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  ــاءــــــــــدعـ
اللهم إ�ي أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن دعاء ال يسمع، ومن قلب ال " 

  "خيشع، ومن �فس ال تشبع
 بيدك ماضٍ يف إ�ي عبدك وابن عبدك وابن أمتك �اصييتاللهم "

أو أ�زلته يف  حكمك عدلٌ يف قضاؤك أسـألك بكل اسم هـو لك مسيت به �فسك
عندك أن  كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به يف علـم الغيب

تفتح علي فتوح العارفني حبكمتك وأن تنشر علي من خزائن 
 ا ذا اجلاللوذكر�ي من العلـم ما �سيت يا فتاح يا عليم يا خبري يا حكيم ي رمحتك

قوة إال با  واإلكـرام سبحان ا واحلمد  وال إله إال ا وا اكرب وال حول وال
ودهر  العلي العظيم عدد كل حرف كُتِب ويكتَب إىل أبد اآلبدين

ر بالكتاب بصريالداهرين يا أرحم الرامحني يا رب العاملني اللهم �و 

  وي به عزمي حبولك وقوتك واشرح به صـد ري وأسرع به فهمي وق
  

  .قـوة إال بك فإ�ه ال حول وال
  
  



د  

  اإلهـــداء

  
  إخالصاً ووفاء............. إلى كل من علمني حرفاً 

  

  يرحمه اهللا.................  إلى روح والدي الغالي 

  

  حباً وإخالصاً................... إلى والدتي العزيزة 

  

   التي صبرت وأوفت..................  إلى زوجتي 

  

  أملي ورجائي.................... إلى أبنائي األحباء 

  

  األعزاء................ ........إلى أخوتي وأخواتي 

  

  األعزاء............... .................إلى زمالئي 
  

  

   ثمرة جهدي هذا ،،،جميعاًأهدي إليكم 
  

  منتصر أحمد حجازي/ الباحث

  



ه  

  شكر وتقدير
  

اهللا الرحمن الرحيم والحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم األتمان األكمان على            بسم  

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد يا من علم األنبياء المرسلين، اللهم لـك                 

د الحمد يا من علم المالئكة المقريين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين ، اللهم لك الحم                 

يا من علم األولياء والصالحين ، صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبـي األمـي                 

  .وعلى آله وصحبه وسلم سالماً كثيرا  وبعد

  انه لمن دواعي سروري وسعادتي من إنجاز هذا البحث وبتوفيق مـن اهللا عـز وجـل                 

   هينشـا علـي عبـداهللا     / الدكتور  أن أسجل إجالالً وعرفاناً بالفضل ألستاذي الفاضل األستاذ         

الذي تفضل بعلمه الوفير وجهده الصادق المتواصل في العطاء باإلشراف على هـذه الرسـالة               

وتقديم التوصيات الرشيدة، واآلراء السديدة في إثراء خبراتي العلمية والعمليـة بـارك اهللا فيـه        

  .وجعله في ميزان حسناته

األستاذ الـدكتور يوسـف     مناقشة األفاضل   وأتقدم بوافر التقدير وعظيم االمتنان للجنة ال      

 الذين شرفوني بقبول مناقشة الدراسة لدورهم الكبير فـي أثـراء             سالم حلس  رجربوع والدكتو 

  .رتهمخب الدراسة من علمهم وءواغنا

 لما قدمه لي من جهد في تـدقيق         عبدالرحيم حمدان / األستاذ الدكتور وأتقدم بالشكر إلى    

/ حسام أبو شاويش، واألستاذ   / غسان الدلو، واألستاذ  / واألستاذة ،   االستبانة من الناحية اللغوي   

 لما قدموه جميعاً من دعم وجهد لمساعدتي في ترجمـة           ميرفت راضي / عاهد سرحان، األستاذة  
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  ملخص الرسالة                                  

 هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثر المراجعة الداخلية كعلم وكمهنة بـالتغيرات            

الجوهرية المستمرة في بيئة النشاط االقتصادي ، وفى ظل االتجاه المتزايد نحـو تطبيـق إدارة                

الجودة الشاملة بالشركات كوسيلة مقترحة للتكيف مع المتغيرات الحديثة ، وكمـصدر حيـوي              

لتحقيق ميزة تنافسية في ظل عولمة األسواق ، والتعرف على الوظـائف والمهـام المـستحدثة                

لداخلية في ظل البيئة المعاصرة للجودة الشاملة ، ومدى تأثير تطبيق الجودة الـشاملة              للمراجعة ا 

  : في تطويرها وجودة أدائها وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي 
  

  ما هو تأثري تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير وظيفة املراجعة الداخلية يف الشركات الصناعية؟

 الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي كما استخدم أسلوب الحصر           ولتحقيق هدف 

الشامل في توزيع االستبانة التي تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض وتكونت عينة الدراسة مـن               

مراجع )70(فرق المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الحاصلة على االيزو والبالغ عددهم          

ولمعالجة البيانات التي حصل عليها الباحث إحـصائياً        % 90ه بنسبة   استبان)63(حيث تم استرداد  

   .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها.(SPSS)تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية

تأثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على وظائف ومهام المراجعة الداخلية كـأداة لتحقيـق               •

ت المراجعة الداخلية وتحقيق ميزة تنافسية للشركات وذلك من         التحسين المستمر في جودة خدما    

 خالل المهام الجديدة الموكلة للمراجع الداخلي،

 

كما أظهرت الدراسة الدور الجديد للمراجع الداخلي فـي فحـص ومراقبـة المخـاطر                •

لى المحيطة بالشركة سواء أكانت داخلية أو خارجية ذات التأثير على أداء الشركة ، باإلضافة إ              

 .دوره االستشاري في مجال مراقبة ومتابعة تطبيقات إدارة الجودة الشاملة 



س  

التأكيد على دور المراجع الداخلي في مراجعة نظم الجودة الشاملة كإحـدى الوظـائف               •

 .الهامة في ظل بيئة الجودة الشاملة التي تتبناها الشركات

  .ومن أهم ما أوصت به الدراسة 

ين الداخليين يتولى اإلشراف على تنظيم شـئون المهنـة           ضرورة إنشاء معهد المراجع    •

وإصدار معايير تتضمن السلوك األخالقي للمهنة وسبل تطبيقها مع إرساء المـسئولية التأديبيـة              

وضرورة تعميق المفاهيم والمبادئ التي قضت بها المعايير الدولية للمراجعة الداخلية           . ألعضائه

  .ارها األساس الذي تؤدي إلى تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة لدى كافة المراجعين الداخليين باعتب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ع  

Abstract 

This study aimed at investigating how Internal Auditing as a science and 

profession is affected by the continuous changes in the economic activity 

environment.  The increasing tendency to the application of Total Quality 

Management (TQM) in companies is considered as a proposed tool to 

adapt with modern changes and as a vital source to achieve competitive 

advantage in this era of market globalization.  The study also intends to 

identify the functions and duties of Internal Auditing in the contemporary 

environment of Quality Management, and the effects of Quality 

Management application on the improvement of Internal Auditing 

performance through answering the following question: 

What effect does the  application of Total Quality management have 

on improving the function of Internal Auditing in Industrial 

companies?  

For purposes of the study, the researcher used the descriptive analytical             

method to distribute the questionnaires.  The study sample consisted of the 

internal auditing teams totaling (70) auditors in industrial companies 

holding ISO.  63 questionnaires representing 90% of the overall 

questionnaires were returned , The researcher used the ( SPSS ) program to 

presses data . 

  The study concluded with the following findings: 

1. The application of Total Quality Management affects the functions 

of internal auditing as a tool to achieve continuous improvement in the 

quality of internal auditing services and to develop competitive advantage 

in companies through the new duties of internal auditor.   

2. There is a positive correlation relationship between the application 

of Total Quality Management and the consultative role of internal auditor 

which is considered one of the new most important functions of internal 

auditor.   



ف  

3. The study revealed the new role of internal auditor in checking and 

monitoring the internal and the external risks that threaten the company 

and affect its performance. 

4. The study uncovered one of the most important functions in the 

Quality Management environment which is revising the Quality 

Management systems as the study showed a positive correlation 

relationship between the application of Total Quality Management and the 

quality Systems auditing.   

     The study concluded with some recommendations of which the  

     following are the most important: 

1. Establishing an institute of internal auditors to supervise the affairs of 

the profession and issue the standards which consist of the ethics and the 

methods of applying the profession, and the discipline procedures. 

2. Extending the concepts and the principles of the international standards 

of internal auditing to all internal auditors.    
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  مقدمة 1/1

 الصناعة تعتبر حجر األساس في أية عملية تنموية واقتـصادية أو اجتماعيـة              لما كانت 

 من تغير   ناآلشهده  ن ما   فانن هذا البلد من البلدان النامية ،        ألي بلد من بلدان العالم فكيف إذا كا       

طور المتسارع في التكنولوجيا وتزايد تشابك المصالح       في المفاهيم االقتصادية العالمية في ظل الت      

االقتصادية بين دول العالم، والتي تجاوزت  الحدود الجغرافية بما فيها حركة رؤوس األمـوال               

  كل ذلك يستدعي    على األسواق المحلية واإلقليمية    التي انعكست ومصادر الطاقة وانفتاح السوق     

 .)2005شعبان،(  الصناعية إحداث تغيرات في مفاهيم وثقافة الشركات

وقد حظيت فلسفة إدارة الجودة الشاملة على اهتمامات الفكر المحاسـبي واإلداري            "،  هذا

خالل السنوات األخيرة، واحتلت االهتمام األول إلدارات القطاعـات المختلفـة فـي النـشاط               

فقد أصـبح   . ةاالقتصادي، إذ أصبحت تمثل المدخل الحديث المقبول للجودة بالمنشآت االقتصادي         

مؤكداً لغالبية المنشآت أن السبيل المضمون للحصول على ميزة تنافسية أو حتـى البقـاء فـي                 

 والذي يؤثر   األسواق هو التركيز على الجودة الشاملة وإدخالها في التخطيط االستراتيجي للمنشأة          

  )2005،سليمان (" بدوره على وظيفة وأداء المراجعة الداخلية

مستمر يشمل كافـة    و إلى تطوير شامل      متكامل يهدف   مدخل هياملة  إدارة الجودة الش  ف

مراحل ومناحي األداء، ويشكل مسئولية تضامنية لإلدارة العليا واإلدارات واألقسام وفرق العمل            

واألفراد سعياً إلشباع حاجات وتوقعات العميل، ويشمل نطاقها كافة مراحل التشغيل منذ التعامل             

   .)2000مصطفى،( ."ت التشغيل وحتى التعامل مع العميل بيعاً وخدمةمع المورد مروراً بعمليا
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 وظائفها ومهامها وإجراءاتها  لمراجعة و  ا مفهومآثاراً على   وتبعاً لذلك فقد تركت إدارة الجودة         

 ففي ظل بيئة الجودة الشاملة زادت األعبـاء الملقـاة           ، إلى جانب المهام التقليدية    التي تقوم عليها  

 دوره ليواكب كل تغيير في بيئة        بالتالي  وأتسع ،لمراجع الداخلي لخدمة المنشأة ككل    على عاتق ا  

المراجعـة الداخليـة    "ؤثر على استمرارية ونجاح المؤسسة، وذلك باعتبار أن         الجودة الشاملة ي  

وتطـوير عمليـات    ضافة قيمة إلثـراء     إلصمم  م وموضوعي مستقل   واستشاري توكيدينشاط  

 إدارة منظمة لتقيـيم وتطـوير فعاليـة   و بطريقة منهجية أهدافها النجاز وذلك بمساعدتهااإلدارة 

   . )1999،بانجلترا-مجمع المراجعين الداخليين"(السيطرة على العملياتومخاطرها وضوابطها 
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  :مشكلة الدراسة  1/2
لمستمرة في بيئـة النـشاط      تتأثر المراجعة الداخلية كعلم وكمهنة بالتغييرات الجوهرية ا       

ويعتبر االتجاه المتزايد نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمنشآت  كوسيلة مقترحة            . االقتصادي

للتكيف مع التغييرات الحديثة وكمصدر حيوي لتحقيق ميزة تنافسية في ظل عولمـة األسـواق               

ين بالقول بأن هنـاك مولـود       مجاالً جديداً لمهنة المراجعة الداخلية ، وفي ذلك أشار أحد الباحث          

تتطلب ضرورة تحول المراجـع  " يطلق عليه مراجعة أنظمة الجودة ) Breed A New(جديد 

الداخلي التقليدي من نطاق تركيزه على المراقبة الماليـة وااللتـزام بالـسياسات واإلجـراءات               

لجودة الدوليـة   الموضوعة إلى نطاق أكثر حداثة وتالؤماً مع الواقع من حيث متطلبات معايير ا            

  ).1992بيترز ،(أو مع المفاهيم األساسية والمقومات المرتبطة بإدارة الجودة الشاملة ) 9000أيزو (

 التي يمكـن أن يحقـق      قطاع الصناعة في فلسطين من األنشطة الرائدة           هذا ولما كان  

اسـتيعاب   في اإلنتاج مع تماثل في الوحدات وتنوع في األشكال ومقدرة فائقة في              عاليهقدرات  

إلى إمكانيـة المنافـسة فـي        باإلضافةالتقنية العالية وتحقيق مستوى عاٍل من القيمة المضافة ،          

عصر االستراتيجيات التنافسية التي تهدف إلى       خاصة أننا نعيش     .)2006،رجب(األسواق األجنبية   

 تحقيق أعلى مستوى جودة في اإلنتاج والخدمات لكسب األسواق في ضـوء معـايير تحـددها               

 تقديم منتجات ذات جودة عالية لكي تحوز على رضا العمالء، من            بهدفهيئات علمية وعالمية،    

إال أن تحقيق مركـز تنافـسي      رىمن ناحية أخ  تضمن استمراريتها في السوق التنافسية      وناحية  

أفضل يتوقف على جودة تلك المنتجات في المدى البعيد ولكي يتحقق ذلك تحتاج الشركات إلـى                

   .)2002خضر (ادئ الجودة الشاملة في أنشطتها المختلفةتطبيق مب

 األمر الذي يلقي على مهنة المراجعة تحدياً جديداً يتمثل في تطوير آليات عملها واتساع              

  .مجاالته لتشمل مراجعة متطلبات الجودة الشاملة 
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  .  الدراسةولكل ما سبق فأن هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن التساؤل الرئيسي لمشكلة 

  ما هو تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تطوير وظيفة المراجعة الداخلية في الشركات؟ -

  .ومن هذا السؤال الرئيسي للمشكلة تتفرع األسئلة التالية 

  .هل يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة واستقاللية قسم المراجعة الداخلية.  1

تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطوير نوعية الخدمات للمستفيدين         هل يوجد عالقة ارتباط بين    .  2

 .منها

 .هل يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وفعالية التقارير.  3

 .هل يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطوير أداء المراجع الداخلي.  4

دارة الجودة الشاملة والوظيفة االستشارية لقـسم المراجعـة   تطبيق إ  هل يوجد عالقة ارتباط بين    . 5

 .الداخلية

  .يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومراجعة إدارة المخاطر  هل. 6

   .هل يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومراجعة نظم الجودة. 7

  

  :فرضيات الدراسة  1/3

 .رتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وجودة المراجعة الداخلية يوجد عالقة ا .1

  :ويشتق من تلك الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 

  .يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة واستقاللية قسم المراجعة الداخلية - أ

 .الخدمات للمستفيدين منهايوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطوير نوعية  - ب

 . وفعالية التقاريرالشاملةيوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة  - ت

 .يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطوير أداء المراجع الداخلي - ث
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 ستـشارية لقـسم المراجعـة     تطبيق إدارة الجودة الشاملة والوظيفة اال       يوجد عالقة ارتباط بين    . 2

 .الداخلية

  .يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومراجعة إدارة المخاطر  . 3

  .يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومراجعة نظم الجودة . 4

يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية حول تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تطوير . 5

-المسمي الوظيفي–اجعة الداخلية في الشركات يعزى إلي كل من  المؤهل العلمي وظيفة المر

  .الجنس-سنوات الخبرة
  

  :أهداف الدراسة 1/4

  -:األتيتهدف هذه الدراسة لتحقيق 

التعرف على المبادئ األساسية التي تهدف إليها إدارة الجودة الشاملة وانعكاسـاتها علـى               .1

  .تطوير مهام المراجعة الداخلية

تعرف على المهام والوظائف المستحدثة للمراجعة الداخلية في ظل البيئة المعاصرة للجودة            ال .2

  .الشاملة

 المراجعة الداخليـة     الدور الذي يجب أن تقوم به      زيادة فاعلية اآلليات الالزمة ل  التعرف على    .3

 .في ظل البيئة المعاصرة للجودة الشاملة
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  :أهمية الدراسة 1/5

راسة من خالل الدور الذي تقوم به المراجعة الداخليـة باعتبارهـا            تظهر أهمية هذه الد   

دعامة أساسية وجهة رقابية داخلية توفر لمجالس إدارات الشركات المعلومات التي تساعد على              

مراقبة جميع أنشطتها والتي تتطلب ممارسة مهامها بكفاءة وفاعلية في ظـل البيئيـة التنافـسية              

  من سمات العصر، األمر    الجودة الشاملة والتي أصبحت سمة    المعاصرة وخاصة في ظل تطبيق      

عكس آثاره على تطوير وظائف هذه المراجعة ويعمل على الرفع من كفاءتها ودورها في               ين الذي

تطوير أداء المؤسسة المالي والفني بما يحقق مقومات تقدمها ونجاحها واسـتمرارية وجودهـا              

دراسة تعمل على إبراز المهام والوظائف الملقاة على         لذلك فإن هذه ال    ،ودعمها لالقتصاد الوطني  

إلى الدور الجديد الذي يتالءم     ي  تلعبه    ها التقليدي الت  من دور عاتق المراجعة الداخلية لكي تخرج      

عكس ايجابياً على زيادة فاعلية الشركات ودورها في تنمية         ينمما  والبيئة التنافسية وثقافة الجودة     

  .ام المجتمع واالقتصاد بشكل ع

 :حدود الدراسة 1/6

) ISO(علي شهادة الجودة الدوليـة       الدراسة على الشركات الصناعية الحاصلة       أجريت

  .في قطاع غزة

  : وعينتهامجتمع الدراسة  1/7

على كافة اإلفراد المؤهلين للقيام بإعمال مراجعة أنظمة الجـودة           يشمل مجتمع الدراسة  

 فـي قطـاع     9001/2000  شهادة الجودة الدولية   الحاصلة على الشاملة في الشركات الصناعية     

  :فإن عينة الدراسة تشمل كافة أفراد المجتمع وهم كاآلتي غزة
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  )1-1(جدول رقم 

  المؤهليناألفراد عدد  اسم الشركة

   الجودةأنظمةلمراجعة 

 ISOسنة الحصول على 

  2001  15  شركة مصانع العودة

  2002  12  شركة معامل الشرق األوسط

  2002  10  يسي للفلينشركة الرد

  2005  18  شركة الحداد إخوان

  2005  15  شركة السوسي لألثاث

    70  المجموع

  

  : وأدواتهامنهجية الدراسة 1/8

 المعلومـات   من خالل  على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المشكلة         تعتمد الدراسة 

ثانوية من مصادرها سـواء      جمع المعلومات ال   حيث تم   التي تم الحصول عليها    الثانوية واألولية 

 يـتم سـوف    كما   ، باإلضافة إلى استخدام شبكة االنترنت     ،أكانت منشورات أو دوريات أو كتب     

 للتحليـل اإلحـصائي علـى البرنـامج       ) االستبانة المعدة لهذا الغرض   (إخضاع البيانات األولية    

SPSS .  
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  -:الدراسات السابقة 1/9

  :الدراسات العربية: 1/9/1

  ". بعنوان المراجعة اإلدارية ودورها في ترشيد القرارات اإلدارية ) " 1974هالل،( دراسة . 1

 خاصة في مجاالت المراجعـة       بيان االتجاهات الحديثة في المراجعة     هدفت الدراسة إلى  

تحديد المركـز   لمفهوم المراجعة اإلدارية و   رسم إطار جديد    ودورها في    فوائدها   اإلدارية وبيان 

 ودوره فـي     للمراجـع   اإلدارية، وبيان التأهيل العلمي المطلـوب      ةي للمراجع القانوني والتنظيم 

  : عدة نتائج أهمها إلىصت الدراسةلخلعليا من بين البدائل المختلفة، وقد  اإلدارة اتترشيد قرارا

يق أهداف جديدة إضـافة     قلمراجعة الداخلية تستهدف تح   لأن المراجعة اإلدارية هي تطوير       •

 .ية للمراجعة الداخلية  األهداف التقليدىإل

 ن تقييم األداء عملية ضرورية وأساسية في المراجعة اإلدارية  أ •

ن المراجعة اإلدارية هي الوظيفة المنتظرة والمستقبلية للشركة واعتبارها الضوء األحمر            أ •

الضعف أو   مواطن   يجذب نظر اإلدارة واهتمامه إلى     خريطة تنظيم المشروع و    ىالتي يتحرك عل  

 وهـي بـذلك تقـود       ،ما يمكن اإلدارة من اتخاذ القرار الرشيد      باألنشطة  وعمال  األقصور في   

 أهدافها المنتظرة التي ترضي اإلدارة وأصحاب المشروع والعـاملين والمجتمـع            ىالشركات إل 

 .بصفة عامة

 مدخل لتحسين جـودة المنـتج فـي         –إدارة الجودة الكلية    ): "1996،حجازي( اسةدر .2

  ". جمهورية مصر العربيةصناعة الغزل والنسيج في

هدفت الدراسة إلى تحديد وتوثيق اإلطار الفكري والفلسفي لمدخل إدارة الجودة الكليـة                     

باعتباره اتجاهاً حديثاً في مجال إدارة األعمال وكأسلوب إداري يهدف إلى التحسين والتطـوير              
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 مختلـف المفـاهيم     المستمر للجودة واإلنتاجية وأداء المنظمة ككل وذلك مـن خـالل طـرح            

  .واإلسهامات التي قدمها الرواد األوائل لهذا المدخل

تمثلت أهم النتائج في أن شركات الغزل والنسيج موضوع الدراسة لم تحصل علي  متطلبات                 

والتي تعتبر بمثابة الخطوة األولى     ) األيزو(التأهيل للحصول على إحدى شهادات الجودة العالمية        

إدارة الجودة الكلية حيث لم تقم أية شركة حتى اآلن بخطوات جادة في             على طريق األخذ بمدخل     

سبيل إعداد بنيتها الداخلية والتنظيمية وإحداث التطويرات الالزمة للتقدم والحصول على إحـدى             

  .هذه الشهادات

تطوير مهام المراجع الداخلي في ظل متطلبات معـايير         "بعنوان  )1997السوافيري،( دراسة. 3

 ) ".9000أيزو (ولية الجودة الد

،وكذلك عرض  " 9000أيزو  "هدفت الدراسة إلى عرض وتحليل معايير الجودة الدولية             

وتحليل معايير اإلطار الفكري والفلسفي لمفهوم إدارة الجودة الشاملة على اعتبـار أن تطبيقـه               

قات تبادلية هادفة   يضمن توافر البيئة الثقافية المالئمة لتطوير وتحسين الجودة الشاملة، وبناء عال          

بين المنظمة من ناحية وبين العمالء الداخليين والخارجيين من ناحية أخـرى ومـع المـوردين             

وزيادة فعاليـة   . الداخليين والخارجيين من ناحية ثانية، ومع العاملين بصفة عامة من ناحية ثالثة           

فـي  " 9000األيـزو "دور مراجع الحسابات نحو تقارير جودة المنتجات بما يتالءم مع متطلبات            

  .ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة

وتوصلت الدراسة إلى إن  إدارة الجودة الشاملة بصفة عامة تؤثر في المراجعة كونهـا                   

. أحد العلوم االجتماعية من ناحية وكمهنة مرتبطة بأية تطورات في المجتمع من ناحية أخـرى              

عة الداخلية التقليدية مع المفاهيم الحديثـة       وأظهرت الدراسة القصور وعدم مالءمة طبيعة المراج      

والمتطورة لكل من معايير الجودة الدولية ومفهوم إدارة الجودة الشاملة، وأشارت الدراسة إلـى              
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ضرورة تغيير اإلطار التقليدي للمراجع الداخلي والتحول من نطاق المراجعة المالية ومراجعـة             

لوائح والقوانين إلى إطار أكثر تجاوباً مـع مفـاهيم    والقواعد والتااللتزام بالسياسات واإلجراءا  

  .مراجعة أنظمة الجودة

مدخل إدارة الجودة الشاملة لتحسين كفاءة وفعاليـة        "بعنوان  ): 1999،سيدي( دراسة   .4

 ".إدارة المراجعة الداخلية

 هدفت الدراسة إلى بيان ما إذا كانت إدارة المراجعة الداخلية في الشركات الحاصلة على                    

شهادة الجودة الدولية تطبق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على مستوى كل متغير أو على مستوى               

إجمالي المتغيرات في أداء مهامها وما إذا كانت إدارة المراجعة الداخليـة تـستخدم مواردهـا                

تواجه البشرية والمادية أفضل استخدام طبقاً لما هو متوقع منها وبيان ما إذا كانت التحديات التي                

حيث . إدارة المراجعة الداخلية تتطلب استفادتها من مدخل إدارة الجودة الشاملة لتحسين فعاليتها           

كان مجتمع الدراسة مكون من الشركات الحاصلة على شهادة الجودة الدوليـة فـي جمهوريـة                

 شركة  106مصر العربية التابعة للقطاع الخاص وكان عدد الشركات التي أجري عليها البحث             

  . للتحليلSPSSاستخدم الباحث برنامج و

وكان من أهم نتائج الدراسة أن إدارة المراجعة الداخلية للشركات الحاصلة على شهادة الجودة                

الدولية تطبق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مهامها وهي تؤدي إلى تحـسين كفـاءة وفعاليـة                 

 المستفيدين والتحسين المستمر ألساليب     المراجعة الداخلية من حيث المتغيرات التالية وهي خدمة       

وإجراءات المراجعة الداخلية باإلضافة إلى قيام إدارة المراجعة الداخلية بمهام مراجعـة نظـم              

  .الجودة
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  -:وقد أوصت الدراسة

ضرورة توسيع نطاق خدمات المراجعة الداخلية لتشمل تقديم الخدمات االستشارية إلى اإلدارة             -

 .ختلفة في الشركةالعليا واإلدارات الم

التركيز على تنمية وتطوير مهارات المراجعين الداخليين، وتعـريفهم باألسـاليب اإلداريـة              -

الحديثة التي أصبحت وسيلة النجاح أو الفشل في ظل المنافسة الحادة السائدة حالياً في األسـواق                

  .العالمية المختلفة

 بأسـاليب وإجـراءات     ماخلية بااللتزا حتمية اهتمام القائمين على شؤون إدارات المراجعة الد        -

 .المراجعة وتحسينها باستمرار

وجوب تدريب المراجعين الداخليين وتنمية مهاراتهم في استخدام األساليب اإلحـصائية فـي              -

 .تنفيذ مهام المراجعة الداخلية

العناية بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في إدارات المراجعة الداخلية وبشكل خاص فـي               -

لما لهذه الشركات من إمكانـات      ) 9000أيزو  (شركات الحاصلة على شهادات الجودة الدولية       ال

 .مادية ولتوفر األساسيات مثل نظم الجودة التي تكون ضرورية لتطبيق تلك المبادئ

االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخليـة وأهميتهـا فـي         " بعنوان  ) 2000الغباري،( دراسة   . 5

 ."ستقبليةتحديد االتجاهات الم

  بعملية المراجعة الداخليـة وتحديـد      لى إبراز الفكر المحاسبي المرتبط    هدفت الدراسة إ  

المجاالت التي يمكن من خاللها إضافة قيمة لعمليات المراجعة  ووضع إطار مقترح يساهم فـي      

  .مواجهة التحديات وتحديد االتجاهات المستقبلية لها

دد االتجاهات المستقبلية ألعمـال المراجعـة       وقد توصلت الدراسة إلى وضع إطار  يح          

الداخلية وفي ضوء تنامي حدة المنافسة وظهور العديد من التحديات وهو ما دفع المنظمات إلى               
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تعظيم االستفادة الفعالة من كافة مواردها المتاحة لتعظيم دور المراجعة الداخلية لتشمل مجاالت             

ال المنظمة مثل التخطيط االسـتراتيجي وأعمـال        إضافية تتعلق بأنشطة الهامة المؤثرة في أعم      

  .إعادة الهندسة ونظم الجودة الشاملة والمراجعة البيئية

نحو إطار متكامل لضوابط كفـاءة أداء مهنـة المراجعـة           " بعنوان  ) 2002لبيب،(دراسة  . 6

  ."الداخلية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في قطاع األعمال

طار متكامل من الضوابط التي ترمي إلى زيادة درجة الكفاءة          هدفت الدراسة إلى تقديم إ        

وكذلك أهميـة توجيـه الجهـود       . أداء مهنة المراجعة الداخلية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي        

األكاديمية والمهنية نحو إرساء إطار جديد لمعايير أداء مهنة المراجعة الداخلية لكي تتمكن مـن               

 األعمال وبوجه خاص بعد أن تفجرت مشاكل انهيار العديد مـن     مواجهة الفساد المالي في قطاع    

  .منشآت األعمال العالمية

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة الضوابط التي يمكن أن تزيـد مـن درجـة الكفـاءة المهنيـة                  

للمراجعين الداخليين ومن تلك الضوابط العمل على تحقيق أكبر قدر ممكـن مـن االسـتقاللية                

يل دور لجان المراجعة ،باإلضافة إلـى تطـوير معـايير األداء المهنـي           للمراجع الداخلي وتفع  

  .للمراجعة الداخلية

 "تقييم دور المراجعة الداخلية في ظل الجودة الشاملة):"2002، خضر(دراسة  .7

هدفت الدراسة إلى تقييم دور إدارة المراجعة الداخلية في ظل الجودة الشاملة ومناقـشة              

لداخلية لمتطلبات ومبادئ ومفاهيم الجودة الشاملة مع محاولة تحديد         مدى تطبيق إدارة المراجعة ا    

 على إدارة المراجعة الداخلية والمراجـع الـداخلي وبـذل           الواجبةأهم متطلبات الجودة الشاملة     

  .العناية الكافية تجاه الوفاء بها
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وطبقت الدراسة على مجموعة من الشركات الحاصلة على شهادة الجودة الدولية وهـي             

 شركة واستخدمت أسلوبان للتحليل اإلحصائي هو عبارة عن مؤشر عام واألسلوب الثـاني              31

  .Factor analysisالتحليل العاملي 

  -:ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة

تعتبر الجودة الشاملة أحد االتجاهات الحديثة المطبقة في معظم الشركات ومن أهـم مبادئهـا                -

لتطوير المستمر وتقليل التكلفة والعيوب ألقصى حد ممكن واسـتخدام          رضا العميل والتحسين وا   

  .الطرق واألساليب اإلحصائية

اتفق جميع مفردات مجتمع الدراسة على أن المراجعة الداخلية تتمتع باسـتقالل كـاٍف عـن                 -

ت كما يتم إعداد تقرير المراجعة الداخلية وتقديمها للجهـا        . اإلدارات األخرى مثل اإلدارة المالية    

المعنية طبقاً لمفاهيم الجودة الشاملة مع وجـوب أن يتـصف التقريـر بالوضـوح وتـضمينه                 

 -:التوصيات الهامة من وجهة نظر المراجع الداخلي ، وكان من أهم التوصيات 

يجب إعطاء إدارة المراجعة الداخلية دوراً أكبر في الفحص والتقويم وأن تؤول إليهـا مهـام                 •

  .مراجعة الجودة الشاملة

 .جب توجيه االهتمام بالتدريب المستمر للمراجع الداخلي على مراجعة أنشطة الجودةي •

 .يجب العمل على إلغاء االزدواجية بين إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الجودة الشاملة •

 .اهتمام إدارة المراجعة الداخلية بمفهوم العميل الداخلي والعمل على رضا العميل •

 .اليب اإلحصائية في أداء أعمالهااالهتمام باستخدام األس •
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دور المراجع الداخلي والمراجع الخارجي فـي قيـاس         "بعنوان  ) 2005جربوع،  (دراسة   . 8

  " .الكفاءة والفاعلية وتقييم األداء في المشروعات االقتصادية

هدفت الدراسة إلى إبراز التحديات التي واجهت مهنة مراجعة الحسابات منـذ العقـدين              

 القرن العشرون مشاكل عديدة بعد االفالسات التـي حـدثت لكبريـات الـشركات               اآلخرين من 

المساهمة العالمية في كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وكندا واستراليا ممـا              

جعل المجتمع المالي في حاجة ملحة لمراجعة الكفاءة والفاعلية في المشروعات ، وتقيـيم األداء               

 واقتـراح الحلـول     ةل األقسام المختلفة والبحث عن المعوقات في العمليات التشغيلي        لألفراد داخ 

  .التصحيحية المناسبة 

سوف 2005وأشارت الدراسة إلى أن تنفيذ قرارات منظمة التجارة العالمية بحلول عام            

تفرض تحديات على الشركات المساهمة فالصمود في وجه المنافسة العالمية يتطلب االسـتغالل             

مثل للموارد المتاحة والوصول إلى الجودة الشاملة ورضاء المـستهلك، وهـذا ال يتـأتى إال                األ

بمراجعة الكفاءة والفاعلية وتقييم األداء في المشروعات االقتصادية سواء قـام بهـذه الخدمـة               

المراجع الداخلي أو الخارجي وسواء وجهت التقارير إلدارة المشروع أو لألطراف الخارجية أو             

  .هما لكلي

تطوير مقاييس المراجعة الداخلية للوفاء باحتياجـات       "بعنوان  ): 2005، سليمان(دراسة    .9

  ". تحليل قياسي متعدد المتغيرات–مراجعة الجودة الشاملة في المنشآت الصناعية 

هدفت الدراسة إلى محاولة تطوير مقاييس جودة خدمات المراجعـة الداخليـة للوفـاء                  

جودة الشاملة في المنشآت الصناعية وكذلك بيان أهمية مهنـة المراجعـة            باحتياجات مراجعة ال  

الداخلية في بيئة النشاط االقتصادي والتي تحتم استخدام مفهوم إدارة الجودة الشاملة كإستراتيجية             

   .المهنةلمواجهة تحديات هذه البيئة وإيضاح االنعكاسات المحاسبية لهذا المفهوم على 
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نين وعشرون شركة صناعية كعينة عشوائية من مجموع الشركات العاملة           اث دقد تم اختيار عد   و

 شركة وكانت نسبة الشركات الخاضعة للدراسة       68وعددها  ) صناعة الدواء (بالصناعة المختارة   

 على منهجية تحليل البيانـات متعـددة        الدراسة  حيث اعتمدت    %29.4للمجموع الكلي للمجتمع    

  .المتغيرات

 خصوصاً فيما يتعلق أهمية المقاييس المقترحة       ياتهاسة صحة فرض  أوضحت نتائج الدرا      

لتقييم جودة خدمات المراجعة الداخلية حيث تتضمن واحد وعشرون مقياسـاً علـى المـستوى               

ها مقـدرة أعلـى بدرجـة       في يتوافر    التي الجزئي للتقييم وستة عشر مقياساً على المستوى الكلي       

  .دة خدمات المراجعة الداخليةجوهرية على تفسير التباين في مستوى جو

بينت الدراسة أن هناك عالقة ارتباط جوهرية بين تطبيق المهام التقليدية وتطبيـق بـرامج               كما  

 األمر الذي يمكن معه القول بـأن        ،إدارة الجودة الشاملة وحصول الشركات على شهادة الجودة       

    .ة بمثيالتهاأهمية وظيفة المراجعة الداخلية تتزايد في تلك الشركات بالمقارن
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  :الدراسات األجنبية: 1/9/2

   إدارة الجودة الشاملة وتأهيل المراجعة الداخلية"بعنوان Sisaye&Bondar,1994) (دراسة . 1

دارة المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف برامج الجودة        إ الدراسة إلي تقييم مساهمة       هدفت      

عاصرة ، وكذلك تطوير واستحداث مؤشرات محاسبية دقيقة يمكـن          الشاملة للمنشأة في البيئة الم    

 تعكـس التغيـرات التنظيميـة       لكي ،استخدامها في تقييم جودة المراجعة الداخلية والتقرير عنها       

الزمة للتطبيق الناجح لمفهوم إدارة الجودة الشاملة التي أدخلتها إدارة المنشأة ككل بما             الالمختلفة  

إطـار  وضع  ىإلداخلية باعتبارها جزء من المنشأة، وقد توصلت الدراسة لفيها إدارة المراجعة ا   

 من أدب الجـودة الـشاملة   في ضوء دراسة كلنظري لعناصر جودة وخدمة المراجعة الداخلية      

  : قسمين هما إلى جودة خدمة المراجعة الداخلية تم تقسيمالمحاسبية حيث وودليل المراجعة 

 توافر متطلبات تطبيق مفهوم إدارة الجودة الـشاملة فـي           م مقاييس لمدي  وانب هيكلية وتض  ج •

   السماح لتفويض السلطة للمراجع الداخلي دارة المراجعة الداخلية ومدىالهيكل التنظيمي إل

توافر تطبيق متطلبات مفهوم الجودة الشاملة      ة المراجعة وتضم مقاييس مدى      يلجوانب خاصة بعم  

 بمجال اسـتقالل    ةبطترالم ةسلوكيالتغيرات  ال ىلتركز ع هي  في إجراءات كل عملية مراجعة و     

  .المراجع الداخلي 

  ).المراجعة الداخلية(األسئلة الخمسة التي دائماً تسأل "بعنوان  ) Warrick,1996(دراسة.2

 خدمـة أهمية عملية القياس المرجعي فـي تحـسين جـودة           هدفت الدراسة إلى إظهار     

ا لمشكلة تجميع إدارة المراجعة الداخلية للكثيـر مـن          تجنب للمراجعة الداخلية    ةالعمليات الرئيسي 

 خـالل    من ات عمليات المراجعة  تحقيق تحسين جودة خدم   لها وبهدف   التفاصيل والبيانات وتحلي  

  . من المقاييس التي تستخدم في إجراء المقارنة المرجعيةالتقييد بعدد
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 المراجـع   مقياسا لقياس جودة الخدمات المقدمـة مـن قبـل         25 ى إل لدراسة ا توتوصل

مـن تلـك     لتحديد عدد اقل     مبحوثين ال  إعادة عرض هذه المقاييس مرة أخرى على       وتماخلي،  الد

  -:  منها وهي مقاييسة خمسالمقاييس وتم االتفاق على

 0.20الوقت المستغرق إلصدار التقرير   •

 0.25نسبة اكتمال الخطة السنوية للمراجعة بالشهر  •

 0.10شأة معدل دوران هيئة المراجعة داخل المن •

 0.20نتائج دراسات قضاء العميل  •

  .0.25الوقت الفعلي لعملية المراجعة بالنسبة إلجمالي الوقت المتاح لها(إنتاجية هيئة المراجعة

  بعنوان مقاييس األداء التي تحسن إنتاج وجودة المراجع ) Lampe & Sutton ,1997(دراسة . 3

 تطوير مقاييس موضوعية شاملة للمراجعة      هدفت الدراسة إلى تقديم إطار مقترح لعملية           

الداخلية في بيئة الجودة الشاملة، وتمثل مجتمع الدراسة في إدارات المراجعة الداخلية التي تعمل              

عضواً مـن أعـضاء معهـد       ) 700(بستة أنشطة صناعية رئيسية مختلفة ومشاركة أكثر من         

ث معهـد المـراجعين الـداخليين       المراجعين الداخليين على مستوى العالم ومعاونة مركز أبحا       

  .األمريكي

وتوصلت الدراسة إلى أن المقاييس المقترحة لتقييم جودة إدارة المراجعة الداخلية يتم تحديـدها              

  -:على ثالث مستويات، وهي

 حيث تحدد اإلدارة العليا على ضوء االتجاه االستراتيجي لمهمـة وأهـداف             :مستوى المنشأة  •

تي لها أكبر تأثير على جودة عملية المراجعة والمقـاييس المقترحـة         المنشأة العوامل الرئيسية ال   

لقياس تلك العوامل على أن يشترك في تحديد هذه العوامل كل مـن إدارة المراجعـة الداخليـة               
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واإلدارات المختلفة األخرى بالمنشأة، وكل أصحاب المصالح الـذين يـساهمون فـي ترشـيد               

  .التحسين المستمر لجودة عملية المراجعة

 وهي مجموعة من المقـاييس الوظيفيـة إلدارة المراجعـة    :مستوى إدارة المراجعة الداخلية   •

الداخلية، وعادةً ما تتضمن هذه المقاييس خصائص فردية إلدارة المراجعة الداخلية مثل أسـس              

اختيار المراجعين، المصادر الرئيسية لتعيين هيئة المراجعين، باإلضافة إلى مدى التـزام إدارة             

 .راجعة الداخلية بمعايير الممارسة المهنيةالم

 حيث يتم تحديد مقاييس األداء الشامل الموضوعي لألنشطة الرئيـسية    :مستوى عملية المراجعة  

 –تخطيط  ( لعملية المراجعة والتي تؤثر على جودة عملية المراجعة الداخلية بمراحلها الثالثة                  

ية النسبية لكل مـستوى مـن تلـك المـستويات،     ،ثم تحديد األهم )  إعداد تقارير  –عمل ميداني   

  .والعوامل التي تؤثر فيه، واألهمية النسبية لكل عامل منها من خالل مقاييس كمية ووصفية

  .بعنوان تطوير إجراءات المراجعة الداخلية في منظمات المملكة المتحدة ) Liu ,J,1997(دراسة . 4

ية المراجعة الداخلية حيـث اسـتخدمت       هدفت الدراسة إلى تأكيد الجودة الشاملة في عمل       

مدخل المقارنة المرجعية الستخالص عوامل النجاح الرئيسية إلدارة المراجعة الداخلية وتطوير           

مقاييس جديدة لتقييم خدماتها، وذلك بالتطبيق على تسع منشآت صناعية مختلفـة فـي المملكـة                

الجودة المرتفعة إلدارة المراجعة    المتحدة حصلت على مزايا تنافسية ممتازة ساهمت في تكوينها          

  .الداخلية في هذه المنشآت

وتوصلت الدراسة إلى االتفاق على مجموعة من العوامل الضرورية لتحقيق األداء الجيد            

إلدارة المراجعة الداخلية، وتم تبويب هذه العوامل في ستة مجاالت رئيسية وداخل كـل مجـال                

  : العوامل الست الرئيسية هيوكانت. أمكن تحديد بعض المقاييس الجديدة



 20

مكانة إدارة المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي للمنشآت، وتوضح المقاييس المرتبطة بهذا             •

. المجال ضرورة وضع إدارة المراجعة الداخلية في مكانة مرتفعة في الهيكل التنظيمي بالمنشأة            

ية وموضوعية إدارة المراجعة    ومدى توافر شروط استقالل لجنة المراجعة ، كما توضح استقالل         

  .الداخلية وسبل تدعيم احترام جميع أفراد المنشأة

دور إدارة المراجعة الداخلية بالمنشأة، وتوضح المقاييس المرتبطة بهذا المجال ضـرورة أن              •

 ".مجلس إدارة الشركة " تلبي إدارة المراجعة الداخلية الخدمات المختلفة لإلدارة 

جعة الداخلية، وتوضح المقاييس المرتبطة بهـذا المجـال ضـرورة           حجم العمل بإدارة المرا    •

التحديد الدقيق لنطاق العمل وضرورة أن تقوم إدارة المراجعة الداخليـة بفحـص كـل الـنظم                 

المختلفة المستخدمة في المنشأة بما يناسب دورها في تفعيـل دور إدارة المنـشأة فـي البيئـة                  

 .المعاصرة

اخلية ،وتوضح المقاييس المرتبطة بهذا المجال ضرورة وضـع         وقت إنجاز مهام المراجعة الد     •

 .جدول زمني للمراجعة مع األخذ في الحسبان تخصيص وقت مسموح به للدورات التدريبية

القائم  بتنفيذ أعمال المراجعة، وتوضح المقاييس المرتبطة بهذا المجال ضـرورة المهـارات               •

 .ع إستراتيجية لتحفيز أعضاء وهيئة المراجعةالمطلوبة حالياً ومستقبالً لهيئة المراجعة ووض

تقييم عمل إدارة المراجعة الداخلية، وتوضح المقاييس المرتبطة بهذا المجال ضرورة تقييم أداء             

إدارة المراجعة الداخلية من حيث فعاليتها وكفاءتها، واقتصادية استخدام مواردهـا المخصـصة             

  .لها
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 ".مراجع الداخلي وأنشطة اإلدارة األساسية  بعنوان ال)"Forrest,1999(دراسة  .5

ن المؤسسات الناجحة أدركت أن تحديد مسئوليات إدارة المراجعة         أ  إلى الدراسةأشارت  

الداخلية في مجال التقارير المالية وااللتزام بالتشريعات واألنظمة القانونية هو مـدخل أصـبح              

المراجعة الداخليـة ليـشمل مراجعـة    ومن ثم فقد وسعت هذه المنشآت نطاق     ،  عتيقاً ومهجوراً 

  .العمليات، االستشارات واقتراحات تحسين العمليات وذلك كوسائل لزيادة العائد

  : التعليق على الدراسات السابقة 1/10

  :السابقة فقد تبين التالي ) العربية واألجنبية (طالع على الدراسات االمن خالل 

داخلية في تفعيل دور إدارة المنـشأة فـي ظـل           أهمية الدور الذي تلعبه دائرة المراجعة ال       .1

  .الضغوط المتزايدة للبيئة التنافسية المعاصرة

هدفت اغلب الدراسات إلى بيان أهمية تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة لما لها من أهمية                .2

 .في تطوير أداء الشركات بشكل عام 

 . لمنهج الوصفي التحليلي ا استخدمت معظم الدراسات السابقة  .3

  :أوجه االتفاق 

 المراجعة الداخلية وعالقتهـا     التي تناولت تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة         .1

بإدارة الجودة الشاملة ومدى التطور الذي لحق بالمراجعة الداخلية في قطاعات اقتصادية مختلفة             

 )1997،ريالسوافي( ، )1999  سيدي،( ،  )2002 خضر، (، )2005سليمان،(كما في دراسة 

)Sisaye and Bonder,1995(  

  .الدراسات مع معظم الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليليتتفق  .2

 .استخدام أدوات الدراسة المتمثلة في االستبانة  .3
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  :أوجه االختالف 

مع الدراسات السابقة والتي تناولـت      في حدها الزمني والمكاني     لف الدراسة الحالية    تتخ

من حيث مجتمع الدراسة الذي يتكون       الجودة الشاملة    بإدارة المراجعة الداخلية وعالقتها     موضوع

  . 2007والعام الدراسي من الشركات الصناعية الحاصلة على االيزو في قطاع غزة 

كما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في محاولة للربط ما بين المراجعة الداخليـة               

  .ة وبيان الدور الهام الذي يلعبه المراجع الداخلي في ظل بيئة الجودة الشاملة والجودة الشامل

وإظهار مدى تأثير تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في عمليات المراجعـة الداخليـة كـأداة                

  .مقترحة لتحقيق التحسين المستمر في جودة خدمات المراجعة الداخلية

  

  :ة أوجه االستفادة من الدراسات السابق

 .ار منهج الدراسةيمحاور االستبانة واختتم االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد  .1

وقد أفادت الدراسات السابقة في تطوير المعرفة واألفكار المتنوعة المرتبطـة بالموضـوع              .2

والتي أسهمت في بلورة مشكلة الدراسة الحالية لتكون مرتبطة بمفاهيم إدارة الجـودة الـشاملة               

لموضوعات المتطورة التي فرضتها ظروف ومستجدات العصر،والتي انعكست علـى          كإحدى ا 

 .مفاهيم العالقة التبادلية بين الجودة الشاملة والمراجعة الداخلية 
 

  :أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

عالقتهـا  تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تناولت مفهوم المراجعـة الداخليـة و             .1

  .على حد علم الباحث في قطاع غزة بإدارة الجودة الشاملة 

لفـة  ت المخ المنظمات المهنيـة   فيقدمت هذه الدراسة توصيات لتفعيل دور المراجع الداخلي          .2

 .في اكتساب المهارات المعرفية وبيان أهمية هذه الدور 



 23

ـ   ظلفي التغيرات الحديثة لبيئة المراجعة الداخلية   راظهإ .3 ودة الـشاملة وبيـان    تطبيـق الج

 . المراجعة الداخلية أداء فيالتحسين المستمر 

بيان أهم العناصر المؤثرة في جودة المراجعة الداخلية في ظل تطبيق مفهوم إدارة الجـودة                .4

  .الشاملة

  :مصطلحات الدراسة 1/11

 IS09000 (International الشركات الصناعية الحاصلة على شهادة الجودة الدولية :الشركات

Organization for Standardization) 1946تأسست عام ،  المنظمة العالمية للجودة.  

  . الوفاء باحتياجات العميل:الجودة -

 اإلجراءات التي من شأنها أن تعزز قدرات النظام على إنتاج           :جودة إدارة المراجعة الداخلية    -

مليات إلى كافة اإلدارات األخـرى       إدارة اإلنتاج والع   االمستويات المحددة للجودة ويتعدى نطاقه    

  .في الشركة

 مدى مساهمة إدارة المراجعة الداخلية في تحقيـق أهـداف           :فاعلية إدارة المراجعة الداخلية    -

  .الجودة في الشركة

   مدخل إلى تطوير شامل مستمر يشمل كافة مراحل ومنـاحي األداء            :إدارة الجودة الشاملة   -

 وهي الخطوة األولى في سـبيل       ISO9000لجودة الدولية   وهي الشركات الحاصلة على شهادة ا     

  .حصول الشركات على الجودة الشاملة
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   :مقدمة 2/1

 أحد القضايا المحاسبية الهامة دائمة الجدل والتطوير        تعتبر المراجعة الداخلية  

 وذلـك   مجال ونطاق العمل أو معايير أداؤه     سواء من حيث المفهوم أو األهداف أو ال       

 وفـي مفـاهيم   للتكيف مع التطورات الجوهرية التي تحدث في البيئة المحيطة بهـا          

ورة تتطلب من    وما تحمله من أساليب واتجاهات إدارية متط       ومداخل العلوم األخرى  

 تحقيق مزيد مـن     ىالمراجعة الداخلية القيام بخدمات مهنية لتساعد إدارة المنشأة عل        

   .)2005سليمان ،(الفعالية 

 Total Qualityحظيـت إدارة الجـودة الـشاملة   هذا ونتيجة للتطور المـذكور فقـد   

Management           حتـل   باهتمامات الفكر المحاسبي واإلداري في اآلونة األخيـرة وأصـبحت ت

االهتمام األول إلدارات القطاعات المختلفة للنشاط االقتصادي لكونها تمثـل المـدخل الحـديث              

المقبول لمفهوم الجودة في المنشآت حيث ينظر إليها على أنها أداة إستراتيجية حيويـة تـساعد                

 صـر المنشآت على تحقيق وضع تنافسي لها في ظل التغييرات الهائلة التي يشهدها عالمنا المعا             

)Sisaye&Bondar,1994(.   

على أن إدارة الجودة الشاملة تمثل المنهجية المنظمة لضمان         ) 2005،العزاوي(وقد أكد   

سير النشاطات التي تم التخطيط لها مسبقاً حيث أنها األسلوب األمثل الذي يـساعد علـى منـع         

نظيمـي  وتجنب حدوث المشكالت من خالل العمل على تحضير وتشجيع الـسلوك اإلداري والت            

  .األمثل في األداء واستخدام الموارد المادية والبشرية بكفاءة وفعالية

ولتحقيق ذلك يتناول هذا الفصل موضوع المراجعة الداخلية من حيث مفهومها وأهدافها ومهامها             

باإلضافة إلى التعرض إلى إبعاد إدارة الجودة الشاملة وفوائدها ومبادئهـا وأهـدافها وعالقتهـا               
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ايرة الدولية باعتبارها إحدى الوسائل الحديثة المقترح اسـتخدامها لتحـسين جـودة             بمنظمة المع 

خدمات المراجعة الداخلية للوفاء بمسئوليتها المهنية المستحدثة في ظل بيئة الجودة الشاملة ومن             

  .مهام المراجعة الداخلية   ثم أثر حصول الشركات على شهادة الجودة الدولية في تطوير
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  :تطور مفهوم المراجعة الداخلية 2/2

 IIA(  Institue Of Internal(أصدر مجمع المـراجعين الـداخليين    1947في عام 

Auditors   )، المراجعـة  ئوليات المراجع الداخلي وعرف توصياته عن مسأولى  )2005سليمان 

ركة بقصد مراجعـة  ي المستقل الذي يتم داخل الشييمالنشاط التق"  بأنها ذه التوصيةالداخلية في ه 

 لإلدارة ، وبالتالي فإنها نوع من أنـواع الرقابـة           ءة وقائية وبنا   كأساس لتقديم خدمات   العمليات

تمارس وظيفتها عن طريق قياس وتقييم فعالية غيرها من أدوات الرقابة وتهتم أساسا بالجوانب              

   ."المالية والمحاسبية للعمليات 

 ت بمـسؤوليا  ين بأمريكا قائمة أخـرى    داخلي مجمع المراجعين ال    أصدر 1957وفي عام   

م والتقييم تعمل داخل المـشروع      كإدارة للح "المراجع الداخلي ورد بها أن المراجعة الداخلية هي         

سبية والمالية   كفاية األساليب المحا   ىص واختبار مد  فحتخدم اإلدارة في مجال الرقابة عن طريق        

ـ ارية مهمتهـا تق   ال فهي رقابة إد   جفي هذا الم  والتشغيلية األخرى     فاعليـة وكفـاءة     ىيم مـد  ي

   .)2000الغباري ،("المسئوليات الرقابية األخرى

  وشملت هذه التوصيات تعريفاً    ىم قام المجمع بتعديل توصياته مرة أخر      1971وفي عام   

 عملياتها  ي مستقل داخل الشركة لمراجعة    يمنشاط تقي "للمراجعة الداخلية حيث عرفها بأنها       جديداً

إلدارية تعمل عن طريـق قيـاس      اإلدارة وهي جزء من نظام الرقابة ا        الخدمات إلى  بقصد تقديم 

  .)1995الصحن،سرايا،( " نظم الرقابة األخرى  فعالية وتقييم

وظيفة تقييم مستقلة داخل الشركة     " عرف المجمع المراجعة الداخلية بأنها       1981في عام   

ـ قابي يعمل عن طريق فحص وتق     لفحص وتقييم أنشطة الشركة كخدمة للشركة، وهي نظام ر         يم ي

  .)2000 ،ألغباري( "كفاية وفعالية نظم الرقابة األخرى
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  :اـة وعرفها بأنهـة الداخليـف للمراجعـدر المجمع أحدث تعريـم أص1994في عام     

ـ    . يم أنشطتها كخدمة للشركة   ييم مستقلة داخل الشركة لفحص وتقي      وظيفة تق  "  ىوهي تهـدف إل

الشركة بما في ذلك اإلدارة والعاملين في القيام بمسؤولياتهم بـشكل فعـال             مساعدة جميع أفراد    

 ومعلومات تخص األنـشطة     تشاريةوذلك عن طريق تزويدهم بتحليالت وتقييمات وتوصيات اس       

  .)1999سيدي ،(" الخاضعة للفحص

ـ              ة ومع تزايد االهتمام في السنوات األخيرة في بيئة الجودة الشاملة بنظام الرقابة الداخلي

وإدارة المخاطر وظهور حوكمة الشركات ازداد االهتمام بنشاط المراجعة الداخلية كمصدر هام            

للقيمة المضافة لكل من الخاضعين للمراجعة الداخلية واإلدارة العليا واألطراف األخرى المهتمة            

ارة بالمنشأة فلم يعد التحقق من النتائج ومراجعة مدى االلتزام هي كل مـا يمكـن أن تقدمـه إد                  

المراجعة الداخلية من خدمات بل ظهرت الحاجة إلى ضرورة التأكد مـن أن بـرامج الجـودة                 

وتطبيقاتها والتي حددتها اإلدارة لتحقيق أهدافها يتم تنفيذها وتطويرها باستمرار بما يحمي حقوق             

   .)2005سليمان ، ( أصحاب المصالح المختلفة بالمنشأة

 المراجعة الداخلية من مديري المنشآت لمطـالبتهم        ونتيجة للضغوط المتزايدة على إدارة    

بمدى واسع من الخدمات ولتزايد منافسة مكاتب المحاسبة والمراجعـة وغيـرهم وأخـذاً فـي                

 أعبـاء   ألقى ذلـك   فقد االعتبار الواقع العملي المرتبط بإدخال مفهوم الجودة الشاملة مع األيزو         

فأصدر معهد المراجعة الداخليـة بـانجلترا        ،هاإضافية على المهنة وضرورة القيام بتطوير أدائ      

  -: للمراجعة الداخلية جاء فيه جديداًتعريفاً )1999(في يونيو  وويلز

ضافة قيمة إلثراء   إلصمم  م وموضوعي مستقل   واستشاري توكيدي نشاط   هيالمراجعة الداخلية   "

ظمة لتقييم وتطـوير     بطريقة منهجية من   أهدافهاوذلك بمساعدتها النجاز    اإلدارة  وتطوير عمليات   

  "السيطرة على العملياتو مخاطرها وضوابطها إدارة فعالية
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ومن خالل استعراض التعريفات السابقة يمكن أن نالحـظ التطـورات واالتجاهـات الحديثـة               

    . ظل بيئة إدارة الجودة الشاملةخصوصا فيللمراجعة الداخلية 

ة تتم من داخل التنظيم بعكس      عة الداخلي  أن عملية المراج   ى صراحة إل   األخير لم يشر التعريف   -

 اصطالح المراجعة الداخلية لبيان أن األصل       ى عل ىذلك فقد أبق  التعريفات األخرى وبالرغم من     

   .هو أن يتم هذه الوظيفة داخلياً

تقوم المراجعة الداخلية بتقديم استشارات لإلدارة وبالتالي فإنها ليـست مجـرد إدارة تعمـل                -

   .ليالصالح اإلدارة الع

أصبحت المراجعة الداخلية تشمل جميع أنشطة الشركة بعـد أن كانـت مراجعـة للعمليـات         -

  . والمالية فقطةحاسبيمال

 مساعدة الشركة بإداراتها التنفيذية وغير التنفيذيـة فـي القيـام            ىتهدف المراجعة الداخلية إل    -

 .قياسية بوظائفها عن طرق تزويدها بتحليالت وتقنيات واقتراحات ومعلومات 

ـ                -  ىتعمل المراجعة الداخلية عن طريق التقييم لمجال معين من أجل إدخال عملية اإلبـداع إل

 .كود المحتمل الناتج عن إتباع إجراءات االختبار والتطابق باستمراررهامها وأبعادها عن الم

 .ة الخاضعة للمراجعةألنشطن على المراجع أن يكون مستقال عن ايتعي -

 إضافة قيمة للعمليـات     ى أن المراجعة الداخلية يجب أن تركز عل       األخيرعريف  كما أوضح الت   -

 تحسينها وبالتالي ينبغي قياس وتقييم جودة المراجعة باستمرار         ىلعمل عل لوأنشطة المنشأة وذلك    

  . تقدمهىومتابعة مد
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  : في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة مفهوم جودة المراجعة الداخلية 2/3

غييرات وااللتزامات االقتصادية التي فرضت على المنشآت االقتـصادية فـي           نتيجة للت 

البيئة المعاصرة استخدمت العديد من إدارات المراجعة الداخلية فلسفة إدارية جديـدة فـي إدارة               

حيث أن العنصر األساسي    . خدمات المراجعة الداخلية بهدف التحسين المستمر في جودة الخدمة        

  .)2005سليمان ،(لمستمر ألدائها هو جودة المراجعة الداخلية المتحكم في التحسين ا

ن الجودة في المراجعة الداخلية تعني انـه يجـب أن تركـز إدارة              أ") 1998راضي ، (عرف  حيث  

 امثل من خدمات المراجعة المطلـوب أن يقدمـه          ىيد مستوي أو مد   د تح ىالمراجعة الداخلية عل  

 نتائج وتوصيات تفوق االحتياجـات الحاليـة        ى إل المراجع الداخلي لعملية مع ضرورة التوصل     

  .." للمستفيدين كلما أمكن ذلك لمقابلة توقعاته المستقبلية

ة ى أنها درجة تطابق الخدمة المؤدا      عل  ينصرف جودة المراجعة الداخلية   أن مفهوم   كما  

والتـي تحـدد قيمـة الخدمـة لـدى المـستخدمين            مقـدما لهـا     مع الخـصائص المحـددة      

   .)Lampe&Sutton,1991(المراجعة

 الحاليـة   ت تلبيـة االحتياجـا     تؤدي إلـى   بأن جودة المراجعة   )2005سليمان،(دراسة   جاء في كما  

ـ والمتوقعة للمستفيدين من خدمات المراجعة الداخلية وفقا لمعايير وإرشادات الممارسة المه           ة ني

  ."وقواعد وآداب المهنة المتعارف عليها 

المقبولة هي التي تساعد على التحسين المستمر فـي         أن جودة األداء    ومما سبق تبين      

أداء الخدمات وذلك من خالل االسترشاد لمعايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخليـة وقواعـد              

آداب المهنة في كل مرحلة من مراحل عملية المراجعة، وتساعد على تحـسين االتـصال مـع                 

لجهات المناسبة وفي الوقت المناسب لـضمان       العمالء أثناء العمل، وكذلك توجيه التقارير إلى ا       

  .تحقيق جودة المراجعة الداخلية
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  :أهمية المراجعة الداخلية 2/4

علومـات   إلـى م    اإلدارة في حاجـة    فعادةً تكون تظهر أهمية المراجعة الداخلية في أي تنظيم          

  .موضوعية على درجة عالية من الجودة ال تقتصر فقط على المعلومات المالية 

جعة الداخلية مقوم هام من مقومات نظم  الرقابة الداخلية للمنشآت، وإن هذه النظم بـدون                فالمرا

 أدت الطبيعيـة التكامليـة      وجود نشاط المراجعة الداخلية ال تعد نظم رقابية سليمة وفعالة، ولقد          

ص وتقييم كل األنشطة سـواء كانـت        ح ف ى ضرورة أن تمتد المراجعة الداخلية إل      ىللعمليات إل 

  .ة أو تشغيلية أو تتعلق باإلدارة المالية إداري

  :أهميتها مثل أنواع مختلفة من المراجعة الداخلية بما يعكس تولقد ظهر

   .مراجعة السجالت المحاسبية -

 . والبرامجتمراجعة العمليات والمشروعا -

 .مراجعة األداء  -

 .تشغيل ألياًالمراجعة نظم  -

وفير التأهيل الكافي للمراجعين الـداخليين مـن ناحيـة           ضرورة ت  ى إل ىي أد وهذا الدور المتنام  

   .)1996الصبان،جمعة،آخرون ،( ىومعايير تحكم أداءهم من ناحية أخر

ويرى الباحث أن المتغيرات العديدة المعاصرة لبيئة النشاط االقتصادي على اخـتالف              

بـة الجـودة إلـى       تحول اهتمامها من رقا    منحجامها ونشاطها   أجنسياتها وملكيتها ورأسمالها و   

االهتمام بإدارة الجودة الشاملة باعتبار أن الجودة الشاملة هي مصدر الرئيسي لتحقيـق وضـع               

تنافسي أفضل لها في ظل المنافسة الشديدة وعولمة األسواق مما زاد مـن أهميـة المراجعـة                 

جـودة  الداخلية لنظام الجودة باعتبارها تعد أفضل طريقة للمساعدة على التحـسين المـستمر لل             

وذلك الن المراجعة الداخلية تعتبـر مـصدرا حيويـا محايـدا يمـد              ،  الشاملة وتقدم الشركات    
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 أنشطة الجودة   تة عن انحرافا  قالمستويات اإلدارية المختلفة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقي       

  .لية واإلدارية والمشاركة في حل مشاكل الجودة من وجهة نظر كلية شاملةيالمالية والتشغ

  

  :أهداف المراجعة الداخلية 2/5

نفيذ نشاط معين ومن ثم فهي تمثل نتاجاً        تعبر األهداف عن أغراض يتعين تحقيقها من ت           

مساعدة جميع أعـضاء     يتمثل في     الداخلية ةلمراجع ل الهدف الرئيسي  ،ولتحقيق ذلك فأن     للوظيفة

ييم المناسب عن األنشطة التي     خالل إمدادهم بالتحليل والتق   من  الشركة في أداء واجباتهم بفعالية      

  .ةنشط تلك األيتم مراجعتها وتقديم التوصيات المناسبة عن

  ) 1995العطار، ( : الشكل التالي حيث يمكن تجزئة الهدف العام إلى هدفين فرعيين هما على

ن قصور أو النقص الذي يظهر حتـى يكـو        مصالح الشركة بما في ذلك تحديد ال      حماية   -1

  .جراء الالزم للتصحيحرار أو اإلهناك أساس التخاذ الق

تحسين التوجيه بالتغييرات التي تؤدي إلى       الشركة بما في ذلك      النهوض بمصالح ومنافع   -2

األوجه المختلفة للعمليات ولتحقيق الهدف الثاني يجب العنايـة بتـوفير االسـتقالل المناسـب               

 من كونهم فاحصين لهذه     نظم وأساليب الرقابة بدال   بال يصبحوا مقيدين     للمراجعين الداخليين كي  

 .النظم واألساليب الرقابية

ويرى الباحث أن األهداف التي يسعى إليها المراجعين الداخليين في الشركات الـصناعية               

الحاصلة على شهادة الجودة الدولية بجانب األهداف العامة التي وجـدت مـن اجلهـا إدارات                

دارية ومراجعة نظم الجودة الـشاملة وتقـديم        المراجعة الداخلية هو انتشار مفاهيم المراجعة اإل      

  .خدمات استشارية 
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   :وظائف المراجعة الداخلية 2/6

أن المراجع الـداخلي أصـبح      ) IIA-USA( بامريكيا   ين   معهد المراجعين الداخلي   ىير    

 تنفـذ   يمثل الذراع األيمن لإلدارة ليس فقط لمجرد قيامه بالتأكد من أن سياسـاتها وإجراءاتهـا              

حده األدنى وتحت السيطرة، بل أيضا نتيجة للتدخل االيجـابي   المخاطر عند  مستوى ن وأ ةبفعالي

 تدعيم وظيفة إدارة المنشأة من خالل قيامه بدوره االستـشاري لـإلدارة وإعـداد               للمراجع في 

 واإليضاحات  ةوتدريب مديري المستقبل وإمداد لجنة المراجعين ومجلس اإلدارة بالتقارير الرقابي         

  :ليومية للمراجع الداخلي بما يلي  المهام ا ،وذلك يمكن تحديدة منهالمطلوب

  .إثبات مصداقية المعلومات ووجود التغذية العكسية المستمرة -

 .مراجعة األصول الملموسة وغير الملموسة -

 .تقييم المخاطر -

 .تحليل العمليات -

 .تقييم وتوجيه الرقابة الداخلية -

 .األخالقية واعد والقوانين والقيم االلتزام بالق مراجعة مدى-

تمثل في  ين دور المراجع الداخلي      أ )IIA-UK( معهد المراجعين الداخلية في انجلترا       ىبينما ير 

  :اآلتي

 مالئمة وفعالية إطار الرقابـة      ىتقديم تأكيد معقول لإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة عن مد        : أوالً

  .الداخلية المطبق في إدارة المخاطر

لرقابـة الداخليـة فـي كافـة        بذل العناية المهنية لتدعيم وتحسين إدارة المخاطر وإطار ا        : اًثاني

  : ما  يليالمجاالت التي تتضمن 

  .بيئة الرقابة الداخلية -
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 .حماية األصول -

  .مصداقية ونزاهة معلومات المنشأة -

 . االلتزام بالقوانينىمد -

  . عملية تحليل المخاطر-

وظائف المراجعة الداخلية تلعب دورا رئيسيا في عملية نشر وإدارة           أن   ومما سبق يتبين    

وتنفيذ مدخل إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية الحاصلة على االيزو على اعتبار أن              

المراجعة الداخلية تهتم بفحص وتقييم مدى االلتزام بالسياسات واإلجـراءات وان مـدخل إدارة              

 سياسات وإجراءات من شأنها تسهيل عمليـة تخـصيص المـوارد            الجودة الشاملة ذاته يتطلب   

للوصول إلى أهداف الجودة الشاملة حيث أن المراجعة الداخلية تشكل العامل الرئيسي لتطبيـق              

  .فلسفة إدارة الجودة الشاملة 

  

   :تنفيذ مهام المراجعة الداخلية 2/7

أن هناك مراحل رئيسية ال     بالرغم من اختالف نوع النشاط وطبيعة الشركة وحجمها إال              

  :)1997طلبة ، (بد من وجودها أثناء القيام بعملية المراجعة وتتمثل تلك العوامل فيما يلي

           Investigation  التحقق-

 مـن حيـث الدقـة المحاسـبية         ة التأكد من مدي سالمة وصحة العمليات المحاسبي       وتهدف إلى 

  .كانية االعتماد عليها في اتخاذ القراري المحاسبية وإماحونال  وسالمةةالمستندي

                                                                      Analysis  التحليل -

 للسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية والحـسابات واإلجـراءات          يأالنتقادهو الفحص   

 .تقع  داخل نطاق الفحصالمحاسبية والمستندات والسجالت والتقارير التي 
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 Compliance         االلتزام  -

قصد به االلتزام بالسياسات اإلدارية المرسومة وأداء العمليات وفقا للطرق والنظم والقـرارات             ي

  .حتى يحقق التقيد بما ورد في الهيكل التنظيمياإلدارية 

  Evaluation           التقييم -

 كفاءة وفعالية واقتصاديات السياسات واإلجراءات  التي        ىدوهو التقرير الشخصي الواعي من م     

  .تشير عليها الشركة 

  Reporting            التقرير -

يوضح  التقرير الذي يرفعه المراجع الداخلي المشكالت التي ظهرت عند تنفيذ األعمال وأهميتها              

  .وطريقة معالجتها وما توصل إليه من نتائج

 Corrective Action and follows- upوالمتابعـة                 اإلجراءات التصميمية -

م المطابقة أو أي موقف مرغوب فيه       ديقصد بها هي إجراء يتخذ من أجل التخلص من أسباب ع          

  .ىمن أجل منع حدوثه مرة أخر

تغيـر النظـرة إلـى      بدأت ت يرى الباحث أنه في السنوات القليلة السابقة        حول ما سبق    و  

 الدعائم األساسية الستمرارية النظـام الفعـال         أهم أصبحت تعد أحد  تى أنها   ية ح المراجعة الداخل 

للجودة بالمنشأة ومتابعة مدى كفاءته والتحسين المستمر في جودة خدمات المراجعـة الداخليـة              

  .لةللوفاء بمتطلبات التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشام

لداخلية في ظل مفهوم الجـودة الـشاملة        بين أداء المراجعة ا   هذا وتحقيقاً لعملية الربط       

تعزز هذا الربط من خالل التعرف على كـل مـن           يورد الباحث فيما يلي العالقة التبادلية التي        

الشاملة والمبادئ األساسية التي تقوم عليها وأهدافها والعناصـر اإليجابيـة           مفهوم إدارة الجودة    

  .المترتبة عليها



 36

  :مفهوم إدارة الجودة الشاملة 2/8

  وتحديد متطلباتهـا   T.Q.M العديد من المحاوالت لتعريف إدارة الجودة الشاملة هناك

  . في الفكر اإلداري الحديث متميزاً ومفهوماًومبادئها األساسية والتي بمجملها شكلت إطاراً

ن مدخال ألداء األعمال وتحاول تعظيم القدرة التنافسية للمنظمة م        بأنها   )2001الجنابي، ( :عرفهافقد  

الدراكة (: عرفها  كما   خالل التحسينات المستمرة لجودة منتجاتها ، وإفرادها ، وعملياتها ، وبيئتها          

 أنها الوسيلة التي تدار بها المنظمة لتطور فاعليتها ومرونتهـا           ى عل ةإدارة الجودة الشامل   )2006،

  . نطاق العمل ككلىووضعها التنافسي عل

فة يتأصل فيها االلتزام الشامل بالجودة وتعبـر عـن          ثقا  بأنها )1999يحيى ،  ال(عرفهاكما  

موقف اإلفراد العاملين عن طريق مشاركتهم في عمليات التحسين المستمر للسلع والخدمات عن             

فلـسفة وثقافـة    ها   فقد عرفها بأن   )2004العزاوي ، ( أما   .طريق االستخدام المبدع لألساليب العلمية      

عمل اليوم أفضل من األمس وأنها ستعمل غدا بمـستوى          وثقة الفرد والمنظمة بأن ما يمكن أن ي       

أفضل من اليوم من خالل وضع العمليات واألنظمة في الموقع الذي سـيحقق التميـز ويقلـل                 

  .األخطاء 

يرى الباحث ومن خالل التعريفات السابقة بأنها جميعاً تشترك في سمات محددة وهـي              

تطبيق الناجح لمفهوم إدارة الجودة الشاملة  في        التحسين المستمر في جودة األداء وبالتالي فإن ال       

المراجعة الداخلية سوف يؤدي حتماً إلى التحسين في جودة خدماتها وتطويرها بما يتالءم مـع               

  .مفهوم إدارة الجودة الشاملة
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  :  التطور التاريخي لمفاهيم الجودة 2/9

  :راحل يمكن بيانها كما يلييشير العديد من الباحثين إلى أن مفاهيم الجودة قد مرت بخمس م

   )2000حمود ،( :ضبط الجودة: المرحلة األولى

 بان مسؤولية تحديـد     وتميزت هذه المرحلة  ) 1920-1890( عام   امتدت هذه المرحلة ما بين      

ة قياسها والتحقق منها علـى      مشرفين متخصصين بضبط الجودة ومتابع     وجودعلى  الجودة تقع   

  .لصناعيةالمنتجات التي تقدمها الشركات ا

 )2001الشاهين ،( :الضبط اإلحصائي للجودة : المرحلة الثانية 

 ومقارنة النتائج   شيفتواتسمت باستخدام وظيفة الت   ) 1940-1920( عام امتدت هذه المرحلة خالل   

 .نتاج المنتج وفق المواصفات المطلوبة للجودةبات المحددة لتحديد درجة تطابق إبالمتطل

 )1995السلمي ،( :منظمات متخصصة بالجودةظهور : المرحلة الثالثة 

د مـن    بعـد  ةوامتازت هذه المرحل  ) 1960-1940( الفترة من عام     امتدت هذه المرحلة خالل     

-1929 (الفترةي في   فترة الكساد االقتصادي الرأسمال   التغيرات في بيئة الصناعات وخاصة بعد       

مثل الجمعية األمريكية    ظهور منظمات صناعية متخصصة بضبط الجودة        مما أدى إلى  ) 1933

  ASQC لها بالرمزشارالتي يو American Society of Quality Control   لضبط الجودة

ظهور حلقات الجـودة    إنتاج وبيع المنتجات كذلك     عند   مقبول للجودة    ى تحديد مستو  ى إل ىمما أد 

حلقـات   مفهـوم    ىعليها من تطورات بعد ذلك التاريخ عل       وما حدث    1956في اليابان في عام     

  .الجودة 
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 )2001الشاهين ،( :تحسين الجودة : المرحلة الرابعة

ات الجودة  والتي تميزه بتطور مفهوم حلق    ) 1980-1960 ( عام امتدت هذه المرحلة من   

ـ و  Total Quality Managementدارة الجـودة الـشاملة   في اليابان إلى مفهوم إ  ةالمعروف

 في اليابان إلـى جانـب    Zero Defectفري  وكذلك ظهور مفهوم التلف الص TQMالرمز ب

تضمن عدد من السياسات واإلجراءات     ي كتوكيد الجودة والذي تعتبر نظام متكامل        مفاهيم أخرى 

  .الالزمة لتحقيق الجودة في الشركات الصناعية 

  )2000حمود ،() 2000-1980(إدارة الجودة مابين: المرحلة الخامسة

ظهـور  و، األيزو، كمفاهيم العولمة فاهيم الجودة   عدد من م  ظهور  تميزت هذه المرحلة ب   

عدد من برامج الحاسوب التي ساعد في ظهورها الجيل الخامس للحاسبات الذي جاء بعد سـنة                

 والتي ساهم الحاسوب في تصميم المنتج وفي تصنيعه وظهور فكرة التصنيع المتكامـل              1990

  .وأنظمة التصنيع المرن وغيرها 

طور التاريخي لمفهوم الجودة إلى أن المرحلة األخيرة مـن          ويرى الباحث من خالل الت    

أدت إلى إدخال تغييـرات     تحسين العمليات والتي بدورها     لالتطور أدت إلى إضافة استراتيجيات      

ليشمل المستويات الهيكليـة للـشركة       أساليب تنفيذ المهام وكذلك اتساع مفهوم الجودة         هيكلية في 

 بمهامهـا   للقيـام المراجعة الداخلية تدعيماً إلدارة   تاج إلى وكل ذلك يح  ،  إستراتيجية شاملة ضمن  

  .ومواجهة التحديات التي تعترض طريقها والتغلب عليها
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  .دارة الجودة الشاملة مبادئ األساسية التي تقوم عليها إال 2/10

  - :المبادئ كما يلي )2005،العزاوي(حيث حدد

  :تحقيق رضا العميل   -

رئيسي هو تحقيق رضا العميل وهنـا ال ينظـر علـى العميـل              أي يجب أن يكون الهدف ال       

الخارجي الذي يحدد جودة المنتج فقط بل يمتد إلى العميل الداخلي الذي يحـدد جـودة األفـراد                  

  .والعمليات وبيئة العمل لكونها األطراف الذين يقومون بإنتاج المنتوج 

 :التحسين المستمر  -

إلضافي والتحسين المعرفي اإلبداعي الجديد بوصفها      يشمل التحسن المستمر كال من التحسين ا        

  .جزء من العمليات اليومية لجميع وحدات العمل في المنظمة  

  :التدريب والتطوير   -

ينظر إلى التدريب والتطوير المستمر على انه وسيلة لتنمية إمكانيات األفـراد كـل ضـمن                  

متميزة ألنه سلسلة من األنشطة المنظمة      وظيفته بما يحقق االنجاز األمثل والتدريب يمثل أهمية         

  .والمصممة لتعزيز معرفة األفراد ما يتصل بوظائفهم ومهاراتهم وتحفيزهم  

  :اتخاذ القرارات على أساس الحقائق   -

يمثل مبدأ اتخاذ القرارات على أساس الحقائق أحد المكونات التي تركز عليها إدارة الجـودة                 

 على تقنيات وموارد وتهيئة القنوات الالزمة لتمكـين األفـراد           الشاملة ويتطلب تطبيقه االعتماد   

وإيصال ما يمتلكون من معلومات تتحدث عن الحقائق إلى حيث يجب أن تصل هذه المعلومـات        

  .لالستفادة منها في تحقيق الجودة  
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  :األداء   -

ل مجال بالمنـشأة  تتطلب إدارة الجودة الشاملة معايير أداء دقيقة ومتناسقة مع تقيم األداء في ك    

 .TQMوتعتبر المراجعة الداخلية احد األنشطة المطلوبة في 

 :الموارد واإلمكانيات   -

هو االستخدام األفضل للموارد المتاحة وتحقيق مستويات أعلـى         TQMيجب أن يكون هدف       

  .)سياسة منع األخطاء قبل حدوثها والجودة عند المنبع (من الناتج 

  :نتائج التركيز على العمليات وال-

إلشباع رغبات المستهلكين ينبغي إيجاد الحلول المستمرة ألية مشاكل تحدث في الجودة لـذلك                

  .ينبغي التركيز على العمليات تماما كما هو الحال عند التركيز على المنتجات أو الخدمات 

  :منع األخطاء قبل حدوثها  -

  .ل حدوثها فعال  أن التركيز على العمليات يترتب عليه منع حدوث األخطاء قب  

يرى الباحث أن التزام إدارة المراجعة الداخلية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الـشاملة              

 سوف يؤدي إلى تحسين كفاءة وفعالية إدارة المراجعة الداخلية ومن ثم تحسين جـودة خـدمات               

 تلـك    وكسب ثقة العميل من خالل تلبية احتياجاته بل التغلب عليها حيـث أن إدخـال               المراجعة

  .المبادئ إلى إدارة المراجعة الداخلية سوف يخلق تحدي
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 : هداف إدارة الجودة الشاملة  أ2/11

   )2005حمود،( :ن حصر أهداف إدارة الجودة الشاملة في ثالثة أهداف رئيسية وهيكيم

    : خفض التكاليف –

 وهذا يعني تقليل فالجودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول مرة  

  .األشياء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالي تقليل التكاليف 

  :تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للعميل  -

على  ع من قبل المؤسسة إلنجاز الخدمات للعميل تركزتي توضفكثير من اإلجراءات ال   

اإلجراءات طويلة وجامدة في كثير وبالتالي تكون هذه  الرقابة على األهداف والتأكد من تحقيقها 

سلبياً على العميل، ولذلك فمن أهداف إدارة الجودة الشاملة الرئيسية تقليل  من األحيان مما يؤثر

  . الوقت الالزم إلنجاز المهمات للعميل 

  :تحقيق الجودة  -

 وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء ، إن عدم االهتمام بالجودة يؤدي   

لزيادة الوقت ألداء وإنجاز المهام وزيادة أعمال المراقبة وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من 

  .هذه الخدمات 

يرى الباحث أن أهداف إدارة الجودة الشاملة يمكن أن تحققها إدارة المراجعة الداخليـة              

لـى زيـادة    في حال تبني فلسفة الجودة الشاملة وذلك من خالل تقديم توصيات تؤدي بدورها إ             

  .القيمة للمنشأة 
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 : عناصر إدارة الجودة الشاملة  2/12

  )2001العزاوي،(:إدارة الجودة الشاملة  فيما يلي أهم العناصر التي يجب أن تكون موجودة في

  :  القيادة العملية -

ة جديخطب وال شعارات وإنما هناك  على القيادة العملية؛ حيث العلى اإلدارة العليا أن تركز   

 يحتذى به لكل المستويات اإلدارية ، لتكون اإلدارة قدوة ومثالًفي العمل وتفاني في اإلدارة

  .والعاملين 

   :ثقافة إشباع الرغبات   -

ال بد من إيجاد ثقافة جديدة داخل المنظمة ، ثقافة تركز بقوة على إشباع رغبات العمالء و   

  . تهتم بذلك ؛ إنها ثقافة إشباع رغبات العمالء 

   :التحسين المستمر  -

والتطوير المستمر في عمليات وأنشطة المنظمة ، حتى يمكن تحقيق وفر  البد من التحسين   

  . في التكاليف وسرعة أعلى في األداء مع االلتزام بالمعايير المطلوبة للجودة 

   : رفع مستوى العاملين -

ذي تقوم عليه عملية إتقان الجودة  يعتبر األفراد العاملون في المنظمة هم المحور الرئيسي ال  

وبالتالي يجب االهتمام بمستوى أدائهم وتدريبهم وتطويرهم وصقل مهاراتهم لتحقيق المستوى 

    .المطلوب من الجودة

   : بناء فرق العمل -

 إن تضافر جهود األفراد تظهر في أحسن صورها من خالل بناء فرق العمل و تشجيع  

  .  يضمن العمل الجماعي والتعاون ويضيف قيمة كبيرة للجودة التعاون بين اإلدارات والذي
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  :  اإلبداع واالبتكار  -

يحتاج تحقيق مستويات الجودة إلى اإلبداع واالبتكار وإلى إطالق أكبر عدد ممكن من األفكار   

  . الجديدة والمفيدة لتحسين الجودة 

   :الرؤية اإلستراتيجية  -

للمنظمة ككل حول كيفية تحقيق الجودة مع ربط هذه بد من وجود رؤية إستراتيجية ال  

  . اإلستراتيجية بكافة أنشطة المنظمة 

   :فن حل المشاكل  -

ن تعليم اإلدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها إلى عناصـر             البد م   

  .أصغر حتى يمكن السيطرة عليها وحلها

الشاملة السابقة البد من توافرها مـن أجـل أن          ويرى الباحث أن عناصر إدارة الجودة       

 إلـى الجـودة     جودة خدماتها وصـوالً    وتطوير   ني إدارة المراجعة الداخلية وتحس     أهداف تحقق

  .المطلوبة

  

   :فوائد إدارة الجودة الشاملة 2/13

حقق تطبيق إدارة الجودة الشاملة العديد من الفوائـد التـي حـصلت عليهـا العديـد مـن                   

  :)1997رونالد،،مستفيد(الشركات

  .عملية التحسين والتدريب المستمرةتحسين اإلنتاجية والجودة من خالل مشاركة العاملين في  -

 .انخفاض في تكاليف اإلنتاج وبالتالي زيادة األرباح للشركة -

 . وبالتالي زيادة جودة المنتج وتحقيق رضاء المستهلك Reworkتخفيض العمل المعاد  -

 نسانية مع العاملين ورفع الروح المعنوية من أجل تحقيق أهداف الشركةتحسين العالقات اإل -
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دائها الشركة من   أبيع العمليات واألنشطة التي تقوم      إحداث عملية تفاعل وتنسيق شامل بين جم       -

 .أجل إنتاج المنتج أو الخدمة المطلوبة

 . استثمار الشركة ىزيادة فعالية معدل العائد عل -

  .ركة في تحقيق أهدافها وتقليل األخطاء ووقت تأخير تسليم المنتجزيادة فعالية الش -

  

 تطبيق مـدخل إدارة الجـودة       مزايا لدى حققه الشركة من    تيرى الباحث بأنه  قياساً بما       

 األمر ينعكس إيجاباً على ضرورة تطوير أداء المراجعة الداخلية بما يساهم فـي            ، فان    الشاملة

  .تحقيق أهداف الشركة بشكل عام

  

  : الدولية عالقة إدارة الجودة الشاملة بمعايير الجودة 2/14

 وأعتقـد   ISO ومقاييس الجودة الدوليـة  TQMخلط من قبل البعض بين مفهوم أحياناً حدث ي

 International Organization for االيـزو ح مـصطل نإ، البعض أنها تسميات لشيء واحد 

Standardization (ISO)    وهـي    السم المنظمة الدولية للتفتـيش ىول الحروف األ مشتق من

 المستوى  ى عل حيدهامنظمة دولية غير تابعة لألمم المتحدة تهتم بإصدار وتعديل المواصفات وتو          

صـفات  ا تسهيل تبادل السلع والخدمات بين الدول من خالل إصدار مو          ىالدولي والتي تعمل عل   

حاولة تشجيع الصناعات واعتمـاد     دولية موحدة والتي تضمن حق كال من المنتج والمستهلك وم         

   .)2005،لوانع( السلع والخدمات المنافسة بينهما بما يساهم في تطوير

   :)1995السلمي ،(  النحو التالي ىحيث تم اشتقاق االيزو من ثالث أنواع من الموصفات وهي عل

  1959Defiance standard صفات الدفاع البريطاني امو -

 A Q A O P  1968)ناتوحلف ال(صفات الحلفاء امو -

  Bs5750 , 1979صفات البريطانية امو ال-
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صفات الدوليـة لنظـام الجـودة       ا إصدار المو  1987استجابة للطلب العالمي تم في عام       

 الهيكـل   مسكن هذا التعديل أساسيا ولم ي     ي ولكن لم    1994االيزو وأجريت عليها تعديالت عام      

  .2000عام من  يرفي نهاية الربع األخصفات إال االرئيسي للمو

صفات التعاقديـة لأليـزو     ا مجموعة المو  التي عدلت صفات الجديدة   افقد تم إصدار المو   

)ISO 9000 ( وبأجزائها الثالثة)وحلت محلها المواصفات الجديدة  )9002،9003،9001ISO 

 وتتميز هذه المواصفات بأنها بديل عن هذه المواصفات الثالثة والتي           2000 إصدار عام    9001

 مجموعة االيزو التعاقدية ولكن المواصفات الجديدة قابلة        ىت استجابة لالنتقادات المواجهة إل    جاء

ي متطلب ال يتوافق مع طبيعة عملها عند ألتكيف مع أي شركة وذلك من خالل استبعاد الشركة         ل

وضع نظام إدارة الجودة وان متطلبات المواصفات هي متطلبات عامة أي تطبيق علـى جميـع                

 بغض النظر عن الحجم أو الطبيعة المنتج فهي تمتاز بالمرونة  الكافية فـي مجـالت                 الشركات

   .) 1994خليل وآخرون،(التطبيق لمختلف الشركات 

 يتبين منه أن  والذي TQM  ،ISO مقارنة بين) 1-2(هذا ويوضح الجدول التالي رقم 

دة الجودة الدوليـة   شهاىحيث بإمكان الشركة الحصول عل TQMسلسلة االيزو جزء من نظام 

كون إشباع حاجات المستهلك وال     ال ي  قد   االيزو  محور تركيز   الن TQMبدون استكمال تطبيق    

 TQMبينمـا  حماس العاملين في إدخال تحسينات مـستمرة  التأثير على  المشاركة و ىالعمل عل 

فريـد ،   (ودة  تعتبر هذه األمور من ميادينها األساسية والتي تقف عليها في تحسين اإلنتاجية والج            

كافة متطلبات نظام إدارة الجودة فـي       لتجميع  هي   ISO/2000/9001أن المواصفات   .( .)1996

خمسة متطلبات رئيسية تضم كال منها مجموعة من العناصر الفرعية التي تستمد مـن مبادئهـا                

  .إدارة الجودة الشاملة
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  )1-2(جدول رقم 

 ISOومعايير الجودة الدولية  ،TQMمقارنة بين 

 ISOمعايير الجودة الدولية  TQM  المعيار رقمال

  الزبون ليس أساس عملها  الزبون أساس عملها  الزبون  1

  ال ترتبط بإستراتيجية الشركة  ترتبط بإستراتيجية الشركة  العالقة مع اإلستراتيجية  2

  التركيز  3
تركز علي المفاهيم والقـيم الـسلوكية       

  واألساليب

تركــز علــي األدوات واألســاليب 

  عبيهال

  مشاركة العاملين  4
تركز علي مشاركة العاملين في عمليـة       

  التحسين

مشاركة العاملين ليست ضـرورية     

  في عملها

  تهتم بالجزء أو الكل حسب الهدف  تهتم بجميع أنشطة الشركة بشكل عام  االهتمام باألنشطة  5

  الجودة مسؤولية الجميع  مسؤولية الجودة  6
الجــودة مــسؤولية قــسم الجــودة 

   الشركةفي

  تهتم بعملية التحسين والتدريب المستمر  عملية التدريب  7
ال تلتزم بالتركيز علـي التحـسين       

  المستمر ألنها تمثل مجرد قرار

  ةتمثل فلسفة أكثر من كونها تقنيات قنين  تمثل  8
تمثل أدوات وتقنيات يمكن بواسطتها     

  قياس الجودة

  )1997السوافيري،(نقال عن) 1994،بيك وبارنز(المصدر 

يتضح من المقارنة السابقة أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يتصف بأنه أكثر شموال مـن               

هادة االيـزو    ش لىالمنظمة يمكنها الحصول ع   أن  ذلك  ) يزواأل( متطلبات معايير الجودة العالمية   

 رغبات  كما في حالة عدم تحقق    قد استكملت تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة،        دون أن تكون    
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 من أن تلك    الرغم ىأو مشاركة العاملين في التحسينات المستمرة داخل المنظمة، عل        لمستهلكين  ا

  .العناصر من المبادئ األساسية لمفهوم إدارة الجودة الشاملة

 تمثل إحدى متطلبات مفهوم إدارة      )أيزو(  الباحث أن سلسلة معايير الجودة الدولية      ىوير

 ىويرجع السبب في ذلك إل    حو تطبيق إدارة الجودة الشاملة      وهو الخطوة األولى ن   الجودة الشاملة   

العملية اإلدارية واإلفراد والـنظم ،      :  ثالثة عناصر أساسية هي      ىأن المفهوم األخير ينطوي عل    

 منح المنظمات شهادات تأكيد الجودة حول الـنظم دون          ىتنطوي عل ) يزوأ( بينما معايير الجودة  

   . ادواإلفرأن تمتد مباشرة للعملية اإلدارية 

  

  :أثر حصول الشركة على شهادة الجودة الدولية على مهام المراجعة الداخلية  2/15

 شـهادة   ىصول عل الحد من الفوائد التي تحصل عليها الشركة من خالل          يبالرغم من وجود العد   

   (RIDLEY, 1997كما يلي بالمراجعة الداخلية القتهاع إلى تلك الفوائد والتنويهأنه يجدر الجودة الدولية 

  .وضع إجراءات تأكيد الجودة في وظائف المراجعة الداخلية  -

 .استخدام الجودة كوسيلة  لتسويق خدمات اإلدارة  -

 .دعم ومساندة االلتزام بمعايير معهد المراجعة الداخلية  -

 .تشجيع ممارسات الجودة في أعمال المراجعة الداخلية -

  .تسحين االتصاالت مع مراجعي الجودة -

 .إيجاد التنسيق بين أهداف الجودة وأهداف المراجعة  -

 .تقديم استشارات الجودة عن طريق المراجعة الداخلية -

   .إدخال برامج تعليم الجودة للمراجعة الداخلية -
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 في السنوات السابقة األخيرة قد تغيرت النظـرة إلـى المراجعـة             هومما سبق يتضح أن     

 الدعائم األساسية الستمرار النظام الفعال للجودة       أهمعة أحدى    هذه المراج  الداخلية حيث أصبحت  

اعتبار أن المراجعة الداخلية احد األدوات األكثـر  ب عليهومتابعة مدى كفاءته والتحسين المستمر      

   .لهذه الجودةفعالية المتاحة اليوم لتحقيق األهداف اإلستراتيجية 
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  لثالفصل الثا

ة بين خصائص إدارة الجودة الشاملة ووظائف العالقة التبادلي

  المراجعة الداخلية

  

   المقدمة3/1

 . فلسفة إدارة الجودة الشاملة في المراجعة الداخلية3/2

 . خصائص مدخل إدارة الجودة الشاملة المرتبطة بالمراجعة الداخلية3/3

 . وظائف المراجعة الداخلية في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة3/4

  الختالف والتعارض بين فلسفة إدارة الجودة الشاملة وفلسفة  ا3/5

 .     المراجعة الداخلية

   النتائج االيجابية من الدور المنشود للمراجعة الداخلية في بيئة 3/6

 .     الجودة الشاملة
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  :المقدمة 3/1

 في ظل عصر االستراتيجيات التنافسية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى جودة فـي             

دفعت المتغيرات العديدة المعاصرة لبيئة النشاط االقتـصادي         .اإلنتاج والخدمات لكسب األسواق   

إدارات المنشات على اختالف جنسياتها وملكيتها ورأسمالها وأحجامها وأنشطتها إلـى تحـول             

 اهتمامها من رقابة الجودة إلى االهتمام بإدارة الجودة الشاملة باعتبار أن الجودة الـشاملة هـي               

   .)2002خضر،(  لتحقيق وضع تنافسي أفضليالمصدر الرئيس

 تطور مماثـل فـي المراجعـة        هونظراً لكون كل تطور جوهري في بيئة العمل يواكب        

تتأثر مهنة المراجعة الداخلية بصفتها أحـد العلـوم االجتماعيـة بـالتغييرات               الداخلية حيث

 الجودة الشاملة على المراجعة الداخلية       أثرت فقد ،الجوهرية التي تحدث في البيئة التي تعمل بها       

تأثيراً حيوياً باعتبارها أحد األنشطة الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة ومطلب أساسي لنظام الجودة             

   .)2005سليمان،( الفعال

دارة الجـودة الـشاملة و      إ والعالقة التبادلية مـا بـين        ،في هذا الفصل إظهار التطور    نحاول  و

خصائص مـدخل إدارة الجـودة الـشاملة المـرتبط            الوقوف على  ن خالل المراجعة الداخلية م  

بالمراجعة الداخلية ووظائفها واالختالف والتعارض بين فلسفة إدارة الجودة الشاملة والمراجعـة            

   .الداخلية 
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  : في ظل منهج الجودة الشاملةفلسفة إدارة المراجعة الداخلية 3/2

دارة  إل الموارد االقتصادية المادية والبشرية المتاحـة      إدارة   يقوم محور هذه الفلسفة على    

المراجعة الداخلية بطريقة تؤكد رضاء مستخدمي خدمات المراجعة حالياً ومـستقبالً، ويمكـن             

  :في الجوانب التالية هذه الفلسفة  أبعادتوضيح

  :Managementاإلدارة  3/2/1

اخلية وتنميها وذلك من خـالل       إدارة المراجعة الد   تعني نشر ثقافة الجودة الشاملة لدى     و

وضع إطار إداري شامل لها يتضمن تطوير التخطيط االستراتيجي لتحقيق الجودة في كل عملية              

مراجعة، ووضع السياسات الالزمة لها وتحديد اإلجراءات المالئمة لتنفيذها وما يتطلبه ذلك من             

لـألداء لتحديـد أفـضل      تكوين فرق للمراجعة وتفويض السلطة ألعضائها، والتقييم المـستمر          

الممارسات المهنية لالسترشاد بها في عمليات المراجعة ، وكذلك وضع برامج للتدريب المستمر             

، ووضع مجموعة من القيم األخالقية ومعايير لألداء المهني في ضوء           على هذه المهمة  للقائمين  

ية التي تشرف علـى   وفي ضوء متطلبات المنظمات المهن،وذلكثقافة المنشأة عن الجودة الشاملة 

 الداخليـة بطريقـة     ارة عمليات المراجعة  األمر الذي يؤدي إلى إد    . شئون تنظيم وتوجيه المهنة   

   .)2005العزاوي ،(  بناء الجودة في كل عمليات ونتائج المراجعةمنتظمة وهادفة نحو

  :Qualityالجودة  3/2/2

ـ          ن احتياجـات وتوقعـات     وتعني المدى الذي تستطيع إدارة المراجعة الداخلية تحقيقه م

ويتم تحديد ذلك المدى من خالل التركيز على احتياجات مستخدمي خدمات           . مستخدمي خدماتها 

المراجعة تركيزاً مستمراً مع التقييم الذاتي المستمر لألساليب واألدوات المستخدمة فـي عمليـة              

وى جـودة   المراجعة بهدف تحسينها باستمرار، مع تطوير نظام فعال بعمل على قيـاس مـست             

   .)2005حمود ،( الخدمات المقدمة
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  :Totalالشمولية  3/2/3

وااللتزام المستمر لكل عضو في إدارة المراجعة الداخليـة بـدوره فـي             وتعني اإللمام   

إرضاء مستخدمي خدماته سواء كانوا من داخل إدارة المراجعة أو من خارجها، فكـل عـضو                

 والمعتمدة من اإلدارة العليا للمنشأة علـى ضـوء   سوف يقوم بعمله وفقاً لألهداف المحددة مقدماً      

احتياجات المستفيدين من خدمات إدارة المراجعة الداخلية وبحيث تتكامل دائماً جهود الجودة مع             

   .)1995السلمي ،( كل أنشطة المراجعة األخرى اليومية

 يحقـق  ويرى الباحث أن تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة في المراجعة الداخلية ذلـك   

التحسين المستمر في مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل المراجعة الداخليـة بمـا يـضمن                

قيامها بدورها االيجابي في بيئة الجودة الشاملة وبالتالي كان البد من إدخال بعـض التغيـرات                

املة الجذرية على المدخل التقليدي للمراجعة الداخلية لتعكس هذه التغيرات احتياجات الجودة الش           

  .للشركات 

  

 :خصائص مدخل إدارة الجودة الشاملة المرتبطة بالمراجعة الداخلية 3/3

إن استخدام مدخل إدارة الجودة الشاملة في المراجعة الداخلية يؤدي إلى زيادة االهتمـام                  

وضوح واكتمال أوراق العمل، وتطوير وتحسين أداء الجودة، حيث أن أسلوب العمليـات             نحو  

)Processes (            تساعد على تزويد المراجعين الداخليين بتوقعـات ومطالـب األداء األساسـية

المراجعون الداخليون كلياً وفوراً عن     ال يعني أن يتخلى      وهذا،  )1999سيدي،(.الالزمة لإلدارة العليا  

ألساليب الحديثة المستخدمة في أداء مهام المراجعة       فاأساليب المراجعة التي تركز على النتائج،       

بالحلول الناجحة لجميع المشاكل التي تواجه إدارة المراجعة الداخليـة، سـواء            ال تأتي   ية  الداخل

 التطـورات   وأكانت مشاكل حديثة نتجت عن التغيرات في الظـروف االقتـصادية والبيئيـة              
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 مدخل إدارة الجودة الشاملة يوفر فرصة الجمع بـين األسـاليب القديمـة              غير أن التكنولوجية،  

 تـدعيم   األمر الذي يؤدي إلـى     ب الحديثة المعتمدة على العمليات،    نتائج واألسالي المعتمدة على ال  

موضوعية المراجعة الداخلية وتوفير مرونة في المعايير والمقاييس ؛ والتي يمكن أن تتغير مع              

 علـى    يؤكـد   مدخل إدارة الجودة الشاملة    ، لذلك فإن  )Chester,1993( تغير احتياجات المستفيدين  

تزويدهم بالتعليم  الجماعي والمشاركة وتدريب المراجعين واعتماد برامج تنميتهم و       أهمية العمل   

بـشكل  أدائهـا   يسهم في هيكلة أعمال إدارة المراجعة الداخلية وتقييم         المهني المستمر، كما أنه     

  .) ,Hawkes,1995 & Adams(عمال األ  تلكفي أداء Processموضوعي وإتباع أسلوب العملية 

يمكن اعتبار مدخل إدارة الجودة الشاملة الحل السحري لجميع المشكالت التـي            ال   ورغم ذلك   

 إال أنه يتميز بالعديد من الخـصائص التـي          ؛),Chester,1993(تظهر في إدارة المراجعة الداخلية      

  : ما يلي)Rezaee,1996(تتالءم مع طبيعة خدمات المراجعة الداخلية، ومن هذه الخصائص 

o راجعة الداخلية باستمرارتحسين جودة خدمات الم. 

o فهم واستيعاب احتياجات الشركة من خدمات المراجعة الداخلية وتلبية تلك االحتياجات. 

o            ،تشجيع االلتزام بالمعايير المهنية والسياسات واإلجراءات اإلدارية ومعايير السلوك المهنـي

 .دارة المراجعة الداخليةباإلضافة إلى االلتزام بالقوانين واألنظمة من قبل جميع العاملين في إ

o  ألهداف في تقييم األداء والترقياتبادارة اإلاستخدام. 

o          والطويلة األجل  القصيرة  استخدام التخطيط وأساليب التنفيذ االستراتيجي لتحقيق أهداف الجودة

 .لوظائف المراجعة الداخلية

o راجعة الداخليةتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة في تنفيذ األنشطة اليومية إلدارة الم. 

وحيث أن الهدف األساسي لمدخل إدارة الجودة الشاملة هو تلبية احتياجات المـستفيدين               

الخارجيين والداخليين ؛ فإن ترسيخ هذه الخصائص وتأكيدها في إدارة المراجعة الداخلية وفـي              
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 الخـدمات   عالقاتها مع األطراف المستفيدة منها يتطلب وسائل وأساليب قادرة على تبيان طبيعة           

. التي تقدمها اإلدارة وأهدافها ونطاقها ، وكفاءة األداء ، وفعالية العمل، واقتراحـات التحـسين              

هذه الوسائل واألساليب في استخدام قوائم االستبيان مع المستفيدين الخارجيين إلتاحة           وتتمثل أهم   

يـة، وبالتـالي تتـضح      الفرصة لهم للتعبير عن احتياجاتهم وإبالغها إلى إدارة المراجعة الداخل         

  .أهداف اإلدارة وأنواع الخدمات المطلوبة منها وإلغاء الخدمات غير المطلوبة

ويرى الباحث أن قيام المراجعة الداخلية بتطبيق خصائص إدارة الجودة الشاملة يخلـق             

مكانتهـا داخـل    التغلب عليها يعـزز     لكن  نوع من المواجهة والتحديات التي تعترض طريقها و       

دى إلى قيام المراجعين الداخليين بتقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة لتحقيـق            تنظيمي ويؤ الهيكل ال 

  .رضا المستفيدين وتوسيع نطاق عملها 

  

  :ظائف المراجعة الداخلية في ظل تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة و3/4

ـ     تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة يفرض على وظيفة         إن   اً المراجعـة الداخليـة مهام

 تؤديها اآلن، حيث يقوم المراجع بفحص وتقييم الـنظم          قليدية التي جديدة باإلضافة إلى المهام الت    

 التي تحتاج إلـى      في األنظمة  وتقديم االستشارات والتوصيات واالقتراحات وبيان أوجه الضعف      

باستمرار،  والتطوير   التحسين أو اإللغاء ، كذلك بيان النواحي اإليجابية التي تحتاج إلى التحسين           

، وإزالة الفكـرة    الالزمة إلنجاح هذه األعمال   لتخطيط  اإشراك اإلدارات المختلفة في أعمال      مع  

  بـل أنهـا صـممت      القائمة على أساس أن المراجعة ما هي إال وظيفة لتحقيق أغراض اإلدارة           

حسب، حيث تلعب وظائف المراجعـة      ف الشركة ككل وليست لخدمة اإلدارة العليا         أهداف لخدمة

 & Sisaye.(لداخلية دوراً رئيساً في عملية نشر وإدارة وتنفيـذ مـدخل إدارة الجـودة الـشاملة    ا

Bondar,1994(.  
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 بفحص وتقييم مدى االلتـزام بالـسياسات         أيضاً هذا لما كانت المراجعة الداخلية تهتم     و

د  وجـو   يتطلـب  في هذا المجـال   مدخل إدارة الجودة الشاملة     وبالتالي فإن تطبيق    واإلجراءات ، 

  المتاحة لتحقيـق   من شأنها تسهيل عملية تخصيص الموارد      محددة وواضحة    سياسات وإجراءات 

 األمر الذي يفرض تطوير الوظائف المرتبطة بأعمـال         للحصول على أهداف الجودة المطلوبة،    

  :  يلي كما )Hawkes& Adams, 1995( المراجعة الداخلية في ظل تطبيق منهج الجودة الشاملة

ى فحص كفاءة النظم بدال مـن        استقالل إدارة المراجعة الداخلية مع التركيز عل       لىالمحافظة ع  •

  .فراداأل

 االستقالل والتحويل نحو الدور االستشاري لإلدارة العليا والمساعدة في تطبيق           ى عل المحافظة •

  .برامج الجودة

ليين اخواإلدارة من خالل توظيف خبرات المـراجعين الـد        لين  لعامل استشارية   العمل كوظيفة  •

 لمساعدة العاملين في تنفيـذ مـسؤوليتهم وتحقيـق األهـداف            والموارد المادية والمالية المتاحة   

 مساعدة اإلدارة في ضمان تطبيق جميـع الـنظم التـي تمكـن              ى إل ةضافإالوب ،المطلوبة منهم 

 .ن طبقا لمستويات الجودة التي يطلبها المستفيدو أعمالهمالعاملين من تنفيذ

 جميع النظم   ىرات عل غيي إلدخال الت  رة والتحفيز ادبي دور الم  تبنير الدائم و  لتغيى ا  عل المساعدة •

 لجميـع   بعدا مـستقبليا وشـموليا     المراجعة الداخلية    ى وظيفة  إل مما يضيف المطبقة في الشركة    

  . جميع المستوياتىاألنشطة وتقديم الخدمات إل

موعة من العوامـل التـي      التحسين المستمر في جودة خدمات المراجعة من خالل تضافر مج          •

  . التي تقوم بهاتؤثر على الخدمة

تقييم المخاطر والتأكد من أن السياسات واإلجراءات تنفذ بفاعلية من أجل تقليلها إلـى حـدها                 •

 .األدنى
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يرى الباحث انه أصبح على المراجع الداخلي أن يقوم بفحص وتقيـيم كـل مـا يـؤثر علـى                    

ى تحقيق وضع تنافسي ،واستشاريا يوجـه مجهـوده         استمرارية نجاح الشركات ومساعدتها عل    

للتحسين المستمر للنظم والعمليات المختلفة وتأكيد سالمة نظام الرقابة الداخلية كأساس لتـدعيم             

مجهود اإلدارة في التكيف مع المتغيرات البيئية المعاصرة مما يؤثر باإليجاب في تحسين جودة              

  . الخدمات المقدمة 

  

   :فة إدارة الجودة الشاملة وفلسفة المراجعة الداخليةفلسعالقة بين ال 3/5

 تطوير أدائهـا    وإمكانيةيتبين مما سبق وجود عالقة ارتباط بين إدارة المراجعة الداخلية           

 ،هـوكس وآدمـز   (   قام بها  أوضحت دراسة في ظل إدخال مفهوم فلسفة إدارة الجودة الشاملة، وقد          

فهـوم  ومار العالقة بين مهنة المراجعة الداخليـة        عينة من الشركات الصناعية الختي     على)1995

 مهنة المراجعة   ى يجب عل  بأنهتبين  ، و )9000(متطلبات معايير االيزو    الإدارة الجودة الشاملة و   

نظمـة  أفحـص  توسيع نطاق عملها ليـشمل  الداخلية االستجابة لمفهوم إدارة الجودة الشاملة ، و  

 بمهـارات المـراجعين الـداخليين       متمـا هالامعه ضـرورة     يفرض، األمر الذي    نفسهاالجودة  

 للتكيف مـع متطلبـات إدارة الجـودة         ،سعياً المتطور واحتياجاتهم من التدريب والتعليم المهني    

  .الشاملة

هذا ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذا التطوير يفرض تحدياً على إدارة المراجعة من حيـث                

) TQM( إدارة الجـودة     فلسفة ين مفهوم ضرورة الوقوف على طبيعة االختالفات أو التعارض ب       

كي يتم التعرف عليها ومحاولة التغلب على العقبات التي تحول دون تطبيق             والمراجعة الداخلية 

  :تلك الجودة كما يلي  أساليب المراجعة الداخلية وتطويرها لتتالءم مع فلسفة إدارة
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  )1-3(جدول رقم 

  المراجعة الداخليةأوجه االختالف والتعارض بين الجودة الشاملة 

  فلسفة المراجعة الداخلية  فلسفة إدارة الجودة الشاملة  المجال

  البعد عن المخاطرة والتجديدات أو تدنيتها   المستمرة بهدف إنجاز األفضلتتهتم باالختراعات والتجديدا  المخاطرة والتجديد

   المراجع الداخلي أن النظم وجدت لتبقىيفترض  تشجع على التغيير المستمر كوسيلة للجودة وتحسينها  الديناميكية

اعتقادا بصعوبة قياس ) التكاليف(عناصر المدخالت   المخرجات، لذلك تعتبر الجودة هي الهدف األساسي  التركيز على

  المخرجات

  اإلجراءات الالزمة والمحددة ألداء المهام  األنشطة بغرض تحقيق أكبر قيمة مضافة  االهتمام بــ

حيث أن محاولة البحث مستمرة باإلضافة إلى تشجيع األفراد   البحث عــن الفرص

  على إيجاد طرق تحسين النظم

  توفير الحلول للمشكالت القائمة

يحل الشك بين اإلدارة واألفراد ، لذلك فإن األنظمة مصممة   تدريب العمالة بفرض الثقة فيهم  من حيــث الثقة

  بطريقة خاطئة

  التركيز على األمور التاريخية كضبط األرصدة المحاسبية  قديرات وتوصي بالتغييرتهتم بالت  التركيز على المستقبل

  يملي المراجع الداخلي أوامره ويقدم التقرير فقط لإلدارة  يشارك العاملون وينالون التقدير  المشـاركة والتقدير

تشجع العاملين على المشاركة في صنع القرارات وتحمل   التفويض

  مسؤولية مهامهم

المراجعون الداخليون التقارير عن فعالية نظم الرقابة يعد 

  الداخلية مثل مراجعة النظم ومراجعة الكمبيوتر

المعلومات المالئمة والوقتية تساعد على تحسين النظم وتقديم   إعـــداد التقارير

الخدمات إلى المستفيدين بشكل أفضل من خالل إعداد 

  التقارير لجميع العاملين

الداخلية بإعداد التقارير إلى اإلدارة العليا تقوم المراجعة 

  وبالتالي تظهر مشكلة تأخر إعداد التقارير وانتهاء مفعولها

  )Hawes and Adams, 1994: (المصدر 
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  :النتائج اإليجابية من الدور المنشود للمراجعة الداخلية في بيئة الجودة الشاملة 3/6

 المراجعـة   دور وطبيعة المهام المنوطة بـإدارة     على الرغم من االختالفات السالبة بين       

يـتالءم مـع     تطبيق األداء المراجعـي وتطـويره ل       بيئة الجودة الشاملة، إال أن    ظل   في   الداخلية

 المتبادلـة بينهمـا، يـورد       المنافع اإليجابية و،  حقق العديد من النتائج   خصائص الجودة الشاملة ي   

  :الباحث أهمها فيما يلي

 العليا على أسس أكثر دقة وموضوعية وشمولية وفي الوقت المناسب           إرشاد وتوجيه اإلدارة   -

  أو حذف أو منع أوجه االنحراف       توفر معلومات مالئمة لتخفيض    ور الجودة الشاملة حيث   عن د 

 أدلة اإلثبات التي توضح مخاطر الفشل مـن عـدم           إبراز، و يبين األداء المخطط واألداء الفعل    

 تعمل على   ، فالمراجعة لمنشأة وعلى استمرارية فعالية النظام    االلتزام وآثاره على مسيرة جودة ا     

اكتشاف األسباب الحقيقية لمشاكل الجودة ومعوقات تحقيق أهداف الجودة مع التأكد من فعاليـة              

قرارات التخطيطية والرقابيـة التـصحيحية   ة مما يساعد على اتخاذ ال   نظام المعلومات في المنشأ   

 مسارها مع التعجيل في تنفيـذ اإلدارات المـسئولة لتلـك             وتصحيح المشكالتالمالئمة لعالج   

وبذلك يكون دور المراجعـة     . فالمراجعة الداخلية تعد درعاً وقائياً للتحسين المستمر      . قراراتال

  الداخلية أكبر في ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة منها في ظل المفهوم التقليدي للجودة

  ).1999سيدي ، (

وتكامل عالقات اإلدارات المختلفة الخاضـعة للمراجعـة واسـتبعاد          المساعدة على تحسين     -

 لعائـد الكلـي    والسعي لتحقيـق ا   " المهمة المشتركة "الحواجز اإلدارية بينها نتيجة لألخذ بمفهوم       

فوجود نظام الجودة الشاملة بالمنـشآت الخاضـعة للمراجعـة تمكـن            . ألهداف الجودة الشاملة  

 في وقت أقل وبطريقة أسهل عن أداء نظام الجـودة وأداء            المراجع من تكوين وجهة نظر كلية     

اإلدارات المختلفة بالمنشأة، فمن خالله يمكن للمراجع اإللمام بأهـداف ومـسئوليات وسـلطات           
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المسئولين عن أنشطة إدارة الجودة والتعليمات واإلجراءات المحددة لكل منهم، بما يمكـن مـن               

 بينهم ودراسة مدى تـأثير مقترحـات التحـسين          اكتشاف أوجه القصور والمخالفات المشتركة    

أن واإلجراءات التصحيحية المعتمدة إلدارة أو قسم معين على باقي أنشطة إدارات المنشأة، كما              

 المراجعـة   أيـضاً إدارة والشك أن ذلك يساعد. يمكن من تحديد اتجاهات الجودة بالمنشآت    ذلك  

وتخفيض فجوة المعلومات اإلستراتيجية للجـودة      الداخلية على تدعيم نشر ثقافة الجودة اإليجابية        

بتوصيل متطلبات الخطط اإلستراتيجية واهتمامات والتزامات اإلدارة العليا بالجودة الشاملة إلى           

أدنى مستوى تنفيذي بالمنشأة والعمل على تسهيل وتنظيم االتصاالت في االتجـاهين، وإيجـاد              

ؤدي في النهاية إلى تفعيل العالقات الداخليـة        األمر الذي ي  ،  قنوات اتصال مفتوحة عن الجودة      

 ).2005سليمان ،( بالمنشأة 

تحسين بيئة الرقابة الداخلية بالمنشأة وتشجيع السعي الدائم لتقديم اقتراحات حول األسـاليب              -

كـن مـن اتخـاذ اإلجـراءات         متابعة التحسين المستمر لهـا يم      ة مما يؤدي إلى   الجديدة للرقاب 

لك، أن ذلك كله يؤدي إلى زيادة االهتمام بالمراجعة الداخليـة للمحافظـة             التصحيحية الالزمة لذ  

فوجود مراجعة داخلية فعالة لنظام     . على بيئة رقابية فعالة في ضوء متطلبات المنظمات المهنية        

الجودة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة ألنشطة الجودة ونواتجها يساعد على منع            

 .)Liu ,J,1997(  خاصة تلك التي يترتب عليها خسائر كبيرة–طاء تكرار حدوث األخ

التركيز على تلبية االحتياجات الحالية والمرتقبة لإلدارات المختلفة من خـدمات المراجعـة              -

 سيؤدي إلى االرتقاء بجودة خدمات المراجعة وذلك ألن التركيز على احتياجات العمالء             الداخلية

ة المراجعة داخل المنشأة وما يترتب عليها من استبعاد األنـشطة       دارإسيؤدي إلى تفعيل عالقات     

ة والتي ال تضيف قيمة لخدمة المراجعة المقدمة، مع االهتمام في نفـس الوقـت               يغير الضرور 

 والعمل على تحسينها باستمرار وكذلك تقليل األخطـاء المتوقعـة           ،باألنشطة التي تضيف قيمة   
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 قبول واسع لـدى      على  مع تقديم توصيات فعالة تحوز     وضمان أداء العمل بصورة سليمة    ا،  هنم

المـشاركة فـي      مـع  ،الخاضعين للمراجعة مما يخفض من مشاكل وشكاوى العاملين والعمالء        

 ، األمر الذي   تالءم متطلبات بيئة الجودة الشاملة      لكي تطوير مقاييس جديدة لتقييم جودة المراجعة     

 بالـسياسات   إلى جانـب التزامـه    لسلوك المهني   يساعد المراجع على االلتزام بمعايير وقواعد ا      

والمعايير اإلدارية وغيرها من القوانين والتشريعات التي تحيط بعمل فريق المراجعة باعتبارها            

 Sisaye&Bondar,1994) (من معايير تقييم جودة خدمات المراجعة 

 إلى خلق بيئة    يؤدي تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في إدارة عمليات المراجعة الداخلية           -

عمل أفضل لفرق المراجعة، حيث تكتسب فرق المراجعة هيكل معرفة أوسـع ومعـايير فنيـة                

جديدة وخبرات ومهارات للعمل في مجاالت جديدة أكثر عمقاً وشموالً نظـراً ألن فلـسفة إدارة    

حديثة الجودة الشاملة تدعم خلق مناخ ثقافي جديد وتحث على حتمية استخدام األساليب العلمية ال             

 ومنها األساليب اإلحصائية لرقابة وضبط وتحسين الجـودة ممـا يجعـل             ،في اتخاذ القرارات  

 مـن تطـوير أسـاليب        ذلك  وما يستتبعه  ،المراجعة الداخلية أكثر قرباً من كل أعضاء المنشأة       

 وأساليب العمل اليومية في إدارة المراجعة لتحقيق أهداف الجودة الشاملة           ،التخطيط االستراتيجي 

طويلة األجل وقصيرة األجل، وزيادة االهتمام بالبحث عن أفضل الممارسات فـي المراجعـة              

والتي تحقق تخفيض معدل دوران المراجعين، والوقت المستغرق في عملية المراجعـة وعـدد              

 بما يحقـق  المراجعين القائمين بمهام المراجعة دون أن يحدث تأثير عكسي على أداء المراجعة             

 جودة الشاملة والتحسين المستمر في مستوى جودة خدمات المراجعةمتطلبات بيئة ال

 ).1999سيدي ، (

وذلـك  ) ISO 9001(مساعدة المنشآت الراغبة في الحصول على شهادة الجـودة الدوليـة   -

بتوجيه وترشيد عملية إعداد المنشأة وتجهيزها للحصول على تلك الشهادة كما تساعد المنـشأة              
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ة التوافق مع متطلبات الشهادة وتقديم يد العون والمساعدة لهيئـة           على المحافظة على استمراري   

 ).2002السوافيري ، (تسجيل شهادات الجودة للقيام بالمراجعة ألول مرة أو المراجعات الدورية الالحقة

من الدور المرتقب للمراجع الداخلي فـي       المتحققة   النتائج االيجابية    مما سبق يتضح أن   

تأكيداً على أن المراجعة الداخلية كعلم وكمهنة تتأثر بالتغيرات الجوهرية          تعد  ظل الجودة الشاملة    

التي تحدث في بيئة العمل حيث أثرت بيئة الجودة الشاملة على المراجعة الداخلية تأثيرا حيويـا                

  .باعتبارها احد األنشطة الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة 
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  الفصل الرابع

ثرة في جودة المراجعة الداخلية في ظل تطبيق إدارة العناصر المؤ

 الجودة الشاملة

  

   مقدمة  4/1

 TQMلعناصر المؤثرة في جودة المراجعة الداخلية فى ظل تطبيق   هناك العديد من ا4/2

   مراجعة نظم الجودة  4/3 

    مراجعة إدارة المخاطر  4/4
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  : مقدمة 4/1

 على المنشآت االقتصادية في البيئة المعاصرة اسـتخدمت         نتيجة للتغييرات التي فرضت   

 المستمر فـي   التحسينتمثلت في اجراءالعديد من إدارات المراجعة الداخلية فلسفة إدارية جديدة        

  .)2005سليمان ،( التحسين  هذاالعنصر األساسي المتحكم فيباعتبارها  جودة الخدمة

 الجودة الـشاملة فـي إدارة المراجعـة          أن تطبيق مدخل إدارة    )1999سيدي،(يرى  وبذلك  

يحـسن مـن رضـاء       فعالية خدمات المراجعة الداخلية ، كما     ن كفاءة و  يتحسيؤدي إلى   الداخلية  

المستفيدين من الخدمات التي تقدمها اإلدارة ويعزز من أوضاع المراجعين الـداخليين المهنيـة              

  .ومساهماتهم

 ؤدي إلـى تحـسين  ة الجودة الشاملة ي أن تطبيق إدار),Wruck & Jensen,1994(كما يرى 

 هذه الجودة يعمـل      تطبيق إلى جانب .  األساليب العلمية في اتخاذ القرارات     ااإلنتاجية الستخدامه 

 جودة خدمات المراجعة الداخلية باستمرار ويؤدي إلى تطويرها وانتقالها إلـى مـا              على تحسين 

عـة   على التحول مـن عمليـات المراج   وهذا المدخل يعتمد أساساً    )العملية الداخلية (يسمى تقييم   

  . التقليدية إلى تقييم العمليات

 إلى التعرف على العوامل المؤثرة في جودة المراجعة الداخلية من            يهدف  هذا الفصل  وعليه فإن 

 وفعالية التقـارير ومراجعـة نظـم        ينحيث استقالل المراجع الداخلي وتلبية احتياجات المستفيد      

 .خاطرالجودة ومراجعة إدارة الم
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   :TQMالعناصر المؤثرة في جودة المراجعة الداخلية في ظل تطبيق  4/2
  

  -:بالتحليل والمناقشة كما يليإلي أهمها أهمية التعرض يرى الباحث 

   :ين المستفيد  تلبية خدمات4/2/1

تعتبر إدارة الجودة الشاملة مدخل متكامل على مـستوى الـشركة لتلبيـة احتياجـات               

  )Chester ,1993(: من هذا المفهوم العديد من العناصر هيالمستفيدين ويتض

  يتمثل في ضرورة معرفة رغبات واحتياجات العمالء :  العنصر األول

  يتمثل في ضرورة الوفاء بتلك االحتياجات في الوقت المناسب : العنصر الثاني

  . يتمثل في ضرورة متابعة المستفيد: العنصر الثالث

المراجعة هو تحقيق حاجة معينة والحـصول علـى التغذيـة      لما كان الهدف من عملية      

المرتدة من المستفيد والمتمثل في الشركة ككل، وإدخال التحسينات على عملية المراجعة ذاتهـا              

وذلك من خالل التركيز على احتياجات المستفيدين فإن المنتج أو مقدم الخدمة يستطيع أن يؤدي               

مما يستوجب بالتالي التركيز على هدف الجودة       .  ويتوقعها الخدمة بالجودة التي يريدها المستفيد    

مـدخل إدارة   وحتى يحقـق    .لبية احتياجات المستفيدين    تالشاملة كفلسفة إدارية وأسلوب منتظم ل     

 يجب تحديد المستفيدين من العملية ومن ثم تحديد احتياجاتهم، وترجمة تلك            الجودة الشاملة مبتغاه  

 ت ومتطلبات واجبة التنفيذ، وقيـاس مـدى الوفـاء المـستفيد           االحتياجات إلى أساليب وإجراءا   

)Jeffored et al,1994(.   
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  :تحديد المستفيدين من خدمات المراجعة الداخلية  •

  : الجهات المستفيدة من خدمات المراجعة الداخلية كما يلي )2005سليمان ،(أورد 

  .الداخليةويتمثلون في أفراد إدارة المراجعة : العمالء الداخليون) أ

ويتمثلون في مجلس إدارة المنشأة ولجنة المراجعة واألقسام واإلدارات         : العمالء الخارجيون ) ب

اإلدارية واإلنتاجية المختلفة والمراجعين الخارجيين وأي مستفيد آخر من خارج المنشأة يهمـه             

 .التأكد من فعالية إدارة المنشأة والتشغيل بها

 تالعليا يجب أن تعكس متطلبـات تنفيـذ اإلسـتراتيجيا         من هنا فإن احتياجات اإلدارة      

حيث تحتاج اإلدارة العليا إلى التأكد      . المختلفة بالمنشأة وعلى رأسها إستراتيجية الجودة الشاملة        

من أن نظام الجودة الشاملة يتم تنفيذه بكفاءة، وأنه يحقق األهداف المنشودة منه، وأنه متفق مـع       

نت عناصر هذا النظام كلها أو بعضها ال تطبق بكفـاءة فـإن دور              رؤى ومهام المنشأة، وإذا كا    

المراجع الداخلي هو اقتراح مايراه ضرورياً للمساعدة في تطويرها وإزالة أي عقبات أو اقتراح              

 .تطوير أهداف الجودة ذاتها في ضوء المتطلبات القانونية والتنظيمية بالمنشأة

ية في المنشأة تتمثل معظمها فـي خـدمات التوجيـه         إن احتياجات اإلدارات التنفيذية والتشغيل    

وتلعـب هـذه    . واإلرشاد لتحقيق التطابق مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة والوفاء بمساهمتها           

 .الخدمات دوراً كبيراً في تحديد القيمة المضافة من خدمات المراجعة الداخلية للمنشأة

لمنشأة وغيرهم من األطـراف الخارجيـة       كما أن احتياجات أصحاب رأس المال المستثمر في ا        

تتمثل في التأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية لديها الضوابط الرقابية المالئمة والكافية لقيامها              

 وبالتالي فإن اهتمام إدارات المراجعة الداخليـة        ،بمهامها وتأكيد وفاء المنشأة بالتزاماتها تجاههم     

 احتماالت حصولها على فـرص وإمكانـات        إلى زيادة ؤدي  بإرضاء المستفيدين عن خدماتها ت    

   .)1995صالح ، ( تساعد على تحسين كفاءتها وفعاليتها
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 وفعاليـة    أن توثيق العالقات مع المستفيدين يؤدى إلى تحـسين كفـاءة           ضحمما سبق يت      

 وال على أن يعتمد   أ تطوير أو تحسين في أداء المراجعة الداخلية يجب          المراجعة الداخلية الن أي   

  .راء المستفيدين من الخدمة بما يحقق رغباتهم وتوقعاتهم آ

  

  : الداخليةةتقارير المراجعية فعال  4/2/2

 أن هناك ثالث  طرق لتحسين جودة التقارير وبالتالي ضمان فعاليـة             )Didis,1997(يرى

 المراجعة  وتشمل التركيز على عملية المراجعة كلها،وعلى اإليجابيات بما في ذلـك الحلـول،              

 على أن عمل المراجعة الجيد يجب أال        Didisويؤكد  . ووضع إرشادات لنماذج التقارير المحددة    

حيث إن التقارير الفعالة وذات الجودة توطـد العالقـة مـع            . تتبعه تقارير ذات جودة منخفضة    

المستفيدين من خدمات المراجعة، وتضيف قيمة إلى نتائج عمل المراجعة الجيد وتمهد الطريـق              

  . لمراجعات القادمةأمام ا

  إلى إمكانية وضع إطـار  ) Khandeker & Phalke,1991(وفي هذا الصدد أشارت دراسة 

مقترح لنظام يستخدم في  تقييم جودة خدمات المراجعة الداخلية عند فحصها لنظـام المرتبـات                

طرح هذا النظام خمسين سؤاالً تدور حول ست محـددات رئيـسية             بالمنشأةعلى سبيل المثال    

لجودة المراجعة الداخلية، وتم تحديد المحددات بعد مناقشة واشتراك كل مـن إدارة المراجعـة               

 وتم إجراء تقييم لألوزان النسبية للمحـددات الـستة          ،الداخلية واإلدارة العليا الخاضعة للدراسة    

  %).93وزن نسبي (وتبين من المحددات أنها تؤثر على جودة التقارير وذلك بدرجة كبيرة 
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  . )Didis, 1997(   كما حددهاما فيما يتعلق بالجهات المستفيدة من تلك التقارير فهيأ

  :نفسه الداخلي المراجع  -1

عمل المراجعة وكوسيلة    توصيل الغرض والنطاق ونتائج      ىيعمل تقرير المراجعة الداخلية عل     •

  .ة مع اإلدارةاتصال فعال

  .عمال خالل تنفيذ عملية المراجعةأع من  ما قام به المراجى التقرير دليل أساسي عليعتبر •

 .رأي المراجع نحو التحسينات المطلوبة الهادفةى إبداء  التقرير عليعمل •

 التقرير عن المنتج النهائي لعملية المراجعة لذلك ينبغي خضوعه للفحص والتدقيق من             يفصح •

 .حيث محتواه وتنظيمه ونوعه

ـ      الوسائل التعليمية والتدريبية ألع   أحد  يعتبر   •  محتوياتـه   ىضاء فريق المراجعة فـاالطالع عل

 . ة زيادة واكتساب مهارات المراجعىوكيفية صياغته يعمل عل

  . أداء العملى عللمتابعة عملية المراجعة ودليالًيعتبر التقرير في حد ذاته أداة  •

   :ةاإلدارة التشغيلي -2

 . األنشطة الرقابيةيتناوليمثل التقرير فحص مستقل  •

 . اإلدارات التشغيليةى في تحفيز العاملين لداً بارزاًدور التقرير يؤدي •

 والتـي قـد ال   تشغيليةويثير أفراد اإلدارة العليا نحو الموضوعات التي تخص اإلدارة ال  يحفز   •

 . السائدن طرحها لتخوفهم من اللوائح والروتيىيجرؤ المديرون عل

 .ن أرائهم وأعمالهم لإلفصاح عين التقرير بمثابة نافذة للمديرين التشغيلييعتبر •

  . التقرير أداة لتقييم األداء يعتبر •
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   :اإلدارة العليا  -3

يوفر تقرير المراجعة الداخلية معلومات تفصيلية عن العمليات وأوجه الرقابة التي ال تحتويها              •

 . والتي تعتبر مفيدة لإلدارة العلياىتقارير أخر

 .معلومات متميزة على كونه يحتوي التقرير اإلدارة العليا من حيث يخدم •

 أخبار اإلدارة العليا بنتائج المراجعة الداخلية عن األنشطة وعـن األشـخاص محـل               وسيلة •

 .المراجعة

 . تنفيذ ما خططت له اإلدارة العليايساعد على •

دفها  زيادة فاعلية عملية الرقابة فالمراجعة الداخلية جزء من نظام الرقابة الداخلية ه            ى عل عملي •

  .ضعف واألخطاءإيضاح نقاط ال

 تطبيق القواعد واللوائح وبيان     ى تقرير المراجعة الداخلية وسيلة لطمأنة اإلدارة العليا عل        يعتبر •

 .ها فيأية تجاوزات 

   :المراجع الخارجي -4

لمراجع الخـارجي   ا  للمعلومات التي يحتاج إليها    يمثل تقرير المراجعة الداخلية مصدراً    

ن تقرير المراجعة الداخلية يوضح للمراجع الخارجي       ا أ  كم ،لعليا اإلدارة ا  ى أداء إللقاء الضوء عل  

  .ؤسسةمناطق المشاكل داخل الم

  : أطراف أخرى -5

 خدمة إلى أطراف أخرى خالفاً لما سبق ذكره ،فقد يحتـاج            تقرير المراجع الداخلي  يقدم  

  . عند طلبها بعض البيانات عن أداء المؤسسة الهيئات والمصالح الحكوميةإليه بعض
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  إصدار التقاريرمواصفات -

  . بما يلي )2002السوافيري،آخرون،(      حيث حددها 

  .المراجعة كتابياً وموقعاً ورفعه إلى اإلدارة العليايجب إعداد تقرير  •

 دارية المعنية قبل إصدار التقرير   مناقشة النتائج والتوصيات مع المستويات اإلتعيني •

   .النهائي     

  والوضوح وأن ية التي يصدرها المراجع الداخلي بالموضوعصف التقاريرتأن تيجب  •

    ه ووقتيهتكون بناء.  

  وكذلك رأي المراجع بشكل واضح  التقارير الغرض والنطاق والنتائجوضحن تأيجب  •

  .ودقيق    

 والتوصية طلوب  التقارير توصيات بالتحسينات المستقبلية واألداء المتضمن تيجب أن •

   .ي الالزمبالعمل التصحيح    

 العمل الجيد البد أن ينتهي بعمل جيد حيـث فعاليـة وكفـاءة              مما تقدم يمكن القول أن    

المراجعة الداخلية في ظل تطبيق الجودة الشاملة ال يكتمل إال في تقرير يـصل إلـى الجهـات                  

  .المسئولة في الوقت المناسب ويحمل مواصفات معينة تخدم الجهة المستفيدة 
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  :ل المراجع الداخلي   استقال4/2/3

يمثل موضوع استقالل المراجع الداخلي ،واحداً من أهم أركان نجاح وظيفة المراجعـة             

ت  الركن الهام بالكيفية التي تكفل للمراجـع الـداخلي أداء واجبـا            اذهعدم اكتمال   إن  الداخلية و 

ة وطبيعـة    بسبب عدم إدراك إدارات بعض منشآت األعمال ألهمي        مسئولياته على النحو األمثل   

نشاط المراجعة الداخلية ،أو بسبب عدم وجود منظمات مهنية تشرف على تنظيم شـئون مهنـة               

إصدار معايير األداء المهني التي توجه وترشد أعضاء المهنة إلـى أنـسب              و المراجعة الداخلية 

 سبل األداء المهني أو بسبب عدم توافر الكفاءات المهنية المناسبة للقيـام بأنـشطة المراجعـة               

فإن ذلـك   .  )1999لبيـب ،  ( الداخلية وعدم التأهيل الكافي ألعضاء مهنة المراجعة الداخلية تنظيمياً        

  .يؤثر بطبيعة الحال على أداء المراجع ويخفض من درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة

 بتخصيص جائزة سنوية ألفـضل      1999ولعل قيام معهد المراجعين الداخليين في عام        

 يوضح أهمية دور التنظيمات المهنية      –االستقالل واألداء   :  من ناحيتي    –خلية  إدارة مراجعة دا  

للمراجعة الداخلية في العمل على تحقيق أكبر قدر مالئم من االستقاللية للمراجع الداخلي، وفـي          

 تنظيم فعاليات األداء المهني وتوجيه أعضائها نحو االرتقاء بمستوى أدائهم والرفع من كفـاءتهم            

   .)2005سليمان،(

 )Rittenberg,et,al,,1999(وفي مجال تفعيل ركن استقالل المراجع الداخلي تشير دراسـة           

إلى أن هناك اتجاهاً سائداً بين العديد من منشآت األعمـال للتعاقـد مـع شـركات المحاسـبة                   

والمراجعة ، إلمدادها بما يلزمها من مراجعين داخليين ذوي كفاءة عالية، يتولون القيام بمهـام               

المراجعة الداخلية لهذه المنشآت، وذلك كبديل عن بناء إدارة المراجعة الداخليـة علـى أسـاس                

التعيين الوظيفي وذلك بهدف توفير الكفاءة واالستقالل المناسبين ألعـضاء فريـق المراجعـة              

  .الداخلية
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 حول تقويم ظاهرة التعاقـد الخـارجي مـع          )Rittenberg,et,al,,1999(كما توضح دراسة  

عين الداخليين أن تطبيق هذا األمر يتيح الفرصة إلدارات منشآت األعمال للتركيز علـى              المراج

خططها اإلستراتيجية ومواجهة الضغوط التنافسية المحيطة من خالل توافر درجة عاليـة مـن              

االستقاللية والحيادية عن باقي أفراد الشركة فضالً عن الحصول على خدمات المراجعة الداخلية             

ءة وخبرة أعلى وبمستوى تكلفة أقل غير أن معارضي تلك الظاهرة يرون أن  تلك               بمستوى كفا 

التعاقدات قد تؤثر على استقاللية المراجع الخارجي من حالة قيامه بنفسه بإمداد منشآت العمالء              

بالمراجعين الداخليين إلى جانب التأثير الطردي على تكاليف خدمات المراجعة و التأثير العكسي             

المنافسة  في سوق خدمات مهنة المراجعة، باإلضافة إلى التأثير السلبي علـى عـدم               على قوى   

تطوير إدارات المراجعة الداخلية في منشآت األعمال ، نتيجة ركونها إلى الحصول على خدمات              

  .المراجعة الداخلية من مصدر خارجي

توفير درجـة   ضرورة )McHugh & Raghunandan,1994(وفي هذا الصدد أشارت دراسة أخرى 

عالية من االستقاللية للمراجع الداخلي ،حيث توصلت من خالل دراسة ميدانية تم إجراؤها على              

 مراجع داخلي ، إلى أن المراجعين الداخليين يفضلون تفويض لجنـة            1000عينة عشوائية من    

 صالحيات واسعة في تعيين واالستغناء عن خدمات فريق The Audit Committeeالمراجعة 

راجعة الداخلية وذلك بهدف إتاحة مساحة أكبر من الحرية االستقاللية ألفراد فريق المراجعة             الم

الداخلية للقيام بمهام مسئولياتهم دون الوقوع في مشكلة الحرج من الـسلطات اإلداريـة التـي                

  .تعلوهم في الهرم اإلداري للشركة

بـضرورة  )  (The Institute of Internal Auditors,(a),2002(ومن ناحية أخرى فقد أوصت دراسـة 

مراعاة العوامل التي تدعم استقاللية إدارة المراجعة الداخلية والمتمثلـة فـي وجـوب تـوفر                
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االستقالل التنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية وتوافر القدرة الالزمة لها لالتصال باإلدارة العليا،            

  .ومجلس اإلدارة

لرغم من أهمية تلك الجهود إال أنهـا ال تكفـي            الباحث في هذا المجال أنه على ا       ويرى

حيث يتعين قيـام    . وحدها إللزام أفراد المهنة بمقومات االستقالل وبمعايير األداء المهني الكفء         

المنظمات المهنية بإرساء محاور المساءلة التأديبية ألعضائها حال قيامهم بمخالفة قواعد وآداب            

لعقوبات المدنية والجنائية على أعضاء مهنة المراجعة       السلوك المهني إلى جانب ضرورة تشديد ا      

  .الداخلية حال قيامهم بارتكاب أفعال يترتب عليها انعقاد مسئوليتهم المدنية أو الجنائية

 تـضمن اإلطـار     قد ألهمية استقالل المراجع في تقييم جودة المراجعة الداخلية ف         راًنظو

معهـد  ة عـن     اإلرشادات الصادر   ذلك من خالل    ما يؤثر على   الجديد لمعايير المراجعة الداخلية   

تدعيم استقالل  المراجع الداخلي ب والمتعلقة)  1999IIA /USA(المراجعين الداخلين األمريكي 

 المراجـع   ية أداء اسـتقالل دعـم    ىلقواعد السلوك المهني والتي تهدف إل     وكذلك إطار تطبيقي    

  .الداخلي

  

  :ين ي تنمية وتطوير المراجعين الداخل 4/2/4

جيد فـي وظيفـة      الزاوية لألداء ال   رحجيعتبر تنمية وتطوير أداء المراجعين الداخليين       

ن تنفيـذ مهـامهم     حيث يستطيع المراجعون الداخلو    ،),fogarty&kalbers 1993( المراجعة الداخلية 

  بكفاءة وفعالية عندما يتعرفون على كيفية أداء تلك المهام من خالل االلتحاق بالدورات التدريبية             

حيث يعتبر هـذا التـدريب مـن         ،الجودة الشاملة تعميق مفاهيم   تلفة ل المراجعة المخ في مجاالت   

ببرنـامج التـدريب     لذلك يتعين االهتمام     ،المالمح الهامة والمتميزة لمدخل إدارة الجودة الشاملة      
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دام  األساليب واإلجراءات المستخدمة في عمليات المراجعة وكيفية تطويرها باستخ         ىالتركيز عل و

 . الشاملة  مثل مدخل إدارة الجودةي العلوم األخرى الحديثة فةالتقنيات والفلسف

 أن لهذا العامل أثر كبير على كفاءة وفعالية إدارة المراجعـة الداخليـة              ومن ذلك يتضح  

عن طريق إكساب المراجعين الروح التعاونية ومهارات التقييم للعمل كفريق عمل تستفيد منـه              

 التطورات والتحديات التي تواجه المراجـع الـداخلي ومـن اجـل الوفـاء               المنشأة، وفى ظل  

بمسئولياته المستحدثة البد من توفير له كل سبل التأهيل والتدريب بما يصقل كفاءته ومهارتـه               

  .لتنفيذ عملية المراجعة وإدارتها 

  

   : الجودة ظمن مراجعة  4/3

المراجعة الداخلية بأن هناك مولودا      ألعضاء مهنة    )1992بيترز،(كان التحذير الذي أطلقه     

 يطلق عليه مراجعة أنظمة الجودة والتي تتطلب ضرورة تحول المراجع Breed Anewجديدا  

الداخلي التقليدي من نطاق تركيزه على المراقبة الماليـة وااللتـزام بالـسياسات واإلجـراءات               

ت معايير الجـودة الدوليـة      الموضوعة إلى نطاق أكثر حداثة وتالؤم مع الواقع من حيث متطلبا          

  . أو مع المفاهيم األساسية والمقومات المرتبطة بإدارة الجودة الشاملة) 9000ايزو(

تتطلب القيام بإجراء فحص وتقييم منظم مستقل لفعاليـة نظـام            مراجعة نظم الجودة     إن

ومستقل مـن    باإلضافة إلى كونها فحص موضوعي       ،)1987المنظمة األوربية لرقابة الجودة،   (  الجودة  

والنتائج المترتبة عليها تتطابق مـع      " منتجات ،عمليات،إجراءات "أجل معرفة هل أنشطة الجودة      

ما تم تخطيطه من أعمال وما إذا كانت هذه األعمال تنفذ بفاعلية وكفاءة مناسبة لتحقيق األهداف                

   .)1997طلبة،( "ةمالمحددة هي بذلك تعني االستيفاء العام للمواصفات القياسية المحددة والمستخد
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  :أنواع مراجعة نظم الجودة  4/3/1

  )1999سيدي،(يمكن التمييز بين النوعين التاليين لمراجعة نظم الجودة 

  :المراجعة الخارجية لنظم الجودة  -1

وتشير هذه المراجعة إلى حاالت التقييم التي يقوم بها المتعاقد قبل الشراء بهدف بيان أن               

يستمر في إنتاج المنتج الذي يلبي احتياجات الجودة المحددة وحـسب           نظام الجودة لدى المورد س    

المتمثلـة فـي    ) 9000أيزو  (نموذج تأكيد الجودة الواردة في سلسلة معايير نظم الجودة الدولية           

 لهذا الغرض، ويالحظ في هذا الصدد أن شهادات الجودة          موالتي تستخد ) 9003,9002,9001(

ئات أو مؤسسات معتمدة من قبل هيئة المواصـفات القياسـية           الدولية التي تمنحها جهات أو هي     

م، وتـسمى   والتي أصبحت تحظـى بقبـول العـال       ) ISO(الدولية أو ما يعرف بمنظمة األيزو       

  هو النوع السائد حاليا وينوب عن جميع أنواع المراجعات الخارجيـة بمراجعة الطرف الثالث، 

  .)1999سيدي،(

  :المراجعة الداخلية لنظم الجودة  -2

تعتبر مراجعة نظم الجودة الداخلية جزءاً أساسياً من متطلبات نظام الجودة المحدد في سلـسلة             

، وهي إلزامية للشركات التي     9002 والمواصفة   9001معايير نظم الجودة الدولية في المواصفة       

  .9002 أو 9001تسعى إلى الحصول على إحدى شهادات الجودة الدولية 

 أن وجود مراجعة داخلية لنظم الجودة الداخلية سيؤثر كثيـراً علـى             )DeMeulder,1993(ويرى     

وظيفة المراجعة الداخلية، فقد يحتاج مراجع نظام الجودة الداخلي باإلضافة إلى التأهيل العلمـي              

  )10011-2أيزو ( تأهيالً طبقاً للمعيار  -والعملي الالزمين لتحمل مسؤولياته الفنية
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  - :يتناولوالذي 

        الدراسة التي تؤهله للقيام بهذا     يشترط أن يكون المراجع المرشح قد أكمل على األقل           :التعليم -

  .العمل

  يجب أن يجتاز المراجع الرشح تدريباً معيناً يصقل كفاءته في مهارات معينة لتنفيذ             : التدريب -

  .عملية المراجعة وإدارتها

على األقل في مجال المراجعـة وأنـشطة        يجب أن يتمتع المراجع كحد أدنى سنتين        : الخبرة -

  . ضمان وتأكيد الجودة

أن يكون لدى المرشح البصيرة والمقدرة علـى        :الخصائص الشخصية للمراجعين المرشحين    -

  .الحكم والتقييم ويتمتع بمهارات تحليلية وقدرة على تفهم األمور بالطريقة الصحيحة

 أن يوضحوا من خالل وسـائل مالئمـة         يجب على المراجعين المرشحين   : القدرات اإلدارية  -

  .معرفتهم في استخدام المهارات اإلدارية الضرورية لتنفيذ عملية المراجعة 

يجب أن يحتفظ المراجع بكفاءته من خالل التأكد من استمرارية معرفتـه            :  االحتفاظ بالكفاءة  -

فة مـستمرة،   بمعايير أنظمة الجودة ومتطلباتها، ومن معرفته إلجراءات وطرق المراجعة بـص          

والمشاركة في التدريب كلما كان ذلك ممكناً، ومراجعة أداء المراجع كل ثالث سـنوات علـى                

  .األقل من قبل لجنة التقييم

من الضروري أن يكون لدى مراجع أنظمة الجودة مهارة اللغة الفنية للمراجعة لكـي              : اللغة -

  .يتمكن من االشتراك في مراجعة فعالة

يجب اختيار المراجع القائد لمراجعة معينة بواسـطة إدارة برنـامج           : اختيار المراجع القائد   -

  .المراجعة
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   :أهداف مراجعة نظم الجودة  4/3/2

إلى تحقيق واحـد أو     ) 1-10011(تهدف مراجعة نظم الجودة طبقاً لما جاء في المعيار           

  :)1995السيد، (أكثر من األهداف التالية 

o  أو عدم تطابق عناصر نظام الجودة الفعلية مع تلك العناصر المحددة مقدماتحديد تطابق. 

o تحديد فعالية نظام الجودة الفعلي وفق أهداف الجودة المحددة. 

o تزويد الشركة محل المراجعة باألدوات أو األساليب الالزمة للتحسين. 

o تحقيق المتطلبات القانونية. 

o الجودةبيان المخاطر التي قد تترتب على فشل نظم . 

o السماح بتسجيل نظام الجودة في الشركة محل المراجعة. 

o مساعدة إدارة الشركة على تحقيق األهداف اإلستراتيجية طويلة األجل والشاملة بأسلوب فعال. 

يرى الباحث أن تحقيق إدارة المراجعة الداخلية لهدفها في ظل الجودة الشاملة البـد أن               

وفاء بمتطلباتها والخروج من دورها التقليدي المتمثل في        تكون في تطور مستمر حتى تستطيع ال      

المطابقة مع النتائج إلى دور أكثر حداثة هو مراجعة نظم الجودة وهذا الـدور الجديـد إن لـم                   

يستطع المراجعين الداخليين الوفاء به سوف يؤثر على دوره المهني للمراجـع الـداخلي فـي                

  ).جعة الماليةالمرا(المستقبل ويبقيه في دوره التقليدي 
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  :مراجعة إدارة المخاطر    4/4

إدارة الجودة الشاملة ضرورة التقييم الموضوعي لجودة المسار المختار للمنـشأة           تتطلب  

وذلك من خالل التقييم المستمر للمخاطر المحيطة به والتي قد تؤدي إلى انخفـاض جودتـه أو                 

ه المخاطر سواء من داخلها أو من خارجها، وال         نظراً ألن كل المنشآت اليوم تواج     . القضاء عليه 

توجد طريقة علمية لتخفيض آثار المخاطر السلبية إلى درجة الصفر، باإلضافة إلى تزايد معدل              

سرعة المخاطر وعدم التأكد، مما يؤثر على قدرات إدارة المنشأة في المحافظـة علـى وضـع       

مركزها التنافسي واستمراريتها، األمر الـذي      المنشأة المالي وجودة منتجاتها وخدماتها، وبالتالي       

يمكن معه القول بأن مهمة المنشأة اليوم ينصب نحو آلية تحقيق اإلدارة اإلسـتراتيجية الالزمـة              

   .)1997عوض ،( للمحافظة على النمو والسيطرة على المخاطر

 علـى   وبناء على ذلك، فإن تقييم جودة الممارسة اإلستراتيجية  للجودة الشاملة يعتمـد            

تجميع وتوثيق البيانات الالزمة عن البيئة الداخلية والخارجية من مصادرها المختلفة الرسـمية             

وغير الرسمية حتى تتمكن إدارة المنشأة من اإللمام المستمر بالتغييرات الجوهرية التي قد تؤثر              

منها وتحديـد    وتقدير مستوى المخاطر المتوقعة      تعلى اتجاه مستقبل المنشأة وتحليل تلك البيانا      

حدود رقابة المخاطر التي يمكن إلدارة المنشأة قبولها بما يمكنها مـن إدارة ورقابـة مـستقبل                 

  .)1995الشبراوي ،( المنشأة بطريقة مالئمة على مدار زمني معقول

 Risk" إدارة المخـاطر "ولذلك ظهر حديثاً في  الفكـر المحاسـبي واإلداري مفهـوم    

Management    فهوم ضرورة أن تحقق إدارة المنشأة التوازن بين المخـاطر           ، ويتطلب هذا الم

وفهم العالقات المتداخلة بينهمـا     ) كفرص للربح (والمخاطر اإليجابية   ) كمصدر للخسارة ( السلبية

لضمان رضاء كل األطراف التي لها مصلحة في استمرارية نجاح المنشأة، إذ يجب أن يـشمل                
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ات للتقييم المستمر والمنتظم لطبيعة ومدى المخاطر التـي      النظام السليم والحديث للرقابة على آلي     

 وذلـك  ،نظم الرقابة للمخاطر الداخلية والخارجية    والتأكد من سالمة وكفاية    ،تتعرض لها المنشأة  

 بالتقرير الفوري إلى المستوى اإلداري المعني عن أي أوجه ضعف جوهري في تلـك الـنظم               

طر مثل غيرها من الوظائف اإلدارية األخرى تحتاج إلى          إدارة المخا  ، وبذلك فإن  )2005سليمان ،   (

  . تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه وتنمية مهارات القائمين عليها

إحـدى  وفي هذا اإلطار فإن دور المراجعة الداخلية في التقييم وإبداء النصح والمشورة أصبحت              

خاطر المنشأة الـصدارة فـي    للمراجعة الداخلية والتي تحتل تقييم عملية إدارة م    الوظائف الهامة 

قائمة المهام المنوطة بها من خالل تقديم مقترحات بإدخال التحسينات المالئمة في نظام الرقابـة               

مصدراً الداخلية لرفع درجة الجودة في رقابة المخاطر، األمر الذي يجعل من المراجعة الداخلية              

 فـي   معهد المراجعة الداخليـة   ( اخليةحيوياً لإلرشاد المستمر إلدارة المخاطر ونظام الرقابة الد       

  )IIA-UK . المملكة المتحدة

  ،كما يصبح تقييم جودة إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من خطة المراجعة الداخلية الدورية            

بـالنظر  . وفي نفس الوقت تصبح جودة إدارة المراجعة الداخلية دالة في اإلدارة الفعالة للمخاطر            

جودة عمليات اإلدارة اإلستراتيجية ومساعدة اإلدارة العليـا علـى           في تحسين    إلى دورها الفعال  

وضع إستراتيجيات للتفوق التنافسي والمحافظة على نظام جـودة شـاملة لـه القـدرة علـى                 

االستمرارية والتكيف واالستجابة اإلستراتيجية للتغييرات في البيئة الداخلية والخارجية للمنـشأة           

  شأة ويعمل على تحسينه باستمراربما يحمي المركز التنافسي للمن

)Turnbull,1999(نقال عن )،1999سيدي(.   

إن موضوع تقييم المخاطر يعد من التطورات الحديثة المهمة فـي مجـال المراجعـة               

الداخلية والتي تساعد في استجابة المهنة للمتطلبات الحديثة التي ظهرت وتؤثر عليها منذ بـدأت               
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ها، مما يضيف قيمة أكبر لخـدمات المرجعـة الداخليـة لـدى       المهنة في تلبية احتياجات عمالئ    

وصار يتوقف تحديد مدى جودة خدمات إدارة المراجعة الداخلية ومـدى إمكانيـة             . مستخدميها

االعتماد على التوصيات المتوقعة منها مستقبالً على مدى اهتمام كل عمليـة مراجعـة داخليـة                

جعة من مخاطر متوقعة سواء كانـت سـلبية أم          بدراسة وتقييم ما يحيط بالمجال الخاضع للمرا      

   .)Ridley&Chambers,1998(إيجابية

 إذ يجب أن تعكس جودة خدمات المراجعة نتائج تحقق المتطلبات الحديثة فـي نظـام               

وذلـك باعتبـار أن     ) أي االهتمام بإدارة المخاطر والتحسين المستمر لجودتها      ( الرقابة الداخلية   

لية الداخلية الرئيسية لمراقبة جودة نظام الرقابـة الداخليـة وأن تقيـيم          المراجعة الداخلية تعد اآل   

ويتطلب ذلك ضرورة قيـام المراجـع       . جودة نظام الرقابة يعد محور وظيفة المراجعة الداخلية       

الداخلي بفحص جودة نظام الرقابة الداخلية في الماضي والحاضر مع وضع تنبؤات بجودته في              

مل الفحص على كل آليات الرقابة الداخلية سواء في مجال الرقابـة            كما يجب أن يشت   . المستقبل

المالية ، التشغيلية، مدى االلتزام ، إدارة المخاطر، وذلك للتأكد من أن نظـام الرقابـة يتميـز                  

   .)2005سليمان،( بالكفاءة والفعالية في تخفيض مخاطر المنشأة إلى المستوى المقبول لها

نقـال  )Turnbull,1999(المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز   ن معهد   عتقرير الصادر   الإن  

 فقد أوضح أن للمراجعة الداخليـة   في هذا المجال  يعد اعترافا مهنيا له أهميته     )1999سـيدي، (عن  

ولـذا  . دوراً حيوياً في تحديد وتخفيض المخاطر بما يمكنها من المساهمة في نجـاح المنـشآت              

منشآت خاصة المنشآت المساهمة المـسجلة فـي بورصـة          طالب هذا التقرير مجالس إدارات ال     

األوراق المالية بانجلترا وويلز بضرورة فحص مجال وجودة وسلطة وموارد المراجعة الداخلية            

باعتبارها أحد مصادر اإلرشاد المستمر إلدارة المخاطر ولنظام الرقابة الداخلية ممـا زاد مـن               

  .كل التنظيمي بالمنشأةأهمية المراجعة الداخلية كعنصر مهم في الهي



 80

 في دراسته للدور الحديث للمراجعة الداخليـة فـي          )Cunnington،2000(   كذلك أوضح 

 صناعة البنوك بأنه قد أصبحت لمهنة المراجعة الداخلية مسئولية وقائية أكبر فـي اإلدارة               مجال

كل األعمـال   الفعالة لمخاطر صناعة البنوك إذ يجب أن تدخل أنشطة تحليل وتقييم المخاطر في              

اليومية لجميع المستويات واألنشطة المختلفة بالمنشأة بما فيها نشاط المراجعة الداخلية علـى أن              

تقدم المراجعة الداخلية تقريراً سنوياً على األقل عن المخاطر الكلية والرقابة الشاملة فـي كـل                

 أن ترتقي لمستوى تحليل     أنشطة المنشأة، فلكي تكون المراجعة الداخلية أكثر نفعاً لعمالئها يجب         

المخاطر الكلية للمنشأة، وقد فتح هذا المجال الجديد أمام المراجعة فرصاً جديدة وتحـديات فـي                

بيئة الجودة الشاملة والتي تتطلب ضرورة تطوير قدرات المراجع الداخلية وتنمية خبراتـه بمـا          

ه، والشك أن ذلك سـوف      يالئم هذا المجال الحديث مع ضرورة االحتفاظ باستقاللية وموضوعيت        

  .يحمي المهنة من التحديات الخارجية ويشجعها على استغالل فرص المساهمة في هذا المجال

 عملية تقييم المخاطر الكلية أصبحت من المهام الحيوية والتي بـدورها            يرى الباحث أن  

 نجـاح أو    ى لما لها من تأثير عل      في ظل بيئة الجودة الشاملة      جودة المراجعة الداخلية   ىتؤثر عل 

وكيفية  البيئية الداخلية والخارجية     في ضوء التغيرات  فشل الشركة في اكتشاف الفرص المالئمة       

استثمارها، والمراجع الداخلي يمكنه أن يلعب دورا أكثر حداثة ووضوحا في مجـال مراجعـة               

ملة وما  المخاطر الكلية مما يحقق ميزة تنافسية وذلك في الشركات التي تطبق مفهوم الجودة الشا             

يترتب عليه من توسيع مجال المراجعة الداخلية ليغطي الشركة بأكملها مما يؤدي إلى تحـسين               

نظم معلومات الشركة في الحصول على معلومات مبكرة عـن أي مـشاكل متوقعـة خاصـة                 

  . باستمرارية الشركة
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  : المقدمة 5/1

 يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ، وكذلك        

أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتضمن هذا الفصل وصفا 

في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجات الباحث لإلجراءات التي قام بها  

.اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة   

  . الدراسة يةمنهج 5/2

والذي يعرف بأنه   لمنهج الوصفي التحليلي    ا باستخدامتم  الدراسة  من اجل تحقيق أهداف     

حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هـي          أطريقة في البحث تتناول     

 ،  )2002األغا،  ( تدخل في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها           الدون  

المستحدثة للمراجعة الداخلية في ظـل        الوظائف والمهام  وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على     

البيئة المعاصرة للجودة الشاملة ومدى تأثير تطبيق الجودة الشاملة في تطويرها وجودة أدائهـا ،      

التـي تـم    ) Questionnaire(وقد تم الحصول على البيانات الالزمة  من خالل االسـتبانات            

 SPSSات وتحليل النتائج  باستخدام  البرنامج اإلحصائي         إعدادها لهذا الغرض، وتم تفريغ البيان     

(Statistical Package for Social Science) .  

  

  : مجتمع الدراسة  5/3

 فـي   األفراد المؤهلين للقيام بأعمال مراجعة أنظمة الجودة الـشاملة          يتكون مجتمع الدراسة من     

 ي قطاع غزة والذي يبلغ عـدد       شركات ف  5الشركات الصناعية الحاصلة على االيزو وعددها         

 استبانه ،   63، وتم استرداد    المجتمع   داى كافة أفر   عل ت مراجع، وقد تم توزيع االستبيانا     70 هم
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 ، وبـذلك يكـون عـدد        ا لعدم جدية اإلجابة عليه    ن تم استبعاد استبانتا   توبعد تفحص االستبيانا  

  . استبانة61االستبانات الخاضعة للدراسة 

  

  :عينة الدراسة   خصائص وسمات  5/4

  المسمى الوظيفيبالنسبة لمتغير  5/4/1

% 1.6، و   " مـدير "من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم       % 8.2أن  ) 1-5(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسـة المـسمى      % 16.4، و   "نائب مدير " من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم       

  ".موظف عادي"سة المسمى الوظيفي لهم من عينة الدرا% 73.8، و " رئيس قسم"الوظيفي لهم 

 

  )1-5(جدول رقم 

   المسمى الوظيفي

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
  8.2  5  مدير

  1.6  1  نائب مدير
  16.4  10  رئيس قسم
  73.8  45  موظف

  100.0  61  المجموع

  

 :بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي 5/4/2

مـن   % 82.0ينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم ، و      من ع % 14.8أن  ) 2-5(يبين جدول رقم    

مـن عينـة الدراسـة مـؤهلهم العلمـي          % 3.3عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس ، و        

  .ماجستير
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  )2-5(جدول رقم 

  المؤهل العلمي

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  14.8  9  دبلوم 

  82.0  50  بكالوريوس

  3.3  2  ماجستير

 0.0  0  دكتوراه

  100.0  61  المجموع

  :سنوات الخبرة بالنسبة لمتغير  5/4/3

من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم مـن         % 39.3أن  ) 3-5(يبين جدول رقم    

 سنوات ،   10-6ة تراوحت سنوات الخبرة لديهم من       من عينة الدراس  % 44.3 سنوات، و    1-5

من عينـة   % 1.6 سنة، و    15-11يهم من   من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لد      % 14.8و  

  . سنة فأكثر16الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم 

  )3-5(جدول رقم 

   سنوات الخبرة

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

  39.3  24   سنة1-5
  44.3  27   سنة6-10

  14.8  9   سنة11-15
  1.6  1  سنة فأكثر16

  100.0  61  المجموع

  

  الجنسغير بالنسبة لمت  5/4/4

مـن عينـة    % 9.8من عينة الدراسة من الـذكور، و        % 90.2أن  ) 4-5(يبين جدول رقم    

  .الدراسة من اإلناث
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  )4-5(جدول رقم 

  الجنس

 النسبة المئوية التكرار  الجنس
  90.2  55  ذكر
  9.8  6  أنثى

  100.0  61 المجموع

  

  :معلومات عن الشركة 5/5

  ودة الشاملة؟ هل تهدف شركتكم الوصول إلى الج5/5/1

من عينة الدراسة يعتقدون بان شـركاتهم تهـدف         % 98.4أن  ) 5-5(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة يعتقدون بان شـركاتهم ال تهـدف          % 1.6للوصول إلى الجودة الشاملة، بينما      

  .للوصول إلى الجودة الشاملة

  )5-5(جدول رقم 

  هل تهدف شركتكم الوصول إلى الجودة الشاملة؟

 النسبة المئوية التكرار ف شركتكم الوصول إلى الجودة الشاملة؟هل تهد
  98.4  60  نعم
  1.6  1  ال

  100.0  61  المجموع

  

   منذ متى حصلت الشركة على شهادة الجودة المحلية؟5/5/2

من عينة الدراسة يعتقدون بان شركاتهم لم تحصل        % 10.3أن  ) 6-5(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة تعتقد بان شركاتهم حصلت على شهادة         % 31.0على شهادة الجودة المحلية، و      

من عينة الدراسة تعتقد بان شركاتهم حـصلت علـى      % 29.3 سنوات، و    3الجودة المحلية قبل    

من عينة الدراسة تعتقد بان شركاتهم حـصلت        % 29.3 سنوات،و   6شهادة الجودة المحلية قبل     
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 النتيجة تدل على أنه ال يوجد ارتباط مـا بـين             سنوات، وهذه  9هادة الجودة المحلية قبل     على ش 

حصول الشركة على شهادة الدولية وشهادة الجودة المحلية نظراً الختالف المتطلبات لكل منهما،             

وكذلك شعور الشركات بأن شهادة الجودة الدولية تكفي للوصول إلى أي سوق محلي أو أجنبـي                

  . أو عربي

  )6-5(جدول رقم 

  على شهادة الجودة المحلية؟منذ متى حصلت الشركة 

 النسبة المئوية التكرار منذ متى حصلت الشركة على شهادة الجودة المحلية؟

  10.3  6  لم تحصل
  31.0  18   سنوات3

  29.3  17   سنوات6

  29.3  17   سنوات9
  100.0  58  المجموع

  

  ؟) (ISO  متى تم الحصول على شهادة الجودة الدولية 5/5/3

من عينة الدراسة يعتقدون بان الـشركات حـصل         % 10.2 أن   )7-5(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة يعتقـدون بـان       % 59.3 سنة، و    2-1من  ) (ISOعلى شهادة الجودة الدولية     

مـن عينـة    % 30.5 سنوات، و    4-3من  ) (ISOالشركات حصل على شهادة الجودة الدولية       

   سنوات فأكثرISO) (5ية الدراسة يعتقدون بان الشركات حصل على شهادة الجودة الدول

  
  )7-5(جدول رقم 

  ؟) (ISOمتى تم الحصول على شهادة الجودة الدولية 

 النسبة المئوية التكرار ؟) (ISOمتى تم الحصول على شهادة الجودة الدولية 

  10.2  6   سنة1-2
  59.3  35   سنة3-4
  30.5  18   سنوات فأكثر5

  100.0  59  المجموع
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  :أداة الدراسة  5/6
  
  :كالتالي  جزأين تم استخدام االستبانة كإحدى أدوات الدراسة ، وقد تم تقسيم االستبانة إلى 

   فقرات 6يحتوى على الخصائص العامة لمجتمع الدراسة  ويتكون من : الجزء األول

المستحدثة للمراجعة الداخليـة     يتكون من سبعة مجاالت تتناول الوظائف والمهام       : الجزء الثاني 

يئة المعاصرة للجودة الشاملة ومدى تأثير تطبيق الجودة الشاملة في تطويرها وجـودة  في ظل الب  

  :أدائها كما يلي

  . فقرات9 ، وتتكون مناستقاللية قسم المراجعة الداخليةيناقش : المجال  األول

 10 ويتكون من    تلبية احتياجات المستفيد من خدمات المراجعة الداخلية      يناقش   : المجال الثاني 

  .تفقرا

 13 ويتكـون مـن      ،)التقارير(فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية      يناقش   : المجال الثالث 

  .فقرة

  . فقرة11 ، ويتكون من تطوير المراجع الداخلييناقش : المجال الرابع

  .  فقرات8،  ويتكون من المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية  يناقش :  المجال الخامس

  . فقرات10 ، ويتكون من إدارة المخاطر يناقش: المجال السادس

  .  فقرة11 ،  ويتكون من مراجعة نظم الجودةيناقش :  المجال السابع

  :،وقد كانت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتالي

 أعارض بشده أعارض محايد أوافق أوافق بشده التصنيف

  1  2  3  4  5  النقاط
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  :صدق وثبات االستبيان 5/7
  

  : كالتالياالستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها  فقرات بتقنينالباحث قام

 . بطريقتينفقرات االستبيان بالتأكد من صدق اميقال : فقرات االستبيانصدق  

  :االستبانة صدق 5/7/1

 أعضاء مـن أعـضاء      )10(على مجموعة من المحكمين تألفت من        أالستبيانه ةعرض

 المحاسـبة واإلدارة   متخصـصين فـي       بالجامعة اإلسـالمية     التجارةكلية  الهيئة التدريسية في    

بإجراء ما  قام  ب آلراء السادة المحكمين و    يوقد استج وكلية فلسطين التقنية بدير البلح      واإلحصاء  

 وبـذلك خـرج     ،  يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده            

  .يةفي صورته النهائاالستبيان 

  
  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة 5/7/1/1

 25 استطالعية بلغ حجمهـا    على عينة    لفقرات االستبيان  حساب االتساق الداخلي     وقد تم 

  . ا كما يلي لهللمجال التابع، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية مفردة

  راجعة الداخليةاستقاللية قسم الم -:المجال األول: أوال 

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال األول             )  8-5(جدول رقم   

والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتبـاط           ) استقاللية قسم المراجعة الداخلية   (

ـ    0.677 و   0.491وقد تراوح بين    ) 0.01(المبينة دالة عند مستوى داللة       رات ، وبذلك تعتبر فق

   .المجال األول  صادقة لما وضعت لقياسه
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  )8-5(جدول رقم 

مع ) استقاللية قسم المراجعة الداخلية(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول 
  المعدل الكلي للمجال األول

  

  م
  راتـالفق

معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

  0.004  0.559  . التنظيم الهيكل داخلتتمتع المراجعة الداخلية باستقالل كاٍف  1

  0.002  0.597  .ية  تحد من القيام بعمل المراجعة الداخلية باستقاللمعوقاتتوجد ال   2
  0.000  0.667 يعتمد برنامج المراجعة المطبق لديكم من قبل  مجلس إدارة الشركة  3
  0.005  0.540  .يوجد صالحيات كافية لمراجعة وفحص السجالت  4

  0.002  0.598  .حيات كافية لمراجعة وفحص الممتلكاتيوجد صال  5

  0.000  0.677 . التنظيم الهيكليوجد وصف لموظفي دائرة المراجعة الداخلية داخل  6

  0.013  0.491  . أداء العمليات تطوير عمل المراجعة الداخلية بالفائدة علىينعكس  7

  0.002  0.587  .توفر الشركة األدوات الالزمة للقائمين بعملية المراجعة  8

9  
  يتم تعيين و تكليف المـراجعين مـن قبـل مجلـس اإلدارة و لجنـة                

  .المراجعة
0.576  0.003  

  0.396  تساوي0.05 ومستوى داللة 23 عند درجة حرية rقيمة 
  

  تلبية احتياجات المستفيد من خدمات المراجعة الداخلية -:المجال الثاني: انيا ث

تلبية ( االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني          يبين معامالت )  9-5(جدول رقم   

والمعدل الكلي لفقراتـه ،  والـذي يبـين أن           ) احتياجات المستفيد من خدمات المراجعة الداخلية     

 ،  0.800 و   0.389وقد تراوح بـين     ) 0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        

   .قة لما وضعت لقياسهوبذلك تعتبر فقرات المجال الثاني  صاد

  )9-5(جدول رقم 
تلبية احتياجات المستفيد من خدمات المراجعة (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني 

  مع المعدل الكلي للمجال الثاني) الداخلية

  

  م
  راتـالفق

معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة
  0.000  0.731  .ستفيدة من خدمات المراجعيأخذ المراجع الداخلي في اعتباره الجهة الم  1

2  
 المـستفيدين مـن تقـارير       راجع الداخلي بتحقيق تطلعات ورغبات    يقوم الم 

  .المراجعة
0.731  0.000  

  0.034  0.426  . تقوم إدارة المراجعة الداخلية بأخذ مالحظات وآراء المستفيدين  3
  0.003  0.568  .جل تحقيقهايتم ترجمة رغبات المستفيدين إلى إجراءات ومتطلبات من أ  4
  0.002  0.597  .جودة أداء المراجعة الداخلية من خالل رضا المستفيدتقاس   5
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  م
  راتـالفق

معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

  0.000  0.800  . إدارة المراجعة الداخلية احتياجات المستفيدتلبي  6

  0.055  0.389  .مستوى رضا المستفيد والبحث عن تحسينه باستمراريراقب   7

  0.000  0.731  .ات المراجعة الداخلية العاملين في الشركة يعتبر المستفيد الرئيسي من خدم  8

9  
ينعكس أثر المراجعة الداخلية بشكل ايجابي على المراجعة الخارجية بالنسبة          

  .للشركة
0.670  0.000  

10  
يوجد أطراف أخرى خارجية غير المراجع الخارجي يستفيد مـن خـدمات            

  .المراجعة الداخلية
0.637  0.001  

  0.396  تساوي0.05 ومستوى داللة 23جة حرية  عند درrقيمة 
  

  )التقارير( فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية  -:المجال الثالث : ثالثا

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الثالـث            )  10-5(جدول رقم   

اته ،  والذي يبـين أن       والمعدل الكلي لفقر  ) )التقارير( فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية      (

 ،  0.760 و   0.411وقد تراوح بـين    ) 0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        

   .وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه

  )10-5(جدول رقم 
   الداخليةفعالية مخرجات قسم المراجعة(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

   مع المعدل الكلي للمجال الثالث)التقارير ( 

  

  م
  راتـالفق

معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

  0.041  0.411  .يحتوي التقرير على معلومات تقيس درجة الكفاية اإلنتاجية  1

2  
يتم التنسيق مع المراجع الخارجي من أجل وضع الحلـول والتـدابير الالزمـة              

  . بما يحقق زيادة الكفاءة والفاعلية في األداءى توصياتهلمشكالت العمل بناء عل
0.503  0.010  

3  
 بما  يتضمن تقرير المراجع الداخلي مالحظات حول تطوير نظام الرقابة الداخلية         

  .يحقق الجودة الشاملة
0.473  0.017  

  0.000  0.670  .موضوعية ودقة ب  تقاريرهيقوم المراجع الداخلي بإعداد  4

  0.000  0.760  . نطاق الفحص أو المراجعة علىريحتوي التقري  5

  0.001  0.630  .يحتوي التقرير على مقترحات إلجراء تحسينات مستقبلية للوصول ألداء مرٍض  6

  0.005  0.539  . بما يحقق الجودة الشاملة يخدم تقرير المراجعة الداخلية اإلدارة التشغيلية  7

  0.001  0.631  . عليايخدم تقرير المراجعة الداخلية اإلدارة ال  8

  0.008  0.519  .يخدم تقرير المراجعة الداخلية المراجع الخارجي  9
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  م
  راتـالفق

معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

  0.000  0.733  .للشركة  باعتبارها أعلى هيئة إدارية مجلس اإلدارةيوجه التقرير إلى   10

  0.003  0.569  .يوجه التقرير إلى أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين  11

  0.006  0.538  .لوقت المناسبيعد التقرير ويسلم في ا  12

  0.008  0.521  .يمتلك المراجع الداخلي المهارات الكافية إلعداد وصياغة مالحظات التقارير  13
  0.396  تساوي0.05 ومستوى داللة 23 عند درجة حرية rقيمة 

  

  تطوير المراجع الداخلي -:المجال الرابع: رابعا 

ين كل فقرة من فقرات المجـال الثالـث         يبين معامالت االرتباط ب   )  11-5(جدول رقم   

والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتبـاط المبينـة       ) تطوير المراجع الداخلي  (

، وبذلك تعتبر فقرات المجال     0.671 و   0.413وقد تراوح بين     ) 0.05(دالة عند مستوى داللة     

   .  صادقة لما وضعت لقياسهالرابع

  )11-5(جدول رقم 
مع المعدل الكلي للمجال  ) تطوير المراجع الداخلي(مالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الربع معا

  الرابع

  

  م
  راتـالفق

معامل 

  االرتباط
  مستوى الداللة

  0.001  0.631   لتدريب المراجعين الداخليين إستراتيجية توجد خطط  1
  0.011  0.499  . الداخليينتنفذ  الشركة ورشات عمل ودورات لتدريب المراجعين  2
  0.035  0.423  . العملية يلبي التدريب احتياجات المراجع الداخلي  3

  0.000  0.646  .تكفي ساعات التدريب لتطوير المراجع الداخلي  4

5  
يوجد تنويع في عمليات تدريب المراجع  الداخلي بما يتناسب مـع المهـام              

  .التي تقوم بها
0.434  0.030  

6  
لمراجعين الداخليين لحضور نـدوات ومـؤتمرات علميـة         تشجع الشركة ا  

  .  في مجال االختصاص ومهنية
0.818  0.000  

  0.000  0.671  .تحفز الشركة المراجع الداخلي للحصول على شهادات علمية عليا  7
  0.040  0.413  .تساعد الشركة المراجع للحصول على شهادة مهنية  8

9  
يام بعملة وفقـاً لمعـايير متطلبـات        يمكن التدريب المراجع الداخلي من الق     

  .الجودة الشاملة 
0.563  0.003  

10  
 علي اسـتخدام األسـاليب اإلحـصائية        اً كافاً يتلقي المراجع الداخلي تدريب   

  الالزمة لمراجعة أعمال الجودة الشاملة
0.545  0.005  
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  م
  راتـالفق

معامل 

  االرتباط
  مستوى الداللة

11  
يمتلك المراجع الداخلي مهارات عالية في فهم واستخدام أساليب االستقصاء          

  .فية تحليلها ونقدهاوكي
0.602  0.001  

  0.396  تساوي0.05 ومستوى داللة 23 عند درجة حرية rقيمة 
  

  المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية   -:المجال الخامس: امسا خ

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخـامس           )  12-5(جدول رقم   

والمعدل الكلي لفقراته ،  والـذي يبـين أن معـامالت       )   المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية   (

، وبذلك تعتبر 0.763 و 0.464وقد تراوح بين  ) 0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة   

   .فقرات المجال الخامس  صادقة لما وضعت لقياسه

  )12-5(جدول رقم 
مع المعدل ) اجعة الداخلية كوظيفة استشارية  المر(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس 

  الكلي للمجال الخامس
  

 م
  راتـالفق

معامل 

  االرتباط
  مستوى الداللة

  0.000  0.708  .يؤدي قسم المراجعة الداخلية خدمات استشارية في شركتكم  1

  0.000  0.723  .تؤدي الخدمات االستشارية إلى تحسين األداء في العمل  3

  0.001  0.604  . ستشارية على تقليل التكاليفتعمل الخدمات اال  3

  0.000  0.763  .حقق النجاحالتي تتعمل الخدمات االستشارية على زيادة الربح   4

  0.000  0.715  . في تحقيق أهدافها اإلستراتيجيةإدارة الشركةتساعد الخدمات االستشارية   5

  0.001  0.613  .كتكمتساهم الخدمات االستشارية في وضع سياسة التسهيالت لدى شر  6
  0.000  0.699  . تساعد الخدمات االستشارية في كيفية استخدام  التقنية الحديثة واإلفادة منها  7

8  
تعد الخدمات االستشارية أحدى الوظائف الهامة للمراجعة الداخلية في ظـل          

  .الجودة الشاملة 
0.464  0.020  

  0.396  تساوي0.05 ومستوى داللة 23 عند درجة حرية rقيمة 
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  إدارة المخاطر -:المجال السادس: سادسا 

 الـسادس يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال          )  13-5(جدول رقم   

والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد              ) إدارة المخاطر   (

  الـسادس ، وبذلك تعتبر فقرات المجال   0.782 و   0.413وقد تراوح بين     ) 0.05(مستوى داللة   

   .صادقة لما وضعت لقياسه

  )13-5(جدول رقم 
  مع المعدل الكلي للمجال السادس) إدارة المخاطر  (السادسمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

  

  م
  راتـالفق

معامل 

  االرتباط
  مستوى الداللة

  0.003  0.570  .لشركة يتم مراجعة األخطار المحيطة با  1
  0.040  0.413  .يتم التعبير عنها كمياً  3
  0.014  0.485  .يتم وصف الخطر  3
  0.000  0.655  .يتم التأكد من نشر ثقافة الخطر في العمل  4
  0.000  0.708  .يتم تطوير وسائل وإجراءات لمواجهة الخطر  5
  0.000  0.730  ٍ.تسعى إلى تصميم إجراءات مراجعة الخطر الداخلي والخارجي  6
  0.000  0.678  .يتم تحليل تأثير الخطر على أداء الشركة  7
يتم وصف الخطر والعوامل المؤثرة فيه سواء أكانت سياسية، أم اقتصادية أم اجتماعيـة           8

  0.013  0.489  .أم قانونية أم بيئية
  0.001  0.621  .كافية وفعالة إجراءات إدارة المخاطر واإلجراءات الرقابية  9
  0.000  0.782  .يتم إعداد جدول المراجعة بناء على المخاطر التي تتعرض لها األنشطة داخل الشركة  10

  0.396  تساوي0.05 ومستوى داللة 23 عند درجة حرية rقيمة 
  

  مراجعة نظم الجودة -:المجال السابع: سابعا 

 الـسابع يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال           )  14-5(جدول رقم   

والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند             ) مراجعة نظم الجودة  (

، وبذلك تعتبر فقرات المجـال الـسابع         0.823و  0.424وقد تراوح بين     ) 0.01(مستوى داللة   

   .صادقة لما وضعت لقياسه
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  )14-5(جدول رقم 
مع المعدل الكلي للمجال ) مراجعة نظم الجودة   (السابعقرات المجال معامالت االرتباط بين كل فقرة من ف

  السابع

  

  م
  راتـالفق

معامل 

  االرتباط
  مستوى الداللة

1  
ـ         سياسات واإلجـراءات   يوجد دليل جودة بقسم المراجعة الداخلية يتضمن ال

  .الواجب إتباعها 
0.477  0.016  

2  
لتأكد من تطبيق مفاهيم    لسي  تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بدور رئي      

 .الجودة بالشركة
0.424  0.035  

  0.028  0.439 .م المراجع الداخلي بمفاهيم الجودة الشاملةلي  3
  ISO.( 0.535  0.006(يتوافر لدى المراجع الداخلي معرفة كافية بالمعايير الفنية العالمية  4
  0.000  0.666 .اتهاتستخدم إدارة المراجعة الداخلية دليل جودة في تنفيذ عملي  5

6  
يضم فريق المراجعة الداخلية في مراجعته للجودة بصورة أساسية مراجعين          

 .خصصات محاسبيةتداخليين ذوي 
0.477  0.016  

  0.034  0.425 .يقوم المراجع الداخلي بتحديد فرص التحسين والتطوير  7

  0.006  0.532 . لتحسين أعمال المراجعة الداخليةفرق عمليتم تكوين   8

  0.005  0.554 .يتولى المراجع الداخلي مهمة تقويم أنشطة الجودة الشاملة  9

10  
يأخذ المراجع الداخلي في االعتبار أثناء عملية فحص وتقويم أنشطة الجودة تكاليف      

 .الجودة والتكاليف المعيارية والموازنات التقديرية
0.708  0.000  

11  
قويم أنشطة الجـودة علـى الخطـط        يعتمد المراجع الداخلي أثناء عملية فحص وت      

  .والسياسات واإلجراءات الخاصة بتطبيق الجودة الشاملة
0.823  0.000  

  0.396  تساوي0.05 ومستوى داللة 23 عند درجة حرية rقيمة 
  

   البنائي للمجاالت الصدق5/7/1/2
  

 مـع  من مجاالت الدراسة      مجالمعامالت االرتباط بين معدل كل      يبين  ) 15-5(جدول رقم   

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى         لجميع فقرات المجاالت    المعدل الكلي   

   . 0.01معنوية 
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   )15-5( جدول رقم 
  معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لفقرات االستبانة

  عنوان المجال  المجال
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  داللةال
  0.000  0.806  استقاللية قسم المراجعة الداخلية  األول
تلبية احتياجات المستفيد من خدمات المراجعة   الثاني

  0.000  0.653  الداخلية

  0.000  0.798  )التقارير(فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية   الثالث
  0.001  0.623  تطوير المراجع الداخلي  الرابع
  0.000  0.686  داخلية كوظيفة استشارية  المراجعة ال  الخامس
  0.000  0.704  إدارة المخاطر  السادس
  0.000  0.653  مراجعة نظم الجودة  السابع

  0.396  تساوي0.05 ومستوى داللة 23 عند درجة حرية rقيمة 
  
  
  :Reliability ثبات االستبانة 5/7/2

 همـا طريقـة     نطريقتي الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها ب        أجرى

  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
  

تم إيجـاد معامـل ارتبـاط    : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية  5/7/2/1

بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرتبة لكل مجال وقـد  تـم                  

-Spearman(ل ارتباط سبيرمان  براون للتصحيح       تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معام     

Brown Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  

=   معامل الثبات   
1

2
ر+
يبـين أن هنـاك   ) 16-5(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم      ر

   .0.8673 و 0.7970 معامالت  ثبات كبيرة نسبيا لفقرات االستبيان وقد تراوحت بين
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  )16-5(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية(  الثباتمعامل 

عدد   عنوان المجال المجال
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المصحح

مستوى 
  الداللة

  0.000 0.8099  0.6805  9  استقاللية قسم المراجعة الداخلية  األول
تلبية احتياجات المستفيد من   الثاني

  0.000 0.8217  0.6974  10  ة الداخليةخدمات المراجع

فعالية مخرجات قسم المراجعة   الثالث
  0.000 0.8673  0.7657  13  )التقارير(الداخلية 

  0.000 0.7970  0.6625  11  تطوير المراجع الداخلي  الرابع
المراجعة الداخلية كوظيفة   الخامس

  0.000 0.8110  0.6821  8  استشارية  

  0.000 0.8369  0.7195  10  إدارة المخاطر  السادس
  0.000 0.8124  0.6841  11  مراجعة نظم الجودة  السابع

  0.396  تساوي0.05 ومستوى داللة 23 عند درجة حرية rقيمة 

  

  :Cronbach's Alpha  طريقة ألفا كرونباخ  5/7/2/2

 كطريقة ثانية لقياس الثبات  طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة الباحثاستخدم 

  0.8574 و 0.7449وقد تراوحت بين  أن معامالت الثبات مرتفعة) 17-5(جدول رقم الين يبو

  

  )17-5(دول رقم ج

  )ألفا كرونباخ ( الثباتمعامل 

عدد   عنوان المجال  المجال
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ  

  0.7789  9  استقاللية قسم المراجعة الداخلية  األول

من خدمات المراجعة تلبية احتياجات المستفيد   الثاني
  0.7610  10  الداخلية

  0.8015  13  )التقارير(فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية   الثالث
  0.7449  11  تطوير المراجع الداخلي  الرابع
  0.7803  8  المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية    الخامس
  0.8278  10  إدارة المخاطر  السادس
  0.8574  11  مراجعة نظم الجودة  السابع
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  : المعالجات اإلحصائية5/8

 اإلحـصائي وتـم اسـتخدام       SPSSقام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج         

  :االختبارات اإلحصائية التالية

 النسب المئوية والتكرارات -1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 رات معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفق -3

  معادلة سبيرمان براون للثبات -4

  )Sample K-S -1( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -مجروفاختبار كول -5

 .One sample T test لمتوسط عينة واحدة  tاختبار  -6

 One Way ANOVAاختبار  -7
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  الفصل السادس

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  

   اختبار التوزيع الطبيعي 6/1

    تحليل فقرات الدراسة6/2

     تحليل الفرضيات6/3

   التوصيات  النتائج6/4
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  )(Sample K-S -1سمرنوف-اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي 6/1

البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال       ما كانت    سمرنوف     -عرض اختبار كولمجروف  ي

ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تـشترط أن            وهو اختبار     

قيمـة  أن  نتائج االختبار حيث    ) 1-6(ويوضح الجدول التالي رقم     . يكون توزيع البيانات طبيعيا   

.05.0(  0.05 من  لكل قسم اكبرمستوى الداللة  >sig (تتبـع   وهذا يدل على أن البيانات

  . المعلميةطبيعي ويجب استخدام االختباراتالتوزيع ال

  )1-6(جدول رقم 

  اختبار التوزيع الطبيعي

)One-Sample Kolmogorov-Smirnov - test(  

  

   وفرضيات الدراسةتحليل فقرات 6/2

لتحليل فقرات االستبانة ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 

والجداول التالية تحتوي على النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والـوزن              

مستوى الداللة لكل فقرة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون              و tالنسبي وقيمة   

أو مستوى المعنوية اقـل     (  الجدولية     t المحسوبة اكبر من قيمة      tعلى محتواها إذا كانت قيمة      

و ، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينـة ال            %) 60 والوزن النسبي اكبر من      0.05من  

ـ  قيمةالى محتواها إذا كانت     يوافقون عل  القيمة المطلقة لقيمـة     المحسوبة أصغر من     t  المطلقة ل

 مستوى المعنوية Zقيمة االختبار   عنوان المجال  المجال
  0.082  1.265  استقاللية قسم المراجعة الداخلية  األول
  0.173  1.107  مات المراجعة الداخليةتلبية احتياجات المستفيد من خد  الثاني
  0.228  1.041  )التقارير(فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية   الثالث
  0.115  1.195  تطوير المراجع الداخلي  الرابع
  0.136  1.160  المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية    الخامس
  0.136  1.159  إدارة المخاطر  السادس
  0.415  0.884  دةمراجعة نظم الجو  السابع

  0.122  1.183  جميع الفقرات
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، وتكـون    %) 60 والوزن النسبي اقل من      0.05أو مستوى المعنوية اقل من      (  الجدولية   tلـ    

  0.05آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية اكبر 

  

  .تقالل قسم المراجعة الداخلية  اس:تحليل فقرات المجال األول 6/2/1

يعتمد برنـامج  " احتلت المرتبة األولى ) 3(أن الفقرة رقم ) 2-6(تبين من الجدول رقم   ي

غ الوزن النـسبي لتلـك الفقـرة        حيث بل " المراجعة المطبق لديكم من قبل مجلس إدارة الشركة         

92.1.  

بة لإلدارة حيـث تـسعى       الباحث تلك النتيجة إلى أهمية المراجعة الداخلية بالنس        ويعزو

اإلدارة إلى دعم قسم المراجعة الداخلية بكافة خططها وتوفر لها كل اإلمكانيات والتسهيالت حتى              

وكذلك إلى  ذاتها ،   وبالتالي تعود بالمنفعة إلى اإلدارة      ،  تستطيع أن تؤدي عملها على أكمل وجه        

دة الشاملة وهذا ما أكدتـه دراسـة       إدراك اإلدارة إلى أهمية قسم المراجعة الداخلية في بيئة الجو         

  ).2005سليمان،(

تتمتع المراجعة الداخلية باستقالل كاٍف داخـل       " المرتبة الثانية   ) 1(واحتلت الفقرة رقم    

 ويرجع الباحث ذلـك ألهميـة       91.48وحيث بلغ الوزن النسبي لتلك الفقرة       ". الهيكل التنظيمي 

جل القيام بواجباته دون أن يتعرض لـضغوط         لقسم المراجعة الداخلية من أ     فتوفير استقالل كا  

وكـذلك دراسـة    ) 2002لبيب،(مما يضفي على عمل القسم األداء المهني وهذا ما أكدته دراسة          

  ).Sisaye &Bondar,1999(وكذلك دراسة) 2002، خضر(

يوجد وصف لموظفي دائرة المراجعة الداخليـة داخـل         " المرتبة الثالثة   ) 6(واحتلت الفقرة رقم    

 وهذا  يدل على أهمية أن يكـون         90.67حيث بلغ الوزن النسبي لتلك الفقرة       " يالتنظيمالهيكل  

لقسم المراجعة الداخلية وصف وظيفي يحدد من خالله المهام والوظائف التي يجب أن يقوم مما               
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ممـا  ، يساعد قسم المراجعة الداخلية من أجل أن توحد جهودها في القيام بعملها على أكمل وجه              

 The)ودراسـة  ) McHugh & Raghunandan ,1994( دراسـة   جاءت بـه يتفق مع ما

Institute of Internal Auditor, 2002).   

يوجد صالحيات كافيـة لمراجعـة وفحـص        " المرتبة الرابعة   ) 4(واحتلت الفقرة رقم    

 ويرجع الباحث ذلك إلى تـدعيم اسـتقالل المراجـع           87.54حيث بلغ الوزن النسبي     " السجالت

 خالل إعطاؤهما الحرية الكاملة في فحص كافة السجالت والمستندات من أجل إبداء             الداخلي من 

رأي حول أي موضوع بغرض التصحيح أو تأكيد الممارسات الصحيحة وذلك كما جـاء فـي                

  ).2002لبيب،(وكذلك دراسة ) 2002خضر،(دراسة 

بالفائدة علـى تطـوير     ينعكس عمل المراجعة الداخلية     "المرتبة الخامسة   ) 7(واحتلت الفقرة رقم    

   .84.59حيث بلغ الوزن النسبي " أداء العمليات

وهذا يدل على أن المراجعة الداخلية تقدم خدمات ذات جودة مرتفعة من خالل تطويرها              

   .)Rittenberg,1999(لكافة األقسام بالتوجيه واإلرشاد وهذا ما أيدته دراسة 

، "الحيات كافية لمراجعة وفحص الممتلكـات     يوجد ص "المرتبة السادسة   ) 5(واحتلت لفقرة رقم    

   .83.93حيث بلغ الوزن النسبي 

ها  وحياد المراجع من خالل توفير     ية استقالل مدعالصالحيات الفعلية ت  ويرى الباحث بأن    

 من أجل تصحيح األوضاع واالرتقاء بأداء الشركة نحو األفضل، هذا كما جاء فـي دراسـة                 له

  . )2002لبيب،(ودراسة ) 2002خضر،(

، "توفر الشركة األدوات الالزمة للقائمين بعملية المراجعة      "المرتبة السابعة   ) 8(واحتلت الفقرة رقم  

   .82.67حيث بلغ الوزن النسبي 
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 لعمليات المراجعةهذا ما يؤكد بأن تطبيق مبادئ الجودة الشاملة البد من توفير األدوات الالزمة 

  )McHugh & Raghunandan ,1994(سة بما يحقق الجودة الشاملة وهذا ما جاء في درا

يتم تعيين وتكليف المراجعين مـن قبـل مجلـس اإلدارة      "المرتبة الثامنة   ) 9(واحتلت الفقرة رقم  

 ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن طريقة تكليف أو          82.62حيث بلغ الوزن النسبي     " ولجنة المراجعة 

ياده مما يلزم يدعم دورة وتجنيبـه       تعيين المراجع الداخلي له أثر واضح في درجة استقالليته وح         

  ).Rittenberg,1999(وهذا ما جاء في دراسة. الضغوط التي قد تحد من استقاللية

ال توجد معوقات تحد من القيام بعمـل المراجعـة          "المرتبة التاسعة   ) 2(واحتلت الفقرة   

شركات التـي    ال وتعكس هذه النتيجة رغبة    ، 76.67حيث بلغ الوزن النسبي     " الداخلية باستقاللية 

 رفع كل المعوقات التي تحد من عمل المراجع الـداخلي           فيتسعى للوصول إلى الجودة الشاملة      

  .ية استقاللو

  4.31وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجـال األول يـساوي              

 28.102 المحـسوبة يـساوي        tوقيمة  %" 60"  وهو اكبر من      86.14والوزن النسبي يساوي    

 وهو اقل مـن     0.000 ومستوى المعنوية تساوي     1.99 الجدولية والتي تساوي     tهو اكبر من    و

 مما يعني أن آراء أفراد العينة يوافقون علي أن المراجعة الداخلية تتمتع باستقالل كـاٍف                0.05

  .داخل الهيكل التنظيم
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  )2-6(جدول رقم 
  )ة الداخليةاستقاللية قسم المراجع(تحليل فقرات المجال األول 
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تتمتع المراجعة الداخلية باستقالل كاٍف       1
  0.000  4.5791.4818.351  0.0  0.0  3.3  32.8  63.9  .داخل الهيكل التنظيم

عمـل  ال توجد معوقات تحد من القيام ب        2
  0.000  3.9879.6710.361  0.0  4.9  13.1  60.7  21.3  .المراجعة الداخلية باستقاللية 

يعتمد برنامج المراجعة المطبق لـديكم        3
  0.000  4.6192.1325.474  0.0  0.0  0.0  39.3  60.7 من قبل  مجلس إدارة الشركة

يوجــد صــالحيات كافيــة لمراجعــة   4
  0.000  4.3887.5422.009  0.0  0.0  0.0  62.3  37.7  .وفحص السجالت

يوجــد صــالحيات كافيــة لمراجعــة   5
  0.000  4.2083.9314.298  0.0  1.6  8.2  59.0  31.1  .وفحص الممتلكات

يوجد وصف لموظفي دائرة المراجعة        6
  0.000  4.5390.6717.579  0.0  1.7  5.0  31.7  61.7 .الداخلية داخل الهيكل التنظيم

ية بالفائدة  ينعكس عمل المراجعة الداخل     7
  0.000  4.2384.5913.406  0.0  3.3  6.6  54.1  36.1  .على تطوير أداء العمليات

توفر الشركة األدوات الالزمة للقائمين       8
  0.000  4.1382.6717.449  0.0  0.0  6.7  73.3  20.0  .بعملية المراجعة

  يتم تعيين و تكليف المراجعين مـن         9
  0.000  4.1382.6212.718  0.0  4.9  3.3  65.6  26.2  .قبل مجلس اإلدارة و لجنة المراجعة

  0.000  4.3186.1428.102  فقرات المجالجميع 
  1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 60( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 
  

  )تلبية احتياجات المستفيد من خدمات المراجعة الداخلية(تحليل فقرات المجال الثاني 6/2/2

يـنعكس أثـر    " احتلت المرتبة األولى    ) 9(أن الفقرة رقم    ) 3-6( رقم   يتبين من الجدول  

حيث بلـغ الـوزن النـسبي       " المراجعة الداخلية بشكل على المراجعة الخارجية بالنسبة للشركة         

 يعزز الدور التكاملي بين أداء المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية كـون أداء             األمر.91.80

 والذي يتمتع بكفاءة ينعكس على أداء المراجعة الخارجية ويسهل مهمته           المراجعة الداخلية الفعال  

في العمل وتوفر له كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها من أجل التأكد من صحة المعلومات               
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وكـذلك دراسـة    ) 1999سـيدي، (والبيانات المالية الخاصة بالشركة وهذا ما أكدتـه دراسـة           

  ).2005جربوع،(

تلبـي إدارة المراجعـة الداخليـة احتياجـات         "المرتبة الثانيـة    ) 6( رقم   واحتلت الفقرة 

 ،ويعزو الباحث تلك النتيجـة إلـى أهميـة تلبيـة            87.00حيث بلغ الوزن النسبي     " المستفيدين

احتياجات المستفيدين بالرغم من تعدد المستفيدين إال أن المراجعة الداخلية تحاول في ظل الجودة              

 كافة االحتياجات على كل المستويات حيث أن مـن أهـم مبـادئ إدارة               الشاملة أن تخدم وتلبي   

كما أشارت دراسـة    . الجودة الشاملة أن تلبي احتياجات المستفيدين سواء كان داخلياً أم خارجياً          

  ).1974هالل،(ودراسة ) 2005جربوع،(وكذلك دراسة ) 2005سليمان،(

ف أخرى خارجية غيـر المراجـع       يوجد أطرا "المرتبة الثالثة   ) 10(واحتلت الفقرة رقم    

   .86.89حيث بلغ الوزن النسبي " الخارجي يستفيد من خدمات المراجعة الداخلية

 ال يخدم فقط أطراف لها عالقة مباشـرة فـي           والذيهذا ويؤكد الدور الحديث للمراجع الداخلي       

لي كان على   خدمات وبالتا تلك ال عمل المراجعة الداخلية بل يمتد إلى جهات أخرى قد تحتاج إلى            

المراجع أن يلبي احتياجات تلك الفئات حتى يرتقي بالدور المنشود للمراجع الداخلي فـي ظـل                

 Lampe and(ودراسة ) 2005سليمان،(كما جاء في دراسة . البيئة المعاصرة للجودة الشاملة

Sutton,1997. (  

لبحـث عـن    يراقب مستوى رضا المستفيد وا    "المرتبة الرابعة   ) 7(احتلت الفقرة رقم    و

 األهميـة  إلـى هذه النتيجة   يرجع الباحث    ،   85.00حيث بلغ الوزن النسبي     " تحسينه باستمرار 

فهي تعمـل علـى تحقيـق رغبـات         ،   مبادئ إدارة الجودة الشاملة       إليهاالقصوى التي تشير    

 التغذية الراجعـة    فيها من خالل  تواصل بين مقدم الخدمة والجهات المستفيدة       المستفيدين وكذلك ال  

Feed Back1999سيدي،(ودراسة ) 1997السوافيري،( كما جاء في دراسة.(  
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يأخذ المراجع الداخلي فـي اعتبـاره       "المرتبة الخامسة   ) 4،2،1 (أرقام الفقراتواحتلت  

يقوم المراجع الداخلي بتحقيق تطلعات ورغبات المستفيدين من        "،  " الجهة المستفيدة من الخدمات   

، "ه رغبات المستفيدين إلى إجراءات ومتطلبات من أجل تحقيقهـا         يتم توجي "،  " تقارير المراجعة 

 ،وهذا يدل على أن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة          84.59حيث بلغ الوزن النسبي لكل منها       

وخصوصاً في محورها الرئيسي وهو تلبية احتياجات المستفيدين له أهميتهـا القـصوى لـدى               

كما جاء تأكيد هذه النتيجـة فـي دراسـة          . لك الخدمات جاهدين لتلبية ت  ن  المراجعين فهم يسعو  

وكذلك تحدث ديمنج عن أهم مبدأ من مبـادئ         ) 1999سيدي،(،وكذلك دراسة )1997السوافيري،(

  .إدارة الجودة الشاملة هو خدمة المستفيدين

يعتبر المستفيد الرئيسي من خدمات المراجعة      "المرتبة السادسة   ) 8(واحتلت الفقرة رقم    

 ،وبالنظر إلى ترتيـب الفقـرات       82.95، حيث بلغ الوزن النسبي      "لعاملين في الشركة  الداخلية ا 

انـه  نالحظ أن تلك الفقرة احتلت المرتبة قبل األخيرة بالرغم من أن الوزن النسبي مرتفعـاً إال                 

يمكن القول بأن هذه النتيجة ترجع إلى الدور المتنامي للمراجع الداخلي والذي خرج مـن دوره                

،  مـن خدماتـه   ةالمـستفيد الجهة سواء كان من خالل األعمال التي يقوم أو من خالل         التقليدي  

وبالتالي أصبح على يقين بأن خدمات وجودة المراجعة الداخلية ال تخدم أفراد داخل الشركة فقط               

ويمكن القول بأن الجهات الخارجية مؤثرة ومستفيدة بنفس الدرجة أو أكثر           ،  بل وخارجها أيضاً    

  . الداخليةمن الجهات

ــة  ــة دراس ــاري،(وجــاءت نتيج ــة ) 2000الغب ــب،(ودراس ــة ) 2002لبي ودراس

  .لتؤكد بأن المرجع الداخلي يخدم أطرافا عدة  )1997السوافيري،(

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بأحد مالحظـات       "المرتبة السابعة   ) 3(واحتلت الفقرة رقم    

األهمية التي تركز    هذه النتيجة إلى     تعزى، و  81.97حيث بلغ الوزن النسبي     " لمستفيديناوآراء  
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 تغذية عكـسية     مبادئ الجودة وهو خدمة المستفيدين من عملية المراجعة من خالل وجود           اعليه

كما جـاءت نتيجـة     . حتى يستطيع المراجع الداخلي أن يفي بمتطلبات المستفيدين من الخدمات         

  ).1999سيدي،(دراسة 

تقاس جودة أداء المراجعة الداخلية مـن خـالل         "ثامنة  المرتبة ال ) 5(واحتلت الفقرة رقم    

 هذه النتيجة إلى أن تلبية احتياجـات        ، وتعزى  80.33الوزن النسبي   حيث بلغ   " رضا المستفيدين 

 دراسة  أكدته   ما   وهو جودة الخدمة من خالل رضا المستفيد من الخدمة          تتطلب قياس المستفيدين  

)Sisaye,1994(،)Lampe and Sutton,1997( .  

 4.25وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثـاني يـساوي                

 27.889 المحـسوبة يـساوي        tوقيمة  %" 60"  وهو اكبر من      84.96والوزن النسبي يساوي    

 اقـل مـن   هي 0.000 ومستوى المعنوية تساوي 1.99 الجدولية والتي تساوي    t اكبر من    يوه

تلبية احتياجات المستفيد من خدمات     هناك  د العينة يوافقون علي أن       مما يعني أن آراء أفرا     0.05

   .المراجعة الداخلية
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  )3-6(جدول رقم 

  )تلبية احتياجات المستفيد من خدمات المراجعة الداخلية(تحليل فقرات المجال الثاني 

سل
سل
م

  

  
  الفقرات

ده
ش
 ب
ق
واف
أ

  

ق
واف
أ

يد  
حا
م

ض  
ار
أع

ده  
ش
 ب
ض
ار
أع

بي  
سا
لح
ط ا
س
لو
ا

  

س
الن

ن 
وز
ال

  بي

ة 
يم
ق

t 

لة
دال
 ال
ى
تو
س
م

  

يأخذ المراجع الداخلي فـي اعتبـاره الجهـة           1
  0.000  18.155 84.59 4.23  0.0  0.0  4.9  67.2  27.9  .المستفيدة من خدمات المراجع

يقوم المراجع الداخلي بتحقيق تطلعات ورغبات       2
  0.000  18.155 84.59 4.23  0.0  0.0  4.9  67.2  27.9  .المستفيدين من تقارير المراجعة

 تقوم إدارة المراجعة الداخلية بأخذ مالحظات        3
  0.000  15.925 81.97 4.10  0.0  0.0  9.8  70.5  19.7  .وآراء المستفيدين

يتم ترجمة رغبات المستفيدين إلى إجـراءات         4
  0.000  15.582 84.59 4.23  0.0  0.0  3.3  67.2  29.5  .ومتطلبات من أجل تحقيقها

لداخلية من خـالل    تقاس جودة أداء المراجعة ا      5
  0.000  10.111 80.33 4.02  1.6  3.3  9.8  62.3  23.0  .رضا المستفيد

تلبــي إدارة المراجعــة الداخليــة احتياجــات   6
  0.000  16.517 87.00 4.35  0.0  0.0  8.3  48.3  43.3  .المستفيد

يراقب مستوى رضا المستفيد والبحـث عـن          7
  0.000  16.951 85.00 4.25  0.0  0.0  6.7  61.7  31.7  .تحسينه باستمرار

يعتبر المستفيد الرئيسي من خدمات المراجعـة         8
  0.000  10.055 82.95 4.15  1.6  4.9  8.2  47.5  37.7  .الداخلية العاملين في الشركة 

ينعكس أثر المراجعة الداخلية بشكل ايجـابي          9
  0.000  25.045 91.80 4.59  0.0  0.0  0.0  41.0  59.0  .على المراجعة الخارجية بالنسبة للشركة

يوجد أطراف أخرى خارجية غيـر المراجـع          10
  0.000  13.233 86.89 4.34  0.0  3.3  9.8  36.1  50.8  .الخارجي يستفيد من خدمات المراجعة الداخلية

  0.000 4.2584.9627.889  فقرات المجالجميع 
  1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 60( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 
 

  ")التقارير" فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية  (:ليل فقرات المجال الثالثتح 6/2/3

يوجه التقرير  "احتلت المرتبة األولى    ) 10(أن الفقرة رقم    ) 4-6(يتبين من الجدول رقم     

 ،  93.44حيث بلغ الوزن النسبي لتلك الفقـرة        " إلى مجلس اإلدارة باعتبارها أعلى هيئة إدارية      

لمراجعين الداخلين لديهم علم كاٍف بأن تقارير المراجعة الداخلية يوجـه إلـى             ومدلول ذلك أن ا   

أعلى مستويات إدارية وذلك لبيان أهمية الدور اإليجابي الذي يلعبه المراجع الداخلي من خـالل               

اكتشاف وتصحيح مسار العمل بما يحقق أهداف الشركة سواء الداخلية في رفع الكفاءة المهنيـة               

  . رجية من خالل توجيه اإلدارة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجيةفي العمل أو خا

  ).Lamp and  Sutton,1992(وكذلك دراسة ) 1999سيدي،( ما أكدته دراسة وهو
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حيـث  " يخدم تقرير المراجعة الداخلية المراجع الخارجي     "المرتبة الثانية   ) 9(واحتلت الفقرة رقم  

   .88.00بلغ الوزن النسبي 

لى أن المراجع الداخلي يعتبر الرافد األساسي للمراجـع الخـارجي           وهذه النتيجة تدل ع   

  .ويعتمد عليه في توسيع أو تقليل نطاق فحصه 

يتضمن تقرير المراجع الداخلي مالحظـات حـول        "المرتبة الثالثة   ) 4،3( رقم   تينواحتلت الفقر 

اخلي بإعداد تقريـره    يقوم المراجع الد  "،  " تطوير نظام الرقابة الداخلية بما يحقق الجودة الشاملة       

   .86.56وحيث بلغ الوزن النسبي " بموضوعية

 وخصوصاً فيما يتعلـق     العملمخرجات  في  موضوعية  ال هذه النتيجة إلى أهمية      وتعزى

لتؤكد أن التقارير يمكن أن تتمتع بجودة       ) Didis,1997(بنظام الرقابة الداخلية، وجاءت دراسة      

داخلية وما دامت المراجعة الداخلية فعالة فالبـد مـن          عالية في حالة ضمان فعالية المراجعة ال      

  .وجود تقرير فعال ذات مواصفات جيدة

يحتوي التقرير على مقترحات إلجراء تحسينات      "المرتبة الرابعة   ) 6(واحتلت الفقرة رقم  

   .86.10، حيث بلغ الوزن النسبي "مستقبلية للوصول ألداء مرٍض

اجع الداخلي خرج من الدور التقليدي  إلى دور اقتـراح           ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن المر      

 Khandeker and(الـذي يحقـق الجـودة الـشاملة،وجاءت دراسـة      والتطوير التحسينات 

Phalke,1991 ( على هذا الدور لتؤكد.  

،حيث "يعد التقرير ويسلم في الوقت المناسب     "المرتبة الخامسة   ) 12(واحتلت الفقرة رقم    

 هذه النتيجة إلى تحقيق مبدأ الفاعلية في أعمـال المراجعـة            وتشير ، 85.67بلغ الوزن النسبي    

 في الوقت المناسـب حتـى       توصيل المعلومات  إدارة الجودة الشاملة     إليهالداخلية وهو ما تسعى     

  .تستطيع الشركة االستفادة منه على أكمل وجه
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معلومات تقيس  يحتوي التقرير على    "المرتبة السادسة   ) 13،5،1(ات األرقام واحتلت الفقر 

يمتلك المراجـع   "،  " يحتوي التقرير على نطاق الفحص أو المراجعة      "،  " اإلنتاجيةدرجة الكفاية   

 85.57،حيث بلغ الوزن النسبي     " الداخلي المهارات الكافية إلعداد وصياغة ومالحظات التقارير      

.  

 ومعلومات عـن    وهذا يدل على أن مخرجات المراجعة الداخلية أي التقارير تحتوي على بيانات           

وهـو مـا يتفـق مـع        استخدام الموارد المتاحـة بمـا يحقـق الجـودة الـشاملة             حسن  مدى  

  .  هذا الخصوصفي )2002خضر،(نتيجة

يخدم تقرير المراجعة الداخلية اإلدارة التـشغيلية بمـا         "المرتبة السابعة   ) 7(واحتلت الفقرة رقم    

يرجع الباحث هذه النتيجة إلى الـدور        ،و 84.59حيث بلغ الوزن النسبي     " يحقق الجودة الشاملة  

. الجديد للمراجع الداخلي وخروجه من الدور التقليدي الذي كان ينظر إليه كأنه رجـل بـوليس               

  .حيث أصبحت العالقة عالقة تعاونية تكاملية من أجل الوصول إلى الجودة الشاملة

ارجي من أجل وضع الحلول     يتم التنسيق مع المراجع الخ    "المرتبة الثامنة   ) 2(واحتلت الفقرة رقم    

" والتدابير الالزمة لمشكالت العمل بناء على توصياته بما يحقق زيادة الكفاءة والفاعلية في األداء             

بين المراجـع   ذه النتيجة إلى الدور التكاملي       ،ويعزو الباحث ه   82.62وحيث بلغ الوزن النسبي     

 ، وهـذا مـا أكدتـه دراسـة          الخارجي من أجل أن تحقق الشركة الجودة الشاملة فـي األداء          

  ).2005جربوع،(

 والـوزن  4.30وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثالث يـساوي            

 وهو اكبر   28.894 المحسوبة يساوي      tوقيمة  %" 60"وهو اكبر من     % 86.03النسبي يساوي   

 ممـا   0.05وهو اقل من     0.000 ومستوى المعنوية تساوي     1.99 الجدولية والتي تساوي     tمن  
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) )التقارير( فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية      يعني أن آراء أفراد العينة يوافقون علي أن         

  .هي كبيرة وفعالة 

  )4-6(جدول رقم 
  ))التقارير( فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية (تحليل فقرات المجال الثالث 
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يحتوي التقرير على معلومات تقـيس درجـة          1
  0.000  12.846 85.57 4.28  1.6  1.6  4.9  50.8  41.0  .الكفاية اإلنتاجية

يتم التنسيق مع المراجع الخارجي مـن أجـل        2
وضع الحلول والتدابير الالزمـة لمـشكالت       

ناء على توصياته بما يحقـق زيـادة        العمل ب 
  .الكفاءة والفاعلية في األداء

31.1  55.7  8.2  4.9  0.0  4.13 82.62 11.575  0.000  

يتضمن تقرير المراجع الـداخلي مالحظـات         3
حول تطوير نظام الرقابة الداخلية بما يحقـق        

  .الجودة الشاملة
34.4  63.9  1.6  0.0  0.0  4.33 86.56 20.443  0.000  

 المراجـع الـداخلي بإعـداد تقـاريره         يقوم  4
  0.000  18.219 86.56 4.33  0.0  0.0  4.9  57.4  37.7  .بموضوعية ودقة 

يحتوي التقريـر علـى نطـاق الفحـص أو            5
  0.000  22.091 85.57 4.28  0.0  0.0  0.0  72.1  27.9  .المراجعة

يحتوي التقريـر علـى مقترحـات إلجـراء           6
  0.000  17.746 86.10 4.31  0.0  0.0  5.1  59.3  35.6  .تحسينات مستقبلية للوصول ألداء مرٍض

يخدم تقرير المراجعة الداخلية اإلدارة التشغيلية   7
  0.000  22.648 84.59 4.23  0.0  0.0  0.0  77.0  23.0  .بما يحقق الجودة الشاملة 

  0.000  20.026 90.49 4.52  0.0  0.0  4.9  37.7  57.4  .يخدم تقرير المراجعة الداخلية اإلدارة العليا   8

يخدم تقرير المراجعـة الداخليـة المراجـع          9
  0.000  13.806 88.00 4.40  0.0  3.3  8.3  33.3  55.0  .الخارجي

يوجه التقرير إلى مجلـس اإلدارة باعتبارهـا          10
  0.000  22.942 93.44 4.67  0.0  0.0  4.9  23.0  72.1  .أعلى هيئة إدارية للشركة 

رة غير  يوجه التقرير إلى أعضاء مجلس اإلدا       11
  0.000  10.042 78.36 3.92  0.0  4.9  14.8  63.9  16.4  .التنفيذيين

  0.000  16.996 85.67 4.28  0.0  1.7  1.7  63.3  33.3  .يعد التقرير ويسلم في الوقت المناسب  12

يمتلك المراجع الـداخلي المهـارات الكافيـة          13
  0.000  19.183 85.57 4.28  0.0  0.0  3.3  65.6  31.1  .إلعداد وصياغة مالحظات التقارير

  0.000 4.3086.0328.894  فقرات المجالجميع 
  1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 60( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  :تطوير المراجع الداخلي: تحليل فقرات المجال الرابع 6/2/4

 الشركة  تنفذ"احتلت المرتبة األولى    ) 5،2 (أرقام اتأن فقر ) 5-6(يتبين من جدول رقم     

يوجد تنويع في عمليات تدريب المراجع      "،  " ورشات عمل ودورات لتدريب المراجعين الداخليين     

   .81.97حيث بلغ الوزن النسبي لكل منهما "  الداخلي بما يتناسب مع المهام التي تقوم بها

عين ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى اهتمام الشركات الصناعية في تأهيل وتنمية قدرات المـراج             

وهو ما  . للوفاء بالمسئولية المستحدثة الملقاة على عاتق المراجع الداخلي في ظل الجودة الشاملة           

  ).1999سيدي،(،وكذلك دراسة)2002خضر،( دراسة يتفق مع

" ،"يب احتياجات المراجع الـداخلي العمليـة      دريلبي الت "المرتبة الثانية   ) 9،3(واحتلت الفقرة رقم    

حيث بلغ  " معايير ومتطلبات الجودة الشاملة   لفقاً  وخلي من القيام بعمله     يمكن تدريب المراجع الدا   

أهمية توفير  ب ،ويرجع الباحث ذلك إلى وعي الشركات الصناعية         81.64الوزن النسبي لكالهما    

التدريب الكافي والمتنوع الذي يحقق متطلبات الجودة الشاملة من أجل قيام المراجـع الـداخلي               

  ).1997السوافيري،(كما جاء في دراسة . بواجباته على أكمل وجه

تشجع الشركة المراجعين الـداخليين بحـضور نـدوات         "المرتبة الثالثة   ) 6(واحتلت الفقرة رقم    

 ،وهـذا يـدل     80.98حيث بلغ الوزن النسبي     " ومؤتمرات علمية ومهنية في مجال االختصاص     

 وخصوصاً المـراجعين    على أن الشركات الصناعية تعطي الفرصة للعاملين بكافة التخصصات        

 بالفائدة علـى    تعودإلى االطالع على ما هو حديث من خالل حضور مؤتمرات وندوات علمية             

  .لتؤكد ذلك) 2005سليمان،(وجاءت دراسة . األفراد وبالتالي الشركة

يتلقى المراجع الداخلي تدريباً كافياً على استخدام األساليب        "المرتبة الرابعة   ) 10(واحتلت الفقرة   

   .80.66، حيث بلغ الوزن النسبي "حصائية الالزمة لمراجعة أعمال الجودة الشاملةاإل



 112

 المراجع الداخلي بناء علـى متطلبـات        هويرجع الباحث هذه النتيجة إلى الدور الجديد الذي يؤدي        

إدارة الجودة الشاملة ،حيث أصبحت أساليب المراجعة الداخلية القديمة وغير مناسبة فـي ظـل               

لحوظ سواء أكان على مستوى الشركة أو على مستوى قسم المراجعة الداخليـة فـي               التطور الم 

  ).2005جربوع،(ظل الجودة الشاملة، وهذا ما أكدته دراسة 

توجـد خطـط إسـتراتيجية لتـدريب المـراجعين          "المرتبة الخامـسة    ) 1(واحتلت الفقرة رقم    

   .79.02الداخليين،حيث بلغ الوزن النسبي 

ارة الشركة لديها خطط من أجل تأهيل المراجعين الداخليين من أجل الوفاء            وهذا يدل على أن إد    

 إحـدى   فىلتؤكد  ) 2002خضر،(بمسئوليتهم المستحدثة في ظل الجودة الشاملة، وجاءت دراسة         

  .توصياتها إلى أنه يجب توفير التدريب الكافي للمراجعين الداخليين للوفاء بالمسئولية المستحدثة

، "تساعد الشركة المراجع للحصول على شهادة مهنيـة       "المرتبة السادسة   ) 8 (واحتلت الفقرة رقم  

   .78.03حيث بلغ الوزن النسبي 

 من اجل تأهيل المراجع من       لديها  الوعي الكافي  ووجود إدارة الشركة    اهتمام هذه النتيجة    وتعكس

ـ              وخالل توفير التعليم المستمر له       ة حصوله علـى شـهادة مهنيـة ،وهـذا مـا أكدتـه دراس

أن يكون هناك مؤسسات مهنية للمـراجعين الـداخليين         بوجوب  حيث أوصت   ) 2005سليمان،(

  .لتأهيلهم أسوةً بما هو موجود في انجلترا وأمريكا

يمتلك المراجع الداخلي مهـارات عاليـة فـي فهـم           "المرتبة السابعة   ) 11(واحتلت الفقرة رقم    

   .76.67 ،حيث بلغ الوزن النسبي "واستخدام أساليب االستقصاء وكيفية تحليلها وتقدمها

إلى التطور الذي أحدثه تطبيق مفهوم الجودة الـشاملة فـي           تعود  هذه النتيجة   ويمكن القول بان    

الشركة وكذلك حصول الشركات على شهادة الجودة الدولية مما ساعد المراجع على أن يحـاول    
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شاف األخطاء وتصحيحها، وهذا     األساليب العلمية الحديثة في الوصول إلى النتائج واكت        استخدام

   .)2002خضر،(ما أكدته توصية دراسة 

تحفز الشركة المراجع الداخلي للحصول علـى شـهادة         "المرتبة الثامنة   ) 7(واحتلت الفقرة رقم    

   .76.07، حيث بلغ الوزن النسبي "علمية عليا

 بمـا يحقـق     ةوهذا يدل على أن إدارة الشركة تسعى إلى تطوير المراجعين على كافة األصعد            

العمـل  سواء كان علـى صـعيد       أهداف إدارة الجودة الشاملة وهو التحسين المستمر في األداء          

  .بما يحقق الجودة الشاملة نفسه تحسين وتطوير القائمين على األداءأو  ونوعيته

حيث بلـغ  " تكفي ساعات التدريب لتطوير المراجع الداخلي  "المرتبة التاسعة   ) 4(واحتلت الفقرة   

ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى وعي اإلدارة في تفعيل التعليم المستمر في            75.41زن النسبي   الو

داخل الشركات وهو ما أدخلته مفهوم إدارة الجودة الشاملة للوصل إلى مراجع لديه الكفاءة فـي                

  .العمل ويحقق أهداف الشركة اإلستراتيجية والتنافسية

 والـوزن  3.97لجميع فقرات المجال الرابع يـساوي      وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي       

 وهو اكبر   22.278 المحسوبة يساوي      tوقيمة  %" 60"وهو اكبر من    % 79.46النسبي يساوي   

 ممـا   0.05 وهو اقل من     0.000 ومستوى المعنوية تساوي     1.99 الجدولية والتي تساوي     tمن  

المراجعين لتطوير  راتيجية  متنوعة    يعني أن آراء أفراد العينة يوافقون علي أنه توجد خطط إست          

  . بشكل كبيرالداخليين
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  )5-6(جدول رقم 
  )تطوير المراجع الداخلي(تحليل فقرات المجال الرابع 
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1  
 توجد خطط إستراتيجية  لتدريب    

  0.000  11.539 79.02 3.95  0.0  1.6  18.0  63.9  16.4  المراجعين الداخليين

2  
تنفذ  الـشركة ورشـات عمـل        
ــراجعين  ــدريب الم ودورات لت

  .الداخليين
13.1  83.6  3.3  0.0  0.0  4.10 81.97 21.662  0.000  

3  
يلبي التدريب احتياجات المراجع    

  0.000  18.448 81.64 4.08  0.0  1.6  1.6  83.6  13.1  .الداخلي العملية 

4  
تكفي ساعات التدريب لتطـوير     

  0.000  9.765 75.41 3.77  0.0  1.6  27.9  62.3  8.2  .المراجع الداخلي

5  
يوجد تنويع في عمليات تـدريب      
المراجع  الداخلي بما يتناسب مع      

  .المهام التي تقوم بها
27.9  59.0  9.8  1.6  1.6  4.10 81.97 11.167  0.000  

6  

ــرا  ــشركة الم ــشجع ال جعين ت
ــدوات   ــضور ن ــداخليين لح ال
ومؤتمرات علمية ومهنيـة فـي      

  . مجال االختصاص 

19.7  68.9  9.8  0.0  1.6  4.05 80.98 12.249  0.000  

7  
تحفز الشركة المراجع الـداخلي     
للحصول على شـهادات علميـة      

  .عليا
13.1  62.3  19.7  1.6  3.3  3.80 76.07 7.719  0.000  

8  
تساعد الشركة المراجع للحصول    

  0.000  14.896 78.03 3.90  0.0  1.6  11.5  82.0  4.9  . شهادة مهنيةعلى

9  
يمكن التدريب المراجع الـداخلي     
من القيام بعملة وفقـاً لمعـايير       

  .متطلبات الجودة الشاملة 
13.1  82.0  4.9  0.0  0.0  4.08 81.64 20.114  0.000  

10  

يتلقي المراجع الـداخلي تـدريباً      
كافاً علـي اسـتخدام األسـاليب       

حصائية الالزمـة لمراجعـة     اإل
  أعمال الجودة الشاملة

19.7  65.6  13.1  1.6  0.0  4.03 80.66 12.771  0.000  

11  

يمتلك المراجع الداخلي مهـارات     
عالية في فهم واستخدام أسـاليب      
ــا   ــة تحليله ــصاء وكيفي االستق

  .ونقدها
6.7  73.3  16.7  3.3  0.0  3.83 76.67 10.996  0.000  

  0.000 3.9779.4622.278  فقرات المجالجميع 
  1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 60( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  )المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية(:مساختحليل فقرات المجال ال 6/2/5

تعمل الخدمات االستشارية علـى زيـادة       ) "4(أن الفقرة رقم  ) 6-6(يتبين من جدول رقم   

  . 93.44حيث بلغ الوزن النسبي لتلك الفقرة " لنجاحا الذي يشير إلىالربح 

ويعزو الباحث ذلك إلى األهمية التي يوليها قسم المراجعة الداخلية لتلبيـة أو لتقـديم خـدمات                 

الوظيفة الجديدة التي يؤديهـا قـسم       ، وهو ما يتفق و    استشارية فعالة تحقق الفائدة المرجوة منها       

وكمـا أوصـت دراسـة      ) 2000الغبـاري، (سـة    درا  إليـه  توهو ما أشار  المراجعة الداخلية   

ضرورة  أن تقدم المراجعة خدمات استـشارية لـإلدارة فـي ضـوء البيئـة              )  1999سيدي،(

  .المعاصرة للجودة

 تحقيـق   علىتساعد الخدمات االستشارية إدارة الشركة      "المرتبة الثانية   ) 5(واحتلت الفقرة رقم    

  . 89.18،حيث بلغ الوزن النسبي " أهدافها اإلستراتيجية

 ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى أهمية الوظيفة االستشارية للمراجع الداخلي في ظل بيئة الجودة              

  .الشاملة بما يحقق أهداف الشركات اإلستراتيجية

  ).2002خضر،(ودراسة) 1999سيدي،(دراسة و ،)Forrest,1999 (وهو ما أكدته دراسة 

د الخدمات االستشارية إحدى الوظائف الهامة للمراجعة       تع"المرتبة الثالثة   ) 8(واحتلت الفقرة رقم    

  . 87.87، حيث بلغ الوزن النسبي "الداخلية في ظل الجودة الشاملة

 ودورة  ادائة بهدف تطوير    إليهاللوصول  ويرجع ذلك إلى األهمية القصوى التي يسعى المراجع         

  .يفي بمتطلبات الجودة الشاملةل

يؤدي قسم المراجعة الداخلية خـدمات استـشارية فـي          "ابعة  المرتبة الر ) 1(واحتلت الفقرة رقم  

  . 86.89، حيث بلغ الوزن النسبي " شركتكم
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 المراجعة الداخليـة  من إدارة ويدل ذلك على وعي المراجعين إلى أهمية تقديم خدمات استشارية           

راسة  د وهو ما يتفق مع ما أوصت به      بيئة الجودة الشاملة،    في ظل   المعاصرة  تحقيقا لمسؤوليتها   

  ).1999سيدي،(،دراسة) 2002خضر،(

، " تعمل الخدمات االستشارية على تقليل التكاليف     "المرتبة الخامسة   ) 7،3(أرقام اتواحتلت الفقر 

حيـث بلـغ الـوزن    "تساعد الخدمات االستشارية في كيفية استخدام التقنية الحديثة واإلفادة منها    "

  . 86.23النسبي لكالهما 

ـ ستشارية لإلدارة   االخدمات  التقديم  ن بمجاالت   عين يهتمو المراجمن ذلك إن    ويتضح    تهاساعدلم

  ).2002خضر،( االستفادة منها بناء على حاجتها،حيث أوصت دراسة في

 سياسة التـسهيالت    يحضتوتساهم الخدمات االستشارية في     "المرتبة السادسة   ) 6(واحتلت الفقرة   

   . 84.59، حيث بلغ الوزن النسبي "لدى شركتكم

 ذلك إلى أهمية الوظيفة االستشارية للمراجعين في جميع المجاالت وخـصوصاً سياسـة              ويعزى

التسهيالت لما لهذه السياسة دور كبير في نجاح أو فشل الشركات وبالتالي فهي بحاجة إلى مـن                 

يقوم بدور مهم في هذا المجال ليحقق لها هدف االستمرار في أسواق التنافسية، حيـث أوصـت     

   .)2005سليمان،(دراسة

" تؤدي الخدمات االستشارية إلى تحسين األداء في العمل       "المرتبة السابعة   ) 2(واحتلت الفقرة رقم    

   .83.93حيث بلغ الوزن النسبي 

 تقديم خدمات تؤدي إلى تحسين األداء فـي العمـل           علىويعكس ذلك قدرة المراجعين الداخليين      

لية، كما جاء فـي تعريـف المراجعـة         عليا أو تشغي  مستويات  على كافة المستويات سواء كانت      

  ).1999معهد المراجعين الداخليين بانجلترا،(الداخلية 
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 والـوزن   4.36وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الخامس يساوي              

 وهو اكبر   23.856 المحسوبة يساوي      tوقيمة  %" 60"وهو اكبر من    % 87.30النسبي يساوي   

 ممـا   0.05 وهو اقل من     0.000 ومستوى المعنوية تساوي     1.99التي تساوي    الجدولية و  tمن  

المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية  تعمـل علـى         يعني أن آراء أفراد العينة يوافقون علي أن         

فـي كيفيـة اسـتخدام       و  زيادة الربح وتحسين األداء في العمل و تحقيق األهداف اإلستراتيجية           

   .اة منهالتقنية الحديثة واإلفاد

  )6-6(جدول رقم 
  )المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية  (تحليل فقرات المجال الخامس 
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1  
يؤدي قسم المراجعة الداخلية خدمات استشارية  

  0.000  4.3486.8916.020  0.0  0.0  9.8  45.9  44.3  .في شركتكم

2  
تؤدي الخدمات االستشارية إلى تحسين األداء      

  0.000  4.2083.9314.298  0.0  1.6  8.2  59.0  31.1  .في العمل

3  
تعمل الخـدمات االستـشارية علـى تقليـل         

  0.000  4.3186.2318.163  0.0  0.0  4.9  59.0  36.1  . التكاليف

4  
ة على زيادة الـربح     تعمل الخدمات االستشاري  
  0.000  4.6793.4422.942  0.0  0.0  4.9  23.0  72.1  .الذي يشير إلى النجاح

5  
تساعد الخدمات االستشارية إدارة الشركة في      

  0.000  4.4689.1816.349  0.0  0.0  11.5  31.1  57.4  .تحقيق أهدافها اإلستراتيجية

6  
 سياسة  يحوضتتساهم الخدمات االستشارية في     

  0.000  4.2384.5913.406  0.0  3.3  6.6  54.1  36.1  .ت لدى شركتكمالتسهيال

7  
تساعد الخدمات االستشارية في كيفية استخدام       

  0.000  4.3186.2315.246  0.0  1.6  6.6  50.8  41.0  .التقنية الحديثة واإلفادة منها 

8  
تعد الخدمات االستشارية أحـدى الوظـائف       

جـودة  الهامة للمراجعة الداخلية فـي ظـل ال       
  .الشاملة 

45.9  49.2  3.3  1.6  0.0  4.3987.8717.011  0.000  

  0.000 4.3687.3023.856  فقرات المجالجميع 
  1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 60( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  :إدارة المخاطر:تحليل فقرات المجال السادس 6/2/6

يتم تحليـل تـأثير     "احتلت المرتبة األولى    ) 7(أن الفقرة   ) 7-6(جدول رقم   اليتبين من   

 ذلك إلى  األهمية القـصوى       يشيرو .87.33حيث بلغ الوزن النسبي     " الخطر على أداء الشركة   

 على نجاح الشركة سواء كانت المخاطر داخلية أم خارجية وجاءت           هاتأثيروتحليل المخاطر   في  

  . بهذا الدور لتؤكد أهمية قيام المراجع الداخلي) 2005سليمان،(دراسة 

يتم تطوير وسائل وإجراءات لمواجهة الخطر، حيث بلـغ         "المرتبة الثانية   ) 5(واحتلت الفقرة رقم  

   .86.33الوزن النسبي 

ويعزو ذلك إلى أن الخطر الذي تتعرض له الشركة مؤثر جداً وقد يؤدي إلى انهيـار الـشركة                  

بـدورة  بـات الجـودة الـشاملة        المراجع الداخلي في ظـل متطل      يفيوبالتالي كان البد من أن      

   .)Ridley and Chamber,1998( دراسة ومسؤولياته في هذا االتجاه وهو ما يتفق مع

حيث بلغ الوزن   " يتم التأكد من نشر ثقافة الخطر في العمل       "المرتبة الثالثة   ) 4(واحتلت الفقرة رقم  

   .85.25النسبي لها 

ل وذلك من خالل إيـضاح المخـاطر التـي          ويعكس ذلك إلى أن إتباع أسلوب الشفافية في العم        

   )Turnbull-b,1999( دراسةهو ما يتفق معيتعرض لها العامل وكذلك الشركة على حد سواء، و

تسعى إلى تصميم إجراءات مراجعة الخطـر الـداخلي         "المرتبة الرابعة   ) 6(واحتلت الفقرة رقم    

   .83.93،حيث بلغ الوزن النسبي "والخارجي

التطور في أعمال المراجعة الداخلية حيث خرجت المراجعة الداخليـة مـن   هذه النتيجة وتعكس  

الجودة الشاملة وتحقيق أهداف    وفلسفة  الدور التقليدي إلى دور أكثر حداثة بما يتالءم مع مفهوم           

الشركة اإلستراتيجية حيث أن تطوير إجراءات مراجعة المخاطر له دوره الفعال فـي تحقيـق               

  .تيجيةالشركة ألهدافها اإلسترا
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يتم وصف الخطر والعوامل المؤثرة فيه سواء أكانـت         "المرتبة الخامسة   ) 8(واحتلت الفقرة رقم  

   .82.95وحيث بلغ الوزن النسبي " سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية أو بيئية

 المحيطة بالـشركة ومراقبتهـا وبيـان        رويعزو الباحث هذه  النتيجة إلى أهمية مراجعة األخطا        

 مع مفـاهيم    امؤ الدور المستحدث للمراجع الداخلي الذي يجعله أكثر تال        وأثرها على الشركة وه   

  .إدارة الجودة الشاملة

حيـث بلـغ    " يتم مراجعة األخطار المحيطة بالـشركة     "المرتبة السادسة   ) 1(واحتلت الفقرة رقم    

 المراجـع الـداخلي     وهذا يدل ويؤكد على األهمية القصوى التي يوليها        ،   82.30الوزن النسبي   

  .لمراجعة المخاطر الكلية

 ، 81.00، حيث بلغ الوزن النسبي      " يتم وصف الخطر  "المرتبة السابعة   ) 3(واحتلت الفقرة رقم    

 للوقوف بدقة على الوضـع      مراجعة المخاطر ل القصوىهمية  األويرجع الباحث هذه النتيجة إلى      

   .)2005ليمان،س( وهذا ما أكدته دراسة التنافسي للشركة في السوق

يـتم إعـداد جـدول      " ،  " يتم التعبير عنها كلياً   "المرتبة الثامنة   ) 10،2 (أرقام تينواحتلت الفقر 

، حيث بلغ الوزن النسبي     " المراجعة بناء على المخاطر التي تتعرض لها األنشطة داخل الشركة         

80.33.   

لها تأثير على أداء المراجعة     وهذا يعزز القول بأن المخاطر الداخلية والخارجية على حد سواء           

  .الداخلية وكذلك على نجاح الشركة بما يحقق أهداف الجودة الشاملة

كافية وفعالة إجراءات إدارة المخـاطر واإلجـراءات        "المرتبة التاسعة   ) 9(واحتلت الفقرة رقم    

  المنـوط   هذه النتيجة إلـى أهميـة الـدور        وتعود ،   79.67وحيث بلغ الوزن النسبي     " الرقابية

 لما لها من أثر علـى أداء         المرتبطة بها  لمراجع الداخلي في فحص إجراءات الرقابة المخاطر      با

  ).2005سليمان، ( اإلستراتيجية وهذا ما أكدته دراسة هاالشركة وتحقيق أهداف
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 والـوزن   4.11وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال السادس يساوي              

 وهو اكبر   15.006 المحسوبة يساوي      tوقيمة  %" 60" وهو اكبر من     %82.30النسبي يساوي   

 ممـا   0.05 وهو اقل من     0.000 ومستوى المعنوية تساوي     1.99 الجدولية والتي تساوي     tمن  

 توظف بطريقة فعالـة فـي        وتحليلها إدارة المخاطر يعني أن آراء أفراد العينة يوافقون علي أن         

  .زوالشركات الصناعية الحاصلة على االي

  )7-6(جدول رقم 
  )إدارة المخاطر (السادستحليل فقرات المجال 
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1  
يتم مراجعـة األخطـار المحيطـة       

  0.000  15.006 82.30 4.11  0.0  1.6  6.6  70.5  21.3  .بالشركة 

  0.000  14.921 80.33 4.02  0.0  0.0  13.1  72.1  14.8  . التعبير عنها كمياًيتم  2

  0.000  14.389 81.00 4.05  0.0  1.7  8.3  73.3  16.7  .يتم وصف الخطر  3

4  
يتم التأكد من نشر ثقافة الخطر فـي        

  0.000  15.034 85.25 4.26  0.0  1.6  6.6  55.7  36.1  .العمل

5  
يـتم تطـوير وسـائل وإجــراءات    

  0.000  14.551 86.33 4.32  0.0  1.7  8.3  46.7  43.3  . الخطرلمواجهة

6  
تسعى إلى تصميم إجراءات مراجعة     

  0.000  12.127 83.93 4.20  0.0  3.3  11.5  47.5  37.7  ٍ.الخطر الداخلي والخارجي

7  
يتم تحليل تأثير الخطـر علـى أداء        

  0.000  14.389 87.33 4.37  0.0  1.7  10.0  38.3  50.0  .الشركة

8  

صف الخطر والعوامل المؤثرة    يتم و 
ــه ســواء أكانــت سياســية، أم  في
اقتصادية أم اجتماعية أم قانونيـة أم       

  .بيئية

26.2  62.3  11.5  0.0  0.0  4.15 82.95 14.913  0.000  

9  
ــراءات إدارة   ــة إج ــة وفعال كافي

  0.000  19.853 79.67 3.98  0.0  0.0  8.2  65.2  6.6  .المخاطر واإلجراءات الرقابية

10  
اد جدول المراجعة بناء على     يتم إعد 

المخاطر التي تتعرض لها األنشطة     
  .داخل الشركة

14.8  72.1  13.1  0.0  0.0  4.02 80.33 14.921  0.000  

  0.000 82.3015.006 4.11  فقرات المجالجميع 
  1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 60( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  )مراجعة نظم الجودة(لسابعتحليل فقرات المجال ا 6/2/7

يوجد دليل جودة   "احتلت المرتبة األولى    ) 1(أن الفقرة رقم  ) 8-6(يتبين من الجدول رقم     

حيث بلغ الوزن النسبي    " يقسم المراجعة الداخلية يتضمن السياسات واإلجراءات الواجب إتباعها       

   .90.82لتلك الفقرة 

المراجعة الداخلية  في مراجعـة نظـم الجـودة          بأن  هذه النتيجة الدور الهام الذي تلعبه       ؤكد  تو

الشاملة وذلك من خالل بيان ووضوح السياسات الخاصة بقسم المراجعة الداخلية لتحقيق الجودة             

  ) .2002،خضر(في القسم وهذا ما أكدته دراسة 

   تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بدور رئيـسي للتأكـد         "المرتبة الثانية   ) 2(واحتلت الفقرة   

   .89.51وحيث بلغ الوزن النسبي " من تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة

لمراجعة الداخلية في ظل البيئـة المعاصـرة   تشير إلى الدور المتنامي ل  هذه النتيجة   وبالتالي فان   

  وبيئة الجودة الشاملة ،حيث أن متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة تحتاج إلى دائـرة متابعـة                

لتحسين المستمر والتطوير للجودة الشاملة حيث أن المراجعة الداخليـة تعتبـر     أو مساعدة على ا   

  ) .1997السوافيري،(ودراسة) 2005سليمان،(مصدراً حيوياً للمعلومات، وهذا ما أكدته دراسة

يضم فريق المراجعة الداخلية في مراجعته للجودة بصورة        "المرتبة الثالثة   ) 6(واحتلت الفقرة رقم  

   .88.85،حيث بلغ الوزن النسبي "  داخليين ذوي تخصصات محاسبيةأساسية مراجعين

 يـستوجب قيـام     أن من متطلبات الحصول على شهادة الجـودة الدوليـة            وتظهر هذه النتيجة    

) 2005سـليمان، (دور أساسي ومحوري في مراجعة نظم الجودة، وجاءت دراسـة           بالمراجعة  

  . في ظل بيئة الجودة الشاملةراجعلتؤكد دور الم

تستخدم إدارة المراجعة الداخلية دليل جودة فـي تنفيـذ          "المرتبة الرابعة   ) 5(واحتلت الفقرة رقم    

   .87.67، حيث بلغ الوزن النسبي " أعمال
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هذه النتيجة إلى التطور الهام في وظائف ومهام المراجعة الداخليـة حيـث أصـبحت               ى  عزتو

تطلبات الجودة الـشاملة فأصـبحت فـي        المراجعة الداخلية تؤدي مهامها ووظائفها بناء على م       

وجـاءت دراسـة   بها إلى األهـداف المتوخـاه ،    لجودة الشاملة والوصول     نحو ا  تها السعي اسم

)Sisaye&Bondar,1999. (         لتؤكد بان المراجعة الداخلية تطورات مع تطور المفاهيم اإلدارية

ن تصل في مهامها ووظائفها     الحديثة وكان البد من المراجعة الداخلية أن تقبل التحدي وتحاول أ          

   .)2005جربوع،(إلى الجودة الشاملة، وأكدته دراسة 

يلـم المراجـع الداخليـة بمفـاهيم الجـودة          "المرتبة الخامـسة    ) 4،3 (أرقام تينواحتلت الفقر 

، حيـث بلـغ     " ISOيتوافر لدى المراجع الداخلي معرفة كافة المعايير الفنية العالمية          "،"الشاملة

   .87.21كالهما الوزن النسبي ل

وهذا يدل على أن المراجع الداخلي يسعى إلى تطور نفسه من خالل قبوله التحدي الذي فـرض                 

عليه في قيامه بمراجعة نظم الجودة والتي تحتاج إلى تأهيل وتطوير في قدرات المراجع الداخلي               

  ).1999سيدي،(وهذا ما أكدته نتيجة الدراسة وكذلك دراسة 

يقوم المراجـع الـداخلي بتحديـد فـرص التحـسين           "المرتبة السادسة   ) 7(واحتلت الفقرة رقم    

   .83.93، حيث بلغ الوزن النسبي " والتطوير

 التطور الـذي أحدثتـه تطبيـق        ةواكبيجب عليه م  إلى أن المراجع الداخلي     ذلك  ويعزو الباحث   

 اوليتهمفهوم إدارة الجودة الشاملة على مستوى الشركة تمـشياً مـع متطلباتهـا ووفـاء لمـسئ                

لتؤكد بأن المراجع الداخلي يبحث في      ) 1997السوافيري،( دراسة   بهالمستحدثة ، وهذا ما جاءت      

لتؤكد ) 1999سيدي،(أسباب تطور األداء للوصول إلى أداء أكثر فعالية وكفاءة، وجاءت دراسة            

  .ذلك أيضاً
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يم أنـشطة الجـودة     يتولى المراجع الداخلي مهمة تقـو     "المرتبة السابعة   ) 9(واحتلت الفقرة رقم    

   .82.67، حيث بلغ الوزن النسبي "الشاملة

المراجع الداخلي الذي يقوم بقياس مـدى فعاليـة تطبيـق إدارة            ها  وهذا يؤكد األهمية التي يؤدي    

 إلى تأهيل وتطوير المراجع الداخلي للوفاء       حتاجت الجديد   الوظيفة هوهذالجودة الشاملة وكفاءتها    

  .لتؤكد ذلك) 1999سيدي،(ءت دراسة بتلك المهام المستحدثة، وجا

يعتمد المراجع الداخلي أثناء عملية فحص وتقوم أنشطة        "المرتبة الثامنة   ) 11(واحتلت الفقرة رقم    

، وحيث بلغ الوزن    "الجودة على الخطط والسياسات واإلجراءات الخاصة بتطبيق الجودة الشاملة        

   .82.62النسبي 

 الدور الهام الذي يقـوم بـه المراجـع لكافـة الخطـط      طبيعة إلى ويرجع الباحث هذه النتيجة  

  ).2005سليمان،(وهذا ما أكدته دراسة والسياسات واإلجراءات المتعلقة بتطبيق الجودة الشاملة 

، "يتم تكوين فرق عمل لتحسين أعمال المراجعة الداخلية       "المرتبة التاسعة   ) 8(واحتلت الفقرة رقم    

   .80.66حيث بلغ الوزن النسبي 

أهمية التطور والتحسين في أعمال المراجعة والتي تـنعكس         و الباحث هذه النتيجة إلى أن       ويعز

وهذا التطور يحتاج إلى متابعة ومراقبة من أجل        ايجابيا على متابعة أنشطة الشركة وجودة أدائها        

  .لتؤكد ذلك) 2002،خضر(أن يستمر للوصول إلى أداء مرضي، وجاءت دراسة 

يأخذ المراجع الداخلي في االعتبار أثناء عملية فحص        " المرتبة العاشرة    )10(واحتلت الفقرة رقم    

وحيـث بلـغ    " وتقويم أنشطة الجودة تكاليف الجودة والتكاليف المعيارية والموازنات التقديريـة         

 المراجـع   من التطور الملحوظ في أداء     هذه النتيجة انه على الرغم       وتفيد 77.70الوزن النسبي   

يستخدمه من أجـل تعزيـز دوره الجديـد           بل التقليديعن األسلوب   ستغناء  اال يمكن   اال انه ال  

   .لتؤكد ذلك) 2005سليمان،(والمرتقب في ظل الجودة الشاملة، وجاءت دراسة 
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 4.27وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الـسابع يـساوي       

 36.924 المحسوبة يـساوي       t وقيمة%" 60"وهو اكبر من    % 85.34والوزن النسبي يساوي    

 وهو اقل مـن     0.000 ومستوى المعنوية تساوي     1.99 الجدولية والتي تساوي     tوهو اكبر من    

أن إدارة المراجعة الداخلية تولى أهمية بالغة        مما يعني أن آراء أفراد العينة يوافقون علي          0.05

  .  واإلجراءات المرتبطة بها تنحو مراجعة نظم الجودة والسياسا

  )8-6(دول رقم ج
  )مراجعة نظم الجودة(تحليل فقرات المجال السابع 
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1  
يوجد دليل جودة بقـسم المراجعـة الداخليـة         
يتضمن السياسات واإلجراءات الواجب إتباعها     

.  
55.7  42.6  1.6  0.0  0.0  4.54 90.82 22.513  0.000  

2  
تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بـدور       
رئيسي للتأكد من تطبيـق مفـاهيم الجـودة         

 .بالشركة
49.2  49.2  1.6  0.0  0.0  4.48 89.51 21.514  0.000  

  0.000  20.537 87.21 4.36  0.0  0.0  1.6  60.7  37.7 .يلم المراجع الداخلي بمفاهيم الجودة الشاملة  3

4  
يتوافر لدى المراجع الداخلي معرفـة كافيـة        

  ISO.( 39.3  57.4  3.3  0.0  0.0  4.36 87.21 19.367  0.000(بالمعايير الفنية العالمية

5  
تستخدم إدارة المراجعة الداخلية دليل جودة في       

  0.000  20.459 87.67 4.38  0.0  0.0  1.7  58.3  40.0 .تنفيذ عملياتها

6  
جعة الداخلية فـي مراجعتـه      يضم فريق المرا  

للجودة بصورة أساسية مراجعين داخليين ذوي      
 .تخصصات محاسبية

55.7  36.1  4.9  3.3  0.0  4.44 88.85 15.181  0.000  

7  
يقوم المراجع الداخلي بتحديد فرص التحـسين    

  0.000  21.221 83.93 4.20  0.0  0.0  1.6  77.0  21.3 .والتطوير

8  
ال المراجعة  يتم تكوين فرق عمل لتحسين أعم     

  0.000  16.738 80.66 4.03  0.0  0.0  9.8  77.0  13.1 .الداخلية

9  
يتولى المراجع الداخلي مهمة تقـويم أنـشطة        

  0.000  18.750 82.67 4.13  0.0  0.0  5.0  76.7  18.3 .الجودة الشاملة

10  
يأخذ المراجع الداخلي في االعتبار أثناء عملية       

دة فحص وتقويم أنشطة الجودة تكاليف الجـو      
 .والتكاليف المعيارية والموازنات التقديرية

13.1  67.2  14.8  4.9  0.0  3.89 77.70 10.086  0.000  

11  
يعتمد المراجع الداخلي أثناء عمليـة فحـص        
وتقويم أنشطة الجودة على الخطط والسياسات      

  .واإلجراءات الخاصة بتطبيق الجودة الشاملة
21.3  70.5  8.2  0.0  0.0  4.13 82.62 16.621  0.000  

  0.000 4.2785.3436.924  جميع الفقرات
  1.99 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 60( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  : الدراسة  اختبار فرضيات6/3

     يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وجـودة المراجعـة الداخليـة               6/3/1

 .α=05.0عند مستوى داللة 

  :ويشتق من تلك الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 

 يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة واسـتقاللية قـسم المراجعـة       6/3/1/1

  .α=05.0الداخلية عند مستوى داللة 

لشاملة واستقاللية  تطبيق إدارة الجودة ا   تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين         حيث  

  0.754أن قيمة معامـل االرتبـاط يـساوي         ) 9-6( ، ويبين جدول رقم      قسم المراجعة الداخلية  

عني وجود عالقة ارتباطيه طردية      مما ي  0.05 من   اقلوهي   0.000ومستوى المعنوية  تساوي     

لـة  بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة واستقاللية قـسم المراجعـة الداخليـة عنـد مـستوى دال                

05.0=α.  

 النتيجة المؤيدة لفرضية وجود عالقة قوية ما بـين تطبيـق إدارة الجـودة الـشاملة                 وتأتي هذه 

ـ          دهواستقالل المراجع الداخلي وحيا     ه  عند قيامه بإجراءات المراجعة وإبداء رأيه على اعتبار أن

 أصـبحت اليـوم مطلبـاً       والتي. ضمان الحصول على خدمات مهنية بجودة مرتفعة         هام ل  ركن

  .جوهرياً لكافة األطراف التي لها عالقة بنتائج المراجعة الداخلية 

 McHugh And(ودراسـة ) Rittenberg,1999(،دراسـة )2005سـليمان، (وجاءت دراسة

Raghundan,1994 (ــة ) The Institute of Internal Auditor,2002(ودراسـ

لتؤكـد  ) Liu,1997(ودراسة )Sisaye and Bondar,1994(ودراسة)  2002لبيب،(،ودراسة

 على أهمية استقالل المراجع الداخلي في الحصول على جودة مرتفعـة مـن خـدمات                هاجميع

  .المراجعة الداخلية
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  يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطـوير نوعيـة الخـدمات                6/3/1/2

  .α=05.0للمستفيدين منها عند مستوى داللة 

تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطوير نوعية      تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين          

  0.664أن قيمة معامل االرتباط يـساوي       ) 9-6(، ويبين جدول رقم      الخدمات للمستفيدين منها  

ة عني وجود عالقة ارتباطيه طردي     مما ي  0.05 من   اقلوهي   0.000ومستوى المعنوية  تساوي     

عند مـستوى داللـة      بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطوير نوعية الخدمات للمستفيدين منها         

05.0=α.  

 وتأتي أهمية تلبية احتياجات المستفيدين نظراً ألن مستوى جودة خدمات المراجعـة الداخليـة              

الخارجية من إدارة المراجعة    يتحدد بدقة على ضوء التحديد الواضح لمتطلبات العمالء الداخلية و         

ما بعمالء  هؤالء ال الداخلية ، ومن أجل الوفاء بمتطلبات العمالء البد من التعرف على احتياجات             

  . المراجعة من وضع الخطط والبرامج للوفاء باحتياجاتهم يمكن إدارة 

ـ          ) 2005سليمان ، (وجاءت دراسة    ة لتحدد من هم العمالء الداخلية والخارجيـة وجـاءت دراس

لتؤكد أهمية رضا العمالء وتحسين وتطـوير نوعيـة         ) 1999سيدي،(ودراسة) 2002خضر ، (

  .الخدمة المقدمة لهم

  يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وفعالية التقارير عند مستوى              6/3/1/3

  .α=05.0داللة 

تطبيق إدارة الجودة الشاملة وفعاليـة      ة بين   تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالق          

  ومستوى المعنوية     0.748أن قيمة معامل االرتباط يساوي      ) 9-6( ، ويبين جدول رقم      التقارير

عني وجود عالقة ارتباطيه طردية بين تطبيـق إدارة          مما ي  0.05 من   اقلوهي   0.000تساوي  

  .α=05.0عند مستوى داللة  الجودة الشاملة وفعالية التقارير
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وهذا يؤكد أهمية مخرجات قسم المراجعة الداخلية حيث أن جودة التقارير تؤكد جودة المراجعة              

لتؤكد بأن تقارير المراجعة الداخلية  البد من أن تتمتع          ) Didis,1997(الداخلية وجاءت دراسة    

  .لية المراجعة بمواصفات معينة من أجل أن تصل إلى جودة شاملة  وبالتالي ضمان فعا

 يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطوير أداء المراجع الداخلي             6/3/1/4

  .α=05.0عند مستوى داللة 

تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطوير     تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين         

  0.686أن قيمة معامـل االرتبـاط يـساوي         ) 9-6( رقم   ، ويبين جدول  أداء المراجع الداخلي    

عني وجود عالقـة ارتبـاط بـين         مما ي  0.05 من   اقلوهي   0.000ومستوى المعنوية  تساوي     

وتأتي .α=05.0تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطوير أداء المراجع الداخلي عند مستوى داللة            

بيئة الجـودة   "لمتنامي للمراجع الداخلي في ظل البيئة المعاصرة        استناداً إلى الدور ا   هذه النتيجة   

، باإلضـافة إلـى     الشاملة وتزايد التحديات ومن أجل الوفاء بالمسئوليات الملقاة على عاتقـه              

على أهمية تنمية وتطوير المراجعين الداخليين      ضرورة توفر الوعي الكافي لدى إدارة الشركات        

ــود  ــى الج ــعياً للوصــول إل ــك س ــة وذل ــاءت دراس ــشاملة ،وج ــضر،،(ة ال ) 2002خ

ين للوفاء بمـسئولياتهم    لتوصي بأهمية تنمية و تطوير المراجعين الداخلي      ) 1999سيدي،(ودراسة

لتؤكد أن من إحدى نتائجها أهمية تطوير وتنميـة         ) 1974هالل،(دراسة  المستحدثة، وقد جاءت    

  .مهارات المراجعين الداخليين

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بـين          جعة الداخلية فقد  أما فيما يتعلق بجودة المرا    

أن قيمـة  ) 9-6(تطبيق إدارة الجودة الشاملة وجودة المراجعة الداخلية  ، ويبين جـدول رقـم        

 ممـا   0.05 وهي اقل مـن      0.000 ومستوى المعنوية  تساوي      0.914معامل االرتباط يساوي    
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بيق إدارة الجودة الشاملة وجودة المراجعة الداخليـة  عنـد       يعني وجود عالقة ارتباطية  بين تط      

 .α=05.0مستوى داللة 

  )9-6(جدول رقم 

  معامالت ارتباط بيرسون بين  تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكل من المجاالت األخرى

  المتغيرات
استقاللية قسم 

المراجعة 
  الداخلية

تطوير نوعية 
الخدمات 
  منهاللمستفيدين 

فعالية 
  التقارير

تطوير أداء 
المراجع 
  الداخلي

جودة 

المراجعة 

  الداخلية  

معامل 

ارتباط 

  بيرسون

0.754  0.664  0.748  0.686  0.914  

مستوى 

  المعنوية
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

ملة
شا
 ال
ودة
لج
ة ا
ار
إد

عدد أفراد   

  العينة
61  61  61  61  61  

  0.250  تساوي0.05توى داللة  ومس59 عند درجة حرية rقيمة 
  
  

  يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة والوظيفة االستشارية لقسم 6/3/2

  α=05.0المراجعة الداخلية عند مستوى داللة 

تطبيـق إدارة الجـودة الـشاملة       تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بـين          

أن قيمـة معامـل     ) 10-6(، ويبين جدول رقـم      تشارية لقسم المراجعة الداخلية     والوظيفة االس 

عنـي   ممـا ي   0.05 من   اقلوهي   0.000  ومستوى المعنوية  تساوي       0.708االرتباط يساوي   

وجود عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة والوظيفة االستـشارية لقـسم المراجعـة               

  .α=05.0عند مستوى داللة  الداخلية

 فعـال فـي     دور   لها مـن   لقسم المراجعة الداخلية لما      االستشارية  ويعكس ذلك أهمية الوظيفة     

المنـوط  القرارات اإلدارية وتماشياً مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكذلك تماشياً مـع الـدور               
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اجعين الـداخليين   لمراجع الداخلي، وهذا ما أكده تعريف المراجعـة الداخليـة لمعهـد المـر             با

  .م1999بانجلترا،

 يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومراجعة إدارة المخـاطر عنـد               6/3/3

  .α=05.0مستوى داللة 

تطبيـق إدارة الجـودة الـشاملة       تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بـين          

  0.709أن قيمة معامل االرتباط يـساوي   ) 10-6(دول رقم   ، ويبين ج  ومراجعة إدارة المخاطر    

عني وجود عالقـة ارتبـاط بـين         مما ي  0.05 من   اقلوهي   0.000ومستوى المعنوية  تساوي     

  .α=05.0تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومراجعة إدارة المخاطر عند مستوى داللة 

أثره على أداء الشركة جعـل مـن قـسم           من ذلك أن مراجعة إدارة المخاطر و       يتبينو

 مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة التي تسعى إلى تحسين األداء           انسجاماالمراجعة الداخلية أكثر    

تؤكـد  ل) 2005سـليمان، (في كافة مناحي األداء والمحافظة على جودة مرتفعة، وجاءت دراسة      

، ويعكس ذلك أن تقييم جودة إدارة       دور المراجع الداخلي في مراجعة إدارة المخاطر الكلية       على  

  .المخاطر جزءاً أساسياً من جودة المراجعة الداخلية

  

  يوجد عالقة ارتباط بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومراجعة نظـم الجـودة عنـد                 6/3/4

  .α=05.0مستوى داللة 

ة الجـودة الـشاملة     تطبيـق إدار  تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بـين          

  0.680أن قيمة معامل االرتبـاط يـساوي        ) 10-6(، ويبين جدول رقم      ومراجعة نظم الجودة  

عني وجود عالقـة ارتبـاط بـين         مما ي  0.05 من   اقلوهي   0.000ومستوى المعنوية  تساوي     

  .α=05.0عند مستوى داللة  تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومراجعة نظم الجودة
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 المستحدث وهو مراجعة نظم الجودة والتي       لدى قيامه بالدور   المراجع الداخلي    دورويعكس ذلك   

ـ               واقـع   مـع  اجعلت المراجع الداخلي يخرج من دوره التقليدي إلى دور أكثر حداثـة وتالؤم

ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو وهذا ما أكده بيترز من خالل التحذير الـذي               

فـي دوره    بأن مولوداً جديداً يطلق عليه مراجعة نظم الجودة سوف يهدد المراجع الداخلي              أطلقه

  .التقليدي الذي كان يؤديه 

) 1999ســيدي،(،ودراســة) 2005ســليمان،(،ودراســة) 1992بيتــرز،(وجــاءت دراســة 

لتؤكد من التحديات التي سوف يوجهه المراجع الـداخلي فـي دوره            ) 2005جربوع،(،ودراسة

  .ي التقليد

  )10-6(جدول رقم 
  معامالت ارتباط بيرسون بين  تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكل من المجاالت األخرى

  المتغيرات
الوظيفة االستشارية لقسم 

  المراجعة الداخلية

ومراجعة إدارة 

  المخاطر

ومراجعة نظم 

  الجودة

معامل ارتباط 

  بيرسون
0.708  0.709  0.680  

ى مستو

  المعنوية
0.000  0.000  0.000  

ملة
شا
 ال
ودة
لج
ة ا
ار
إد

  

عدد أفراد 

  العينة
61  61  61  

  0.250  تساوي0.05 ومستوى داللة 59 عند درجة حرية rقيمة 
  

اليوجد فروق في آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق الجودة الشاملة فـي تطـوير                 6/3/5/1

 . يعزي للمسمى الوظيفيα=05.0وظائف ومهام المراجعة الداخلية عند مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جـدول رقـم                

   وهـي  اقـل   0.401 المحسوبة لجميـع المجـاالت تـساوي     Fوالذي يبين أن قيمة ) 6-11(
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 0.05توى داللـة    ومس) 57،  3( عند درجتي حرية     2.74  الجدولية  والتي تساوي       Fمن قيمة   

مما يعنى عدم وجود فروق في آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق الجودة الشاملة فـي تطـوير                  

  . يعزي للمسمى الوظيفيα=05.0وظائف ومهام المراجعة الداخلية عند مستوى معنوية 

  )11-6(جدول رقم                            
ي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير المسمى الوظيفياختبار تحليل التباين األحاد  

 المتوسط الحسابي

 المجال
نائب  مدير

 مدير

رئيس 

 قسم
 موظف

قيمة 

F 

مستوى 

 الداللة

 1.2250.309 4.2818 4.2597 4.57784.5556 استقاللية قسم المراجعة الداخلية
تلبية احتياجات المستفيد من خدمات 

 3.3320.026 4.3005 4.0900 4.26003.4000 المراجعة الداخلية

فعالية مخرجات قسم المراجعة 
)التقارير(الداخلية   4.50774.7692 4.1519 4.3017 1.8380.151 

 0.8920.451 3.9331 4.0636 4.09094.2727 تطوير المراجع الداخلي
المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية 

  4.15004.0000 4.1250 4.4500 2.2440.093 

 0.4580.713 4.1565 4.1511 3.98004.5000 إدارة المخاطر
 2.6720.056 4.2345 4.2909 4.38184.9091 مراجعة نظم الجودة

  0.4010.753  4.2293 4.1625 4.28614.3750 جميع الفقرات

2.74 تساوي 0.05ومستوى داللة ) 57، 3( الجدولية عند درجتي حرية  Fقيمة   
  

ال يوجد فروق في آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق الجودة الشاملة في تطوير   6/3/5/2

 . يعزي للمؤهل العلميα=05.0وظائف ومهام المراجعة الداخلية عند مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جـدول رقـم                

   وهـي  اقـل مـن    0.211 المحسوبة لجميع المجاالت تساوي  Fوالذي يبين أن قيمة ) 6-12(

 ممـا   0.05ومستوى داللة   ) 58،  2( عند درجتي حرية     3.13  الجدولية  والتي تساوي       Fقيمة  

يعنى عدم وجود فروق في آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق الجودة الشاملة في تطوير وظائف                

  .للمؤهل العلمي يعزي α=05.0خلية عند مستوى معنوية ومهام المراجعة الدا
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  )12-6(جدول رقم 

للمؤهل العلمياختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير   

 المتوسط الحسابي

 المجال
دبلـــوم 

 فأدنى
بكالوريوس

   

 ماجستير

قيمة 

F 

مستوى 

 الداللة

راجعة الداخليةاستقاللية قسم الم  4.2099 4.3033 4.8333 2.5490.087 
تلبية احتياجات المستفيد من خدمات 

 0.2330.793 4.4000 4.2484 4.2111 المراجعة الداخلية

فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية 
)التقارير(  4.2821 4.2989 4.4615 0.2160.806 

 0.1630.850 4.0909 3.9635 4.0000 تطوير المراجع الداخلي
 1.3420.269 4.0000 4.4050 4.2222 المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية  

 0.5050.606 3.8500 4.1631 4.1222 إدارة المخاطر
 0.3230.725 4.3636 4.2729 4.2121 مراجعة نظم الجودة

  0.2110.810  4.2917 4.2308 4.1806 جميع الفقرات

3.13 تساوي 0.05ومستوى داللة ) 58، 2(رجتي حرية  الجدولية عند د Fقيمة   
  

 ال يوجد فروق في آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق الجودة الشاملة فـي تطـوير                  6/3/5/3

  . يعزي لسنوات الخبرةα=05.0وظائف ومهام المراجعة الداخلية عند مستوى معنوية 

ر تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جـدول رقـم           الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبا     

 وهي  اقل من قيمة 1.472  المحسوبة لجميع المجاالت تساوي  Fوالذي يبين أن قيمة ) 6-13(

F       مما يعنى   0.05ومستوى داللة   ) 57،  3(عند درجتي حرية     0.232  الجدولية  والتي تساوي 

ر تطبيق الجودة الشاملة فـي تطـوير وظـائف          عدم وجود فروق في آراء أفراد العينة حول أث        

  .لسنوات الخبرة يعزي α=05.0ومهام المراجعة الداخلية عند مستوى معنوية 
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  )13-6(جدول رقم 
 اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير سنوات الخبرة

 المتوسط الحسابي

 المجال
1-5 

 سنوات

6-10 

 سنوات

11-15 

 سنة

 سنة 16

 فأكثر

قيمة 

F 

مستوى 

اللةالد  

استقاللية قسم المراجعة 
 0.043 2.897 3.7778 4.4074 4.4079 4.1777 الداخلية

تلبية احتياجات المستفيد من 
 0.285 1.294 3.6000 4.3160 4.2584 4.2375 خدمات المراجعة الداخلية

فعالية مخرجات قسم المراجعة 
)التقارير(الداخلية   4.2107 4.3773 4.4017 3.5455 3.006 0.038 

 0.193 1.626 3.8182 4.1515 4.0034 3.8784 تطوير المراجع الداخلي
المراجعة الداخلية كوظيفة 
 0.231 1.476 4.0000 4.5000 4.2500 4.4583 استشارية  

 0.790 0.349 3.9000 4.0444 4.1494 4.1926 إدارة المخاطر
 0.559 0.695 4.0000 4.3131 4.2966 4.2273  الجودةمراجعة نظم
  0.232 1.472  3.8000 4.2998 4.2500 4.1875 جميع الفقرات

2.74 تساوي 0.05ومستوى داللة ) 57، 3( الجدولية عند درجتي حرية  Fقيمة   
 

ال يوجد فروق في آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق الجودة الشاملة فـي تطـوير                 6/3/5/4

  . يعزي للجنسα=05.0ظائف ومهام المراجعة الداخلية عند مستوى معنوية و

   والنتائج مبينة في جدول رقم للعينات المستقلةTالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 وهي  اقـل مـن   2.213  المحسوبة لجميع المجاالت تساوي  Tوالذي يبين أن قيمة ) 6-14(

  ، كمـا    0.05ومـستوى داللـة     ) 59( حرية   عند درجة 1.99ولية  والتي تساوي       الجد  Tقيمة  

ممـا يعنـى وجـود       0.05  وهي اقل من      0.031أن مستوي الداللة لجميع المجاالت تساوي           

فروق في آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق الجودة الشاملة في تطوير وظائف ومهام المراجعة               

  .للجنس يعزي α=05.0الداخلية عند مستوى معنوية 
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  )14-6(جدول رقم 
Tاختبار  الجنس  للفروق بين المتوسطات حسب متغير   

 المتوسط الحسابي
 المجال

 أنثى ذكر
 مستوى الداللة T قيمة

 0.039 4.33844.01852.106 استقاللية قسم المراجعة الداخلية
ة الداخليةتلبية احتياجات المستفيد من خدمات المراجع  4.26594.08331.220 0.227 

)التقارير(فعالية مخرجات قسم المراجعة الداخلية   4.32894.05241.865 0.067 
3.98333.8788.710 تطوير المراجع الداخلي  0.481 

 0.256 4.38644.16671.147 المراجعة الداخلية كوظيفة استشارية  
 0.145 4.17373.90001.475 إدارة المخاطر

 0.014 4.29444.01522.530 مراجعة نظم الجودة
  0.031 2.213 4.24864.0130 جميع الفقرات

Tقيمة  1.99تساوي " 59" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة   
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   :توصياتالو نتائج ال 6/4

والتطبيقية لهذه الدراسة تظهر     من خالل استعراض ومناقشة التحليالت النظرية        -:النتائج: أوالً

  :النتائج التالية

أن غالبية الشركات التي حصلت على شهادة الجودة الدولية تسعى للوصول إلـى الجـودة                .1

  .الشاملة على مستوى الشركة ككل

 .أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة له عالقة إيجابية مع جودة المراجعة الداخلية .2

 .له عالقة إيجابية مع استقالل قسم المراجعة الداخليةأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة  .3

د عالقة إيجابية ما يبن تطبيق إدارة الجودة الشاملة وفعالية مخرجات قـسم المراجعـة               ووج .4

 ".التقارير"الداخلية 

د عالقة إيجابية ما بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتلبية احتياجات المـستفيدين مـن               ووج .5

 .ليةخدمات المراجعة الداخ

 المراجـع الـداخلي    أداءد عالقة إيجابية ما بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطـوير        ووج .6

 .للوفاء بالمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتقه

د عالقة ارتباط  إيجابية ما بين تطبيق إدارة الجودة الـشاملة و الـدور االستـشاري                 ووج .7

 .دة المنوطة بالمراجع الداخليللمراجع الداخلي وهذا يعد من أهم الوظائف الجدي

 الدور الجديد للمراجع الداخلي في فحص ومراقبة المخاطر المحيطة بالشركة سـواء             أهمية .8

 .أكانت داخلية أو خارجية والتي لها تأثير على أداء الشركة
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تزايدت المهام واألعباء الملقاة على عاتق المراجع الداخلي وتطور دوره في خدمة الشركة              .9

تطلبات البيئة المعاصرة حيث أصبح مطلوباً منه أن يقوم بفحص وتقييم كـل تغييـر               في ظل م  

 .جوهري في بيئة الجودة الشاملة ومن شأنه أن تؤثر على استمرارية ونجاح الشركات

 فـي   مراجعة نظم الجودة الشاملة   التأكيد على الدور الهام إلدارة المراجعة الداخلية في          .10

بينت الدراسة أنه يوجد عالقة ارتباط إيجابية ما بين تطبيق إدارة            حيث   ظل بيئة الجودة الشاملة   

 .الجودة الشاملة ومراجعة نظم الجودة

  :توصيات انياً الث

اإلشراف على تنظيم شئون المهنة وإصدار      تولى  ين  ي إنشاء معهد للمراجعين الداخلي    ضرورة .1

 سئولية التأديبية ألعـضائه   ع إرساء الم  معايير تتضمن السلوك األخالقي للمهنة وسبل تطبيقها م       

 أفـضل  إلـى وذلك لتقديم الدعم المهني واألكاديمي للمراجعين الداخليين واالرتقـاء بالمهنـة            

  .مستوياتها العلمية

 لـدى  الدولية للمراجعة الداخليـة  ضرورة تعميق المفاهيم والمبادئ التي قضت بها المعايير          .2

 . لذلكةتدريبية التأهلية الالزممن خالل عقد الدورات ال كافة المراجعين الداخليين

االهتمام بأن تشمل المعرفة األكاديمية الدور المتنامي للمراجع الداخلي في ظل بيئة الجـودة               .3

 . من خالل توعية وغرس المفاهيم لذلكالشاملة

 تكثيـف الـدورات     ين من خـالل   ي تنمية مهارات المراجعين الداخل     االستمرار في  ضرورة .4

 .م أساليب علمية حديثة بما يتالءم مع مفاهيم الجودة الشاملةاستخداالتدريبية وتنمية 

 الشركات الفلسطينية وذلك من خالل      لدى إدارة الجودة الشاملة      مفاهيم العناية بتطبيق مبادئ   .5

 وما يستلزمه ذلك من متطلبـات وتحـديات          في الحصول على شهادة الجودة الدولية      امساعدته

 .خارجيةالو داخلية ال التنافسية ا قدراتهلتعزيز
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 اإلدارة اإلسـتراتيجية فـي     هامة وبارزة ضمن    ضرورة أن تحتل المراجعة الداخلية مكانة        .6

 .الشركات 

 إقامـة بمهامها ووجباتها التي تفرضها تحديات       إدارة المراجعة الداخلية     ضرورة اضطالع  .7

شاملة ووظـائف    الجودة ال  إدارةنظام الجودة الشاملة وفقا لمفاهيم العالقة التبادلية بين خصائص          

 .المراجعة الداخلية 

شمل كل أصحاب المصالح    تلبتغيير النظرة التقليدية لخدمتها     المراجعة الداخلية   ضرورة قيام    .8

 .في هذا الخصوص والتركيز على تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم بأدائهاالمرتبطة 
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 قائمة المصادر المراجع

:مراجع باللغة العربية: أوال   

القران الكريم          

، بحث مقدم   دور المشرف التربوي في فلسطين في تطوير أداء المعلم         الديب  ،     ،األغا   .1

 مناهج التعليم في ضوء     ،للمؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس        

  )2000(مفهوم األداء، القاهرة، جامعة عين شمس ،

، دراسـة حالـة فـي معمـل         ة الجودة الشاملة  مستلزمات تطبيق إدار   أحمد،   ىأل يحي  .2

 .م1999االسمنت األبيض في الفالوجة، رسالة ماجستير، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،

دور المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في قياس الكفاءة والفاعلية         جربوع يوسف،    .3

ت لتطوير مهنة مراجعـة     ، بحوث ودراسا  وتقييم األداء في المشروعات الصناعية في فلسطين      

 .م2005الحسابات لمواجهة المشكالت المعاصرة،مكتبة الطالب الجامعي،

، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، عمـان،        ، المدخل إلى التدقيق الحديث    جمعة احمد  .4

 .م2005

تحديات وتحليل العوامل الرئيسة المؤثرة في الجودة بـالتطبيق علـى           الجنابي نادية،    .5

، رسـالة ماجـستير، كليـة اإلدارة        فطية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية     المنتجات الن 

 .م2001واالقتصاد، جامعة بغداد، 

، دار الثقافـة العربيـة، القـاهرة،        االتجاهات الحديثة في المراجعـة    حجازي إبراهيم،    .6

 .م1997

ألردن ،   ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ا       إدارة الجودة وخدمة العمالء   حمود خضير ،     .7

 .م2002عمان ، 
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، الطبعة الثانية، دار المـسيرة، االدرن، عمـان،         إدارة الجودة الشاملة  حمود خضير،    .8

 .م2005

، مجلـة أكاديميـة   تقييم دور المراجعة الداخلية في ظل الجودة الـشاملة        سعاد، خضر .9

 .م2002، السادات للعلوم اإلدارية، مركز البحوث والمعلومات، السنة العشرون، العدد الرابع 

، دار صفاء للنـشر والتوزيـع،       إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء    الدراكة مأمون،    .10

 .م2006األردن، عمان، 

الخطط المستقبلية لإلدارة المصرية الستخدام إدارة الجـودة الـشاملة          "راضي محمد،    .11

ة البحوث  ، مجلة كلية التجار   "دراسة استطالعية ونموذج مقترح   : خالل القرن الحادي والعشرين   

 .م1998العلمية، جامعة اإلسكندرية، العدد الثاني ،

، إنتاجية العنصر البشري وأثرها على تنمية الصناعة في ضوء االنسحاب           رجب معين  .12

، مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنـسحاب اإلسـرائيلي، الجامعـة             اإلسرائيلي من غزة  

 .م2006اإلسالمية، 

، دار غريـب للطباعـة      املة ومتطلبات التأهيل االيـزو    إدارة الجودة الش  السلمي علي،    .13

 .م1995والنشر والتوزيع، مصر، القاهرة،

، تطوير مقاييس المراجعة الداخلية للوفاء باحتياجات مراجعـة الجـودة           سليمان إيناس  .14

 .م2005، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، الشاملة

تطلبـات معـايير الجـودة      تطوير مهام المراجع الداخلي في ظـل م       السوافيري فتحي،    .15

، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، مـصر، عـدد    ISO 9000الدولية 

 .م1997مارس 
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–، دار الجامعـة الجديـدة       الرقابة والمراجعـة الداخليـة    السوافيري،محمد،وآخرون،   .16

 .م2007االسكندرية،مصر،

 ومراجعـات   9000لتعاقـدات   ، تعديالت المواصـفات الدوليـة ل      السيد سيد عبد القادر    .17

 .م1995، مكتبة كلية التجارة للبحوث العلمية، الجودة

استخدام مدخل إدارة الجودة الـشاملة لتحـسين كفـاءة وفعاليـة إدارة             سيدي عمر،    .18

 .م1999، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، المراجعة الداخلية

دار الرضـا للنـشر،       اإلصدار الثالث،  ISO9000المواصفات الدولية   الشاهين نداء،    .19

 .م2001، سوريا، دمشق

، الشركة العربية لإلعـالم  ، الدليل العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة  الشبراوي عادل  .20

 .م1995 القاهرة،مصر،-العلمي

االستثمار والتمويل في فلسطين بـين آفـاق التنميـة والتحـديات            شعبان عبد الحميد،   .21

 .م2005ول المنعقد بكلية التجارة الجامعة اإلسالمية،بحث مقدم للمؤتمر العلمي األ، المعاصرة 

، إدارة الجودة الشاملة في شركات قطاع األعمال العـام بـالتطبيق علـى              صالح نادية  .22

، مجلة النهضة اإلدارية،أكاديميـة الـسادات،       دراسة نظرية ميدانية  : الشركات الغزل والنسيج  

 .م1995

 ، دار اإلسكندرية ،     النظرية والممارسة األصول العلمية للمراجعة بين     الصبان محمد ،     .23

 .م1998مصر ، القاهرة ، 
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)1(ملحق رقم   

زةـة بغـة اإلسالميـاجلامع  

اـات العليـسادة الدراــعم  

قسم احملاسبة والتمويل–كلية التجارة   

 استبانـــة
 يسعدني أن أضع بين يديكم هذه االستبانة التي تشكل أداة ميدانية للدراسة بعنوان

"أثر تطبيق اجلودة الشاملة يف تطوير وظائف ومهام املراجعة الداخلية "   

  طاع غزة  في قدراسة حالة الشركات الصناعية الحاصلة على االيزو

المستحدثة للمراجعة الداخلية في ظل البيئة  تهدف هذه االستبانة إلى التعرف على الوظائف والمهام

المعاصرة للجودة الشاملة ومدى تأثير تطبيق الجودة الشاملة في تطويرها وجودة أدائها، وذلك إلتمام انجاز 

  .مويل بالجامعة اإلسالمية بغزةرسالة الماجستير لبرنامج الدراسات العليا قسم المحاسبة والت

 واستشاري مستقل�شاط " : اعتمد الباحث في تعريفه اإلجرائي لمفهوم المراجعة الداخلية على أنها 

  وتطوير فعاليةوتقييم بطريقة منهجية منظمة أهدافهاوذلك مبساعدهتا الجناز اإلدارة وتطوير عمليات إلضافة قيمة للشركة صمم م وموضوعي

" . وتقييم جمموعة إجراءات �ظام الرقابة الداخلية ومدى كفايتها  ها  خماطرإدارة  

 لذا يرجو الباحث من سيادتكم اإلجابة عن كل فقرة من  فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية بوضـع                  

 .تحت الخيار الذي ترونه مناسباً من وجهة نظركم ، ويعكس الوضع الحقيقي في شركتكم ) x(عالمة

.اإلجابات لغرض البحث العلمي وستحاط بسرية كاملة  مع العلم بأن   

 ولكم وافر الشكر واالمتنان ،،،

       الباحث                                                                        

  منتصر أحمد سالم حجازي 
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  معلومــات عامـه : الجـزء األول  

   المسمى الوظيفي-1

  موظف          رئيس قسم    مدير نائب           يرمد

   المؤهل العلمي-2

   دكتوراه             ماجستير       بكالوريوس      دبلوم فأدنى   

   سنوات الخبرة-3

   فأكثر16            11-15             6-10           5 -1   

   الجنس -4

  .أنثى ذكر               

 ؟الجودة الشاملة  تكم الوصول إلى  هل تهدف شرك-5

  ال      نعم     

   حصلت الشركة على شهادة الجودة المحلية منذ-6

  سنوات 9                  سنوات 6      سنوات3   لم تحصل   

  ؟  )ISO( متى تم الحصول على شهادة الجودة الدولية -7

   فأكثر5              3-4   1-2    
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  :اني اجلزء الث

  استقاللية قسم املراجعة الداخلية: اجملال األول 
  أوافق  الفقــــرة  الرقم

   بشده

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق

   بشده

            . التنظيم الهيكلتتمتع المراجعة الداخلية باستقالل كاٍف داخل.1

            .ية  تحد من القيام بعمل المراجعة الداخلية باستقاللمعوقاتتوجد ال .2

           إدارة الشركة د برنامج المراجعة المطبق لديكم من قبل  مجلس يعتم.3

            .يوجد صالحيات كافية لمراجعة وفحص السجالت.4
            .يوجد صالحيات كافية لمراجعة وفحص الممتلكات.5
           . التنظيم الهيكليوجد وصف لموظفي دائرة المراجعة الداخلية داخل.6

            . أداء العمليات تطويرية بالفائدة على عمل المراجعة الداخلينعكس.7

            .توفر الشركة األدوات الالزمة للقائمين بعملية المراجعة.8

  يتم تعيين و تكليف المراجعين من قبـل مجلـس اإلدارة و لجنـة       .9

  .المراجعة
          

  .تلبية احتياجات املستفيد من خدمات املراجعة الداخلية:ثانياجملال ال
  أوافق  ــرةالفقــ  الرقم

   بشده

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق

   بشده

يأخذ المراجع الداخلي في اعتباره الجهة المستفيدة مـن خـدمات              .1

  .المراجع
          

 المـستفيدين مـن     راجع الداخلي بتحقيق تطلعات ورغبات    يقوم الم    .2

  .تقارير المراجعة
          

            .فيدين تقوم إدارة المراجعة الداخلية بأخذ مالحظات وآراء المست   .3

 إلى إجراءات ومتطلبات من أجـل       ينيتم ترجمة رغبات المستفيد      .4

  .تحقيقها
          

            .جودة أداء المراجعة الداخلية من خالل رضا المستفيدتقاس    .5

            . إدارة المراجعة الداخلية احتياجات المستفيدتلبي   .6

            .مستوى رضا المستفيد والبحث عن تحسينه باستمراريراقب    .7

المراجعة الداخلية العاملين في    يعتبر المستفيد الرئيسي من خدمات         .8

  .الشركة 
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  أوافق  الفقــــرة  الرقم

   بشده

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق

   بشده

ينعكس أثر المراجعة الداخلية بـشكل ايجـابي علـى المراجعـة               .9

  .الخارجية بالنسبة للشركة
          

لمراجع الخارجي يستفيد مـن     يوجد أطراف أخرى خارجية غير ا     .10

  .خدمات المراجعة الداخلية
          

  )التقارير( فعالية خمرجات قسم املراجعة الداخلية : اجملال الثالث 
  أوافق  الفقــــرة  الرقم

   بشده

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق

   بشده

            .يحتوي التقرير على معلومات تقيس درجة الكفاية اإلنتاجية.1

ع المراجع الخارجي من أجل وضع الحلول والتدابير        يتم التنسيق م  .2

 بما يحقق زيادة الكفاءة     الالزمة لمشكالت العمل بناء على توصياته     

  .والفاعلية في األداء

          

يتضمن تقرير المراجع الداخلي مالحظات حـول تطـوير نظـام           .3

  . بما يحقق الجودة الشاملةالرقابة الداخلية
          

            .موضوعية ودقة ب  تقاريرهي بإعداديقوم المراجع الداخل.4
            . نطاق الفحص أو المراجعة علىيحتوي التقرير.5
يحتوي التقرير على مقترحات إلجراء تحسينات مستقبلية للوصول        .6

  .ألداء مرٍض
          

 بما يحقق الجـودة     يخدم تقرير المراجعة الداخلية اإلدارة التشغيلية     .7

  .الشاملة 
          

            . المراجعة الداخلية اإلدارة العليايخدم تقرير .8

            .يخدم تقرير المراجعة الداخلية المراجع الخارجي.9

 باعتبارها أعلـى هيئـة إداريـة        مجلس اإلدارة يوجه التقرير إلى    .10

  .للشركة 
          

            .يوجه التقرير إلى أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.11

            .مناسبيعد التقرير ويسلم في الوقت ال.12

يمتلك المراجع الـداخلي المهـارات الكافيـة إلعـداد وصـياغة            .13

  .مالحظات التقارير
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  .تطوير املراجع الداخلي: الرابع اجملال 

  أوافق  الفقــــرة  الرقم

   بشده

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق

   بشده

             لتدريب المراجعين الداخليين إستراتيجية توجد خطط   .1

            . لتدريب المراجعين الداخليين ودورات عملات الشركة ورشتنفذ    .2

            . العملية يلبي التدريب احتياجات المراجع الداخلي   .3

            .تكفي ساعات التدريب لتطوير المراجع الداخلي   .4

يوجد تنويع في عمليات تدريب المراجع  الداخلي بما يتناسب مـع               .5

  .المهام التي تقوم بها
          

 الشركة المراجعين الداخليين لحضور نـدوات ومـؤتمرات         تشجع   .6

  .  في مجال االختصاص علمية ومهنية
          

            .تحفز الشركة المراجع الداخلي للحصول على شهادات علمية عليا   .7

            .تساعد الشركة المراجع للحصول على شهادة مهنية   .8

 لمعـايير   يمكن التدريب المراجع الداخلي من القيام بعملـة وفقـاً            .9

  .متطلبات الجودة الشاملة 
          

 علـي اسـتخدام األسـاليب       اً كافـاً  يتلقي المراجع الداخلي تدريب   .10

  اإلحصائية الالزمة لمراجعة أعمال الجودة الشاملة
          

يمتلك المراجع الداخلي مهارات عالية في فهم واستخدام أسـاليب          .11

  .االستقصاء وكيفية تحليلها ونقدها
          

   . املراجعة الداخلية كوظيفة استشارية :امساخلاجملال 
  أوافق  الفقــــرة  الرقم

   بشده

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق

   بشده

            .يؤدي قسم المراجعة الداخلية خدمات استشارية في شركتكم   .1

            .تؤدي الخدمات االستشارية إلى تحسين األداء في العمل   .2

            . ل التكاليفتعمل الخدمات االستشارية على تقلي   .3

            .حقق النجاحالتي تتعمل الخدمات االستشارية على زيادة الربح    .4

 فـي تحقيـق أهـدافها    إدارة الـشركة  تساعد الخدمات االستشارية       .5

  .اإلستراتيجية
          

تساهم الخدمات االستشارية في وضع سياسـة التـسهيالت لـدى              .6

  .شركتكم
          

            .كيفية استخدام  التقنية الحديثة واإلفادة منها تساعد الخدمات االستشارية في    .7
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تعد الخدمات االستشارية أحدى الوظائف الهامة للمراجعة الداخليـة            .8

  .في ظل الجودة الشاملة 
          

  .  إدارة املخاطر: اجملال السادس
  أوافق  الفقــــرة  الرقم

   بشده

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق

   بشده

            .شركة المحيطة باليتم مراجعة األخطار    .1

            .يتم التعبير عنها كمياً   .2

            .يتم وصف الخطر   .3

            .يتم التأكد من نشر ثقافة الخطر في العمل   .4

            .يتم تطوير وسائل وإجراءات لمواجهة الخطر   .5

            ٍ. تصميم إجراءات مراجعة الخطر الداخلي والخارجيتسعى إلى   .6

            .على أداء الشركةيتم تحليل تأثير الخطر    .7

أم كانت سياسـية،    أيتم وصف الخطر والعوامل المؤثرة فيه سواء           .8

  .بيئيةأم قانونية  أم اجتماعيةأم اقتصادية 
          

            .إجراءات إدارة المخاطر واإلجراءات الرقابيةكافية وفعالة    .9

يتم إعداد جدول المراجعة بناء على المخاطر التي تتعـرض لهـا            .10

  .ة داخل الشركةاألنشط
          

  .مراجعة نظم اجلودة : السابعاجملال 
  أوافق  الفقــــرة  الرقم

   بشده

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق

   بشده

ـ           .1 سياسات يوجد دليل جودة بقسم المراجعـة الداخليـة يتـضمن ال

  .واإلجراءات الواجب اتباعها 
          

أكـد مـن    لتلتقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بدور رئيـسي         .2

 .تطبيق مفاهيم الجودة بالشركة
          

           .م المراجع الداخلي بمفاهيم الجودة الشاملةلي.3

 المراجع الـداخلي معرفـة كافيـة بالمعـايير الفنيـة            يتوافر لدى .4

 ).ISO(العالمية
          

           .تستخدم إدارة المراجعة الداخلية دليل جودة في تنفيذ عملياتها.5

 الداخلية في مراجعته للجودة بصورة أساسية       يضم فريق المراجعة  .6

 .خصصات محاسبيةتمراجعين داخليين ذوي 
          

           .يقوم المراجع الداخلي بتحديد فرص التحسين والتطوير.7
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           . لتحسين أعمال المراجعة الداخليةفرق عمليتم تكوين .8

           .يتولى المراجع الداخلي مهمة تقويم أنشطة الجودة الشاملة.9

يأخذ المراجع الداخلي في االعتبار أثناء عمليـة فحـص وتقـويم            .10

أنشطة الجودة تكاليف الجودة والتكاليف المعياريـة والموازنـات         

 .التقديرية

          

يعتمد المراجع الداخلي أثناء عملية فحص وتقويم أنشطة الجـودة          .11

على الخطط والسياسات واإلجراءات الخاصـة بتطبيـق الجـودة          

 .الشاملة

          

  
  

 وأخيراً نشكركم على حسن تعاونكم وجهدكم المبذول في تعبئة هذه االستبانة

واهللا ولي التوفيق
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)2(ملحق رقم   

 قائمة بأسماء المحكمين
 

 الوظيفة اسم المحكم م

 محاضر في الجامعة اإلسالمية  ماهر ضرغام.د 1

 محاضر في الجامعة اإلسالمية  عصام البحيصي.د 2

اإلداريةنائب رئيس الجامعة اإلسالمية للشئون   سالم حلس.د 3  

 محاضر في الجامعة اإلسالمية  يوسف جربوع .د.أ 4

حمدي زعرب . د 5  رئيس قسم المحاسبة في الجامعة اإلسالمية 

منصور سعدية.أ  6   دير البلح-نائب عميد كلية فلسطين التقنية  

عبد الرحيم حمدان.د.أ 7   دير البلح–محاضر في كلية فلسطين التقنية  

ميرفت راضي.أ  8   دير البلح-يس قسم الديوان في كلية فلسطين التقنيةرئ 

.دير البلح–رئيس قسم المكتبة في كلية فلسطين التقنية   غسان الدلو.أ  9  

.رئيس قسم األعمال اإلدارية والمالية في كلية فلسطين التقنية  عبد القادر مسلم.أ 10  


