكبر قـدر مـن المخرجـات باسـتخدام كمیـة محـددةأي 

، 2013، ( الهبیـــلالمـــوارد  معـــین مـــن المخرجـــات باســـتخدام أقـــل قـــدر مـــنمســـتوى 
22(. 

ألهدافــه  مــا تحقیــق نشــاط ىمــد  وهــي تعبــر عــن : ) Effectivenessالفعالیــة ( –
 .) Carmichael , 2001 ,3( المحددة مسبقا ً 

  

  أهداف التدقیق التشغیلي :
 اآلتیةه یسعي لتحقیق األهداف یتضح من العرض السابق لمفهوم التدقیق التشغیلي أن

)Ratliff and Reding , 2002 , 195 (  حجازي و)  ،210،  2010 ( :  

ویتضمن ذلك ، استخدام اإلدارة  لمواردها المتاحة ( البشریة والمادیة )مدى ببداء الرأي  إ •
وعدم الكفاءة في كافة العملیات واألنشطة للقضاء  ،بطبیعة الحال إظهار نواحي الضیاع

 .وترشید استخدام الموارد االقتصادیة للمشروع ،لیهاع

عـــــن طریـــــق اكتشـــــاف أوجـــــه القصـــــور والمشـــــاكل  ترشـــــید قراراتهـــــاعلـــــى  معاونـــــة اإلدارة •
ثم إمداد اإلدارة ، واقتراح وسائل التصحیح المالئمة ،واألخطاء التي یتعرض لها المشروع

 .بل بهذه المعلومات لغرض مساعدتها في تحسین إنجازها في المستق

 فحص وتحلیل الهیكل التنظیمي لمساعدة اإلدارة في تنمیة مواردها . •

 .تقییم أداء األفراد داخل األقسام المختلفة من خالل متابعة التنفیذ الفعلي للمهام المحددة •

وٕاظهــار األســباب ، البحــث عــن االختناقــات والمعوقــات فــي العملیــات التشــغیلیة وتحلیلهــا •
 .رق التصحیح المناسبةواقتراح ط، التي أدت إلیها

مســــاعدة اإلدارة فـــــي إنجــــاز وظیفـــــة الرقابــــة مـــــن خــــالل اختبـــــار وتقیــــیم أنظمـــــة الرقابـــــة  •
 .المستخدمة

فیمــا یزاولــه المشــروع مــن ضــروریة التقــدیم العــون لــإلدارة فــي مجــال تحدیــد النــواحي غیــر  •
 .راداتوٕاذا ما تم االستغناء عنها قد یتحقق وفر في التكالیف وزیادة في اإلی، أنشطة
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 العالقة بین التدقیق المالي والتدقیق التشغیلي :
فالمـدقق فـي كـل ، یتشابه التدقیق المـالي مـع التـدقیق التشـغیلي فـي كثیـر مـن الخصـائص

كمـا أن ، منهما یقوم بعملیة التخطیط لعملیة المراجعة بعنایة قبل البدء في عملیة الفحص والتقویم
نفـــس األدوات التـــي یلجـــأ إلیهـــا  اً المـــدقق التشـــغیلي هـــي تقریبـــإلیهـــا األدوات واألســـالیب التـــي یلجـــأ 

 ،راء عملیـــة الفحـــص والتخطـــیط (یوســـفالمعلومـــات الالزمـــة إلجـــعلـــى  المـــدقق المـــالي للحصـــول
  ي :كاآلتورغم ذلك فإن هناك اختالفات بینهما ، )  25، 2002

  
  ) 1جدول رقم ( 

  أوجه االختالف بین التدقیق المالي والتدقیق التشغیلي

  التدقیق التشغیلي  التدقیق المالي  وجه المقارنة  مسلسل

  الهدف 1

هتم بفحـص السـجالت المالیـة والمحاسـبیة ی
والتحقــــق مــــن ، والمســــتندات المؤیــــدة لهمــــا
 ووبالتـالي فهـ، صدق وعدالة القوائم المالیـة

  .تعلق بالماضيی

 یهــتم بفحــص وتحلیــل العملیــات المالیــة 
الكفـــــاءة علـــــى  ویركـــــز، مالیـــــةوغیـــــر ال
إلـــــى  وبالتـــــالي فهـــــو ینظـــــر، والفعالیـــــة
  .المستقبل

األطراف  2
  المستفیدة

 ونحیــــــــث یعتبــــــــر المســــــــاهمون ( الحــــــــالی
ــــ ــــوك والجهــــات الحكومیــــة ونوالمرتقب ) والبن

وباقي األطراف ذات المصلحة المسـتخدمة 
للتقــاریر المالیــة هــم الجهــات المســتفیدة فــي 

  .المقام األول من نتائج التدقیق المالي

ارة هي المستفید الرئیس من تعتبر اإلد
  .نتائج التدقیق التشغیلي

3 
  المؤهالت العلمیة 

یعتمـــــــــد المـــــــــدقق المـــــــــالي فـــــــــي فحصـــــــــه 
علـــى  ومراجعتـــه للقـــوائم المالیـــة، للســـجالت

  .خبرته المحاسبیة

ـــــــدقیق التشـــــــغیلي مهـــــــارات  ـــــــب الت یتطل
التحلیــــــل علــــــى  متنوعــــــة وقــــــدرة عالیــــــة

ــــــد مــــــواطن المشــــــاكل ــــــاع وتحدی ، واإلقن
    .یر من العلومومعرفة بكث

4 
توقیت القیام 
  بعملیة التدقیق

تــــتم غالبــــاً  فـــــي نهایــــة العـــــام مــــن خـــــالل 
  .المراجع الخارجي " مدقق الحسابات "

وغالبــاً  مــن خــالل ، تــتم بصــفة مســتمرة
  .إدارة المراجعة الداخلیة بالمنشأة

  المصدر : إعداد الباحثة
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  أنواع التدقیق التشغیلي : 
وهـــي المراجعـــة الوظیفیـــة  ،اســـعة لعملیـــات المراجعـــة التشـــغیلیةهنـــاك ثـــالث مجموعـــات و 

)functional  (  ، ) والمراجعـــة التنظیمیـــةorganization (  ،مراجعـــة المهـــام إلـــى  باإلضـــافة
  ) :  21-20، 2012، ) ( العازمي Special assignmentالخاصة ( 

 : المراجعة التشغیلیة الوظیفیة §

یة المراجعة بتتبع العملیة أو النشاط محل التدقیق منذ بدایـة حیث یقوم المدقق عند قیامه بعمل
فمـثالً  ، فالعملیـات قـد تشـترك فـي إنجازهـا وحـدة أو أكثـر داخـل المنظمـة، نهایتهـاإلـى  العملیة

عملیــة شــراء لــوازم فــي المنظمــة مشــتركة بــین الــدائرة التــي طلبــت تلــك اللــوازم والــدائرة المالیــة 
وهنــاك یقــوم المــدقق بمتابعــة وتــدقیق العملیــة منــذ ، المنظمــةولجنــة العطــاءات المختصــة فــي 

ومن أهـم ، وحتى تسدید قیمة هذه اللوازم أو المشتریات ،وضع مواصفات اللوازم المراد شراؤها
   . بتوافر میزة التخصص في المراجعینممیزات المراجعة التشغیلیة أنها تسمح 

 : المراجعة التنظیمیة §

ویقـــوم بإخضـــاع جمیـــع ، الوحـــدة التنظیمیـــة داخـــل المنظمـــةعلـــى  ركـــز المـــدقق اهتمامـــهوهنـــا یُ 
ــــیم یشــــمل فحــــص وتــــدقیق أهــــداف وخطــــط  عملیاتهــــا وأنشــــطتها لعملیــــة تــــدقیق وتحلیــــل وتقی

وفي مثل هذا النوع من التدقیق ، وسیاسات  وٕاجراءات هذه الوحدة وعالقتها بالوحدات األخرى
وذلــك ، ة للوحــدة أو الــدائرة محــل التــدقیقالتشــغیلي فــإن المــدقق ال یخــرج عــن الحــدود التنظیمیــ

غیـــر الوحـــدات اإلداریـــة محـــل  ىیشـــمل جهـــات أخـــر  أنبعكـــس التـــدقیق الـــوظیفي الـــذي البـــد و 
  .التدقیق

 : مراجعة المهام الخاصة §

م فقــد قیــیم أحـد المجــاالت داخـل التنظــیویتمیـز هــذا النـوع مــن التـدقیق التشــغیلي بأنــه فحـص وت
أو أنــه یواجــه بعــض المشــكالت التــي  ،تدقیقــه نظـراً  ألهمیتــه یكـون نشــاط مــا أو جــزء منــه یــتم

مثل تحدید سبب عدم فعالیة نظام تشغیل البیانـات  ،یجب معرفتها وٕایجاد الحلول المالئمة لها
    .إلكترونیا ً 

 المنهج العام للتدقیق التشغیلي :
الذي وطبیعة المجال ، تختلف مراحل التدقیق التشغیلي باختالف طبیعة المشروع

في ویمكن حصر المراحل التي یمر بها التدقیق التشغیلي ، سیخضع للفحص والتحلیل التشغیلي
  :اآلتي
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 التخطیط : - أوًال 

یمثــل التخطــیط إحــدى الجوانــب األساســیة والضــروریة لعملیــة المراجعــة التشــغیلیة إلمكــان 
التــدقیق البــد مــن تحدیــد  وقبــل البــدء بعملیــة، إتمــام المراجعــة بكفــاءة وفعالیــة وفــي الوقــت المناســب

 , ISSAIوطــرق تحدیــد األهــداف (، األهــداف مــن المراجعــة التشــغیلیة ومجــال عملیــة المراجعــة
  : هما) وأهم خطوتین في التخطیط  47 ,2004

فهـم طبیعـة نشـاط المنشـأة المـدقق التشـغیلي أن یعلى  : یجب الدراسة المبدئیة لبیئة المنشأة •
، معلومـات عـن الصـناعة التـي تتبعهـا المنشـأةعلـى  أن یحصـلكما یجـب علیـه ، فهماً  كافیا ً 

 ،والخطـــــط ،واألهـــــداف ،وكـــــذلك معلومـــــات كاملـــــة وكافیـــــة عـــــن الهیكـــــل التنظیمـــــي للمنشـــــأة
والمســــؤولیات واالختصاصــــات المخولــــة ، وأنظمــــة الرقابــــة المتبعــــة ،واإلجــــراءات ،والسیاســــات

المشاكل والمخاطر التـي تتعـرض مواطن  إلى وكذلك التعرف، لین عن إنجاز العملیاتو ؤ للمس
قصد بها أي عوامل تتعرض لها بیئة المنشأة وتعیقها في تحقیـق وهذه المخاطر یُ ، لها المنشأة

درجــة عالیــة مــن الكفــاءة وضــرورة علــى  كمــا البــد مــن اختیــار فریــق للمراجعــة، اســتراتیجیاتها
التعـــاون مـــع مـــن  ىالحـــد األقصـــعلـــى  التنســـیق مـــع وحـــدة النشـــاط محـــل المراجعـــة للحصـــول

 , Jarbou , 2008 العاملین بالوحدة محل المراجعة أثناء القیام بعملیة التدقیق التشغیلي ( 
 47 -50 (. 

كمــا یعتبــر تطــویر  ،نــد االنتهـاء مــن الدراســة المبدئیـةویـتم إعــداده ع تنفیــذ برنــامج المراجعــة : •
ویســتخدم كخطــة ، لیةبرنــامج عملیــة المراجعــة حجــر الزاویــة لتخطــیط عملیــة المراجعــة التشــغی

جمیـــع االختبـــارات المـــراد فحصـــها علـــى  حیـــث یشـــتمل، تفصـــیلیة لعملیـــة المراجعـــة التشـــغیلیة
، والوقت الفعلي إلنجاز ومتابعة العمل ،والوقت المخطط، وتوقیت القیام بها وعملیات الفحص

ناءات ومــا إذا كــان العمــل المنجــز ینــتج أي اســتث، متــى یــتم متابعتــهو  ومتــى یــتم إنجــاز العمــل
أن برنامج التدقیق یجب أن یتطور محتواه لكـي یصـبح أداة إلى  ابومن هنا أشار بعض الُكتَّ 

 .) 274 -272، 2009، إداریة فعالة ( جمعة

أن مرحلة التخطیط فـي التـدقیق التشـغیلي مماثلـة  للتخطـیط فـي التـدقیق  مما سبقیتضح  
أرینـز ( تيالتـدقیق التشـغیلي والمـالي كـاآل ولكـن یتمثـل الفـرق الرئیسـي بـین التخطـیط فـي ، المالي
 : ) 1049،  2002، ولوبك

وبسبب ذلك التنوع من الصعب أن یتم تقریـر ، التنوع الشدید في عملیات المراجعة التشغیلیة •
 ،ظــــروف البیئــــة المحیطــــةعلــــى  وكــــل ذلــــك یعتمــــد، األهــــداف المحــــددة للمراجعــــة التشــــغیلیة
خزینة المصروفات على  ة لفعالیة نظم الرقابة الداخلیةفاألهداف الخاصة بالمراجعة التشغیلی
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النثریــة ســتختلف بشــكل واضــح عــن تلــك الخاصــة بالمراجعــة التشــغیلیة لكفــاءة قســم البحــوث 
 .والتطویر

كما یتمثل االختالف اآلخر في أن تعیین أفراد فـرق عمـل المراجعـة غالبـاً  مـا یكـون معقـداً   •
توسـیع مهمـة إلـى  ویرجـع ذلـك، هـا فـي المراجعـة المالیـةفي المراجعـة التشـغیلیة مقارنـة بنظیر 

فلــیس فقــط المجــاالت تتنــوع وٕانمــا أیضــاً  األهــداف داخــل هــذه المجــاالت تســتلزم  ،المراجعــة
سـبیل المثـال فـإن المراجـع قـد یحتـاج خلفیـة هندسـیة عامـة لتقیـیم  ىفعل، مهارات فنیة خاصة

 .األداء في بناء المشروعات الهندسیة

الضــروري قضــاء وقــت أطــول مــع األطــراف ذات المصــلحة فــي إجــراء المراجعــة وأخیــرًا مــن  •
شـــروط المراجعــــة ومعـــاییر التقیـــیم فــــي مراجعـــة التشــــغیل بالمقارنـــة مــــع علــــى  والتـــي اتفقـــت

 .المراجعة المالیة

  
  :  جمع األدلة حول األداء -ثانیًا 

ومــن ، المراجعــةاألدلــة التــي تــدعم نتیجــة عملیــة علــى  یجــب أن یحصــل المــدقق التشــغیلي
 ویحصل المـدقق، الضروري أن تكون تلك األدلة كافیة وجیدة یمكن االعتماد علیها بدرجة معقولة

   Hayes et.al. 2010,380تلك األدلة من خالل الفحص واالستفسارات والمالحظات ( على 

 حیـث ،داء المراجعـة التشـغیلیةعنهـا عنـد أ ىغنـ أن المقابالت الشخصـیة الالباحثة  ىتر و 
كمـا ، خاصـة إذا تـم التخطـیط الجیـد لهـا ،المزیـد مـن المعلومـاتعلـى  في الحصـول د المدققتساع
المــدقق تجمیــع األدلــة وكافــة المعلومــات التــي حصــل علیهــا فــي أوراق العمــل كمــا هــو علــى  ینبغــي

خاصـــة إذا تـــم إعـــدادها بطریقـــة  ،حیـــث تســـاعد تلـــك األوراق المـــدقق، الحـــال فـــي المراجعـــة المالیـــة
وتـــوفیر دلیـــل مرجعـــي ، توثیـــق تلـــك األدلـــة وتقـــدیم الـــدعم المســـاند لتقریـــر المراجعـــةعلـــى  ةمنهجیـــ

  .ما تم إنجازه من أعمالعلى  كما أنها تمثل دلیل إثبات، للمراجعات الالحقة
  تحلیل وفحص االنحرافات : -ثالثا ً  

وكـذلك علیـه ، المهمـة وغیـر المهمـة المدقق في هذه المرحلـة التفرقـة بـین االنحرافـات ىعل
كمـــا أن اهتمـــام ، فـــي الماضـــي والتـــي قـــد یمكـــن تصـــحیحهانحرافـــات التـــي تحققـــت التفرقـــة بـــین اال

األثـــر المهـــم للشـــركة فـــي حـــال اســـتمرار االنحرافـــات فـــي علـــى  المـــدقق األساســـي یجـــب أن یتركـــز
وحتـــى یســـتطیع المـــدقق تحدیـــد أســـباب االنحرافـــات یجـــب أن یقـــوم بـــإجراء تحلیـــل لهـــذه ، المســـتقبل

وهـــذا ، المحركــات الحقیقیــة للخلـــل فــي أداء العملیــاتعلـــى  حتـــى یمكــن التعــرف ؛ســباب بعنایــةاأل
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التحلیــل علــى  قدرتــهإلــى  باإلضــافة، قــدر كبیــر مــن الحیطــة والحــذرعلــى  یتطلــب منــه أن یكــون
  .) 39،  2009،  ( جمعةالسلیم وٕاصدار األحكام 

  
 التوصیة باتخاذ اإلجراءات التصحیحیة :  -رابعا ً 

المـدقق اقتـراح التوصـیات الالزمـة بـاإلجراءات الواجـب اتخاذهـا لتصـحیح علـى  ا یجبوهن
المدقق  ىوعل، ویجب أن تكون هذه التوصیات منطقیة وممكنة التطبیق، االنحرافات عن المعاییر

أفكـارهم وضـمان علـى  مناقشة كل اإلجراءات التصحیحیة المقترحـة مـع األفـراد المعنیـین للحصـول
تجعلهــم ن إتاحــة الفرصــة ألفــراد التشــغیل للمشــاركة فــي إعــداد التوصــیات ســوف إإذ ، تأییــدهم لهــا

 ،فـرض علـیهمتُ لـم ألنهـا نظـرا ً ، وبالتالي لن یكون هنـاك محـل لعـدم تطبیقهـا، أكثر التزاماً  بتنفیذها
  ).  2002،38 ، ولكن اشتركوا في إعدادها بأنفسهم( یوسف

  
   ائج :إعداد تقریر المراجعة عن النت - خامساً 

الشك أن صیغة التقریر في المراجعة التشغیلیة تختلف حسب طبیعة عملیة المراجعة لكـل 
العكـس مـن الصـیغة المعیاریـة التـي یتضـمنها تقریـر المراجعـة فـي ظـل مراجعـة علـى  ،وحدة نشـاط

  ) 210، 2005، ( لطفي حیث یجب أن یتضمن التقریر ما یلي : ،القوائم المالیة

 .عملیة المراجعةبیان بأهداف ونطاق  •

 .تعلیقات وحدة النشاط محل المراجعة •

 .المقترحات الخاصة بالتحسین •

 .ملخص بالنتائج •

 .في عملیة المراجعة ىالوصف العام للعمل المؤد •

مدى االستجابة على  متابعة التقریر للتعرفعلى  المراجع أو مساعدیه العملعلى  ینبغي §
تغل المراجع هذا الموقـف الختبـار توصـیاته ویجب أن یس، لنتائجه والتوصیات الواردة فیه

المراجـــع عنـــد إعـــداد توصـــیاته وكتابـــة تقریـــره أن یســـأل نفســـه الســـؤال علـــى  ولـــذلك یجـــب 
 : اآلتي

"If we are asked to implement our recommendations , would we be able to ?"  

  .)39، 2002، ( یوسف
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ــ ین تقــاریر المراجعــة التشــغیلیة والمراجعــة ممــا ســبق یتضــح أن هنــاك اختالفــین رئیســیین ب
حیــث یشــكل االخــتالف األول فــي عملیــات ، إعــداد تقــاریر المراجعــة التشــغیلیةعلــى  المالیــة یــؤثران

الوحـدة محـل المراجعـة إلـى  اإلدارة فقـط مـع نسـخةإلـى  المراجعة التشغیلیة عادة في إرسال التقریـر
وجـود صـیغة معیاریـة إلـى  خفـض مـن الحاجـةنقص مستخدمي الطرف الثالـث للتقریـر یإن  حیث 

أمــا االخــتالف الثــاني فهــو یتمثــل فــي أن تنــوع عملیــات المراجعــة ، فــي تقــاریر المراجعــة التشــغیلیة
التشــــغیلیة یســــتلزم أن یــــتم تفصــــیل التقریــــر بحیــــث یــــتالءم مــــع نطــــاق عملیــــة المراجعــــة ونتائجهــــا 

ن االختالفــات فــي تقــاریر المراجعــة مــ الجمــع بــین هــذین العــاملین عــددعلــى  ویترتــب، وتوصــیاتها
من الوقت إلبالغ نتائج المراجعـة وتوصـیاتها  اً كبیر  اً وغالباً  ما یأخذ كتابة التقریر مقدار ، التشغیلیة

 .) 1050، 2002، بوضوح ( أرینز ولوبك

أن إجــراء المتابعــة الالزمــة أمــراً  مهمــاً  فــي المراجعــة الباحثــة  ىتــر مــا ســبق إلــى  وٕاضــافة
حیث یتمثل الغرض منها في متابعـة مـا إذا كانـت التغیـرات المطلـوب عملهـا فـي ضـوء ، التشغیلیة

  .وٕاذا لم تقم بذلك یتعین تحدید األسباب المالئمة ،التوصیات المقدمة لإلدارة قد تم القیام بها

  التدقیق التشغیلي :متطلبات  
رشـد بهـا المـدقق فـي حیث یقصد بها المفاهیم األساسیة أو اإلرشادات أو القواعد التي یست

قبوالً  عاماً  بین  ىالتي تلقالمتطلبات  ذ في ضوء هذه فِّ للتأكد من أن هذا العمل قد نُ  ،تقییم عمله
ــاس نوعیــة األداء لإلجــراءات التــي یســتخدمها المتطلبــات  أي أن هــذه ، أعضــاء المهنــة تتعلــق بقی

 ســم هــذهتنقو ، ) 45، 2009، المــدقق واألهــداف التــي تتحقــق باســتخدام هــذه اإلجــراءات (الرمــاحي
  ثالث مجموعات : إلى   المتطلبات

v العامة أو الشخصیة  - ىالمجموعة األول  
  :، وتشملوعملیا ً تتعلق بشخص مراجع الحسابات من ناحیة تأهیله علمیا ً نها إحیث  

ــب    • ــلاألول االمتطل ــي لتأهی ق یشــمل منهاجــاً  :  إن التــدریب الــالزم للمــدقالعلمــي والعمل
كمــا یتطلــب ، تلیــه دراســة مهنیــة شــاملة فــي المحاســبة والمــواد المرتبطــة بهــا، واســعاً  علمیــا ً 

المجــــالت المهنیــــة علــــى  واالطــــالعالتــــدریب المهنــــي المالئــــم مواصــــلة الدراســــة والمداولــــة 
التــــي تعتنــــي والنشــــرات والبیانــــات التــــي تصــــدر عــــن مختلــــف الهیئــــات المهنیــــة والرســــمیة 

علــى االشــتراك بانتظــام فــي االجتماعــات والنــدوات التــي  كمــا ینطــوي التــدریب، بالمحاســبة
وٕانما بالعلوم ذات العالقة كإدارة  ،تعقدها المنظمات المهنیة التي تهتم لیس فقط بالمحاسبة

التدقیق متطلبات  كأحد المتطلب وهذا ، ) 24، 2006، األعمال واالقتصاد غیرها (میلود
هیـــل العلمـــي والخبـــرة المطلوبـــة فـــي حالـــة ســـتخدم  بشـــيء مـــن الـــتحفظ ألن التأالتشـــغیلي یُ 
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حــد مــا عمــا هــو مطلــوب فــي حالــة التــدقیق المــالي التقلیــدي إلــى  التــدقیق التشــغیلي تختلــف
 .) 2011، 239، (محمود وآخرون

عتبـــر اســـتقالل المراجـــع مـــن یُ : اســـتقالل المراجـــع فـــي ممارســـة عملـــهالثـــاني المتطلـــب   •
تعني التزام المراجع بالحیاد في أداء اختباراته  وهي، المفاهیم األساسیة في عملیة المراجعة

والبــد لمســتخدمي القــوائم المالیــة أن ، وكــذلك فــي إصــداره لتقریــر المراجعــة، وتقییمــه للنتــائج
فاالســـتقالل البـــد أن یكـــون فـــي المظهـــر وكـــذلك فـــي ، ثقـــة باســـتقالل المراجـــععلـــى  یكونـــوا

ل یعـــزز مـــن ثقـــة الجمهـــور بمظهـــر االســـتقال ن ظهـــور مراجـــع الحســـاباتإحیـــث ، الحقیقـــة
ولعل المظهر المسـتقل ینـال ، ویمكن ذلك من التحقق من تمتعه باالستقالل التام، بخدماته

 .)Jarbou , 2008 ,  28اهتماماً  من الجمهور أكثر من الحالة العقلیة (

ویقصـد : جبـة مـن أجـل إنجـاح عملیـة المراجعـةبذل العنایة المهنیة الواالثالث المتطلب   •
مســتوى ویحــدد هــذا ال، معــین عنــد ممارســته للمهنــةمســتوى التــزام المــدقق بالمتطلــب  بهــذا 

العدید من العوامل منها ما تنص علیه التشریعات المختلفة التـي تحـدد المسـؤولیة القانونیـة 
مـا تـنص إلـى  هذا باإلضافة، ققـدمللعنایة المهنیة المطلوبة من ال والتي تمثل الحد األدنى

أداء مسـتوى علـى  معاییر التي تصدرها الهیئـات المهنیـة لغـرض المحافظـةعلیه القواعد وال
أو بالنســـبة إلعـــداد التقریـــر  ،ممیـــز لمزاولـــي المهنـــة ســـواء عنـــد أداء االختبـــارات المطلوبـــة

  .) 73، 2012، وٕابداء الرأي النهائي في القوائم المالیة محل الفحص ( الصبان
 

v اني  العمل المیدمتطلبات   -المجموعة الثانیة 
  : اآلتيحسب متطلبات  وهي أیضاً  ثالثة 

علـى  یجـبالمسـاعدین : علـى  تخطیط عملیة المراجعة واإلشراف التاماألول  المتطلب   •
حیــث یتضــمن ذلــك دراســة ، المــدقق تخطــیط عملــه لكــي یــتم إنجــاز المهمــة بالشــكل الفعــال

 ،والسیاســــات ،دافواألهــــ ،والخطــــط ،وأنظمــــة الرقابــــة المتبعــــة ،الهیكــــل التنظیمــــي للمنشــــأة
كمـا یفتـرض أن یكــون التخطـیط  السـدید العائـد لمهمـة التــدقیق ، واإلجـراءات داخـل المنشـأة

، وذلـك لضـمان حسـن سـیر العمـل ،یوفر تنظیماً صحیحاً  في مكتب المدقق وبین موظفیه
دقـــة تحدیـــد إلـــى  عملیـــة التـــدقیق كلمـــا زادت الحاجـــةعلـــى  وكلمـــا زاد عـــدد األفـــراد القـــائمین

 .) 58، 2000، ات والمسؤولیات ( عبد اهللالسلط

حیث تعتبـر الرقابـة الداخلیـة نقطـة دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة : الثاني المتطلب   •
ـــد ، االنطـــالق التـــي یرتكـــز علیهـــا المـــدقق التشـــغیلي عنـــد إعـــداده لبرنـــامج المراجعـــة وتحدی
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، إجــراءات المراجعــة لتطبیقــهوالفحــوص التــي ســتكون مجــاالً  ، االختبــارات التــي ســیقوم بهــا
أدلـة اإلثبـات علـى  وٕان ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلیة ال یحـدد فقـط طبیعـة الحصـول

والوقت المالئـم ، وٕانما یحدد أیضاً  العمق المطلوب في فحص األدلة، في عملیة المراجعة
مــن غیرهــا  واإلجــراءات التــي یجــب التركیــز علیهــا بدرجــة أكبــر، للقیــام بــإجراءات المراجعــة

 .) 2011، 14، (مسلم
ــة اإلثبــات الكافیــة والمالئمــة : علــى  لحصــولالثالــث  االمتطلــب   • مــن الضــروري أن أدل

والبــد مـــن تحدیـــد ، لتكـــون أساســاً  إلبـــداء رأیـــه، أدلـــة مناســـبة وكافیــةعلــى  یحصــل المـــدقق
ار شـــویُ ، وأنـــواع وٕاجـــراءات المراجعـــة الضـــروریة لتحقیـــق هـــذه األهـــداف، أهـــداف المراجعـــة

، أهداف وٕاجراءات محددة باسم " برنامج المراجعـة " (الزایـغعلى  لخطة المراجعة المحتویة
2006 ،16 (.  

v إعداد التقریرمتطلبات  -المجموعة الثالثة:   
 تطلبــــات كم، ال یمكــــن اســــتخدام معــــاییر إعــــداد التقریــــر والخاصــــة بالتــــدقیق المــــالي التقلیــــدي

أن تقریــر المــدقق یمثــل خالصــة مــا إلــى  ویرجــع ذلــك، ليإلعــداد التقریــر فــي حــال التــدقیق التشــغی
والتـــي الشـــك أنهــا تختلـــف فــي كـــل مـــن ، توصــل إلیـــه مــن نتـــائج خـــالل عملیــات الفحـــص والتقیــیم

المتطلبـــات ومـــن ثـــم فـــإن األمـــر یتطلـــب ضـــرورة إیجـــاد مجموعـــة مـــن ، التـــدقیق المـــالي والتشـــغیلي
ممیــزة لمجــاالت الفحــص والتقیــیم والنتــائج إلعــداد تقریــر التــدقیق التشــغیلي تتمشــي مــع الطبیعــة ال

  :)  241-240، 2011، محمود وآخرون( عدةأقسام إلى  ومن هنا  ینقسم التقریر، المتوقعة

وصـف لطبیعـة وهـدف المراجعـة متضـمناً  المجـاالت اإلداریـة على : ویشتمل لقسم األولا •
ضــرورة اإلفصــاح مــع ، وأوجــه الرقابــة واألنشــطة التــي خضــعت لعملیــة التــدقیق، والوظــائف

 .عن المجاالت التي لم یتم تدقیقها
وٕاجـراءات التـدقیق التشـغیلي والتـي وجـدها التـدقیق متطلبات  على ویشتمل  :القسم الثاني •

 مع األخذ بعین االعتبار ظروف البیئة المحیطة .، مالئمة للقیام بالمهام المطلوبة منه
م دضــوء مــا قُــعلــى  ء اإلدارةحكــم شخصــي مـن المــدقق ألداعلــى  ویشــتمل :القســم الثالــث •

 .إلیه من قرائن ومعلومات

النتائج األساسیة من عملیة الفحص والتقییم وغالباً  ما یكـون  ویشتمل على :القسم الرابع •
 .هذا القسم من أطول أقسام التقریر
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جــدت خــالل عملیــة یخصــص لوصــف أیــة عیــوب أو نــواحي قصــور وُ  :الخــامسالقســم  •
وكـذلك یشـتمل هـذا ، هـذه النـواحيعلـى  براز اآلثار المترتبةمع ضرورة إ، الفحص والتقییم

تالفیهـــا علـــى  اقتراحـــات المـــدقق لمعالجـــة نـــواحي القصـــور الموجـــودة والعمـــلعلـــى  القســـم
وقــد ینفصــل هــذا القســم لیمثــل ملحقــاً  خاصــاً  مســتقًال یرفــق بــالتقریر إلعطــاء ، مســتقبال ً 

 .مزید من التفاصیل عن نواحي القصور وطرق عالجها
 

  ؟من الذي یقوم بالتدقیق التشغیلي 
ولقد استندت كل وجهة ، لقد تعددت وجهات النظر في تحدید من یقوم بالتدقیق التشغیلي

ومن المناسب في هذا الصدد استعراض ، مجموعة من األسباب لتدعیم ما تنادي بهإلى  نظر
  وبیان ما تستند إلیه من أسباب : ،وجهات النظر هذه

ویستند األطراف للقیام بالتدقیق التشغیلي مدقق الداخلي یمثل أفضل عض أن الیعتقد الب –
 : ) 32، 2010، (الذنیبات ، أهمهااألسباب مجموعة منإلى  أصحاب هذا الرأي

إلى  ن التدقیق التشغیلي هو تطور لعملیة التدقیق الداخلي وتوسیع نطاق عملها لیذهبإ •
  .ما وراء النواحي المالیة والمحاسبیة

خدمة اإلدارة عن طریق تحدید نطاق الضعف في أنظمة إلى  قیق الداخليیهدف التد •
وهذا یمثل في حقیقة األمر لب عملیة ، واقتراح وسائل عالجها، الرقابة الداخلیة المطبقة

 .التدقیق التشغیلي

یكون المدقق الداخلي أكثر خبرة ومعرفة بمجاالت نشاط المشروع المختلفة وأهدافه  •
 .ذلك من خالل عمله المستمر داخل المشروعومشاكله المحتملة و 

 

إلى  یفضل البعض قیام مدقق الحسابات الخارجي بالتدقیق التشغیلي استنادا ً بینما  –
 ) : 243، 2011، وآخرون محمود(  أهمها  ،مجموعة من األسباب

ولدیه خبرة مهنیة تمكنه من ، تمتع مدقق الحسابات الخارجي باستقالل كامل عن اإلدارة •
  .رأي فني محاید یعزز من قیمة التوصیات لإلدارة  إبداء

إلى  وهي تمثل، اهتمام مدقق الحسابات الخارجي بفحص وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة •
 .حد كبیر أحد المجاالت الرئیسیة للمدقق التشغیلي

درجة عالیة من الخبرة والكفاءة مع احتمال على  االعتقاد السائد بأن األجهزة الخارجیة •
 .كفایة اإلمكانیات الداخلیة للمشروع للقیام بأعباء التدقیق التشغیلي عدم
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تجنب حدوث تداخل في على  إن قیام مدقق الحسابات الخارجي بالتدقیق التشغیلي یعمل •
 .االختصاصات

  

فمدقق الحسابات ، أنه من األفضل وجود فریق للقیام بالتدقیق التشغیلي فریق ثالث ىیر هذا و  –
یتمتع بالحیاد واالستقالل فلیس لدیه درایة بكل الحقائق الخاصة بالهیكل الخارجي وٕان كان 

كما  أن المدقق الداخلي من  ،التنظیمي والسیاسات والخطط والظروف التي یعیشها المشروع
إقناع  على  ولیست لدیه السلطة ،لیس لدیه حریة إبداء الرأي ألنه أحد العاملین ىأخر  ناحیة

على  إذن فالتدقیق التشغیلي یتطلب خبرات تزید، یقدمه من توصیات اإلدارة بضرورة قبول ما
ومن ثم ظهرت ، الخبرات التي یتمتع بها كل من مدقق الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي

حیث یتكون  من مجموعة من المختصین في ، فكرة نظام فریق للقیام بالتدقیق التشغیلي
جمیع أفراد هذا  كونومن األفضل أن ی ،لتقییمالمجاالت التي تتناولها عملیات الفحص وا

، 2009، ( جمعةالفریق من خارج المشروع حتى یتمتع باالستقالل والحیاد في إبداء الرأي 
131 (. 

ومن المالحظ أن العامل المؤثر في اختیار المدقق الداخلي أو مدقق الحسابات الخارجي 
وٕامكانیات المشروع ونوع التدقیق ، تشغیليشعور اإلدارة بأهمیة التدقیق الإلى  یرجع أساسا ً 

فإذا كنا بصدد تدقیقات إداریة ذات هدف خاص سیكون من األوفر ، التشغیلي المطلوب القیام به
أما في حالة التدقیقات التشغیلیة ، من حیث الوقت والتكلفة قیام مدقق الحسابات الخارجي بها

للمشروع ( محمود  ىي بها سیكون أجدالتشغیلي الداخل المستمرة فال شك أن قیام المدقق
  . ) 242، 2011، وآخرون

أن تحقیق أهداف التدقیق التشغیلي بصورة فعالة یتطلب قیام تعاون بین الباحثة  وترى
ن تمتع مدقق الحسابات الخارجي باستقالل إحیث ، مدقق الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي

كفاءة اإلدارة في استغالل مدى  فني والمحاید عننه من إبداء الرأي الكامل عن اإلدارة یمكِّ 
ترشید القرارات اإلداریة من على  الداخلي فسوف یعملالمدقق  أما ، الموارد المتاحة في المشروع

حیث إظهار نقاط الضعف في الهیكل التنظیمي والخطط والنظم والسیاسات واقتراح أفضل 
 .المشروع والظروف التي یعمل بهافهو لدیه الكثیر من المعلومات عن  ،السبل لحلها

 صفات المدقق التشغیلي :
إلى  الشك أن المدقق التشغیلي البد أن تتوافر فیه بعض الصفات الخاصة باإلضافة

 ومن أهم هذه الصفات، حتى یستطیع القیام بمهام التدقیق التشغیلي تأهیله العلمي والعملي
  : )Salehi , 2009 ,142( و )19-18،   2002(رایدر،
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التـــأقلم وفقـــاً  للظـــروف علـــى  والقـــدرة، اإللمـــام التـــام بكامـــل بیئـــة المراجعـــة المـــراد فحصـــها •
  .المحیطة

وحسـن التعامـل معهـم بمـا یخـدم أهـداف  ،فهم قیم وأهداف األفراد الـذین یشـكلون المؤسسـة •
 .المؤسسة ككل

 .وتحدید المعوقات بسرعة، معرفة مناطق المشاكل الحرجةعلى  القدرة •

وضــع نفســـه مكــان اإلداري لتحلیـــل المشــكلة وأن یطـــرح األســئلة مـــن منظـــور علـــى  القــدرة •
  .ر إلیه كرجل إدارة ولیس كمدقق فقطنظَ فالمدقق التشغیلي یُ ، اإلدارة

 نجـاح المراجعـة التشـغیلیة یقـاس بإن المهارة فـي توصـیل نتـائج التـدقیق التشـغیلي حیـث  •
  .تطبیق التوصیاتمدى 

المدقق  التشغیلي یهتم بكل مـا یقابلـه مـن عملیـات داخـل  یجعلما  وهذا: حب االستطالع •
وهـــل هنـــاك ، الحاجـــة للقیـــام بمثـــل هـــذه العملیـــاتمـــدى  المشـــروع ویتســـاءل باســـتمرار عـــن

 طریقة أفضل وبتكلفة أقل للقیام بمثل هذه العملیات.

وعنــد تقییمــه ، : وهــي تعنــي البعــد عــن أي تحیــز عنــد أداء المراجــع اختباراتــهاالســتقاللیة •
  .أیضا ً وهي تشمل األمانة والموضوعیة ، وكذلك عند إصداره لتقریره ،تائج العملیاتلن

  
  وباإلضافة إلى ما سبق ترى الباحثة أن المدقق التشغیلي ال بد أن یتصف بالصفات اآلتیة:

نظــــراً  لتشــــابك عملیــــات المشــــروع بصــــورة تجعــــل أن نقــــاط ف:  اتســــاع األفــــق والشــــمول •
داخـل المشـروع  ىمجـاالت أخـر علـى  ن لها بعـض اآلثـارالضعف في مجال معین قد یكو 

ممــا یعنــي ضــرورة قیــام المــدقق التشــغیلي بدراســة شــاملة لآلثــار المترتبــة عمــا ، أو خارجــه
 .مجاالت النشاط المختلفةعلى  یقدمه من توصیات في مجال معین

هـــدف الفحـــص والتقیـــیم الـــذي یقـــوم بـــه المراجـــع ن إ: حیـــث  إحـــداث تطـــویرعلـــى  القـــدرة •
مما یعني أن اكتشـاف نقـاط الضـعف واألخطـاء الموجـودة مـا هـي إال  –اء نـّ ب –تشغیلي ال

وســـیلة لتحقیـــق غایـــة أال وهـــي تقـــدیم مجموعـــة مـــن التوصـــیات عـــن كیفیـــة معالجـــة نقـــاط 
 .الضعف هذه ومنع حدوث هذه األخطاء في المستقبل
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  الفصل الثالث
  مجاالت التدقیق التشغیلي

  ة :مقدم
  value for Money Auditing خدمت عبارة القیمة المرتبطة بمراجعـة النقـود لقد استُ 

وغالباً  ما یتم التعبیر عـن القیمـة المرتبطـة بـالنقود ، لوصف مفهوم المراجعة اإلداریة أو التشغیلیة
value for Money  باصــــطالحE  وهــــي األحــــرف الثالثــــة لالقتصــــاد والكفــــاءة والفعالیــــة

Economy Efficiency and  Effectiveness ، حیـث یشـیر اصـطالحEconomy  إلـى
ة فــي األوقــات المناســبة الجــودة والكمیــة المالئمــة للمــوارد المالیــة والبشــریة والمادیــعلــى  الحصــول
اســتخدام المــوارد البشــریة والمادیــة إلــى  فهــو یشــیر Efficiencyأمــا اصــطالح ، تكلفــةى وعنــد أدنــ

مجموعــة مــن مــدخالت المــوارد أو بهــدف تدنیــة المــدخالت عنــد أي  بهــدف تعظــیم المخرجــات ألي
تحقیق األهـداف أو اآلثـار إلى  فهو یشیر Effectivenessأما تعبیر ، كمیة للمخرجات المرتبطة

وفي سبیل تحقیق هذه ، )196-195، 2005، المستهدفة للبرامج والعملیات أو األنشطة ( لطفي
والخطــط والسیاســات ، غیلي أن یقــوم بفحــص الهیكــل التنظیمــيالبــد للمــدقق التشــ ة،األهــداف الثالثــ

واألهـداف واإلمكانـات المادیـة والبشـریة وأنظمـة الرقابـة المتبعـة داخـل المنشـأة وسـوف یـتم الحــدیث 
  .عن كل واحد منهم في هذا الفصل

  

  الهیكل التنظیمي : - أوالً  
وال ، ري والتنظیمــيفــي الفكــر اإلدامهمــة   لقــد شــغل موضــوع الهیكــل التنظیمــي مســاحة 

ألنـــه یعـــد وســـیلة حیویـــة لمســـاعدة  ؛باهتمـــام متزایـــد مـــن قبـــل المستشـــارین والمـــدیرین ىیـــزال یحظـــ
وتحقیــق أهــدافها بكفــاءة وفاعلیــة لكونــه متغیــراً  رئیســیاً  یــؤثر فــي  ،المنظمــات فــي إنجــاز أعمالهــا

  .) 145-144، 2006، العدید من المتغیرات والجوانب التنظیمیة ألي منظمة ( حریم والخشالي

خلـق بیئـة عمـل  فـي قـدرتهاعلـى  كما یعتمد نجاح المنظمة في بنـاء هیكـل تنظیمـي نـاجح
وكـذلك كفـاءة ، تحقیق درجة عالیة من التكیف والمواءمة بـین هیكلهـا التنظیمـي وأهـدافهاو ، مناسبة

ـــة ـــاءة مواردهـــا المالی یـــات فبـــدون هیكـــل تنظیمـــي جیـــد ومناســـب فـــإن العمل، العنصـــر البشـــري وكف
حیـث تتخـبط المنظمـة وتنحـرف ، أسـاس علمـي متـینإلى  التنظیمیة تسیر بشكل فوضوي ال تستند

ومـن هنـا یمكـن ، وتتجه نحو التراجـع واالنحـدار ،وتصبح عدیمة الفائدة ،عن مسارها وعن أهدافها
م كونه یتمسـك باألنظمـة الفرعیـة المختلفـة لجسـ، تشبیه الهیكل التنظیمي بالهیكل العظمي لإلنسان
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، الـدوائر واألقســام المختلفـة وحـدات منعزلــة عـن بعضـها (اللــوزي ىفـدون هـذا البنیــان تبقـ، اإلنسـان
2002  ،47-49 (.  

بأنـه إطـار یحـدد اإلدارات واألقسـام الداخلیـة المختلفـة " ویمكن تعریف الهیكل التنظیمي 
وكـذلك ، ظـائففمن خالل الهیكـل التنظیمـي تتحـدد خطـوط السـلطة وانسـیابها بـین الو  ،للمنظمة

"  تحقیـق أهـداف المنظمـةعلـى  یبـین الهیكـل التنظیمـي الوحـدات اإلداریـة المختلفـة التـي تعمـل
وهـــي تحدیــد الهـــدف  ،وتمــر عملیـــة بنــاء الهیكـــل التنظیمــي بعـــدة مراحــل ، ) 22، 2006، (اللــوح

عهــا فــي ثــم تجمی، ثــم تحدیــد األنشــطة االستشــاریة والمعاونــة ،وتحدیــد األنشــطة الرئیســیة، وتحلیلــه
وتحدیــــد الوظــــائف اإلشــــرافیة ، تقســــیمات تنظیمیــــة وتحدیــــد اختصاصــــها وعالقــــات الســــلطة بینهــــا

وعنــــد ، ) 283، 2012، والتنفیذیـــة وواجبــــات كــــل وظیفــــة ثــــم تصــــمیم الهیكــــل التنظیمــــي ( عــــواد
یكـــون التـــدقیق التشـــغیلي  تصـــمیم الهیكـــل التنظیمـــي البـــد أن تتـــوافر فیـــه بعـــض الخصـــائص لكـــي

  :ناجحا ً 
د األعمــال لــم یعــد بمقــدور ففــي ظــل تضــخم وتعقُّــضــرورة مراعــاة التخصــص وتقســیم العمــل  -1

والبـــد أن یبحـــث عـــن مســـاعدة اآلخـــرین  ،شـــخص واحـــد أن یـــنهض بأعمـــال المنظمـــة بمفـــرده
وجاء التخصـص اسـتجابة لحقیقـة أن الشـخص ، اً یفكان تقسیم العمل ضرور  ،لیعاونوه في ذلك

لعـدم وجـود التأهیـل والخبـرة  ىد ال یستطیع القیام بوظیفة أخـر ق الذي یستطیع القیام بوظیفة ما
 .) 149، 2011، الالزمة ( أبو شیخة

وتوضیح خطـوط السـلطة  استقالل اإلداراتإلى  یجب أن تؤدي الخریطة التنظیمیة للمنشأة2-  
ویعنـــي اســـتقالل ، ول عـــن ارتكـــاب أي خطـــأؤ ة تحدیـــد المســـوالمســـؤولیة بطریقـــة تســـهل عملیـــ

وأن یكـون هنـاك ، عملیـة بأكملهـا وأدائهـا مـن قبـل قسـم واحـدعلـى  أن ال یتم السیطرةاإلدارات 
فصل واضح بین اإلدارات التي تقوم بتنفیذ العملیـة واإلدارة المسـئولة عـن االحتفـاظ باألصـول 

للحد من احتماالت  ؛آخرعلى  الرقابة من قسم معینإلى  وهذا یؤدي، كعهدة وٕادارة الحسابات
 .)209، 2006، ء والغش وتحدید من المسئول عن تلك األخطاء ( المطارنةارتكاب األخطا

مـة التـي همتعد المركزیة والالمركزیـة مـن المفـاهیم التنظیمیـة الدرجة المركزیة والالمركزیة : 3 - 
ذلـك التنظـیم الـذي ال یـتم  فـالتنظیم المركـزي هـو، تفویض السـلطات ترتبط بشكل كبیر بدرجة
اتخــاذ معظــم  ىفــإن اإلدارة العلیــا هــي التــي تتــولوبالتــالي  ،شــكل كــافٍ فیــه تفــویض الســلطات ب

الالمركزیــة  العكــس مــن ذلــك فــإن ىوعلــ ، ) Rasheed ،2002 ،226القــرارات اإلداریــة ( 
تتمیــز بدرجــة كبیــرة مـــن تفــویض الســلطات فــي جمیـــع المســتویات التنظیمیــة وبالتــالي یعطـــي 

ومــن المفضــل أن یكــون هنــاك مــزیج ، راراتحریــة أكبــر فــي التصــرف واتخــاذ القــ للمرؤوســین
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مناسب من المركزیة والالمركزیة بما یتناسب مـع موقـف ووظیفـة كـل عمـل بالمنظمـة وطبیعـة 
 .) 317،  2012یطة والتي فیها المنظمة ( عواد ،البیئة المح

فالهیكــــل التنظیمــــي الجیــــد هــــو الــــذي یهــــتم بــــالظروف المحلیــــة  :مراعــــاة الظــــروف البیئیــــة  -4
بحیــث یتكیــف  الهیكــل التنظیمــي لهــذه التغیــرات كــالتغیرات التــي  ،رات التــي تطــرأ علیهــاوالتغیــ
العاملــة أو نــوع التكنولوجیــا وغیرهــا مــن عناصــر البیئــة المحلیــة  ىاإلنتــاج أو القــو علــى  تطــرأ

 .) 231، 2005، (العمیان
نشـطة ومراعـاة ضرورة تحدید األنشطة الرئیسیة والفرعیـة والثانویـة والتمییـز بـین هـذه األ   5-

مــن حیــث  ،فالهیكــل التنظیمــي الجیــد یعطــي اهتمامــاً  خاصــاً  لألنشــطة الرئیســیة :  توزیعهــا
بحیـث تكـون النشـاطات الرئیسـیة والمهمـة فـي قمـة الهیكـل  ،إداري مناسبمستوى وضعها في 

ووضـــع النشـــاطات األخـــرى بمـــا یـــتالءم مـــع طبیعـــة وموقـــع ، التنظیمـــي أي المســـتویات العلیـــا
 .) 24، 2012، یات اإلداریة داخل التنظیم ( أبو كویكالمستو 

عــدد األفــراد والنشــاطات إلــى  ویشــیر هــذا المفهــوم : ضــرورة مراعــاة نطــاق اإلشــراف المالئــم6- 
ـــاءة ( حـــرب، التـــي یمكـــن للـــرئیس أن یشـــرف علیهـــا ـــدیرها بكف ـــإذا كـــان ، ) 23، 2011، وی ف

ر مــن المســتویات اإلداریــة فهــذا یجعــل النطــاق ضــیقاً  واحتاجــت المنظمــة أن تقــیم عــدداً  أكبــ
 ،ســوف یقــل عــدد المســتویات اإلداریــة فــإن نطــاق واســعا ً أمــا إذا كــان ال، شــكل التنظــیم طــویالً 

ویعكــس الشــكل فكــرة عــن درجــة المشــاركة ، اً أو مفرطحــ اً یصــبح قصــیر سشــكل التنظــیم  كمــا أن
المسـتویات وشـعور العـاملین تباعـد بـین إلـى  فالتنظیم الطویـل یـؤدي ،والحالة النفسیة للعاملین

، ویعطـي حالـة نفسـیة إیجابیـة. تقـاربالإلـى  أما التنظیم القصیر فغالباً ما یؤدي، بقلة أهمیتهم
 .) 298، 2008، ( برنوطي

وهـي العملیـة التـي یعطـي الـرئیس تباع مبدأ التفویض السلیم في الهیكـل التنظیمـي اضرورة 7 -
 المســؤولیات جنبــا ً  وتتماشــى، نجازهــا خــالل فتــرة مــاالحــق فــي القیــام بوظیفــة مــا وإ  للمرؤوســین

وازن والبـد أن یكــون هنــاك تــ،  Dessler,2002,168)جنــب مــع تفـویض  الســلطات ( إلـى 
قدر األعمـال المطلـوب أدائهـا على  أن السلطة المفوضة تكون ىبین السلطة والمسئولیة بمعن

  .) 153، 2010، ( عامر وقندیل 
حیـث یعتبـر الهیكـل التنظیمـي جیـداً  إذا تمكـن المـنظم مـن : كلفة ضرورة مراعاة عنصر الت8 - 

ومــن ثــم یقــرر التقســیمات ، تقــدیر التكــالیف واإلیــرادات المتوقعــة إلنشــاء الوحــدات التنظیمیــة 
أكثــر ممــا ســتكلفه مــن جهــود ونفقــات  ،التنظیمیــة التــي یتوقــع أن تكــون فوائــدها طویلــة األجــل

 .) 231، 2005، (العمیان
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هیاكلهـا اإلداریـة وفقـاً  شـركات المسـاهمة العامـة  أنه من األفضل أن تنظم  حثةالبا ىتر و 
كــل  ىاء عــدد مــن الوحــدات اإلداریــة یتــولإنشــعلــى  التقســیم األفقــي یقــومإن حیــث  ،للتقســیم األفقــي

ممــا ، قــدر كبیــر مــن األهمیــةعلــى  حیــث یعتبــر مبــدأ التخصــص، منهــا القیــام بوظیفــة متخصصــة
فبــدًال مــن بنــاء هیكــل المنظمــة ، كمیــة ونوعیــة العمــل ىویــؤثر إیجابــاً علــ، لإتقــان العمــإلــى  یــؤدي

وفقــاً  للطریقــة الهرمیــة التقلیدیــة التــي یترتــب علیهــا سلســلة طویلــة مــن األفــراد أو الجماعــات الــذین 
بتخطــیط الحمــالت  ىوأخــر ، یــؤدون أجــزاء مــن عمــل المنظمــة ( مثــل قیــام جماعــة ببیــع اإلعالنــات

ویــتم وفقــاً  للتنظــیم ، وجــود هیكــل تنظیمــي مســطحعلــى  فــإن التنظــیم األفقــي یقــوم....) .اإلعالنیــة
ففـي مثـال اإلعالنـات السـابق ، األفقي ترتیب عدد من فرق العمل التي تدیر نفسها بطریقة متوازیة

حـــد فـــرق اإلعالنـــات الـــذي یتكـــون مـــن أفـــراد ذوي مهـــارات مختلفـــة یكـــون مســـئوالً  عـــن كـــل أفـــإن 
  .تخفیض التكالیف وبالتالي یسهل تدقیق األداءعلى  حیث یساعد ذلك، األعمال السابقة

، یوسـف ( دراسة وعالقته بالتدقیق التشغیلي التي تناولت الهیكل التنظیميومن الدراسات 
تطبیــق المراجعــة علــى  عــدم قــدرة المراجعــة الداخلیــة بشــكلها  الحــاليإلــى  توصــلت  التــي) 2002

، ید لالتصاالت داخل التنظیم وعدم تأیید ومساندة اإلدارة العلیاالتشغیلیة بسبب عدم وجود نظام ج
(دراسـة توصـلت بینما  ، وعدم وضوح السلطات الممنوحة للمراجع الداخلي داخل الهیكل التنظیمي

قیــام المــدققین الــداخلیین فــي الشــركات الصــناعیة  ىأن مــدإلــى  ) 2006، الــذنیبات وعبــد الجلیــل
كمـا أن  ،الهیكـل التنظیمـي ال یـزال منخفضـاً  لتشغیلي فیما یتعلق بتقویمالمساهمة العامة بالتدقیق ا

اإلدارة لتطــویر دور المــدققین الــداخلیین فیمــا یتعلــق بتطــویر الهیكــل التنظیمــي  ىنســبة الطمــوح لــد
قیـــام المـــدققین فعـــالً  بتقـــویم ذلـــك  ىبكثیـــر مـــن النســـب الخاصـــة بمـــد ىوهـــذه النســـبة أعلـــ ،مرتفعـــة
  .النشاط

 

 الخطط :  -ثانیا ً 
أهمیتـه منـذ علـى  وقـد جـاء التأكیـد، ضرورة التخطیط اإلداريعلى  لقد اتفق علماء اإلدارة

التــي  ىفــایول ) التخطــیط الفعالیــة األولــ حیــث اعتبــر(، والدة علــم اإلدارة فــي بدایــة القــرن العشــرین
األعمـــال ومـــا زال هـــذا هـــو المنظـــور ألهمیـــة وظیفـــة التخطـــیط فـــي إدارة ، یبـــدأ بهـــا اإلداري عملـــه

  .)  232 ، 2008، (برنوطي

بـــل هـــو أول  ،فـــي العملیـــة اإلداریـــة اً أساســـی اً ومـــن هنـــا یعـــد التخطـــیط بوجـــه عـــام عنصـــر 
مراحلهــا وأحــد ركــائز العمــل المــنظم الرشــید الــذي یجــب أن یتصــف بــه كــل جهــد فــردي أو جمــاعي 

  .) 2، 2009، ومن خالله تتحدد األهداف األساسیة والسیاسات واإلجراءات ( یونس
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وتتطلــب درجـــة عالیــة مــن الدقــة والموازنـــة  ،وتعتبــر عملیــة إعــداد الخطـــة مرحلــة حساســة
بــه ویمكــن تعریــف الخطــة بأنهــا " خطــوات تفصــیلیة یــتم وضــعها بجهــد عقلــي لتحدیــد ســلوك یلتــزم 

وتوصــف الخطــة بالكفــاءة إذا تمكنــت عنــد تطبیقهــا مــن تحقیــق أهــدافها ، العــاملون فــي المســتقبل "
أي ضـرورة مراعـاة ، المنشـأة ن وبتحقیق نتائج إیجابیة تفوق التكـالیف التـي تحملتهـاممكبأقل جهد 

وتعــد عملیــة ،  132-131 )، 2011، تحقیــق التناســب بــین المــدخالت والمخرجــات ( محمــود
 ،اإلطـالقعلـى  تحدید وصیاغة األهداف من أهم الخطوات في عملیة التخطیط إن لم تكن أهمها

 عملیــــــــــة التخطــــــــــیط الالحقــــــــــة س الــــــــــذي تقــــــــــوم علیــــــــــه مراحــــــــــلنظــــــــــراً  ألنهــــــــــا تشــــــــــكل األســــــــــا
)Stanford,2009,80  (.  

  

 األهداف : -ثالثا ً  
، ووضــع العمــل فــي المســتقبل، لمــا ســیكون علیــه الحــال اً موضــوعی اً رســماألهــداف  تشــكل

، 2011، ( محمــودتیــةوافر فــي األهــداف الشــروط اآلوحتــى یســهل تقیــیم أداء المنظمــة البــد أن تتــ
124-126  (:   

كأن تعبـر األهـداف عـن ، : یجب أن تعبر األهداف عن نتائج محددة یجب تحقیقها الوضوح1- 
 .المبیعات من منتج محدد

فـال یكفـي القـول  أن  ،: یجب أن تكون األهداف المحددة یمكن قیاسـها بطریقـة كمیـةالقیاس  -2
 .یاسهاوٕانما یجب ترجمة ذلك في شكل نتائج یمكن ق، الهدف هو تحسین مركز الشركة

: حیــث تســجل األهــداف طویلــة األجــل حتــى یمكــن الرجــوع إلیهــا وعــدم االخــتالف التســجیل 3- 
 .حولها

ألنها تلعب دوراً  ، : حیث یجب أن تغطي األهداف كل مجاالت العمل في المنظمةالشمول  4-
 .في تحقیق رسالة المنظمة ككل رئیسیاً 

وهـذه األهـداف الرئیسـیة  ،أهـداف رئیسـیة : تحدد المنظمـة رسـالتها ثـم تضـع مجموعـةالتناسق -5
تخـتص كـل إدارة أو وحـدة عمـل اسـتراتیجي بهـدف  ،مجموعـة مـن األهـداف الفرعیـةإلـى  تقسم

ومـــن هنـــا یجـــب أن  ،أهـــداف أصـــغر منهـــاإلـــى  قســـموهـــذه األهـــداف الفرعیـــة تُ ، أو أكثـــر منهـــا
 .وأهداف واحدة تتناسق هذه األهداف فیما بینها ألنها تعبر عن منظمة واحدة لها رسالة

: یجـــب أن تلـــزم األهـــداف بتحقیـــق النتـــائج خـــالل فتـــرة زمنیـــة محـــددة ســـواء  االلتـــزام الزمنـــي6- 
 .بالنسبة لألهداف القصیرة أو الطویلة
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حتــى یمكنهــا التكیــف مــع المتغیــرات دون ، : خاصــة بالنســبة لألهــداف طویلــة األجــل المرونــة7-
ســیر علــى  ممــا یفقــدها قــدرتها، وبشــكل متكــرر إعــادة دراســتها وتعــدیلها كــل فتــرةإلــى  الحاجــة

 .العمل التنفیذي

: المقصـود بمشـروعة الهـدف أن یكـون الهـدف المـراد تنفیـذه مـن قبـل الفـرد  مشروعیة الهدف -8
  .أو المنشأة هدفاّ  غیر مخالف للتعالیم الدینیة والعادات والتقالید السائدة في المجتمع

 دراســـة( وعالقتهـــا بالتـــدقیق التشـــغیلي األهـــداف التـــي تناولـــت  الخطـــط و ومـــن الدراســـات 
تطبیـــق علـــى  عـــدم قـــدرة المراجعـــة الداخلیـــة بشـــكلها الحـــاليإلـــى  توصـــلتالتـــي  )2002، یوســـف

بســبب عــدم وجــود معــاییر  ،المراجعــة التشــغیلیة مــن وجهــة نظــر األفــراد الــذین شــملهم االستقصــاء
 التــي أشــارت )2006، ت وعبــد الجلیــلدراســة الــذنیبا(و ،ألداء األنشــطة والعملیــات داخــل الشــركة

قیام المدققین الداخلیین فـي الشـركات الصـناعیة المسـاهمة العامـة بالتـدقیق التشـغیلي مدى  أنإلى 
اإلدارة لتطــویر دور  ىمــا أن نســبة الطمــوح لــدمنخفضــًا، كفیمــا یتعلــق بــالخطط واألهــداف ال یــزال 

بكثیـر مـن  ىوهـذه النسـبة أعلـ ،داف مرتفعـةالمدققین الـداخلیین فیمـا یتعلـق بتطـویر  الخطـط واألهـ
 .مدققین فعالً  بتقویم ذلك النشاطقیام المدى النسب الخاصة ب

 السیاسات :  -رابعا ً 
ـــاهیم  التـــي توجـــه مســـارات جمیـــع وحـــدات  السیاســـات  هـــي مجموعـــة مـــن المبـــادئ والمف

، تلك القضایا بغض النظر عن موقع وزمن مواجهة مثل ،المنظمة بشكل موحد تجاه قضایا معینة
ویسترشــــد بهــــا  ،دي بهــــا اإلدارات فــــي وضــــع خططهــــا الوظائفیــــة والتشــــغیلیةتــــتهات هــــذه السیاســــ

االسترشــاد بهــا التخــاذ القــرارات وعملیــات فــي أي أنهــا تفیــد ، قــراراتهم فــي اتخــاذالمــدیرون جمیعــا ً 
أو  أن تكــــون مســــتوحاة مــــن الهــــدف ات البــــد للسیاســــو  ،التنفیــــذ فــــي ظــــل مواجهــــة قضــــایا محــــددة

 ات وأن تكـون السیاسـ، األهـداف تلـك فـي تحقیـقتسـتخدم وأن ، إلیها المنظمـة ىاألهداف التي تسع
البــد لهــا مــن  اتكمــا أن السیاســ، عملیــة وممكنــة التنفیــذ مــن قبــل الجمیــع ووفقــاً  للمــوارد المتاحــة

أن كمــا ، اتمرونــة مناســبة إلمكانیــة تعــدیلها فــي ظــل مواجهــة ظــروف تســتلزم تعــدیل تلــك السیاســ
البــد أن تكــون عمومیــة تحتــاج مــن متخــذ القــرارات أن یفســرها بموجـــب  اتصــیغة عــرض السیاســ

طر وٕانما هي أُ  ،والسیاسات ال تعطي تفصیالً ، الوضع الذي هو بصدد اتخاذ قرار بشأنه متطلبات
 كما أن أهداف إدارة العـاملین فـي، للضوابط یتحرك خاللها متخذ القرار بحریة إزاء كل حال عامة

، (زیارة بصیغتها المجردة حتى یتم التعبیر عنها عملیاً  في انتهاج سیاسات محددة  ىمنظمة تبقال
2009 ،197 (.  
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  اإلجراءات : -خامسا ً 
یقصــد بــإجراءات العمــل داخــل المنظمــة أنهــا الخطــوات  التفصــیلیة أو المراحــل التــي تمــر 

كمـا أنهــا  ، لكیفیـة القیـام باألعمـال وهـي طــرق محـددة سـلفا ً  ،النهایـةإلـى  بهـا المعاملـة مـن البدایـة
هــي تتــرجم الخطــط والسیاســات و  ، خطــط موضــوعة ألجــل اتباعهــا عنــد القیــام باألعمــال المتكــررة

  .)223، 2011، أسلوب محدد التخاذ القرارات والقیام باألعمال (عصفورإلى  العامة

خل العامــة المــداعلــى  فــإن السیاســات تركــز، التفاصــیلعلــى  وفــي حــین تركــز اإلجــراءات
 ، 2010، (فیـاض وآخـرونة فیها تیولزیادة فاعلیة اإلجراءات ینبغي توافر الصفات اآل، الرئیسیة
( 114:  

 .تحقیق األهدافعلى  أن تساعد  1-

 .التنفیذعلى  معاییر محددة تسهل حصر المسؤولیات والرقابةإلى  أن تستند2-  

 .أو جامدةال أن تكون ثابتة ، أن یتم تحدیثها حسب الحاجة3-  

     أن تتمیز بالبساطة وتتضمن درجة مقبولة من المرونة تتـیح للعـاملین التصـرف فـي الحـاالت 4-  
  .الضروریة وتبعدهم عن شبح الروتین الممل

 

علـى  التخطـیط یركـزإن حیـث  ،تحقیق الهدف هو قلـب عملیـة التخطـیطالباحثة أن  وترى
، مسـتمرة اً ن السیاسـات واإلجـراءات تمثـل كلهـا خططـكمـا أ، كیفیة بلوغ اإلدارة لألهـداف التنظیمیـة

الخطــط  كــونولكــي ت، ولكنهـا مختلفــة عــن بعضــها الــبعض فــي طبیعتهــا وأغراضــها داخــل المنظمــة
  .فإنه ینبغي أن تأتي متسقة ومترابطة وداعمة لبعضها البعض ،المستمرة فاعلة

  

 اإلمكانات المادیة ( األصول ) : - سادساً 
وخاصـة بالنسـبة  ،الشـركةالت والمعدات نسبة كبیرة من إجمـالي أصـول تمثل األجهزة واآل

طویلـة مـن مصـادر الخـدمات  اً كما أنها تعد مصدر ، )38، 2008( غیاضة ، للشركات الصناعیة
ولــیس مــن أجــل إعــادة  ،مــن أجــل المســاعدة والمســاهمة فــي العملیــة اإلنتاجیــة ىاألجــل التــي تقتنــ

همـاً  فـي مولمـا كانـت هـذه األصـول تلعـب دوراً  ، ) 36، 2002، بیعهـا وتحقیـق أربـاح ( جربـوع
العملیــة اإلنتاجیــة ألي شــركة فالبــد مــن االســتخدام األمثــل لهــذه المــوارد وحتــى تكــون رقابــة األداء 

 : ) 44، 2005، ( عیاشو)   115 -114، 2010، ( حجازيیجب اتباع اآلتي علیها فعالة
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كمــا ، لــب الشـراء وتقریـر االسـتالم وفـاتورة المـوردیجـب أن تكـون مشـتریات األصـول مؤیـدة بط -1
  .أن األصول المرتفعة القیمة یتطلب شراؤها اعتماد مجلس اإلدارة

 ،الـدوائر المختصـة یل المبـاني واآلالت والسـیارات لـدىالبد أن تكون هناك وثائق مؤیدة لتسج2- 
ع تصــرف بهــذه دون وجــود أي إشــارة رهــن أو منــ ،الوثــائق تثبــت ملكیــة هــذه األصــول وهــذه

 األصول.

التصـمیم الجیـد للمسـتندات الـذي إلـى  إضـافة، ضرورة حفظ األصل عن طریـق الحصـر والعـد 3-
 .یسهل عملیة الحصر والعد

وســـلطة تســـجیل العملیـــات لتقلیـــل احتمـــاالت ســــرقة  ،الفصـــل بـــین ســـلطة االحتفـــاظ باألصـــل4- 
 .وزیادة فعالیة الرقابة علیها ،األصول

اســبي بحیــث ال ینفــرد شــخص واحــد بالقیــام بعملیــة معینــة مــن بــدایتها حتــى تقســیم العمــل المح5- 
  .مما یتیح ضمان تدقیق هذا العمل ویقلل من فرص الخطأ والغش والتزویر ،نهایتها

  الباحثة أنه عند اقتناء األصول البد من :  ىما سبق تر إلى  إضافة

 .ع أي خطراالحتفاظ باألصول في أماكن مناسبة حمایة لها في حال وقو  -6

الحـــد مـــن عـــدد المتعـــاملین غیـــر المصـــرح لهـــم أن یتعـــاملوا مـــع األجهـــزة المختلفـــة مـــن خـــالل 7- 
تركیـب دائـرة ، أجهـزة إنـذار، مثـل حراسـة وتصـاریح دخـول للمنـاطق الحساسـة ،إجراءات مادیـة

 .تلفزیونیة وكامیرات مراقبة

ـــــه  حمایـــــة اســـــتخدام األصـــــل بحیـــــث ال یحـــــق للشـــــخص اســـــتخدام األصـــــل إال- 8 إذا كانـــــت لدی
  .الصالحیة من خالل استیفاء المستندات المطلوبة

 دراســــة(  وعالقتهــــا بالتــــدقیق التشــــغیلي ومــــن الدراســــات التــــي تناولــــت اإلمكانــــات المادیــــة
تطبیــــق علـــى  عـــدم قـــدرة المراجعـــة الداخلیــــة بشـــكلها الحـــاليإلــــى  التـــي أشـــارت )2002یوســـف، 

بســبب عــدم تــوافر المــوارد  ،لــذین شــملهم االستقصــاءالمراجعــة التشــغیلیة مــن وجهــة نظــر األفــراد ا
  .واإلمكانات الالزمة لتطبیق المراجعة التشغیلیة

  

 اإلمكانات البشریة :سابعاً _
دون إیـالء العنصـر ، الجوانـب المادیـةعلـى  لقد كان التركیز في العملیة اإلنتاجیـة ینصـبُّ 

ري ومـــا وصـــل إلیـــه مـــن االهتمـــام لكـــن التطـــور المعرفـــي واإلدا، البشـــري االهتمـــام الـــذي یســـتحقه
اإلدارة االســتجابة لحاجــات األفــراد ومتطلبــاتهم لــدمجهم فــي العمــل علــى  بالعنصــر البشــري فــرض
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ولیأخـذوا دورهــم فـي إدارة وتوجیـه المـوارد المادیـة باعتبـارهم العنصــر  ،والمنظمـة التـي یعملـون فیهـا
ـــ ـــاجالبّن فبـــدالً  أن یكـــون ، إلدارة نحـــو األفـــرادفتبـــدلت نظـــرة ا، اء والمـــؤثر فـــي العمـــل وعملیـــة اإلنت

العنصر البشري أحد أدوات اإلنتاج أصبح العنصر البشري هدف العملیة اإلنتاجیة والتنظیمیة في 
  .) 13، 2011، أي منظمة ( الكاللدة

فمن هنا احتلت تنمیة الموارد البشریة في اآلونة األخیرة مكانـة بـارزة مـن اهتمـام البـاحثین 
ـــهباعتبارهـــا أحـــد ا ـــة لرفـــع جـــودة العنصـــر البشـــري وتحســـین أدائ اعتبـــار أن علـــى  ،لمـــداخل الفعال

، العنصر البشري هو منتج یجب أن تتوافر له خصائص معینة تجعلـه یتصـف بدرجـة مـن الجـودة
، حیث یدخل في تكوینه وتشكیله العدید من العوامل التي تساهم فـي تحقیـق درجـة جـودة معینـة لـه

والجـزء  ،ة التـي یولـد ویعـیش وینمـو فیهـا الفـردیـیتواجد في البیئة الخارجمن هذه العوامل  اً وٕان جزء
    .) 72، 2009، ه داخل المنشأة ( أحمدتخر في أسلوب إداراته وتنمیاآل

 ألنهــا تجبــر الرؤســاء، مــةهموتعــد عملیــة  تــدقیق أداء العــاملین مــن السیاســات اإلداریــة ال
قدرة الموظف على  وإلصدار حكم موضوعي، هم بشكل مستمریوسؤ متابعة ومالحقة أداء مر على 

ولــذا یجــب أن یكــون هـــذا األداء ، فــي أداء واجباتــه ومســؤولیاته والتحقـــق مــن ســلوكه أثنــاء العمـــل
     .)  85، 2003، مساهمة الفرد في اإلنتاجیة ( ربابعةمدى  ألن ذلك یبین ؛للعمل بكفاءة وفعالیة

أن تمـارس ، فال بـد لهـا استراتیجیاً في المنظمةولما كانت إدارة الموارد البشریة تلعب دورا ً 
  یة حتى تكون عملیة تدقیق األداء فعالة : اآلتالوظائف 

بهــدف تحدیــد ووضــع  ،: وهــي تعنــي جمــع المعلومــات الخاصــة بالوظیفــةتحلیــل الوظــائف  - 1
ـــى  ومـــن المالحـــظ أن كـــل وظیفـــة تنقســـم ،وشـــروطها أو محـــدداتها، الوصـــف الكامـــل لهـــا إل

  .)13، 2008، وكل مهمة تتكون من عدة أنشطة ( أبوزاید ،لمهاممجموعة من ا
: إن عملیــة تخطــیط المــوارد البشــریة هــي العملیــة التــي تســتهدف  تخطــیط المــوارد البشــریة -2

االستخدام األمثل للموارد البشریة المتاحة عن طریق وضع البرامج المناسبة لـذلك فـي إطـار 
د االحتیاجـات المسـتقبلیة مـي للتنبـؤ بالمسـتقبل لتحدیـفهي وسیلة وأداة تر ، خطة زمنیة محددة

 .) 89، 2009، العاملة تحدیداً  دقیقاً  من واقع معاییر ومؤشرات معینة ( أحمد ىمن القو 
: حیــــث تهــــتم المنظمــــات الناجحــــة بعملیــــة اختیــــار  اســــتقطاب واختیــــار وتعیــــین العــــاملین 3-

وهــي مرحلــة تطــویر وكشــف ، ونموهــاالمــوظفین باعتبارهــا عملیــة حاســمة فــي حیــاة المنظمــة 
ــ، عــن مــؤهالت األفــراد المتقــدمین للعمــل  ،المنظمــة(مــن الطــرفین  ن كــالً كمــا أنهــا فرصــة تمكِّ

 .) 23، 2008، اآلخر ( أبو زایدعلى  التعرف )والفرد
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حیث تلعـب األجـور والرواتـب التـي یحصـل علیهـا الفـرد فـي المنظمـة لقـاء األجور والحوافز:  4-
كــان فكریــاً  أو عضــلیاً  دوراً  كبیــراً  فــي تحقیــق الفــرد إلشــباع حاجاتــه  ســواءً جهــده المبــذول 

كما أن هذا األجر أو الراتب ال ، ) 185-175، 2007، ( حمود والخرشةالمادیة والنفسیة 
علـى  یوفر األداء الفعال لألفراد إذ البد من وجـود هیكـل للحـوافز المادیـة التـي تشـجع األفـراد

 فلـو اعتمـدت هـذه الحــوافز ،بـد أن یكـون هــذا الهیكـل محـدد بطریقـة واضــحةوالاألداء الفعـال 
ولــو اعتمــدت ، أهــداف الشــركة فالبــد أن تكــون أهــداف الشــركة محــددة بطریقــة واضــحةعلــى 

 ,Pettinger, 2007جودة األداء فالبد أن یكون  األداء قابالً  للقیاس (على  هذه الحوافز
440 (. 

من  ث یلعب تقییم أداء العاملین دوراً  مهماً في نجاح المؤسسة ككلحیتقییم أداء العاملین :  5-
، كما أنه یساعد في  تصحیح االنحرافات، وتقلیل معدل دوران العاملین، حیث زیادة اإلنتاجیة

 )   Qudah and Momanil, 2011,254واكتشاف قدرات األفراد(

د البشــریة تعــد الكــوادر  والمــوار إعــداد وتــدریب وتطــویر  نإحیــث تــدریب وتطــویر العــاملین : 6 -
كمـا ، )  34، 2012، ( الحریـري تقـوم بهـا إدارة المـوارد البشـریة الحدیثـة مهمـةوظیفة إداریـة 

، تحســـین أدائهـــمعلـــى  كســـابهم مهـــارات وتلقیـــنهم مفـــاهیم تســـاعدإأن تـــدریب العـــاملین یشـــمل 
ل ابتكــار أســالیب الشــركة فــي تحقیــق أهــدافها مثــعلــى  والشــك أن هــذا التــدریب یــنعكس آثــاره

  .) Rue and syars,2003,229تحسین جودة المنتجات والخدمات وتقلیل الفاقد ( ، إنتاج

، :  یتطلب تحدید االختصاصات والمسؤولیات تقسیم العملتحدید االختصاصات والصالحیات-7
أي عـدم الجمـع بـین إنشـاء أي ، أي یجب أن ال یستأثر شخص بعملیة ما مـن أولهـا آلخرهـا

اإلدارة توزیــع العمــل علــى  لــذا، واالحتفــاظ باألصــول المترتبــة علیهــا والمحاســبة عنهــا عملیــة
ك بســبب مــا یحققـه موظــف مــن لـبشـكل یضــمن رقابـة ذاتیــة أو تلقائیــة أثنـاء تنفیــذ العملیــة وذ

 .)43، 2010، وبالتالي تتضاءل فرص التالعب والغش (عیاش، موظف آخرعلى  رقابة
كـل  مـنووقـایتهم  ،تـوفیر األمـن والصـحة للعـاملینإلـى  وهـي تهـدف صیانة الموارد البشریة : -8

  )9، 2012، قدراتهم العقلیة والعضلیة وتأهیلهم بأسالیب عالجیة(عودةعلى  من شأنه التأثیر

التنظیمـي الـذي توضـع فیـه مسـتوى إن الموقع إدارة الموارد البشریة في الهیكل التنظیمي : 9- 
نــه ال یمكــن اقتــراح إوحیــث ، نجاحهــاعلــى  مهــممنشــأة لــه أثــر إدارة المــوارد البشــریة فــي أیــة 

ولكـن مـن األفضـل أن ، نموذج ثابت لموقع إدارة المـوارد البشـریة وحجمـه فـي كافـة المنشـآت
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أتم على  نها من أداء رسالتهاوهذا یمكِّ  ،اتصال مباشر مع اإلدارة العلیاعلى  یكون موضعها
  .) 13، 2007، رى (صیاموجه تجاه اإلدارة العلیا واإلدارات األخ

  

 : اآلتیة أداء األفراد من خالل الظواهرعلى  أن الحكمالباحثة إضافة لما سبق  وترى

العالقـــات حســـن علـــى  یـــدلفهـــذا ، تجـــاوب العـــاملین معـــاً  ومـــع المشـــرفین والرؤســـاءمـــدى  10-
 .( العمل بروح الفریق ) اإلنسانیة من عدمه

ــــراد إذ  -11 ــــدلن ارتفــــاع إمعــــدل دوران األف ــــى  هــــذا المعــــدل ی ــــارین ال عل أن األشــــخاص المخت
 .یتناسبون مع األعمال الموكلة إلیهم

 .توفیر الخدمات الترفیهیة للعاملین بالمشروعمدى   12-

تناقـــات أو اإلســـراف فـــي االخعلـــى  ممـــا یـــدل ،العاملـــة أو الـــنقص فیهـــا ىالزیـــادة فـــي القـــو   13-
  .العاملة ىتخطیط القو 

 

، یوسـف دراسـة( وعالقته بالتـدقیق التشـغیلي لت العنصر البشري ومن الدراسات التي تناو 
تطبیـــق المراجعـــة علـــى  عـــدم قـــدرة المراجعـــة الداخلیـــة بشـــكلها الحـــاليإلـــى  توصـــلت التـــي )2002

التشغیلیة من وجهـة نظـر األفـراد الـذین شـملهم االستقصـاء بسـبب عـدم تـوافر األعـداد الالزمـة مـن 
ع لتحســینها وعـدم تــوافر إدارة العملیـات فــي العمـل مــع المراجـ وعـدم رغبــة العـاملین فــي، المـراجعین
عــدم تــوافر روح التعــاون بــین إلــى  باإلضــافة، مــدرائهم فــي فحــص ومراجعــة عملیــاتهم ىالجدیــة لــد

قیـام مـدى  أنإلـى  2006 )، ( دراسة الذنیبات وعبـد الجلیـلتوصلت بینما ، األفراد  داخل التنظیم
الصناعیة المسـاهمة العامـة بالتـدقیق التشـغیلي فیمـا یتعلـق بتقـویم  المدققین الداخلیین في الشركات

نشاط األفراد ال یزال منخفضاً ، كما أن نسبة الطموح لدي اإلدارة لتطویر دور المدققین الـداخلیین 
قیـام مـدى فیما یتعلق بتطویر ذلك النشـاط مرتفعـة وهـذه النسـبة أعلـي بكثیـر مـن النسـب الخاصـة ب

التـي اقترحـت بضـرورة  ) Khalili et.al. ,2012دارسـة و  ( ،تقـویم ذلـك النشـاطالمـدققین فعـالً  ب
مــع ضـــرورة إبـــداء ، عمــل دورات تدریبیـــة لألفــراد لتطـــویر مهــاراتهم فیمـــا یخـــص التــدقیق التشـــغیلي

  .اهتمام بالمدیرین المهنیین في المستویات العلیا
 

    أنظمة الرقابة المتبعة : - ثامنا ً 
كمــا أن مــن مســؤولیاتها  ،منشــأة إقامــة نظــام ســلیم للرقابــة الداخلیــةعــاتق إدارة العلــى  یقــع

عـاتق  إدارة علـى  یقـع قـانوني وهنـاك التـزامٌ ، هذا النظام والتأكد من سـالمة تطبیقـهعلى  المحافظة
ولــــیس مــــن ، المنشــــأة بإمســــاك حســــابات منتظمــــة وبصــــفة خاصــــة فــــي حــــال الشــــركات المســــاهمة
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، 2002 ، ( جربـوعوجود نظـام سـلیم مـن الرقابـة الداخلیـة المتصور وجود حسابات منتظمة بدون 
 وهــي تحقیــق كفــاءة وفعالیــة ؛أهــداف رئیســیة ةوالشــك أن نظــام الرقابــة الداخلیــة لــه ثالثــ، ) 155

  .واالستجابة للقوانین والتعلیمات، ومصداقیة التقاریر المالیة، العملیات

(Amude and Inange, 2011, 42) 

والبـد أن تكـون ، كأي نظام له من المقومـات مـا تسـاعد فـي فعالیتـه ونظام الرقابة الداخلیة
نظام الرقابة على  وال یوجد فیها أي قصور حتى  ال ینعكس ذلك ،هذه المقومات مرتبطة ببعضها

ونظــام محاســبي دقیــق یــوفر لــإلدارة ، ویحــد مــن فعالیتــه ومــن هــذه المقومــات هیكــل تنظیمــي كــفء
ـــة ، ت مـــن التلـــف والضـــیاعالحمایـــة الالزمـــة لألصـــول والســـجال وكـــذلك تعتمـــد فعالیـــة نظـــام الرقاب

نظــام إلــى  إضــافة، كفــاءة المــوظفین ووضــع الرجــل المناســب فــي المكــان المناســبعلــى  الداخلیــة
تـــدقیق العملیـــات المحاســـبیة والمالیـــة ومنـــع األخطـــاء والغـــش واكتشـــافها إلـــى  ضـــبط داخلـــي یهـــدف

  .) 2011-209، 2006، (المطارنة

نظام الرقابة الداخلیة بأنه مجموعة من السیاسات واإلجـراءات التـي تصـمم ویمكن تعریف 
، )Elder et. al.  ،2010 ،291لتزویـد اإلدارة بتأكیـد معقـول بـأن الشـركة قـد حققـت أهـدافها (

ومـــن ثـــم تحقیـــق  األهـــداف ، ولكـــي یحقـــق النظـــام الرقـــابي فعالیتـــه فـــي تحقیـــق التـــدقیق التشـــغیلي
  :  ) 492-488،  2012( عواد ، صائص اآلتیةفیه الخ المنشودة البد أن تتوافر

أي یجــب أن یكــون النظــام الرقـــابي مــة النظــام الرقــابي مــع طبیعــة وحجــم النشــاط : ءمال1-  
كما أن النظام الرقـابي ، متدرجاً  في أهمیته تبعاً  ألهمیة وكبر حجم المنظمة أو  المشروع 

ختلــف عمــا تتبعــه اإلدارات األدنــى الخــتالف الــذي تتبعــه اإلدارة العلیــا یختلــف أو یجــب أن ی
حیـث نجـد أن اإلدارة العلیـا تراقـب المسـائل المهمــة أو  ،طبیعـة النشـاط الـذي تراقبـه كـل منهـا

 .ة جزئیةإال أن اإلدارات األدنى تراقب أنشط، ستراتیجیة التي تخص المنظمة ككلاال

د للتأكـد مـن أن النتـائج الفعلیـة ِجـوُ  حیـث أن النظـام الرقـابي أن یكون النظام الرقـابي مرنـاً  :2- 
المســتقبل ویتنبــأ بمــا ســیكون إلــى  وهــو ینظــر دائمــا ً ، لــألداء تطــابق تلــك المخططــة مــن قبــل

ولـذلك البـد أن یتسـم النظـام ، هـذا األسـاسعلـى  وبالتـالي یضـع معـاییره ،علیه هذا المسـتقبل
ظــروف علــى  اجهــة مــا یطــرأوٕاال أصــبح عــاجزاً عــن مو ، الرقــابي بالمرونــة والقابلیــة للتعــدیل

ومرونــة النظــام الرقــابي تعنــي أن المعــاییر الموضــوعة  قابلــة ، التنفیــذ مــن تطــورات وتغیــرات
 .للتالؤم والتكیف مع ظروف العمل أو التنفیذ

أهـداف النظـام االقتصـادي هـو تحقیـق الـوفر إن : حیـث أن یكون النظام الرقـابي اقتصـادیاً  3- 
تشــاف األخطــاء أو االنحرافــات التــي ســیترتب علیهــا أي زیــادة االقتصــادي فــي التنفیــذ أي اك
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والنظام الرقـابي الـذي یكلـف اإلدارة مبـالغ طائلـة ، في التكالیف عما هو مخطط أو متوقع له
وبالتالي فإن تكلفة النظام الرقابي الفعال یجب أن یقـل ، یهدف لتوفیرها یكون نظاماً  فاشال ً 
  .ظامعن الوفورات التي یحققها ذلك الن

: أي لیســـت العبـــرة بوجـــود النظـــام بـــل أن یتســـم النظـــام الرقـــابي بالوضـــوح وســـهولة الفهـــم 4- 
كما یجـب أن یتضـمن معـاییر رقابیـة واضـحة لیسـهل  تعـدیلها بـل ، بإمكانیة تطبیقه ونجاحه

ویجــب أن تكــون أســالیب مباشــرته مفهومــة مــن قبــل ، وتبــدیلها  كلمــا اقتضــت الحاجــة لــذلك
ن هنـاك الكثیـر مـن األسـالیب اإلحصـائیة والریاضـیة والخـرائط البیانیـة إیـث ح، أجهزة الرقابة

وبالتـالي یصـبح النظـام الرقـابي عقبـة بـدالً  مـن ، المعقدة وخرائط نقط التعادل غیـر مفهومـة 
  .ألداء أفضلا ً أن یكون عامالً  مساعد

مســایرة علــى  قدرتــهمــدى : تقــاس كفــاءة النظــام الرقــابي بأن یتســم النظــام الرقــابي بالســرعة 5-  
ذلك كلمـا كانـت الفتـرة الزمنیـة الواقعـة بـین تنفیـذ األداء وبـین أعمـال لـو  ،التنفیذ الفعلي لألداء

وهـذا  ،النظام الرقابي قصـیرة كلمـا أمكـن سـرعة اكتشـاف األخطـاء واالنحرافـات قبـل تفاقمهمـا
مواجهتهــا علــى  أو العوامــل التــي أدت إلیهــا ممــا یســاعد ،یكــون قبــل وقوعهــا ومعرفــة أســبابها

وذلــك عكــس مــا إذا تمــت ، أو قبــل أن تحــدث آثارهــا الســلبیة فــي مســار التنفیــذ ،قبــل وقوعهــا
  .الرقابة بعد تنفیذ األداء بفترة طویلة

كلمــا كــان النظــام كــذلك كلمــا كــان نظامــاً  دقیقــاً  أن یتســم النظــام الرقــابي بالموضــوعیة : 6-  
ولكـي یكـون ، یحقق أهدافـه المنشـودة بكفـاءة وفعالیـةأن یؤتي ثماره الموجودة أو على  وقادراً 

  .أحكام واقعیةعلى  سالنظام الرقابي موضوعیاً  یجب أن یؤسَّ 

 فالرقابــة لیســت ســیفاً  مســلطا ً  أن یكــون النظــام الرقــابي تصــحیحیاً  ولــیس عقابیــاً  فقــط :  -7
علــى  العقــاب وٕانــزال ،رقــاب العــاملین فــي الجهــاز اإلداري تهــدف فقــط لتصــید األخطــاءعلــى 

ـــة یجـــب أن تـــتم بطریقـــة یشـــعر بهـــا العمـــال إحیـــث ، ولین مـــن بیـــنهمؤ مســـال ن الرقابـــة الفعال
أدائهم وتنشیط الحوافز وتشجیع المبادأة مستوى تحسین في  ا أداة لمساعدتهمهوالموظفون بأن

  .ولیست أداة إرهاب وتخویف لهم، ورفع الكفاءة اإلنتاجیة لهم

لنجــاح هــذا النظــام البــد أن تتــواله عناصــر تتســم  ر أمینــة واعیــة :الرقابــة عناصــ ىأن تتــول8-  
وأن تكـون واعیـة ومدركـة  ،أسـس واقعیـة وموضـوعیةعلـى  وتؤسس أحكامهـا ،بالثقة واألمانة

وعناصــر ومعــاییر وأهــداف  ،للمهمــة التــي تباشــرها  مــن حیــث نوعیــة األعمــال محــل الرقابــة
 .قدر من الخبرة والتخصصعلى  الرقابة وأن تكون
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ال یقتصـر دور فیجـب أ اتخاذ إجراءات أو قرارات تصحیحیة :على  أن یعمل النظام الرقابي9-  
بــل یجــب أن ، مجــرد اكتشــاف األخطــاء أو االنحرافــات ومعرفــة أســبابهاعلــى  النظــام الرقــابي

  .یقوم بدراستها وتحلیل واقتراح أنسب الحلول لها

وأخیـراً  فـإن الرقابـة البـد وأن تتناسـب  :لسـائدم الرقابي مع نمط التنظـیم االنظا شىایتمأن 10- 
هو متاح من خطوط االتصـال ما وكذلك مع ، مع حدود السلطة المفوضة للمختص بالرقابة

فـــع التقـــاریر الرقابیـــة أساســـها تر علـــى  والتـــي، كانـــت رســـمیة أم غیـــر رســـمیة بالمنظمـــة ســـواءً 
 .ىمستو ولیة الخاصة بكل ؤ وتحدد المس

  

 :تیةلفعال البد أن یتصف بالصفات اآلأن النظام الرقابي االباحثة  ىتر ما سبق إلى  وٕاضافة 

أن یعكــس نظــام الرقابــة الداخلیــة الهیكــل التنظیمــي الــذي یوضــح طبیعــة العالقــات بــین أفــراد 1-  
 .التنظیم وحدود ونطاق االختصاصات والمسؤولیات

ـــین عـــدة بـــل یجـــب تقســـ، ضـــرورة أن ال ینفـــرد شـــخص معـــین بإنجـــاز عملیـــة بأكملهـــا  2- یمها ب
 .بقصد أو غیر قصد حتى یتم اكتشاف الخطأ سواءً ، أشخاص

تــه عنــد أومكاف، وذلــك لمحاســبته عنــد التقصــیر، تحدیــد المســؤولیة لكــل فــرد داخــل المؤسســة  3-
 .أكمل وجهعلى  القیام بعمله

مــع تبنــي نظــام ، االهتمــام بالجانــب اإلنســاني للعــاملین مــن حیــث تــدریبهم التــدریب المناســب  4-
 .وغرس روح الجماعة، عادل للحوافز

 .المستقبلإلى  ضرورة أن ینظر النظام الرقابي   -5
  

( دراسـة  وعالقتهـا بالتـدقیق التشـغیلي  ومن الدراسات التي تناولت أنظمـة الرقابـة الداخلیـة
عـة لشـرطة األقسام التابعلى  هناك رقابة إداریة بشكل دائمأن إلى  توصلتالتي ) 2003، النمیان

( دراســة أبــو و، المنــاطق وأن حســن أداء شــرطة المنطقــة یرجــع لكفــاءة العــاملین فیهــا وٕاخالصــهم
تحقیق الرقابة المالیة واإلداریة للمهام التي أنشـئ مستوى تدني إلى  التي توصلت )2006، هداف

دراسـة (إلداریـة و) من قانون دیوان الرقابة المالیـة وا 3من اجلها والمشار إلیها بنص المادة رقم ( 
قیام المدققین الداخلیین في الشركات مدى  نأإلى  توصلتالتي  )   2006،الذنیبات وعبد الجلیل

الصـــــناعیة المســـــاهمة العامـــــة بالتـــــدقیق التشـــــغیلي فیمـــــا یتعلـــــق بتقـــــویم  أنشـــــطة الرقابـــــة ال یـــــزال 
ن فیمـا یتعلـق بتطـویر اإلدارة لتطـویر دور المـدققین الـداخلیی ىمنخفضاً ، كما أن نسبة الطمـوح لـد
قیام المدققین فعالً  بتقویم مدى بكثیر من النسب الخاصة ب ىذلك النشاط مرتفعة وهذه النسبة أعل
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أن تـــوفر خصـــائص البیئـــة التقنیـــة إلـــى  توصـــلتالتـــي ) 2007، (دراســـة القطـــانيو ،ذلـــك النشـــاط
 –مـــة ءالمالخصـــائص  –وتكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي المصـــارف األردنیـــة (الخصـــائص اإلداریـــة 

ؤثر بدرجــة عالیــة جــداً  فــي حجــم المخــاطر التشــغیلیة التــي تتعــرض لهــا تــوخصــائص الســالمة ) 
أن إلـى  توصـلتالتـي ) 2011، دراسة الصـواف(و ،أنظمة الرقابة الداخلیة في المصارف األردنیة

ات أنظمة الرقابة محكمة بمكوناتها ویتم تطبیقها في ضوء حجم المصـرف وطبیعـة عملـه والمتطلبـ
نــه توجــد عالقــة ارتباطیــه معنویــة وقویــة بــین المتغیــر أكمــا ، التنظیمیــة والقانونیــة التــي تتــوفر فیــه

) مـن الثـاني (إدارة الخطـر فـي المصـرف ) والمتغیـرأنـواع المخـاطر التشـغیلیةعلى  األول (التعرف
  .ي المصرف تقلل من الخطر التشغیليكما أن قوة أنظمة الرقابة ف، خالل التحلیل
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  مقدمة :
تعتبر منهجیة البحث وٕاجراءاتها محـوراً  رئیسـیاً  یـتم مـن خاللـه إنجـاز الجانـب التطبیقـي 

ـــتم الحصـــول، مـــن الدراســـة ـــى  وعـــن طریقهـــا ی ـــة إلجـــراء التحلیـــل اإلحصـــائي عل البیانـــات المطلوب
ي وبالتــال، عالنتــائج التــي یــتم تفســیرها فــي ضــوء أدبیــات الدراســات المتعلقــة بالموضــو إلــى  للتوصــل

یتنـــاول هـــذا و  ،) 75، 2012، تحقیقهـــا( أبـــو عطیـــويإلـــى  ىتحقـــق الدراســـة األهـــداف التـــي تســـع
وخصـــائص وســـمات عینـــة الدراســـة  ، مجتمـــع الدراســـة وعینتهـــاو  ، الفصـــل وصـــفًا لمـــنهج الدراســـة

كمــــا یتضــــمن هــــذا الفصــــل ، وصــــدقها وثباتهــــا، وكــــذلك أداة الدراســــة المســــتخدمة وطــــرق إعــــدادها
المعالجـــــات  وأخیـــــراً ، إلجـــــراءات التـــــي  اســـــتخدمت فـــــي تقنـــــین أدوات الدراســـــة وتطبیقهـــــاوصـــــفاً ل

  .اإلحصائیة  التي تم االعتماد علیها في تحلیل الدراسة

  منهج الدراسة :
باعتبـاره أنسـب المنـاهج فـي دراسـة الظـاهرة محـل ، تم استخدام المـنهج الوصـفي التحلیلـي

  :تیةانویة واألولیة اآلالث وتم جمع البیانات من المصادر ، الدراسة
  المصادر الثانویة :1-

 الكتب والمراجع العربیة واألجنبیة. §

  .عربیة وأجنبیة مةاألبحاث المنشورة في مجالت علمیة محكّ  §
 المصادر األولیة : 2-

استخدام برنامج التحلیل اإلحصائي تم ولقد ، : كأداة رئیسیة في البحث االستبانة §
)SPSS  ومن ثم استخدام االختبارات اإلحصائیة المناسبة ، االستبانة) في تفریغ وتحلیل

 .الختبار فرضیات الدراسة

 مجتمع الدراسة وعینتها : 

كــانوا  ســواءً  ،كات المســاهمة العامــة فــي قطــاع غــزةشــر  يلقــد ضــم مجتمــع الدراســة مــوظف
علــى  كیــزولكــن تــم التر  ،ن وغیــرهمیمــدراء شــركات أو مــدراء مــالیین أو محاســبین أو مــدققین داخلیــ

أسلوب المسح الشامل في اختیار عینة الدراسـة وبالتـالي على  ولقد تم االعتماد ، المحاسبین منهم
 ، ) شـركة21(والتي بلـغ عـددها   ،كات المساهمة العامة في قطاع غزةفقد شملت العینة جمیع شر 

وبعـــد ، انة) اســـتب42وتـــم اســـترداد (، جمیـــع أفـــراد عینـــة الدراســـةعلـــى  تـــم توزیـــع االســـتبانة  حیـــث
، علیهمـــا نظـــراً  لعـــدم تحقـــق الشـــروط المطلوبـــة لإلجابـــة  اثنتـــین تفحـــص االســـتبانات تـــم اســـتبعاد

  .) استبانة 40وبالتالي فإن عدد االستبانات الخاضعة للدراسة (
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  :یأتيتبین خصائص وسمات عینة الدراسة كما  اآلتیةوالجداول 
  المعلومات الشخصیة : - أوال ً 

 الوظیفي : ىالمسم §

مـــدیر لهـــم "  الـــوظیفيالمســـمى % مـــن عینـــة الدراســـة 12.5)  أن  2ین جـــدول رقـــم (یبـــ
% مــن عینــة  40و ، "مــدیر مــاليلهــم "  الــوظیفيالمســمى % مــن عینــة الدراســة 7.5و ،" شــركة

لهـــم  الـــوظیفيالمســـمى % مـــن عینـــة الدراســـة 7.5و، " محاســـبلهـــم "  الـــوظیفيالمســـمى الدراســـة 
إلـى  ممـا یشـیر، " غیـر ذلـكلهـم "  الـوظیفيالمسـمى لدراسـة % من عینة ا32.5و، "مدقق داخلي"

  .أكبر قدر من مصداقیة النتائجعلى  تنوع أفراد العینة للحصول 

  
  )2جدول (

  الوظیفي ىالمسم توزیع عینة الدراسة حسب متغیر

  النسبة المئویة  التكرار  الوظیفيالمسمى 
 12.5 5  مدیر شركة
 7.5 3  مدیر مالي
 40 16  محاسب

 7.5 3  داخلي مدقق
 32.5 13  غیر ذلك
   100 40  المجموع

 

  المؤهل العلمي  :   §

 ،"  دبلوم متوسط% من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي " 12.5)  أن  3یبین جدول رقم (
% من عینة الدراسة مؤهلهم 17.5و، " بكالوریوس% من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي "65و

إلى  وهذا یشیر، خرى" أمؤهالت الدراسة مؤهلهم العلمي "نة % من عی 5و، " ماجستیرالعلمي "
  .االستبانةعلى  أن المستجیبین لدیهم مؤهالت مناسبة لإلجابة
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  )3جدول رقم (
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي

  النسبة المئویة  التكرار  المؤهل العلمي
 12.5 5  دبلوم متوسط
 65 26  بكالوریوس
 17.5 7  ماجستیر
  5 2  غیر ذلك
   100 40  المجموع

  

  عدد سنوات الخبرة : §
   5عدد سنوات الخبرة " أقل من % من عینة الدراسة بلغ  10)  أن 4یبین جدول رقم (

، سنوات "10إلي أقل من 5 عدد سنوات الخبرة " من % من عینة الدراسة بلغ 37.5و، سنوات "
%  25و، سنة " 15إلي أقل من 10من  عدد سنوات الخبرة "% من عینة الدراسة بلغ 27.5و

أن معظم أفراد إلى  وهذا یشیر، سنة فأكثر " 15عدد سنوات الخبرة " من عینة الدراسة بلغ 
  .العینة لدیهم خبرة كافیة في مجال عملهم

  )4جدول رقم (
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة

  النسبة المئویة  التكرار  عدد سنوات الخبرة
 10 4  سنوات   5قل من أ
 37.5 15  سنوات10إلي أقل من 5 من 
 27.5 11  سنة 15إلي أقل من 10من 

 25 10  سنة فأكثر 15
   100 40  المجموع

  

  ثانیاً  معلومات عن الشركة :

  مدة ممارسة الشركة لنشاطها : §
إلى  مدة ممارستها لنشاطها "من سنة % من الشركات بلغت 15)  أن  5یبین جدول رقم (  

أقل إلى  سنوات 5من لنشاطها " مدة ممارستها% من الشركات بلغت 17.5و ،سنوات " 5أقل من 
أقل من إلى  سنوات 10من مدة ممارستها لنشاطها "% من الشركات بلغت  20، سنوات " 10من 
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إلى  مما یشیر، سنة فأكثر" 15مدة ممارستها لنشاطها "% من الشركات بلغت 47.5و، سنة " 15
  .علیها الدراسة لیلة، وهذا یجعلها صالحة ألن ُتجرىة ممارسة الشركات لعملها لیست قأن مد

   )5جدول رقم (
  مدة ممارسة الشركة لنشاطها

  النسبة المئویة  التكرار  مدة ممارسة الشركة لنشاطها
  15 6  سنوات 5أقل من إلى  من سنة 

 17.5 7  سنوات 10أقل من إلى  سنوات 5من 
 20 8  سنة 15أقل من  إلى سنوات 10من 

 47.5 19  سنة فأكثر   15
 100 40  المجموع

  القطاع االقتصادي الذي تنتمي إلیه الشركة :  §

القطاع االقتصادي الذي تنتمي إلیه هو % من الشركات  15)  أن 6یبین جدول رقم (  
ع القطاع االقتصادي الذي تنتمي إلیه هو " قطا% من الشركات 15و، "القطاع الصناعي "

القطاع االقتصادي الذي تنتمي إلیه هو " قطاع البنوك % من الشركات 37.5و، التأمین"
القطاع االقتصادي الذي تنتمي إلیه هو " قطاع % من الشركات 20و ، والمؤسسات المالیة "

، القطاع االقتصادي الذي تنتمي إلیه هو "قطاع االستثمارات"% من الشركات 12.5و، الخدمات"
  .تنوع القطاعات التي تنتمي إلیها الشركات الخاضعة للدراسةوهذا یشیر ل

  )6جدول رقم (
  القطاع االقتصادي الذي تنتمي إلیه الشركة

  النسبة المئویة  التكرار  القطاع االقتصادي الذي تنتمي إلیه الشركة
 15 6  القطاع الصناعي
 15 6  قطاع التأمین

 37.5 15  قطاع البنوك والمؤسسات المالیة
 20 8  الخدمات قطاع

 12.5 5  قطاع االستثمارات
   100 40  المجموع
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  رأس مال الشركة  : §

إلى    500,000رأس مالهم " من % من الشركات بلغ 12.5)  أن  7یبین جدول رقم (   
أقل من إلى  1000,000رأس مالهم " من % من الشركات بلغ 15، $"1000,000أقل  

  .$  فأكثر " 2000,000رأس مالهم " لغ % من الشركات ب27.5و ،$" 2000,000
  

  )7جدول رقم (
  رأس مال الشركة  

  النسبة المئویة  التكرار  رأس مال الشركة  
 12.5 5  $1000,000أقل  إلى    500,000من 
 15 6  $ 2000,000أقل من إلى  1000,000من 

 72.5 29  $  فأكثر 2000,000
   100 40  المجموع

  

  یوجد مدقق داخلي : §

% 17.5و، % من الشركات یوجد لهم " مدقق داخلي " 82.5 )  أن  8جدول رقم (یبین 
وٕان وجود مدقق داخلي لمعظم الشركات الخاضعة ، " مدقق داخلي من الشركات ال یوجد لهم "

  . وضع الشركةعلى للدراسة ینعكس إیجابا ً 
   )8جدول رقم (

  وجود مدقق داخلي

  ةالنسبة المئوی  التكرار  وجود مدقق داخلي
 82.5 33  موجود

 17.5 7  غیر موجود
   100 40  المجموع

  

  ًا:تبعیة المدقق الداخلي إذا كان موجود §

المدقق الداخلي لها إلى " الجمعیة % من الشركات یتبع 12.5)  أن  9یبین جدول رقم (
% 20و، المدقق الداخلي لها إلى " مجلس اإلدارة "% من الشركات یتبع  47.5و ،العمومیة "

المدقق % من الشركات یتبع 20و، المدقق الداخلي لها إلى " المدیر العام "لشركات یتبع من ا
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تنوع تبعیة المدقق الداخلي في الشركات إلى  وهذا یشیر، "اخلي لها إلى " المدیر المالي الد
  كما یتأثر استقالل المدقق الداخلي بمدى تبعیته .،  الخاضعة للدراسة

   )9جدول رقم (
  قق الداخليتبعیة المد

  النسبة المئویة  التكرار  تبعیة المدقق الداخلي
 12.5 5  الجمعیة العمومیة
 47.5 19  مجلس اإلدارة
 20 8  المدیر العام
 20 8  المدیر المالي

   100 40  المجموع

  

  أداة الدراسة :
  :اآلتيوقد تم إعداد االستبانة على النحو 

  جمع البیانات والمعلومات. جل استخدامها فيأإعداد استبانة أولیة من 1-

 متها لجمع البیانات.ءجل اختبار مدى مالأعرض االستبانة على المشرف من -2

 تعدیل االستبانة بشكل أولي حسب ما یراه المشرف.3-

والـــذین قـــاموا بـــدورهم بتقـــدیم النصـــح  ،تـــم عـــرض االســـتبانة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین4-
 وتعدیل وحذف ما یلزم. ،واإلرشاد

  .ما یلزمء دراسة اختباریه میدانیة أولیة لالستبانة وتعدیل إجرا5-

  :، هماقسمینإلى  ولقد تقسیم االستبانة، جمیع أفراد العینةعلى  توزیع االستبانة -6

  
 .فقرات 8: یتكون من البیانات الشخصیة لعینه الدراسة ویتكون من  القسم األول •

وتم  ،شركات المساهمة العامة في قطاع غزةواقع التدقیق التشغیلي في تناول ی :القسم الثاني •
 أتي:محاور كما ی ةخمستقسیمه إلى 

 .فقرات 9ویتكون من  ، الهیكل التنظیمي: یناقش  المحور األول –

 .فقرة 14ویتكون من  ، الخطط واألهداف: یناقش  المحور الثاني –
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 .فقرات 6ویتكون من ، السیاسات واإلجراءات: یناقش  المحور الثالث –

 .فقرة 14ویتكون من  ، اإلمكانات المادیة والبشریة: یناقش  الرابعالمحور  –

  .فقرات 9ویتكون من  ، أنظمة الرقابة المتبعة : یناقش المحور الخامس –

  )10وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  حسب  مقیاس لیكارت كما هو موضح في جدول رقم (
   )10جدول رقم (

  مقیاس لیكارت الخماسي

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  بشدة موافق   التصنیف
 1 2 3 4 5  الدرجة

  

  انة :صدق االستب
كما یقصد  ،عدت لقیاسهصدق االستبانة یعني التأكد من أنها سوف تقیس ما أُ 

بالصدق " شمول االستبانة لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناحیة، ووضوح 
، 2012، ( أبو ناهیة نیة، بحیث تكون مفهومة لكل من یستخدمها"فقراتها ومفرداتها من ناحیة ثا

  :  من صدق أداة الدراسة كما یليوقد تم التأكد )  63

  االستبانة بطریقتین :م التأكد من صدق فقرات : ت انةصدق فقرات االستب §

 الصدق الظاهري لألداة ( صدق المحكمین) : 1-

تألفـــت مـــن  ،علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــینتـــم عـــرض أداة الدراســـة فـــي صـــورتها األولیـــة    
ـــة التدریســـیة فـــي الجامعـــة اإلســـالمیة وجامعـــة االزهـــر وجامعـــة 10( ) أعضـــاء مـــن أعضـــاء الهیئ

) أســماء المحكمــین الــذین 2ویوضــح الملحــق رقــم (، خــرىأفلســطین وجامعــة غــزة وكلیــات جامعیــة 
جیهـات التـي أبـداها المحكمـون  إلـى المالحظـات والتو  واستناداً ، قاموا مشكورین بتحكیم أداة الدراسة

 ،حیـث تـم تعـدیل صـیاغة بعـض العبـارات، مـونتم إجراء التعدیالت التي اتفق علیهـا معظـم المحكِّ 
 .وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها

  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة2-

) 20(  تــم حســاب االتســاق الــداخلي لفقــرات االســتبیان علــى عینــة الدراســة البــالغ حجمهــا
  مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمحور التابعة له كما یلي: 
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  الهیكل التنظیمي:  الصدق الداخلي لفقرات المحور األول §

الهیكل )  یبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول (11جدول رقم (
والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى  ، قراته) والمعدل الكلي لفالتنظیمي
كبر من أالمحسوبة  rوقیمة  )0.05(قل من أحیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة  )،0.05داللة (
ور األول  صادقة لما وضعت وبذلك تعتبر فقرات المح )396.( الجدولیة والتي تساوي rقیمة 
  .لقیاسه

  )11جدول رقم (
  دق الداخلي لفقرات المحور األول: الهیكل التنظیميالص

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط 

القیمة 
 االحتمالیة

 0.000 0.722  .یوجد بالشركة هیكل تنظیمي محدد بصورة جیدة 1

2 
یـــــتم تصـــــمیم الهیكـــــل التنظیمـــــي بطریقـــــة جیـــــدة توضـــــح خطـــــوط 

 0.000 0.744  .السلطات والمسؤولیات

3 
ط التنظیمیـــة الرســـمیة داخـــل الهیكـــل التنظیمـــي  یـــتم إعـــداد الخـــرائ 

  .الفصل واالستقالل التام بین اإلداراتإلى  بحیث تؤدي
0.525 0.007 

4 
یـــــــتم فحـــــــص درجتـــــــي المركزیـــــــة والالمركزیـــــــة داخـــــــل الشـــــــركة   

  .باعتبارهما مظهرین یعكسان طبیعة النظم االقتصادیة
0.635 0.001 

5 
میزتـــي التخصـــص وتقســـیم یـــتم التأكـــد  أنـــه قـــد تـــم االســـتفادة مـــن 

 0.001 0.617  .العمل عند تصمیم الهیكل التنظیمي للشركة

 0.001 0.603  یحدد الهیكل التنظیمي نطاق اإلشراف بالنسبة لكل رئیس. 6

7 
یؤخـــذ بعـــین االعتبـــار تكـــافؤ الســـلطات مـــع المســـؤولیات فـــي كـــل  

 0.014 0.483  .منصب من المناصب اإلداریة  داخل الشركة

8 
الهیكــــــل التنظیمــــــي مــــــع حجــــــم الشــــــركة واختصاصــــــاتها ینســــــجم 

  .وظروفها االقتصادیة واالجتماعیة
0.509 0.009 

9 
ـــة التغیـــرات  ـــة فـــي مقابل یتصـــف الهیكـــل التنظیمـــي المتبـــع بالمرون
التـــــي تحـــــدث داخـــــل الشـــــركة وخارجهـــــا بـــــدون إحـــــداث تعـــــدیالت 

  .جوهریة فیه
0.427 0.033 

  " .396"  "  تساوي 23ودرجة حریة " "0.05"الجدولیة عند مستوى داللة   rقیمة 
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    الخطط واألهدافالصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :  §

الخطط )  یبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني (12جدول رقم (      
مستوى  والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند ، ) والمعدل الكلي لفقراتهواألهداف

كبر من أالمحسوبة  rوقیمة  )0.05(قل منأحیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة ، )0.05داللة (
وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت ،  (0.396)الجدولیة والتي تساوي rقیمة 
  .لقیاسه

   ) 12جدول رقم (
  الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني: الخطط واألهداف

 الفقرة لمسلس
معامل 
 االرتباط 

القیمة 
 االحتمالیة

 0.001 0.639  .نه نقطة االنطالق للوظائف اإلداریةأعلى  التخطیطإلى  ُینظر 1

كمــا یـــتم ، المعوقــات التـــي تواجــه الشــركةعلــى  عنــد متابعــة تنفیــذ الخطــط یـــتم التعــرف 2
  .اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها

0.628 0.001 

 0.000 0.837  .الخطط  الموضوعة تتصف بالمرونة یتم التأكد بأن 3
 0.000 0.722  .یتم التأكد بأن الخطط الموضوعة تتصف بالدقة 4
 0.000 0.840  .یتم التأكد بأن الخطط الموضوعة تتصف بالوضوح 5
 0.000 0.855  .ملخص لألهداف والسیاساتعلى  تحتوي الخطط 6
 0.000 0.908  .ولین عن تنفیذهاؤ توضح هذه الخطط المس 7
 0.000 0.842  .یتم التأكد بالتزام الشركة بتحقیق األهداف الموضوعة بصورة فعالة 8
 0.000 0.837  .في الشركة یتم التأكد بأن أهداف الشركة واضحة ومفهومة من جمیع العاملین 9
 0.000 0.812    .یتم التحقق بأن األهداف الرئیسیة عملیة ویمكن الوصول إلیها 10

11 
تخدم بعــــض المعــــاییر الكمیــــة والنســــب المالیــــة فــــي التأكــــد مــــن دقــــة التعبیــــر عــــن تســــ

  .األهداف
0.410 0.042 

 0.000 0.813  .ربط أهداف الشركة بأهداف العاملین هدفاً  رئیسیاً  من أهداف الشركة  12
 0.003 0.567  تفصیلیة.إلى  عند وضع الخطط یتم تجزئة األهداف العامة  13
 0.000 0.844  .الشركة بالمرونة فهي تتناسب مع الظروف البیئیة الداخلیة والخارجیةتتصف أهداف  14

  ".396"  تساوي " 23"   ودرجة حریة " .05الجدولیة عند مستوى داللة  "  rقیمة 
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  السیاسات واإلجراءاتالصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :  §

فقرة من فقرات المحور الثالث  )  یبین معامالت االرتباط بین كل13جدول رقم (   
والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة  ، ) والمعدل الكلي لفقراتهالسیاسات واإلجراءات(

 r) وقیمة 0.05قل من (أحیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة ، )0.05عند مستوى داللة (
وبذلك تعتبر فقرات المحور   ،  )0.396(الجدولیة والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قیمة 

   .الثالث صادقة لما وضعت لقیاسه
  )13جدول رقم (

  الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث: السیاسات واإلجراءات

معامل  الفقرة مسلسل
 االرتباط 

القیمة 
 االحتمالیة

یـــــتم التأكـــــد بـــــأن السیاســـــات الموضـــــوعة واضـــــحة  1
  .وصریحة ومفهومة من العاملین في الشركة

0.615 0.001 

 0.002 0.597  سیاسات الشركة  مرتبطة مع بعضها البعض   2
 0.001 0.634  السیاسات الموضوعة تغطي جمیع أنشطة الشركة  3

عنـــد فحـــص سیاســـات الشـــركة یجـــب التأكـــد بأنهـــا   4
  .تغطي المشاكل ذات الطبیعة المتكررة

0.717 0.000 

 0.000 0.694  .تتناسب اإلجراءات المتخذة مع أهداف المشروع 5
 0.000 0.704  .تتناسب اإلجراءات المتبعة مع سیاسات المشروع 6
  "  396. ""  تساوي23ودرجة حریة "  "05." الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 

  

  اإلمكانات المادیة والبشریةالصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :  §

قرة من فقرات المحور الرابع )  یبین معامالت االرتباط بین كل ف14جدول رقم (   
والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة  ، ) والمعدل الكلي لفقراتهاإلمكانات المادیة والبشریة(

 r) وقیمة 05.قل من (أحیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة ، )05.دالة عند مستوى داللة (
 بذلك تعتبر فقرات المحور الرابع) و . 396الجدولیة والتي تساوي ( rكبر من قیمة أالمحسوبة 

  .صادقة لما وضعت لقیاسه
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  14)جدول رقم (
  الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع: اإلمكانات المادیة والبشریة

 القیمة االحتمالیة معامل االرتباط  الفقرة مسلسل

1 
یـــتم فحـــص الوثـــائق المؤیـــدة لتســـجیل المبـــاني واآلالت 

  .والسیارات الخاصة بالشركة
0.716 0.000 

2 
یـــتم التأكـــد مـــن أن المســـتندات مصـــممة بطریقـــة جیـــدة 

  .تسهل عملیة الحصر والعد
0.969 0.000 

3 
یــتم تقســیم العمــل المحاســبي بحیــث ال ینفــرد شــخص   

 0.000 0.856  .واحد للقیام بعملیة معینة من البدایة حتى النهایة 

4 
بهــا  یــتم التأكــد بــأن اآلالت واألجهــزة والمعــدات ُیحــتفظ  

    .في أماكن مناسبة حمایة لها من أیة أخطار
0.494 0.012 

5 
یؤخـــذ بعـــین االعتبـــار موقـــع إدارة المـــوارد البشـــریة فـــي 

مـــــدى  علـــــى  الهیكـــــل التنظیمـــــي للشـــــركة  عنـــــد الحكـــــم
  .نجاحها

0.500 0.011 

6 
یتم فحص مدى قیام الشركة بتحدید االحتیاجـات مـن   

للمهـــــــارات العاملـــــــة بصـــــــورة واضـــــــحة وفقـــــــاً   ىالقـــــــو 
 .المطلوبة

0.802 0.000 

7 
یتم  توصـیف كـل وظیفـة بصـورة واضـحة مـن أجـل أن 

 0.000 0.862  یتم  التعیین بصورة محددة وسلیمة.

 0.000 0.776  .یتم متابعة نظام الحوافز واألجور داخل الشركة  8

9 
یتم متابعة احتیاجات العـاملین فـي الشـركة مـن البـرامج 

 0.003 0.577  .التدریبیة المختلفة

10 
یؤخذ بعین االعتبار نتائج تقیـیم األداء عنـد اتخـاذ قـرار 

  .ترقیة العاملین في الشركة
0.686 0.000 

إلــــى  بــــذل محــــاوالت لتخفــــیض معــــدل دوران العــــاملینتُ  11
  .الحد األمثل

0.431 0.031 

12 
ــــتم متابعــــة مــــدى تنفیــــذ األنشــــطة المتعلقــــة برفاهیــــة   ی

 0.000 0.708  العاملین في الشركة.

13 
تهـــتم الشــــركة بتــــوفیر األمـــن والعــــالج للعــــاملین داخــــل 

  الشركة 
0.559 0.004 

  ." .396"  تساوي " 23درجة حریة "و  "   0.05الجدولیة عند مستوى داللة " rقیمة 
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  أنظمة الرقابة المتبعةالصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس :  §

ط بین كل فقرة من فقرات المحور الخامس )  یبین معامالت االرتبا15جدول رقم (        
والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة  ، ) والمعدل الكلي لفقراتهأنظمة الرقابة المتبعة(

 rوقیمة  )0.05( قل منأ)، حیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة  (05.عند مستوى داللة
وبذلك تعتبر فقرات المحور الخامس  396.) الجدولیة والتي تساوي (  rكبر من قیمة أالمحسوبة 

  .صادقة لما وضعت لقیاسه
  )15جدول رقم (

  الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس: أنظمة الرقابة المتبعة

 القیمة االحتمالیة معامل االرتباط  الفقرة مسلسل
 0.010 0.504  .یوجد نظام رقابي مطبق داخل الشركة 1

2 
لرقابي یتمیز بالوضـوح وسـهولة یتم التأكد بأن النظام ا 

 0.000 0.751    .الفهم

 0.004 0.553  .یعكس النظام الرقابي الهیكل التنظیمي للشركة 3

4 
 یتصــف النظــام الرقــابي بالمرونــة حیــث یراعــي مــا یطــرأ

 0.004 0.559  .الشركة  من تعدیالت وتغییراتعلى 

 0.001 0.623 .یتالءم النظام الرقابي  مع حجم ونشاط الشركة  5

6 
علــى  یتســم النظــام الرقــابي بالموضــوعیة  فهــو مؤســس

  .أحكام واقعیة
0.563 0.003 

7 
تطبیــق النظــام الرقــابي كــوادر بشــریة تتمتــع علــى  یعمــل

  .بالكفاءة العلمیة والعملیة
0.696 0.000 

یـتم تقــویم نقـاط الضــعف الموجــودة فـي النظــام الرقــابي   8
  .باستمرار

0.772 0.000 

9 
ـــه أثـــر ملمـــوس فـــي تحســـین النظـــام ال ـــابي المطبـــق ل رق

  .أداء العاملین ورفع كفایتهم اإلنتاجیة ىمستو 
0.586 0.002 

  ." .396"  تساوي " 23درجة حریة "و  "   0.05الجدولیة عند مستوى داللة " rقیمة 
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  :  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة •

ن معدل كـل محـور  مـن محـاور الدراسـة مـع ) یبین معامالت االرتباط بی16جدول رقم (         
والذي یبین أن معـامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة  ،المعدل الكلي لفقرات االستبانة

المحسـوبة اكبـر مـن قیمـة  rوقیمـة  )0.05قل مـن (ألكل فقرة  ) حیث إن القیمة االحتمالیة0.05(
r  396(الجدولیة والتي تساوي.(.  

  )(16جدول رقم 
  معامل االرتباط بین معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

 القیمة االحتمالیة معامل االرتباط عنوان المحور المحور
 0.007 0.525 الهیكل التنظیمي  األول
 0.000 0.869 الخطط واألهداف  الثاني
 0.000 0.929 السیاسات واإلجراءات   الثالث
 0.000 0.774 اإلمكانات المادیة والبشریة   عالراب

 0.000 0.736 أنظمة الرقابة المتبعة   الخامس

  ." .396"  تساوي " 23درجة حریة "و  "   0.05الجدولیة عند مستوى داللة " rقیمة                

  

  : Rliabilityثبات فقرات االستبانة 
ـــات أداة الدراســـة فیعنـــي التأكـــد مـــن أ       ـــو تكـــرر  ن اإلجابـــة ســـتكون واحـــدة تقریبـــاً أمـــا ثب ل

وقــد  تــم إجــراء ، )2012، 71، أبــو ناهیــة ( مختلفــة  تطبیقهــا علــى األشــخاص ذاتهــم فــي أوقــات
خطــوات الثبــات علــى العینــة االســتطالعیة نفســها بطــریقتین همــا طریقــة التجزئــة النصــفیة ومعامــل 

  .ألفا كرونباخ
   : Split-Half Coefficientطریقة التجزئة النصفیة  -1

تـم إیجــاد معامــل ارتبــاط بیرســون بــین معــدل األســئلة الفردیــة الرتبــة ومعــدل األســئلة الزوجیــة الرتبــة 
وقــد تــم تصــحیح معــامالت االرتبــاط باســتخدام معامــل ارتبــاط ســبیرمان بــراون للتصــحیح  ،عــدلكــل بُ 

)Spearman-Brown Coefficient :حسب المعادلة  التالیة (  

معامل الثبات =   
1

2
ر+

  ر

لفقرات  ) أن هناك معامل ثبات كبیر نسبیاً 17وقد بین جدول رقم ( ،حیث ر معامل االرتباط
  :االستبیان مما  یساعد على استخدام االستبانة بكل طمأنینة 
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   ) 17دول رقم (ج
  عامل الثبات ( طریقة التجزئة النصفیة)

  المحور
  عنوان المحور 

 

 التجزئة النصفیة
عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

 القیمة االحتمالیة

 0.0000 0.8616 0.7568 9 الهیكل التنظیمي األول
 0.0000 0.8842 0.7924 14 الخطط واألهداف الثاني
 0.0000 0.8653 0.7625 6 السیاسات واإلجراءات  الثالث
 0.0000 0.8564 0.7489 13 اإلمكانات المادیة والبشریة  الرابع

 0.0000 0.8983 0.8154 9 أنظمة الرقابة المتبعة  الخامس
 0.0000 0.8322 0.7126 51  جمیع المحاور 

  ." .396"  تساوي " 23درجة حریة "و  "   0.05الجدولیة عند مستوى داللة " rقیمة                

  

  : Cronbach's Alphaألفا كرونباخ  طریقة  -2
طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة  كطریقة ثانیة لقیاس الثبات وقد تم استخدام 

على استخدام االستبانة بكل یساهم  ) أن معامالت الثبات مرتفعة مما 18جدول رقم (بین 
  :طمأنینة

 

   ) 18جدول رقم (
  معامل الثبات ( طریقة الفا كرونباخ)

عامل ألفا كرونباخم عدد الفقرات عنوان المحور المحور  
 0.8937 9 الهیكل التنظیمي  األول
 0.8994 14 الخطط واألهداف  الثاني
 0.8821 6 السیاسات واإلجراءات   الثالث
 0.8795 13 اإلمكانات المادیة والبشریة   الرابع
 0.9014 9 أنظمة الرقابة المتبعة   الخامس

 0.8564 62  جمیع المحاور 
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  عالجات اإلحصائیة:الم
عهـــا، فقـــد تـــم اســـتخدام العدیـــد مـــن جملتحقیـــق أهـــداف الدراســـة وتحلیـــل البیانـــات التـــي تـــم 

 Statisticalاألســـالیب اإلحصـــائیة المناســـبة باســـتخدام الحـــزم اإلحصـــائیة للعلـــوم االجتماعیـــة
Package for Social Science ( SPSS)   وفیمـا یلـي مجموعـة مـن األسـالیب اإلحصـائیة

  تخدمة في تحلیل البیانات:المس

ــــاس لیكــــارت الخماســــي لدرجــــة  - ــــي، حســــب مقی تــــم ترمیــــز وٕادخــــال البیانــــات إلــــى الحاســــب اآلل
موافـق بشـدة)، ولتحدیـد  5، موافـق 4محایـد،  3، غیر موافـق2 ، غیر موافق بشدة 1االستخدام  (

ــدنیا والعلیــا) المســتخدم فــي محــاو  ر الدراســة، تــم طــول فتــرة مقیــاس لیكــارت الخماســي ( الحــدود ال
ثم تقسیمه على عدد فترات المقیاس الخمسة للحصول على طول الفقرة ، )4=1-5حساب المدى(

قـــل قیمـــة فـــي المقیـــاس  (وهـــي الواحـــد أبعـــد ذلـــك تـــم إضـــافة هـــذه القیمـــة إلـــى  ، ) 8.=4/5أي (
ترات ) یوضح أطوال الف19وجدول رقم ( ،الحد األعلى للفترة األولى وهكذاالصحیح) وذلك لتحدید 

 :أتيكما ی
   ) 19جدول رقم(

  مقیاس اإلجابات

 4.2-5 3.4-4.2 2.6-3.4 1.8-2.6  1-1.8 الفترة

  موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق  غیر موافق بشدة  درجة األهمیة

 6 5 3 2 1 الدرجة

  
 :ام االختبارات اإلحصائیة اآلتیةولقد تم استخد -

ف علـــى الصـــفات الشخصـــیة لمفـــردات الدراســـة حســـاب التكـــرارات والنســـب المئویـــة للتعـــر  1-
 .وتحدید استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئیسیة التي تتضمنها أداة الدراسة

وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات   Meanالمتوســط الحســابي حســاب  -2
  .أفراد الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة األساسیة

للتعـرف علـى مـدى انحـراف اسـتجابات   (Standard Deviation)نحـراف المعیـاري اال3- 
ولكل محور من المحـاور الرئیسـیة  ،أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة

 .عن متوسطها الحسابي
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  .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -4

 .لفقراتمعامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق ا5- 

 .معادلة سبیرمان براون للثبات   -6

  ســـمرنوف لمعرفـــة نـــوع البیانـــات هـــل تتبـــع التوزیـــع الطبیعـــي أم ال -اختبـــار كولـــومجروف -7
)1- Sample K-S  (.  

 .One sample T testلمتوسط عینة واحدة   tاختبار  8-

 .تحلیل التباین األحادي للفروق بین ثالث متوسطات فأكثر 9-
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة المیدانیة واختبار الفرضیات

  
 مقدمة : 

علــى  یتضــمن هــذا الفصــل عرضــاً  لتحلیــل واختبــار الفرضــیات وذلــك مــن خــالل اإلجابــة
ومن هنا تم إجراء المعالجات اإلحصائیة للبیانـات  ،واستعراض أبرز نتائج االستبانةالدراسة أسئلة 

إذ تـــم اســـتخدام برنـــامج الـــرزم اإلحصـــائیة للدراســـات االجتماعیـــة ، لدراســـةاالمتجمعـــة مـــن اســـتبانة 
)SPSS ( ،التي سیتم عرضها وتحلیلها في هذا الفصل الدراسة نتائجعلى  للحصول.  
  

 اختبار التوزیع الطبیعي :

سمرنوف  لمعرفة هل البیانات تتبع التوزیـع الطبیعـي أم  -اختبار كولمجروفسیتم عرض 
معظم االختبارات المعلمیـة تشـترط أن ألن  ضروري في حالة اختبار الفرضیات  وهو اختبار  ،ال

) نتــائج االختبــار حیــث أن قیمــة القیمــة 20ویوضــح الجــدول رقــم ( ، یكــون توزیــع البیانــات طبیعیــاً 
.0.05sig(   0.05كبر منأاالحتمالیة لكل قسم  ) وهذا یدل على أن البیانات تتبع التوزیع <

  بیعي ویجب استخدام االختبارات المعلمیه.الط
  

  )20جدول رقم (
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزیع الطبیعي(

 القیمة االحتمالیة Zقیمة   عدد الفقرات  عنوان المحور المحور
 0.295 0.977 9 الهیكل التنظیمي األول
 0.664 0.728 14 الخطط واألهداف الثاني
 0.127 1.174 6 اإلجراءاتالسیاسات و   الثالث
 0.273 0.997 13 اإلمكانات المادیة والبشریة  الرابع

 0.939 0.532 9 أنظمة الرقابة المتبعة  الخامس
 0.174 1.105 51  جمیع المحاور  
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  تحلیل فقرات  محاور الدراسة :
، نة) لتحلیل فقرات االستباOne Sample T testللعینة الواحدة (  Tتم استخدام اختبار 

المحســوبة  tیجابیــة بمعنــى أن أفــراد العینــة یوافقــون علــى محتواهــا إذا كانــت قیمــة  إوتكــون الفقــرة 
والـوزن  0.05 قـل مـنأ(أو القیمـة االحتمالیـة 2.02"   "الجدولیـة  والتـي تسـاوي  tكبـر مـن قیمـة أ

علـى محتواهـا وتكـون الفقـرة سـلبیة بمعنـى أن أفـراد العینـة ال یوافقـون ، % ) 60كبر مـن أــالنسبي 
(أو القیمـة -2.02 "  "الجدولیـة والتـي تسـاوي    tالمحسـوبة أصـغر مـن قیمـة  tإذا كانـت قیمـة  

% )، وتكـون آراء العینـة فـي الفقـرة محایـدة  60قل من أوالوزن النسبي  0.05من  قلأاالحتمالیة 
  05."  "كبر من أالقیمة االحتمالیة لها  تإذا كان

  

v ل : الهیكل التنظیمي للشركةتحلیل فقرات المحور األو  

) والــذي یبــین آراء 21للعینــة الواحــدة والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم ( tتــم اســتخدام اختبــار 
أفــراد عینــة الدراســة فــي  فقــرات المحــور األول (الهیكــل التنظیمــي للشــركة) وتبــین النتــائج أن أعلــى 

  : یأتيثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما 

" وهـي أقـل  0.000"  والقیمـة االحتمالیـة"  %90.00"   بلـغ الـوزن النسـبي "1 فـي الفقـرة "  1-
 ."هیكل تنظیمي محدد بصورة جیدة بالشركة  یوجد مما یدل على أنه " " "0.05من

" وهـي أقـل  0.000" والقیمـة االحتمالیـة"  %88.50"   بلـغ الـوزن النسـبي "  2 في الفقرة "  2-
یتم تصمیم الهیكل التنظیمي بطریقة جیدة توضح خطوط  "مما یدل على أنه  " 0.05"من 

 " السلطات والمسؤولیات

" وهي أقل من   0.000"  %"  والقیمة االحتمالیة87.50بلغ الوزن النسبي " " 9 في الفقرة " 3- 
الهیكل التنظیمي المتبع یتصف بالمرونة فـي مقابلـة التغیـرات "  مما یدل على أن" 0.05"

 ".شركة وخارجها بدون إحداث تعدیالت جوهریة فیه التي تحدث داخل ال

 :أتيرات حسب الوزن النسبي هي كما یقل ثالث فقأبین النتائج أن كما تُ 

" وهي أقل  0.000%"  والقیمة االحتمالیة " 85.00"   بلغ الوزن النسبي  "  5في الفقرة  "4- 
دة مـن میزتــي التخصــص یــتم التأكــد  أنـه قــد تـم االســتفاأنـه  "" ممـا یــدل علـى 0.05مـن "

 ." وتقسیم العمل عند تصمیم الهیكل التنظیمي للشركة
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" وهـي أقـل مـن  0.000%"  والقیمة االحتمالیة" 82.50" بلغ الوزن النسبي "  3في الفقرة  "5- 
یــتم إعــداد الخــرائط التنظیمیــة الرســمیة داخــل الهیكــل التنظیمــي  "" ممـا یــدل علـى أنــه 0.05"

 ."  واالستقالل التام بین اإلداراتالفصل إلى  بحیث تؤدي

" وهـي أقـل مـن  0.000 %"  والقیمـة االحتمالیـة" 80.50" بلـغ الـوزن النسـبي "  4في الفقرة " -6
یتم فحص درجتي المركزیة والالمركزیة داخل الشركة باعتبارهما " مما یدل على أنه" 0.05"

 ."مظهرین یعكسان طبیعة النظم االقتصادیة

أن المتوســــط الحســـــابي لجمیـــــع فقــــرات المحـــــور األول (الهیكـــــل حـــــظ نال وبصــــفة عامـــــة  
كبـر مـن  الـوزن أ% وهـي 85.83الوزن النسبي  یساوي  و  ،"   "4.29يتساو  التنظیمي للشركة) 

الجدولیـة  t" وهـي أكبـر مـن قیمـة  14.094 " المحسوبة تساوي t% " وقیمة 60النسبي المحاید "
" ممـا یـدل  0.05وهـي أقـل مـن " "   "0.000مالیـة تسـاويالقیمـة االحتو  ،"  "2.02والتـي تسـاوي

عنـد  یتم تصمیم الهیكل التنظیمي بطریقة جیدة توضح خطوط السـلطات والمسـؤولیات أنه على
0.05αمستوى داللة  =.  

  )21جدول رقم (
  تحلیل فقرات المحور األول(الهیكل التنظیمي للشركة)

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

 tقیمة 
القیمة 
 االحتمالیة

1 
یوجد بالمنشأة هیكل تنظیمي محدد 

  .بصورة جیدة
4.50 0.716 90.00 13.248 0.000 

2 
یــــــــتم تصــــــــمیم الهیكــــــــل التنظیمــــــــي 
بطریقــــــــة جیــــــــدة توضــــــــح خطــــــــوط 

  .السلطات والمسؤولیات
4.43 0.781 88.50 11.543 0.000 

3 

ـــــــتم إعـــــــداد الخـــــــرائط ا  ـــــــة ی لتنظیمی
الرســــمیة داخــــل الهیكــــل التنظیمــــي  

الفصــــــــــــل إلــــــــــــى  بحیــــــــــــث تــــــــــــؤدي
  .واالستقالل التام بین اإلدارات

4.13 0.939 82.50 7.579 0.000 

4  

یـــــــتم فحـــــــص درجتـــــــي المركزیـــــــة   
والالمركزیــــــــــــــة داخــــــــــــــل الشــــــــــــــركة 
باعتبارهمــــــــــا مظهــــــــــرین یعكســــــــــان 

  .طبیعة النظم االقتصادیة
  

4.03 1.121 80.50 5.785 0.000 
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

 tقیمة 
القیمة 
 االحتمالیة

5 

التأكد  أنـه قـد تـم االسـتفادة مـن  یتم
میزتــــي التخصــــص وتقســــیم العمــــل 
عنـــــــد تصـــــــمیم الهیكـــــــل التنظیمـــــــي 

  .للشركة

4.25 0.899 85.00 8.797 0.000 

6 
یحـــــــدد الهیكـــــــل التنظیمـــــــي نطـــــــاق 

 0.000 10.643 87.00 0.802 4.35  اإلشراف بالنسبة لكل رئیس.

7 

یؤخـــــــــذ بعـــــــــین االعتبـــــــــار تكـــــــــافؤ  
فــي كــل  الســلطات مــع المســؤولیات

منصـــــب مـــــن المناصـــــب اإلداریـــــة  
  .داخل الشركة

4.30 0.823 86.00 9.993 0.000 

8  
ینســجم الهیكــل التنظیمــي مــع حجــم 
الشـــــركة واختصاصـــــاتها وظروفهـــــا 

  .االقتصادیة واالجتماعیة
4.28 0.816 85.50 9.881 0.000 

9  

یتصــــف الهیكــــل التنظیمــــي المتبــــع 
بالمرونــة فــي مقابلــة التغیــرات التــي 

داخــــــل الشــــــركة وخارجهــــــا تحــــــدث 
بـــــدون إحـــــداث تعـــــدیالت جوهریـــــة 

  .فیه

4.38 0.740 87.50 11.747 0.000 

 0.000 14.094 85.83 0.580 4.29  جمیع العبارات 

 " . 2.02 "" تساوي39درجة حریة " و  " 0.05الجدولیة عند مستوى داللة "   tقیمة 
 

v تحلیل فقرات المحور الثاني : خطط وأهداف  الشركة 

) والــذي یبــین آراء 22للعینــة الواحــدة والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم ( tتخدام اختبــار تــم اســ
أفــراد عینــة الدراســة فــي فقــرات المحــور الثــاني (خطــط وأهــداف  الشــركة)  وتبــین النتــائج أن أعلــى 

  :كاآلتيثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي 

" وهـي أقـل    "0.000مـة االحتمالیـة" %"  والقی90.00"   بلغ الوزن النسبي "  6في الفقرة " 1-
 ."ملخص لألهداف والسیاساتعلى  الخطط تحتوي" مما یدل على أن "05.'' من
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" وهـي أقـل   "0.000%"  والقیمـة االحتمالیـة" 89.50"   بلغ الوزن النسبي  "  5في الفقرة " -2
 "  وحیتم التأكد بأن الخطط الموضوعة تتصف بالوض"مما یدل على أنه " 0 05.من "

" وهـي أقـل   "0.000%"  والقیمـة االحتمالیـة" 89.00"   بلـغ الـوزن النسـبي "  3ي الفقـرة "فـ -3
  ". یتم التأكد بأن الخطط  الموضوعة تتصف بالمرونة"مما یدل على أنه   " 0 05.من "

 كما تبین النتائج أن اقل ثالثة فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي:

" وهـي أقـل  0.000% "  والقیمـة االحتمالیـة " 85.00لـغ الـوزن النسـبي "" ب  8ي الفقـرة  "فـ -4
یــتم التأكــد بــالتزام الشــركة بتحقیــق األهــداف الموضــوعة "ممــا یــدل علــى أنــه   " 0 05.مـن "

 ."بصورة فعالة 

" وهـي أقـل مـن  0.000%"  والقیمـة االحتمالیـة "83.00"  بلغ الوزن النسبي "13في الفقرة " -5
 ."تفصیلیةإلى  عند وضع الخطط یتم تجزئة األهداف العامة"یدل على أنه  مما " 0 05."

" وهـي أقـل 0.000%"  والقیمـة االحتمالیـة " 77.50"   بلغ الوزن النسبي  " 12في الفقرة "  -6
ربط أهداف الشركة بأهداف العاملین هدفاً  رئیسیاً  من " مما یدل على أن    " 0 05.من "

 ."أهداف الشركة

عامة نالحظ  أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثاني (خطـط وأهـداف   وبصفة
مــن  الــوزن النســبي أكبــر  % وهــي 86.25الــوزن النســبي  یســاوي و  ،" 4.31الشــركة) تســاوي  " 

الجدولیـة والتـي  tكبر من قیمـة أوهي 17.195 " المحسوبة تساوي  "  t% " وقیمة 60المحاید " 
ممـا یـدل علـى "    "0.05 " وهـي أقـل  مـن  "0.000االحتمالیـة تسـاوي القیمـة و  ،2.02تسـاوي 

  .α=05.0عند مستوى داللة الدقة و  یتم التأكد بأن الخطط  الموضوعة تتصف بالمرونةأنه 
  )22جدول رقم (

 تحلیل فقرات المحور الثاني (خطط وأهداف  الشركة)

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  معیاريال

الوزن 
  النسبي

 tقیمة 
القیمة 
 االحتمالیة

1 
ــــى  ُینظــــر ــــى  التخطــــیطإل ــــه نقطــــة أعل ن

  .االنطالق للوظائف اإلداریة
4.28 0.847 85.50 9.521 0.000 

2  

 عنـــد متابعـــة تنفیـــذ الخطـــط یـــتم التعـــرف
كما ، المعوقات التي تواجه الشركةعلى 

  .یتم اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها
  

4.40 0.672 88.00 13.181 0.000 
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  معیاريال

الوزن 
  النسبي

 tقیمة 
القیمة 
 االحتمالیة

3  
یـــــتم التأكـــــد بـــــأن الخطـــــط  الموضـــــوعة 

  .تتصف بالمرونة
4.45 0.815 89.00 11.253 0.000 

4  
یــــــتم التأكــــــد بــــــأن الخطــــــط الموضــــــوعة 

  .تتصف بالدقة
4.45 0.749 89.00 12.238 0.000 

یــــــتم التأكــــــد بــــــأن الخطــــــط الموضــــــوعة   5
  .تتصف بالوضوح

4.48 0.716 89.50 13.035 0.000 

6  
ملخــص لألهــداف علــى  تحتــوي الخطــط

  .والسیاسات
4.50 0.716 90.00 13.248 0.000 

7  
ولین عـــــن ؤ توضـــــح هـــــذه الخطـــــط المســـــ

  .تنفیذها
4.38 0.774 87.50 11.233 0.000 

ـــــــق   8 ـــــــالتزام الشـــــــركة بتحقی ـــــــتم التأكـــــــد ب ی
  .األهداف الموضوعة بصورة فعالة

4.25 0.870 85.00 9.090 0.000 

9  
اف الشــركة واضــحة یــتم التأكــد بــأن أهــد

ومفهومـــــــة مـــــــن جمیـــــــع العـــــــاملین فـــــــي 
  .الشركة

4.28 0.877 85.50 9.198 0.000 

10  
یــــــتم التحقــــــق بــــــأن األهــــــداف الرئیســــــیة 

 0.000 9.198 85.50 0.877 4.28    .عملیة ویمكن الوصول إلیها

11  
تسـتخدم بعـض المعــاییر الكمیـة والنســب 
المالیــة فــي التأكــد مــن دقــة التعبیــر عــن 

  .األهداف
4.28 0.816 85.50 9.881 0.000 

12 
ربــط أهــداف الشــركة بأهــداف العــاملین  

  .هدفاً  رئیسیاً  من أهداف الشركة
3.88 1.042 77.50 5.309 0.000 

13 
عند وضع الخطط یتم تجزئـة األهـداف  

  تفصیلیة.إلى  العامة
4.15 0.949 83.00 7.667 0.000 

14 
تتصـــف أهـــداف الشـــركة بالمرونـــة فهـــي 

مـــع الظـــروف البیئیـــة الداخلیـــة  تتناســـب
  .والخارجیة

4.35 0.834 87.00 10.243 0.000 

   4.31 0.483 86.25 17.195 0.000 

 " . 2.02" " تساوي 39درجة حریة " و  "0.05الجدولیة عند مستوى داللة "   tقیمة 
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v تحلیل فقرات المحور الثالث : السیاسات واإلجراءات المتبعة للشركة  

) والـذي یبـین آراء 23للعینـة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم ( tار تم استخدام اختبـ
أفـــراد عینـــة الدراســـة فـــي فقـــرات المحـــور الثالـــث (السیاســـات واإلجـــراءات المتبعـــة للشـــركة) وتبـــین 

  :یأتيالنتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما 

 " وهــي أقــل مــن 0.00والقیمــة االحتمالیــة "  %"92.50"  بلــغ الــوزن النســبي  "1فــي الفقــرة "  1-
ـــأن السیاســـات الموضـــوعة واضـــحة وصـــریحة   "ممـــا یـــدل علـــى أنـــه" 0.05" ـــتم التأكـــد ب ی

 ."ومفهومة من العاملین في الشركة 

" وهــي أقــل مــن  0.00"  والقیمــة االحتمالیــة %"91.50"  بلــغ الــوزن النســبي  "2فــي الفقــرة "  -2
 ." مرتبطة مع بعضها البعض ات الشركةسیاس "مما یدل على أن  "0.05"

ــــوزن النســــبي  "6فــــي الفقــــرة " 3-  ــــغ ال ــــل  0.00" والقیمــــة االحتمالیــــة %"90.50"  بل " وهــــي أق
 ". اإلجراءات المتبعة تتناسب مع سیاسات المشروع " مما یدل على أن  "0.05"من

 :أتيفقرات حسب الوزن النسبي هي كما ی كما تبین النتائج أن اقل ثالث

" وهــي أقــل مــن  0.00والقیمــة االحتمالیــة "  %"89.50"  بلــغ الــوزن النســبي  "3" فــي الفقــرة4- 
  ." السیاسات الموضوعة تغطي جمیع أنشطة الشركة " مما یدل على أن" 0.05"

" وهــي أقــل مــن  0.05" والقیمــة االحتمالیــة " %89.00" بلــغ الــوزن النســبي  "5"  فــي الفقــرة 5-
 ."الشركةتتناسب اإلجراءات المتخذة مع أهداف ه "مما یدل على أن ""0.05

 " وهــي أقــل مــن 0.00والقیمــة االحتمالیــة"  %"82.50"  بلــغ الــوزن النســبي  "4فــي الفقــرة "  -6
عند فحص سیاسات الشـركة یجـب التأكـد بأنهـا تغطـي المشـاكل " ما یدل على أنـهم ""0.05

  ."ذات الطبیعة المتكررة 

ط الحســـابي لجمیـــع فقـــرات المحـــور الثالـــث (السیاســـات أن المتوســـنالحـــظ  وبصـــفة عامـــة
 % وهـي أكبـر مـن89.25 یسـاوي الـوزن النسـبيو  ،" 4.46واإلجراءات المتبعة للشركة) تسـاوي " 

 tكبـر مـن قیمـة أوهـي 16.430"  "  المحسـوبة تسـاوي t% " وقیمـة 60الـوزن النسـبي المحایـد " 
ممـا 0.05 "مـن " أقـل  وهـي " "0.00ة تسـاوي القیمـة االحتمالیـو  ،""2.02 الجدولیـة والتـي تسـاوي

یتم التأكد بأن السیاسات الموضوعة واضحة وصریحة ومفهومة من العاملین فـي یدل على أنـه 
0.05α تغطي جمیع أنشطة الشركة عند مستوى داللةو  الشركة =.  
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  )23جدول رقم (
 متبعة للشركة)تحلیل فقرات المحور الثالث (السیاسات واإلجراءات ال

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

 tقیمة 
القیمة 
 االحتمالیة

1 

یــــــــــتم التأكــــــــــد بــــــــــأن السیاســــــــــات 
الموضــــــوعة واضــــــحة وصــــــریحة 
ومفهومــــــــة مـــــــــن العــــــــاملین فـــــــــي 

  .الشركة

4.63 0.586 92.50 17.550 0.000 

2  
مرتبطـــــة مـــــع  سیاســـــات الشـــــركة 

    .بعضها البعض
4.58 0.675 91.50 14.755 0.000 

3  
السیاســـــــات الموضـــــــوعة تغطـــــــي 

  .جمیع أنشطة الشركة
4.48 0.751 89.50 12.428 0.000 

4  
عنـــــد فحـــــص سیاســـــات الشـــــركة  

یجب التأكد بأنها تغطي المشـاكل 
  .ذات الطبیعة المتكررة

4.13 0.992 82.50 7.173 0.000 

تتناســـب اإلجـــراءات المتخـــذة مـــع   5
  .أهداف المشروع

4.45 0.846 89.00 10.842 0.000 

6  
تتناســــب اإلجــــراءات المتبعــــة مــــع 

 0.000 13.477 90.50 0.716 4.53  .سیاسات المشروع

 0.000 16.430 89.25 0.563 4.46  جمیع الفقرات 

  ." 2.02" " تساوي 39درجة حریة " و  "0.05الجدولیة عند مستوى داللة " tقیمة 

  

v ات المادیة والبشریة: اإلمكانی تحلیل فقرات المحور الرابع  

) والــذي یبــین آراء 24للعینــة الواحــدة والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم ( tتــم اســتخدام اختبــار 
أفراد عینة الدراسة في فقرات المحور الرابع (اإلمكانیات المادیـة والبشـریة) وتبـین النتـائج أن أعلـى 

  : یأتيثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما 

   ـن" وهــي أقــل مــ 0.00% " والقیمــة االحتمالیــة " 87.5بلــغ الــوزن النســبي "  )7فــي الفقــرة (  1-
" یــتم توصــیف كــل وظیفــة بصــورة واضــحة مــن أجــل أن یــتم أنــه علــى  " ممــا یــدل 0.05" 

  .التعیین بصورة محددة وسلیمة "
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ــــن 0.00% " والقیمـــة االحتمالیـــة "  .87) بلـــغ الـــوزن النســـبي " 5فـــي الفقـــرة (2-    " وهـــي أقـــل مـ
" یؤخذ بعـین االعتبـار موقـع إدارة المـوارد البشـریة فـي الهیكـل أنه على  " مما یدل 0.05" 

   ."نجاحهامدى  على التنظیمي للشركة عند الحكم

ــــن 0.00% " والقیمـــة االحتمالیـــة "  .87) بلـــغ الـــوزن النســـبي " 6فـــي الفقـــرة (3-  " وهـــي أقـــل مـ
 شـركة بتحدیـد االحتیاجـات مـن القـوىلقیـام امـدى  " یـتم فحـصأنـه على  " مما یدل 0.05"

  .العاملة بصورة واضحة وفقاً  للمهارات المطلوبة "

 :رات حسب الوزن النسبي هي كما یأتيفق أقل ثالثكما تبین النتائج أن 

" وهــي أقــل مــن 0.00والقیمــة االحتمالیــة "  %"81.00"  بلــغ الــوزن النســبي  " 9"  فــي الفقــرة4- 
م متابعة احتیاجات العاملین في الشركة من البرامج التدریبیـة یت" أنهمما یدل علـى " 0.05"

  ."المختلفة 

 " وهـي أقـل مـن 0.00والقیمـة االحتمالیـة"  %"80.50"  بلـغ الـوزن النسـبي  "11"  في الفقرة5- 
 ."الحد األمثلإلى  تبذل محاوالت لتخفیض معدل دوران العاملینأنه "مما یدل على " 0.05"

" وهـي أقـل مـن  0.00والقیمـة االحتمالیـة"  %"76.00"  بلـغ الـوزن النسـبي  "12في الفقرة " 6- 
یتم متابعة مدى تنفیذ األنشطة المتعلقـة برفاهیـة العـاملین فـي " مما یدل على أنـه " 0.05"

 ."الشركة

ـــات  وبصـــفة عامـــة نالحـــظ ـــع (اإلمكانی ـــع فقـــرات المحـــور الراب أن المتوســـط الحســـابي لجمی
الوزن النسبي  % وهي أكبر من84.00یساوي  الوزن النسبيو  "، 4.20" المادیة والبشریة) تساوي

الجدولیــة والتــي  tكبــر مــن قیمــة أوهــي 13.704  المحســوبة تســاوي t% " وقیمــة 60المحایــد " 
یـتم  ممـا یـدل علـى أنـه "0.05" مـن قـلأ"وهـي  0.00القیمة االحتمالیـة تسـاوي " و  ،2.02 تساوي

العاملة بصـورة واضـحة وفقـاً  للمهـارات  ىیاجات من القو ة بتحدید االحتفحص مدى قیام الشرك
0.05αعند مستوى داللة  المطلوبة =.  
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  )24جدول رقم (
 تحلیل فقرات المحور الرابع (اإلمكانیات المادیة والبشریة)

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

 tقیمة 
القیمة 
 ةاالحتمالی

1 
یتم فحص الوثائق المؤیدة لتسـجیل المبـاني 

  .واآلالت والسیارات الخاصة بالشركة
4.20 0.883 84.00 8.596 0.000 

2  
ـــــتم التأكـــــد مـــــن أن المســـــتندات مصـــــممة  ی

 0.000 7.417 81.50 0.917 4.08  .بطریقة جیدة تسهل عملیة الحصر والعد

3  
ـــــث ال   یـــــتم تقســـــیم العمـــــل المحاســـــبي بحی

احد للقیام بعملیة معینـة مـن ینفرد شخص و 
  .البدایة حتى النهایة 

4.25 0.899 85.00 8.797 0.000 

4  
یتم التأكـد بـأن اآلالت واألجهـزة والمعـدات  

فــي أمــاكن مناســبة حمایــة لهـــا  ُیحــتفظ بهــا
  .من أیة أخطار

4.30 0.723 86.00 11.368 0.000 

5  
یؤخــــذ بعــــین االعتبــــار موقــــع إدارة المــــوارد 

عنــد  لهیكــل التنظیمــي للشــركةالبشــریة فــي ا
  .نجاحها مدىعلى  الحكم

4.35 0.736 87.00 11.608 0.000 

6  
لشـــــركة بتحدیـــــد یـــــتم فحـــــص مـــــدى قیـــــام ا 

ـــــة بصـــــورة  ىاالحتیاجـــــات مـــــن القـــــو  العامل
 .واضحة وفقاً  للمهارات المطلوبة

4.35 0.834 87.00 10.243 0.000 

7  
توصـــیف كـــل وظیفـــة بصـــورة واضـــحة  یـــتم

التعیــــین بصــــورة محــــددة  مــــن أجــــل أن یــــتم
  وسلیمة.

4.38 0.774 87.50 11.233 0.000 

8  
یــتم متابعــة نظــام الحــوافز واألجــور داخــل  

  .الشركة
4.30 0.966 86.00 8.510 0.000 

یتم متابعـة احتیاجـات العـاملین فـي الشـركة    9
  .من البرامج التدریبیة المختلفة

4.05 1.108 81.00 5.992 0.000 

10 
عتبار نتائج تقییم األداء عنـد یؤخذ بعین اال

  .اتخاذ قرار ترقیة العاملین في الشركة
4.25 1.032 85.00 7.664 0.000 

11 
تبـــــــذل محـــــــاوالت لتخفـــــــیض معـــــــدل دوران 

  .الحد األمثلإلى  العاملین
4.03 1.050 80.50 6.176 0.000 
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

 tقیمة 
القیمة 
 ةاالحتمالی

12 
یــتم متابعــة مــدى تنفیــذ األنشــطة المتعلقــة  

 0.000 4.853 76.00 1.043 3.80  برفاهیة العاملین في الشركة.

13 
تهـــــــتم الشــــــــركة بتـــــــوفیر األمــــــــن والعــــــــالج 

    .للعاملین داخل الشركة
4.28 0.877 85.50 9.198 0.000 

 0.000 13.704 84.00 0.554 4.20  جمیع الفقرات 

  ." "2.02" تساوي  39درجة حریة "و  "0.05الجدولیة عند مستوى داللة "  tقیمة 

  

v ة الخامس: أنظمة الرقابة المتبع تحلیل فقرات المحور  

والـذي یبـین آراء  ،)25للعینـة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم ( tتم استخدام اختبار 
أفــراد عینــة الدراســة فــي فقــرات المحــور الخــامس (أنظمــة الرقابــة المتبعــة) وتبــین النتــائج أن أعلــى 

  :كاآلتي قرات حسب الوزن النسبي هيثالث ف

" وهـــي أقـــل مـــن 0.00والقیمـــة االحتمالیـــة"  %"88.50"  بلـــغ الـــوزن النســـبي  "5 فـــي الفقـــرة "1-
 ."مع حجم ونشاط الشركة یتالءم النظام الرقابي "" مما یدل على أن 0.05"

" وهـــي أقـــل مـــن  0.00والقیمـــة االحتمالیـــة"  %"87.00"  بلـــغ الـــوزن النســـبي  "1فـــي الفقـــرة "-2
 ."ابي مطبق داخل الشركةوجد نظام رقی "مما یدل على أنه  "0.05"

" وهـــي أقــل مـــن  0.00والقیمـــة االحتمالیــة"  %"87.00"  بلــغ الـــوزن النســبي  "3فــي الفقـــرة " 3-
  ".الهیكل التنظیمي للشركةیعكس  النظام الرقابي " "مما یدل على أن "0.05

  :كاآلتيفقرات حسب الوزن النسبي هي  قل ثالثأكما تبین النتائج أن 

" وهـي أقـل مـن " 0 00.والقیمـة االحتمالیـة " %"84.00"  بلـغ الـوزن النسـبي  "7"  في الفقرة 4-
تطبیق النظـام الرقـابي كـوادر بشـریة تتمتـع بالكفـاءة على  یعمل" " مما یدل على أنه 0.05

 ."العلمیة والعملیة 

" وهــي أقــل مــن  0.000والقیمــة االحتمالیــة" %"83.00" بلــغ الــوزن النســبي  "9"  فــي الفقــرة 5-
أداء مستوى النظام الرقابي المطبق له أثر ملموس في تحسین " مما یدل على أن"  0.05"

 ."العاملین ورفع كفایتهم اإلنتاجیة 
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" وهـــي أقـــل مـــن 0.000 والقیمـــة االحتمالیـــة" %"82.50"  " بلـــغ الـــوزن النســـبي8فـــي الفقـــرة " 6-
  ."الرقابي باستمرار یتم تقویم نقاط الضعف الموجودة في النظام" " مما یدل على أنه "0.05

وبصـفة عامــة یتبـین أن المتوســط الحسـابي لجمیــع فقـرات المحــور الخـامس (أنظمــة الرقابــة 
الـوزن النسـبي المحایـد "  % وهي أكبر مـن85.78یساوي  الوزن النسبيو  ،4.29 المتبعة) تساوي

وي الجدولیــة والتــي تســا tاكبــر مــن قیمــة وهــي 11.535"  " المحســوبة تســاوي t% " وقیمــة 60
ن النظـــام أممـــا یـــدل علـــى "  "0.05مـــن قـــلأ"وهـــي  "0.00القیمـــة االحتمالیـــة تســـاوي و  "، 2.02"

0.05αعند مستوى داللة   الوضوح وسهولة الفهمو  الرقابي یتصف بالمرونة =.  
  

  )25جدول رقم (
 تحلیل فقرات المحور الخامس (أنظمة الرقابة المتبعة)

 الفقرات م
المتوسط 

 ابيالحس
االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

 tقیمة 
القیمة 
 االحتمالیة

 0.000 10.243 87.00 0.834 4.35  .یوجد نظام رقابي مطبق داخل الشركة 1

2 
یـــتم التأكـــد بـــأن النظـــام الرقـــابي یتمیـــز بالوضـــوح  

    .وسهولة الفهم
4.33 0.829 86.50 10.114 0.000 

 0.000 9.268 87.00 0.921 4.35  .مي للشركةیعكس النظام الرقابي الهیكل التنظی 3

4 
یتصــف النظــام الرقــابي بالمرونــة حیــث یراعــي مــا 

  .من تعدیالت وتغییرات الشركةعلى  یطرأ
4.35 0.921 87.00 9.268 0.000 

 0.000 11.086 88.50 0.813 4.43 .مع حجم ونشاط الشركة  یتالءم النظام الرقابي 5

6 
 فهـــو مؤســـس ضـــوعیةیتســـم النظـــام الرقـــابي بالمو 

  .أحكام واقعیةعلى 
4.33 0.888 86.50 9.434 0.000 

تطبیــق النظــام الرقــابي كــوادر بشــریة علــى  یعمــل 7
  .تتمتع بالكفاءة العلمیة والعملیة

4.20 0.992 84.00 7.649 0.000 

8 
ـــاط الضـــعف الموجـــودة فـــي النظـــام   یـــتم تقـــویم نق

  .الرقابي باستمرار
4.13 0.966 82.50 7.367 0.000 

9 
النظـــــام الرقـــــابي المطبـــــق لـــــه أثـــــر ملمـــــوس فـــــي 

ــــــایتهم مســــــتوى تحســــــین  ــــــع كف أداء العــــــاملین ورف
  .اإلنتاجیة

4.15 1.001 83.00 7.264 0.000 

 0.000 11.535 85.78 0.707 4.29  جمیع الفقرات 

  ."  "2.02" تساوي 39درجة حریة " و  "0.05الجدولیة عند مستوى داللة "  tقیمة 
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  .)في قطاع غزة العامة واقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمةمحاور (تحلیل جمیع ال

والــذي  ،)26للعینــة الواحــدة والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم ( tمــن خــالل اســتخدام اختبــار 
یبین آراء أفراد عینة الدراسة في محاور الدراسة المتعلقة بقیاس واقع التدقیق التشغیلي في شركات 

وتبـین النتـائج أن  ،حسـب الـوزن النسـبي لكـل محـور تنازلیـاً  ي قطـاع غـزة مرتبـةالمساهمة العامة فـ
% 85.87 یساوي الوزن النسبيو  ،"4.29"  المتوسط الحسابي لجمیع محاور الدراسة تساويقیمة 

كبـر أوهي  17.299""  المحسوبة تساوي t% " وقیمة 60الوزن النسبي المحاید "  وهي أكبر من
مـن  قـلأ" وهـي  0.00القیمـة االحتمالیـة تسـاوي " و  "، 2.02التـي تسـاوي " الجدولیـة و  tمن قیمـة 

واقع التـدقیق التشـغیلي فـي شـركات المسـاهمة العامـة فـي قطـاع  أن أستنتج " ومن هنا 0.05"
  )α=  0.05جید عند مستوى داللة إحصائیة ( غزة

 
  )26جدول رقم (

  تحلیل محاور الدراسة
 المساهمة العامة في قطاع غزة) (واقع التدقیق التشغیلي في شركات

  المحور
عنوان 
  المحور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

 tقیمة 
القیمة 
 االحتمالیة

  الترتیب

 األول
الهیكل 
 التنظیمي

4.29 0.580 85.83 14.094 0.000 3 

 الثاني
الخطط 
 واألهداف

4.31 0.483 86.25 17.195 0.000 2 

  الثالث
 السیاسات
 واإلجراءات

4.46 0.563 89.25 16.430 0.000 1 

  الرابع
اإلمكانات 
المادیة 
 والبشریة

4.20 0.554 84.00 13.704 0.000 5 

  الخامس
أنظمة الرقابة 

 المتبعة
4.29 0.707 85.78 11.535 0.000 4 

 
جمیع 
  المحاور

4.29 0.473 85.87 17.299 0.000  

  " ."2.02" تساوي 39درجة حریة " و  0.05 "الجدولیة عند مستوى داللة " tقیمة 
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  اختبار فرضیات الدراسة :
v بــین  )0.05(مســتوى توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة عنــد :  الفرضــیة األولــى

 .الهیكل التنظیمي للشركة وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة

كل التنظیمي للشركة وواقع التدقیق تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین الهی
0.05α(  التشغیلي في شركات المساهمة العامة عند مستوى داللة إحصائیة ) والنتائج مبینة =

 ،" 0.05" قل منأوهي  " "0.00) والذي یبین أن القیمة االحتمالیة تساوي 27في جدول رقم (
  الجدولیة والتي تساوي rأكبر من قیمة " وهي 0.682تساوي " المحسوبة r كما أن قیمة

الهیكل التنظیمي للشركة وواقع التدقیق  بینطردیة مما یدل على وجود عالقة ، "304."
0.05αعند مستوى داللة إحصائیة ( التشغیلي في شركات المساهمة العامة على  وبناءً ، )=

 ( الذنیبات،،  ) 2002 ، ن (یوسفمع دراسة كل موهذا یتعارض ، ذلك تم قبول الفرضیة
2006 (.  

  )27جدول رقم (
  معامل االرتباط بین الهیكل التنظیمي للشركة وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة

  الهیكل التنظیمي للشركة  اإلحصاءات  المحور

واقع التدقیق التشغیلي في شركات 
  المساهمة العامة

 0.682  معامل االرتباط
 0.000  قیمة االحتمالیةال

 40  حجم العینة

  "304."" یساوي 0.05" ومستوى داللة "39المحسوبة عند درجة حریة "  "r " قیمة
 

v  : بـین ) 0.05( مسـتوى توجد عالقة ارتباطیـه ذات داللـة إحصـائیة عنـد الفرضیة الثانیة 
 .الشركة وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة خطط وأهداف

الشركة وواقع التدقیق  تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین خطط وأهداف
0.05αعند مستوى داللة إحصائیة ( التشغیلي في شركات المساهمة العامة والنتائج مبینة ) =

، "0.05" قل منأوهي "  0.00والذي یبین أن القیمة االحتمالیة تساوي "  ،)28في جدول رقم (
الجدولیة والتي تساوي  rكبر من قیمة أوهي  "0.881" تساوي المحسوبة r كما أن قیمة

الشركة وواقع التدقیق  یدل على وجود عالقة طردیة بین خطط وأهدافمما ، "0.304"
على  وبناء، )α=05.0عند مستوى داللة إحصائیة ( التشغیلي في شركات المساهمة العامة

 ،( الذنیبات، ) 2002 ،  ھذا یتعارض مع دراسة كل من (یوسفو ،قبول الفرضیة ذلك تم
2006 (.  
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  )28جدول رقم (
  الشركة وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة معامل االرتباط بین خطط وأهداف

  الشركة خطط وأهداف  اإلحصاءات  المحور

واقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة 
  عامةال

 0.881  معامل االرتباط
 0.000  القیمة االحتمالیة

 40  حجم العینة

  " 0.304"" یساوي0.05" ومستوى داللة "39المحسوبة عند درجة حریة "  r  قیمة
 

v  : بــین )0.05(مســتوى توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة عنــد الفرضــیة الثالثــة  
ــة للشــركة وو  ــي شــركات المســاهمة السیاســات واإلجــراءات المتبع ــدقیق التشــغیلي ف ــع الت اق

 .العامة

تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین السیاسات واإلجراءات المتبعة للشركة 
0.05αعند مستوى داللة إحصائیة ( وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة = (

قل أ" وهي  0.00والذي یبین أن القیمة االحتمالیة تساوي " ) 29والنتائج مبینة في جدول رقم (
الجدولیة والتي  rكبر من قیمة أوهي   "834."  تساوي المحسوبة rكما أن قیمة ، "0.05" من

المتبعة  مما یدل على وجود عالقة طردیة بین السیاسات واإلجراءات، . "304"   تساوي
عند مستوى داللة إحصائیة  لمساهمة العامةللشركة وواقع التدقیق التشغیلي في شركات ا

)05.0=α(  ًیوسف، ذلك تم قبول الفرضیةعلى  وبناء) وھذا یتعارض مع دراسة كل من ،  
  .) 2006 ، ( الذنیبات، ) 2002

  
  )29جدول رقم (

شركات المساهمة معامل االرتباط بین السیاسات واإلجراءات المتبعة للشركة وواقع التدقیق التشغیلي في 
  العامة

  الهیكل التنظیمي للشركة  اإلحصاءات  المحور

السیاسات واإلجراءات المتبعة 
  للشركة

 0.834  معامل االرتباط
 0.000  القیمة االحتمالیة

 40  حجم العینة
 " ."304" یساوي0.05" ومستوى داللة "39المحسوبة عند درجة حریة "  r  قیمة
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v :ــه ذات داللــة إحصــائیة عنــد توجــد عال الفرضــیة الرابعــة  بــین )0.05(مســتوى قــة ارتباطی
 .وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة اإلمكانیات المادیة والبشریة

وواقع التدقیق  تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین اإلمكانیات المادیة والبشریة
والنتائج مبینة ) α=05.0وى داللة إحصائیة (عند مستالتشغیلي في شركات المساهمة العامة 

كما ، "05."وهي اقل من  " 0.00"والذي یبین أن القیمة االحتمالیة تساوي  ،)30في جدول رقم (
مما ،  304."" الجدولیة والتي تساوي rكبر من قیمة أوهي  "898."  تساوي المحسوبة rأن قیمة 

وواقع التدقیق التشغیلي في  ن اإلمكانیات المادیة والبشریةیدل على وجود عالقة طردیة بی
ذلك تم قبول على  ، وبناءً )α=05.0عند مستوى داللة إحصائیة ( شركات المساهمة العامة

 Khlili(، )2006 ، (الذنیبات، )  2002، ھذا یتعارض مع دراسة كل من (یوسفو، الفرضیة
and others , 2012 (.  

  

  )30رقم ( جدول
  وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة العامة معامل االرتباط بین اإلمكانیات المادیة والبشریة

  اإلمكانیات المادیة والبشریة  اإلحصاءات  المحور

واقع التدقیق التشغیلي في شركات 
  المساهمة العامة

 0.898  معامل االرتباط
 0.000  القیمة االحتمالیة

 40  ةحجم العین

  " .304." " یساوي 05." ومستوى داللة "39المحسوبة عند درجة حریة "  r  قیمة
 

v  :بـین ) 0.05( مسـتوى توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند الفرضیة الخامسة 
 .أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة

یجاد العالقة بین أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة وواقع تم استخدام اختبار بیرسون إل
والنتائج مبینة ) α=05.0عند مستوى داللة إحصائیة ( التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة

"،  0.05قل من " أوهي "  0.00) والذي یبین أن القیمة االحتمالیة تساوي " 31في جدول رقم (
، " .304الجدولیة والتي تساوي " rكبر من قیمة أوهي  "838.حسوبة تساوي "الم rكما أن قیمة 

یدل على وجود عالقة طردیة بین أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة وواقع التدقیق التشغیلي مما 
، ومن هنا تم قبول الفرضیة، )α=05.0عند مستوى داللة إحصائیة ( في شركات المساهمة

واختلف مع دراسة ، ) 2011 ، ( الصوافو ) 2003 ،ق مع دراسة كل من ( النمیانوهذا اتف
  .) 2006 ، ( الذنیباتو )2006 ، كل من ( أبي هداف
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  ) (31جدول رقم
  معامل االرتباط بین أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة وواقع التدقیق التشغیلي في شركات المساهمة

  داخلیة المطبقةأنظمة الرقابة ال  اإلحصاءات  المحور

واقع التدقیق التشغیلي في شركات 
  المساهمة العامة

 0.838  معامل االرتباط
 0.000  القیمة االحتمالیة

 40  حجم العینة

  "304."" یساوي 05." ومستوى داللة "39المحسوبة عند درجة حریة "  r   قیمة
  

v  : مبحــوثین حــول واقــع توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي إجابــات الالفرضــیة السادســة
التــدقیق التشــغیلي فــي شــركات المســاهمة العامــة فــي قطــاع غــزة تعــزى إلــى كــل مــن (مــدة 

) رأس مال الشركة، القتصادي الذي تنتمي إلیه الشركةاالقطاع ، ممارسة الشركة لنشاطها 
0.05αعند مستوى داللة إحصائیة  =. 

  

 عیة التالیة:الفرضیات الفر  ویتفرع من هذه الفرضیة

  توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي إجابـــات المبحـــوثین حـــول واقـــع التـــدقیق التشـــغیلي فـــي1- 
عنـد مسـتوى  مـدة ممارسـة الشـركة لنشـاطهاشركات المساهمة العامة في قطاع غزة تعزى إلى 

  .α=05.0داللة إحصائیة 

بــــار الفــــروق بـــــین إجابــــات أفــــراد العینـــــة تــــم اســــتخدام اختبـــــار تحلیــــل التبــــاین األحـــــادي الخت
ــــي قطــــاع غــــزة تعــــزى إلــــى  حــــول ــــي شــــركات المســــاهمة العامــــة ف ــــدقیق التشــــغیلي ف ــــع الت واق

ـــــة فـــــي جـــــدول رقـــــم  ،مـــــدة ممارســـــة الشـــــركة لنشـــــاطها ـــــائج مبین ـــــین أن  ،)(32والنت ـــــذي یب وال
 Fقــــل مــــن قیمـــــة أوهـــــي  " 2.194"  المحســــوبة لجمیــــع المحـــــاور مجتمعــــة تســــاوي Fقیمــــة 
ـــــــة والتـــــــي تســـــــاوي الجد ـــــــة لجمیـــــــع المحـــــــاور ، " "2.87ولی كمـــــــا أن قیمـــــــة القیمـــــــة االحتمالی

   ." 0.05"كبر من أوهي  " .106"تساوي 
  

ــــا ســــبق  ــــة حــــولنســــتنتج مم ــــراد العین ــــات أف ــــین إجاب ــــروق ب ــــع  عــــدم وجــــود ف واق
مـــدة ممارســـة التــدقیق التشـــغیلي فـــي شـــركات المســـاهمة العامـــة فـــي قطـــاع غـــزة تعـــزى إلـــى 

  .ذلك تم رفض الفرضیةعلى  وبناءً  ،االشركة لنشاطه
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  )32جدول رقم (
بین إجابات أفراد العینة حول واقع التدقیق التشغیلي  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

   في شركات المساهمة العامة في قطاع غزة تعزى إلى مدة ممارسة الشركة لنشاطها

  البیان
 مصدر

التباین   
مجموع 
 المربعات

جة در 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

  الهیكل التنظیمي

 0.334 3 1.001 بین المجموعات
0.993 

 
0.407 

 0.336 36 12.102 داخل المجموعات 

  39 13.103 المجموع

 الخطط واألهداف
 0.383 3 1.148 بین المجموعات

1.735 
 

0.177 
 

 0.221 36 7.940 داخل المجموعات
  39 9.089 المجموع

 السیاسات واإلجراءات
 4.545 1.132 3 3.395 بین المجموعات

 0.008 
 

 0.249 36 8.965 داخل المجموعات
   39 12.360 المجموع

 اإلمكانات المادیة والبشریة
 0.457 3 1.370 بین المجموعات

1.552 
 

0.218 
 

 0.294 36 10.592 داخل المجموعات
  39 11.962 المجموع

 أنظمة الرقابة المتبعة
 0.606 3 1.817 بین المجموعات

1.235 
 

0.311 
 0.491 36 17.660 داخل المجموعات 

  39 19.477 المجموع
  جمیع المحاور

واقع التدقیق التشغیلي في (
شركات المساهمة العامة 

 )في قطاع غزة

 0.449 3 1.348 بین المجموعات
2.194 

 
0.106 

 
 0.205 36 7.376 داخل المجموعات

  39 8.724 المجموع

  ."  2.87" تساوي "  0.05" " ومستوى داللة  36 ،3الجدولیة عند درجة حریة " Fقیمة 
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توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي إجابـــات المبحـــوثین حـــول واقـــع التـــدقیق التشـــغیلي فـــي 2- 
 القطاع القتصادي الذي تنتمي إلیه الشركةتعزى إلى شركات المساهمة العامة في قطاع غزة 

 .α=05.0عند مستوى داللة إحصائیة 

تــــم اســــتخدام اختبـــــار تحلیــــل التبــــاین األحـــــادي الختبــــار الفــــروق بـــــین إجابــــات أفــــراد العینـــــة 
ــــي قطــــاع غــــزة تعــــزى إلــــى  حــــول ــــي شــــركات المســــاهمة العامــــة ف ــــدقیق التشــــغیلي ف ــــع الت واق

 ،)33والنتــــــائج مبینــــــة فــــــي جــــــدول رقــــــم ( القتصــــــادي الــــــذي تنتمــــــي إلیــــــه الشــــــركةاالقطــــــاع 
وهـــــــي  2.288""المحســـــــوبة لجمیــــــع المحـــــــاور مجتمعـــــــة تســـــــاوي  Fوالــــــذي یبـــــــین أن قیمـــــــة 

كمــــــا أن قیمــــــة القیمــــــة االحتمالیــــــة ، " 2.64"  الجدولیــــــة والتــــــي تســــــاوي Fقــــــل مــــــن قیمــــــة أ
  ".0.05"كبر من أوهي "  0.079" لجمیع المحاور تساوي 

ـــة حـــول ـــراد العین ـــات أف ـــین إجاب ـــدقیق  نســـتنتج ممـــا ســـبق عـــدم وجـــود فـــروق ب ـــع الت واق
القطــــــاع التشــــــغیلي فــــــي شــــــركات المســــــاهمة العامــــــة فــــــي قطــــــاع غــــــزة تعــــــزى إلــــــى 

    .ذلك تم رفض الفرضیةعلى  وبناءً  ،القتصادي الذي تنتمي إلیه الشركةا
  

  )33جدول رقم (
بین إجابات أفراد العینة حول واقع التدقیق التشغیلي  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

   في شركات المساهمة العامة في قطاع غزة تعزى إلى القطاع القتصادي الذي تنتمي إلیه الشركة

 مصدر التباین  البیان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

  الهیكل التنظیمي

مجموعاتبین ال  1.213 4 0.303 
0.893 

 
0.479 

 0.340 35 11.890 داخل المجموعات 

  39 13.103 المجموع

 الخطط واألهداف
 0.526 4 2.103 بین المجموعات

2.634 
 

0.051 
 

 0.200 35 6.986 داخل المجموعات
  39 9.089 المجموع

 السیاسات واإلجراءات

 2.227 0.627 4 2.508 بین المجموعات
 0.086 

 
 0.282 35 9.853 داخل المجموعات

   39 12.360 المجموع
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 مصدر التباین  البیان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

 اإلمكانات المادیة والبشریة
 0.669 4 2.675 بین المجموعات

2.520 
 

0.059 
 0.265 35 9.287 داخل المجموعات 

  39 11.962 المجموع

 أنظمة الرقابة المتبعة
 0.506 4 2.022 بین المجموعات

1.014 
 

0.414 
 

 0.499 35 17.454 داخل المجموعات
  39 19.477 المجموع

  جمیع المحاور
واقع التدقیق التشغیلي في (

شركات المساهمة العامة في 
 )قطاع غزة

 0.452 4 1.809 بین المجموعات
2.288 

 
0.079 

 
 0.198 35 6.915 داخل المجموعات

  39 8.724 المجموع

  ." 2.64ساوي " ت " 0.05ومستوى داللة " "  35، 4ة " عند درجة حریالجدولیة  Fقیمة 

  

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي إجابـــات المبحـــوثین حـــول واقـــع التـــدقیق التشـــغیلي فـــي  3-
عنـــد مســـتوى داللـــة  رأس مـــال الشـــركةشـــركات المســـاهمة العامـــة فـــي قطـــاع غـــزة تعـــزى إلـــى 

  .α=05.0إحصائیة 

خدام اختبـــــار تحلیــــل التبــــاین األحـــــادي الختبــــار الفــــروق بـــــین إجابــــات أفــــراد العینـــــة تــــم اســــت
ــــي قطــــاع غــــزة تعــــزى إلــــى  حــــول ــــي شــــركات المســــاهمة العامــــة ف ــــدقیق التشــــغیلي ف ــــع الت واق

 Fوالــــــــذي یبــــــــین أن قیمــــــــة  ،)34والنتــــــــائج مبینــــــــة فــــــــي جــــــــدول رقــــــــم ( رأس مــــــــال الشــــــــركة
 Fقــــــــل مــــــــن قیمــــــــة أوهــــــــي  ،" 6.484المحســــــــوبة لجمیــــــــع المحــــــــاور مجتمعــــــــة تســــــــاوي " 

ـــــــة والتـــــــي تســـــــاوي ـــــــة لجمیـــــــع المحـــــــاور 3.25" " الجدولی ، كمـــــــا أن قیمـــــــة القیمـــــــة االحتمالی
  ."0.05" وهي أقل من "0.04"  تساوي

ـــة حـــولنســـتنتج ممـــا ســـبق  ـــراد العین ـــات أف ـــین إجاب ـــدقیق  عـــدم وجـــود فـــروق ب ـــع الت واق
، أس مـــال الشـــركةر التشـــغیلي فـــي شـــركات المســـاهمة العامـــة فـــي قطـــاع غـــزة تعـــزى إلـــى 

  .ذلك تم رفض الفرضیةعلى  وبناءً 
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 $ 2000,000س المــال "أ) أن الفــروق بــین فئتــي ر 35ویبــین اختبــار شــفیه جــدول رقــم (
 $ 2000,000والفــــروق لصــــالح الفئــــة "  $ "1000,000 أقــــلإلــــى  500,000"مــــن و ،فــــأكثر"
  فأكثر".

  )34جدول رقم (
بین إجابات أفراد العینة حول واقع التدقیق التشغیلي  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  في شركات المساهمة العامة في قطاع غزة تعزى إلى رأس مال الشركة

 مصدر التباین  البیان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

  الهیكل التنظیمي

 1.211 2 2.422 بین المجموعات
4.194 

 
0.023 

 0.289 37 10.682 داخل المجموعات 

  39 13.103 المجموع

 الخطط واألھداف
 0.988 2 1.977 بین المجموعات

5.142 
 

0.011 
 

 0.192 37 7.112 داخل المجموعات
  39 9.089 المجموع

 السیاسات واإلجراءات
 3.777 1.048 2 2.096 بین المجموعات

 0.032 
 

موعاتداخل المج  10.265 37 0.277 
   39 12.360 المجموع

اإلمكانات المادیة 
 والبشریة

 0.754 2 1.508 بین المجموعات
2.669 

 
0.083 

 0.283 37 10.454 داخل المجموعات 
  39 11.962 المجموع

 أنظمة الرقابة المتبعة
 2.530 2 5.060 بین المجموعات

6.494 
 

0.004 
 

 0.390 37 14.416 داخل المجموعات
  39 19.477 المجموع

  جمیع المحاور
واقع التدقیق التشغیلي (

 في شركات المساهمة
 )في قطاع غزة العامة

 1.132 2 2.264 بین المجموعات
6.484 

 
0.004 

 
 0.175 37 6.460 داخل المجموعات

  39 8.724 المجموع

  ." "3.25تساوي  0.05 ""ومستوى داللة  " 37،  2" الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 
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 35)جدول رقم (
  اختبار شفیه للفروق بین المتوسطات حسب متغیر رأس مال الشركة

 أقلإلى   500,000من   الفرق بین المتوسطات
1000,000$  

أقل إلى  1000,000من 
  $ 2000,000من 

2000,000 $ 
  فأكثر

 أقلإلى   500,000من 
1000,000$  

 -0.174 -0.618* 

أقل إلى  1000,000من 
  $ 2000,000من 

0.174  -0.444 

  0.444 *0.618  فأكثر $ 2000,000
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السادسالفصل   
 النتائج والتوصيات

  

v .النتائج 
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v .الدراسات المستقبلیة 
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  الفصل السادس
  النتائج والتوصیات

  والً  : نتائج الدراسةأ
شركات المساهمة على  في ضوء التحلیالت النظریة والعملیة للدراسة والتي ُأجریت

  : اآلتیةلنتائج اإلى  تم التوصل العامة في قطاع غزة

حیــث یــتم ، یوجــد هیكــل تنظیمــي محــدد بصــورة واضــحة داخــل شــركات المســاهمة العامــة §
ویتصـــف بالمرونـــة فـــي ، تصـــمیمه بطریقـــة جیـــدة توضـــح خطـــوط الســـلطات والمســـؤولیات

 ،مقابلة التغیرات التي تحدث داخل الشركة وخارجها دون إجراء أي تعـدیالت جوهریـة فیـه
فادة مــن میزتــي التخصــص وتقســیم العمــل عنــد تصــمیم الهیكــل كمــا یــتم التأكــد مــن االســت

ویــــتم إعــــداد الخــــرائط التنظیمیــــة الرســــمیة داخــــل الهیكــــل التنظیمــــي ، التنظیمــــي للشــــركات
كما یتم فحص درجتـي المركزیـة ، االستقالل التام بین اإلداراتإلى  للشركات بحیث تؤدي

إلــى  طبیعــة الــنظم االقتصــادیةوالالمركزیــة داخــل الشــركات باعتبارهمــا مظهــرین یعكســان 
 .حد ما

كمـــا تتصـــف الخطـــط التـــي ، تلتـــزم الشـــركات بتحقیـــق األهـــداف الموضـــوعة بصـــورة فعالـــة §
ــــة والوضــــوح ــــوي هــــذه الخطــــط ،تضــــعها الشــــركات بالمرون ــــى  وتحت ملخــــص ألهــــداف عل

إلـــى  عنـــد وضـــع هـــذه الخطـــط تجزئـــة األهـــداف العامـــة ىكمـــا یراعـــ ،الشـــركات وسیاســـاتها
 .إال أن ربط أهداف الشركة بأهداف العاملین ال یعد هدفاً رئیسیا ً  ،أهداف تفصیلیة

یــــتم التأكــــد بــــأن السیاســــات الموضــــوعة واضــــحة وصــــریحة ومفهومــــة مــــن العــــاملین فــــي  §
كمــا یــتم التأكــد بــأن هــذه السیاســات تغطــي ، وأنهــا مرتبطــة مــع بعضــها الــبعض ،الشــركات

اإلجـــراءات  كمـــا أن، متكـــررةوتغطـــي المشـــاكل ذات الطبیعـــة ال ،جمیـــع أنشـــطة الشـــركات
  .المتخذة داخل الشركات تتناسب مع أهداف الشركة وسیاساتها

یحتفظ بها في أماكن مناسـبة حمایـة لهـا مـن  یتم التأكد من أن اآلالت واألجهزة والمعداتُ  §
كما یتم تقسیم العمـل المحاسـبي بحیـث ال ینفـرد شـخص واحـد للقیـام بالعملیـة ، أیة أخطار
ویــتم فحـص الوثــائق المؤیــدة لتسـجیل المبــاني واآلالت والســیارات ، النهایــةإلـى  مـن البدایــة
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كما یتم التأكد من أن المستندات مصممة بطریقة جیدة تسـهل عملیـة ، الخاصة بالشركات
   .حد ماإلى  الحصر والعد

ــــ § ــــوىی ــــاً  للمهــــارات  تم فحــــص احتیاجــــات الشــــركات مــــن الق ــــة بصــــورة واضــــحة وفق العامل
توصــیف كـل وظیفــة بصـورة واضــحة مـن أجــل أن یـتم التعیــین بصــورة كمــا یـتم ، المطلوبـة

كما یؤخذ بعین االعتبار موقع إدارة الموارد البشریة فـي الهیكـل التنظیمـي ، محددة وسلیمة
كمـا یـتم متابعـة احتیاجـات العـاملین مـن البـرامج التدریبیـة ، نجاحهـامـدى  علـى عند الحكم

إال أن ، حـــد مـــاإلـــى  الحـــد األمثـــلإلـــى  ینوهنـــاك محـــاوالت لتخفـــیض معـــدل دوران العـــامل
 .شركات المساهمة العامة ال تهتم كثیراً  برفاهیة العاملین فیها

هنـــاك نظــــام رقــــابي مطبــــق داخــــل الشــــركات باســـتمرار وهــــذا النظــــام یــــتالءم مــــع حجمهــــا  §
تطبیـق النظـام الرقـابي علـى  ویعمـل، كما أنه یعكس الهیكل التنظیمي للشركات ،ونشاطها

كمـــا أن النظـــام الرقـــابي المطبـــق لـــه أثـــر ، یة تتمتـــع بالكفـــاءة العلمیـــة والعملیـــةكـــوادر بشـــر 
كمــا یــتم تقــویم نقــاط ، أداء العــاملین ورفــع كفــایتهم اإلنتاجیــةمســتوى ملمــوس فــي تحســین 

  .حد ماإلى  رالضعف الموجودة بالنظام الرقابي داخل الشركات باستمرا

أي  ،) شـركات 7د بها مدقق داخلي نحـو (بلغ عدد شركات المساهمة العامة التي ال یوج §
كمـا أن عـدد شـركات ، ) من إجمالي عدد الشـركات الخاضـعة للدراسـة%17.5ما نسیته (

أي  ،) شــركة19المســاهمة العامــة التــي یتبــع فیهــا المــدقق الــداخلي لمجلــس اإلدارة نحــو ( 
علـى  ثروهـذا قـد یـؤ  ،% ) من إجمالي عدد الشركات الخاضعة للدراسـة47.5ما نسبته ( 

 .حیاد واستقالل المدقق
  

 التوصیات : ثانیاً 

  :أوصي باآلتي يما تم التوصل إلیه من نتائج هذه الدراسة فإننعلى  بناءً 

ــــى  یجــــب § ــــق عل الجمعیــــات المهنیــــة المختصــــة أن تهــــتم بتطــــویر إرشــــادات ومعــــاییر تتعل
 .بالتدقیق التشغیلي

بــع الجمعیــة العمومیــة حتــى البــد مــن وجــود مــدقق داخلــي فــي شــركات المســاهمة العامــة یت §
 .یتمتع بأكبر قدر من االستقالل والمصداقیة
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ضرورة تطویر التأهیل العلمي للمدقق بحیث یتناول التخصصات اإلضافیة الالزمة لتنفیذ  §
 .التدقیق التشغیلي والتي لها عالقة بطبیعة عمل الشركة

بحیـث یمكنـه  ،إشـرافیة البد من االرتقاء بالوضـع التنظیمـي للمـدقق وتحریـره مـن أیـة رقابـة §
وٕابــداء رأیــه بــدون أي تحیــز أو تــأثیر مــن اإلدارات التــي  ،التفكیــر بطریقــة ســلیمة ومســتقلة

 .تخضع للفحص والتحلیل التشغیلي

، باعتبــاره هــدف العملیــة اإلنتاجیــة ،البــد مــن االهتمــام بالعنصــر البشــري داخــل أي شــركة §
متابعـة احتیاجـات إلـى  ز واألجـور إضـافةفالبد من االرتقاء بأسالیب التعیین ونظام الحواف

العاملین من البرامج التدریبیة المختلفة وكذلك االهتمـام باألنشـطة الترفیهیـة وتـوفیر األمـن 
 .والعالج لهم

 ثالثاً : الدارسات المستقبلیة 

والتــي تأخــذ بعــین  ،توصــي الباحثــة باســتمرار إجــراء الدراســات والبحــوث فــي هــذا المجــال
هـذا علـى  والتـي یمكـن أن تلقـي الضـوء ،من الجوانب التي لم تغطیها هذه الدراسـة االعتبار العدید

  الموضوع مثل :

تطــــــویر النظــــــام المحاســــــبي الحكــــــومي ألغــــــراض تــــــدقیق األداء فــــــي القطــــــاع الحكــــــومي  §
 .الفلسطیني

دور المراجعة التشـغیلیة فـي تطـویر خـدمات المـدقق الـداخلي فـي الشـركات الصـناعیة فـي  §
 .قطاع غزة

ر المعاییر التي تصدرها الجمعیات والهیئات المهنیة للمحاسبة والتدقیق ألجل خدمـة تطوی §
   .التدقیق التشغیلي
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 قائمة املراجع 
  

v .أوًال: المراجع العربیة 
v  ًالمراجع األجنبیة.ثانیا : 
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 الدراسةمراجع 
 أوالً  المراجع العربیة : 

العاملـة  " واقع إدارة وتنمیة الموارد البشـریة فـي المصـارف، ) 2008بسـمة ( ، أبو زاید .1
 . غزة –الجامعة اإلسالمیة  –ستیر رسالة ماج، في فلسطین وسبل تطویرها "

، دار صــفاء للنشــر والتوزیــع، " التنظــیم وأســالیب العمــل " ،) 2011(  نــادر، أبــو شــیخة .2
 .عمان، األولىالطبعة 

" أثــــر اســـتخدام مخــــاطر تكنولوجیـــا المعلومــــات فــــي ، ) 2012رائـــدة ( ، أبـــو عطیـــوي .3
علـى  اسـة تطبیقیـةدر ، جـودة عمـل المـدقق الخـارجيعلـى  المنشآت الخاضعة للتـدقیق

  .غزة –الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر، " مكاتب التدقیق في قطاع غزة

 " دور الهیاكــل التنظیمیــة واألنظمــة اإلداریــة فــي تطــویر، ) 2012حســن ( ، أبــو كویــك .4
 .غزة –الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر، أداء األجهزة األمنیة في قطاع غزة "

 استخدام معاییر منهج سیجما ستة لتحقیق جـودةمدى  ،" )2012جیهان ( ، أبو ناهیة .5
رســـالة ، دراســـات حالـــة الجامعـــات الفلســـطینیة فـــي قطـــاع غـــزة " –التـــدقیق الـــداخلي 

 .غزة  –الجامعة اإلسالمیة ، ماجستیر

، دار المسـیرة وتنمیـة المـوارد البشـریة " االستراتیجیة،" اإلدارة  ) 2009أحمد، محمـد (  .6
 .األولىالطبعة ، ع والطباعةللنشر والتوزی

"، ترجمـــة محمـــد مـــدخل متكامـــل  –"المراجعـــة ، ) 2002( جـــیمس، لوبـــكو  ألفـــین، أرینــز .7
 .الریاض، دار المریخ للنشر، مراجعة أحمد حجاج، الدیسطي

ــــال " –" اإلدارة  ،) 2008ســــعاد ( ، برنــــوطي .8 دار وائــــل للنشــــر ، أساســــیات إدارة األعم
 .نعما، الطبعة الرابعة، والتوزیع

، األولىالطبعة  ،الجزء الثاني " –مبادئ المحاسبة المالیة "، ) 2002یوسف ( ، جربوع .9
 .غزة

 وفقــاً  لمعــاییر المراجعــة –" مراجعــة الحســابات المتقدمــة ، ) 2002یوســف ( ، جربــوع .10
 .غزة، األولىالطبعة  ،الدولیة "
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صـفاء للنشـر  ردا، التـدقیق والتأكیـد الحـدیث "إلـى  ،" المدخل ) 2009أحمـد ( ، جمعة .11
 .عمان، األولىالطبعة ، والتوزیع

 ،دار وائـل للنشـر، التأكیـد "و  " االتجاهات المعاصرة في التدقیق، )2009(على  ،جمعة .12
 .عمان، األولىالطبعة 

دار ، " مدخل عملي تطبیقي –" أصول المراجعة الداخلیة ، ) 2010وجدي ( ، حجازي .13
  .اإلسكندریة، التعلیم الجامعي

 واقـــععلـــى  " أثـــر المتغیـــرات الشخصـــیة والتنظیمیـــة، ) 2011لـــدین ( حســـام ا، حـــرب .14
 غزة –الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر، تفویض السلطة لدي القیادات اإلداریة "

 تنمیة وتطویر الموارد البشریة "،  –،" طرق واستراتیجیات  ) 2012محمد ( ، الحریري .15

  .انعم، األولىالطبعة ، دار صفاء للنشر والتوزیع

" أثـــر أبعـــاد الهیكـــل التنظیمـــي فـــي بنـــاء ، ) 2006شـــاكر ( ، الخشـــاليو  حســـین، حـــریم  .16
 مجلــة الزرقــاءالمعرفــة التنظیمیــة : دراســة میدانیــة فــي المستشــفیات األردنیــة الخاصــة "، 

 .العدد األول، المجلد الثامن، للبحوث والدراسات

دار المســـیرة ، لبشـــریة "" إدارة المـــوارد ا، 2007) ویاســـین (، الخرشـــةو  خضـــیر، حمـــود .17
 .عمان  ،األولىالطبعة ، للنشر والتوزیع والطباعة

نظریــة  –" تــدقیق الحســابات فــي ضــوء المعــاییر الدولیــة، )2010 (علــى  ،الــذنیبات .18
 .عمان، دار وائل للنشر، وتطبیق "

الشـركات  ) ،" دراسـة تحلیلیـة ألراء مـدیري 2006وتوفیق (، وعبد الجلیل يعل ،الذنیبات .19
مجلة ، " التشغیلي : الواقع والطموحعیة المساهمة العامة في األردن حول التدقیق الصنا

 .1عدد ، 33مجلد ، دراسات

ترجمــــة ناصــــر "الــــدلیل الشــــامل فــــي مراجعــــة العملیــــات "، ، ) 2000رایــــدر، هــــاري ( .20
المملكـة ، مراجعة محمد میرغني، مركز البحـوث، بابكراألمیر بابكر الدیسطيو  القحطاني
 .لسعودیةالعربیة ا

الطبعـة ، دار صفاء للنشـر والتوزیـع، " إدارة الموارد البشریة "، ) 2003(  يعل ،ربابعة .21
 .األولى
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"، دار صفاء للطباعـة والنشـر  ،" مراجعة المعامالت المالیة)  2009نواف ( ، الرماحي .22
 .عمان، األولىالطبعة ، والتوزیع

ــ، ) 2006هــاني ( ، الزایــغ .23 ــیم أدل ــرأي" دور المراجــع فــي تقی ــداء ال ــات إلب ــى  ة اإلثب عل
 أداء مكاتــبعلــى  دراســة تطبیقیــة –القــوائم المالیــة وفقــاً  لمعــاییر المراجعــة الدولیــة 

 .غزة –الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر، وشركات المراجعة في قطاع غزة "

، دار الیـــــازوري العلمیـــــة للنشـــــر والتوزیـــــع، ،" وظـــــائف اإلدارة " ) 2009فریـــــد ( ، زیـــــارة .24
  .مانع

" دور التــدقیق الــداخلي وفقــاً  للمفــاهیم واالتجاهــات الحدیثــة فــي ، ) 2010نــاظم (، السـید .25
سـمنت طاسـلوجة "، أدراسـة میدانیـة فـي معمـل  –تكالیف الجـودة ومؤشـراتها على  الرقابة

 .26عدد ، 7مجلد ، مجلة العلوم االقتصادیة

واإلجـراءات  فاهیم العلمیةالم –" أصول المراجعة الخارجیة ،  )2012محمد (، الصبان .26
 .اإلسكندریة، دار التعلیم الجامعي للطباعة والنشر والتوزیع، العملیة "

ـــة المـــوارد) ، 2007محمـــد ( ، صـــیام .27 ـــق وظـــائف إدارة وتنمی ـــات تطبی ـــة متطلب  " فعالی
الجامعــة ، رســالة ماجســتیر، البشــریة فــي جهــاز الشــرطة الفلســطینیة فــي قطــاع غــزة "

  غزة  –اإلسالمیة 

ــــداخلي فــــي تحجــــیم المخــــاطر ، ) 2011محمــــد ( ، وافالصــــ .28 ــــة والتــــدقیق ال " أثــــر الرقاب
 . 9عدد ،  24مجلد  ،مجلة التقني، التشغیلیة في المصارف التجاریة "

 ،" أثـــر مــدقق الحســـابات الخـــارجي فــي تحســـین مصـــداقیة)  2012ولیــد ( ، العــازمي .29
جامعـــة الشـــرق ، تیررســـالة ماجســـ، المعلومـــات المحاســـبیة فـــي بیـــت الزكـــاة الكـــویتي "

 .األوسط

دار الفكــر ناشــرون ، " التطــویر التنظیمــي "، ) 2010عــالء ( ، قنــدیل و  ســامح، عــامر .30
 .عمان، األولىالطبعة ، وموزعون

دار وائـل  ،علم تـدقیق الحسـابات الناحیـة النظریـة والعملیـة "، )2000خالـد (، عبد اهللا .31
 .للطباعة والنشر ،عمان

دار المسـیرة للنشـر والتوزیـع ، " ول التنظیم واألسالیب" أص، ) 2011محمد ( ، عصفور .32
 .عمان، الطبعة السابعة، والطباعة
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دار وائـــل " الســـلوك التنظیمـــي فـــي منظمـــات األعمـــال "، ، ) 2005محمـــد ( ، العمیـــان .33
 .عمان، الطبعة الثالثة، للنشر والتوزیع

، المعاصـرة "" إدارة األعمال ووظائف المدیر فـي المؤسسـات ، ) 2012فتحي ( ، عواد .34
 .عمان، األولىالطبعة ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع

 أداء العــــاملین فــــيعلــــى  " أثــــر صــــیانة المــــوارد البشــــریة، ) 2012ســــماح (، عــــودة .35
 .غزة –الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر ،الجامعات الفلسطینیة "

علـى  إحكـام الرقابـة فعالیة نظام الرقابة الداخلیة فيمدى  ، "2005) یوسف (، عیاش .36
ــة  ــاییر المراجع ــي ضــوء مع ــي غــزة ف ــروا ) ف ــة ( األن ــوث الدولی ــة الغ أداء أنشــطة وكال

 .غزة –الجامعة اإلسالمیة ، "، رسالة ماجستیر الدولیة

 التزام الشركات الصناعیة المساهمة العامة في قطاعمدى  "، ) 2008سائد (، غیاضة .37
 ) الخـــاص بالممتلكـــات والمصـــانع16 غـــزة بتطبیـــق معیـــار المحاســـبة الـــدولي رقـــم (

 .غزة –الجامعة اإلسالمیة  –رسالة ماجستیر ، دراسة تحلیلیة " –والمعدات 

 وظــائف – 1،"مبــادئ اإلدارة ) (2010ربحــي ، علیــانو  عیســي، قــدادةو  محمــود، فیــاض .38
 .عمان، دار صفاء للنشر والتوزیع، " المدیر

لتقنیـــة وتكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي " أثـــر خصـــائص البیئـــة ا، ) 2007(  خالـــد، القطـــاني .39
ــارة، دراســة تحلیلیــة فــي المصــارف األردنیــة " –مخــاطر الرقابــة التشــغیلیة  ــة المن ، " مجل

 . 2عدد ،  13المجلد 

" تطویر النظام المحاسبي الحكومي ألغراض تـدقیق األداء ، ) 2010حسن ( ، القطیش .40
 . 4عدد ،  6مجلد ، األعمالالمجلة األردنیة في إدارة ، في القطاع الحكومي األردني

دار  ،" االتجاهـــات الحدیثـــة فـــي إدارة المـــوارد البشـــریة "، ) 2011طـــاهر ( ، الكاللـــدة .41
 .عمان، الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع

 –الـــدار الجامعیـــة ، " مراجعـــات مختلفـــة ألغـــراض مختلفـــة " ، )2005أمـــین (، لطفـــي .42
 .القاهرة 

علــى  اكــل التنظیمیــة للــوزارات الفلســطینیة وأثرهــا" تطــور الهی، ) 2006نبیــل ( ، اللــوح .43
 .غزة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیرالكفاءة اإلداریة "، 
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ـــل " ) 2002(  ىموســـ، اللـــوزي .44 الطبعـــة ، دار وائـــل للنشـــر، ،" التنظـــیم وٕاجـــراءات العم
 .عمان، األولى

، التوزیــــع"، دار صــــفاء للنشــــر و  " إدارة المنظمــــات، ) 2011عــــالء الــــدین ( ، محمــــود .45
 .عمان، األولىالطبعة 

 "علم تدقیق الحسابات العملي، ) 2011( عمـر ،زریقاتو  أحمد، رأفت وكلبونة، محمود .46
 .عمان، "، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة

" دور وظیفة التدقیق الداخلي في ض بط األداء الم الي ) ،  2007المدلل ، یوسف ، (  .47
الش   ركات المس   اھمة العام   ة ف   ي س   وق فلس   طین دراس   ة تطبیقی   ة عل   ي  –واإلداري 

 . ، رسالة ماجستیر ، الجامعة اإلسالمیة ، غزةلألوراق المالیة " 

 فاعلیــــة التــــدقیق الخــــارجي للمؤسســــات األهلیــــةمــــدى  "، ) 2011خالــــد ( ، مســــلم .48
الجامعــة ، رسـالة ماجســتیر، دراســة اســتطالعیة " –الفلسـطینیة العاملــة فــي قطــاع غــزة 

 .ةغز  –اإلسالمیة 

"، دار  الناحیـة النظریــة –" تــدقیق الحسـابات المعاصــر ، ) 2006غسـان ( ، المطارنـة .49
 .عمان، األولىالطبعة ، المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة

 " دور المراجعـــة فـــي تقیـــیم أداء نظـــام الرقابـــة الداخلیـــة، 2006) (عـــزوز ، میلـــود .50
ــة لصــنا –للمؤسســة االقتصــادیة  ــة المؤسســة الوطنی ــةدراســة حال ــل الكهربی  عة الكواب

 .الجزائر، سكیكدة -1955أوت  20جامعة ، بسكرة "

 " التكامـــل بـــین مقـــاییس األداء المالیـــة والغیـــر مالیـــة فــــي،  ) 2010الناصـــر،خالص (  .51
 .99عدد ، 32مجلد ، مجلة تنمیة الرافدین، العملیات التشغیلیة "على  تحقیق الرقابة

 إلداریـة وعالقتهـا بـاألداء الـوظیفي فـي األجهـزة" الرقابة ا، ) 2003عبـد اهللا ( ،النمیان .52
المملكـة العربیـة ، رسـالة ماجسـتیر، شرطة منطقة حائـل "على  دراسة مسحیة –األمنیة 
 .السعودیة

 تطبیق معاییر التدقیق الـداخلي المتعـارف علیهـا فـيمدى  "، ) 2009كمال ( ، النونو .53
 غزة  –الجامعة اإلسالمیة ، تیررسالة ماجس، البنوك اإلسالمیة العاملة في قطاع غزة "
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 " قیـاس الكفـاءة المصـرفیة باسـتخدام نمـوذج حـد التكلفـة، ) 2013 نهـاد (، الهبیـل  .54
الجامعة ، "، رسالة ماجستیر المصارف المحلیةعلى  دراسة تطبیقیة،  SFAالعشوائیة 
 .غزة –اإلسالمیة 

 –ي للمراجع الـداخلي " المراجعة التشغیلیة والدور االستشار ، ) 2002( أبو بكر، یوسف .55
 .1عدد ، 24مجلد ، مجلة البحوث التجاریة، دراسة نظریة تطبیقیة "

 ،" توظیف التخطیط االستراتیجي فـي تطـویر اإلشـراف التربـوي ) 2009نزیـه ( ، یونس .56
  .غزة –الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر، في محافظات غزة "

  

  ثانیاً المراجع األجنبیة : 
1. Amude , Angella and Inange , Enol (2011) ," evolution of internal 

control system – A case study from Agenda " , Journal African 
economic and Finance , Euro Journal Polishing. inc.  

2. Anderson , Mary and Nlisson , Rebeca (2011) ," Financial or 
performance auditing ,the role of elect auditors in Swedish 
Municipalities" ,Kristianstad University.  

3. Australian National Audit Office (2011) ," Planning and Scoping 
Of Performance audit" . 

4. Carmichael, Robert (2001) ," Measures of Efficiency and 
Effectiveness as Indictors of Quality a system a approach , 
Australia . 

5. Daujotaite and Macerinskiene ,Dalia and Irena (2008) , 
"Development of performance audit in puplic sector", 
International Scientific Conference Business and management. 

6. Dessler, Gary ( 2002) ," A framework For Management" , 
Florida International University , Library Of Congress 
Cataloging, Second Edition.  

7. Elder, Randal and Arens ,Nvin and Beasly , Mark (2010) ," 
Auditing Assurance Service" , thirteen Edition.  

8. Hayes, Rick and Dassen ,Roger and Schilder ,arnold (2010),   
"Principle of auditing – An introduction to international 



   
 

 )96 ( 
 

 مراجع الدراسة

Standards on Auditing" , Person Education Limited , Second 
Edition.  

9. Institute of cost and works Accountants Of India (2010)," cost 
audit and operational audit", directorate of studies , second 
Edition. 

10. International Standards Of Supreme Audit Institutions –ISSAI 
(2004), "Performance audit Guidelines". 

11. Jarbou , Yousif ," Auditing between theory and application- 
theoretical framework" (2008) , first edition , Islamic 
university- Gaza.  

12. Khalili , Alireza and Tehani , Reza and  Karami , Gholamreze and 
Jandaghi , Gholamrez (2012) , ""prioritizing The factors 
influencing The Development Of Operational Audit", 
International journal of Academic research in Business , 
volume 2 , number 1 . 

13. Minu , Mahbuba (2012) ," Impact of performance audit 0n 
Government Social program – Case Study 0n forest 
management In Bangladesh with particular focus on social 
forestry" , Master, North South University. 

14. Nikjoo, Mahdi and Eavani , Farzad and Nazari Kamran and 
Emami , Mostafa ( 2012 ) ,  "The Relationship Between 
operational Auditing the Public response" , Journal Of Basic and 
Applied. 

15. Pettinger,Richard ( 2007 ) ," Introduction to Management" , 
Palgrave Macmillan , fourth edition , china.  

16. qudah , Hassan and Momani , Amin (2011) , "Effect of 
performance evolution at human resource department : A case 
study of Aleman public hospital in Jordan" , International 
Journal of business and social since , volume2 , number 16. 

17. Rasheed , Adel ( 2002) , "Structure of Jordanian business 
organizations : Manager's Attitudes Towards Formalization and 
centralization and Factors Affecting Them" , Derasaat , volume 
30 , number 1, Amman.   



   
 

 )97 ( 
 

 مراجع الدراسة

18. Ratlif , Richard and Reding , Kurt ( 2002) ," Introduction to 
auditing : logic , Principles , and Techniques" , The Institute of 
Internal Auditors, first edition.  
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 مالحق الدراسة

  )1ملحق رقم ( 
  استبانة الدراسة

  
  غزة - الجامعة اإلسالمیة

  مادة الدراسات العلیـاع

  كــلیة التــــجارة  

  

  الموضوع : استبانة 

  .........األخ الكریم

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ،،، وبعد 

  

الباحثة في هذه االستبانة لتقدیم بحث أكادیمي لنیل درجة الماجستیر في المحاسبة  ىتسع  
حیـث ، ت المسـاهمة العامـة فـي قطـاع غـزة "" واقع التدقیق التشغیلي في شركاوالتمویل بعنـوان 

 ،المطلوبـة لكـونكم أهـل خبـرة واختصـاص المعلومـاتعلـى  أننا نؤمن بأنكم خیـر مصـدر للحصـول
تقـــدیم علـــى  كمـــا أن حرصـــكم، نعهـــد بكـــم االهتمـــام واالســـتعداد الـــدائم لمســـاندة األبحـــاث العلمیـــةو 

ممـا  ،یم أفضـل لموضـوع الدراسـةتقیـإلـى  المعلومات الكافیـة بدقـة وموضـوعیة سـیؤدي وبـدون شـك
علمـاً  بـأن كافـة المعلومـات التـي ، سیعود بالنفع والخیر لما فیه مصـلحة مؤسسـاتنا ووطننـا الغـالي

  .سیتم الحصول علیها سوف تكون سریة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  
  شاكرین لكم حسن تعاونكم ،،،،،،،

  

  الباحثة                                                                                   

 رجبمعین ابتهال                                     
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  :  أمام اإلجابة المناسبة لكم ] x [الرجاء وضع إشارة 

  المعلومات الشخصیة : - أوال ً 

 الوظیفي :المسمى  §

  مدقق داخلي                محاسب                 دیر ماليم        مدیر شركة 

  …………غیر ذلك ( الرجاء حدد ) 
  

 :  المؤهل العلمي §

  ماجستیر           بكالوریوس            دبلوم متوسط 

   ..غیر ذلك ( الرجاء حدد ) 

  

  عدد سنوات الخبرة : §
  

  سنة  15إلي أقل من 10من            سنوات10إلي أقل من 5 من           سنوات  5أقل من 

    .سنة فأكثر 15
  

  ثانیاً  معلومات عن الشركة :

 مدة ممارسة الشركة لنشاطها : §

       سنوات 10أقل من إلى  سنوات 5من                سنوات 5أقل من إلى  من سنة

  .سنة فأكثر 15          سنة 15أقل منإلى  سنوات 10من 
  

 :القطاع االقتصادي الذي تنتمي إلیه الشركة   §

قطاع البنوك والمؤسسات             قطاع التأمین           القطاع الصناعي 
  المالیة 

  غیر ذلك (حدد) .........         االستثماراتقطاع              قطاع الخدمات              
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 : رأس مال الشركة §

  $1000,000 أقلإلى   500,000من                  $  500,000أقل من  

  . فأكثر 2000000           $ 2000,000أقل من إلى  1000,000من  

  
 یوجد مدقق داخلي : §

  غیر موجود                موجود                

  

  تبعیة المدقق الداخلي إذا كان موجوداً  :  §

   المدیر العام            مجلس اإلدارة        الجمعیة العمومیة             

              ....... ).( الرجاء حدد ىأخر            المدیر المالي              
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  موافق  السؤال  م
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
  الهیكل التنظیمي

            .یوجد بالمنشأة هیكل تنظیمي محدد بصورة جیدة 1
ــــة 2 ــــتم تصــــمیم الهیكــــل التنظیمــــي بطریق ــــدة توضــــح  ی جی

  .خطوط السلطات والمسؤولیات
          

یــــــتم إعــــــداد الخــــــرائط التنظیمیــــــة الرســــــمیة داخــــــل الهیكــــــل   3
الفصـــل واالســـتقالل التـــام بـــین إلـــى  بحیـــث تـــؤدي التنظیمـــي
  .اإلدارات

          

یتم فحص درجتـي المركزیـة والالمركزیـة داخـل الشـركة   4
  .ةباعتبارهما مظهرین یعكسان طبیعة النظم االقتصادی

          

أنــه قــد تــم االســتفادة مــن میزتــي التخصــص  یــتم التأكــد 5
  .وتقسیم العمل عند تصمیم الهیكل التنظیمي للشركة

          

            یحدد الهیكل التنظیمي نطاق اإلشراف بالنسبة لكل رئیس. 6
یؤخــذ بعــین االعتبــار تكــافؤ الســلطات مــع المســؤولیات   7

  .الشركة داخل في كل منصب من المناصب اإلداریة
          

ینســـــــــــجم الهیكـــــــــــل التنظیمـــــــــــي مـــــــــــع حجـــــــــــم الشـــــــــــركة  8
  .واختصاصاتها وظروفها االقتصادیة واالجتماعیة

          

ـــة  9 یتصـــف الهیكـــل التنظیمـــي المتبـــع بالمرونـــة فـــي مقابل
التغیــــرات التــــي تحــــدث داخــــل الشــــركة وخارجهــــا بــــدون 

  .إحداث تعدیالت جوهریة فیه

          

  الخطط واألهداف
نـــه نقطــــة االنطـــالق للوظــــائف أعلـــى  التخطــــیط إلـــى ُینظـــر 10

  .اإلداریة
          

المعوقــات التــي علــى  عنــد متابعــة تنفیــذ الخطــط یــتم التعــرف 11
  .كما یتم اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، تواجه الشركة

          

            .الموضوعة تتصف بالمرونة یتم التأكد بأن الخطط 12
            .عة تتصف بالدقةیتم التأكد بأن الخطط الموضو  13
            .یتم التأكد بأن الخطط الموضوعة تتصف بالوضوح 14
            .ملخص لألهداف والسیاساتعلى  تحتوي الخطط 15
            .ولین عن تنفیذهاؤ توضح هذه الخطط المس 16
یــتم التأكــد بــالتزام الشــركة بتحقیــق األهــداف الموضــوعة  17

  .بصورة فعالة
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  موافق  السؤال  م
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
بـــأن أهـــداف الشـــركة واضـــحة ومفهومـــة مـــن یـــتم التأكـــد  18

  .جمیع العاملین في الشركة
          

ـــــة ویمكـــــن  19 ـــــق بـــــأن األهـــــداف الرئیســـــیة عملی ـــــتم التحق ی
   .الوصول إلیها

          

تســــتخدم بعــــض المعــــاییر الكمیــــة والنســــب المالیــــة فــــي  20
  .التأكد من دقة التعبیر عن األهداف

          

ن هــدفاً  رئیســیاً  ربــط أهــداف الشــركة بأهــداف العــاملی  21
  .من أهداف الشركة

          

            تفصیلیة.إلى  عند وضع الخطط یتم تجزئة األهداف العامة 22
ــــة فهــــي تتناســــب مــــع  23 تتصــــف أهــــداف الشــــركة بالمرون

  .الظروف البیئیة الداخلیة والخارجیة
          

  السیاسات واإلجراءات
 یتم التأكد بـأن السیاسـات الموضـوعة واضـحة وصـریحة 24

  .ومفهومة من العاملین في الشركة
          

             .مرتبطة مع بعضها البعض سیاسات الشركة  25
            .السیاسات الموضوعة تغطي جمیع أنشطة الشركة 26
عند فحص سیاسـات الشـركة یجـب التأكـد بأنهـا تغطـي   27

  .المشاكل ذات الطبیعة المتكررة
          

            .ف المشروعتتناسب اإلجراءات المتخذة مع أهدا 28
            .تتناسب اإلجراءات المتبعة مع سیاسات المشروع 29

  اإلمكانات المادیة والبشریة
یــــتم فحــــص الوثــــائق المؤیــــدة لتســــجیل المبــــاني واآلالت  30

  .والسیارات الخاصة بالشركة
          

یـــتم التأكــــد مــــن أن المســـتندات مصــــممة بطریقــــة جیــــدة  31
  .تسهل عملیة الحصر والعد

          

یــــتم تقســــیم العمــــل المحاســــبي بحیــــث ال ینفــــرد شــــخص  32
  .واحد للقیام بعملیة معینة من البدایة حتى النهایة 

          

 یـــتم التأكـــد بـــأن اآلالت واألجهـــزة والمعـــدات ُیحـــتفظ بهـــا 33
  .في أماكن مناسبة حمایة لها من أیة أخطار

          

الهیكــل یؤخــذ بعــین االعتبــار موقــع إدارة المــوارد البشــریة فــي  34
  .نجاحها مدىعلى  عند الحكم التنظیمي للشركة
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  موافق  السؤال  م
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
تیاجــات مــن یــتم فحــص مــدى قیــام الشــركة بتحدیــد االح  35

 .العاملة بصورة واضحة وفقاً  للمهارات المطلوبة ىالقو 
          

توصــیف كــل وظیفــة بصــورة واضــحة مــن أجــل أن  یــتم 36
  التعیین بصورة محددة وسلیمة. یتم

          

            .عة نظام الحوافز واألجور داخل الشركةیتم متاب  37
یـتم متابعــة احتیاجــات العــاملین فــي الشــركة مــن البــرامج  38

  .التدریبیة المختلفة
          

یؤخذ بعـین االعتبـار نتـائج تقیـیم األداء عنـد اتخـاذ قـرار  39
  .ترقیة العاملین في الشركة

          

الحد  إلى تبذل محاوالت لتخفیض معدل دوران العاملین 40
  .األمثل

          

یـــــتم متابعـــــة مـــــدى تنفیـــــذ األنشـــــطة المتعلقـــــة برفاهیـــــة   41
  العاملین في الشركة.

          

تهــــتم الشــــركة بتــــوفیر األمــــن والعــــالج للعــــاملین داخــــل  42
   .الشركة

          

  أنظمة الرقابة المتبعة
            .یوجد نظام رقابي مطبق داخل الشركة 43
ابي یتمیــز بالوضــوح وســهولة یــتم التأكــد بــأن النظــام الرقــ 44

   .الفهم
          

            .یعكس النظام الرقابي الهیكل التنظیمي للشركة 45
 یتصــف النظــام الرقــابي بالمرونــة حیــث یراعــي مــا یطــرأ 46

  .من تعدیالت وتغییرات الشركةعلى 
          

           .مع حجم ونشاط الشركة  یتالءم النظام الرقابي 47
ـــى  فهـــو مؤســـس بالموضـــوعیةیتســـم النظـــام الرقـــابي  48 عل

  .أحكام واقعیة
          

تطبیــق النظــام الرقــابي كــوادر بشــریة تتمتــع علــى  یعمــل 49
  .بالكفاءة العلمیة والعملیة

          

یــتم تقــویم نقــاط الضــعف الموجــودة فــي النظــام الرقــابي   50
  .باستمرار

          

النظــــام الرقــــابي المطبــــق لــــه أثــــر ملمــــوس فــــي تحســــین  51
  .عاملین ورفع كفایتهم اإلنتاجیةأداء المستوى 
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  أسماء محكمي االستبانة
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  شركات المساھمة العامة أسماء 
  

 1/6/2013شركات المساهمة العامة حسب إفادة وزارة االقتصاد الوطني في أسماء 
  

  تاریخ التأسیس   اسم الشركة  المسلسل

 9/10/1960  شركة بنك فلسطین المحدود 1

 16/3/1938  شركة سیارات غزة والقرى الجنوبیة 2

 19/9/1994  شركة فلسطین لالستثمار العقاري 3

 9/10/1995  شركة فلسطین للتأمین 4

 10/2/1995  شركة ترست العالمیة 5

 15/2/1998  شركة كهرباء فلسطین 6

 14/12/1999  الشركة الفلسطینیة للكهرباء 7

 17/5/2000  شركة معامل الشرق األوسط 8

 17/5/2005  شركة االتحاد لإلعمار 9

 21/12/2005  شركة تصدیر المحاصیل الغذائیة  10

 21/9/2000  شركة األمین لالستثمار والتنمیة 11

 11/1/1994  شركة المجموعة األهلیة للتأمین 12

 16/2/2006  العقاري رشركة إعمار فلسطین لالستثما 13

   شركة غزة لالستثمار والتنمیة  14
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  تاریخ التأسیس   اسم الشركة  المسلسل

 13/11/2008  شركة الملتزم للتأمین 15

 9/11/2008  شركة البنك الوطني اإلسالمي 16

 16/12/1995  البنك اإلسالمي الفلسطیني شركة 17

 20/12/2012  شركة بنك اإلنتاج الفلسطیني 18

 10/8/1994  شركة بنك االستثمار الفلسطیني 19

 4/2/1995  شركة بنك القدس  20

 15/4/2000  شركة فلسطین لتمویل الرهن العقاري 21

 

  

  




