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 ملخص الرسالة باللغة العربية
 

مدى قيام المدقق الداخلي بتقييم المخاطر التشغيلية في الجامعات والكليات المتوسطة 
 الفلسطينية في قطاع غزة

 
 

مدى تقييم المخاطر التشةةةةةولية وفو أسةةةةةلوب التدقيو المبني علع هدفت هذه الدراسةةةةةة إلع التعر  
من وجهة نظر  المتوسةةةةةةةةةةةةةطة الطلسةةةةةةةةةةةةةطينية في قطا   زة الجامعات والكلياتفي علع المخاطر 

لنظرية ا، ولتحقيو هد  الدراسةةةةةة تم تاةةةةةميم اسةةةةةتبانة بااعتماد علع الدراسةةةةةة المدققين الداخليين
مدققين الداخليين في الجامعات والكليات المتوسةةةةةطة علع الوالدراسةةةةةات السةةةةةابقة، حيه تم توزيعها 

 ،اسةةةةتبانة 40 سةةةةتخدام اسةةةةلوب المسةةةةت الشةةةةامل لمجتمع الدراسةةةةة، فتم توزيعفي قطا   زة، وتم ا
 اسةةةتخدام وقد .(%95وهي تمثل نسةةةبة ارجا  قدرها   ،اسةةةتبانة اةةةالحة للتحليل 38 واسةةةترد منها
 البيانات واختبار فرضيات الدراسة.لتحليل ( SPSS برنامج التحليل اإلحاائي  الباحه

 
ي ف المدققون الداخليون  يأخذ وقد تواةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةة الع العديد من النتائج كان أهمها: 

 ةبعين ااعتبار المخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم البشةةةةةةةةةةري لجامعات والكليات المتوسةةةةةةةةةةطةا
طة جامعات والكليات المتوسةةفي ال الداخليون المدققون يأخذ  ،بدرجة متوسةةطة ملةالمحت تجاوزاتلوا

ي ف المدققون الداخليون يأخذ  ،بطة بالتكنولوجيا بدرجة متوسةةةةةةةةةةةةةطةبعين ااعتبار المخاطر المرت
لبةةات التقبعين ااعتبةةار المخةةاطر المرتبطةةة بةةالبيئةةة المحيطةةة و جةةامعةةات والكليةةات المتوسةةةةةةةةةةةةةطةةة ال

عين بجامعات والكليات المتوسةةةةةةطة في ال ن المدققون الداخليو يأخذ ، ااقتاةةةةةةادية بدرجة متوسةةةةةةطة
 رة وممارسات األعمال بدرجة كبيرة.ااعتبار المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدا

 

ضةةةةةةةةةرورة عقد دورات تدريبية وقد خلاةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةة إلع العديد من التواةةةةةةةةةيات أهمها: 
المبني علع المخاطر للحاةةةةةةول علع  الداخلي في مجال التدقيو الداخلي التدقيو لموظطي أقسةةةةةةام
خراج األجهزة لخبرة الالزمة، ضةةةةةةةةةةةةةرورة تأكد المدققشةةةةةةةةةةةةةهادات ا ين الداخليين من عملية إدخال وا 

واألدوات الشةةةةةخاةةةةةية للطلبة عند دخولهم وخروجهم من المؤسةةةةةسةةةةةة، ضةةةةةرورة اهتمام المدققين من 
ن من المدققين الداخليي ضةةةرورة تأكدسةةةالمة وفعالية البرامج المضةةةادة للطيروسةةةات في المؤسةةةسةةةة، 

سةةالمة أجهزة التبريد والتكييو ومدى حطاظها علع درجة الحرارة المطلوبة والمالئمة. ضةةرورة تأكد 
المدققين الداخليين من أن اإلدارة تسةةتطيع الحاةةول علع المعلومات الكافية لمراقبة رضةةا أو عدم 

ن مراقبة نتائج تحليالت ضةةةةةةةةةةرورة تأكد المدققين الداخليين م رضةةةةةةةةةةا الموظطين عن المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةة.
 المخاطر.
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Abstract 
 
 

To What Extent The Internal Auditor Can Evaluate The Operational 

Risk In Palestinian Universities and Junior Colleges in Gaza strip 
 

 
 

The aim of this study was to identify to what extent the internal auditor can 

evaluate the operational risk in palestinian universities and junior colleges in gaza strip 

from the standpoint of internal auditors, and to achieve the objectives of this study was 

designed questionnaire based on the theory and previous studies , and distributed to 

internal auditors in at universities and junior colleges in the Gaza Strip, the total number 

(40), was recovered (38) to identify valid for analysis, which represents the return of 

(95%). the researcher used the statistical analysis (SPSS) program to analyze the data 

and test hypotheses. 

 
 
The research extracts many results after the field study. Firstly, Internal auditors 

at universities and junior colleges are taking into consideration the risks associated with 

personnel and human mistakes and possible crimes moderately. Secondly, Internal 

auditors at universities and junior colleges are taking into consideration the risks 

associated with technology moderately. Thirdly, Internal auditors at universities and 

junior colleges are taking into consideration the risks associated with the surrounding 

environment and economic fluctuations moderately. Fourthly, Internal auditors at 

universities and junior colleges are taking into consideration the risks associated with 

management practices and practices business significantly. 

 

 

The most important recommendations of the study is the need to hold training 

courses for the staff of the internal audit in the field of internal audit based on risk to 

get the certificates necessary expertise departments, need to make sure the internal 

auditors of the input and output devices and tools for personal students process when 

they enter and exit from the enterprise, the need for attention auditors of the safety and 

effectiveness of anti-virus software in the enterprise, the need to make sure the internal 

auditors of the safety of refrigeration and air-conditioning and the extent of maintaining 

a degree of required and appropriate temperatures. The need to make sure that internal 

auditors that management can get sufficient information to monitor the satisfaction or 

non-satisfaction of staff of the institution. The need to make sure the internal auditors 

to monitor the results of the risk analysis  
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 اإلهداء
 
 
 

 

 الد ء والحنان.....لع من اعطتني إ
 علع العطة والكرامة والشر .....إلع من ربتني 

 .....إلع من  رست في حب العلم منذ نعومة أظطارني
 (... أملي ومستقبليإلع أمي ... ... 

 
 شيء.. .. إلع من منحني كل شيء.. .. ولم يأخذ مني

 وماء العيون.. ..بحبات العرق.. ..  إلع من رباني
 (إلع أبي ... ... ... قدوتي وفخري 

 
 األلم واألمل .. .. .. إلع من شاطروني

 شظو العيش وقسوة الحياة  .. .. .. وقاسموني
 للدين والوطن .. .. ..من أجل أن نابت لبنات االحة 

 (تي وأخواتي .. .. ..  عزوتي ورايديإلع إخو 
 

 إلع كل من  رس شجرة .. أو بذر بذرة .. أو أضاء شمعة..
 لتنبت كرامة          وتنبت حرية         وتحيا أمة
 "ليحو الحو .. ويبطل الباطل.. ولو كره الكافرون"

 ...إليهم جميعًا أتقدم بهذا العمل المتواضع....
  



 و
 

 شكر وتقدير

 
الشةةةةةةةةةةةةةةكر والحمد ال عز وجل علع اانتهاء من هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة، أدعو   أن 
ينطعني وينطع المسةةةةةةةلمين بها، كما أتقدم بالشةةةةةةةكر والتقدير لكل من أسةةةةةةةهم ب خراج هذه 

الدكتور/ ماهر موســى  ألســتاذا الدراسةةةةة إلع النور، وأخص بالذكر أسةةةةتاذي الطاضةةةةل
اةةةةت من النعلع تطضةةةةله بقبول اإلشةةةةرا  علع هذه الدراسةةةةة وعلع ما قدمه لي درغام 

ل ُخطاي، باله وحكمته في سبيل تسهي وطولهوالتوجيه واإلرشاد إلثرائها، وعلع ابره 
 فجزاه   كل خير وجعله نبراسًا للعلم والمعرفة.

ما قدموه لكما وأتقدم بجزيل الشكر لألساتذة اللذين تطضلوا بتحكيم أداة الدراسة 
 لنا من ناائت وتوجيهات كان لها األثر البناء في تعزيز أداة الدراسة.

وأسةةةاتذتنا لما أمدوني به من  إداراتناكما أتقدم بالشةةةكر إلع الجامعة اإلسةةةالمية 
رشاد عبر فترة دراستي بها   .عون وا 

وا يطوتني أن أتقدم بالشةةةةةةةكر المواةةةةةةةول إلع كل من مد يد العون إلخراج هذا 
وم ا ناتهم يالعمل إلع حيز الوجود، سةةةائاًل المولع عز وجل أن يجعله في ميزان حسةةة

 .ينطع ماًا وا بنون إلع من أتع   بقلب سليم
 نأسأل   تعالع أن ينطعنا بما علمنا وأخر دعونا أن الحمد ال رب العالمي

 
 

 الباحه 
 أحمد إياد أبو شعبان
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 :مقدمة 1.1
ية بالمؤسسات ااجتماعية في فلسطين، فهي تسعع لتلهم أ تعد المؤسسات التعليمية من 

التعليم  ؤوليةمسة ، وتتولع الجامعات والكليات المتوسطة في قطا   ز احتياجات المجتمع من التعليم
 التعليم وتطويره في مختلو المجاات وتحسين نوعية التعليم واعداد المواطن بقطا  والتعلم للنهوض
بكطاءة ه اتبم بواججل القياأمن  وعملياً  اً وتأهيله علمي واجتماعياً  نطعالياً وا وعقلياً  الطلسطيني جسمياً 

 يحقو مالحة للمجتمع.  بما
و  ير أ ربحية كانت سواء المؤسسات تساعد التي العوامل أهم من التدقيو الداخلي ديع
في تقدم ورقي الوحدات  حيوياً  ة التي تلعب دوراً مهمفهي من المهن ال أدائها، زيادة علعربحية 

 تم التي السياسات علع التأكيد اإلدارة مجلس يعطي الداخليدقو فالم ااقتاادية والمجتمع،
 وتحقيو المؤسسة أموال علع ظةالمحافد عيُ  حيه المؤسسة، إدارة حسن علع وكذلك اعتمادها
 وظهرت ونموها، مؤسسةأي  استمرار عليها يعتمد التي ةالمهم األمور ومن استخدامها كطاءة
سواء  المؤسساتوالوش في كافة  األخطاء اكتشا  بهد  معرو  هو كما الداخلي للتدقيو الحاجة

 .(10م، ص2012رضوان،   و حكوميةأأكانت خااة 
 التزام من والتحقو للتأكد المؤسسة إلدارة المهمة الوسائل من الداخلي التدقيو كذلك يعد

 والسياسات واإلدارية المالية واألنظمة والتشريعات واإلدارية المالية بالسياسات فيها داريةاإل الوحدات
 للتدقيو سليم نظام إقامة المؤسسة إدارة عاتو علع تقع التي المسؤوليات ومن فيها، المتبعة العامة
 الضرورة عن النظر فبوض تطبيقه، سالمة من والتأكد النظام هذا علع المحافظة وكذلك الداخلي
 التزاماً  هناك ف ن وبكطاءة، سليمة بطريقة أعمالها المؤسسة تؤدي لكي النظام هذا لمثل العملية
 المطهوم العام لكلمة "تدقيو" هوو  الداخلي للتدقيو سليم نظام إلقامة المؤسسة عاتو علع يقع قانونياً 

أن التدقيو  أية للتحقو من مدى احتها وعدالتها القيام بطحص الحسابات الخااة بوحدة اقتاادي
فحاًا  تالحسابات والسجالمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات و عبارة عن فحص ألنظهو 

 .(13م، ص2003  جربو ، انتقادياً علع أسس علمية
ضعو في أنظمة الرقابة الداخلية في العديد من المنشآت، مما حذا إلع  كما ويوجد هناك

 داخلية ودورها في منظمات األعمال الحديثةااهتمام المتزايد بالتدقيو الداخلي وأنظمة الرقابة ال
Arens, et. al., 2014, p382) .) 
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رقابة إلع هذا الضعو في أنظمة ال (م2015، العرايشي  مثالأالباحثين  بعضوقد عزا 
بشكل كا  علع وظيطة التدقيو الداخلي وعدم إعطائها  لمؤسسات التعليميةعدم اعتماد هذه ا

تتعرض  ومع تزايد المخاطر التي ،النظم الرقابيةإلع تطعيل األهمية  لدور هذه الوظيطة كأداة تسعع 
احب التعقيدات التي تاوتنوعها في مختلو بلدان العالم، ومع زيادة المؤسسات التعليمية لها 
نتيجة ما ترتب علع ثورة المعلومات مؤسسات التعليمية جه اإلدارات في مختلو هذه الوتوا

طر اوتطاوتها، ف ن مخ ؤسسة التعليمية م من اختال  طبيعة أعمال الموااتااات، وعلع الر 
ي تعمل علع الت بشكل متشابه، باعتبار أن األسباب ؤسسات التعليميةاألعمال تتحدد في هذه الم

من تحقو أهدافها متشابهة، وهذه المخاطر تكمن في بيئة األعمال والعمليات  مؤسسة التعليمية منع ال
في  يميةؤسسة التعللمدقو أن يدرك ويتطهم عمل المالتشويلية والمراقبة، األمر الذي يتطلب من ا

مستخدمة، معايير التدقيو ال التدقيو، ولكن في إطار أوسع من الموضوعات التقليدية المتضمنة في
سسة التعليمية ؤ بيعة العمليات التشويلية للمبمعنع أن علع المدقو أن يقوم بعمليات تحليل وتقييم لط

 قيد التدقيو للواول إلع استنتاجات واستخالاات تتعلو بطعالية واستمرارية هذه العمليات التشويلية
 .(32م، ص2009 ،ابراهيم 

لتعبير عن حالة عدم التأكد المرتبطة باألحداه وتؤثر بشكل  والمخاطر مطهوم يستخدم
 .(146م، ص2010  الذنيبات، ملموس علع األداء

المستخدم  نسبياً األساليب الحديثة  أحدالمبني علع المخاطر  الداخلي ويعد أسلوب التدقيو
لمخاطر افي عمليات التدقيو بحيه يتم من خالله توجيه التدقيو نحو المراكز واألنشطة ذات 

العالية في المؤسسات، إن أسلوب التدقيو المبني علع المخاطر هو أسلوب علمي يعمل علع 
توجيه جهود التدقيو نحو المناطو األكثر خطورة داخل المؤسسة وفي مختلو مراحل عمليات 

مراحل  ءالتخطيط لمهمة التدقيو أو أثناالسنوية إلدارة التدقيو أو عند  التدقيو سواء عند بناء الخطة
 (.29م، ص2011التنطيذ وعرض نتائجها  عوده، 

 :مشكلة الدراسة 1.2
إن المدققين الداخليين في المؤسةةةةةسةةةةةات التعليمية في قطا   زة يقومون بتركيز مهامهم   

ط، دون بالعمليات المالية فقالرقابية علع التدقيو المحاسةةبي  المالي(، وهو الذي له اةةلة مباشةةرة 
تشةةويلي  اإلداري(، الذي يهتم باألنشةةطة والعمليات التشةةويلية، ومدى كطاءتها النظر إلع التدقيو ال

وفعاليتها ر م أن ذلك في اةةةةةةةةميم أعمالهم. إن اتبا  هذا األسةةةةةةةةلوب التقليدي في التدقيو الداخلي 
كان له آثار سةةةةةةةةةةلبية في الواقع العملي من خالل حاةةةةةةةةةةول العديد من التجاوزات واإلنحرافات في 

في قطا   زة، ومن هنا تتبلور مشةةةةةةةةةكلة ة في الجامعات والكليات المتوسةةةةةةةةةطة األنشةةةةةةةةةطة المختلط
 الدراسة في:
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الجــامعــات والكليــات  يفالمخــاطر التشــــــــغيليــة  مــدى قيــام المــدقق الــداخلي بتقييممــا  
 ؟ضمن أسلوب التدقيق المبني على المخاطر المتوسطة في قطاع غزة

 :تاليةاألسئلة الطرعية المن السؤال الرئيس يتطر  و  
رية موظطين وأخطائهم البشالمخاطر المرتبطة بالبمتابعة  ون الداخلي قون المدققيام ما مدى  -1

 ؟ةفي الجامعات والكليات المتوسط المحتملة تجاوزاتوال
امعات في الج بالتكنولوجياالمخاطر المرتبطة بمتابعة  يون الداخل المدققون  قياممدى  ما -2

 ؟والكليات المتوسطة
المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات بمتابعة الداخليون  ون المدقق قيامما مدى  -3

 ؟في الجامعات والكليات المتوسطة ااقتاادية
المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات بمتابعة  يون الداخل ون المدقق قيامما مدى  -4

 ؟في الجامعات والكليات المتوسطة األعمال

 أهداف الدراسة: 1.3
 عةبمراجفي الجامعات والكليات المتوسطة  ون الداخليون لمدققا قياممدى  الوقو  علع -1

 المحتملة. تجاوزاتموظطين وأخطائهم البشرية والالمخاطر المرتبطة بال
لمخاطر امتابعة في الجامعات والكليات المتوسطة ب يون الداخل ون المدقق قياممدى توضيت  -2

 المرتبطة بالتكنولوجيا.
 اعاةمر ي الجامعات والكليات المتوسطة بف يون لالداخ ون المدقق قياممدى التعر  علع  -3

 المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتاادية.
 بعةبمتافي الجامعات والكليات المتوسطة  ون الداخلي ون المدقق قياممدى الوقو  علع  -4

 المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات األعمال.

 :أهمية الدراسة 1.4
 

المبني علع المخةاطر،  الةداخلي مطهوم منهج التةدقيوحةداثةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة من  تنبع أهميةة 
ه تشير حي، في الجامعات والكليات المتوسطة ومدى مساهمته في تحسين جودة التدقيو الداخلي
 التيو  المتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا الواياتنتائج تطبيو هذا المنهج في دول متقدمة مثل 

 ى إلعاألمر الذي أد تبنت عمل هذا المنهج إلع ظهور نتائج ايجابية بالنسةةةةةبة لمدققي الحسةةةةةابات
 المؤسةةةةسةةةةة التعليمية، لإلدارة فائدة من عليه وما سةةةةيترتب لإلدارةالمقدمة  خدماتهمسةةةةتوى ارتقاء 
 مما المنافسةة، علع اقدرته وزيادة اونموه المؤسةسةة أداء تطوير علع اايجابي انعكاسةها وبالتالي
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مدى اعتماد  تناولت ات الدراسةةمعظم  ن أوخااةةة ، المجتمع في اايجابي اودوره قرارهاتاسةة يدعم
 في قطةةا  التةةأمين وقطةةا  المخةةاطرالمبني علع  الةةداخليالتةةدقيو علع منهج المةةدققين الةةداخلين 

طة في والكليات المتوس الجامعاتوخااة  العاليم دراسته في مؤسسات التعليم لم تت و الماار 
 .قطا   زة

 :فرضيات الدراسة 1:5
 في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن ايا ة الطرضيات التالية:

المخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم البشرية بمتابعة  ون الداخلي ون المدقق يقوم -1
 .المحتملة في الجامعات والكليات المتوسطة تجاوزاتوال
الكليات في الجامعات و  المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيابمتابعة  يقوم المدققون الداخليون  -2

  .المتوسطة
 ةالمخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتااديبمتابعة  ون الداخليون المدقق يقوم -3

 .في الجامعات والكليات المتوسطة
المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات األعمال بمتابعة ون الداخلي ون المدقق يقوم -4

 .في الجامعات والكليات المتوسطة
بين متوسطات آراء المبحوثين  (α≤  0.05)توجد فروق ذات دالة إحاائية عند مستوى  -5

والكليات مدى استخدام التدقيو الداخلي المبني علع المخاطر في الجامعات حول 
 تعزى إلع العوامل الشخاية المتوسطة في قطا   زة من وجهة نظر المدققين الداخليين

المؤهل العلمي، التخاص العلمي، سنوات الخبرة، الشهادات المهنية،  العمر، الجنس، 
عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيو الداخلي، الدورات التدريبية في مجال إدارة 

 (.المخاطر

  الدراسات السابقة 1.6
 العربية:دراسات باللغة  1.6.1
في إدارة المخــاطر في  (  بعنوان: "دور التــدقيق الــداخليم2015دراســـــــــــة )بوزيــان   -1

 المؤسسة القتصادية".
لع التعر  علع دور التدقيو الداخلي في تقييم فاعلية إدارة إهدفت هذه الدراسة 

( نسخة ووزعت 40عمل استبانة من  ، من خالل المؤسسات ااقتااديةالمخاطر في 
برنامج ، واستخدم الباحه الفي الجزائرالمدققين الداخليين في المؤسسات ااقتاادية  علع

 .والمعالجات اإلحاائية المناسبة في التحليل spssاإلحاائي 
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رة ي إداالداخلي بأهمية دوره فوجود وعي لدى المدقو  وقد توالت الدراسة الع
نما دوره مخاطر المؤسسات  وانه ليس من مهام المدقو الداخلي تحديد المخاطر وقياسها وا 

 يتمثل في تقديم ااستشارات والتوايات بشأن إدارة المخاطر
ورات دوقد خلات الدراسة إلع بعض التوايات أهمها: ضرورة تنظيم المؤسسات 

ا بنشاط التدقيو يتدريبية للمدققين الداخليين في مجال تخااهم، ضرورة اهتمام اإلدارة العل
 عيموالموارد الالزمة لتدالداخلي مما يساعد علع تطوير هذه الوظيطة وتوفير اامكانيات 

مكانتها في المؤسسات، العمل علع تدعيم مقومات استقاللية المدقو الداخلي ليتمكن من 
  تحقيو أداء مهامه علع أكمل وجه.

الداخلي في تقييم فاعلية إدارة المخاطر (  بعنوان: "دور التدقيق م2013  دراسة )شراب -2
 .في شركات التأمين العاملة في فلسطين"

لع التعر  علع دور التدقيو الداخلي في تقييم فاعلية إدارة إهدفت هذه الدراسة 
( نسخة 50من خالل عمل استبانة من  ، المخاطر في شركات التأمين العاملة في فلسطين

شركات الةتأمين، واستخدم الباحه البرنامج اإلحاائي  في مجتمع الدراسة ووزعت علع
spss والمعالجات اإلحاائية المناسبة في التحليل 

وقد توالت الدراسة إلع تساهم عملية متابعة تقييم اإلجراءات من قبل المدققين  
مخاطر دارة العملية تطعيل إ في واللوائت والقوانينت يين للتأكد من مطابقتها للسياساالداخل
و بيطتب قسام شركات التامينأن، تقوم ميأو الطائدة لشركات التقذلك الرقابة عليها بما يحك

لية قابة الداخلضبط الداخلي والر نظمة اأمل تمكنهم من كشو نقاط الضعو في أليات ع
دارة إلالداخليين، يقوم مجلس ا المدققينل قبد في تقييم ومتابعة المخاطر من التي تساع
 دارة التدقيو من القيام بعملها وذلك بشكل واضتإد تساع والاالحيات التيهام مبتحديد ال

 ين.تأمت الي شركامع استقاللية المدقو الداخلي ف يتعارض ومطهوم بما ا
العمل علع متابعة تطوير خدمات التدقيو ومن أهم توايات الدراسة ما يلي:  

دارة إن متابعة تطعيل مبادئ ي تمكنهم مالداخلي من خالل زيادة الكطاءة والطاعلية لك
يم جل تقيأم المساعدة والخدمات الالزمة من المخاطر، حه المدققين الداخليين علع تقدي

و ، زيادة دور التدقياقتراحها لتعرض لها ووضع الحلول المناسبةالمخاطر التي يتم ا
يت دارة لتوضبرفع تقارير دورية لمجلس اإل ااهتمامدارة المخاطر من خالل إالداخلي في 

ع شرافية علجان التدقيو في متابعة مهامها اإلبالمخاطر، تطعيل دور ل ااهتماممدى 
شكل مستمر التدقيو الداخلي ب استقاللهالتدقيو الداخلي لزيادة استقالليتها، تدعيم مقومات 

  .وجهكمل أ علكي يتمكن من القيام بمهامه عل وذلك
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التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء (  بعنوان: "أثر م2012دراسة )رضوان   -3
 ."معايير التدقيق الدولية

التعر  علع مدى تأثير التدقيو الداخلي في إدارة المخاطر الدراسة إلع  تهدف 
ل عمل استبانة من خاللمعايير التدقيو الدولية،  المارفية في البنوك التجارية بقطا   زة وفقاً 

ستخدم البنوك التجارية في قطا   زة، و ن الداخليين في اعلع المدققي وزعت( نسخة 33من  
 .والمعالجات اإلحاائية المناسبة في التحليل spssالباحه البرنامج اإلحاائي 

إلع وجود دالة إيجابية بين تطبيو معايير السمات الدراسة  وقد توالت هذه 
الداخلي  أجهزة التدقيومن قبل ية والموضوعية والكطاءة المهنية( والمتمثلة في  ااستقالل

في الماار  التجارية الطلسطينية وبين إدارة المخاطر المارفية، ووجود دالة إيجابية 
دارة الموارد  بين تطبيو معايير األداء والمتمثلة في  إدارة أنشطة التدقيو والتخطيط وا 

  ( من قبل أجهزة التدقيو الداخلي في الماار تحكم المؤسسي وتحديد المعلوماتوال
التجارية الطلسطينية وبين إدارة المخاطر المارفية، ووجود دالة إيجابية بين دور المدقو 

 فية ومدى إدراكه آلليات تطبيقها.الداخلي في إدارة المخاطر المار 
ضرورة اهتمام الجهات  همها:أ مجموعة من التوايات  إلع كما توالت الدراسة

اعد علع تطوير وتوفير اإلمكانيات الالزمة اإلدارية في الماار  بنشاط التدقيو مما يس
لتدعيم مكانتها داخل المار ، وضرورة اهتمام التشريعات بمهنة التدقيو الداخلي من 
ناحية استقاللية أقسام التدقيو ومؤهالت العاملين بها، وضرورة تنظيم الماار  دورات 

 ا وتقييمها.كيطية مواجهتهتدريبية للمدققين الداخلين في أساليب إدارة المخاطر المارفية و 
 six-sigma(  بعنوان: "مدى استخدام معايير منهج سيجما م2012دراسة )أبو ناهية   -4

 " لتحقيق جودة التدقيق الداخلي
هدفت هذه الدراسة إلع التعر  علع مدى استخدام معايير منهج سيجما ستة في 

مل خالل ع  زة منتحقيو جودة التدقيو الداخلي في الجامعات الطلسطينية في قطا  
علع العاملين في أقسام التدقيو الداخلي وأقسام الجودة وزعت ( نسخة 33  مناستبانة 

رنامج الباحه الب الشامل واستخدمريقة المست بالجامعات الطلسطينية في قطا   زة بط
 والمعالجات اإلحاائية المناسبة في التحليل. spssاإلحاائي 

توفير معايير منهج سيجما ستة لدى الجامعات  الدراسة إلعت هذه وقد توال
الطلسطينية في قطا   زة بدرجة كبيرة، والتزام الجامعات الطلسطينية في قطا   زة بتطبيو 
معايير جودة التدقيو للداخلي بدرجة كبيرة، ووجود عالقة دالة إحاائياً بين استخدام معايير 

طا  ي لدى الجامعات الطلسطينية في قمنهج سيجما ستة وبين تحقيو جودة التدقيو الداخل
 (، α≤0.05 زة عند مستوى دالة  
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 تبني معايير منهجالدراسة الع مجموعة من التوايات اهمها:  هذهكما توالت 
سيجما ستة كمهج متكامل لتحقيو جودة األداء في الجامعات الطلسطينية لالستطادة من هذا 

الجودة في عمليات التدقيو الداخلي  المنهج المعاار في تحقيو مستويات مرتطعة من
وتقليل تكلطتها، وتقليل األخطاء واانحرافات، العمل علع االتزام المستمر بمعايير جودة 
التدقيو الداخلي، حيه إن ذلك ُيَمك ِّن إدارة الجامعة الطلسطينية من تحقيو رقابة فعالة 

كافة  الجامعات الطلسطينية بتوفير لألداء المالي واإلداري، وضرورة اهتمام اإلدارة العليا في
العناار والمقومات المتعلقة بمعايير منهج سيجما ستة والعمل علع تكاملها معًا كمنهج 

 شامل وتوفير البيئة المناسبة لنجاح تطبيو منهج سيجما ستة.
في تفعيل ادارة المخاطر في  دور المدقق الداخلي(  بعنوان: "م2011دراسة )المدهون   -5

 ".قطاع غزة يالعاملة فالمصارف 
 إدارة تطعيل في الداخلي المدقو دور علع مدى التعر  إلع الدراسة هذه هدفت

نسخة ( 50خالل عمل استبانة من    زة من قطا  في الماار  العاملة في المخاطر
في الماار  التجارية العاملة في قطا   زة واستخدم  الداخليين المدققين علع ووزعت

 .والمعالجات اإلحاائية المناسبة في التحليل spssالباحه البرنامج اإلحاائي 
 تطعيل في دوره بأهمية الداخلي المدقو لدى وعي وجودالدراسة الع  هذهوتوالت 

 نظام وجود أهمية يدرك كما  زة، قطا  في العاملة التجارية الماار  في المخاطر إدارة
 في القائم المخاطر إدارة نظام وتقييم بمراقبة قيامه وأهمية الداخلي، التدقيو ألعمال محكم
   .المار 

زيادة التنسيو بين المدقو الداخلي وادارة  ومن أهم توايات الدراسة ما يلي:
بتنمية قدرات المدققين الداخليين المخاطر في الماار ، والعمل علع زيادة ااهتمام 

ء عمالهم أدا من لتمكنهم الداخليين المدققين لدى والمعرفة المهارة تعزيز والعمل علع
 دارة المخاطرباورة فعالة في مجال إ

عمال على (  بعنوان: "أثر منهج التدقيق القائم على مخاطر األم2011دراسة )عودة   -6
 .جودة التدقيق الخارجي"

هدفت هذه الدراسة إلع تحديد منهج التدقيو القائم علع مخاطر األعمال في 
شركات التدقيو األردنية علع جودة التدقيو الخارجي، وتقديم التوايات المطيدة لشركات 
التدقيو حول إيجابيات وسلبيات تطبيو منهج التدقيو القائم علع مخاطر األعمال، حيه 

المكتبات في األردن معظمها لها ارتباط عالمي، وبلغ  تكون مجتمع هذه الدراسة من أكبر
دم واستخ بطريقة عشوائية، ااستبانة( مدققا وزعت عليهم 165حجم عينة هذه الدراسة  

 والمعالجات اإلحاائية المناسبة في التحليل. spssالباحه البرنامج اإلحاائي 
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مال ع مخاطر األعلوجود أثر لمطهوم التدقيو القائم عل وقد توالت هذه الدراسة
في تحقيو قيمة مضافة لعمالء التدقيو، وفي تخطيض مخاطر التدقيو، وفي توجيه إجراءات 
التدقيو الخارجي نحو أمور أكثر أهمية في التدقيو، وفي دعم استقاللية المدقو، وفي 

 .التطبيو الطعال لرقابة الجودة علع أعمال التدقيو الخارجي
الدعوة إلع إلزام مكاتب التدقيو بتطوير قدرات ومن أهم توايات الدراسة ما يلي: 

المدققين بشكل مستمر لمواكبة كل ما هو حديه في مجال مهنة تدقيو الحسابات بما 
 يساهم في تطوير مهنة تدقيو الحسابات وتعزيز الثقة فيها.

يها علقيق الداخلي المتعارف (  بعنوان: "مدى تطبيق معايير التدم2009دراسة )النونو   -7
  .في قطاع غزة" املةفي البنوك اإلسالمية الع

التعر  علع تطبيو معايير التدقيو الداخلي المتعار  مدى الدراسة إلع  هدفت
عليها في البنوك اإلسالمية العاملة في قطا   زة ومعرفة أهم المعوقات التي تحول دون 

 ل عملمن خالتطبيو هذه المعايير، وتحديد االتزام بتطبيو معايير التدقيو الداخل، 
ء الطرو  العاملين في البنوك ( نسخة وزعت علع جميع المدققين ومدرا37من   استبانة

حه البرنامج واستخدم البااإلسالمية وكذلك المطتشين العاملين في سلطة النقد الطلسطينية، 
 .والمعالجات اإلحاائية المناسبة في التحليل spssاإلحاائي 
إلع أن البنوك اإلسالمية تطبو معايير التدقيو الداخلي بدرجة  الدراسة وتوالت 

اوت في تطبيو معايير األداء حيه كانت تتراوح جميعها ما بين الجيدة جيدة، وهناك تط
والمتوسطة، وهناك تطاوت في تطبيقات بذل العناية المهنية من قبل المدققين الداخليين مما 
يستوجب األمر مراعاة األاول المهنية والعلمية، وأن مدى التزام المدققين الداخليين بتطبيو 

في البنوك اإلسالمية ا يختلو باختال  المتويرات الشخاية  معايير التدقيو الداخلي
ب القانوني الجان للمدقو الداخلي، وهناك معوقات تعيو تطبيو معايير التدقيو الداخلي في

  .واإلداري 
بضرورة تعزيز ااهتمام همها أ لع مجموعة من التوايات إالدراسة  توالتو  

ورة اإلسالمية بشكل أكبر مما هو مطبو، وضر بتطبيو معايير التدقيو الداخلي في البنوك 
قيام البنوك اإلسالمية ب عطاء أهمية بالوة حول تطبيقات معايير األداء، وضرورة العمل 
علع تدعيم أركان ومقومات استقاللية المدقو الداخلي لكي يتمكن من القيام بأداء مهامه 

و معايير لبنوك اإلسالمية بتطبيعلع الوجه الاحيت، والعمل علع وجود التزام قانوني يلزم ا
التدقيو الداخلي وجهة تشر  علع ذلك، وضرورة أن يكون لدى المدققين الداخليين المعرفة 
الكاملة بمعايير التدقيو الداخلي، والعمل علع إادار معاير تدقيو داخلية خااة بالبنوك 

 اإلسالمية.
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دقيق الداخلي في الجامعات (  بعنوان: "مدى فاعلية أجهزة التم2009دراسة )الطويل   -8
 ."الفلسطينية بقطاع غزة في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية

التعر  علع فاعلية أداء أجهزة التدقيو الداخلي في  إلع مدىهدفت هذه الدراسة  
الجامعات الطلسطينية، وذلك من خالل التعر  علع مدى التزام أجهزة التدقيو الداخلي في 

 .درة عن مجلس المدققين الداخليينبالمعايير الااالجامعات 
إلع أن المدققين الداخليين يمتلكون باوره متوسطة المعرفة  وتوالت هذه الدراسة 

الكافية بمعايير التدقيو الداخلي الدولية الاادرة عن مجلس المدققين الداخليين، ووجود 
ظيمي، قيو علع الهيكل التنخطة تنظيمية بالجامعات الطلسطينية توضت موقع دائرة التد

لعاملين اعلية اويساهم وجود مؤهل علمي متخاص في مجال الرقابة والتدقيو في زيادة ف
 .بالتدقيو الداخلي

بضرورة قيام لع مجموعة من التوايات اهمها إ هذه الدراسةكما توالت  
 والجامعات باستقطاب مدققين داخليين حاالين علع شهادات متخااة في حقل التدقي

الداخلي، وحه الجامعات حديثة التأسيس علع ااستطادة من خبرة الجامعات األسبو 
تأسيساً في مجال التدقيو الداخلي، وا عطاء دورات تدريبية للمدققين الداخليين للتعر  علع 
معايير التدقيو الداخلي الدولية الاادرة عن مجلس المدققين الداخليين، ويجب إعداد خطة 

 تدقيو الداخلي في الجامعات الطلسطينية مبنية علع أساس تعميم المخاطر.سنوية لوحدة ال
 

 الدراسات الجنبية 1.5.2
 :بعنوان(، ,Odoyo, Omwono ,and Okinyi 2014) دراسة .1

"An Analysis of the Role of Internal Audit in Implementing Risk 

Management- a Study of State Corporations in Kenya" 

 مؤسةةةةةسةةةةةات في المخاطر إدارة في الداخلي التدقيو دور بيان إلع سةةةةةةراالد هذه هدفت
 خالل من مسةةةةحية ب جراء دراسةةةةة الباحه قام الهد  هذا ولتحقيو كينيا، دولة في العام القطا 
 ومدراء التشةةويليين والمدراء الماليين والمدراءالتنطيذيين،  المدراء علع توزيعها تم اسةةتقاةةاء قائمة
 معامل علع رسة ا اعتمدت الد وقد العام القطا  مؤسسات من مؤسسات 9 في الداخلي التدقيو
 المؤسةةةةسةةةةة في المخاطر إلدارة تجريبي نموذج بناء وتم المتويرات بين العالقة إلظهار بيرسةةةةون 
 الموظطين ،التزام اإلدارة قبل من المتخذة اإلجراءات المخاطر، الداخلي، التدقيو( يتألو من
 .)واإلدارة

 للتدقيو األسةةةةاسةةةةي الدور أن أهمها النتائج من مجموعة إلعالدراسةةةةة هذه  تواةةةةلت وقد
 إدارة فعالية حول للمؤسةةةةسةةةةة ضةةةةمانات توفير هو المؤسةةةةسةةةةة مخاطر ب دارة يتعلو فيما الداخلي
 من أن تدعم شةةةأنها من مناسةةةبة بيئة تهيئة العامة المؤسةةةسةةةات إدارة علع يتوجب وأنه المخاطر
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 أن علع بتأكيدات العليا اإلدارة لتزود فعال بشةةةةةةةكل مسةةةةةةةؤولياتها إلنجاز الداخلي التدقيو إدارة
 .فعال بشكل المؤسسة تدار مخاطر
 (، بعنوان:Alzeban and Sawan,2012دراسة ) .2

“The role of Internal Audit function In the Public Sector Context in 

Saudi Arabia ” 

 التركيز لخال ام منالع القطا  في ليالداخ دقيوالت دور تحديد إلع راسةةةةالد ذهه دفته
 قبةمراال انديو  بلق نم لتدقيول تخضع التي المؤسسات في يلالداخيو التدق وممارسة طبيعة علع

 .ةابلمق29 تم عمل  حيه المقابالت علع ةدراسال اعتمدت وقد .العامة
 ترتبط ا السةةعودية قيوالتد معايير اليهع متقو  التي األسةةس أن :إلع دراسةةةال تلوتواةة

 ام له دورالع مراقبةال انديو  نأ إلع باإلضافة ي،لالداخ لتدقيول الدولية المعايير مع مباشر كلبش
 إنشةةاء اهمن بلو المط المنشةةآت جميع في المتابعة ب دارة الخااةةة باتلالمتط تحديد في أسةةاسةةي
 لك عمل المراقبوكذ المحاسةةةةةةبية المعامالت سةةةةةةالمة مدى يراقب والذي يلالداخ يوتدقلل مقسةةةةةة
 .المالي

 لمجا في لعاملينل الالزمة الموارد وتوفير وتدريبهيل تأ ضةةةرورةلدراسةةةة لا اواةةةت كما
 .يلالداخيو التدق

 

 :  بعنوان(Institute of Internal Auditors, 2011دراسة ) .3
." Internal Auditing Role in Risk Management " 

 إدارة أداء تطعيل في الداخلي التدقيو دور بيان إلع مدى هذه الدراسة هدفت
 إدارة أداء لتطعيل المستحدثة والوسائل به القيام الواجب الدور تحليل خالل من المخاطر
 كل في المدققين الداخليين معهد بين بالتنسيو وتوزيعها استبانة من خالل عمل المخاطر

 .وبريطانيا وايرلندا المتحدة الوايات من
 إدارة الداخليين في للمدققين مهم دور ان هناك إلع الدارسة هذه توالت وقد 
 في وضع المدقو يساعد اإلدارة قبل من المخاطر إدارة لمطهوم سليم فهم وجود المخاطر،
  .األعمال مخاطر علع القائم التدقيو التي تراعي منهج التدقيو خطة

 المدققين مهارات تطوير :أهمها كان التوايات من مجموعة إلع دراسةال وخلات
 المخاطر إدارة نظام تطوير بشأن وتوايات استشارات تقديم من لتمكينهم الداخليين
 .بالمنشأة
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 :بعنوان ،(Abdullatif & AL-Khadash, 2010) دراسة .4
"Putting Audit Approaches in Context: The Case of Business 

Risk Audit in Jordan" 

 نهج التدقيو القائم علعلع اكتشا  مدى إمكانية تطبيو مهدفت هذه الدراسة إ 
البيئة األردنية مع األخذ بعين ااعتبار  عمال في الدول النامية وتخايااً مخاطر األ
الدول وتطوير هذا المنهج و نشاء المتقدمة التي تبنت إ العوامل البيئية بين الدول اختال 

انية تطبيو بعض العوامل المتعقلة بمنهج معرفة إمك النامية، لقد سعت هذه الدراسة إلع
منهج التدقيو القائم  اعتمادعمال، وما األثار الناجمة عن لقائم علع مخاطر األالتدقيو ا

ة تطبيو منهج التدقيو القائم ممالء مكاتب التدقيو، ومدى عمال علععلع مخاطر األ
علع  تعاب التدقيوأ انخطاض. وما تأثير عمال في مكاتب التدقيو األردنيةعلع مخاطر األ

  .عمالتطبيو منهج التدقيو القائم علع مخاطر األ
ال مخاطر األعم علعنهج التدقيو القائم تبنت م لع أنهاتوالت هذه الدراسة إ

 مية، كمااإلقليدور مؤسسة التدقيو  أساسا علع مستويات تطبيو مختلطة بااعتماد علع
قة تب التدقيو لو أراد تطبيو بعض العوامل المتعلن كثيرا من مكاهذه الدراسة إلع أتوالت 

ذلك  نلحاكمية المؤسسية ف عمال مثل فعالية نظام انهج التدقيو القائم علع مخاطر األبم
عو كثر بسبب ضن لم يكن أرات الجوهرية إااختبا القيام بنطس مستوي  إلعسيؤدي 

عض باسبية. معلومات المحالحاكمية الناتجة عن ضعو في نظام الرقابة الداخلية ونظام ال
ن طة تسمت لهم بزيادة سيطرتهم وقوتهم، كتير مالشركات يهتمون بوجود رقابة ضعي مدراء

طبقه ت هذا المنهج ا التي تطبو المؤسساتر كثا بان أالمقابالت افادو  معهمالذين أجريت 
نما هو بمثابة شكل خارجي، وا   مخاطر  علعنهج التدقيو القائم ن تطبيو مبشكل فعل وا 

 .عمال في األردن بمثابة رفاهية حيه يتم رفع التكاليو مقابل منافع محدودةاأل
 

 (، بعنوان:Victoria Stanciu, 2008دراسة ) .5

"Internal Audit Approach in Banks " 

 التدقيو به يقوم أن الممكن من الذي المهم الدور علع الضوء تسليط لدراسةا هذه هدفت
 بيئة في الحااةةةةةةل التويير مع لتزامن با وذلك الماةةةةةةار ، في المخاطر علع المبني الداخلي
 .الشركات حوكمة 11 بازل لمتطلبات تطبيو من العمل

 خلو معااةر مدخل يعتبر المخاطر علع المبني الداخلي التدقيو أن دراسةةال وتضةمنت
 الداخليين المدققين أن حيه الداخلي التدقيو أنشةةةةةةطة وتنطيذ تخطيط أسةةةةةةلوب في هامةتويرات 
 لعملية النهائي التقرير ب اةةةةةةةةةةةدار وانتهاء التخطيط مرحلة من ابتدءاً  المخاطر علع يعتمدون 
 ف نه محددة وعمليات أنشةةةةةةةطة في والكطاءة الخبرة لديهم الداخليين المدققين ألن ظراً ون التدقيو،
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 للحد الرقابية جراءاتاإل وكطاءة فعالية تقييم إلع إضافة المخاطر تقييم في المشاركة منهم يطلب
 .المخاطر من

 
 

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 3:6:1
المبني علع  يوتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أن الدراسات السابقة تناولت التدق

طحص ت وأن هذه الدراسةةةةة ،علع البنوك وشةةةةركات التأمين العاملة في قطا   زةالمخاطر وتطبيقه 
  لجامعات والكليات المتوسةةطة في قطاالتدقيو الداخلي المبني علع المخاطر في ا اسةةتخداممدى 

، وذلةةك من خالل فحص مةةدى قيةةام المةةدققين الةةداخليين  زة من وجهةةة نظر المةةدققين الةةداخليين
  يمهم للمخاطر التشويلية، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلية التي تناولت هذا الجانب.وتقي
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 الفصل الثاني

رالتدقيق الداخلي المبني على المخاط  

 :مقدمة 2.1
 ،تتمثل الوظيطة التقليدية لتدقيو الحسةةابات في إضةةطاء المزيد من الثقة علع القوائم المالية

أجيال، مبتدئة في الجيل األول  أربعحيه تشةةةةةةةةير الدراسةةةةةةةةات أن مناهج التدقيو قد تطورت خالل 
حين كان التدقيو يقدم بمطهومه الشةةةةةةةةامل الذي يهتم بطحص واختبار كل ما تتضةةةةةةةةمنه السةةةةةةةةجالت 

لي( أو بمنهج  التدقيو التحليوالقوائم المالية من عمليات وأراةةةةةةدة، ثم في جيلها الثاني والمسةةةةةةمع 
علع اسةةةةةةةةةةةتخدام المراجعة التحليلية وأسةةةةةةةةةةةلوب العينات منهج األنظمة الذي تم من خالله ااعتماد 
إجراءات التدقيو، ثم في الجيل الثاله والمعرو  باسةةةةةةةةةةةم اإلحاةةةةةةةةةةةةائية في تخطيض نطاق وعمو 

ع سةةةةةةةةةةةةةالمةة النظم واكبةه ظهور وتطو منظور التةدقيو المسةةةةةةةةةةةةةتنةد إلالةذي منهج مخةاطر التةدقيو 
بمنظور التدقيو المسةةةةةةتند إلع تقييم وتحليل المخاطر وتمييز مكوناتها المحاسةةةةةةبية والرقابية مدعما 

و عليه طلوأخيرًا الجيل الرابع والذي ي إلع المخاطر المتأالة ومخاطر الرقابة ومخاطر ااكتشا 
  .(2صم، 2011 عودة، مخاطر العلع  اسم منهج التدقيو المبني

مباحه حيه سةةةةةةةةةةةيتم في المبحه األول تناول مطهوم  ةهذا الطاةةةةةةةةةةةل علع ثالثويشةةةةةةةةةةةمل 
، و الداخليأنوا  التدقي، أهدا  التدقيو الداخلي، أهمية التدقيو الداخلي، وتعريو التدقيو الداخلي

طور وأخيرًا نتةةائج ت و الةةداخلييمقومةةات التةةدقإلع ااهتمةةام بةةالتةةدقيو الةةداخلي، العوامةةل التي أدت 
لمبحه الثاني فسةةةةةةةةةةيتم تناول أهدا  التدقيو الداخلي في المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات أما في االتدقيو الداخلي 

في  الةةداخلي متطلبةةات التةةدقيومؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةات التعليميةةة، التةةدقيو الةةداخلي في المهةةام  ،التعليميةةة
عليمية لخدمة الت ت التي يؤديها قسم التدقيو الداخلي في المؤسسا جااتمال ،المؤسسات التعليمية

المجاات التي يؤديها قسةةةةةةةةم التدقيو الداخلي في المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  التعليمية لخدمة مالية، ة اليالعمل
تعليمية اللمجاات التي يؤديها قسةةةةةةةم التدقيو الداخلي في المؤسةةةةةةةسةةةةةةةات  ا، وأخيرًا العملية اإلدارية

طهوم التدقيو م م فيه تناولوالذي سةةيتالمبحه الثاله أما في  لخدمة العملية جودة العملية التعليمية
األطر التي يمكن أن تكون ماةةةةةةةةةةةةةدرًا للمخاطر التي  ام المخاطر، أقسةةةةةةةةةةةةةالمبني علع المخاطر، 

تتعرض لها المؤسةةةسةةةات التعليمية، اسةةةتقاللية وموضةةةوعية المدقو عند قيامه بأنشةةةطة تتعلو ب دارة 
دارة المخاطر، خط سةةةةةةلوب أل وات بناء خطة التدقيو وفقاً المخاطر، العالقة بين التدقيو الداخلي وا 

دارة المخاطر  ،المخاطر، استعانة إدارة المخاطر بالتدقيو الداخلي، التنسيو بين المدقو الداخلي وا 
تدقيو عمليات إدارة المخاطر، دور التدقيو الداخلي في إدارة المخاطر التشةةةةةةةةةةةةةولية في الجامعات 

 والكليات المتوسطة.



16 
 

  المبحث األول

وأهدافه وأنواعه هوأهميتالتدقيق الداخلي مفهوم   

 :تمهيد 2.1.1
وأاةةبحت عملياتها بالوة التعقيد والتخاةةص وعليه تويرت لقد تويرت طبيعة المؤسةةسةةات 

أهدا  ووظائو هذه المؤسةةةةةةةسةةةةةةةات وتويرت حاجتها للرقابة وأاةةةةةةةبحت مهنة التدقيو الداخلي من 
مام والتركيز علع فعالية هذه الوظيطة يرتبط الوظائو المسةةةةةةةةةةةةةاندة المهمة لإلدارة، ولعل زيادة ااهت

بدرجة كبيرة بالمطاهيم المعااةةرة التي تطرض نطسةةها كالحاكمية المؤسةةسةةية ومطاهيم الجودة والتمييز 
التي تسةةةعع إدارة المؤسةةةسةةةة لتحقيقها باعتبار وظيطة التدقيو الداخلي وسةةةيلة مهمة لتحقيو أهدا  

 منذ الداخلي التدقيو ظهر وقد (.41ص م،2012ناهيه،  أبو  اإلدارة وخااةةةةةةةةةةةةةة الرقابة منها
 في راً كبي قبواً  اقع وقدجي الخار  التدقيو مع بالمقارنة حديثاً  يعد وبالتالي عقود ثالثة حوالي
 من للتأكد المحاسةةةةةةةبي التدقيو علع األمر بادئ في الداخلي التدقيو واقتاةةةةةةةر المتقدمة الدول
المؤسةةةةةةسةةةةةةات  تطور مع ولكن ،وجدت إن األخطاء وتسةةةةةةجيل المالية العمليات تسةةةةةةجيل اةةةةةةحة
 كأداة يسةتخدم بحيه عمله نطاق وتوسةيع الداخلي التدقيو تطوير الضةروري  من أاةبت التعليمية
 التدقيو أاةةةةةبت وبهذا، بالمعلومات اإلدارة وامداد الرقابية األسةةةةةاليب فاعلية مدى وتقويم لطحص
 وبموجب ,العليا واإلدارة المختلطة اإلدارية المسةةةتويات بين واتاةةةال معلومات تبادل أداة الداخلي
 رضةةةةةةوان،  األخرى  النشةةةةةةاط نواحي تقويم يتضةةةةةةمن الداخلي التدقيو برنامج أاةةةةةةبت التطور هذا

 .(13ص م،2012

 مفهوم التدقيق الداخلي: 2.1.2
 :بأنه ُعر  فقد المؤسسات، عليها ترتكز التي الوظائو أهم من الداخلي التدقيو ُيعد
دقة  لضمان مستمر بشكل اإلدارة تنشئه المؤسسة داخل مستقل نشاط أوجه األنظمة من مجموعة
أاول  لحماية المستخدمة ااحتياطيات كطاية من والتأكد واإلحاائية، المحاسبية البيانات
المرسومة  اإلدارية تواإلجراءا والخطط للسياسات الموظطين إتبا  من والتحقو المشرو ، وممتلكات

 راحواقت مهامها أداء في األخرى  الرقابة وسائل وجميع والسياسات الخطط تلك االحية وقياس لهم،
 القاوى  اإلنتاجية الكطاءة درجة إلع المؤسسة تال حتع وذلك عليها إدخالها الالزم التحسينات

 .(130ص م،2010 الخطيب،  لحاليةرات االقد ضوء في
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 American Institute of Certified القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد عرفهو 

Public Accountant (AICPA) حيه مستمر بشكل تتم التي والقيود العمليات جعةرامنه: "بأ 
 ".خااة شروط وفو يعينون  أشخاص بلق من تنطذ

عملية فحص المعلومات أو البيانات المالية من قبل شةةةخص مسةةةتقل وعر  أيضةةةاً بأنه: "
بوض النظر عن هدفها حجمها وشةةةةةةكلها القانوني لعمل تقييم موضةةةةةةوعي  ومحايد ألي مؤسةةةةةةسةةةةةةة

لألدلة المتعلقة باإلقرارات ااقتاةةةةةةةةادية واألحداه لتحديد درجة العالقة بين هذه اإلقرارات ومقياس 
ياال النتائج إلع المستطيدين"  نظمي والعزب،   (.12ص م،2012معين وا 

كما ورد  Institute Of Internal Auditors (IIA) الداخليين المدققين معهد عرفه كما
 International Standards for theالداخلي  للتدقيو المهنية للممارسة الدولية في المعايير

Professional Practice of Internal Auditing (ISPPIA) مستقل، نشاط" بأنه 
 تحقيو علع يساعدها إذ عملياتها، وتحسين الشركة، قيمة من ليزيد مامم واستشاري، وموضوعي
دارة وضبط المخاطر، إدارة فعالية وتطوير لتقييم ومنضبطة منتظمة منهجية خالل من أهدافها  وا 
 ".العمليات وترشيد

مريكةا للتةدقيو الةداخلي بةأنةه "نشةةةةةةةةةةةةةةاط مسةةةةةةةةةةةةةتقةل أريو معهةد المةدققين الةداخليين في وتع
لتدقيو ، ويسةةاعد اوتحسةةين عملياتها التعليميةؤسةةسةةة موضةةوعي واسةةتشةةاري ماةةمم لزيادة قيمة الم

تحقيو أهدافها من خالل انتهاج مدخل موضةةةوعي ومنظم لتقييم  علع ؤسةةةسةةةة التعليميةالداخلي الم
 .(Arens, et. al., 2012, p81وتحسين فعالية إدارة المخاطر، الرقابة، وعمليات التحكم"  

از من م بها فرد أو أفراد أو جهمستقلة يقو يطة يضًا: وظومن تعريطات التدقيو الداخلي أ 
داخل المنشأة من أجل خدمة اإلدارة عن طريو الةتأكد من أن كافة أنظمة الرقابة الداخلية تعمل 

  النظام الرقابي كما حددتها اإلدارة، وذلك باستخدام طريقة دابشكل كطؤ وفعال لتحقو جميع أه
ات، وعملية التحكم المؤسسي  الذنيبمخاطر والرقابة رة الة ومنظمة لتقييم وتحسن فاعلية إدامخطط
 (.33ص م،2010

رجع الداخلي ولعل ذلك يعدم اختال  التعريطات التي قدمت حول التدقيو  مما سبو نالحظ
ن كان بعض التعريطات اتسع ليشمل إلع ااتطاق علع طبيعة  وظيطة التدقيو الداخلي ودورها، وا 

المهنة، كما نجد بعضها قدم المزيد من األدوار الجديدة بما يتناسب مع التطور الذي تشهده هذه 
 التطايل في المهام والوظائو لمهنة التدقيو الداخلي.
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 أهمية التدقيق الداخلي: 2.1.3
ي باةةةةةةةةةةةورة أكثر جدية خالل األزمة ااقتاةةةةةةةةةةةادية العالمية ظهرت الحاجة للتدقيو الداخل

عةديةد من الشةةةةةةةةةةةةةركةات وتحمةل إدارات هةذه د الحرب العةالميةة نتيجةة افالس الوبعة 1929-1933
الشةةركات المسةةئولية عن ذلك، فضةةاًل عن حاجة إدارات هذه الشةةركات لمتابعة مدى فاعلية أنظمة 

ألسةاس لها ا وظيطة التدقيو الداخلي لتكون هي نشةاءالرقابة الداخلية لديه، األمر الذي دفعها إلع إ
م لجميع حقو والتحليل والتقييجميع أنظمة الرقابة إلنجاز مهامها من الت في فحص وتقييم فعالية

ومجالت النشةةةةةةةةةةةةةاط والخطط واألهدا  التي تسةةةةةةةةةةةةةعع هذه الشةةةةةةةةةةةةةركات إلع تحقيقها  بكري،  أوجه
 (.85ص م،2005
مرت بها المجاات ااقتاةةةادية والمحاسةةةبية حول العالم نظرًا للتطورات المتسةةةارعة التي و 

أوجدت ما يحطز مهنة التدقيو الداخلي نحو التطور واابتكار لمواكبة هذه التطورات المتسةةةةةةةةةةةةةارعة 
والتويرات في بيئة األعمال وطبيعة األنشةةةةةطة داخل المؤسةةةةةسةةةةةات، وهو األمر الذي أدى إلع تزايد 

ص  م،2012، أهدافها واألنشةةةةةطة التي تقوم بها  أبو ناهية أهمية وظيطة التدقيو الداخلي واتسةةةةةا 
44.)           
 ( أهمية التدقيو بأنها:34ص م،2009 قد حدد  الطويل،و 

 حيتها ومنع الخسارة الناتجة عن الوش والتالعب.عد علع تحقيو المؤسسة ألدائها وربتسا 
  عليها.تساعد في ضمان وجود تقارير مالية سليمة ويمكن ااعتماد 
 .اتخاذ قرار سليم وتجنب مخاطر القرار الوير السليم والنتائج الوير مر وب فيها 

 ويمكن تحديد أهمية التدقيو كما يلي:
  الحماية الكافية لألاول في المؤسسات التعليمية.تقديم التأكيدات علع وجود 
  اإلدارية.تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية وجراءتها ومدى االتزام بالسياسات 
 .اقتراح التحسينات الالزمة علع األنظمة الموضوعة داخل المؤسسة التعليمة 
 .حماية اساسة اإلدارة من اانحرا  عن التطبيو الطعلي 

 :الداخلي أهداف التدقيق 2.1.4
المدققين  معهد عن الاةةةةةةةادرة الداخلي للتدقيو المهني األداء معايير نشةةةةةةةرة حددت لقد
 جميع مسةةةةةةةةةةاعدة بأنه الرئيس الداخلي التدقيو هد  األمريكية المتحدة الوايات في الداخليين

 بالتحليالت بتزويدهم القيام خالل من وذلك بطاعلية، مسةةةةةؤولياتهم تأدية علع أعضةةةةةاء المنشةةةةةأة
 .مراجعتها يتم التي األنشطة تهم التي والمعلومات والمشورة والتقويمات والتوايات

، يلي  الخطيب ما تشةةةةةةةةةةةمل األعمال من مجموعة طريو عن الهد  هذا تحقيو ويتم
 (.136ص م،2010
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 العمليات علع والرقابة والمالية، المحاسبية الرقابة تطبيو وكطاية متانة وتقويم جعةار م 
 .معقولة وبتكلطة فاعلية أكثر جعلها علع والعمل األخرى،        
 جراءاتها وخططها مؤسسات التعليمةال بسياسات مااالتز  مدى من التحقو  .الموضوعة وا 
 أنوا  جميع من ةؤسةةةةةةسةةةةةةة التعليميالم ألاةةةةةةول الكافية الحماية وجود مدى من التحقو 

 .الخسائر
 مؤسةةةةةةةسةةةةةةة ال داخل تتولد التي اإلدارية بالبيانات الوثوق  أو ااعتماد إمكانية من التحقو

 .التعليمية
 بها بالقيام العاملين كلو التي المسؤوليات مستوى  علع المنطذة األداء نوعية تقويم. 
 وتطويرها ؤسسة التعليميةالم عمليات لتحسين المناسبة التوايات تقديم. 

جم ن بعض بشكل كبير علع حع اختالفهاتعتمد أهدا  التدقيو الداخلي علع الر م من و 
حتاجها بات التي توكذلك علع هيكلها التنظيمي هذا باإلضةةةةةةةةافة إلع المتطل ؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةة التعليميةالم

ع ة، لذا ف ن أهدا  التدقيو قد تشمل عليالحكومبعمليات الرقابة  حجة من المكلطينوفو األاإلدارة 
 :(IFAC. 2012, p632األقل واحدة من األهدا  التالية  

 :متابعة الرقابة الداخلية 
 محددة من أجل استعراض وراد ضوابط تحديد وظيطة التدقيو الداخلي بمسؤوليةقدم يتم 

 عملية الرقابة الداخلية واإلشرا  عليها، ب دخال تحسينات عليها إذا احتاج اامر ذلك.
 :اختبار المعلومات المالية والتشغيلية 

قد يتم تعيين المدقو الداخلي من أجل اإلشةةةرا  علع الوسةةةائل المسةةةتخدمة لتحديد وقياس 
الية والتشةةةةويلية، وتقديم اسةةةةتطسةةةةارات معينة لبعض البنود وتاةةةةنيو وتعديل المعلومات الم

 الخااة، باإلضافة إلع اختبار مطال لبعض المعامالت واألرادة واإلجراءات.
 :فحص األنشطة التشغيلية 

قد يتم تعيين وظيطة التدقيو الداخلي لطحص القيمة ااقتاةةةةةةةةةةةةةادية والكطاءة والطاعلية من 
 نشطة الوير مالية.النشاط التشويلي، ويشمل أيضًا األ

 :مراجعة اللتزام باألنظمة والقوانين 

قد يكلو المدقو الداخلي بمراجعة مدى االتزام بالقوانين والتشريعات والمتطلبات الخارجية 
 .األخرى مع السياسات والتوجيهات اإلدارية والمتطلبات الداخلية 

 الحوكمة: 

دارة  يسةةةةاعد المدقو الداخلي في تقييم عملية اإلدارة في تحقيو األهدا  األخالقية والقيم وا 
فاعلية التوااةل بين القائمين علع الحوكمة باإلضةافة إلع األداء والمسةاءلة، وكذلك مدى 

 مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين وكذلك اإلدارة.
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 أهداف التدقيق الداخلي: (33ص م 2010) الذنيباتحدد و 
  اإلشةةةةةةةةةةةةةرا  علع الرقةابةة الةداخليةة ومراجعةة الرقةابةات المختلطةة وعمليةة تشةةةةةةةةةةةةةويلهةا وتقةديم

 التوايات لإلدارة ولتحسينها.
  فحص البيانات المالية والتشةةةةويلية، بما في ذلك فحص النظام المحاسةةةةبي وااسةةةةتطسةةةةارات

 .وااختبارات التطايلية للعمليات واألرادة واإلجراءات
 .مراجعة ااقتااد والكطاءة والطاعلية للعمليات بما فيها الرقابات  ير المالية 
 .مراجعة مدى االتزام بسياسات اإلدارة وبالتشريعات والقوانين وأية متطلبات خارجية  

 ( األهداف بما يلي:12ص م 2009) وحدد رضوان
  يجيةاسةةتراتزيادة قيمة المؤسةةسةةة وتحسةةين عملياتها من خالل مشةةاركة اإلدارة في تخطيط 

 الشركة وتوفير المعلومات التي تساعدها في تنطيذ تلك ااستراتيجيات.
 .تقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر 
 .تقوم وتحسين فاعلية الرقابة 
  اقبتها.تقويم وتحسين فاعلية عمليات توجيه أنشطة المنظمة ومر 
 ( أهداف التدقيق الداخلي على أنها:32ص م 2009) وحدد أيضاا الطويل   

 . حماية األاول والقضاء علع اإلسرا 
 .سالمة المعلومات 
 .ااستخدام ااقتاادي والكوء للموارد 
 .تنطيذ السياسات والخطط واإلجراءات والتعليمات 

يتضةةةةةةةةت أن مهنه التدقيو الداخلي تحتاج إلع وقت وجهد كبيران وتحتاج ما سةةةةةةةةبو  وفي ضةةةةةةةةوء  
اتو علع عالتي تلقع  المسةةؤوليةأيضةةًا ألشةةخاص ذوي خبرة عالية في هذا المجال حيه أن حجم 

سةالمة المعلومات  من التأكدالمدقو الداخلي كبيرة، فباإلضةافة إلع مسةؤوليته التقليدية يتعين علية 
 ،ومقارنة ما هو مخطط بما هو فعلي علع أرض الواقع وتقويم األداء داخل المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةة التعليمية

 فالمدقو الداخلي يعتبر العنار األساس في نجاح المؤسسات التعليمية.

 :أنواع التدقيق الداخلي 2.1.5
 هما (5ص م،2013  نوالكما حددتها  رئيسيين قسمين إلع الداخلي التدقيو تقسيم يمكن

 :الداخلي التدقيو ألنوا  شرح يلي وفيما التشويلي الداخلي والتدقيو المالي الداخلي التدقيو
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 :لماليا الداخلي دقيقالت -1
 والقوائم المالية للعمليات المنتظم الطحص" هبأن المالي الداخلي التدقيو يعر 
 المتعار  المحاسبية بالمبادئ االتزام مدىبها لتحديد  المتعلقة المحاسبية والسجالت
 ".مسبقا موضوعة أخرى  متطلبات وأية اادارية والسياسات عليها

 ي:التشغيل الداخلي التدقيق -2
 للمؤسسة التشويلية للوحدة الشامل الطحص :"بأنه التدقيو من و نال هذا يعر  

 محددة قياس لطريقة وفقا التشويلي وأدائها اادارية ورقابتها المختلطة أنظمتها لتقييم ككل
 ."التشويلية العمليات واقتاادية كطاءة من للتحقو وذلك اادارية األهدا  ضمن

آخرون شحاته و تدقيو الداخلي كما حددها هناك العديد من األنوا  التي تندرج تحت إطار ال
 ( والتي تتمثل فيما يلي:122ص م،2013 

 ااقتاةةةةةةةةادي للمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةة وتقييم األنظمة : ويقاةةةةةةةةد به تحليل النشةةةةةةةةاط التدقيق المالي
 المحاسبية وأنظمة المعلومات والتقارير المالية، ومدى ااعتماد عليها.

 لعمليات للحكم ة وا: ويقاةةد به مراجعة الضةةوابط الرقابية والمالية والتشةةويليتدقيق اللتزام
ات شةةةةةةةريعمة األنظمة التي تم وضةةةةةةةعها للتأكد من االتزام باألنظمة والتعلع جودة ومالء

 والسياسات واإلجراءات.
 سةةةةةةة المؤسةةةةةة: ويقاةةةةةةد به المراجعة الشةةةةةةاملة للوظائو المختلطة داخل التدقيق التشــــغيلي

هةةذه الوظةةائو من خالل تحليةةل الهيةةاكةةل  للتةةأكةةد من كطةةاءة وفةةاعليةةة ومالءمةةة التعليميةةة،
التنظيمية وتقييم مدى كطاءة األسةةةةةةةةةةةةاليب األخرى المتبعة للحكم علع مدى تحقيو أهدا  

 المنشأة من خالل هذه الوظائو.

 :العوامل التي أدت إلى الهتمام بالتدقيق الداخلي 2.1.6
 بالتدقيو الداخلي كالتالي:العوامل التي أدت إلع ااهتمام (، 14صم، 2003  جربو حدد 
  وتعدد عمليتها. المؤسسات التعليميةكبر حجم 
 لمؤسةسة اع بعض اإلدارات الطرعية باضةطرار اإلدارة إلع تطويض السةلطات والمسةؤولية إل

 التعليمية
 إلع بيانات دورية دقيقة  رسةةم السةةياسةةات والتخطيط وعمل  المؤسةةسةةة التعليمية حاجة إدارة

 القرارات(.
  إلع حماية واةةةةيانة أموال المشةةةةرو   من الوش والسةةةةرقة  المؤسةةةةسةةةةة التعليميةحاجة إدارة

 واألخطاء(.
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  حاجة الجهات المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات و يرها إلع بيانات دقيقة  التخطيط ااقتاةةةةةةةةةادي، والرقابة
 الحكومية والتسعيرة(.

 ةتطور إجراءات المراجعة من تطاةةةةةةةةةةةةةيلية كاملة إلع اختباريه تعتمد علع أسةةةةةةةةةةةةةلوب العين 
  اإلحاائية.

ن عديد مفهناك ال لذيليها إيو الداخلي وكذلك ازدياد الحاجة للتطور الذي حده لمهنة التدق اً ونظر 
 (28ص م،2012هذه المهنة  العبدلي،  وانتشارالعوامل التي أسهمت في نشأة 

 اسةةةةةةةةةةةةةتقالل التنظيمي لإلدارات ضةةةةةةةةةةةةةمن الهيكةل التنظيمي، وكةذلةك تعةدد زيةادة الالمركزيةة وا
 المستويات للمنشأة.

 ي تقديم خدمات إدارية إلع جانبالتطور الذي شةةةةهدته وظيطة التدقيو الداخلي، ومسةةةةاهمتها ف 
 .خدمات الماليةال

  يتولون  نمسؤوليشمول التنظيم الحديه لخطوط ااتاال الرأسية واألفقية وحاجة التوذية إلع
 .وواقعتهاإلدارة إلع سالمة هذه التقارير التدقيو ألجل اطمئنان ا

  حاجة الجهات الحكومية إلع بيانات دقيقة ودورية لمتابعة نشةةةةةةةةةةةةةاط المنظمات ومدى التزامها
 بمسؤولياتها ااجتماعية كالمساهمة في خطط التنمية واستيعاب قدر من العمالة.

 :مقومات التدقيق الداخلي 2.1.7
   مقومات التدقيق الداخلي على أنها:(43ص م 2009) الطويلفقد حدد 
  نظام محاسةةةةبي يعتمد علع مجموعة متكاملة من الدفاتر والسةةةةجالت والمسةةةةتندات المبوبة

 والمعرفة الكاملة بالمبادئ المحاسبية المتعار  عليها والمقبولة عمومًا.
  اسةةتخدام كافة الوسةةائل اآللية للتأكد من اةةحة ودقة البيانات المحاسةةبية المسةةجلة بالدفاتر

 الحطاظ علع أاول المنشأة.وخلوها من األخطاء والتالعب و 
 .وجود خطة تنظيمية سليمة، ودقة في توزيع العمل وتحديد المسؤوليات 
 حسن اختيار العاملين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 
ن الضةةةةةروري أن يتوفر في التدقيو الداخلي بعض العنااةةةةةر أو الخاةةةةةائص حتع تحقو وم     

ن عرضةةةةةةةةةها في ثاله مجموعات ن كان من الممكا  أهدافها، وتنوعت هذه المقومات و  هذه الوظيطة
 (:89ص م،2010  حجازي، كالتالي
 مقومات تنظيمية وادارية:  -1
  وجود خطة تنظيمية سةةةةةةةةةةليمة تحدد العالقات وتحدد مجاات المسةةةةةةةةةةائلة وتحديد واضةةةةةةةةةةت

 .الداخليلخطوط المسئولية، والتأكيد علع ااستقالل التنظيمي لقسم الدقيو 
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  المناسةةبين ووضةةعهم في األماكن المناسةةبة وتدريبهم  الموظطينوجود خطة سةةليمة اختيار
وتةةدريبهم ووجود خطةةة لتحطيز  ظطين، بحيةةه تشةةةةةةةةةةةةةمةةل الخطةةة اختيةةار المو داً جيةة تةةدريبةةاً 
 ظطين العاملين بقسم التدقيو الداخلي.المو 

 مها، كما عمال التي يتم تقيتوفر معايير سةةليمة لألداء بحيه تتناسةةب هذه المعايير مع األ
 .األداء الطعلي وتوجهاتجاهية ترشد  ك شارةتستخدم هذه المعايير 

 مقومات محاسبية: -2
 يميةالمؤسسة التعلالمحاسبة علع مختلو أنشطة مكانية إن وجود نظام محاسبي سليم يكطل إ

 :ويكطل تحقيو الرقابة عليها ويشمل التالي
  النشاط. أوجهمتكاملة وكافية وتوطي كافة  مستنديهوجود دورات 
   مالئمة. محاسبيةوجود مجموعة دفترية مناسبة لتوفير معلومات 
   لألاول. الطعليالجرد 
 مقومات عامة: -3

 ومنها: الرقابيةوتشمل مجموعة من األدوات والوسائل 
 تأمين ضد األخطار.ال 
  وتويير واجبات العاملين. لإلجازاتوجود سياسات واضحة 
  الرقابة الحدية بحيه يحدد لكل مستوي اداري الحد األقاع للعملية التي تدخل في نطاق

 .سلطته

 نتائج تطور التدقيق الداخلي: 2.1.8
 نتائج تطور التدقيو الداخلي بما يلي:( 39ص م،2011  محمود وآخرون فقد حار 

 .تحول التدقيو من كامل تطايلي إلع كامل اختباري 
  البيانةةةةات المحاسةةةةةبية كوسةةةةةيلة رقابةةةةة إداريةةةةةة وحاجتهةةةةا إلةةةةةع التأكةةةةةد اعتمةةةةاد اإلدارة علةةةةةع

 من دقة واحة هذه البيانات.
  حاجةةةةةة اإلدارة لتقيةةةةةيم وتحليةةةةةل عمليةةةةةات المنشةةةةةأة الداخليةةةةةة بهةةةةةد  تحقيةةةةةو أكثةةةةةر كطايةةةةةة

 إنتاجية ممكنة اشتداد المنافسة وتضييو هامش الربت بين المنشآت المختلطة.
 ت الرقابةةةةةةةةة الحكوميةةةةةةةةة والتزامهةةةةةةةةا بتنطيةةةةةةةةذ تعليماتهةةةةةةةةا مسةةةةةةةةؤولية اإلداريةةةةةةةةة تجةةةةةةةةاه هيئةةةةةةةةاال

وقراراتهةةةةةةةا وتزويةةةةةةةدها بالبيانةةةةةةةةات التةةةةةةةي تطلبهةةةةةةةةا ممةةةةةةةا أدى إلةةةةةةةةع اعتمةةةةةةةاد اإلدارة علةةةةةةةةع 
 التدقيو الداخلي للتأكد من دقة واحة البيانات والتقارير المطلوبة.
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لمبحث الثانيا    

المتوسطةي الجامعات والكليات فالتدقيق الداخلي   

 :تمهيد 2.2.1
في توجيه عمليات الجامعة نحو  الداخلي في الجامعات دورًا مهماً  تلعب وظيطة التدقيو

النجاح حيه تسةةاعد في فحص وتقييم النشةةاطات المالية واإلدارية والتشةةويلية، وتزويد أفراد اإلدارة 
 علع كل المستويات بالمعلومات الالزمة للمساعدة في تحقيو الضبط والحماية لألاول والعمليات

  (.61ص م،2009، التي تقع تحت مسؤولياتهم  الطويل
وعليه يهد  التدقيو الداخلي إلع مساعدة إدارة الجامعة في ترشيد قراراتها وتحسين أدائها 
بما يكُطل ضةةةةةةةةةمان تطبيو األنظمة المالية واإلدارية التي تسةةةةةةةةةاعد علع اسةةةةةةةةةتوالل الموارد المتاحة 

مية مات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع المحلي والتنبطاعلية، وتضةةمن اسةةتمرارها في تقديم الخد
 (.59ص م،2005، ااقتاادية بكطاءة  الرحاحلة

 هام التدقيق الداخلي في الجامعات م 2.2.2
 رو النحعلع  ات التعليمةال الرقابة والتدقيو داخل المؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةالداخلي بأعم دقوقوم المي
 :(147ص م،2012  نظمي والعزب،التالي 

 المالي:: التدقيق أولا 

  بنود الموازنة من إيرادات ونطقاتاإلشرا  والتدقيو علع. 
  البنكية من خالل تدقيو سةةةةندات الاةةةةر  باةةةةورة  المؤسةةةةسةةةةات التعليميةتدقيو مدفوعات

 .سابقة واحقة
  النقدية والمعامالت المالية المنطذة في المؤسةةةةسةةةةات التعليميةتدقيو مقبوضةةةةات ومدفوعات 

 .الدائرة المالية من خالل تدقيو سندات القيد الاادرة
 جرد فعلي ومطاجئ للنقد في الاندوق لعدة مرات. 
  في المؤسسات التعليمية ُمتابعة ذمم الُعمالء وا عمار الديون. 
  شهرلبعض األالشهرية واإلضافية  المؤسسات التعليميةتدقيو رواتب وأجور موظطي. 
  في المؤسسات التعليمية والعقود ااتطاقياتُمتابعة كافة. 
 مؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات في ال ُمتابعة مالية دورية للعمليات المالية المختلطة المنطذة في الدائرة المالية

 .التعليمية
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 : التدقيق اإلداري ثانياا 

  والكتب والمسةةةةةةةةتودعات  المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليميةرئاسةةةةةةةةة لجان الجرد السةةةةةةةةنوي لموجودات
 .والمراجع

 في المؤسةةةةةةسةةةةةةات  المشةةةةةةاركة في لجان اسةةةةةةتالم األعمال اإلنشةةةةةةائية واللوازم والمشةةةةةةتريات
 .التعليمية

 سةةةةسةةةةات في المؤ  متابعة وتقييم إجراءات شةةةةراء اللوازم وتنطيذ األشةةةةوال وشةةةةراء قطع الويار
 .التعليمية

  جراءات الاةةةةةيانة الخااةةةةةة بها مولداتتشةةةةةويل المتابعة وتقييم نظام  في المؤسةةةةةسةةةةةات وا 
 .التعليمية

  المؤسسات التعليميةالجرد المطاجئ لمحتويات مستودعات. 
 في المؤسسات التعليمية متابعة ملطات وأعمال دائرة شؤون العاملين باورة دورية. 
  للمؤسسات التعليميةمتابعة دورية لألعمال اإلدارية الُمختلطة. 

 :ق الداخلي في الجامعاتالتدقيمتطلبات  2.2.3
 :(Zakaria, et. al., 2006, P900  التدقيو الداخلي كما حددها ويمكن تناول متطلبات     

   المحددة قد تم انجازها وفقًا للخطط والسةةةةةةةياسةةةةةةةات  المؤسةةةةةةةسةةةةةةةة التعليميةالتأكد من أهدا
 .المرسومة

 شخاص ومن قبل أ متسو،يجب أن يتم إجراؤه علع نحو  عااً لكي يكون التدقيو الداخلي ف
 مختاين ووفو خطة تدقيو.

 ن نظام أكثر م والذي يشةةةةةةةةةةةةةمل اخلي تنطيذ وفعالية نظام اإلدارةينبوي أن يقيم التدقيو الد
فضةةةةةةةةةةةةةال عن معالجة  ،نظام إدارة البيئة ،التعليمية الجودةإدارة  ممثل: نظاإدارة معياري 

 العمليات.بالمتطلبات المحددة المتالة 
  ويمكن أن يركز التدقيو الداخلي علع تحديد الممارسات الجيدة التي يمكن استخدامها في

 باإلضافة إلع فرص التحسين. ،التعليمية للمؤسسةمجاات أخرى 
  تعرض نتائج التدقيو الداخلي علع شةةةةةكل تقارير تتضةةةةةمن معلومات التطابو مع المعايير

تعتبر مدخال أسةةةاسةةةيا لمراجعات  حيهالتحسةةةين  صوفر  المطابقة،عدم  تحاا المطلوبة،
 اإلدارة.

  يجةةةب أن تقوم اإلدارة العليةةةا بعمليةةةة مراجعةةةة لجميع تقةةةارير التةةةدقيو الةةةداخليةةةة لتحةةةديةةةد
 ااتجاهات المطلوبة من المؤسسة فيما يختص اإلجراءات التاحيحية والوقائية.
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 المالية العملية لخدمة الداخلي التدقيق قسم يؤديها التي المجالت 2.2.4
 :كما يلي (324ص م،2006  جربو  حددهافقد 

 ااستخدام وسوء العبه من مؤسسات التعليميةال وممتلكات أاول حماية. 
 التخطيط بعمليات الجامعة إدارة تسةةاعد التي الدقيقة المالية البيانات علع الحاول 

 .القرارات واتخاذ
 الكطيلة والسبل الوسائل بجميع الداخلية الرقابة إطار ضمن الداخلي الضبط ضرورة 

 .للمؤسسات اليومية العمليات لضبط
 به ويقوم مؤسةةسةةات التعليميةال داخل مناسةةبة داخلية مراجعة نظام وجود من بد ا 

 ومكونات عنااةةر أهم من الداخلية المراجعة وتعتبر الداخلية، المراجعة قسةةم عادة
 .المحاسبية الرقابة نظام وخاواا الداخلية الرقابة نظام

 داريةاإل تالعمليا لخدمة الداخلي التدقيق قسم يؤديها التي المجالت 2.2.5
 كما يلي: (66ص م،2009  الطويلفقد حددها 

 التخطيط: 
 تحقيو لتسةةةةةةةةةةهيل وتقييمها المقترحة الخطط مراجعة في الداخلي التدقيو يسةةةةةةةةةةاهم

 منسةةةجمة وتكون  المرسةةةومة األهدا  تسةةةهل الخطط تكون  أن ضةةةوء في المرسةةةومة األهدا 
 وأن و يرها المالية الموارد من المختلطة القيود الخطط تلك تدرس وأن المرسةومة، الخطط مع
 .المختلطة النتائج لمواجهة الطارئة الظرو  مع متكيطة الخطط تلك تكون 

 الرقابة: 
 اإلدارية، والوظائو المبادئ لجميع مدركا يكون  أن بالجامعة الداخلي المدقو علع 
 .األخرى  الوظائو لجميع بالنسبة الحال وكذلك فعالة، رقابة إلع أساًسا تحتاج التخطيط فعملية
 التنسيق: 

 األقسةةةةةام جميع مع دائم واتاةةةةةال مباشةةةةةر احتكاك علع يكون  أن الداخلي المدقو علع
 .واجباته ومقتضيات عمله طبيعة بحكم اإلدارية
 القرارات ترشيد: 

 قوائم اسةةةةتخدام علع ترشةةةةيدها بهد  اإلدارية القرارات مراجعة في الداخلي المدقو يعتمد
 لتوفير ماةةةةةةدرا بواةةةةةةطه اإلداري  المحاسةةةةةةب عمل ومراجعة اإلدارية، القرارات لتحليل التحريات
 لدى إضةةةةةافية كقرائن العليا اإلدارة من شةةةةةهادات وطلب القرارات، لاةةةةةنع ماةةةةةدرا تعد معلومات
 .الداخلي المدقو
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 المتاحة للموارد األمثل الستخدام تحديد: 
 لقياس التشةةةةةةةةةويل معايير إعداد عن المسةةةةةةةةةئولية هي إدارتها في ممثلة الجامعة تكون 
 .لمواردها ااستخدام

 وتطويرها النظم تصميم: 
 من وتطويرها النظم تاةةةميم عن المسةةةؤولين أو للمدراء المسةةةاعدة يقدم الداخلي المدقو

 وواضحة سليمة بايوتها استخدمت التي والمعلومات البيانات كانت إذا ما بيان خالل
 اإلدارية المشكالت حل: 

 العمل في اإلخطاق ومواطن والمشةةةةكالت األخطاء اكتشةةةةا  في الداخلي المدقو يسةةةةهم
 فيها العمل نواحي بمختلو المباشةةةةر واحتكاكه الجامعة في المسةةةةتمر تواجده خالل من اإلداري 
 .لديه تتولد التي الخبرة خالل من

 تعلميةال العملية جودة لخدمة الداخلي التدقيق قسم يؤديها التي المجالت 2.2.6
 المنهج التعليمي: 

 درجة توطية الموضوعات األساسيةمن علع المدقو الداخلي بالجامعة التأكد والتحقو  
، اقع العملياارتباط بالو كل المراحل،  الب للمنهج التعليميالتناسب مع قدرة استيعاب الطللطالب، 

 .األساسيةاإللمام بالمعار  
 المرجع العلمي: 

 ،المسةةةةةةةةةةةةةتوى العلمي والموثوقية ةدرجعلع المدقو الداخلي بالجامعة التأكد والتحقو من 
نو  ااتجاهات التي ينميها المرجع ، أاةةةةةةةالة المادة العلمية ،تداد ااسةةةةةةةتطادة من المرجع العلميام

 .العلمي
 أعضاء هيئة التدريس: 

درجةةة المسةةةةةةةةةةةةةتوى العلمي والخلطيةةة علع المةةدقو الةةداخلي بةةالجةةامعةةة التةةأكةةد والتحقو من 
تقبل ، االتزام بالمنهج العلمي، اانتظام في العملية التعليمية، إدراك احتياجات الطالب ،المعرفية

 .التوذية الراجعة

 البنية التحتية: 

مالئمة البنية التحتية في الجامعة  درجةعلع المدقو الداخلي بالجامعة التأكد والتحقو من  
 .مع طبيعة المواد التدريسية
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لمبحث الثالثا  

.المبني على المخاطر في الجامعات والكليات المتوسطة الداخلي التدقيق  

 تمهيد: 2.3.1
 القطا  في والطعالية الكطاءة لضةةمان دور فعال المؤسةةسةةة في الداخلي التدقيو دور يعتبر

 إلع تهد  وموضةةوعية مسةةتقلة ضةةمانات يوفر تعريطه بحكم الداخلي فالتدقيو المالي والتشةةويلي
 التدقيو دور أهمية إلع المعااةةرة التعريطات وأشةةارت .المؤسةةسةةة عمليات قيمة وتحسةةين إضةةافة
 .والرقابة المخاطر إدارة فعالية في والمسةةةةةاهمة للتقييم ومنهجي منضةةةةةبط توفير نهج في الداخلي
 تقديم خالل من أهدافها تحقيو علع والعمل للمؤسةةةةسةةةةة قيمة ب ضةةةةافة الداخلي التدقيو يقوم كما
يقدمها في  التي التحسينات خالل من وكذا بطاعلية، تدار المؤسسة مخاطر أن علع معقول تأكيد

 .((IIA, 2009, P3مجال إدارة المخاطر
في كافة  التطوير عملية وازدياد التعليمية الخدمات تحرر اةعد علع المتسةارعة التطورات إن

 من هائل لكم وتعرضاً  تنوعاً  أكثر المؤسسات التعليمية نشاطات تجعل أقسام المؤسسة التعليمة،
 مثل محتملة مخاطر معه المثال يجلب سةةةةةةبيل علع التكنولوجيا اسةةةةةةتخدام فيفالتزايد  المخاطر
 به المرتبطة والمخاطر هذا التطور الخارجي، .... الخ، ولمقابلة وااحتيال األنظمة أمن فشةةةةةةل
اإلجراءات  بالمؤسسات التعليمية ووضع تحيط التي المخاطر مستوى  مراقبة الضروري  من أابت
 2012بشةةةةكل سةةةةليم  رضةةةةوان،  وادارتها المخاطر لهذه السةةةةلبية اآلثار من للحد الالزمة الرقابية
 .(31ص

 تركيز مةةدقوويهةةد  منهج التةةدقيو الةةداخلي المبني علع المخةةاطر إلع توسةةةةةةةةةةةةةيع نطةةاق 
الحسةةةةةةةةةةةةةابات من مخاطر التدقيو المعروفة إلع وجود انحرا  في البيانات واألنظمة المالية وعلع 
الر م من اختال  طبيعة أعمال المؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليمية وتطاوتها، ف ن مخاطر األعمال تتحدد في 

سةةةةسةةةةة ؤ هذه المؤسةةةةسةةةةات التعليمية بشةةةةكل متشةةةةابه، باعتبار أن األسةةةةباب التي تعمل علع منع الم
التعليمية من تحقيو أهدافها متشةةةابهة، وهذه المخاطر تكمن في بيئة األعمال والعمليات التشةةةويلية 
والمراقبة. األمر الذي يتطلب من المدقو أن يدرك ويتطهم عمل المؤسةةةةةةةسةةةةةةةة التعليمية قيد التدقيو، 

مة، بمعنع خدوذلك في إطار أوسع من الموضوعات التقليدية المتضمنة في معايير التدقيو المست
أن علع المدقو أن يقوم بعمليات تحليل وتقييم لطبيعة العمليات التشةةةةةةةةةويلية للمنشةةةةةةةةةأة قيد التدقيو 
للواول إلع استنتاجات واستخالاات تتعلو بطعالية واستمرارية هذه العمليات التشويلية  إبراهيم، 

 (.37م، ص2009
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 مفهوم التدقيق المبني على المخاطر 2.3.2
( علع أنها منهجية جديدة في التدقيو تعتمد علع تقييم 29م، ص2009  عر  إبراهيم

المخاطر الداخلية والخارجية في مؤسسات األعمال بشكل مستمر مع األخذ بعين ااعتبار أن 
دارة السيطرة عليها هو من مسؤولية جميع العاملين في المؤسسات في  تحديد هذه المخاطر وا 

 ع مستويات مقبولة وبشكل مستمر أيضًا.مختلو المستويات للواول بها إل
كمةةا وعرفةةت بةةأنهةةا اإلجراءات المتبعةةة لةةدى إدارة التةةدقيو الةةداخلي لتوجيةةه جهود التةةدقيو  

نحو المناطو األكثر خطورة في المؤسةةةةةةسةةةةةةة، سةةةةةةواء علع مسةةةةةةتوى مراكز العمل من دوائر وفرو  
اإلشةةةةةارة إلع نماذج  وشةةةةةركات تابعة أو علع مسةةةةةتوى األنشةةةةةطة ضةةةةةمن مركز العمل الواحد وتمت
 (:84م، ص2010تطبيو التدقيو المبني علع المخاطر في أعمال التدقيو الداخلي  الرمحي، 

  نموذج الخطة السةةةةةةةةةةةةنوية إلدارة التدقيو الداخلي من خالل تحديد الوحدات أو األنشةةةةةةةةةةةةطة
 الواجب اتباعها، تحديد المخاطر الرئيسية.

 .نموذج خطة مهمة التدقيو الواحدة 
 امج التدقيو نموذج برنWorking Program. 
 .تانيو مالحظات تقرير التدقيو الداخلي وفو المخاطر 
بأنه المنهجية التي تربط التدقيو الداخلي بالمؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةة لتقييم جميع المخاطر في  يمكن تعريطهو 

المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةة التعليمية الشةةةةةةةةةةاملة من خالل توجيه جهود التدقيو نحو المناطو األكثر خطورة في 
 جل تقديم ضمانات لإلدارة أن عمليات تقييم إدارة المخاطر تدار بشكل فعال. المؤسسة من أ

 أقسام المخاطر  2.3.3
 ويشةةةةةةمل تقييم المخاطر أنوا  المخاطر الخمسةةةةةةة ذات الاةةةةةةلة إلع الوحدات القابلة للمراجعة وهي

(Stanley, 2015): 
 المخاطر ااستراتيجية: هو خطر أن يؤثر علع قدرة المؤسسة علع تحقيو أهدافها.  -
 المخاطر المالية: هي المخاطر التي قد تؤدي إلع فقدان األاول.  -
 المخاطر التشويلية: هي المخاطر التي تؤثر علع عملية اإلدارة التشويلية.  -
المطروضةةةةةةةةةةةةةةةة من الخةةارج  مخةةاطر اامتثةةال: هو خطر أن تؤثر علع اامتثةةال للقوانين -

واللوائت السةياسةات المطروضةة داخليا واإلجراءات المتعلقة بالسةالمة، وتضةارب الماةالت، 
 وما شابه ذلك.

مخاطر السةةةةةةةمعة والمخاطر التي تؤثر علع سةةةةةةةمعة المؤسةةةةةةةسةةةةةةةة، والعالمة التجارية، أو   -
 كليهما.
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 لمؤسسات التعليميةاألطر التي يمكن أن تكون مصدرا للمخاطر التي تتعرض لها ا 2.3.4
 (:38م  ص2009وفيما يلي عرض لهذه األطر إبراهيم ) 

 البيئة الخارجية للمنشأة: .1
وتشمل الكواره الطبيعية واألزمات ااقتاادية والثورات ااجتماعية، إضافة إلع التويرات 

مدقو لالتي تحده في بيئة األعمال، أن مجمل هذه التويرات تتطلب المتابعة، والمراقبة من قبل ا
 الداخلي، بهد  دراسة تأثيرها علع النتائج النهائية لعمليات المؤسسات التعليمية.

 مية.المؤسسات التعلي خدماتت وأذواق الطالب المتعلقة بالتويرات التي تحده في ر با 
 .وجود خدمات جديدة بديلة للخدمات التي تسوقها المؤسسات التعليمية األخرى 
  التطورات التقنية المتالحقة.التويرات التي تحده 
 .شدة المنافسة 
 .التويرات التي تحده في المناخ السياسي والثقافي 
 .)التويرات التقنية وااتاالية  التكنولوجية 
 العمليات التشغيلية: .2

وتشةةةةمل الضةةةةعو الذي قد ياةةةةيب عمليات التعليم و يرها داخل المؤسةةةةسةةةةات التعليمية   
 (:40م، ص2015مثل  سعدة، 

 م فاعلية النشاطات داخل المؤسسات التعليمية.ضعو وعد 
  فقدان أو تراجع موجودات المؤسةةةسةةةات التعليمية الناجمة عن ااختالس والسةةةرقة، وتآكلها

وتقادمها. وهذه المخاطر ا تشةةةةمل الموجودات الملموسةةةةة فحسةةةةب بل تشةةةةمل أيضةةةةًا  ير 
 التي تخسةةرها المؤسةةسةةاتالملموسةةة، مثل السةةمعة وبراءات ااخترا ، والكطاءات والمهارات 

 التعليمية.
  فقدان أو تراجع قاعدة السةةةةةةةوق المتمثلة في الطالب، ودرجة رضةةةةةةةاهم عن وجودة الخدمة

 التعليمية.
  مخاطر مالية، وتشمل مستقبل الذمم التي للمؤسسات التعليمية علع الوير وتقلبات أسعار

 العمالت 
 التعليمية. عدم مالئمة الحوافز التي تدفع للعاملين في المؤسسات 
  فقدان السةةةمعة الناجمة عن سةةةلوكيات  ير أخالقية و ير قانونية وممارسةةةات  ير مقبولة

 من قبل العاملين في المؤسسات التعليمية.
إن مجمل التويرات سةةةةةةابقة الذكر من شةةةةةةأنها أن تؤثر علع أعمال المؤسةةةةةةسةةةةةةة التعليمية، 

ات ومراقبتها والعمل علع تقديم تاةةةةةةةةةةةةةور  وبالتالي بات مطلوبا من المدقو الداخلي االتطا  إليها،
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تتعلو بدرجة تأثيرها علع النتائج النهائية للمؤسةةةةةسةةةةةات التعليمية، التي سةةةةةتنعكس بالضةةةةةرورة علع 
 العمليات المحاسبية.

 المعلومات: .3
وهي تشةةةةةةةةةةةةةمل العديد من الجوانب ذات العالقة ب دارة وأمن واختراق المعلومات المتعلقة 

 (:30م، ص2012نها  موسع، بعمل المؤسسات التعليمية وم
  اختراق قواعد البيانات والمعلومات ذات العالقة بعمليات المؤسسات التعليمية، أو الدخول

 وااطال  عليها من قبل أشخاص  ير مارح لهم بذلك.
 .عدم مالءمة السجالت المستخدمة في العمليات المحاسبية واإلدارية 
  العالقة بعمليات المؤسسات التعليمية.عدم ماداقية وثبات وتكامل المعلومات ذات 
  ماةةةةةةةةةةةةةداقية التقارير المالية، والتي تشةةةةةةةةةةةةةمل عدم اكتمال واةةةةةةةةةةةةةدقيه المعلومات المالية

 المستخدمة في عمليات اتخاذ القرارات.
  القراءة الخاطئة للقوانين واألنظمة الناظمة للمعلومات المالية، والرقابة الداخلية والسةةةةةةةةةالمة

ع العاملين والبيئة، وشةةةةةةةروط العقود وااتطاقات، سةةةةةةةواًء كانت هذه العامة وتنظيم العالقة م
 القراءة قاديه بهد  االتطا  عليها أم  ير قاديه والناجمة من عدم المعرفة والجهل.

  خطةاقةات اإلدارة والعةاملين والمخةالطةة عةدم كطةايةة ومالءمةة المعلومةات المتعلقةة بطشةةةةةةةةةةةةةةل وا 
 للقوانين واألنظمة المطبقة.

علع تحقيو أهدافها، وبالتالي  ؤسةةةةةةسةةةةةةةتؤثر بشةةةةةةكل ملموس علع قدرة المامل إن هذه العو 
، ومن شةةان مراقبتها ؤسةةسةةةيمكن أن تؤثر علع سةةير عمل المتشةةكل أحد ماةةادر المخاطر التي 

  ووضع الخطط لتجاوزها أن يساعد المنشأة علع تحقيو أهدافها.
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(: يبين لنا ماادر وعواقب المخاطر المتعلقة بالتدقيو الداخلي المبني علع 2.1شكل رقم 
 المخاطر

 (2011: شعراوي، )المصدر    

 المخاطر بإدارة تتعلق بأنشطة قيامه عند المدقق وموضوعية استقاللية 2.3.5

 خدمة علع يعمل فهو ؤسةةةةةةةسةةةةةةةةالم في الداخلية الرقابة نظام أركان أحد الداخلي المدقو يعتبر
دارة الداخلية الرقابة أنظمة تطبيو من للتأكد اإلدارة  علع المحافظة فيجب لذا المخاطر، وا 

  (IIA, 2009,P6): ةالتالي األمور خالل من استقالليته
 مسةةةةؤوليات من وليسةةةةت اإلدارة عاتو علع تقع المخاطر إدارة عملية بأن المعرفة ينبوي -1

 .المدقو
 ويتم الداخلي التدقيو ميثاق في ومهامه الداخلي التدقيو مسةةةؤوليات طبيعة توثيو يتم أن -2

 .التدقيو لجنة قبل من اعتمادها
 .اإلدارة لمالحة المخاطر من أي ب دارة القيام الداخلي المدقو يتجنب أن يجب -3
 يقدم أن عليه إنما المخاطر إدارة بشةةةةةةةةةأن قرارات يتخذ أا الداخلي المدقو علع جبي -4

 .المناسبة  ير اإلدارة قرارات وتحدي المناسبة اإلدارة لدعم قرارات الناائت،
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 عملية من جزء أي بشةةةأن موضةةةوعية ضةةةمانات تقديم تجنب الداخلي المدقو علع ينبوي -5
 .عليها باإلشرا  شارك أو عنها مسئوا كان المخاطر إدارة

مهام  هي المخاطر إدارة بشأن إليه الموكلة المهام أن يبين أن الداخلي المدقو علع جبي -6
 .تنطيذية وليست استشارية
 بها، القيام الداخلي المدقو علع ينبوي التي األدوار إلع الداخليين المدققين معهد وأشةار
 الداخلي المدقو علع ينبوي التي األدوار الجوهرية أهم ومن المخاطر، إدارة عملية في مراحل

 (Griffiths, 2006, P2) : المخاطر ةإدار  بشأن بها القيام
 .المخاطر إدارة عمليات سير بشأن ضمانات إعطاء -1
 .المخاطر تقييم احة بشأن ضمانات إعطاء -2
 .المخاطر إدارة عمليات تقييم -3
 الرئيسة المخاطر عن اإلبالغ عملية تقييم -4
 .الرئيسة المخاطر إدارة عمليات مراجعة -5

دارة الداخلي التدقيق بين العالقة 2.3.6  المخاطر وا 

 الداخلي، التدقيو مع كبير بشةةةةكل تتاةةةةل التي التخاةةةةاةةةةات إحدى المخاطر إدارة تعد
 من جزء المخاطر إدارة وظيطة كانت فقديماً  .ومترابطة في إدارة المؤسةةسةةة مهمة أدوات وتشةةكالن
 والتكامل المهام حيه من البعض بعضةةةةهما عن الوظيطتين فاةةةةل تم اليوم ولكن التدقيو، عملية

الوظيطتين  أن من الر م علع الداخلي، التدقيو عن منطاةةلة وحدة هي المخاطر ف دارة التنظيمي،
 ,Kagermann, et. al.,2008): يلي فيما العالقة مسةةةةةةةةتويات وتظهر مترابطتان ترابطاً وثيقاً 

p446) 
 التدقيق عملية تخطيط مرحلة .1

 عن معلومات تتضةةمن التي اإلجراءات تحديد للتدقيو التخطيط عملية إجراء عند يراعع 
 يشةةةكل الذي المخاطر دليل علع بناء تحديدها يتم حيه العالية للمخاطر تتعرض التي العمليات
التدقيو  لعمليات السةةةةنوي  التخطيط مرحلة خالل يتم حيه عليها، المتعار  المخاطر لكل هيكل
ة المخاطر في إجراء تقييم ومشةةةةةةةاركة إدار  المخاطرة، منظور من التدقيو مواضةةةةةةةع تقييم الداخلي
 .(Moeller, 2005, p107) رالمخاط

 التنفيذ مرحلة .2
 كانت إذا ما اختبار هو األساسي التركيز محور يكون  التدقيو، عملية تنطيذ مرحلة خالل

 المدقو يواةةةةةي لذا منها؛ الحد أو المخاطر تجنب علع تعمل الداخلية والرقابة المؤسةةةةةسةةةةةة إدارة
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المدقو  بين المباشةةر التعاون  خالل من تحديدها يتم التي الداخلية الضةةوابط فعالية بزيادة الداخلي
 Moeller, 2005, p107).) ومدير المخاطر

 العمل أوراق مرحلة .3
 تنطيذه أثناء بالمدقو الخااةةةةةة العمل أوراق إلع بالمخاطر المتعلقة المعلومات تضةةةةةا 

 التي المخاطر مع إليها يتواةةةةةةةةل نتيجة أو مالحظة كل بين الربط يتم بحيه التدقيو لعملية
 والتدقيو المخاطر إدارة بين بالتعاون  التواةةةيات اةةةيا ة ذلك بعد ويتم .المؤسةةةسةةةة لها تتعرض
 خطر بمعالجة خاص بشةةةةكل تتعلو مناسةةةةبة تواةةةةيات تقديم يمكن ذلك إلع باإلضةةةةافة الداخلي
 داخلية توجيهية لمبادئ اامتثال عدم مثل ااسةةةتنتاجات، في المذكورة األخرى  الحقائو أو معين
 .((Kagermann, et. al., 2008, p446 معينة

 التدقيق تقرير إعداد مرحلة .4
 يقوم الذي التقرير في التدقيو عملية خالل إليها التواةةةةةةل تم التي النتائج وضةةةةةةع يتم
 رفع ويتم الالزمة، والتواةةةيات المخاطر تحديد التقرير يتضةةةمن بحيه الداخلي، المدقو ب عداده
 المدقو بتواةةةيات باألخذ المخاطر إدارة إلع تعليماتها تاةةةدر بدورها التي العليا لإلدارة التقرير
 علع التركيز مع وتحليلها المخاطر وتوضةةةيت بتقييم المخاطر إدارة تقوم بحيه تنطيذها، ومتابعة
 .(Kagermann, et. al., 2008, p447) تجنبها وكيطية للخسارة التعرض احتمال

 المتابعة مرحلة .5
 التقرير، عليها نص التي التواةةيات لتنطيذ المتابعة مرحلة تأتي التقرير ب عداد القيام بعد

 التدقيو وحدة بين بالتنسةةةةيو المخاطر أسةةةةاس علع الداخلية الرقابة نظام وتقييم متابعة تتم حيه
دارتها المخاطر كافة علع السةةةةةيطرة إلع العملية هذه تهد  و المخاطر، إدارة ووحدة الداخلي  وا 
 (.Kagermann, et. al., 2008, p448) للخسارة ؤسسةالم تعرض من يقلل الذي بالشكل

 وفقاا ألسلوب المخاطر :خطوات بناء خطة التدقيق  2.3.7
 ية وفقًا ألسةةةةةةةةلوب المخاطرفيما يلي الخطوات الواجب اتباعها لبناء خطة التدقو السةةةةةةةةنو  
 :(166، ص2010 الرمحي، 
حيه يتم وضةةعها ضةةمن جدول ويمكن تحديد الوحدات أو األنشةةطة الواجب تدقيقها،  -1

 أو مزيج منها.دوائر مشاريع أو عمليات أو أن تكون علع شكل 
ئيسةةةية، بحيه يتم تحديد المخاطر الرئيسةةةية التي تواجة المؤسةةةسةةةة تحديد المخاطر الر  -2

 أثناء تحقيو أهدافها.
من خالل مجموعة أوزان لقياس عنااةةةةةةةر الخطر، بحيه يتم قياس المخاطر اختيار  -3

 .من األدوات لتحديد مدى أهمية وأثر كل عنار من هذه العناار
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يتم اختيار مدى وتحديد وزن مدى معين لكل عناةةةةةر من عنااةةةةةر الخطر، وضةةةةةع  -4
 ضمن هذا المدى.كل عنار من عناار الخطر 

كل وحدة من الوحدات الخاضةةعة تجميع مخاطر كل وحده تدقيو، تجميع نقاط خطر  -5
 إجمالي نقاط خطر كل وحدة من الوحدات.للتدقيو بحيه يتم الواول إلع 

ترتيب إجمالي نقاط الخطر وتحديد مسةةةةةةةةةةتويات  جراءالوحدات محل التدقيو، إترتيب  -6
أو من خالل ما ر نقاط الخطمخاطر عالية، متوسةةةةةةةةةةةةطة، ومنخطضةةةةةةةةةةةةة اعتمادًا علع 

 يسمع بالطجوات الطبيعية في تسلسل المخاطر.
لع التدقيو السةةةةةةةةنوية اعتمادًا عتحديد الخطة السةةةةةةةةنوية للتدقيو، وأخيرًا يتم بناء خطة  -7

إليه في الخطوة السةةةةةةةةةةةةةابقة أخذين بعين اإلعتبار تكرار  تم الواةةةةةةةةةةةةةول الترتيب الذي 
وتخطيض تكرار  العةةةاليةةةة زيةةةارات ومهةةةام موظطي التةةةدقيو للواحةةةدات ذات المخةةةاطر

    الزيارات للوحدات ذات المخاطر المتدنية.
 :( Badara, 2012) وتشمل تطوير خطة التدقيق على أساس المخاطر الخطوات التالية

. تعريو وحدة قابلة للمراجعة يتم وضع وحدات قابلة للتدقيو علع أساس األهدا  ااستراتيجية 1
 للجامعة والنظم المالية والتشويلية الرئيسية، والهيكل التنظيمي وأهمية العمليات في المؤسسة 

ر لخطة د. تحديد بيئة التدقيو وهو تجميع للوحدات القابلة للمراجعة، تعتبر بيئة التدقيو كماةةةةةةةةة2
التدقيو لمدة خمس سةةةةةةنوات وجدول المراجعة السةةةةةةنوية يمكن أن تكون جاهزة. بيئة التدقيو سةةةةةةيتم 

 النظر فيها دوريا لتعكس التويرات في المخاطر بشكل عام.
 . تطوير عوامل الخطر، وهي عناار المخاطر لكل وحدة قابلة للمراجعة.3
طر متوسةطة، عالية المخاطر. وبلوت . تعيين تاةنيو المخاطر وهي منخطضةة المخاطر، مخا4

 تانيو نتائج هذه األحكام من قبل وحدة قابلة للمراجعة.
 راجعة علع أساس تانيطات المخاطر.. اختيار وحدات قابلة للمراجعة إلدراجها في خطة م5

 الداخلي بالتدقيق المخاطر إدارة استعانة 2.3.8
دارة الداخلي التدقيو بين توافو هناك  بشةةةةةةةةكل عملياتهما نماذج توحيد علع المخاطر وا 

 منهما لكل وااسةةةتقاللية الذاتية الاةةةورة علع الحطاظ مع المتبادل التكامل الطرفين لكال يضةةةمن
 إدارة علع فيجب .الطرفين كال بين والمعلومات البيانات تدفو لضمان سياسة وضع وهذا يتطلب
 وضةةع إلع تهد  التي اإلدارة مع اجتماعاتها في بالمشةةاركة الداخلي للمدقو تسةةمت أن المخاطر
 قاعدة البيانات إلع بالدخول له تسةةةةةمت أن وينبوي المؤسةةةةةسةةةةةة، في المخاطر إلدارة ةاسةةةةةتراتيجي
  .في المؤسسة المخاطر إلدارة محكم نظام إلعداد المشورة وتقديم المشاركة لتحقيو بها الخااة
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بمثابة  أي لعملياتها، خاص نموذج لها يكون  أن المتطورة المخاطر إدارة علع ينبوي كما
النموذج  وهذا المختلطة، مراحلها في المخاطر إدارة لعملية األسةةاسةةية المالمت تحدد طريو خارطة
خمس  من تتألو المخاطر إدارة فعملية الداخلي، التدقيو وبين بينها المالئم التعاون  إطار يمثل
  .والمراقبة ،طوالضب والتحليل، والتحديد، التخطيط، :هي تشويلية مراحل
 بالمدقو ااسةةةتعانة يتم حيه المخاطر، إلدارة عمل إطار توفر الخمسةةةة المراحل التشةةةويلية فهذه

 األمر تداخل، يحده قد لذلك األخر أنشةةةةةةطة يعكس فكالهما المراحل، هذه جميع في الداخلي
  (Pickett, 2004, P 176).   بينهما التنسيو يتطلب الذي

دارة الداخلي المدقق بين التنسيق 2.3.9  المخاطر وا 
 في المخاطر مدير مع مناقشةةةةةةتها يتم المختاةةةةةةة الجهات قبل من المخاطر تحديد بعد
 للحد الالزمة اإلجراءات اتخاذ للمؤسسة التنطيذية اإلدارة علع بعرضها يقوم بدوره الذي المؤسسة،

دارتها منها  المخاطر مدير بين التنسةةةةيو يتم حيه المؤسةةةةسةةةةة، أهدا  تحقيو يضةةةةمن بشةةةةكل وا 
 بين مشةةةةةتركة مسةةةةةؤولية المخاطر إدارة فتعد .المخاطر بشةةةةةأن تواةةةةةياته ألخذ والمدقو الداخلي

دارة التدقيو  شأنها من التي العمليات بجميع القيام هي المخاطر إدارة فمهام المخاطر، الداخلي وا 
 في وظيطته فتتمثل الداخلي المدقو أما المرسةةسةةة، لها تتعرض التي شةةاملة للمخاطر إدارة توفير
 علع الحاول يمكن التعاون  وبذلك المخاطر إدارة بشأن وضعها تم التي التوايات من التحقو
 (.AII, 2009, P10) للمخاطر جيدة إدارة

 المخاطر إدارة عمليات تدقيق 2.3.10

 المخاطر إدارة لبرنامج ومنظمة تطاةةةةةيلية تدقيو عملية هي المخاطر إدارة تدقيو عملية
 الماممة التدابير وأن المؤسسة، احتياجات مالئمة البرنامج أهدا  كانت إذا ما لتقرير ماممة
 المتابعة أن ور م .سةةليم بشةةكل تنطيذها تم قد التدابير كانت إذا وما مناسةةبة األهدا  تلك لتحقيو
 ينبوي المخاطر إدارة برنامج أن إا انقطا  دون  أداؤها يتم متوااةةةةلة عملية عن عبارة والتدقيو

 تحقيو أجل من معينة مراحل عبر تتم والتي الداخلي، المدقو طر  منراجعة لم إخضةةةةةةةةاعه
 (. 120، ص2007 حماد،  أهدا  معينة
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دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر التشغيلية في الجامعات والكليات  2.3.11
 المتوسطة

 بالمخاطر يهتموا الجامعات والكليات المتوسةةةةةةةطة أن في الداخليين المدققين علع يجب
 المخاطر إدارة في يسةةةةةاهمون  هم لذلك أو الموارد العمليات أو األهدا  علع المؤثرة الرئيسةةةةةية
 حددها التي ضةةةمن المعايير جاء وقد متنوعة، بوسةةةائل وااسةةةتشةةةارة التأكيد خالل من التشةةةويلية
 إدارة تقييم يشةةةةةمل أن يجب الداخلي التدقيو نطاق بأن IIA األمريكي الداخليين المدققين معهد

 .الضبط وأنظمة المخاطر
 وتخطيض الخسائر، حدوه احتماات تخطيو هي التشويلية المخاطر إدارة من الواية إن
 الخطوات من عدد ب جراء القيام من ابد ذلك ولتحقيو وقوعها، عند لهذه الخسائر المالية النتائج

 داخل التشةةةويلية للمخاطر عرضةةةة تكون  التي المجاات واألنشةةةطة جميع بتحديد تبدأ األسةةةاسةةةية
 قياسةةةها خالل من عملية تقييمها تبدأ المختلطة المخاطر علع التعر  وبعد المؤسةةةسةةةة التعليمية،

مع  التعامل مرحلة تأتي ذلك بعد ثم عنها، ينتج أن المتوقع الخسةةةةائر حجم لمعرفة كمي بشةةةةكل
 .((Stanciu, 2008 لها ااستجابة كيطيةو  التشويلية المخاطر هذه

 خالل من التشةةةةةةويلية المخاطر تقييم عملية في أسةةةةةةاسةةةةةةي دور الداخلي التدقيو ويلعب
 واعادة حدوثها، واحتمال التشةةةةةةويلية المخاطر حجم تقدير في الطرق المسةةةةةةتخدمة وتقييم تحليل
 أساسه علع سيتم الذي التقييم بأن لإلدارة تأكيد معقول لتقديم احته، من والتأكد التقييم احتساب
 .الاحيت بالشكل تم التشويلية المخاطر مع التعامل

 الخطر، كقبول التشةةةويلية، المخاطر مع للتعامل مختلطة قرارات اإلدارة تتخذ عليه وبناءً 
 ويلعب تأثيره، ودرجة حدوثه، احتمال درجة إلع اسةةةةتناداً  الخطر هذا التخطيو من أو تجنبه، أو

 الخيار حول لإلدارة والناةت المشةورة تقديم خالل من هاماً دورًا  المرحلة هذه في الداخلي التدقيو
 .(Odoyo, et. al., p171)الخيار  هذا تكلطة مع بالمقارنة المخاطر لمعالجة األنسب

 هي العليا اإلدارة إن التشةةويلية، للمخاطر ااسةةتجابة في الداخلي التدقيو لدور وبالنسةةبة
 التدقيو يمارس لكن عام، بشةكل المخاطر إدارة وعملية للمخاطر عملية ااسةتجابة عن المسةؤولة
 األمثل الخيار اعتماد حول والمسةةاعدة الناةةت خالل تقديم من لإلدارة ااسةةتشةةاري  دور الداخلي
 لجنة إلع التقارير المناسةةب، وتواةةيل الوقت في لها وااسةةتجابة التشةةويلية المخاطر مع للتعامل
 .المخاطر تلك لمعالجة اإلدارة اتخذتها التي اإلجراءات حول التدقيو

 التشويلية المخاطر من الحد في هاماً  دوراً  الداخليون  المدققون  يلعب سبو ما علع وبناءً 
 الداخليين المدققين لمعهد اإلرشةةةةةةةةادية المعايير أوضةةةةةةةةحت الجامعات والكليات، وقد تواجه التي
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 عناار خمسة هناك بأن المعايير هذه ضمن إليه اإلشارة تم ما خالل من الدور، هذا األمريكي
 :وهي المخاطر تقييم عمليات تحققها أن يجب رئيسة
 وأنشطتها. المؤسسة استراتيجية عن الناتجة المخاطر أولويات وترتيب تحديد  
 للمؤسسة المقبولة المخاطر مستوى  بتحديد العليا واإلدارة اإلدارة مجلس قيام. 
 من المقبول المستوى  عند المخاطر لتخطيض وتطبيقها المخاطر من الحد وسائل تاميم 

 .اإلدارة
 لألنشطة. المستمرة المراقبة خالل من للمخاطر الدوري  التقييم  
 المخاطر إدارة عمليات بنتائج العليا واإلدارة اإلدارة لمجلس دورية تقارير رفع. 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 
 
 
 
 

  



40 
 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 

 مقدمة 3.1
جراءاتها محورا رئيسةةةا يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من  تعتبر منهجية الدراسةةةة وا 

وعن طريقها يتم الحاةةةةول علع البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحاةةةةائي للتواةةةةل  ،الدراسةةةةة
وبالتالي تحقو  ،إلع النتائج التي يتم تطسةةيرها في ضةةوء أدبيات الدراسةةة المتعلقة بموضةةو  الدراسةةة

 األهدا  التي تسعع إلع تحقيقها. 
وكذلك  ،سةةةةةالدراينة وعومجتمع  متبعنهج الللمتناول هذا الطاةةةةل واةةةةطا وبناء علع ذلك 

وينتهي  ،ومدى اةةةةدقها وثباتها ،وكيطية بنائها وتطويرهاإعدادها أداة الدراسةةةةة المسةةةةتخدمة وطريقة 
يلي  اوفيم ج،النتائواستخالص لبيانات الطال بالمعالجات اإلحاائية التي استخدمت في تحليل ا

 واو لهذه اإلجراءات.

 منهج الدراسة: 3.2
 الذي يحاول التحليلي الواطي المنهج باستخدام الباحه قام الدراسة أهدا  تحقيو أجل من 

 تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضو  الظاهرة واو خالله من

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها

 :طرق جمع البيانات 
الباحه في معالجة اإلطار النظري للدراسةةةةةةةةةة إلع ماةةةةةةةةةادر : حيه اتجه المصـــــــادر الثانوية .1

البيةانةات الثةانويةة والتي تتمثةل في الكتةب والمراجع العربيةة واألجنبيةة ذات العالقةة، والةدوريةات 
والمقاات والتقارير، واألبحاه والدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة التي تناولت موضةةةةةةو  الدارسةةةةةةة، والبحه 

 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلطة

: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضةو  الدراسةة لجأ الباحه إلع جمع البيانات المصادر األولية .2
 كأداة رئيسة للدراسة، اممت خايااً لهذا الورض. ااستبانةاألولية من خالل 
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 وعينة الدراسةمجتمع  3.3

لع ع ، وبناءً دات الظاهرة التي يدرسةةةةةةةةةةةةةها الباحهمجتمع الدراسةةةةةةةةةةةةةة يعر  بأنه جميع مطر 
ن المجتمع المسةةةتهد  يتكون من المدققين الداخليين العاملين في كافة مشةةةكلة الدراسةةةة وأهدافها ف 

 الجامعات والكليات المتوسطة في قطا   زة. 
علع  استبانة 40حيه قام الباحه باستخدام أسلوب الحار الشامل، حيه تم توزيع 

  .%95استبانة بنسبة  38مجتمع الدراسة وقد تم استرداد 

 أداة الدراسة 3.4
مدى استخدام التدقيو الداخلي المبني علع المخاطر في الجامعات "حول  استبانةتم إعداد 

 ".وجهة نظر المدققين الداخليين والكليات المتوسطة في قطا   زة من

 الدارسة من قسمين رئيسين: استبانةتتكون  

 ،العلمي المؤهل، الجنس ،العمرالمستجيبين  وهو عبارة عن البيانات الشخاية عن القسم األول: 
عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيو ، الشهادات المهنية، سنوات الخبرة، التخاص العلمي

 الدورات التدريبية في مجال إدارة المخاطر(. ،الداخلي
 :مجاات 4موز  علع  ،فقرة 30ويتكون من  ،مجاات الدراسةوهو عبارة عن  القسم الثاني:

تكون من وي، المحتملة تجاوزاتالمخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم البشرية والالمجال األول: 
 ( فقرات.7 

 ( فقرات.8ويتكون من   ،المخاطر المرتبطة بالتكنولوجياالمجال الثاني: 
 رات.( فق6ويتكون من  ، المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتااديةالمجال الثالث:  

 ( فقرات.9ويتكون من  ، المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات األعمالالمجال الرابع: 
 

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لطقرات ااستبيان حسب جدول 
 3.1:) 

 (: درجات المقياس الرباعي3.1جدول )

 الستجابة
بدرجة موافق 

 معدومة
موافق بدرجة 

  قليلة
موافق بدرجة 

 متوسطة
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة 

 كبيرة جداا 
 4 3 2 1 0 الدرجة
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 صدق الستبيان 3.5
 م، 2010، ادق ااستبانة يعني " أن يقيس ااستبيان ما وضع لقياسه"  الجرجاوي 

ل التي يجب أن تدخل في التحلي(، كما يقاد بالادق "شمول ااستقااء لكل العناار 105ص
من ناحية، ووضوح فقراتها ومطرداتها من ناحية ثانية، بحيه تكون مطهومة لكل من يستخدمها" 

 بطريقتين: ااستبانة. وقد تم التأكد من ادق (179ص م،2001  عبيدات وآخرون،

 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": -1

 مجال في المتخااين المحكمين من عدًدا الباحه يختار أن هويقاد بادق المحكمين "
 ااستبانة( حيه تم عرض 107ص م،2010"  الجرجاوي،الدراسة موضو  المشكلة أو الظاهرة

ومهنيون نطس المجال وهم أكاديميون متخااين في  3علع مجموعة من المحكمين تألطت من 
ن وقام ب جراء ما يلزم من (، وقد استجاب الباحه آلراء المحكمي2المحكمين بالملحو رقم   وأسماء

 ُأنظر-ااستبيان في اورته النهائية  حذ  وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج
 (.1الملحو رقم  

 المقياس: صدق-2
 Internal Validity: التساق الداخلي أولا 

ل الذي مع المجا ااستبانةيقاد بادق ااتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
الل حساب وذلك من خ لالستبانةهذه الطقرة، وقد قام الباحه بحساب ااتساق الداخلي تنتمي إليه 

 والدرجة الكلية للمجال نطسه. ااستبانةمعامالت اارتباط بين كل فقرة من فقرات مجاات 
     
ن المخاطر المرتبطة بالموظطي( معامل اارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3.2جدول  يوضت  

" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت اارتباط المحتملة  تجاوزاتوأخطائهم البشرية وال
 وبذلك يعتبر المجال اادقا لما وضع لقياسه. α≤ 0.05  المبينة دالة عند مستوى معنوية 
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 بالموظفين المرتبطة المخاطر" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل :(3.2) جدول
 للمجال الكلية والدرجة" المحتملة تجاوزاتوال البشرية وأخطائهم

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
خراج األجهزة واألدوات الشةةةخاةةةية للطلبة  يتم التأكد من عملية إدخال وا 

 0.000* 716. وخروجهم من المؤسسة. عند دخولهم

2.  
يقوم المدققون الداخليون بالتأكد من إجراءات الطحص ومتابعة الطحص 
وتقييم اةةةةالحية األجهزة اإللكترونية المخاةةةةاةةةةة للتعر  علع األجهزة 

 .والمعدات عند خروجها من المؤسسة
.851 *0.000 

رات عمل الكامييقوم المدققون الداخليون بالتأكد من اةةةةةةةةةةةةةالحية وفعالية   .3
 المخااة لمكافحة عمليات السرقة في المؤسسة.

.879 *0.000 

4.  
يةةأخةةذ المةةدققون الةةداخليون بعين ااعتبةةار أخطةةاء البيةةانةةات النةةاتجةةة عن 

 النسيان أو الخطأ  ير المقاود لدى الموظطين.
.906 *0.000 

5.  
يطحص المدققون الداخليون إجراءات الحماية الالزمة ضةةةةةةةةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةةةةةةةةرقة 

 0.000* 910. السطو.وحاات 

6.  
يتحقو المةةةدققون الةةةداخليون من سةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةةة وفعةةةاليةةةة اإلجراءات الالزمةةةة 

 لضمان استرداد العهد الموجودة لدى الموظطين المنتهية خدمتهم.
.909 *0.000 

7.  
يهتم نشةةةةةةةةةاط التدقيو الداخلي بتقييم احتماات وقو  التزوير أو ااحتيال 

 وكيطية مواجهة هذه ااحتماات.
.847 *0.000 

 .α  ≤0.05دالة اارتباط دال إحاائيًا عند مستوى  *
المخاطر المرتبطة "( معامل اارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 3.3جدول  يوضت  
 " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت اارتباط المبينة دالة عند مستوى بالتكنولوجيا
 يعتبر المجال اادقا لما وضع لقياسه. وبذلك α ≤ 0.05معنوية 
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 "بالتكنولوجيا المرتبطة المخاطر" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل(: 3.3) جدول
 الكلية والدرجة

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

مة  
لقي
ا

ية 
مال

لحت
ا (

S
ig

). 

من سةةالمة األنظمة والبرامج المخاةةةاةةةة يقوم المدققين الداخليون بالتأكد   .1
 لمكافحة ااختراقات والسرقة.

.860 *0.000 

 0.000* 862. .يتأكد المدققون الداخليون من سالمة وفعالية البرامج المضادة للطيروسات  .2

3.  
يقوم المدققون الداخليون بالتأكد من وجود نسةةةةةةةةةةةةخ احتياطية للبيانات خوفًا 

 من اختراقها أو تلطها.
.810 *0.000 

4.  
يتحقو المدققون الداخليون من وجود المولدات الكهربائية ومدى جاهزيتها 

 للعمل بكطاءة وفعالية أثناء انقطا  التيار الكهربائي.
.834 *0.000 

5.  
يتم التأكد من إلواء الاةةةةةةةةالحيات المختلطة الممنوحة للموظطين بعد تويير 

 مناابهم أو بعد إنهاء خدماتهم.
.903 *0.000 

6.  
يوجد تقييم دوري للممارسةةةةةةات المتعلقة بأمن معلومات المؤسةةةةةةسةةةةةةة واقتراح 
 التوايات الالزمة بتحسين وتعزيز الضوابط الرقابية لحماية المعلومات.

.933 *0.000 

7.  
يوجةةةةةد تقييم لطةةةةةاعليةةةةةة إجراءات الوقةةةةةايةةةةةة من حةةةةةاات التعةةةةةدي علع أمن 

 باًل.حدوثها مستقالمعلومات التي حدثت في الماضي والمحاوات المتوقع 
.877 *0.000 

8.  
يتم عادة العمل علع حماية المعلومات علع عدة مسةةتويات في المؤسةةسةةة 

 مثل وضع  ر  حاسوب أو تخزين البيانات في الطوابو العليا.
.689 *0.000 

 .α≤ 0.05دالة اارتباط دال إحاائيًا عند مستوى  *
المخاطر المرتبطة ( معامل اارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3.4جدول  يوضت  

 " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت اارتباطبالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتاادية 
 وبذلك يعتبر المجال اادقا لما وضع لقياسه. α≤  0.05معنوية المبينة دالة عند مستوى 
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 بالبيئة المرتبطة المخاطر" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (3.4) جدول
 للمجال الكلية والدرجة" القتصادية والتقلبات المحيطة

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
 التعامل مع التويراتيتأكد المدققون الداخليون من مدى مقدرة المنشةةةةةةةةةةاة علع 

في أسةةةةةةعار العمالت وتكوين المخاةةةةةةاةةةةةةات ضةةةةةةد الخسةةةةةةائر المحتملة نتيجة 
 .التويرات في األسعار

.767 *0.000 

2.  
يتحقو المدققون الداخليون من قيام قسةةةم المخازن بااحتطاظ بمواد أو بضةةةائع 

 أو مستلزمات لمواجهة الضرورة أو لحاات الطوارئ.
.784 *0.000 

3.  
المدققون الداخليون بالتأكد من سالمة وفعالية وكطاية اإلجراءات الالزمة يقوم 

 لمكافحة الطيضانات والبراكين والزازل واألمطار الوزيرة التي قد تحده.
.839 *0.000 

4.  
يقوم المدققين الداخليون بالتحقو من وجود نظام الكشةةةةةةةةةةةةو عن الحريو وتتبع 

 حريو.المؤسسة نظام حماية للتعامل مع حاات ال
.822 *0.000 

5.  
يتم التأكد من اختيار الموقع ااسةةةةةةتراتيجي لور  الحاسةةةةةةوب لتقليل احتماات 
لتعرضةةةها لمخاطر الناتجة عن الطيضةةةانات أو الحرائو أو الضةةةرر الناتج عن 

 تسرب المياه.
.876 *0.000 

6.  
يقوم المةدققين الةداخليون بةالتةأكةد من سةةةةةةةةةةةةةةةةالمةة أجهزة التبريةد والتكييو ومةدى 

 حطاظها علع درجة الحرارة المطلوبة المالءمة.
.872 *0.000 

 .α ≤0.05  اارتباط دال إحاائيًا عند مستوى دالة  *
المخاطر المرتبطة "( معامل اارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 3.5جدول  يوضت 

" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت اارتباط بممارسات اإلدارة وممارسات األعمال
 وبذلك يعتبر المجال اادقا لما وضع لقياسه. α≤  0.05معنوية المبينة دالة عند مستوى 
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 بممارسات المرتبطة المخاطر" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل(: 3.5) جدول
 للمجال الكلية والدرجة" األعمال وممارسات اإلدارة

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
يقوم المةةدققون الةةداخليون بةةالتحقو من مةةدى التزام اإلدارة بةةالقوانين المعتمةةدة 

 السائدة في البلد  مثل قوانين الضرائب(.
.593 *0.000 

من مةةةدى التزام اإلدارة بةةةاللوائت واألنظمةةةة  يقوم المةةةدققون الةةةداخليون بةةةالتحقو  .2
 الداخلية المعتمدة في المؤسسة.

.749 *0.000 

يتةةةأكةةةد المةةةدققون الةةةداخليون من بةةةالتحقو من مةةةدى التزام اإلدارة بةةةالتعليمةةةات   .3
 الخااة بالتوظيو والتعيين في المؤسسة بشكل كطؤ.

.718 *0.000 

تحقيو اإلدارة لألهةةةةدا  التي يقوم المةةةةدققون الةةةةداخليون بةةةةالتحقو من مةةةةدى   .4
 وضعتها في الخطط المستقبلية وتقييم اانحرافات إن وجدت.

.865 *0.000 

5.  
يهتم المةدققون الةداخليون بةالتحقو من مةدى اسةةةةةةةةةةةةةةةةتجةابةة اإلدارة للتواةةةةةةةةةةةةةةةةيةات 
الخارجية المعدة بواسةةةةةةةطة المدققين والمنظمين لتقوية نظام إدارة المخاطر في 

 المؤسسة.
.890 *0.000 

 0.000* 893. يراقب المدققون الداخليون نتائج تحليالت المخاطر.  .6

7.  
 علع تسةةةةةةةةةةتطيع الحاةةةةةةةةةةول اإلدارة أن من بالتأكد الداخليون  المدققون  يقوم

 .الطلبة عن المؤسسة عدم رضا أو رضا لمراقبة الكافية المعلومات
.912 *0.000 

8.  
 علع الحاةةةةةةةةةةولتسةةةةةةةةةةتطيع  اإلدارة أن من بالتأكد الداخليون  المدققون  يقوم

 .الموظطين عن المؤسسة عدم رضا أو رضا لمراقبة الكافية المعلومات
.900 *0.000 

9.  
يتم التنسةةةةةيو بشةةةةةكل مجدي وفعال داخل قسةةةةةم التدقيو الداخلي لتحسةةةةةين أداء 

 إدارة المخاطر. 
.819 *0.000 

 .α≤ 0.05  اارتباط دال إحاائيًا عند مستوى دالة  *
 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
يعتبر الادق البنائي أحد مقاييس ادق األداة الذي يقيس مدى تحقو األهدا  التي  

طقرات الدرجة الكلية لتريد األداة الواول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاات الدراسة ب
 ااستبانة.
اً دالة إحاائي ستبانةاا( أن جميع معامالت اارتباط في جميع مجاات 3.6يبين جدول   

 اادقه لما وضعت لقياسه. ااستبانةوبذلك تعتبر جميع مجاات  α≤  0.05معنوية عند مستوى 
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 الكلية والدرجة الستبانة مجالت من مجال كل درجة بين الرتباط معامل :(3.6) جدول
 لالستبانة

 المجال
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة 

  (.Sig)الحتمالية
 تجاوزاتالمخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم البشرية وال

 .المحتملة
.908 *0.000 

 0.000* 928. .المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا

 0.000* 817. .المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتاادية

 0.000* 907. .األعمالالمخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات 

 .α≤ 0.05داللة اارتباط دال إحاائيًا عند مستوى *  

  :Reliability الستبانةثبات  3.6 
 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نطسااسةةةةةتبيان  يعطي أنيقاةةةةةد بثبات ااسةةةةةتبانة هو 

، خدم فيهامرة يست، ويقاد به أيضا إلع أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل متتالية
أو ما هي درجة اتسةةةةةةةةةةةةةاقه وانسةةةةةةةةةةةةةجامه واسةةةةةةةةةةةةةتمراريته عند تكرار اسةةةةةةةةةةةةةتخدامه في أوقات مختلطة 

 (. 97ص م،2010 الجرجاوي،
 Cronbach's الدراسة من خالل معامل ألطا كرونباخ  استبانةوقد تحقو الباحه من ثبات 

Alpha Coefficient،   3.7وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
 

 الستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل(: 3.7) جدول

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 تجاوزاتالمخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم البشرية وال
 .المحتملة

7 0.941 0.970 

 0.971 0.943 8 .المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا

 0.953 0.908 6 .المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتاادية

 0.963 0.927 9 .المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات األعمال

 0.984 0.969 30  جميع المجالت معا

 الادق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألطا كرونباخ*
( أن قيمة معامل ألطا كرونباخ مرتطعة لكل 3.7في جدول  واضةةةةت من النتائج الموضةةةةحة 

وكذلك (. 0.969  ااسةةةةةةةةتبانةبينما بلوت لجميع فقرات ( 0.943، 0.908مجال حيه تتراوح بين  
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بينما بلوت لجميع  (0.971، 0.953)قيمة الاةةةةةةةةةةةةةدق الذاتي مرتطعة لكل مجال حيه تتراوح بين 
 الثبات مرتطع ودال احاائيا.( وهذا يعنع أن 0.984  ااستبانةفقرات 

(. ويكون الباحه قد 1في اةةورتها النهائية كما هي في الملحو   ااسةةتبانةوبذلك تكون  
حيتها واةةةال ااسةةةتبانةالدراسةةةة مما يجعله علع ثقة تامة باةةةحة  اسةةةتبانةتأكد من اةةةدق وثبات 

 لتحليل النتائج واإلجابة علع أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 اليب اإلحصائية المستخدمة:األس 7:3
 Statisticalمن خالل برنةةامج التحليةةل اإلحاةةةةةةةةةةةةةةةائي  ااسةةةةةةةةةةةةةتبةةانةةةتم تطريغ وتحليةةل 

Package for the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov سةةةةةةةةةمرنو - اختبار كولمجورو  تم اسةةةةةةةةةتخدام

Test ي ، وكةةانةةت النتةةائج كمةةا هاختبةةار مةةا إذا كةةانةةت البيةةانةةات تتبع التوزيع الطبيعي من عةةدمةةه
 (.3.8في جدول  مبينة 

 
 الطبيعي التوزيع اختبار نتائج يوضح: (3.8) جدول

 المجال
قيمة 
 الختبار

القيمة الحتمالية 
(Sig.) 

 0.075 1.281 .ملةالمحت تجاوزاتوأخطائهم البشرية والالمخاطر المرتبطة بالموظطين 

 0.262 1.008 .المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا

 0.693 0.711 .المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتاادية

 0.774 0.662 .المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات األعمال

 0.319 0.957 جميع مجالت الستبانة معا

      
أكبر من جميع مجاات الدراسةةةةةةةةةةةة ل (.Sig)( أن القيمة ااحتمالية 3.8جدول   يوضةةةةةةةةةةةت

يه تم ح يتبع التوزيع الطبيعي،ف ن توزيع البيانات لهذه المجاات  وبذلك 0.05الدالة مسةةةةةةةةةةةةةتوى 
 الدراسة.استخدام ااختبارات المعلمية لإلجابة علع فرضيات 

 األدوات اإلحصائية التالية:وقد تم استخدام 
 لواو عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages النسب المئوية والتكرارات  -1

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واانحرا  المعياري  -2
 .ااستبانةلمعرفة ثبات فقرات ، (Cronbach's Alpha  اختبار ألطا كرونباخ -3
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ما  لمعرفةK-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Test سةةةةمرنو -كولمجورو اختبار  -4
 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

( لقياس درجة اارتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون   -5
 قد تم استخدامه لحساب ااتساق الداخلي والادق البنائي لالستبانة.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسةةةط درجة ااسةةةتجابة T-Test  في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم  2درجة الموافقة المتوسةةةةةةةةةةةةةطة وهي  عقد واةةةةةةةةةةةةةلت إل

 استخدامه للتأكد من دالة المتوسط لكل فقرة من فقرات ااستبانة.

( لمعرفةة مةا إذا كةان Independent Samples T-Test  في حةالةة عينتين Tاختبةار  -7
 ذات دالة إحاائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تناك فروقاه

 (One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -8
لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات دالة إحاةةةةةةائية بين ثاله مجموعات أو أكثر من 

 البيانات.
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 الفصل الرابع 

ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة  

 

 :مقدمة 4.1
ن خالل ، وذلك متحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الطال عرضًا ل

تحليل  والتي تم التوال إليها من خالل ااستبانةاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
 ،لعلميالمؤهل ا ،الجنس ،العمر التي اشتملت علع  البيانات الشخايةوالوقو  علع  ،فقراتها

عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيو ، الشهادات المهنية، سنوات الخبرة ،التخاص العلمي
لذا تم إجراء المعالجات اإلحاائية للبيانات  ،الدورات التدريبية في مجال إدارة المخاطر(، الداخلي

إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحاائية للدراسات ااجتماعية ، الدراسة استبانةالمتجمعة من 
(SPSS)  .للحاول علع نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الطال 

 البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  4.2
 البيانات الشخاية وفو  لخاائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 

 العمر حسب الدراسة عينة توزيع(: 4.9) جدول
 النسبة المئوية % العدد العمر
 10.5 4 سنة 30أقل من 

 50.0 19 سنة 40 -30من 

 39.5 15 سنة 40أكثر من 

 100.0 38 المجموع

 
 ،سةةنة 30أقل من أعمارهم  الدراسةةة من عينة %10.5( أن ما نسةةبته 4.9 جدول  يوضةةت

وعلية . سةةةةةةةةةةنة 40أكثر من أعمارهم  %39.5بينما سةةةةةةةةةةنة،  40 -30تتراوح أعمارهم من  50.0%
عام وهذا يدل علع أن الذين  30بأن  البية أفراد عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةة أعمارهم تزيد عن يمكن القول 

منهم اعمارهم  %50يعملون في هذا المجال والذي شةةةةملتهم عينة الدراسةةةةة لديهم الخبرة، حيه أن 
عةام والتي  40منهم فوق  %39.5كةذلةك  عةام والتي تعتبر لةديهم فترة خبرة جيةدة 40-30مةا بين 

تعتبر فترة خدمتهم طويلة وذلك مقارنة بمعدات أعمار الذين يدخلون إلع العمل بعد تخرجهم من 
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 ؤوليةالمسةةةةةةةةةةةةةات، هذا ويعتبر التقدم بالعمر له دور كبير في مدى قدرة الطرد علع تحمل الجامع
  .إجاباتهم هذا مما زاد من درجة ااعتماد علعوالقدرة علع إدارة أعماله بشكل جيد وواقعي، 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 
 العلمي المؤهل حسب الدراسة عينة توزيع(: 4.10) جدول

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 28.9 11 بكالوريوس

 57.9 22 ماجستير

 13.2 5 دكتوراه

 100.0 38 المجموع

 
مؤهلهم العلمي  الدراسةةةةةةةةةةةةةة من عينة %28.9( أن ما نسةةةةةةةةةةةةةبته 4.10 جدول  يوضةةةةةةةةةةةةةت 
وهنا جميع  مؤهلهم العلمي دكتوراه %13.2بينما  مؤهلهم العلمي ماجسةةةةةتير، %57.9 ،بكالوريوس

 علمياً  وهذا يدل علع أنهم مؤهلين والدكتوراهوالماجسةتير  البكالوريوسعينة الدراسةة من حملة أفراد 
سة، علع موضو  الدرا وااطال بشكل كافي وذلك ينعكس علع أنهم علع قدرة عالية من المعرفة 

 وهذا يزيد من درجة ااعتماد علع إجاباتهم اختبار فرضيات الدراسة.

 عينة الدراسة حسب التخصص العلميتوزيع  -
 العلمي التخصص حسب الدراسة عينة توزيع: (4.11) جدول

 النسبة المئوية % العدد التخصص العلمي
 94.7 36 محاسبة

 5.3 2 إدارة أعمال

 100.0 38 المجموع

 
تخاةةةةةةاةةةةةةهم العلمي  الدراسةةةةةةة من عينة %94.7( أن ما نسةةةةةةبته 4.11 جدول يوضةةةةةةت 

 تخاةةةةةةةص توفر يتبين سةةةةةةةبو ومما .تخاةةةةةةةاةةةةةةةهم العلمي إدارة أعمال %5.3بينما  ،محاسةةةةةةةبة
 بموضةو  دراية علع بأشةخاص الداخلي التدقيو دائرة تدعيم علع يدل مما كبيرة باةطة المحاسةبة
  .التدقيو
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 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  -

 الخبرة سنوات حسب الدراسة عينة توزيع(: 4.12) جدول
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 7.9 3 سنوات 5أقل من 

 26.3 10 سنوات 10إلع  5من 

 23.7 9 سنة 15إلع  11من 

 42.1 16 سنة 15أكثر من 

 100.0 38 المجموع

  
 5أقل من سةةنوات خبرتهم  الدراسةةة من عينة %7.9( أن ما نسةةبته 4.12  يوضةةت جدول

تتراوح سةةةنوات خبرتهم  %23.7 ،سةةةنوات 10إلع  5تتراوح سةةةنوات خبرتهم من  %26.3، سةةةنوات
وهنا نجد التنو  في . سةةةةةةةةنة 15أكثر من سةةةةةةةةنوات خبرتهم  %42.1بينما  ،سةةةةةةةةنة 15إلع  11من 

سنوات الخبرة وهذا يساعد علع إعطاء أراء مختلطة وفو مدة الخبرة التي لدى كل من أفراد العينة، 
 والذي يزيد ااعتماد علع إجاباتهم في اختبار فرضيات الدراسة.

 

 عينة الدراسة حسب الشهادات المهنيةتوزيع  -

 المهنية الشهادات حسب الدراسة عينة توزيع :(4.13) جدول

 النسبة المئوية % العدد الشهادات المهنية
 23.7 9 ا يوجد

 CPA 6 15.8شهادة محاسب قانوني معتمد 

 PCPA 2 5.3شهادة محاسب قانوني عربي فلسطيني 

 ACPA 12 31.6شهادة محاسب قانوني عربي 

 23.7 9 أخرى 

 100.0 38 المجموع

      
لم يحاةةةلوا علع شةةةهادة  الدراسةةةة من عينة %23.7( أن ما نسةةةبته 4.13 جدول يوضةةةت 

شةةهادة حاةةلوا علع  CPA، 5.3%شةةهادة محاسةةب قانوني معتمد حاةةلوا علع  %15.8 ،مهنية
شةةةهادة محاسةةةب قانوني عربي حاةةةلوا علع  PCPA، 31.6%محاسةةةب قانوني عربي فلسةةةطيني 

وهنا يتضةةةةةت أن أفراد . حاةةةةةلوا علع شةةةةةهادة مهنية  ير ذلك %23.7بينما  ،PCPAفلسةةةةةطيني 
 CPA ،5.3% %15.8  %76.4عينة الدراسةةةةةة لديهم شةةةةةهادات مهنية متخاةةةةةاةةةةةة أي بنسةةةةةبة 

PCPA، 31.6PCPA % ،23.7%  وهذا يزيد من قدرتهم علع أداء عملهم بشةةةةةةةةكل جيد  (أخرى
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اتهم ببمهنية، والذي يزيد من درجة ااعتماد علع اجاباإلضةةافة إلع اإلجابة علع فقرات ااسةةتبانة 
 الدراسة.اختبار فرضيات 

 

 عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية في مجال التدقيق الداخليتوزيع  -

 الداخلي التدقيق مجال في التدريبية الدورات حسب الدراسة عينة توزيع(: 4.14) جدول

 
 ،لم يحالوا علع أي دورة الدراسة من عينة %39.5( أن ما نسبته 4.14 جدول يوضت 

يدل علع أن  وهذا. دورات فأكثر 4حاةةةلوا علع  %15.8بينما  ،دورات فأقل 3حاةةةلوا  44.7%
المعرفة والمهارات الجيدة في مجالت الدراسةةةةةة وذلك من خالل التحاقهم عينة الدراسةةةةةة لديهم  أفراد

دارة المخاطر  بالدورات المسةةةةةةةةةةةةةاعدة والتي تزيد من المهنية والكطاءة في مجال التدقيو الداخلي وا 
  .تماد علع إجاباتهم اختبار فرضيات الدراسةوالذي بدورة ينعكس علع زيادة درجة ااع

 

 عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية في مجال إدارة المخاطرتوزيع  -

 المخاطر إدارة مجال في التدريبية الدورات حسب الدراسة عينة توزيع(: 4.15) جدول

 
لم يحالوا علع أي  الدراسة من عينة %55.3( أن ما نسبته 4.15 يتضت من جدول 

 .دورات فأكثر 4حالوا علع  %10.5بينما  ،دورات فأقل 3حالوا  %34.2، دورة
  

 النسبة المئوية % العدد التدريبية في مجال التدقيق الداخليالدورات 
 39.5 15 ا يوجد

 44.7 17 دورات 1-3

 15.8 6 دورات فأكثر 4

 100.0 38 المجموع

 النسبة المئوية % العدد الدورات التدريبية في مجال إدارة المخاطر
 55.3 21 ا يوجد

 34.2 13 دورات 1-3

 10.5 4  دورات فأكثر 4 

 100.0 38 المجموع
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 الدراسة اختبار فرضيات 4.3
لمعرفة ما إذا كانت متوسط لعينة واحدة  Tتم استخدام اختباراختبار فرضيات ااستبانة 

 Sig > 0.05 ذا كانت ف. أم ا 2درجة ااستجابة قد والت إلع درجة الموافقة المتوسطة وهي 

 Sig  جوهرياً حول الظاهرة موضع الدراسة ا يختلو متوسط آراء األفراد ( ف ن 0.05أكبر من 
متوسط  ان( ف0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05، أما إذا كانت 2 عن موافو بدرجة متوسطة وهع

، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان رجة الموافقة المتوسطةعن ديختلو جوهريًا آراء األفراد 
ل قيمة الوذلك من خ .الموافقة المتوسطةمتوسط اإلجابة يزيد أو ينقص باورة جوهرية عن درجة 

موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة قيمة ااختبار ااختبار ف ذا كانت 
 الموافقة المتوسطة والعكس احيت.

 
يقوم المدققين الداخليين بمتابعة المخاطر المرتبطة بالموظفين وأخطائهم  الفرضية األولى:

 المحتملة في الجامعات والكليات المتوسطة. تجاوزاتالبشرية وال

درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة ااستجابة قد والت إلع  Tتم استخدام اختبار 
 (.4.17النتائج موضحة في جدول   أم ا. 2الموافقة المتوسطة وهي 
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 لكل فقرة من فقرات مجال.( Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )(4.16)جدول 
 المحتملة" تجاوزاتالمخاطر المرتبطة بالموظفين وأخطائهم البشرية وال"
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1.  
خراج  يتم التةةةةةةأكةةةةةةد من عمليةةةةةةة إدخةةةةةةال وا 

الشةةةةةةخاةةةةةةية للطلبة عند األجهزة واألدوات 
 دخولهم وخروجهم من المؤسسة.

1.74 1.29 43.42 -1.26 0.108 7 

2.  

يقوم المةةةةةدققون الةةةةةداخليون بةةةةةالتةةةةةأكةةةةةد من 
إجراءات الطحص ومتةةابعةةة الطحص وتقييم 
اةةالحية األجهزة اإللكترونية المخاةةاةةة 
للتعر  علع األجهزة والمعةةةةةةةةدات عنةةةةةةةةد 

 .خروجها من المؤسسة

1.82 1.23 45.39 -0.93 0.180 6 

3.  

يقوم المةةةةةدققون الةةةةةداخليون بةةةةةالتةةةةةأكةةةةةد من 
اةةةةةةةةةةةةةةةةالحيةةةةةة وفعةةةةةاليةةةةةة عمةةةةةل الكةةةةةاميرات 
المخاةةةاةةةة لمكافحة عمليات السةةةرقة في 

 المؤسسة.

1.95 1.43 48.68 -0.23 0.411 5 

4.  
يةةأخةةذ المةةدققون الةةداخليون بعين ااعتبةةار 
أخطاء البيانات الناتجة عن النسةةةةةةةةةةةةةةيان أو 

 الخطأ  ير المقاود لدى الموظطين.
2.21 1.23 55.26 1.05 0.150 3 

5.  
يطحص المةةةةةةةةدققون الةةةةةةةةداخليون إجراءات 
الحماية الالزمة ضةةةةةةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةةةةةةرقة وحاات 

 السطو.
2.11 1.41 52.63 0.46 0.324 4 

6.  

يتحقو المةةدققون الةةداخليون من سةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةة 
وفعةةةةةاليةةةةةة اإلجراءات الالزمةةةةةة لضةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةان 
اسةةةةةةةةةةةةةةةةترداد العهد الموجودة لدى الموظطين 

 المنتهية خدمتهم.
 

2.26 1.37 56.58 1.18 0.122 2 
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7.  
يهتم نشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاط التةةةةةةةدقيو الةةةةةةةداخلي بتقييم 
احتمةةةةةةةةاات وقو  التزوير أو ااحتيةةةةةةةةال 

 وكيطية مواجهة هذه ااحتماات.
2.53 1.37 63.16 2.37 *0.012 1 

  0.322 0.46 52.16 1.15 2.09 جميع فقرات المجال معاا  

 .α≤ 0.05  المتوسط الحسابي دال إحاائيًا عند مستوى دالة* 
 ( يمكن استخالص ما يلي:4.16من جدول  

ير أو يهتم نشاط التدقيو الداخلي بتقييم احتماات وقو  التزو السابعة "للطقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 4 الدرجة الكلية من  2.53ساوي ي "حتمااتهذه ااااحتيال وكيطية مواجهة 

 0.012تساوي  (Sig .القيمة ااحتمالية وأن  2.37ختباراا، قيمة %63.16 الحسابي النسبي
مما يدل علع أن متوسط ، α≤ 0.05 ئيًا عند مستوى دالة لذلك تعتبر هذه الطقرة دالة إحاا

وهذا يعني أن هناك  2درجة الموافقة المتوسطة وهي درجة ااستجابة لهذه الطقرة قد زاد عن 
أن المدققين ة بويمكن تطسير هذه النتيج من قبل أفراد العينة علع هذه الطقرة. بدرجة كبيرة موافقة
وقو   أكثر علع احتماات  اهتماماتهم بشكلوبذلك تكون يركزون علع الشو المالي  نالداخلي
   عملهم. اميمفي  تكون  ألنها ااحتيالأو التزوير 

 
خراج األجهزة واألدوات الشخاية "األولع  للطقرةالمتوسط الحسابي  - يتم التأكد من عملية إدخال وا 

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  1.74ساوي ي "للطلبة عند دخولهم وخروجهم من المؤسسة
لذلك تعتبر  0.108تساوي  (Sig .القيمة ااحتمالية وأن  ،1.26-، قيمة ااختبار 43.42%

مما يدل علع أن متوسط درجة ، α≤   0.05 دالة إحاائيًا عند مستوى دالة ير هذه الطقرة 
وهذا يعني أن  2الموافقة المتوسطة وهي درجة عن  ا يختلو جوهرياااستجابة لهذه الطقرة قد 

النتيجة  ويمكن تطسير هذهمن قبل أفراد العينة علع هذه الطقرة.  متوسطةموافقة بدرجة  هناك
ت األكثر والحاا الشو المالي أكثر من الشو التشويليالمدققين الداخليين يركزون علع  بأن

خراج احيه أن  ضرورة في الشو التشويلي  ألجهزة واألدوات الشخاية للطلبةعملية إدخال وا 
ا تعتبر من الحاات الضرورية في الشو التشويلي  عند دخولهم وخروجهم من المؤسسة

 للتركيز عليها.
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وأن المتوسط الحسابي النسبي  ،2.09بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  0.322تساوي  (Sig .القيمة ااحتمالية وأن  ،0.46 ، قيمة ااختبار%52.16يساوي 

دال  ير  "المحتملة تجاوزاتالمخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم البشرية وال" يعتبر مجال
مما يدل علع أن متوسط درجة ااستجابة لهذا المجال ، α≤ 0.05 إحاائياً عند مستوى دالة 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  2درجة الموافقة المتوسطة وهي يختلو جوهريًا عن ا 
 علع فقرات هذا المجال. من قبل أفراد العينة متوسطة

 
لمحتملة ا تجاوزاتعلع أن المخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم البشرية والوالذي يدل  
في الجامعات والكليات من قبل المدققين الداخليين  %52.16بنسبة ار ولكن عين ااعتبتأخذ ب

  .المتوسطة في قطا   زة
 

يقوم المدققين الداخليين بمتابعة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا في الجامعات  الفرضية الثانية:
 .والكليات المتوسطة

درجة الموافقة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة ااستجابة قد والت  Tتم استخدام اختبار      
 (.4.17 النتائج موضحة في جدول أم ا. 2المتوسطة وهي 

 مجال فقرات من فقرة لكل.( Sig) الحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(: 4.17) جدول
 "بالتكنولوجيا المرتبطة المخاطر"
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1.  
يقوم المةةدققين الةةداخليون بةةالتةةأكةةد من سةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةة 
األنظمةةةةة والبرامج المخاةةةةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لمكةةةةافحةةةةة 

 ااختراقات والسرقة.
2.42 1.22 60.53 2.12 *0.020 1 

2.  
يتأكد المدققون الداخليون من سةةةةةةةةةةةةةةةةالمة وفعالية 

 .البرامج المضادة للطيروسات
1.92 1.40 48.03 

-

0.35 
0.365 7 

3.  
يقوم المدققون الداخليون بالتأكد من وجود نسةةةةةةةخ 
 احتياطية للبيانات خوفًا من اختراقها أو تلطها.

2.32 1.25 57.89 1.55 0.065 3 
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4.  
الةةداخليون من وجود المولةةدات يتحقو المةةدققون 

الكهربائية ومدى جاهزيتها للعمل بكطاءة وفعالية 
 أثناء انقطا  التيار الكهربائي.

1.79 1.38 44.74 
-

0.94 
0.176 8 

5.  
يتم التةةةأكةةةد من إلوةةةاء الاةةةةةةةةةةةةةةةةالحيةةةات المختلطةةةة 
الممنوحة للموظطين بعد تويير منااةةةةةبهم أو بعد 

 إنهاء خدماتهم.
1.97 1.40 49.34 

-

0.12 
0.454 6 

6.  

يوجةةد تقييم دوري للممةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات المتعلقةةة بةةأمن 
معلومات المؤسةةةةةسةةةةةة واقتراح التواةةةةةيات الالزمة 
بتحسةةةةةةةةةةةةةةةةين وتعزيز الضةةةةةةةةةةةةةةةةوابط الرقةابيةة لحمةايةة 

 المعلومات.

2.03 1.30 50.66 0.12 0.451 5 

7.  
يوجةد تقييم لطةاعليةة إجراءات الوقةايةة من حةاات 
التعةةةدي علع أمن المعلومةةةات التي حةةةدثةةةت في 
 الماضي والمحاوات المتوقع حدوثها مستقباًل.

2.29 1.35 57.24 1.32 0.098 4 

8.  
يتم عةةةادة العمةةةل علع حمةةةايةةةة المعلومةةةات علع 
عدة مسةةةةتويات في المؤسةةةةسةةةةة مثل وضةةةةع  ر  
 حاسوب أو تخزين البيانات في الطوابو العليا.

2.34 1.30 58.55 1.62 0.057 2 

  0.232 0.74 53.37 1.12 2.13 جميع فقرات المجال معاا  

 .α≤ 0.05 مستوى دالة المتوسط الحسابي دال إحاائيًا عند * 
 ( يمكن استخالص ما يلي:4.17من جدول  

يقوم المدققين الداخليون بالتأكد من سالمة األنظمة األولع "للطقرة المتوسط الحسابي  -
( أي 4 الدرجة الكلية من  2.42ساوي ي "والبرامج المخااة لمكافحة ااختراقات والسرقة

 (Sig .القيمة ااحتمالية وأن  2.12راختباا ، قيمة%60.53 أن المتوسط الحسابي النسبي
مما ، α≤ 0.05 لذلك تعتبر هذه الطقرة دالة إحاائيًا عند مستوى دالة  0.020تساوي 

ي درجة الموافقة المتوسطة وهيدل علع أن متوسط درجة ااستجابة لهذه الطقرة قد زاد عن 
يمكن و من قبل أفراد العينة علع هذه الطقرة.  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة 2

 من ااخطار المؤسسةتجاه  مسؤوليةفي موقع تطسير هذه النتيجة بأن المدققين الداخليين 
  .األنظمة وااختراقات والسرقة القادمة من
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ة يتحقو المدققون الداخليون من وجود المولدات الكهربائيالرابعة " للطقرةالمتوسط الحسابي  -
أي أن  1.79ساوي ي "ومدى جاهزيتها للعمل بكطاءة وفعالية أثناء انقطا  التيار الكهربائي

 (Sig .القيمة ااحتمالية وأن ، 0.94-، قيمة ااختبار %44.74المتوسط الحسابي النسبي 
، α≤  0.05 دالة إحاائيًا عند مستوى دالة  ير لذلك تعتبر هذه الطقرة  0.176تساوي 

لموافقة درجة اعن  ا يختلو جوهرياً مما يدل علع أن متوسط درجة ااستجابة لهذه الطقرة 
بل أفراد العينة علع من ق متوسطةموافقة بدرجة  وهذا يعني أن هناك 2المتوسطة وهي 

المالي أكثر  الشوأن المدققين الداخلين يركزون علع النتيجة بمكن تطسير وي هذه الطقرة.
لمولدات وجود احيه أن  في الشو التشويلي والحاات األكثر ضرورة من الشو التشويلي

 تعتبر ا الكهربائية ومدى جاهزيتها للعمل بكطاءة وفعالية أثناء انقطا  التيار الكهربائي
 للتركيز عليها. في الشو التشويلي الحاات الضروريةمن 

 

وأن المتوسط الحسابي النسبي  ،2.13بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك 0.232 تساوي  (Sig .القيمة ااحتمالية وأن  ،0.74 ، قيمة ااختبار%53.37 يساوي 

≤ 0.05 دال إحاائياً عند مستوى دالة  ير " المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا" يعتبر مجال

α ، درجةيختلو جوهريًا عن ا مما يدل علع أن متوسط درجة ااستجابة لهذا المجال 
من قبل أفراد العينة  متوسطةوهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  2الموافقة المتوسطة وهي 
 علع فقرات هذا المجال. 

 

نسبة بار ولكن تأخذ بعين ااعتب تبطة بالتكنولوجياوالذي يدل علع أن المخاطر المر 
 .من قبل المدققين الداخليين في الجامعات والكليات المتوسطة في قطا   زة 53.37%

 
يقوم المدققين الداخليين بمتابعة المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات  الفرضية الثالثة:

 القتصادية في الجامعات والكليات المتوسطة.
 

درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسةةط درجة ااسةةتجابة قد واةةلت إلع  Tتم اسةةتخدام اختبار 
 (.4.18ج موضحة في جدول  النتائ .2الموافقة المتوسطة وهي 
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 مجال فقرات من فقرة لكل.( Sig) الحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(: 4.18) جدول
 "القتصادية والتقلبات المحيطة بالبيئة المرتبطة المخاطر"

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 

حرا
الن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
لخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

يب
لترت

ا
 

1.  

يتأكد المدققون الداخليون من مدى مقدرة المنشةةةةةةةةةةةةةةةةاة 
علع التعةةةامةةةل مع التويرات في أسةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةار العمالت 
 وتكوين المخااات ضد الخسائر المحتملة نتيجة

 .التويرات في األسعار

2.71 1.04 67.76 4.22 *0.000 2 

2.  
يتحقو المدققون الداخليون من قيام قسةةةةةةةةةةةةةةةم المخازن 
بااحتطاظ بمواد أو بضةةةةةةائع أو مسةةةةةةتلزمات لمواجهة 

 الضرورة أو لحاات الطوارئ.
2.95 1.06 73.68 5.49 *0.000 1 

3.  
يقوم المدققون الداخليون بالتأكد من سةةةةةةالمة وفعالية 
وكطةةايةةة اإلجراءات الالزمةةة لمكةةافحةةة الطيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةانةةات 
 والبراكين والزازل واألمطار الوزيرة التي قد تحده.

1.76 1.17 44.08 -1.25 0.110 5 

4.  
يقوم المةةةدققين الةةةداخليون بةةةالتحقو من وجود نظةةةام 
الكشةةةةةةو عن الحريو وتتبع المؤسةةةةةةسةةةةةةة نظام حماية 

 للتعامل مع حاات الحريو.
1.95 1.11 48.68 -0.29 0.386 3 

5.  

يتم التةأكةد من اختيةار الموقع ااسةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي لور  
الحاسةةةةةةةةةةةةةةةةوب لتقليل احتماات لتعرضةةةةةةةةةةةةةةةةها لمخاطر 
الناتجة عن الطيضةةةةةةةةةةةةةةةانات أو الحرائو أو الضةةةةةةةةةةةةةةةرر 

 الناتج عن تسرب المياه.

1.87 1.30 46.71 -0.62 0.268 4 

6.  
يقوم المدققين الداخليون بالتأكد من سةةةةةةةةةةةةةةالمة أجهزة 

والتكييو ومةةدى حطةةاظهةةا علع درجةةة الحرارة التبريةةد 
 المطلوبة المالءمة.

1.53 1.13 38.16 -2.58 *0.007 6 

  0.205 0.83 53.18 0.94 2.13 جميع فقرات المجال معاا  

 .α≤ 0.05 المتوسط الحسابي دال إحاائيًا عند مستوى دالة * 
  



62 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:4.18من جدول  
طاظ يتحقو المدققون الداخليون من قيام قسم المخازن بااحت الثانية "للطقرة المتوسط الحسابي  -

 الدرجة  2.95ساوي ي "بمواد أو بضائع أو مستلزمات لمواجهة الضرورة أو لحاات الطوارئ 
القيمة وأن   5.49ختباراا، قيمة %73.68 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي4الكلية من 
  لذلك تعتبر هذه الطقرة دالة إحاائياً عند مستوى دالة 0.000 تساوي  (Sig. ااحتمالية 

0.05 ≥α ، قة درجة الموافمما يدل علع أن متوسط درجة ااستجابة لهذه الطقرة قد زاد عن
من قبل أفراد العينة علع هذه  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة 2المتوسطة وهي 

وبذلك  لداخلين يركزون علع الشو الماليالمدققين ا ويمكن تطسير هذه النتيجة بأنالطقرة. 
ع من قيام قسم المخازن بااحتطاظ بمواد أو بضائتكون اهتماماتهم بشكل أكثر علع التحقو 

  ألنها تكون في اميم عملهم. و  أو مستلزمات لمواجهة الضرورة أو لحاات الطوارئ 
 

لتبريد الداخليون بالتأكد من سالمة أجهزة ايقوم المدققين السادسة " للطقرةالمتوسط الحسابي  -
أي أن  1.53ساوي ي "والتكييو ومدى حطاظها علع درجة الحرارة المطلوبة المالءمة

القيمة ااحتمالية وأن  ،2.58-، قيمة ااختبار %38.16المتوسط الحسابي النسبي 
. Sig)  0.05 لةلذلك تعتبر هذه الطقرة دالة إحاائيًا عند مستوى دا 0.007تساوي  ≥

α ، قة درجة الموافعن انخطض مما يدل علع أن متوسط درجة ااستجابة لهذه الطقرة قد
من قبل أفراد العينة علع هذه  قليلةموافقة بدرجة  وهذا يعني أن هناك 2المتوسطة وهي 

ويمكن تطسير هذه النتيجة بأن المدققين الداخليين يركزون علع الشو المالي أكثر الطقرة. 
د من سالمة التأكمن الشو التشويلي والحاات األكثر ضرورة في الشو التشويلي حيه أن 

عتبر من ا ت التبريد والتكييو ومدى حطاظها علع درجة الحرارة المطلوبة المالءمةأجهزة 
 وتكون ضعيطة ااهتمام الشو التشويلي للتركيز عليهاالحاات الضرورية في 

 
وأن المتوسط الحسابي  ،2.13بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -

تساوي  (Sig .القيمة ااحتمالية وأن  ،0.83 ، قيمة ااختبار%53.18النسبي يساوي 
 ير " يةوالتقلبات ااقتاادالمخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة " لذلك يعتبر مجال 0.205

مما يدل علع أن متوسط درجة ااستجابة ، α≤ 0.05 دال إحاائيًا عند مستوى دالة 
وهذا يعني أن هناك  2درجة الموافقة المتوسطة وهي يختلو جوهريًا عن ا لهذا المجال 
 من قبل أفراد العينة علع فقرات هذا المجال.  متوسطةموافقة بدرجة 
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أن المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتاادية تأخذ بعين  والذي يدل علع
من قبل المدققين الداخليين في الجامعات والكليات المتوسطة في  %53.18بنسبة  ار ولكنااعتب

 .قطا   زة
 
يقوم المدققين الداخليين بمتابعة المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات  لفرضية الرابعة:ا

 األعمال في الجامعات والكليات المتوسطة.
 

درجة الموافقة  لمعرفة ما إذا كانت متوسةةط درجة ااسةةتجابة قد واةةلت إلع Tتم اسةةتخدام اختبار 
 (.4.19النتائج موضحة في جدول   أم ا. 2المتوسطة وهي 

 
 مجال فقرات من فقرة لكل.( Sig) الحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(: 4.19) جدول

 "األعمال وممارسات اإلدارة بممارسات المرتبطة المخاطر"

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 

حرا
الن

بي 
نس
ي ال
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الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
لخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
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S
ig

). 

يب
لترت

ا
 

1.  
يقوم المةةةةدققون الةةةةداخليون بةةةةالتحقو من مةةةةدى 
التزام اإلدارة بالقوانين المعتمدة السائدة في البلد 

  مثل قوانين الضرائب(.
3.16 0.89 78.95 8.06 *0.000 2 

2.  
يقوم المةةةةدققون الةةةةداخليون بةةةةالتحقو من مةةةةدى 
التزام اإلدارة بةةةةةةةةاللوائت واألنظمةةةةةةةةة الةةةةةةةةداخليةةةةةةةةة 

 المعتمدة في المؤسسة.
3.34 0.85 83.55 9.77 *0.000 1 

3.  
يتةةةةأكةةةةد المةةةةدققون الةةةةداخليون من بةةةةالتحقو من 
مةةةةةدى التزام اإلدارة بةةةةةالتعليمةةةةةات الخةةةةةااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 بالتوظيو والتعيين في المؤسسة بشكل كطؤ.

2.71 1.18 67.76 3.70 *0.000 3 

4.  

يقوم المةةةةدققون الةةةةداخليون بةةةةالتحقو من مةةةةدى 
تحقيو اإلدارة لألهةةةةدا  التي وضةةةةةةةةةةةةةةةةعتهةةةةا في 
الخطط المسةةةةةةةةةةةةةةةةتقبليةةةةةةةة وتقييم اانحرافةةةةةةةات إن 

 وجدت.

2.39 1.24 59.87 1.96 *0.029 4 
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5.  

يهتم المةةةةدققون الةةةةداخليون بةةةةالتحقو من مةةةةدى 
الخارجية المعدة اسةةةةةةةةةةتجابة اإلدارة للتواةةةةةةةةةةيات 

بواسةةةةةةةطة المدققين والمنظمين لتقوية نظام إدارة 
 المخاطر في المؤسسة.

2.34 1.28 58.55 1.65 0.054 5 

يراقةةةةةةب المةةةةةةدققون الةةةةةةداخليون نتةةةةةةائج تحليالت   .6
 المخاطر.

2.05 1.29 51.35 0.25 0.400 7 

7.  

 أن من بةةةةةالتةةةةةأكةةةةةد الةةةةةداخليون  المةةةةةدققون  يقوم
 المعلومات علع تسةةةةةةةةةتطيع الحاةةةةةةةةةول اإلدارة
الطلبة عن  عدم رضةةةا أو رضةةةا لمراقبة الكافية
 .المؤسسة

2.00 1.34 50.00 0.00 0.500 8 

8.  

 أن من بةةةةةالتةةةةةأكةةةةةد الةةةةةداخليون  المةةةةةدققون  يقوم
 المعلومات علع تسةةةةةةةةةتطيع الحاةةةةةةةةةول اإلدارة
الموظطين  عدم رضةةةةةةا أو رضةةةةةةا لمراقبة الكافية

 .عن المؤسسة

1.95 1.31 48.68 
-

0.25 
0.403 9 

9.  
يتم التنسةةةةةةيو بشةةةةةةكل مجدي وفعال داخل قسةةةةةةم 
 التدقيو الداخلي لتحسين أداء إدارة المخاطر. 

2.08 1.42 51.97 0.34 0.367 6 

  0.005* 2.73 61.04 1.00 2.44 جميع فقرات المجال معاا  

 .α≤ 0.05 المتوسط الحسابي دال إحاائيًا عند مستوى دالة * 
 

 يلي:( يمكن استخالص ما 4.19من جدول  
 

يقوم المدققون الداخليون بالتحقو من مدى التزام اإلدارة الثانية "للطقرة المتوسط الحسابي  -
( أي 4 الدرجة الكلية من  3.34ساوي ي "باللوائت واألنظمة الداخلية المعتمدة في المؤسسة

 (Sig .القيمة ااحتمالية وأن  9.77ختباراا، قيمة %83.55 أن المتوسط الحسابي النسبي
مما ، α≤ 0.05 لذلك تعتبر هذه الطقرة دالة إحاائيًا عند مستوى دالة  0.000تساوي 

ي درجة الموافقة المتوسطة وهيدل علع أن متوسط درجة ااستجابة لهذه الطقرة قد زاد عن 
ويمكن  الطقرة.من قبل أفراد العينة علع هذه  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة 2

اللوائت بالتحقو من مدى التزام اإلدارة بيقومون ة بأن المدققين الداخليين تطسير هذه النتيج
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انب جألنها تكون في اميم عملهم وتقع عليهم  واألنظمة الداخلية المعتمدة في المؤسسة
 .مدى التزام اإلدارة باللوائت واألنظمة الداخلية المعتمدة في المؤسسةمسؤولية التحقو من 

تستطيع  اإلدارة أن من بالتأكد الداخليون  المدققون  يقومالثامنة " للطقرةالمتوسط الحسابي  -
 "الموظطين عن المؤسسة عدم رضا أو رضا لمراقبة الكافية المعلومات علع الحاول

وأن  ،0.25-، قيمة ااختبار %48.68أي أن المتوسط الحسابي النسبي  1.95ساوي ي
دالة إحاائيًا عند  ير لذلك تعتبر هذه الطقرة  0.403تساوي  (Sig .القيمة ااحتمالية 

و ا يختلمما يدل علع أن متوسط درجة ااستجابة لهذه الطقرة  ،α≤   0.05 مستوى دالة
 متوسطةموافقة بدرجة  وهذا يعني أن هناك 2درجة الموافقة المتوسطة وهي عن  جوهريا

 الداخليون  المدققون  يقومالنتيجة بأن ويمكن تطسير هذه من قبل أفراد العينة علع هذه الطقرة. 
 عدم رضا أو رضا لمراقبة الكافية المعلومات علع تستطيع الحاول اإلدارة أن من بالتأكد

 لمراقبة عمل المؤسسة من خالل الموظطين.  الموظطين عن المؤسسة

 
، وأن المتوسط الحسابي النسبي 2.44بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -

 0.005تساوي  (Sig .القيمة ااحتمالية وأن  ،2.73 ، قيمة ااختبار%61.04يساوي 
اً " دال إحاائيالمخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات األعمال" لذلك يعتبر مجال
مما يدل علع أن متوسط درجة ااستجابة لهذا المجال  ،α≤ 0.05 عند مستوى دالة 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  2درجة الموافقة المتوسطة وهي يختلو جوهريًا عن 

 كبيرة من قبل أفراد العينة علع فقرات هذا المجال. 

 
والذي يدل علع أن المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات األعمال تأخذ بعين 

من قبل المدققين الداخليين في الجامعات والكليات المتوسطة في  %61.04ار ولكن بنسبة عتباا
  قطا   زة
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  تحليل جميع فقرات الستبيان -
 

درجة  علمعرفة ما إذا كانت متوسةةةةةط درجة ااسةةةةةتجابة قد واةةةةةلت إل Tتم اسةةةةةتخدام اختبار      
 (.4.20النتائج موضحة في جدول   أم ا. 2الموافقة المتوسطة وهي 

 

 الستبيان فقرات لجميع.( Sig) الحتمال وقيمة الحسابي المتوسط: (4.20) جدول

 البند
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بالموظطين وأخطائهم البشرية المخاطر المرتبطة 
 المحتملة. تجاوزاتوال

2.09 1.15 52.16 0.46 0.322 4 

 2 0.232 0.74 53.37 1.12 2.13 المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.

المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات 
 ااقتاادية.

2.13 0.94 53.18 0.83 0.205 3 

اإلدارة وممارسات المخاطر المرتبطة بممارسات 
 األعمال.

2.44 1.00 61.04 2.73 *0.005 1 

  0.086 1.39 55.35 0.95 2.21 جميع فقرات الستبيان

 .α≤ 0.05 المتوسط الحسابي دال إحاائيًا عند مستوى دالة *        
 

 الدرجة  2.21سةةاوي المتوسةةط الحسةةابي لجميع الطقرات ي تبين أن( 4.20جدول   يوضةةت
القيمة وأن  1.39 ، قيمة ااختبار%55.35 ( أي أن المتوسةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةابي النسةةةةةةةةةبي4الكلية من 
 دالة إحاةةةةةةائياً عند مسةةةةةةتوى دالة   ير لذلك تعتبر الطقرات 0.086 تسةةةةةةاوي  (Sig .ااحتمالية 

0.05 ≥α،  عن درجة الموافقة  ا يختلو جوهرياً مما يدل علع أن متوسةةةةةةةةةةةةةط درجة ااسةةةةةةةةةةةةةتجابة
من قبل أفراد العينة علع جميع  بدرجة متوسةةةةةةةةةطة وهذا يعني أن هناك موافقة 2المتوسةةةةةةةةةطة وهي 

 . بشكل عام الطقرات
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بين متوسطات  (α≤  0.05)توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  الفرضية الخامسة:
مــدى اســــــــــتخــدام التــدقيق الــداخلي المبني على المخــاطر في الجــامعــات آراء المبحوثين حول 

تعزى إلى العوامــل  المتوســــــــــطــة في قطــاع غزة من وجهــة نظر المــدققين الــداخليينوالكليــات 
الشــــهادات   ســــنوات الخبرة  التخصــــص العلمي  المؤهل العلمي  الجنس  العمرالشــــخصــــية )

الدورات التدريبية في مجال إدارة   عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيق الداخلي  المهنية
 (.المخاطر

 
 

" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دالة لعينتين مسةةةةةةةةةةةةةتقلتينT اختبارتم اسةةةةةةةةةةةةةتخدام 
تخدام كذلك تم اسة ،لبياناتإحاةائية وهو اختبار معلمي ياةلت لمقارنة متوسةطي مجموعتين من ا

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دالة إحاةةةةةةةةةةةةةائية وهذا ااختبار  "األحادي اختبار "التباين
 متوسطات أو أكثر. 3معلمي يالت لمقارنة 

 

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 

بين متوســـــطات آراء المبحوثين  (α≤  0.05)توجد فروق ذات دللة إحصـــــائية عند مســـــتوى 
مدى اســـــتخدام التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في الجامعات والكليات المتوســـــطة حول 

 العمر. تعزى إلى المدققين الداخليينفي قطاع غزة من وجهة نظر 
 
 

" مقابلة اختبار "التباين األحاديال (.Sig)أن القيمة ااحتمالية ( 4.21جدول   يوضةةةةةةةةةةةةةت
لجميع المجاات والمجاات مجتمعة معا وبذلك يمكن اسةتنتاج أنه  0.05أكبر من مسةتوى الدالة 

ا توجد فروق ذات دالة إحاةةةةةةةائية بين متوسةةةةةةةطات تقديرات عينة الدراسةةةةةةةة حول هذه المجاات 
 .العمرتعزى إلع 
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 العمر –" األحادي التباين" اختبار نتائج(: 4.21) جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

أقل من 
30 

30-40  
أكثر من 

40 

المخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم البشرية 
 المحتملة. تجاوزاتوال

2.46 1.81 2.33 1.114 0.340 

 0.312 1.203 2.39 1.86 2.50 المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.

ات والتقلبالمخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة 
 0.160 1.932 2.11 1.96 2.96 ااقتاادية.

المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات 
 0.787 0.241 2.55 2.33 2.58 األعمال.

 0.380 0.995 2.37 2.01 2.61 جميع المجالت معا

 

( بين متوسطات آراء المبحوثين α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ) -
مدى استخدام التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في الجامعات والكليات المتوسطة حول 

 المؤهل العلمي. تعزى إلى في قطاع غزة من وجهة نظر المدققين الداخليين

 

أكبر " المقابلة اختبار "التباين األحادي (.Sig)أن القيمة ااحتمالية ( 4.22جدول   يوضت     
وبذلك يمكن استنتاج أنه ا توجد  لجميع المجاات والمجاات مجتمعة معا 0.05 من مستوى الدالة

فروق ذات دالة إحاائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاات والمجاات 
 مجتمعة معا تعزى إلع المؤهل العلمي. 
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 العلمي المؤهل –" األحادي التباين" اختبار نتائج (:4.22) جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس .(

المخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم 
 0.473 0.764 1.54 2.10 2.31 المحتملة. تجاوزاتالبشرية وال

 0.517 0.673 2.08 1.98 2.47 المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.

المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات 
 0.606 0.509 1.83 2.09 2.33 ااقتاادية.

المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة 
 0.827 0.192 2.31 2.39 2.60 وممارسات األعمال.

 0.604 0.512 1.97 2.15 2.44 جميع المجالت معا

 

بين متوسطات آراء المبحوثين حول  (α≤  0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )
مدى استخدام التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في الجامعات والكليات المتوسطة في قطاع 

 التخصص العلمي. تعزى إلى غزة من وجهة نظر المدققين الداخليين

 

أكبر " المقابلة اختبار "التباين األحادي (.Sig)أن القيمة ااحتمالية ( 4.23جدول   يوضت     
وبذلك يمكن استنتاج أنه ا توجد  لجميع المجاات والمجاات مجتمعة معا 0.05من مستوى الدالة 

فروق ذات دالة إحاائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاات والمجاات 
 .التخاص العلميمجتمعة معا تعزى إلع 
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 العلمي التخصص –" األحادي التباين" اختبار نتائج(: 4.23) جدول

 المجال
 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

مة 
لقي
ا

ية 
مال

لحت
ا (

S
ig

 محاسبة .(
إدارة 
 أعمال

 جاوزاتتالمخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم البشرية وال
 0.805 0.249- 2.29 2.08 المحتملة.

 0.269 1.122- 3.00 2.09 المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.

 0.568 0.576 1.75 2.15 ادية.ااقتاالمخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات 

 0.933 0.084- 2.50 2.44 المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات األعمال.

 0.741 0.333- 2.43 2.20 جميع المجالت معا

 

بين متوسطات آراء المبحوثين حول  (α≤  0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )
الداخلي المبني على المخاطر في الجامعات والكليات المتوسطة في قطاع مدى استخدام التدقيق 

 سنوات الخبرة. تعزى إلى غزة من وجهة نظر المدققين الداخليين
  
 

أكبر " األحادي المقابلة اختبار "التباين (.Sig)أن القيمة ااحتمالية  (4.24جدول  يوضت       
لجميع المجاات والمجاات مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنه ا توجد  0.05 من مستوى الدالة

فروق ذات دالة إحاائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاات والمجاات 
ويمكن تطسير هذه النتيجة بأن الوالبية العظمي من المدققين مجتمعة معا تعزى إلع سنوات الخبرة. 

هم المدة كافية لتأهيلهم لممارسة أدائ وهذه خبرات طويلة تجاوزت الخمس سنوات المبحوثين لديهم
وعدم وجود فروق ذات داله إحاائية حول دورهم في  أداءهم. علع مستوى  المهني مما ينعكس

  استخدام التدقيو المبني علع المخاطر.
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 الخبرة سنوات –" األحادي التباين"  اختبار نتائج: (4.24) جدول

 
     

 

بين متوسطات آراء المبحوثين حول ( α≤  0.05)توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى 
مدى استخدام التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في الجامعات والكليات المتوسطة في 

 المهنية.الشهادات  تعزى إلى قطاع غزة من وجهة نظر المدققين الداخليين

 ( يمكن استنتاج ما يلي:4.25الموضحة في جدول  ن النتائج م

 

أقل من مستوى الدالة " األحادي المقابلة اختبار "التباين (.Sig)تبين أن القيمة ااحتمالية 
عا " والمجاات مجتمعة مالمخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتاادية"لمجال  0.05

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات دالة إحاائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
حول هذا المجال والمجاات مجتمعة معا تعزى إلع الشهادات المهنية وذلك لاالت الذين حالوا 

يمكن تطسير هذه النتيجة بأن المدققين . PCPAمحاسب قانوني عربي فلسطيني علع شهادة 
ة أكثر يبالمخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتااد وقرباً  وتعمقاً تخااًا يكونون أكثر 

 .من باقي المجاات ااخرى 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

أقل 
 5من 

 سنوات

 5من 
إلى 

 سنوات10

من 
11 
إلى 
15 
 سنة

أكثر 
من 
15 
 سنة

موظطين المخاطر المرتبطة بال
 تجاوزاتوأخطائهم البشرية وال

 المحتملة.
2.33 2.00 1.95 2.17 0.125 0.945 

 0.442 0.920 2.27 1.86 1.91 2.96 المرتبطة بالتكنولوجيا.المخاطر 

المخاطر المرتبطة بالبيئة 
 0.693 0.488 2.19 1.87 2.12 2.61 المحيطة والتقلبات ااقتاادية.

المخاطر المرتبطة بممارسات 
 0.687 0.496 2.52 2.23 2.33 3.00 اإلدارة وممارسات األعمال.

 0.642 0.565 2.31 2.00 2.10 2.76 جميع المجالت معا
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أكبر من مسةةةةةةةةةةةةتوى  (.Sig)فقد تبين أن القيمة ااحتمالية  ،أما بالنسةةةةةةةةةةةةبة لباقي المجاات
وبذلك يمكن استنتاج أنه ا توجد فروق ذات دالة إحاائية بين متوسطات تقديرات  0.05الدالة 

  .الشهادة المهنيةعينة الدراسة حول هذه المجاات تعزى إلع 
 

 المهنية الشهادات –"  األحادي " التباين اختبار نتائج(: 4.25) جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

ل 
 يوجد

شهادة 
محاسب 
قانوني 
معتمد 
CPA 

شهادة 
محاسب 
قانوني 
عربي 

فلسطيني 
PCPA 

شهادة 
محاسب 
قانوني 
عربي 
ACPA 

 أخرى 

المخاطر المرتبطة بالموظطين 
 تجاوزاتوأخطائهم البشرية وال

 المحتملة.
2.29 2.71 2.71 1.75 1.78 1.099 0.373 

 0.055 2.584 1.64 1.71 3.44 2.71 2.53 المرتبطة بالتكنولوجيا.المخاطر 

المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة 
 0.020* 3.376 1.80 1.63 3.00 2.83 2.46 والتقلبات ااقتاادية.

المخاطر المرتبطة بممارسات 
 0.077 2.327 2.09 2.03 3.44 3.04 2.73 اإلدارة وممارسات األعمال.

 0.042* 2.793 1.84 1.80 3.18 2.83 2.52 المجالت معاجميع 

 .α≤  0.05الطرق بين المتوسطات دال إحاائيًا عند مستوى دالة  *
 

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )
والكليات المتوسطة في قطاع مدى استخدام التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في الجامعات 

عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيق  تعزى إلى غزة من وجهة نظر المدققين الداخليين
 الداخلي.

 
 المقابلة اختبار" التباين األحادي (.Sig)( تبين أن القيمة ااحتمالية 4.26جدول   يوضت

لجميع المجاات والمجاات مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنه  0.05أقل من مستوى الدالة " 
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توجد فروق ذات دالة إحاائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاات والمجاات 
مجتمعة معا تعزى إلع عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيو الداخلي وذلك لاالت المدققين 

 4ويمكن تطسير هذه النتيجة بأن المدققين الذين حالوا علع فأكثر.  دورات 4الذين حالوا علع 
يلهم افأكثر لديهم منظور مختلو عن ااخرين وذلك نتيجة لتح ل التدقيو الداخليدورات في مجا

 من  يرهم.أكثر بدورات متخااة ومتعددة  علع الكم الكبير التحاقهم
 

 التدقيق مجال في التدريبية الدورات عدد –" األحادي التباين" اختبار نتائج(: 4.26) جدول
 الداخلي

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
 3-1 ل يوجد .(

 فأكثر 4 دورات

المخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم 
 0.002* 7.625 2.62 2.58 1.31 المحتملة. تجاوزاتالبشرية وال

 0.012* 5.017 2.98 2.36 1.54 المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.

المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات 
 0.002* 7.621 2.94 2.35 1.54 ااقتاادية.

المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة 
 0.025* 4.120 3.00 2.70 1.93 وممارسات األعمال.

 0.002* 7.416 2.89 2.51 1.60 جميع المجالت معا

 .α≤  0.05الطرق بين المتوسطات دال إحاائيًا عند مستوى دالة  *    

 
 

( بين متوسطات آراء المبحوثين α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )
مدى استخدام التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في الجامعات والكليات المتوسطة حول 

عدد الدورات التدريبية في مجال  تعزى إلى من وجهة نظر المدققين الداخليينفي قطاع غزة 
 إدارة المخاطر.

 أكبر" األحادي اختبار "التباينالمقابلة  (.Sig)أن القيمة ااحتمالية ( 4.27جدول   يوضت
" وبذلك  المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة وممارسات األعمال لمجال " 0.05من مستوى الدالة 

يمكن استنتاج أنه ا توجد فروق ذات دالة إحاائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 
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مجاات ي الأما بالنسبة لباقإدارة المخاطر. هذا المجال تعزى إلع عدد الدورات التدريبية في مجال 
وبذلك  0.05أقل من مستوى الدالة  (.Sig)فقد تبين أن القيمة ااحتمالية  والمجاات مجتمعة معا،

يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات دالة إحاائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه 
المجاات والمجاات مجتمعة معا تعزى إلع عدد الدورات التدريبية في مجال إدارة المخاطر وذلك 

لذين أن المدققين ابكن تطسير هذه النتيجة ويم .دورات فأكثر 4الذين حالوا علع  لاالت المدققين
وذلك عن ااخرين يهم منظور مختلو لد فأكثر في مجال إدارة المخاطر دورات 4حالوا علع 

 رهم.من  ي أكثرومتعددة بدورات متخااة  التحاقهملكم الكبير نتيجة لتحايلهم علع ا

 
 إدارة مجال في التدريبية الدورات عدد –" األحادي التباين" اختبار نتائج(: 4.27) جدول

 المخاطر

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

مة 
لقي
ا

 
ة )

مالي
لحت

ا
S

ig
). 

 ل يوجد
1-3 

 فأكثر 4 دورات

المخاطر المرتبطة بالموظطين وأخطائهم 
 0.013* 4.898 3.21 2.44 1.65 المحتملة. تجاوزاتالبشرية وال

 0.040* 3.540 3.28 2.31 1.81 بالتكنولوجيا.المخاطر المرتبطة 

المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة 
 0.014* 4.825 3.17 2.33 1.80 والتقلبات ااقتاادية.

المخاطر المرتبطة بممارسات اإلدارة 
 0.057 3.105 3.39 2.60 2.16 وممارسات األعمال.

 0.011* 5.111 3.28 2.43 1.88 جميع المجالت معا

 .α ≤ 0.05الطرق بين المتوسطات دال إحاائيًا عند مستوى دالة  *    
 
 
 
 
 
 



75 
 

 
 
 
 

 
 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 النتائج  5.1
 من خالل نتائج التحليل اإلحصائي يمكن الخروج بعدة نتائج أهمها:

 المخةةاطربعين ااعتبةةار  والكليةةات المتوسةةةةةةةةةةةةةطةةةلجةةامعةةات المةةدققين الةةداخلين في ايةةأخةةذ  .1
 .متوسطة المحتملة بدرجة تجاوزاتالبشرية وال المرتبطة بالموظطين وأخطائهم

 المخةةاطربعين ااعتبةةار  لجةةامعةةات والكليةةات المتوسةةةةةةةةةةةةةطةةةالمةةدققين الةةداخلين في ايةةأخةةذ  .2
 .بدرجة متوسطة المرتبطة بالتكنولوجيا

 المخةةاطربعين ااعتبةةار  والكليةةات المتوسةةةةةةةةةةةةةطةةةلجةةامعةةات المةةدققين الةةداخلين في ايةةأخةةذ  .3
 .متوسطةبدرجة  المرتبطة بالبيئة المحيطة والتقلبات ااقتاادية

 المخةةاطربعين ااعتبةةار جةةامعةةات والكليةةات المتوسةةةةةةةةةةةةةطةةة المةةدققين الةةداخلين في اليةةأخةةذ  .4
 .درجة كبيرةب ممارسات اإلدارة وممارسات األعمالالمرتبطة ب

بين متوسطات آراء المبحوثين  (α≤  0.05)توجد فروق ذات دالة إحاائية عند مستوى  .5
مةةدى اسةةةةةةةةةةةةةتخةةدام التةةدقيو الةةداخلي المبني علع المخةةاطر في الجةةامعةةات والكليةةات حول 

 تعزى إلع العوامل الشخاية المتوسطة في قطا   زة من وجهة نظر المدققين الداخليين
التدريبية في مجال التدقيو الداخلي، الدورات التدريبية الشةةةةةةةةهادات المهنية، عدد الدورات  

 (.في مجال إدارة المخاطر
بين متوسةةةةةةةةةةطات آراء  (α≤  0.05)توجد فروق ذات دالة إحاةةةةةةةةةةائية عند مسةةةةةةةةةةتوى ا  .6

مةدى اسةةةةةةةةةةةةةتخةدام التةدقيو الةداخلي المبني علع المخةاطر في الجةامعةات المبحوثين حول 
امل تعزى إلع العو  نظر المدققين الداخليين والكليات المتوسةةةةةةةةطة في قطا   زة من وجهة

 (.العمر، الجنس، المؤهل العلمي، التخاص العلمي، سنوات الخبرةالشخاية  

 التوصيات 5.2
 من خالل التحليل اإلحصائي يمكن الوصل إلى عدة توصيات أهمها:

علع  في مجال التدقيو المبني تدقيو الداخليال ضرورة عقد دورات تدريبية لموظطي أقسام .1
 المخاطر للحاول علع شهادات الخبرة الالزمة.

خراج األجهزة واألدوات الشةةةةةةخاةةةةةية  ين الداخليينتأكد المدققضةةةةةةرورة  .2 من عملية إدخال وا 
 دخولهم وخروجهم من المؤسسةللطلبة عند 
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 سة.سمن سالمة وفعالية البرامج المضادة للطيروسات في المؤ ضرورة اهتمام المدققين  .3
ضةةةةةةةةرورة تأكد المدققين الداخليين من سةةةةةةةةالمة وفعالية وكطاية اإلجراءات الالزمة لمكافحة  .4

 تحده.الطيضانات والبراكين والزازل واألمطار الوزيرة التي قد 
ضةةرورة تأكد المدققين الداخليين من أن اإلدارة تسةةتطيع الحاةةول علع المعلومات الكافية  .5

 عن المؤسسة. لمراقبة رضا أو عدم رضا الموظطين
 من مراقبة نتائج تحليالت المخاطر.ضرورة تأكد المدققين الداخليين  .6

 اسات المستقبليةالدر  5.3
الداخلي المبني علع المخاطر في الجامعات  مدى اسةةةةةةةةةةةةةتخدام التدقيوإعادة الدراسةةةةةةةةةةةةةة  -1

 سنوات. 5والكليات المتوسطة في قطا   زة بعد 
المخاطر في الجامعات والكليات المتوسطة دور التدقيو الداخلي في رفع كطاءة دائرة إدارة  -2

 في قطا   زة
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 المصادر والمراجع
 
 ولا: المراجع العربيةأ

  .القران الكريم
 

. 1ط .رالقةةائم علع مخةةاطر ااعمةةال حةةداثةةة وتطو التةةدقيو ". (م2009  .إيهةةاب نظمي ،ابراهيم
  .ة المجتمع العربي للنشر والتوزيعمكتب عمان:

 

بة ااقتاادية في منظمات دور المراجعة الداخلية في تطعيل الرقا .(م2005  .علي حجاج ،بكري 
 .110-80، (2 30 ،األزهر المجلة العلمية لكلية التجارة جامعة .األعمال

 المخاطر في المؤسةةةةةةةسةةةةةةةة ااقتاةةةةةةةادية إدارةدور التدقيو الداخلي في  .(م2015  .فتحي، بوزيان
 .بسكرة ،خيضرجامعة محمد  .( ير منشورة ماجستير  رسالة

. 1ط .أاةةةةةةةةةةةةةول المراجعةةة الةةداخليةةة مةةدخةةل عملي تطبيقي .(م2010 حةةامةةد. وجةةدي  ،حجةةازي 
 .دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع: اإلسكندرية

ة بحوه ودراسةةةةةةات لتطوير مهنة مراجعة الحسةةةةةةابات لمواجه .(م2006  .يوسةةةةةةو محمود ،جربو 
  مكتبة الطالب الجامعي.:  زة .1ط .المشكالت المعاارة

اإلطار النظري في  أسةةةةةةةاسةةةةةةةياتوأهدافها: الداخلية  المراجعة .(م2003 . يوسةةةةةةةو محمود ،جربو 
  .مكتبة الطالب الجامعي:  زة .2ط .مراجعة الحسابات

 .مطبعة أبناء الجراح .  زة:2ط .القواعد المنهجية لبناء ااستبيانم(. 2010الجرجاوي، زياد.  

 .2ط .بنوك(-شةةةةةةةةةةةةةركةةات-إدارات-أفرادإدارة المخةةاطر  " .(م2007  .طةةارق عبةةد العةةال ،حمةةاد
 التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع.  دار :اإلسكندرية

 .1ط .في الماةةةةةار  وتطبيقات الحكومة حكومة الشةةةةةركات. (م2005  .عبد العال طارق  ،حماد
 التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع.  دار :اإلسكندرية

مطةاهيم حةديثةة في الرقةابةة المةاليةة الةداخليةة في القطةا  العةام . (م2010  .خةالةد را ةب ،الخطيةب
 ر.مكتبة المجتمع العربي للنش . عمان:2. طوالخاص
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دراسةةةة حالة مؤسةةةسةةةة  :ةمخاطر المؤسةةةسةةة إدارةدور التدقيو الداخلي في  .(م2012 رحو.  ،خيرة
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 .دار وائل للنشر والتوزيع . عمان:3ط

يةة أجهزة التةدقيو الةداخلي في الجةامعةات األردنيةة لفةاع.  (م2005 . محمةد يةاسةةةةةةةةةةةةةين ،الرحةاحلةة
 ،المجلة األردنية في إدارة األعمال .ةالرسمية والخااة في ظل معايير التدقيو الداخلي الدولي

1 1)، 59-77. 

 التدقيومعايير أثر التدقيو الداخلي علع إدارة المخاطر في ضةةةةةةوء  .(م2012  .ايهاب ،رضةةةةةةوان
  ير منشةةةةةةةورة(. ماجسةةةةةةةتير  رسةةةةةةةالة دراسةةةةةةةة حالة البنوك الطلسةةةةةةةطينية في قطا   زة ة:الدولي

 ،  زة.الجامعة اإلسالمية

 :المؤسسات ااقتاادية يدور التدقيو الداخلي في إدارة المخاطر ف .(م2015 عمراوي.  ،سعيدة
 خيضةةر،جامعة محمد   ير منشةةورة(. ماجسةةتير  رسةةالة .لعينة من المؤسةةسةةات ميدانيةدراسةةة 
 بسكرة.

دار التعليم : اإلسةةةةةةكندرية. 1ط .الرقابة والمراجعة الحديثة .(م2013 شةةةةةةحاتة، السةةةةةةيد، شةةةةةةحاتة. 
 . الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع

دور التدقيو الداخلي تقييم فاعلية إدارة المخاطر في شةةةةةةةركات التأمين  .(م2013  .مريد ،شةةةةةةةراب
 ،  زة.الجامعة اإلسالمية  ير منشورة(. ماجستير  رسالة العاملة في فلسطين

 يونيو 5. تاريخ ااطال : التدقيو الداخلي المبني علع المخاطر .(م2011 ، أشر . شعراوي 
 .ashraf.pdf-12-http://iiauae.org/pdf/26/2011 م، الموقع:2016

زة  مدى فاعلية التدقيو الداخلي في الجامعات الطلسةةةةةطينية بقطا   .(م2009  .عاةةةةةام ،الطويل
 زة.،  الجامعة اإلسالمية  ير منشورة(. ماجستير  رسالة ةفي ظل معايير التدقيو الدولي

: األردن. 4ط. الناحية النظرية والعملية :علم تدقيو الحسةةةةةةةةةةابات .(م2007 أمين. خالد  عبد  ،
 للنشر والتوزيع.دار وائل 

http://iiauae.org/pdf/26-12-2011/ashraf.pdf
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 دار الطكر للنشر والتوزيع.عمان:  .1. طبهوأدواته وأسالي

 رسةةةةةةةةةالة  لكترونية وسةةةةةةةةةبل تطويرهواقع نظام الرقابة اإلدارية اإلم(. 2015العرايشةةةةةةةةةي، حسةةةةةةةةةن.  
 . أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،  زة.ماجستير  ير منشورة(

 رسةةالة ماجسةةتير  ير  دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطرم(. 2005قريط، عاةةام نعمة.  
 منشورة(. جامعة دمشو، سوريا.

دور وظيطة التدقيو الداخلي في ضةةةةبط األداء المالي  .(م2007 . يوسةةةةو سةةةةعيد يوسةةةةو ،المدلل
 ،  زة.الجامعة اإلسالمية ير منشورة(.  ماجستير  رسالة واإلداري 

المخةةاطر في الماةةةةةةةةةةةةةةار   إدارةدور المةةدقو الةةداخلي في تطعيةةل  .(م2011  .إبراهيم ،المةةدهون 
 ،  زة.الجامعة اإلسالمية  ير منشورة(. ماجستير  رسالة العاملة في قطا   زة

. عمان: 1ط .علم تدقو الحسةةةةةابات النظري  .(م2011  .عمر ،وزريقات ،وكلبونة ،رأفت ،محمود
 والتوزيع والطباعة.دار المسيرة للنشر 

. عمان: دار الميسةةةرة 2. طأثر التدقيو الداخلي علع إدارة المخاطرم(. 2012موسةةةع، شةةةقيري.  
 للنشر والتوزيع.

لتحقيو  six-sigmaمدى اسةةةةةةةتخدام معايير منهج سةةةةةةةيجما سةةةةةةةتة  .(م2012 . جيهان ،أبو ناهية
 ،  زة.الجامعة اإلسالمية  ير منشورة(. ماجستير  رسالة التدقيو الداخلي جودة

 

دار عمان:  .1ط .تدقيو الحسةةةةةةةةةةةةةابات اإلطار النظري  .(م2012  .هاني ،العزب ،إيهاب ،نظمي
 والتوزيع. وائل للنشر

دراسةةةةةةة عينة من  :دور التدقيو الداخلي في إدارة المخاطر الماةةةةةةرفية .(م2013 مرابطي.  ،نوال
 .ورقلة، جامعة قاادي مرباح  ير منشورة(. ماجستير رسالة  البنوك لواية ورقلة
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 (1ملحو رقم  
 ستبانة الدراسةا

 
 

 

 

 
 

 استبانة
مدى استخدام التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في الجامعات 
 والكليات المتوسطة في قطاع غزة من وجهة نظر المدققين الداخليين

 األخ الكريم / األخت الكريمة ..
 السالم عليكم ورحمة   وبركاته .. وبعد ..

التعر  علع مدى اسةةةةةتخدام التدقيو الداخلي المبني علع المخاطر في تهد  هذه ااسةةةةةتبانة إلع 
الجامعات والكليات المتوسةةةةةةةةةةةةةطة في قطا   زة من وجهة نظر المدققين الداخليين، وذلك كبحه 

 يساعد في فهم منهجية التدقيو المبني علع المخاطر.
ي سةةةةةةةبة والتمويل فوقد تم تاةةةةةةةميم ااسةةةةةةةتبانة المرفقة من أجل إتمام رسةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةتير في المحا

 الجامعة اإلسالمية بوزة.
إن تعاونكم معنا يعزز البحه العلمي في فلسةةةةةةةةةةطين، ويسةةةةةةةةةةاعد في بيان مدى اسةةةةةةةةةةتخدام التدقيو 
الداخلي المبني علع المخاطر في الجامعات والكليات المتوسةةةةةةةةةطة في قطا   زة، لذلك نرجو من 

 .وعية للواول إلع نتائج واقعيةسيادتكم التكرم باإلجابة علع أسئلة ااستبانة بدقة وموض

 شاكراا لكم حسن تعاونكم
                                                                                                              

                                                                                                          الباحث:  
ناأحمد إياد أبو شعب

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 ة التـــجــــــــــــــــــارةــــــــــــــــــليـك

 ماجستير محاسبة وتمويل

 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 
Faculty of Commerce 
Master of Accounting & Finance  
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 القسم األول: 
 المكان المناسب:( في   xيرجع التكرم بوضع إشارة    

 
 العمر -1

         40أكثر من                  40-30من                   30أقل من        
 

 المؤهل العلمي -2
 بكالوريوس                      ماجستير                   دكتوراه          

 
 لتخصص العلميا -3

 ..........حددها علوم مارفية             إدارة أعمال            أخرى    محاسبة               
 
 سنوات الخبرة  -4

 15أكثر من           15إلع 11من           10إلع  5سنوات          من 5أقل من       
 

 الشهادات العلمية -5
 PCPAمحاسب قانوني عربي فلسطيني شهادة            CPAشهادة محاسب قانوني معتمد       
 ..أخرى حددها...........           ACPA    شهادة محاسب قانوني عربي       

 
 دورة   عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال التدقيق الداخلي:           -6
 
 عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال إدارة المخاطر:             دورة -7
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 القسم الثاني:
(" وأقلها "معدومة 5الدرجات "كبيرة جداا )( أمام اإلجابة التي تمثل رأيكم  علماا بأن أعلى xيرجى وضــع إشــارة )

 (" وما بينهما يتسلسل حسب درجة القوة.1)
 

أولا: يأخذ المدققون الداخليون في الجامعات والكليات المتوسطة بعين العتبار المخاطر المرتبطة بالموظفين 
 المحتملة. تجاوزاتوأخطائهم البشرية وال

 

 
 ثانياا: يأخذ المدققون الداخليون في الجامعات والكليات المتوسطة بعين العتبار المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا

يقوم المدققين الداخليون بالتأكد من سةةةةةالمة األنظمة  -1
 والبرامج المخااة لمكافحة ااختراقات والسرقة.

     

 السؤال التسلسل
 درجة الموافقة

كـــبـــيـــرة 
 جداا 

 معدومة قليلة متوسطة  كبيرة

خراج األجهزة  -1 يتم التةةةةأكةةةةد من عمليةةةةة إدخةةةةال وا 
واألدوات الشةةةةةةةةةةةةةةةةخاةةةةةةةةةةةةةةةةيةةة للطلبةةة عنةةد دخولهم 

 وخروجهم من المؤسسة.

     

يقوم المةةدققون الةةداخليون بةةالتةةأكةةد من إجراءات  -2
الطحص ومتةةةةابعةةةةة الطحص وتقييم اةةةةةةةةةةةةةةةةالحيةةةةة 

 للتعر  علعاألجهزة اإللكترونية المخاةةةةةةاةةةةةةة 
 .األجهزة والمعدات عند خروجها من المؤسسة

     

يقوم المدققون الداخليون بالتأكد من اةةةةةةةةةةةةالحية  -3
وفعالية عمل الكاميرات المخاةةةةةةةةاةةةةةةةةة لمكافحة 

 عمليات السرقة في المؤسسة.

     

يأخذ المدققون الداخليون بعين ااعتبار أخطاء  -4
  يرالبيانات الناتجة عن النسةةةةةةةةةةةةةةةةيان أو الخطأ 

 المقاود لدى الموظطين.

     

يطحص المةةةدققون الةةةداخليون إجراءات الحمةةةايةةةة  -5
 الالزمة ضد السرقة وحاات السطو.

     

يتحقو المدققون الداخليون من سةةةةةةةةةةالمة وفعالية  -6
اإلجراءات الالزمة لضةةةةةةةةةةةةةةةةمان اسةةةةةةةةةةةةةةةةترداد العهد 

 الموجودة لدى الموظطين المنتهية خدمتهم.

     

التدقيو الداخلي بتقييم احتماات يهتم نشةةةةةةةةةةةةةةةةةاط  -7
وقو  التزوير أو ااحتيةةال وكيطيةةة مواجهةةة هةةذه 

 ااحتماات.
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 السؤال التسلسل
 درجة الموافقة

كــــبــــيــــرة 
 معدومة قليلة متوسطة كبيرة جداا 

يتأكد المدققون الداخليون من سةةالمة وفعالية البرامج  -2
 .المضادة للطيروسات

     

يقوم المةةدققون الةةداخليون بةةالتةةأكةةد من وجود نسةةةةةةةةةةةةةةةخ  -3
 للبيانات خوفًا من اختراقها أو تلطها.احتياطية 

     

يتحقو المةةةةةةدققون الةةةةةةداخليون من وجود المولةةةةةةدات  -4
الكهربةةائيةةة ومةةدى جةةاهزيتهةةا للعمةةل بكطةةاءة وفعةةاليةةة 

 أثناء انقطا  التيار الكهربائي.

     

يتم التأكد من إلواء الاةةةةةةالحيات المختلطة الممنوحة  -5
 إنهةةةةةاءللموظطين بعةةةةةد تويير منةةةةةااةةةةةةةةةةةةةةةبهم أو بعةةةةةد 

 خدماتهم.

     

ت المتعلقة بأمن معلوما تيوجد تقييم دوري للممارسا -6
المؤسسة واقتراح التوايات الالزمة بتحسين وتعزيز 

 الضوابط الرقابية لحماية المعلومات.

     

يوجةةةةد تقييم لطةةةةاعليةةةةة إجراءات الوقةةةةايةةةةة من حةةةةاات  -7
التعةةةةةةدي علع أمن المعلومةةةةةةات التي حةةةةةةدثةةةةةةت في 

 والمحاوات المتوقع حدوثها مستقباًل.الماضي 

     

يتم عةةادة العمةةل علع حمةةايةةة المعلومةةات علع عةةدة  -8
مسةةةتويات في المؤسةةةسةةةة مثل وضةةةع  ر  حاسةةةوب 

 أو تخزين البيانات في الطوابو العليا.

     

 
ئة المرتبطة بالبيثالثاا: يأخذ المدققون الداخليون في الجامعات والكليات المتوســــــــطة بعين العتبار المخاطر 

 المحيطة والتقلبات القتصادية.
 

يتأكد المدققون الداخليون من مدى مقدرة المنشاة علع  -1
التعةةامةةل مع التويرات في أسةةةةةةةةةةةةةةةةعةةار العمالت وتكوين 
المخاةةاةةات ضةةد الخسةةائر المحتملة نتيجة التويرات 

 .في األسعار

     

يتحقو المةةدققون الةةداخليون من قيةةام قسةةةةةةةةةةةةةةةةم المخةةازن  -2
بااحتطاظ بمواد أو بضةةةةةةةةةةةائع أو مسةةةةةةةةةةةتلزمات لمواجهة 

 الضرورة أو لحاات الطوارئ.

     

يقوم المدققون الداخليون بالتأكد من سةةةةةةةةةةةةةةةةالمة وفعالية  -3
وكطةةةايةةةة اإلجراءات الالزمةةةة لمكةةةافحةةةة الطيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانةةةات 
 والبراكين والزازل واألمطار الوزيرة التي قد تحده.
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 السؤال التسلسل
 الموافقةدرجة 

كـــبـــيـــرة 
 جداا 

 معدومة قليلة متوسطة كبيرة

يقوم المةةةةةةدققين الةةةةةةداخليون بةةةةةةالتحقو من وجود  -4
نظام الكشةةو عن الحريو وتتبع المؤسةةسةةة نظام 

 حماية للتعامل مع حاات الحريو.

     

يتم التأكد من اختيار الموقع ااستراتيجي لور   -5
 الحاسةةةةةةةوب لتقليل احتماات لتعرضةةةةةةةها لمخاطر
الناتجة عن الطيضةةةةةانات أو الحرائو أو الضةةةةةرر 

 الناتج عن تسرب المياه.

     

يقوم المةةدققين الةةداخليون بةةالتةةأكةةد من سةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةة  -6
أجهزة التبريةةةةةد والتكييو ومةةةةةدى حطةةةةةاظهةةةةةا علع 

 درجة الحرارة المطلوبة المالءمة.

     

 
بعين العتبار المخاطر المرتبطة بممارســات رابعاا: يأخذ المدققون الداخليون في الجامعات والكليات المتوســطة 

 اإلدارة وممارسات األعمال.
 

يقوم المةةةةةدققون الةةةةةداخليون بةةةةةالتحقو من مةةةةةدى  -1
التزام اإلدارة بالقوانين المعتمدة السةةةائدة في البلد 

  مثل قوانين الضرائب(.

     

يقوم المةةةةةدققون الةةةةةداخليون بةةةةةالتحقو من مةةةةةدى  -2
ة واألنظمة الداخلية المعتمدالتزام اإلدارة باللوائت 

 في المؤسسة.

     

يتأكد المدققون الداخليون من بالتحقو من مدى  -3
التزام اإلدارة بةةالتعليمةةات الخةةااةةةةةةةةةةةةةةةةةة بةةالتوظيو 

 والتعيين في المؤسسة بشكل كطؤ.

     

يقوم المةةةةةدققون الةةةةةداخليون بةةةةةالتحقو من مةةةةةدى  -4
تحقيو اإلدارة لألهةةةةةدا  التي وضةةةةةةةةةةةةةةةةعتهةةةةةا في 

 المستقبلية وتقييم اانحرافات إن وجدت.الخطط 

     

يةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةدقةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةون الةةةةةةةةةةداخةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةون                          -5
بالتحقو من مدى اسةةةةةةةةتجابة اإلدارة للتواةةةةةةةةيات 
الخارجية المعدة بواسةةةةةةةةةةةةةةةطة المدققين والمنظمين 

 لتقوية نظام إدارة المخاطر في المؤسسة.
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 السؤال التسلسل
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداا 

 معدومة قليلة متوسطة كبيرة

يراقةةةةةةةب المةةةةةةةدققون الةةةةةةةداخليون نتةةةةةةةائج تحليالت   -6
 المخاطر.

     

 اإلدارة أن من بالتأكد الداخليون  المدققون  يقوم -7
 الكافية المعلومات علع تسةةةةةةةةةةتطيع الحاةةةةةةةةةةول

الطلبةةة عن  عةةدم رضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أو رضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لمراقبةةة
 .المؤسسة

     

 اإلدارة أن من بالتأكد الداخليون  المدققون  يقوم -8
 الكافية المعلومات علع تسةةةةةةةةةةتطيع الحاةةةةةةةةةةول

الموظطين عن  عدم رضةةةةةةةةةةةةةا أو رضةةةةةةةةةةةةةا لمراقبة
 .المؤسسة

     

يتم التنسةةةةةةةةيو بشةةةةةةةةكل مجدي وفعال داخل قسةةةةةةةةم  -9
 التدقيو الداخلي لتحسين أداء إدارة المخاطر. 

     

 
 
 

 شكراا لتعاونكم
 الباحث
 أحمد أبو شعبان
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 (2رقم  حو مل
 المحكمين بأسماءقائمة 
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