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قال تعايل :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُىاْ كُىنُىاْ قَىَّامِنيَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ﴾
صدق اهلل العظيم
( سىرة النساء ،اآلية )135

أ

اإلهـــداء
إنى ين عهًنً اننجاح ًانصبر إنى ين افتمده فيً يٌاخيي انصيبا
ًنى تًيهو اندنٍا ألرتٌي ين حنانو  ...أبً طٍب اهلل ثراه .
ًإنى ين أفنت عًرىا ين أخهنيا  ...نتيي ي رليان تينبت أًرالييا يين
انصبرً ،طرزتيا ين عتً انهٍانً عهى لراج األيم ًعهًتنيا انٌفياو ًانبءياو
إنى رًح أيً طٍب اهلل ثراىا .
إنى رًح أخً انشيٍد انبءم خًال  ....طٍب اهلل ثراه .
إنى ين كانٌا نبرالاً نً فً طرٌمً  ......إخٌانً ًأخٌاتً
إنى ين بدأَت يبً يشيٌاري نويٌ انوهيى خءيٌط ب ءيٌط ،زرعنياه يبي ًا
ًحصدناه يبا ..زًختً انغانٍ .
إنى ين ىى ألر إنىً ين نفسً  ....أبنائً
لندس ًتسنٍى ًخًال .

ب

العكر والعرفان
انطالقًا مػف قػ ؿ ا

د َّ( النمػؿ)19:
ل َعلَي َّ َو َعلَيد َوالِي َ
ا ا َّلكِي َأ ْن َعتْي َ
ز ِن ْع َتكَي َ
ر َ
س ْعنِي َأ ْْ َأشْي ُ
ب َأ ْو ِ
ر ِّ
َ  :

ق ؿ المصطفى : مف ال يشكر الناس ال يشكر ا . 
أشكر ا العظيـ الذي ىداني س اء السبيؿ أعانني عمى إنجاز ىذه الدراسة .
أتػقدـ بالشكر العرفاف جزيؿ االمتناف .
لفضيمة الدكتور :عمي سميمان النعامي  ........حفظو اهلل ورعاه .
وفضيمة األستاذ الدكتور :يوسف محمود جربوع  ........حفظو اهلل ورعاه .
عمػػي ت اهػػعيما سػػماهتيما ،همميمػػا عمػػي ،فقػػد عمم ػاني نصػػهاني بإرشػػاداتيما السػػديدة،
آرائيما الرشيدة ،المذاف تفهال مشك ارف باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة هتى خرجت بيذه الص رة .
أتقدـ بالشكر العرفاف لممناقش الػداخمي /اسسػتاذ الػدكت ر :جبػر إبػراىيـ الػداع ر ،المنػاقش
الخ ػػارجي /ال ػػدكت ر :ص ػػبري م ػػاىر مش ػػتيى ،الم ػػذاف افق ػػا عم ػػى مناقش ػػة ى ػػذه الرس ػػالة ،هي ػػث ك ػػاف
لمالهظاتيمػػا اس ػػر الكبيػػر فػػي إ ػراء ااخ ػراج ىػػذه الرسػػالة فػػي أهسػػف ص ػ رة ،فجزاىمػػا ا عنػػي كػػؿ

خير.

ك ػػؿ الش ػػكر لمن ػػارة العم ػػـ جامع ػػة الق ػػدس المفت ه ػػة الت ػػي س ػػاندتي ف ػػي ك ػػؿ م اره ػػؿ الد ارس ػػة،
زمالئي في الدائرة المالية الذيف أعان ني بكؿ المعم مات .
كمػػا أشػػكر الػػزمالء فػػي المكتبػػة الػػذيف فػػر ا لػػي كافػػة الم ارجػ
ىذه الدراسة.

ت

الم اق ػ اإللكتر نيػػة إلتمػػاـ

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة لتفعيؿ د ر المراجعة الداخمية في ه ء متطمبات ه كمة الجامعات مف
خالؿ دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة .
لتهقيؽ ىذا اليدؼ إتبعت الدراسة المنيج ال صفي التهميمي ذلؾ لمالئمتو لطبيعة
الدراسة ،استخدمت االستبانة كأداة لجم

البيانات مف أفراد مجتم

الدراسة المك ف مف

المراجعيف الداخمييف المهاسبيف ن اب رؤساء الجامعات لمشئ ف المالية اإلدارية مساعدييـ
مدراء الفر ع ن ابيـ .
هيث تـ ت زي  70استبانة عمى مجتم الدراسة قد تـ استرداد  63استبانة أي بنسبة
استرداد بمػت ه الي  ،% 90لتهميؿ البيانات اا بات الفرهيات استخدمت الدراسة برنامج
التهميؿ اإلهصائي (  ،) SPSSكما تـ استخداـ المعالجات اإلهصائية المالئمة.
ت صمت الدراسة إلى ج د عالقة ذات داللة إهصائية عند مست ى داللة ( ) 0.05بيف
تفعيؿ د ر المراجعة الداخمية

ه كمة الجامعات ،مف خالؿ مجم عة مف النتائج الفرعية .

خمصت الدراسة إلى مجم عة مف الت صيات مف أىميا العمؿ عمى تعزيز مبادئ
اله كمة في الجامعات الفمسطينية مف خالؿ عمؿ برامج د رات تط ر ترسخ قافة ه كمة
الجامعات

م

جعميا همف اىتمامات ازرة التعميـ العالي مف خالؿ إصدار النشرات

اإلصدارات متابعة مدى التزاـ بمبادئيا ،باإلهافة إلى االىتماـ بتك يف لجاف مراجعة فعالة
ذات مينية عالية مف ذ ي الخبرة في المجاالت المهاسبية المالية التم يؿ اإلدارية م السماح
سصهاب المصالح م ؿ الطمبة المجتم

المهمي العامميف بالمشاركة الفاعمة في ه

التشريعات لمجامعات م تهسيف مست ى الشفافية اإلفصاح لدى مف نشر التقارير المالية
اإلدارية لتمكيف مف االطالع عمييا

تط ير البرامج العممية م اكبة ما ى جديد في مجاؿ

المراجعة الداخمية لتمكيف المراجعيف الداخمييف سداء مياميـ بكفاءة عالية .

ث

Abstract
This study aims to identify the role of internal audit in light of
university governance requirements through a field study on the
Palestinian universities in Gaza Strip.
The descriptive analytical approach has been used due to its
suitability to the nature of the study.
The study community is composed of internal auditors,
accountants, vice-presidents of universities, their assistants, branch
managers and their deputies.
70 questionnaire copies were distributed on the study community,
where 63 questionnaire copies were given back by percentage of 90%
Statistical package for the social sciences (SPSS) was used to analyze the
Data and test the hypotheses.
The study concluded to the presence of a statistically significant
relationship at the level (0.05) between the activation of the role of
internal audit and university governance, through a series of subresults,The study concluded to a set of recommendations, the most
important one is to promote the principles of corporate governance in the
Palestinian universities through the work programs and courses
developed and entrench the culture of university governance with them
among the concerns of the Ministry of Higher Education through
newsletters and publications issuance and follow up the commitment to
its principles. In addition to the interest of the composition of
committees effective review with high professional with experience in
accounting and financial areas, finance and administrative while
allowing stakeholders such as students and the community and
employees to participate actively in the development of legislation for
universities with improved transparency and disclosure level of the
publication of financial and management reports to enable access to
them and develop scientific programs and keep up with what's new in the
field of internal audit to enable internal auditors to perform their duties
efficiently.
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المالية اإلدارية لمجامعات ة .
المت سط الهسابي قيمة االهتماؿ ) (Sig.لجمي فقرات المراجعة الداخمية
المت س ػػط الهس ػػابي قيم ػػة االهتم ػػاؿ ) (Sig.لك ػػؿ فقػ ػرة م ػػف فقػ ػرات مج ػػاؿ هػ ػ ح السػ ػياؽ
الرسالة اسىداؼ لمجامعة .
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 1.13يصءهوات اندرال
 1.14خء اندرال

 1.1مقدمة :

فػػي ظػػؿ تفػػاقـ اسزمػػات الماليػػة العالميػػة تسػػببيا فػػي إفػػالس العديػػد مػػف المؤسسػػات م ػػؿ

البن ؾ ،أصبح مف الهػر ري إعػادة النظػر فػي د ر المراجعػة الداخميػة بػػرض تطػ ير د رىػا فػي

هبط الج انب المالية اإلدارية زيادة المصداقية العدالة تقميؿ مخاطر الفسػاد اإلداري المػالي

هيث أنيا ركيزة ىامة مف ركائز ه كمة الشركات انطالقا مف هجـ المناف التي يمكف أف تتهقؽ

مػػف خػػالؿ (المسػػاءلة ،اإلنتاجي ػة ،اإلدارة ،الكفػػاءة ) مػػف ػػـ تصػػبح ال هػػدات االقتصػػادية قػػادرة

عم ػػى تم ي ػػؿ اس ػػت ماراتيا ف ػػي اسصػ ػ ؿ ال ابت ػػة المػ ػ ارد البشػ ػرية المادي ػػة التكن ل جي ػػة (مس ػػعد،

 ،) 534 :2014اله كمػػة ىػػي إطػػار متكامػػؿ مػػف القػ انيف الق اعػػد اإلجػراءات ييػػدؼ تبنييػػا
إلى التأ ير في عمميات الشركات
انهػباط اإلدارة

الق اررات التي يتخذىا المدراء ليا مػؤ رات داخميػة م ػؿ رصػد

أهكػػاـ مي ػاؽ الشػػركة

خطػػط الهػ افز ىيكمػػة رأس المػاؿ باإلهػػافة لمع امػػؿ

البيئية الخارجية م ؿ البيئة التشريعية المنافسة الشفافية ()Brighat, Ehrhardt, 2014: 256

تكمػػف أىميػػة ه كمػػة الجامعػػات فػػي أنيػػا منظ مػػة شػػاممة فػػؽ مػػنيج عممػػي مػػنظـ تسػػاعد عمػػى

التكيػػؼ م ػ متػي ػرات البيئتػػيف الداخميػػة الخارجيػػة تقمػػؿ جيػػات النظػػر المختمفػػة تهقػػؽ المي ػزة
التنافسػػية فػػي جػ دة مخرجاتيػػا الماديػػة المعن يػػة (، )Wang,2010 :275

تشػػكؿ أيهػػا أىػػـ

الد اف التي تهدث التػيير ت اجو التهديات تخمؽ الظر ؼ العمميػة فػي إدارة الجامعػات تسػيـ
ف ػػي جعمي ػػا مؤسس ػػات مس ػػتقمة لي ػػا مجالس ػػيا ىيئاتي ػػا الهاكم ػػة المس ػػئ لة ع ػػف هػ ػ اسى ػػداؼ

االسػػتراتيجية مراقبػػة سػػالمة اسداء المػػالي اإلداري اسكػػاديمي كمػػا تسػػيؿ اتخػػاذ القػ اررات التػػي
تتسـ بالعقالنية االستنارة الشفافية ( برقعاف ،القرشي. ) 16: 2012 ،

تعتبػػر المراجعػػة الداخميػػة أهػػد أىػػـ ركػػائز اله كمػػة فػػي الجامعػػات لتهقيػػؽ أىػػدافيا فػػي

التهسػػيف المسػػتمر التط ػ ير فػػي العمميػػات التشػػػيمية مػػف خػػالؿ مػػنيج دقيػػؽ فاعػػؿ لتقيػػيـ إدارة

المخػػاطر الرقابػػة عمميػػة السػػيطرة الػػتهكـ ،أيهػػا فػػي عمميػػة التخطػػيط التنسػػيؽ بػػيف اإلدارات
المختمفػػة فػػي ترشػػيد القػ اررات تصػػميـ الػػنظـ تط يرىػػا مػ هػػؿ كافػػة المشػػاكؿ اإلداريػػة الماليػػة

(جرب ع ،)18: 2006 ،لهػماف جػد ى ه كمػة الجامعػات

كافػة أطػراؼ المصػمهة ،يجػب أف

تتكامؿ تترابط اآلليات الرقابية الداخمية ( المراجعة الداخمية الرقابة الداخمية ) فيمػا بينيػا باتجػاه

التفعيػػؿ الػػالزـ له كمػػة الجامعػػات لػػذلؾ تصػػبح ظيفػػة المراجعػػة الداخميػػة مػ اسطػراؼ المسػػئ لة

عػػف ه كمػػة الجامعػػات عنػػدما تعمػػؿ ىػػذه اسطػراؼ فػػي جػ يسػ ده التعػػا ف هينيػػا سػػتك ف نظػػـ
الرقابػػة الداخميػػة فعالػػة ق يػػة التقػػارير الماليػػة دقيقػػة القػػيـ المبػػادئ اسخالقيػػة ليػػا د ر ىػػاـ فػػي

عممي ػػات اإلش ػ ػراؼ الفعػ ػػاؿ عم ػػى المخػ ػػاطر بالتػ ػػالي ف ػػاف م ه ػ ػ ع الت ػ ػرابط ب ػػيف آليػ ػػات ه كمػػػة
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الجامعات المتم مة في مجمس اسمناء اإلدارة التنفيذية المراجعة الداخمية المراجعة الخارجية لػو
الػػد ر الميػػـ فػػي تجنػػب اسزمػػات الماليػػة التػػي هػػد ت لمك يػػر مػػف المنش ػآت الماليػػة الكبػػرى نتيجػػة

هعؼ التنسيؽ بيف ىذه اآلليات .

 1.2مشكمة الدراسة :

بالرغـ مف أىمية د ر الجامعات الفمسػطينية فػي عمميػة التطػ ر االجتمػاعي االقتصػادي

التكن ل ػ جي إال أنيػػا لػػـ تنػػؿ العنايػػة الكافيػػة مػػف قبػػؿ البػػاه يف الكتػػاب فػػي مجػػاؿ تقيػػيـ كفػػاءة

الجامعػ ػ ػ ػػات الماليػ ػ ػ ػػة اإلداريػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػػي تعتبػ ػ ػ ػػر المراجعػ ػ ػ ػػة الداخميػ ػ ػ ػػة أهػ ػ ػ ػػد أد اتيػ ػ ػ ػػا أسػ ػ ػ ػػاليبيا.
يػ ػػؤدي ميػ ػػاـ المراجعػ ػػة الداخميػ ػػة م ظف ػ ػ ف تػ ػػابع ف إلدارة مسػ ػػتقمة فػ ػػي الجامع ػ ػات تسػ ػػمى إدارة

المراجع ػػة الداخمي ػػة الت ػػي تعم ػػؿ عم ػػى تخط ػػيط تنفي ػػذ بػ ػرامج المراجع ػػة الداخمي ػػة بكف ػػاءة عالي ػػة
باستم اررية خالؿ العاـ ،لذلؾ ظيرت الهاجة الماسة لتطػ ير الممارسػات المينيػة ااتبػاع أسػاليب
مراجعػػة فػػؽ المعػػايير الد ليػػة لممراجعػػة الداخميػػة لمتػمػػب عمػػى المشػػاكؿ الك يػرة التػػي تعػػاني منيػػا

الجامعات الفمسطينية مف أبرزىا هعؼ مراجعة االلتزاـ به كمػة الجامعػات مػا يتبعػو مػف عػدـ
اعتمػػاد نظػػـ ج ػ دة معػػايير د ليػػة مهميػػة مبنيػػة عمػػى الم ه ػ عية الشػػفافية عػػدـ ج ػ د نظػػاـ

اهػػح لتعيػػيف رؤسػػاء الجامعػػات ن ػ ابيـ رؤسػػاء اسقسػػاـ أيه ػاً عػػدـ تهػػمف التقػػارير اإلداريػػة
المالية لمعق بػات الهػ افز المكافػآت مػ هػعؼ مشػاركة أصػهاب المصػالح فػي الجامعػات فػي

إدارتيا المشاركة في ه الق انيف التشريعات ،مػ غيػاب المسػاءلة الهقيقيػة لػإلدارة العميػا فػي

إساءة استعماؿ النف ذ مف جانبيـ في عمميات الت ظيؼ اادارة العمميات المالية م هعؼ الخبرة
في اإلدارة التخطيط الرقابػة الداخميػة عػدـ جػ د شػفافية الزمػة فػي التقػارير السػن ية لمجامعػات
مما يؤدي عمى ج د أ جو هعؼ قص ر في تقاريرىا المالية اإلدارية ىذا يتطمب تفعيؿ د ر

المراجعػة الداخميػة فػؽ منظػ ر ه كمػة الجامعػات مػف ىنػا تتم ػؿ مشػكمة الد ارسػة فػي السػؤاؿ

الرئيس التالي:

مـــا ىـــو واقـــع الحوكمـــة فـــي الجامعـــات الفمســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة وعالقتيـــا بفعاليـــة إدارات

المراجعة الداخمية فييا ؟

ينب ؽ مف السؤاؿ الرئيسي اسسئمة الفرعية التالية :
 .1ىؿ يتـ إدراج مراجعة االلتزاـ به كمة الجامعات همف برنػامج المراجعػة الداخميػة فػي
الجامعات؟ .

 .2ىؿ يتـ تعييف عناصر فنية داخؿ إدارة المراجعة الداخمية في الجامعات؟ .
 .3ىؿ ىناؾ تأىيؿ عممي عممي سف ارد المراجعة الداخمية في الجامعات؟ .
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 .4ىؿ ىناؾ شفافية في التقارير المالية اإلدارية لمجامعات ؟

 1-3أىمية الدراسة :

 .1تنب ػػؽ أىمي ػػة ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػف اسىمي ػػة الت ػػي تهظ ػػى بي ػػا ه كم ػػة الجامع ػػات أىمي ػػة

المراجعػػة الداخميػػة ك نيػػا أهػػد اسسػػس التػػي ترتكػػز عمييػػا ه كمػػة الجامعػػات هيػػث أنيػػا
تسػػاعد عمػػى اكتشػػاؼ نقػػاط الهػػعؼ فػػي الػػنظـ اإلج ػراءات التػػي تسػػتخدميا الجامعػػات

الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة م ػ تقيػػيـ اسنشػػطة الماليػػة اإلداريػػة لتهسػػيف مسػػت ى اسداء
المساىمة في االستخداـ اسم ؿ لمم ارد المتاهة .

 .2المسػػاعدة فػػي الكشػػؼ عػػف ال اقػ الفعمػػي سداء النظػػاـ المػػالي اإلداري شػػفافية التقػػارير
الماليػػة اإلداريػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة ممػػا ي ػ فر أساسػػا لتط يرىػػا

لذلؾ.

 .3فػتح آفػاؽ جديػدة أمػاـ الجامعػات نهػ التهسػيف المسػتمر ،االرتقػاء المت اصػؿ ممػا يػ فر
ال قة المصداقية في نتائج تقاريرىا المالية اإلدارية.

 .4تهميػػؿ أ ػػر تطبيػػؽ ه كمػػة الجامعػػات فػػي قطػػاع التعمػػيـ العػػالي متطمبػػات تط ػ ير اق ػ
المراجعة الداخمية .

 1-4أىداف الدراسة :

تسعى الدراسة إلى تهقيؽ اسىداؼ التالية :
 .1تسػػميط اله ػ ء عمػػى إدارة المراجعػػة الداخميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة
بيدؼ تفعيميا م دراسة أبعاد د ر المراجعة الداخمية لخمؽ تأ ير متميز فعاؿ لمهػد مػف
المخاطر التي تنشأ عف إصدار تقػارير ماليػة ااداريػة غيػر صػهيهة المػؤ رة سػمبيا عمػى

تطبيؽ ه كمة الجامعات.

 .2التع ػػرؼ عمػ ػػى إدارات المراجعػػػة الداخمي ػػة مػػػف هي ػػث العناص ػػر الفني ػػة التأىي ػػؿ العممػػػي
العممي بالجامعػات الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة ممػا يفػرض هػر رة ترسػيخ مجم عػة مػف

المفاىيـ تك ف ن اة لتهقيؽ ه كمة الجامعات.

 .3إيهػػاح أسػػس أبعػػاد ه كمػػة الجامعػػات مػػف منظ ػ ر شػػامؿ عمميػػة تطبيقيػػا معيقاتيػػا
ارتباطا بد ر المراجعة الداخمية تجاىيا باعتبارىا مف أىـ عناصرىا الرئيسية .

 .4مسػ ػػاعدة إدارة الجامعػ ػػة عمػ ػػى ه ػ ػ اسػ ػػتراتيجية سػ ػػميمة مػ ػػف جمي ػ ػ الن ػ ػ اهي لم اجيػ ػػة
اسزم ػػات المالي ػػة مخ ػػاطر المراجعػ ػة الت ػػي تتع ػػرض لي ػػا الجامع ػػة مػ ػ تهس ػػيف مع ػػدالت
اسداء.
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 1-5فرضــــيات الدراســــة :لق ػػد اعتم ػػد الباه ػػث ف ػػي إجابت ػػو عم ػػى مش ػػكمة الد ارس ػػة أى ػػدافيا
بالفرهيات التالية:

الفرضـــية األولـــى :ال ت جػػد عالقػػة ذات داللػػة إهصػػائية بػػيف إد ارج مراجعػػة االلت ػزاـ به كمػػة
الجامعات همف برنامج المراجعة الداخمية دعـ تطبيؽ ه كمة الجامعات .

الفرض ـية الثاني ـة :ال ت جػػد عالقػػة ذات داللػػة إهصػػائية بػػيف تعيػػيف عناصػػر فنيػػة داخػػؿ إدارة

المراجعة الداخمية دعـ تطبيؽ ه كمة الجامعات .
الفرض ـية الثالث ـة  :ال ت جػػد عالقػػة ذات داللػػة إهصػػائية بػػيف التأىيػػؿ العممػػي العممػػي سف ػراد
المراجعة الداخمية دعـ تطبيؽ ه كمة الجامعات .

الفرضـية الرابعـة  :ال ت جػػد عالقػػة ذات داللػػة إهصػػائية بػػيف شػػفافية التقػػارير الماليػػة اإلداريػػة
دعـ تطبيؽ ه كمة الجامعات .

 1-6متغيرات الدراسة :

1-1-6المتغي ارت المستقمة :
 .1إدراج مراجعة االلتزاـ به كمة الجامعات همف برنامج المراجعة الداخمية .
 .2تعييف عناصر فنية مف داخؿ إدارة المراجعة الداخمية .
 .3التأىيؿ العممي العممي سعهاء المراجعة الداخمية .
 .4شفافية التقارير المالية اإلدارية لمجامعات .
 1-2-6المتغير التابع :
 .1دعـ تطبيؽ مبادئ ه كمة الجامعات .

1.7منيج الدراسة :

الختب ػػار م ػػدى ص ػػهة ف ػػر ض الد ارس ػػة الهالي ػػة ،تقػ ػ ـ الد ارس ػػة عم ػػى المنيج ػػيف النظ ػػري

التطبيقي كما يمي :

 :1.7.1المنيج النظري:

يتهمف مراجعة نتائج البه ث الدراسات السابقة المرتبطة بم ه ع البهث لبياف مكاف

البهػث الهػػالي منيػػا ،هتػػى يمكػػف االسػػتفادة مػػف ىػػذه اسبهػػاث فػػي كافػػة م ارهػػؿ الد ارسػػة ،كػػذلؾ
التطػػرؽ إلػػى المراجعػػة الداخميػػة المطبقػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بيػػدؼ تفعيميػػا مػػف ػػـ تهديػػد

آليات تفعيؿ د ر المراجعة الداخمية في إطار اله كمة المتقدمة لمجامعات .
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 1.7.2ثانيا  :المنيج التطبيقي :

يتم ػػؿ فػػي تهميػؿ عناصػػر تفعيػػؿ المراجعػػة الداخميػػة فػػي إطػػار ه كمػػة الجامعػػات ،كػػذلؾ

إعداد قائمة استقصاء تطبيقيا عمى عينة الدراسة في ه ء ذلؾ سيتـ تهميؿ النتائج التي تسفر
عنيا قائمة االستقصاء .

 1.8نموذج الدراسة :
المتغيرات المستقمة

المتغيرات التابعة

عناصر تفعيل المراجعة الداخمية

أبعاد حوكمة الجامعات

إدراج مراجعة االلتزام بحوكمة الجامعات ضـمن

أوالً  :وضوح السياق والرسالة واألىداف

برنامج المراجعة الداخمية .

ثانياً  :توجيات اإلدارة .

التأىيل العممي والعممي ألفراد المراجعة

ثالثاً  :االستقاللية .

الداخمية .

رابعاً  :المساءلة .

تعيــين عناصــر فنيــة مــن داخــل إدارة المراجعــة

خامساً  :المشاركة في صنع القرار.

الداخمية .

شفافية التقارير المالية واإلدارية لمجامعات .
نموذج الدراسة من إعداد الباحث

شكل (  ) 1: 1نموذج الدراسة

 1.9حدود الدراسة :

توجد عدة حدود لمبحث ىي :
 .1تقتصػػر ىػػذه الد ارسػػة عمػػى استقصػػاء إدارة المراجعػػة الداخميػػة ن ػ اب رؤسػػاء الجامعػػات
لمشػػئ ف المالي ػػة اإلداري ػػة م ػػدير الف ػػر ع مس ػػاعدييـ أقس ػػاـ المهاس ػػبة ف ػػي الجامع ػػات
الفمسطينية في قطاع غزة .

 .2تقتصر الدراسة عمى اق المراجعة الداخمية ذلؾ مف خالؿ التطرؽ إلى ع امؿ تط رىػا
ااطارىا الفكري

ظائفيا ارتباطا مف منظ ر تهقيؽ ه كمة الجامعات ،عناصر تفعيميا

في الجامعات الفمسطينية ،د ف التطرؽ إلى ج انب أخرى في اق الجامعات .

 .3تقتصر الدراسة عمى الجامعات الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة انطالقػا مػف أىميػة د رىػا فػي
تط ير قطاع التعميـ العالي .
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 .4تقتصػػر ىػػذه الد ارسػػة عمػػى ت هػػيح مفي ػ ـ ه كمػػة الجامعػػات م ػ اختبػػار مػػدى سػػالمة
اس ػػتقرار عناصػ ػػر تفعيػػػؿ المراجع ػػة الداخميػػػة م ػ ػ دع ػػـ تطبيػ ػػؽ ه كم ػػة الجامعػ ػػات د ف

التطرؽ إلى تأ ير العالقة التبادلية .

 .5الهد د الزمنية لمدراسة تقتصر الدراسة عمى العاـ . 2016 – 2015

 1.10الدراسات السابقة :
 1.10. 1الدراسات العربية :

.1

دراسة (حسن" )2016 ،نموذج مقترح لقياس تأثير حوكمة الشركات في تفعيـل جـودة

أداء واستقاللية المراجعين" (بالتطبيق عمى قطاع الفنادق في جميورية مصر العربية)
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى مها لػػة الت صػػؿ إلػػى نمػ ذج مقتػػرح يقػ ـ بد ارسػػة تهميػػؿ تقيػػيـ أ ػػر

تطبيػػؽ ه كمػػة الشػػركات فػػي تفعيػػؿ جػ دة أداء اسػػتقاللية المػراجعيف الػػداخمييف الخػػارجييف مػ

رسػة تػـ
دراسة تهديد مفي ـ أىداؼ مبادئ مق مات ه كمة الشركات ،لتهقيػؽ ىػدؼ الد ا

الدرسػػة النظريػػة ت زي ػ اإلسػػتبانة،
اسػػتخداـ المػػنيج االسػػتقرائي المػػنيج االسػػتنباطي مػػف خػػالؿ ا
مػػف أىػػـ نتػػائج الد ارسػػة ى ػ اعتبػػار لجنػػة المراجعػػة أهػػد اآلليػػات اليامػػة له كمػػة الشػػركات أنػػو

يجػػب تفعيػػؿ العالقػػة بػػيف الم ارجػ الخػػارجي مسػػئ لي اله كمػػة مػ تعيينػػو تػييػره ب اسػػطة لجنػػة
المراجعػػة ،كمػػا اتفقػػت أراء الم ػراجعيف الػػداخمييف فػػي قطػػاع الفنػػادؽ عمػػى هػػماف عمػػؿ الم ارج ػ

الداخمي فقا لمفي ـ الج دة الشاممة هماف التأىيؿ العممي العممي التػدريب لمم ارجػ الػداخمي،
أ صت الدراسة بالتأكد مف عدـ هجػب أي معم مػة عػف الم ارجػ الخػارجي تػييػره كػؿ ػالث أ

خمػػس سػػن ات م ػ إصػػدار التش ػريعات إلل ػزاـ الفنػػادؽ بتشػػكيؿ لجنػػة م ارجعػػة مػػف أعهػػاء مجمػػس
اإلدارة لتهسػػيف جػ ػ دة مص ػػداقية التق ػػارير المالي ػػة م ػ إقام ػػة ن ػػد ات د ري ػػة يهه ػػرىا المػػراجعيف
ال ػػداخمييف لمتع ػػرؼ عم ػػي مع ػػايير المراجع ػػة الداخمي ػػة الهدي ػػة عم ػػى البػ ػرامج اسس ػػاليب الهدي ػػة

الكتشاؼ الػش.
.2

دراسة (الرزين و منصـور )2015 ،بعنـوان التأىيـل المينـي لممـ ارجعين الـداخميين فـي
الممكة العربية السعودية والدور المـأمول مـن الجمعيـة السـعودية لممـراجعين الـداخميين

(دراسة ميدانية) .

ى ػػدفت الد ارس ػػة إلػ ػػى تقي ػػيـ التأىيػ ػػؿ المين ػػي لمم ػ ػراجعيف ال ػػداخمييف فػػػي المممك ػػة العربيػػػة
السع دية الد ر الذي يمكف أف تقدمو الجمعية السع دية لممراجعيف الداخمييف م تهديد مق مػات

م از لة مينة المراجعة الداخمية بياف المع قػات التػي تصػعب عمميػة تأىيػؿ المػراجعيف الػداخمييف،
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لتهقيؽ ىدؼ الدراسة أٌعتمد المنيج المسهي التهميمػي اسػتقراء أراء عينػة مػف مجتمػ البهػث،

مف أىـ نتائج الدراسة أف التأىيؿ المينػي لممػراجعيف الػداخمييف يعتمػد عمػى جػ د منظمػة مينيػة

تتػ ػ لى تنظ ػػيـ ممارس ػػة المين ػػة

أف التأىي ػػؿ المين ػػي لممػ ػراجعيف ال ػػداخمييف ف ػػي المممك ػػة العربي ػػة

السػ ػػع دية ال يمكػ ػػنيـ مػ ػػف إدارة الخطػ ػػر تػ ػػدعيـ آليػ ػػات اله كمػ ػػة فػ ػػي المنشػ ػػآت ،أف الجمعيػ ػػة

الس ػػع دية لممػ ػراجعيف ال ػػداخمييف ال تمم ػػؾ الس ػػمطة الت ػػي تمكني ػػا م ػػف إلػ ػ ازميـ بتطبي ػػؽ إص ػػدارتيا،
أ صػػت الد ارسػػة بنشػػر قافػػة تطبيػػؽ المعػػايير الد ليػػة لمممارس ػة المينيػػة لممراجعػػة الداخميػػة فػػي

منشػػات اسعمػػاؿ ،مػػنح الجمعيػػة السػػع دية لمم ػراجعيف الػػداخمييف السػػمطة التػػي تمكنيػػا مػػف إل ػزاـ
المراجعيف الداخمييف بتطبيؽ إصدارتيا .

.3

دراسة (الشخشير )2015 ،بعنـوان" :الحوكمـة الجامعيـة وأثرىـا عمـى األداء التنظيمـي
(دراسة عمى الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية).

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى تطبي ػػؽ ه كم ػػة الجامع ػػات بأبعادى ػػا

هػ ػ ح ال ػػنيج

االستراتيجي ت جيات اإلدارة االستقاللية المساءلة المشاركة في صن القرار أ ره عمى اسداء

المنظمػي بأبعػػاده رهػػا الطمبػة أداء العػػامميف القيػػادة اسداء المػالي فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية،
لتهقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ اسػػتبانة زعػػت عمػػى العػػامميف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي

الهفة الػربية م عدد مف اسساليب اإلهصائية م ؿ تهميػؿ االنهػدار البسػيط الخطػي المتػدرج،
ت صمت الدراسة إلى ج د أ ر إيجابي بتطبيؽ أبعاد ه كمة الجامعات كػاف اس ػر الكبيػر لبعػد

ت جيػػات اإلدارة يػػنعكس ذلػػؾ عمػػى أداء الجامعػػات يعمػػؿ عمػػى تعظػػيـ النمػ التنظيمػػي يهقػػؽ

االستقرار اسكاديمي المالي ،أ صت الدراسة ب ه دليؿ له كمة الجامعات في ه ء المعايير
العالمية تعتمده ازرة التعميـ العالي

ه آليات لممساءلة تمزـ المسئ ليف بتبرير ما يتخذ نو مػف

ق اررات في جمي المست يات الدراسية .
.4

دراسة ( سالم ) 2015 ،بعنوان "أثـر ممارسـة حوكمـة الشـركات عمـى شـفافية القـوائم

الماليــة " دراســة ميدانيــة عمــى الشــركات المصــرية المقيــدة ببورصــة األوراق الماليــة

المصرية .

ىدفت الد ارسػة إلػى تهديػد مفػاىيـ مبػادئ ه كمػة الشػركات مػ تهديػد إيجابيػات منػاف
ه كمة الشركات كيفية استخداميا في تهسيف مست ى الشفافية بالق ائـ المالية ،لتهقيػؽ أىػداؼ

البهػػث تػػـ اسػػتخداـ المنيجػػيف االسػػتنباطي االسػػتقرائي هيػػث قػػاـ بد ارسػػة العديػػد مػػف الد ارسػػات

النظريػ ػػة التػ ػػي اشػ ػػتمؿ عمييػ ػػا الفكػ ػػر المهاسػ ػػبي ،ت صػ ػػمت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى أف ممارسػ ػػة أصػ ػػهاب
المصالح المختمفة لمه كمة يؤدي إلى زيادة مسػت ى الشػفافية فػي القػ ائـ الماليػة لمشػركات تػ فير
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عناصر اإلفصاح الشفافية لكؿ أصهاب المصػالح يػؤدي إلػى زيػادة مسػت ى الشػفافية فػي القػ ائـ

المالية لمشػركات ي جػد نم ذجػاف له كمػة الشػركات ىمػا نمػ ذج هممػة اسسػيـ نمػ ذج أصػهاب
المصالح المختمفة تؤ ر اله كمة عمػى اإلفصػاح مػف ال ػة ج انػب االىتمػاـ بالمعم مػات الكميػة

االنتقاؿ مف اإلفصاح االختياري إلى اإلفصاح اإللزامي اإلفصاح اإللكتر ني في المعم مػات،

أ ص ػػت الد ارس ػػة عم ػػى إجػ ػراء مراجع ػػة تهميمي ػػة لإلط ػػار الق ػػان ني الرق ػػابي ال ػػذي يهك ػػـ أنش ػػطة

الشػػركات التػػي تطبػػؽ مبػػادئ اله كمػػة مػػف خػػالؿ لجػػاف عمػػؿ مسػػتقمة ليػػذا الػػػرض م ػ اسخػػذ
بالمناف المستمدة مف ه كمة الشركات الت س في تطبيقيا في الشركات

إتاهة الفرصػة لكافػة

أص ػػهاب المص ػػالح بالش ػػركة لمش ػػاركتيـ ف ػػي عممي ػػة ه كم ػػة الش ػػركات له ػػماف الممكي ػػة اآلمن ػػة
لممساىميف المست مريف .

.5

دراســة (عيســى )2014 ،بعنـوان":أثــر فعاليــة التــدقيق الــداخمي فــي حوكمــة الشــركات"
"دراسة عمى عينة من شركات المساىمة في الجزائر"

ىػػدؼ الد ارسػػة إلػػى إلقػػاء اله ػ ء عم ػى ه كمػػة الشػػركات التعػػرؼ عمػػى التػػدقيؽ الػػداخمي

مناقشة د ره كأهد دعائـ تهقيؽ مفي ـ اله كمة م بياف العالقة بيف التدقيؽ الداخمي بتطبيقات

اله كمة سبؿ تط يرىا ،لتهقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ قائمة استقصػاء زعػت عمػى مػ ظفي
بع ػػض ش ػػركات المس ػػاىمة ف ػػي الي ػػة الج ازئ ػػر د رفم ػػة ( الش ػػركة ال طني ػػة ل ش ػػػاؿ ف ػػي اآلب ػػار،

س ػ ناطراؾ ،شػػركة م ػ بيميس ،مجم ػ صػػيداؿ ،فنػػدؽ اس راس ) ،ذلػػؾ لمعرفػػة آرائيػػـ ت جيػػاتيـ
ت صمت الدراسة إلػى هػر رة تػ افر الفيػـ المشػترؾ بػيف المػدققيف الػداخمييف اسطػراؼ المسػتفيدة

مػف اله كمػػة إلبػراز د ر التػػدقيؽ الػػداخمي فػي تفعيػػؿ د ر ه كمػػة الشػركات أف التػػدقيؽ الػػداخمي
يسعى سخذ م ق متميز فػي إدارة الشػركة إلػى تقيػيـ المخػاطر اادارتيػا بكفػاءة التأكػد مػف فعاليػة
نظـ الرقابة الداخمية أف مبادئ ه كمػة الشػركات تهتػاج إلػى مجم عػة مػف اآلليػات التػي تهػمف
االستػالؿ اسم ؿ لم ارد الشركة مف خالؿ مجم عة مف الهػ ابط الداخميػة أ صػت الد ارسػة إلػى
إلزاـ الشركات الجزائرية بق اعد ه كمة الشركات التي تتمخص في الشػفافية المسػاءلة المسػئ لية
اإلفصاح م فرض عق بػات عمػى المخػالفيف هػر رة إعػادة تنظػيـ ظيفػة التػدقيؽ الػداخمي فػي

الشركات الجزائرية بما يهمف اسػتقالليتيا كفػاءة فعاليتيػا هػر رة إنشػاء منظمػة مينيػة لمتػدقيؽ
الداخمي تعمػؿ عمػى تنظػيـ آليػة م از لػة المينػة مػ اسػتمرار تعمػيـ المػدققيف لنقػاط الهػعؼ القػ ة

في عمميـ تط ير خبراتيـ .
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دراســة ( الفرمــاوي ) 2014 ،بعنــوان :دور معـــايير المراجعــة الداخميــة الدوليــة فـــي
تفعيل عممية المراجعة الداخمية في ضوء األثر الفعال لمحوكمة"

ىدفت الدراسة إيجاد اس ر الفعاؿ لممعايير الد لية لممراجعة الداخمية في تط ير المراجعة

الداخميػػة أ رىػػا الرقػػابي اسمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى تهسػػيف عمميػػات إدارة المخػػاطر اله كمػػة فػػي

الشػػركة ،لتهقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخدـ المػػنيج االسػػتقرائي االسػػتنباطي ،ت صػػمت الد ارسػػة
أنو يجب أف يك ف نشاط المراجعة الداخمية مستقالً ٌينفذ بكؿ كفػاءة عنايػة مينيػة أنػو يجػب أف
يساعد نظاـ المراجعة الداخمية في تهديد تقييـ المخاطر اليامة أف يساىـ في فػي تهسػيف نظػـ
الرقابػػة أف يقػػيـ مػػدى فعاليتيػػا ،أ صػػت الد ارسػػة بػػإجراء المزيػػد مػػف البه ػ ث لقيػػاس أ ػػر تطبيػػؽ
معػػايير المراجعػػة الداخميػػة الد ليػػة عمػػى تفعيػػؿ عمميػػة المراجعػػة الداخميػػة فػػي ه ػ ء اس ػػر الفعػػاؿ

له كمة الشركات .
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دراســة ( بمفقيــو و باشــي  ) 2014 ،بعن ـوان " العالقــة بــين جــودة المراجعــة الداخميــة
وحوكمة الشركات – دراسة ميدانية عمى شركات المساىمة السعودية .

ىدفت الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى لعالقػة بػيف جػ دة المراجعػة الداخميػة ه كمػة الشػركات

فػػي المممكػػة العربي ػػة السػػع دية مػػف خ ػػالؿ الع امػػؿ الم ػػؤ رة فػػي ج ػ دة المراجع ػػة الداخميػػة م ػػدى
انعكاسيا عمػى تهسػيف ه كمػة الشػركات ،لتهقيػؽ ىػدؼ الد ارسػة كانػت عينػة الد ارسػة مػف فئتػيف

 30عه مف أعهاء لجاف المراجعة في الشركات السع دية  62مراج خارجي تػـ اسػتخداـ

اختبار ماف -ينتي ت صمت الدراسة إلى أف عامؿ كفاءة المراج الداخمي ى مف أىػـ الع امػؿ
المؤ رة في جػ دة المراجعػة الداخميػة الػذي يػؤدي إلػى تهسػيف ه كمػة الشػركات ،أ صػت الد ارسػة

إلػػى هػػر رة إه ػػافة مػػنيج د ارس ػػي مسػػتقؿ لممراجعػػة الداخمي ػػة بص ػ رتيا الهدي ػػة فػػي الجامع ػػات
السع دية لتأىيؿ الك ادر بما يت افؽ م متطمبات رأس الماؿ .
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دراســــة ( اإلبيــــاري ) 2013 ،بعنــــوان " مــــدم إدراك مراقبــــي الحســــابات لموضــــوعية
المراجعــة الداخميــة وأثرىــا عمــى درجــة االعتمــاد عمــى المراجعــة الداخميــة فــي مراجعــة

الق ـوائم الماليــة" – دراســة تحميميــة وتجريبيــة عمــى عينــة مــن مراقبــي الحســابات فــي
جميورية مصر العربية .

ىدفت الدراسة إلى مدى إدراؾ مراقبي الهسابات لم ه عية المراجعة الداخمية فػي إطػار

تهقيػػؽ فاعميػػة ه كمػػة الشػػركات عنػػد تقػػدير درجػػة االعتمػػاد عمػػى عمػػؿ المراجعػػة الداخميػػة فػػي
مراجعة الق ائـ المالية أ رىػا عمػى تكمفػة المراجعػة الخارجيػة ،لتهقيػؽ ىػدؼ البهػث تػـ اسػتخدـ
المنيج اإليجابي ( النم ذج التفسيري ) لتهميؿ مشكمة البهث بناء صياغة فر ض البهث ،م
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د ارسػػة تجريبيػػة عمػػى عينػػة مػػف مراقبػػي الهسػػابات الممارسػػيف لمينػػة المهاسػػبة

المراجع ػة فػػي

مصر المقيديف بسجؿ مراقبي الهسابات بالييئة العامػة لممراقبػة الماليػة مػف خػالؿ اسػتخداـ عػدد

م ػػف الس ػػيناري ىات نتنا لي ػػا ػػالث ه ػػاالت افت اره ػػية إله ػػدى ش ػػركات المس ػػاىمة المصػ ػرية لق ػػد
كشفت نتائج الدراسة عف إدراؾ مراقبي الهسابات لمهددات م هػ عية المراجعػة الداخميػة بمنشػأة

عميػػؿ المراجعػػة عنػػد تقػػدير درجػػة االعتمػػاد عمػػى نتػػائج أعمػػاؿ المراجعػػة الداخميػػة خػػالؿ عمميػػة

المراجعة الخارجية اعتقاد مراقبي الهسابات باعتبار كؿ مف مهػددات م هػ عية أفػراد المراجعػة
الداخميػػػة مهػػػددات م ه ػ ػ عية أداء المراجعػػػة الداخميػػػة مه ػػددات م ه ػ ػ عية تقري ػػر المراجعػػػة

الداخمية إلمكانية االعتماد عمى نتائج المراجعػة الداخميػة عنػد أداء عمميػة المراجعػة الخارجيػة مػ
هر رة ت جو الييئات التنظيمية نهػ
بمنشآت اسعماؿ المصرية .
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هػ

تفعيػؿ آليػات لهػماف م هػ عية المراجعػة الداخميػة

دراســة ( الســر ) 2013 ،بعن ـوان " :عوائــق تطبيــق الحوكمــة فــي مؤسســات التعم ـيم
العالي في فمسطين وسبل التغمب عمييا" .

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى ت هػػيح مفيػ ـ اله كمػػة مبادئيػػا تهديػػد الع ائػػؽ التػػي تقػػؼ هػػائال

أماـ تطبيؽ ىذه الع ائؽ أ تخفيؼ أ ارىػا لتهقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة تػـ اسػتخداـ المػنيج ال صػفي

لتهميؿ مفي ـ اله كمة المنيج االستشرافي ل ه

سيناري ىات الهم ؿ المقترهة مف أىـ نتائج

الد ارسػة ىػ إمكانيػة االسػتناد إلػى نظػاـ ه كمػة الجامعػات بمػا فػي ذلػؾ المعػايير اسسػس

الصػالهيات عنػد اختيػار أعهػاء مجمػس الجامعػة مجػالس العمػداء الكميػات أف ىنػاؾ فصػؿ

في مسؤ ليات رئيس الجامعة عف مسؤ ليات النائب اإلداري النائب اسكاديمي
كشؼ الهسابات

المصارهة في

التقػارير الماليػة التػدقيؽ التأكػد مػف اسخطػاء الناتجػة عػف القػ ائـ الماليػة مػ

لمرقبة التقارير المالي أف يتهمف استقاللية المدققيف .ومف أىػـ المقترهػات
إيجاد نظاـ اهح ا
القيػاـ بد ارسػة ميدانيػة لمتأكػد مػف تطبيػؽ نظػاـ اله كمػة فػي الجامعػات الكميػات الفمسػطينية

مؤسسات التعميـ العالي ،في مختمؼ الج انب عمى مختمؼ المسػت يات :اسكاديميػة ،اإلداريػة

المالية ،الطالبية.
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دراســـة (زلـــوم )2013 ،بعنـــوان" :اإلفصـــاح عـــن االلتـــزام بتطبيـــق القواعـــد اإلرشـــادية
الخاصة بحوكمة الشركات وأثرىا عمى قيمة الشركة"  -دراسـة تطبيقيـة عمـى الشـركات

الحديثة المساىمة المدرجة في بورصة عمان.

ىػدفت الد ارسػة إلػى استكشػػاؼ مػدى االلتػزاـ بتطبيػؽ الق اعػػد اإلرشػادية الخاصػة به كمػػة

الشػػركات فػػي الشػػركات الخدميػػة المسػػاىمة العامػػة اسردنيػػة ،مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ الق اعػػد اإلرشػػادية

الخاص ػػة بي ػػذه الش ػػركات إل ػػى أربػ ػ مجم ع ػػات (الق اع ػػد الخاص ػػة بهقػ ػ ؽ المس ػػاىميف -الهقػ ػ ؽ

00

الخاص ػػة باإلفص ػػاح الش ػػفافية -الق اع ػػد الخاص ػػة بمجم ػػس اإلدارة  -الق اع ػػد الخاص ػػة باجتم ػػاع

الييئ ػػات العامػ ػػة) ،كمػ ػػا ى ػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى اختب ػػار أ ػػػر الق اع ػػد اإلرش ػػادية الخاص ػػة به كمػػػة
الشركات م دراسة أ ر كؿ مجم عة مف الق اعد الخاصة باله كمة عمى قيمة الشػركة ،لتهقيػؽ

أىداؼ الدراسة تـ استخداـ أسم ب تهميؿ المهت ى مف اق التقارير السػن ية لمشػركات الهدي ػة،
بمػػػت  109شػػركة لعػػاـ  ،2009مػػف أىػػـ نتػػائج الد ارسػػة ى ػ أف الشػػركات اسردنيػػة الخدميػػة

المسػػجمة تمتػػزـ بالق اعػػد اإلرشػػادية الخاصػػة به كمػػة الشػػركات أعالىػػا اإلفصػػاح الشػػفافية أقميػػا
اجتماعات مجمس اإلدارة ،مف أىـ ت صيات الدراسة ى هر رة زيػادة اىتمػاـ المشػرعيف لق اعػد
ه كمػػة الشػػركات م ػ

االقتصادي .
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ه ػ معػػايير بهيػػث تسػػتند إلييػػا المتػي ػرات البيئيػػة بيػػدؼ تهقيػػؽ النم ػ

دراســة (نجــم )2013 ،بعنـوان" :الــدور التكــاممي لمتــدقيق الــداخمي فــي فاعميــة الــتحكم

المؤسسى" (دراسة استطالعية في عينة من المصارف والشركات العراقية) .

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التهكـ المؤسسي بمفي مػو أىميتػو مبادئػو مػ التعػرؼ

عمػ ػػى إيجابياتػػػو م ازيػ ػػاه ،باإلهػ ػػافة ل صػ ػػؼ شػ ػػامؿ لػػػد ر التػ ػػدقيؽ ال ػػداخمي فػ ػػي ىيك ػػؿ الػ ػػتهكـ

المؤسسي باعتبػاره أىػد عناصػره الرئيسػية مػدى تطبيػؽ الشػركات الماليػة العراقيػة لمبػادئ الػتهكـ

المؤسسي لتهقيؽ ىػدؼ الد ارسػة تػـ اعتمػاد إسػتبانة زعػت عمػى عػدد مػف المصػارؼ الشػركات

العراقيػػة العاممػػة فػػي القطػػاع الخػػاص ،فه ػالً عػػف الشػػركات المسػػجمة فػػي س ػ ؽ الع ػراؽ ل ػ راؽ
الماليػػة مػػف أىػػـ نتػػائج الد ارسػػة أف ظيفػػة التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي المصػػارؼ المؤسسػػات الماليػػة
العراقية ال تساىـ بشكؿ فاعؿ في التهكـ المؤسسػي تخمػ قػ انيف الشػركات قػ انيف سػ ؽ رأس

الماؿ ق انيف االست مار مػف أي إشػارة اهػهة أ تطػرؽ لم هػ ع الػتهكـ المؤسسػي فهػالً عػف
معايير المهاسبة المراجعة قد أ صت الد ارسػة بهػر رة مراجعػة القػ انيف اسنظمػة ذات العالقػة
بالشركات العراقية لم اكبة ممارسات أنظمػة الػتهكـ المؤسسػي هػر رة قيػاـ مؤسسػات اإلشػراؼ
الرقاب ػػة عم ػػى الش ػػركات المؤسس ػػات المالي ػػة ب ػػإجراء تقي ػػيـ د ري لم ػػدى االلتػ ػزاـ بمب ػػادئ ال ػػتهكـ

المؤسسي.
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دراسة (برقعان ،القرشي ) 2012 ،بعنوان" :حوكمة الجامعات ودورىا فـي مواجيـة

التحديات ".

ىدفت الدراسة إلى التأطير الفكري لمفي ـ اله كمة بشكؿ عاـ ه كمة الجامعات بشػكؿ

خػاص ذلػؾ بتعريفيػا اسػتعراض أىميتيػا نماذجيػا د رىػا فػي تهسػيف اسداء يتم ػؿ بأىميػة

د ر الجامعػات فػي ظػؿ التهػديات التػي ت اجييػا هػر رة م اكبػة اإلصػالهات لهػماف أف تػتـ

إدارة أنظمػة التعمػيـ بطريقػة فعالػة ،لتهقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة اسػتخدـ الباهػث المػنيج ال صػفي
التهميمي لتنا ؿ ظ اىر اجتماعية تتعمؽ بالممارسات الي مية ،ت صمت الد ارسػة إلػى أف اله كمػة
02

تساعد في اتخػاذ قػ اررات تتصػؼ بالعقالنيػة االسػتنارة الشػفافية بالعقالنيػة ،تػؤدي إلػى تهقيػؽ

الكفػاءة الفعاليػة عمػى المسػت ى التنظيمػي تسػاعد فػي إيجػاد مؤسسػات مسػتقمة ليػا مجالسػيا أ

ىيئاتي ػػا الهاكم ػػة ذات اس ػػتراتيجيات مه ػػددة ته ػػافظ عم ػػى س ػػالمة أم الي ػػا التأك ػػد م ػػف الفاعمي ػػة

اإلدارة ،أ ص ػػت الد ارس ػػة به ػػر رة تبن ػػي مع ػػايير اله كم ػػة اارس ػػاء مبادئي ػػا ف ػػي الجامع ػػات بم ػػا
تتهمنو مف معايير الشفافية المساءلة المشػاركة لم اجيػة التهػديات الراىنػة المسػتقبمية العمػؿ

عمى إصدار تشريعات تهمف االستقالؿ الهقيقي لمجامعات في الج انب الفنية المالية .

 1- 10-2الدراسات األجنبية :
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دراسة ( )Azzoz, Khamees, 2016بعنوان:

The Impact of Corporate Governance Characteristics on Earnings Quality and
Earnings Management: Evidence from Jordan

" أثر الخصائص حوكمة الشركات عمى جودة األرباح وادارة األرباح "  -أدلة من األردن

ىدفت الدراسة لمتهقيؽ مف العالقة بيف خصائص ه كمة الشركات ج دة اسرباح اادارة

اسربػػاح فػػي الشػػركات اسردنيػػة باإلهػػافة لد ارسػػة مػػا إذا كانػػت خصػػائص ه كمػػة الشػػركات تػػؤ ر

عمػػى ن عيػػة اسربػػاح ج ػ دة اسربػػاح ،لتهقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخدـ عينػػة ىػػذه مػػف جمي ػ

الشػػركات الماليػػة المدرجػػة فػػي ب رصػػة عمػػاف

بمػػع عػػدد ىػػذه الشػػركات  73شػػركة ىػػي مدرجػػة

عمى ب رصة عماف مف عاـ  2007إلى عاـ  ،2012التهقيؽ مف خصػائص ه كمػة الشػركات

الرئيس ػػية الت ػػي ت ػػؤ ر عم ػػى جػ ػ دة اسرب ػػاح ت ػػؤ ر أيه ػػا عم ػػى إدارة اسرب ػػاح لمش ػػركات اسردني ػػة
تس ػػتخدـ هج ػػـ مجم ػػس اإلدارة تكػ ػ يف مجم ػػس اإلدارة

هج ػػـ لجن ػػة المراجع ػػة تك يني ػػا لجن ػػة

التدقيؽ نشاطيا لجنة لقياس خصائص ه كمة الشركات ،بينت الد ارسػة بػأف الشػركات اسردنيػة

لدييا أقؿ مف أربعة أعهاء مػف لجنػة التػدقيؽ أف هجػـ لجنػة التػدقيؽ لديػو عالقػة اادارة اسربػاح
ج دة اسرباح أف زيادة اجتماعػات لجنػة المراجعػة يفعػؿ عمميػة اكتشػاؼ اسخطػاء المهتممػة فػي
إعداد التقارير المالية ،الذي بد ره ينعكس عمى مست ى ج دة اسرباح اكتشاؼ إدارة اسرباح .

.2

دراسة ( ،) Mustafa , 2015بعنوان :

"The Perceptions on IIA’ Standards and Internal Audit Quality: Evidence from
Albania Banking Industry" .

"تصورات حول معايير معيد المدققين الـداخميين وجـودة التـدقيق الـداخمي :أدلـة مـن الصـناعة
المصرفية ألبانيا".

ىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى تقػ ػػديـ أدلػ ػػة ه ػ ػ ؿ تقيػ ػػيـ تص ػ ػ رات سػ ػػمات أداء المعػ ػػايير الد ليػ ػػة

لمممارس ػػات الميني ػػة لمت ػػدقيؽ ال ػػداخمي ت ػػأ ير ذل ػػؾ عم ػػى جػ ػ دة الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي ف ػػي الص ػػناعة

المص ػرفية اسلباني ػػة ،أيهػ ػا عمميػػة اختب ػػار العالق ػػة ب ػػيف سػػمات أداء مع ػػايير المراجع ػػة الداخميػ ػة
ج دة المراجعة الداخمية .
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لتهقيػؽ ىػػدؼ الد ارسػة تػػـ ت زيػ قائمػػة استقصػاء عمػػى المػدققيف الػػداخمييف فػي  16بنػػؾ

ي جد بيا  88مػدقؽ داخمػي مػف أىػـ نتػائج الد ارسػة ىػ أف ممارسػة مينػة المراجعػة الداخميػة فػي

البنػ ؾ اسلبانيػػة تتماشػػى مػ

ػر ىػػذه
المعػػايير الد ليػػة لمممارسػػات المينيػػة لممراجعػػة الداخميػة معتبػ اً

المع ػػايير ذات ت ػػأ ير عم ػػى جػ ػ دة المراجع ػػة الداخميػ ػة أف المػ ػراجعيف ال ػػداخمييف لي ػػـ جي ػػة نظ ػػر
إيجابيػػة فػػي المعػػايير الد ليػػة لمممارسػػات المينيػػة لممراجعػػة الداخميػة

يػػرى المراجعػ ف الػػداخمي ف

في ألبانيا بهر رة استخداـ النظاـ ال أرسػمالي بػالرغـ مػف إتبػاع الد لػة لمنظػاـ االشػتراكي مػ عػدـ
ج ػ د أي تعػػارض فػػي تص ػ ر السػػمات معػػايير اسداء هسػػب الجػػنس الخب ػرة أ صػػت الد ارسػػة

بهر رة أخذ المؤسسات البنكية مبادئ ممارسة المراجعة الداخمية بعيف االعتبار مف أجؿ تهقيػؽ

ج دة المراجعة الداخمية .
دراسة ) ،) Changwony and Rotich ،2015بعنوان :
.3

Role Of Internal Audit Function In Promoting Effective Corporate Governance
Of Commercial Bank In Kenia.

" دور وظيفة المراجعة الداخمية في تعزيز فعالية حوكمة الشركات البنوك التجارية في كينيا"

ىػػدفت الد ارسػػة لتقيػػيـ د ر ظيفػػة المراجعػػة الداخميػػة فػػي تعزيػػز فعاليػػة ه كمػػة الشػػركات

البن ؾ التجارية في كينيا مػ تهديػد م قػ المراجعػة الداخميػة فػي البنػ ؾ تعريػؼ الخطػر قياسػو
مفيػ ػ ـ اس ل ي ػػات اختب ػػار مس ػػت ى اس ػػتقالليتيا ،باإله ػػافة إل ػػى معرفػ ػة كف ػػاءة لجن ػػة المراجع ػػة

الداخمية لتهقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ اسسػم ب ال صػفي تػـ ت زيػ قائمػة استقصػاء عمػى
عينػة عشػ ائية طبقيػة مك نػة مػف  89مػف المػدققيف الػداخمييف فػي البنػ ؾ الكينيػة المسػتجيبيف مػ

استخداـ البرنامج اإلهصائي ( )SPSSمف أىـ نتائج الدراسة ىػ أف ظيفػة المراجعػة الداخميػة
تمعػػب د ار إيجابيػػا ىامػػا فػػي تعزيػػز اله كمػػة الفعالػػة لممصػػارؼ التجاريػػة فػػي كينيػػا أ صػػت ىػػذه

الدراسة بإجراء المزيػد مػف الد ارسػات هػ ؿ الػد ر الرئيسػي لممراجعػة الداخميػة فعاليتيػا فػي البنػ ؾ
الكينية م عالقتيـ باإلدارة العميا المراجعة الخارجيػة مػ زيػادة اىتمػاـ البنػؾ المركػزي الهك مػة
الكينية بالدراسات ه ؿ تأ ير المراجعة الداخمية في ه كمة الشركات .

.4

دراسة ) ،)Al Daoud ,et,al,2015بعنوان :

The Impact of Internal Corporate Governance on the Timeliness of Financial Reports
of Jordanian Firms: Evidence using Audit and Management Report Lags" .

"أثر حوكمة الشركات الداخمية عمـى توقيـت التقـارير الماليـة لمشـركات األردنيـة :أدلـة اسـتخدام
التدقيق وتقرير اإلدارة" .

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى استكشػػاؼ تػػأ ير اسػػتقالؿ مجمػػس اإلدارة هجػػـ المجمػػس ازد اجيػػة

المدير التنفيذي لمشركة اجتياد الخبرة المالية لممجمس جػ د لجنػة تػدقيؽ عمػى ت قيػت التقػارير

الماليػػة لمشػػركات اسردنيػػة المسػػجمة لتهقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة تػػـ اختيػػار  112شػػركة مدرجػػة فػػي
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ب رصة عماف لعػاـ  2012 – 2011مػف أىػـ اسػتنتاجات الد ارسػة ىػ أف الشػركات التػي لػدييا

مجمػػس إدارة مسػػتقؿ عػػف إدارة الشػػركة تسػػتػرؽ قػػت أقصػػر بك يػػر فػػي إعػػداد ااصػػدار التقػػارير

الماليػػة أف آليػػة ه كمػػة الشػػركات تمعػػب د ر ىػػاـ فػػي الهػػد مػػف تػػأخير نشػػر التقػػارير الماليػػة أف
استقالؿ هجـ مجمس اإلدارة لجنة التدقيؽ ىـ المهدد ف اليام ف لت قيت التقارير المالية .

.5

دراسة (  ،)Ezzine and Olivero , 2015بعنوان :

"Corporate Governance Practice, Corporate Social Responsibility (CSR) and
Firm Performance: Evidence from French Stock Exchange".

"ممارسة حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية لمشركات ( )CSRوأداء الشركات :أدلة مـن

الييئة الفرنسية لألوراق المالية"

.

ىدفت الدراسة إلى التهقيؽ مف آ ار ممارسات ه كمة الشػركات عمػى االختيػار الطػ عي

لتطبيػػؽ المسػػئ لية االجتماعيػػة أداء الشػػركات فػػي تطبيػػؽ المسػػئ لية االجتماعيػػة لتهقيػػؽ ىػػدؼ

الدراسة تـ اختيار  120شركة مسجمة بس ؽ اس راؽ المالية الفرنسية مف عػاـ 2010 – 2006
قػػد تػػـ تهديػػد خمسػػة عناصػػر رئيسػػية لد ارسػػتيا ىػػي مجم ػس اإلدارة لجنػػة المراجعػػة الداخميػػة

ىيك ػػؿ الممكي ػػة سياس ػػة اسجػ ػ ر هقػ ػ ؽ المس ػػاىميف ،مػ ػ اس ػػتخداـ مع ػػايير لقي ػػاس م ػػدى التػ ػزاـ

الشركات بكؿ عنصر مف عناصر اله كمة مف أىـ النتػائج التػي ت صػمت إلييػا الد ارسػة ىػ أف

المسػػؤ لية االجتماعيػػة لمشػػركات ت ػرتبط بشػػكؿ إيجػػابي م ػ ممارسػػات ه كمػػة الشػػركات (مجمػػس

اإلدارة  -التػ ػ ػػدقيؽ الداخميػ ػ ػػة  -سياسػ ػ ػػة اسج ػ ػ ػ ر )

أف المعم مػ ػ ػػات عػ ػ ػػف المػ ػ ػػالؾ هق ػ ػ ػ ؽ

المسػ ػػاىميف ال ت هػ ػػح تطبيػ ػػؽ الشػ ػػركات سنشػ ػػطة المسػ ػػؤ لية االجتماعيػ ػػة لمشػ ػػركات أف اسداء
االجتم ػػاعي لمش ػػركات  CSRل ػػيس ل ػػو ت ػػأ ير عم ػػى اسداء الم ػػالي لمش ػػركات خ ػػالؿ أزم ػػة ال ػػرىف

العقاري في هيف تمعب عممية التدقيؽ الداخمي د ر ىاـ في تعزيز أداء الشػركات
بيف العائد عمى هق ؽ المساىميف أ العائد عمى اسص ؿ أ هق ؽ المسػاىميف
أيها سياسة اسج ر ىيكؿ الممكية ال تؤ ر عمى أداء الشركات .

.6

ىنػاؾ ارتبػاط

أداء الشػركات

دراسة ( ) Al-Maryani , 2015بعنوان :

Testing the Requirements Availability for Disclosure and Transparency
in Financial Reporting for Corporate Governance in Emerging Market
Economies: The Case of Iraqi Listed Firms

"اختبــار المتطمبــات المتاحــة لإلفصــاح والشــفافية فــي التقــارير الماليــة لحوكمــة الشــركات فــي

اقتصاديات األسواق الصاعدة" ( تطبيقاً عمى الشركات المدرجة في البورصة العراقية ) .

ىدفت الد ارسػة إلػى تسػميط الهػ ء عمػى ه كمػة الشػركات مػف خػالؿ التركيػز عمػى تػ افر

المسػػتمزمات المادي ػػة لإلفص ػػاح الش ػػفافية ف ػػي التق ػػارير المالي ػػة لمش ػػركات المس ػػاىمة المدرج ػػة ف ػػي

الب رصػة العراقيػػة ،مػ د ارسػػة اس ػػر الػػذي يمكػػف أف تسػػببو أنشػػطة ىػػذه الشػػركات هجميػػا ،قياسػاً
بإجمالي أص ؿ ىذه الشركات مست ى ت افر المتطمبػات الماديػة لإلفصػاح الشػفافية فػي التقػارير
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الماليػػة لمشػػركات المسػػاىمة العراقيػػة ،لتهقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ مؤشػػر منظمػػة التعػػا ف
التنمية ( )2004م بعػض التعػديالت مػف قبػؿ مؤشػر  )2002(Standard and Poorمػ

اسػػتخداـ التقػػارير الماليػػة لعينػػة مػػف  34شػػركة مسػػاىمة مدرجػػة فػػي الب رصػػة العراقيػػة مػػف عػػدة

قطاع ػ ػػات  7 :البنػ ػ ػ ؾ 3 ،الت ػ ػػأميف 4 ،االس ػ ػػت مارات 5 ،الخ ػ ػػدمات 7 ،الص ػ ػػناعية 4 ،الفن ػ ػػادؽ
السياهة،

 4الزراعي ،مف (  ،) 2011 – 2008مف أىـ نتائج الدراسة أف ج دة اإلفصاح

الشػػفافية فػػي التقػػارير الماليػػة لمشػػركات يسػػبب انعكػػاس مباشػػر لتفعيػػؿ آليػػات ه كمػػة الشػػركات

بكفػ ػػاءة عاليػ ػػة ،أف اهت ػ ػ اء التقػ ػػارير عمػ ػػى معم مػ ػػات عػ ػػف الشػ ػػركات مجمػ ػػس اإلدارة المػ ػػديريف

التنفيذييف لمعم مات المالية المهاسبية يعمؿ عمى ج دة اإلفصاح الشفافية .

.7

دراسة ( )Oliveira ,et,al, 2014بعنوان:

Comparative Analysis of the Corporate Governance Codes of the Five BRICS

"تحميل مقارن لمرموز حوكمة الشركات من دول بريكس الخمسة

ةCountries .

ىػػدفت الد ارسػػة لمقارنػػة ق ػ انيف ه كمػػة الشػػركات الجيػػدة فػػي الػػد ؿ الخمسػػة ( الب ارزيػػؿ –

ر سػػيا – الينػػد – الصػػيف – جن ػ ب أفريقيػػا ) بممارسػػات ه كمػػة الشػػركات الم صػػى بيػػا ل مػػـ
المتهػػدة  .لتهقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة قػػاـ الباهػػث باسػػتعراض ق ػ انيف ه كمػػة الشػػركات فػػي الب ارزيػػؿ

عػػاـ  – 2009ه كمػػة الشػػركات ف ػػي ر سػػيا عػػاـ  – 2014ه كمػػة الش ػػركات فػػي الينػػد ع ػػاـ
 – 2009ه كمة الشركات في الصيف عاـ  – 2004ه كمة الشركات في جن ب أفريقيا عػاـ
 2011بممارس ػػات ه كم ػػة الش ػػركات الم ص ػػى بي ػػا م ػػف قب ػػؿ اسم ػػـ المته ػػدة هي ػػث قس ػػمت ى ػػذه

الممارسػػات عػػددىا  52بنػػد إلػػى خمػػس فػػر ع ( هق ػ ؽ الممكيػػة – اإلفصػػاح عػػف المعم مػػات –

التػػدقيؽ – مسػػئ لية الشػػركات – مجمػػس اإلدراة ) كانػػت أىػػـ نتػػائج الد ارسػػة ى ػ ت افػػؽ اله كمػػة
الش ػػركات ف ػػي الب ارزي ػػؿ مػ ػ ممارس ػػات اله كم ػػة ل م ػػـ المته ػػدة بنس ػػبة  %88ت اف ػػؽ اله كم ػػة
الشػػركات فػػي ر سػػيا م ػ ممارسػػات اله كمػػة ل مػػـ المتهػػدة بنسػػبة  %85انخفػػاض فػػي الت افػػؽ
بيف ه كمة الشركات في اليند م ممارسات اله كمة ل مـ المتهدة بنسبة  %50انخفػاض فػي

الت افػػؽ بػػيف ه كمػػة الشػػركات فػػي الصػػيف م ػ ممارسػػات اله كمػػة ل مػػـ المتهػػدة بنسػػبة %69
ت افؽ اله كمة الشركات في جنػ ب أفريقيػا مػ ممارسػات اله كمػة ل مػـ المتهػدة بنسػبة %79
أ صػت الد ارسػػة بهػر رة عمػػؿ مقارنػة باسػػتخداـ التهميػػؿ الكمػي باسػػتخداـ معيػار د لػػي لعمميػػة

المقارنة لمهص ؿ عمى نتائج يمكف تعميميا .

.8

دراسة ( ،) Abdullah , 2014بعنوان :

"Redefining Internal Audit Performance Impact On Corporate Governance".

"إعادة تعريف تأثير أداء التدقيق الداخمي في حوكمة الشركات"

ىدفت الدراسة إلى تقييـ تهديػد جػ دة ميػاـ التػدقيؽ الػداخمي فػي الشػركات المسػجمة فػي

س ؽ ماليزيا ل راؽ المالية الذي يتهمف ج د لجنة فعالة تستطي
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ه أنشطة تدقيؽ داخمي

ت ظيػػؼ اسػػتػالؿ جيػػد لممػػدققيف الػػداخمييف ذ ي الكفػػاءة م ػ قيػػاس أ ػػر التػػدقيؽ الػػداخمي عمػػى

ه كم ػػة الش ػػركات لتهقي ػػؽ ى ػػدؼ الد ارس ػػة ت ػػـ ت زيػ ػ قائم ػػة استقص ػػاء عم ػػى الم ػػدققيف ال ػػداخمييف
اسعه ػػاء ف ػػي مجم ػػس الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي مقارنتي ػػا ب جي ػػات نظ ػػر الم ػػديريف التنفي ػػذييف لمت ػػدقيؽ

الداخمي في الشركات المسجمة في س ؽ ماليزيػا لػ راؽ الماليػة ،مػف أىػـ نتػائج الد ارسػة دعمػت

الفك ػرة إنش ػػاء إدارة ت ػػدقيؽ داخم ػػي مػ ػ تهدي ػػد هج ػػـ الفري ػػؽ الخبػػراء الميني ػػيف لمعم ػػؿ داخ ػػؿ إدارة
التػدقيؽ،

ممارسػات التػدقيؽ الػداخمي فػي المسػتقبؿ البػد أف تكػ ف عمػى تعػا ف تػاـ مػ الخبػرات

داخؿ الشركة إليجاد تدقيؽ فعاؿ لو تأ ير عمى ه كمة الشركات ،التػدقيؽ الػداخمي الفعػاؿ يػؤ ر

بقػ ة عمػػى السياسػػات المتعمقػػة بالرقابػػة الداخميػػة فػػي الشػػركات المسػػجمة فػػي سػ ؽ ماليزيػػا لػ راؽ

المالية ،التدقيؽ الداخمي الفعاؿ يهيؼ قيمة لمشركة الذي يسػاعد فػي إدارة المخػاطر مػف قػ ع
أنشطة اهتياؿ تؤدي لمفشؿ المادي .
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دراسة ( ،) Rahmatika , 2014بعنوان :

" The Impact of Internal Audit Function Effectiveness on Quality of Financial
Reporting and its Implications on Good Government Governance Research on
Local Government Indonesia ".

"تــأثير فعاليــة وظيفــة التــدقيق الــداخمي عمــى جــودة التقــارير الماليــة وانعكاســاتيا عمــى أبحــاث

الحوكمة الحكومية في الحكومات المحمية في أندونيسيا" .

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى اختبػػار تػػأ ير التػػدقيؽ الػػداخمي عمػػى ج ػ دة التقػػارير الماليػػة تأ يرىػػا

عمػػى ه كمػػة الشػػركات فػػي اند نيسػػيا ،لتهقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة تػػـ إعػػداد قائمػػة استقصػػاء زعػػت

عم ػى 70هػػدة مهميػػة م زعػػة عمػػى  7هك مػػات مهميػػة ،قػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة أنػػو ال ي جػػد

اختالؼ ميـ بيف فعالية التدقيؽ الداخمي ج دة التقػارير الماليػة ه كمػة الشػركات الفعالػة فػي 7
ه ػػدات هك مي ػػة مهمي ػػة ف ػػي اند نيس ػػيا أف الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي ل ػػو ت ػػأ ير مي ػػـ عم ػػى تطبي ػػؽ ه كم ػػة

الشركات أف ج دة التقارير المالية ليا تأ ير ميـ عمى ه كمة الشركات الفعالة .
.10

دراسة ( ،) Eulerich ,et,al, 2013بعنوان :

Self-perception of the internal audit function within the corporate governance
system – empirical evidence for the European Union.

"اإلدراك الذاتي لوظيفة المراجعة الداخمية من خالل نظـام حوكمـة الشـركات– تطبيقـاً عمـى أدلـة

من االتحاد االوروبي" .

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية مياـ التدقيؽ الداخمي في إطار ه كمػة الشػركات

ف ػػي االته ػػاد اس ر ب ػػي اايج ػػاد ممخ ػػص هػ ػ ؿ الييك ػػؿ التنظيم ػػي ااجػ ػراءات هػ ػ مي ػػاـ الت ػػدقيؽ

ال ػػداخمي ه ػػمف ىيك ػػؿ ه كم ػػة الش ػػركات م ػػدى التع ػػا ف الم جػ ػ د ب ػػيف الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي لجن ػػة

المراجع ػػة لتهقي ػػؽ ى ػػدؼ الد ارس ػػة ت ػػـ جميػ ػ رد د  3294م ػػف مجمػ ػ ع  26عهػ ػ ف ػػي االته ػػاد
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اس ر ب ػػي ،ت ص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي عب ػػارة ع ػػف آلي ػػة ميم ػػة قاع ػػدة أساس ػػية

ليياكػػؿ ه كمػػة الشػػركات فػػي الشػػركات التابعػػة لػػد ؿ االتهػػاد اس ر بػػي ،أف المراجعػػة الداخميػػة

تعطي قيمة إهافية مف خالؿ إعطاء هم ؿ لممشاكؿ التي ت اجو الشػركات،

المراجعػة الداخميػة

تعتبر عامؿ ق ي في إشراؼ اإلدارة مف خالؿ النظاـ اسهادي ال نائي لممراقبة .

.11

دراسة ( )Yassin , 2012بعنوان:

"The role of internal audit function in corporate governance an empirical study
on commercial banks in Lebanon" :

دور وظيفة المراجعة الداخمية في حوكمة الشركات – دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية في

لبنان .

تيػػدؼ الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى د ر ظيفػػة المراجعػػة الداخميػػة تأ يرىػػا عمػػى ه كمػػة

الش ػػركات ف ػػي البنػ ػ ؾ التجاري ػػة ف ػػي لبن ػػاف د ارس ػػة ك ػػؿ عنص ػػر م ػػف عناص ػػر ه كم ػػة الش ػػركات
التدقيؽ الداخمي م تسميط اله ء عمى درجة تػأ ير ظيفػة التػدقيؽ الػداخمي عمػى جػ دة ه كمػة

الش ػػركات ،لتهقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة ت ػػـ ت زيػ ػ قائم ػػة استقص ػػاء عم ػػى عين ػػة عشػ ػ ائية لمم ػػدققيف
الداخمييف فػي البنػ ؾ التجاريػة فػي لبنػاف مػا عػدا بنػ ؾ اإلسػكاف البنػؾ الػ طني لمتنميػة الصػناعية
السياهية ،مف أىـ نتائج الدراسة ى أف ق ة العالقة بيف التدقيؽ الداخمي الخارجي يعمػؿ عمػى

تهسػيف جػ دة ظيفػة التػػدقيؽ الػداخمي فػي البنػ ؾ التجاريػػة فػي لبنػاف ،أف اسػتقاللية م هػ عية
خبرة المؤىؿ العممي لمتدقيؽ الداخمي تعمؿ عمى تهسيف جػ دة التػدقيؽ الػداخمي فػي البنػ ؾ فػي

لبن ػػاف ،أف ىن ػػاؾ عالق ػػة إيجابي ػػة ب ػػيف جػ ػ دة ظيف ػػة الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي تهس ػػيف جػ ػ دة ه كم ػػة

الشػػركات فػػي البن ػ ؾ التجاريػػة فػػي لبنػػاف ،أ صػػت الد ارسػػة بتهػػييؽ الفج ػ ة بػػيف الشػػركات التػػي
ترغػػب فػػي تػػأخير إعػػداد التقػػارير الماليػػة المتطمبػػات االهتياجػػات التػػي هػػعتيا ىيئػػة اس راؽ

الماليػػة اسردنيػػة ،مػ عمػػؿ المزيػػد مػػف الد ارسػػات فػػي ىػػذا المجػػاؿ مػػف ناهيػػة ت قيػػت إعػػداد نشػػر
التقارير المالية سنو ميـ جداً لممست مريف المشرعيف صناع الق ارر .

 1.11تعقيب عمى الدراسات السابقة :


أكدت نتائج بعض الدراسات السابقة أف ج دة أداء استقاللية م ه عية خبرة تأىيؿ
المراجعيف الداخمييف عممياً مينياً يعمؿ عمى تهسيف ج دة المراجعة الداخمية مما يهسف
مف ج دة فاعمية ه كمة الشركات .



أك ػػدت نت ػػائج بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة أف فاعمي ػػة المراجع ػػة الداخمي ػػة ت ػػؤ ر بقػ ػ ة عم ػػى
السياسػػات المتعمقػػة بالرقابػػة الداخميػػة ممػػا يسػػاعد فػػي إدارة المخػػاطر زيػػادة قيمػػة الشػػركة
مما يؤدي إلى تعزيز ه كمة الشركات .
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أف ج ػ ػ دة اإلفصػ ػػاح الشػ ػػفافية فػ ػػي التقػ ػػارير الماليػ ػػة يػ ػػؤدي إلػ ػػى تفعيػ ػػؿ آليػ ػػات ه كمػ ػػة



بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة اىتم ػػت بمفيػ ػ ـ ه كم ػػة الجامع ػػات أ رى ػػا عم ػػى كف ػػاءة اسداء



تميزت تفردت الدراسة الهالية عف الدراسات البه ث السابقة في اآلتي :

الشركات.

التنظيمي ع ائؽ تطبيقيا في الجامعات سبؿ التػمب عمييا أيهاً .

أ .تيدؼ الدراسة إلى إيهاح أسس مبادئ ه كمة الشركات مف ـ ه كمة الجامعات.

ب .ت هح الدراسة ما استقر عميو مفي ـ د ر المراجعة الداخمية في شفافية التقػارير الماليػة
اإلدارية م تفعيؿ إدارات المراجعة الداخمية في الجامعػات مػا يجػب أف يكػ ف فػي ظػؿ

ه كمػػة الجامعػػات ذلػػؾ بيػػدؼ اقت ػراح آليػػات لتفعيػػؿ المراجعػػة الداخميػػة ىػػذا اليػػدؼ لػػـ
يتهقؽ في الدراسات السابقة .

ت .تميزت الدراسة بأنيا اختارت مجتم العينة مف جامعات عامة هك مية خاصة .

ث .تهميػػؿ أ ػػر تطبيػػؽ ه كمػػة الجامعػػات فػػي قطػػاع التعمػػيـ ( قطػػاع خػػدمي ) ،متطمبػػات
تط ير اق المراجعة الداخمية بػرض هبط اسداء المالي اإلداري .

 1.12مصطمحات الدراسة :

فيما يمي أىم المصطمحات ذات العالقة بموضوع الدراسة وىي :

 .1المراجعة الداخمية : Internal audit
أنيػا نشػػاط مسػػتقؿ

م هػ عي يقػػدـ تأكيػػدات

خػػدمات استشػػارية بيػػدؼ إهػػافة قيمػػة

لممؤسسػػة تهسػػيف عممياتيػػا ،يسػػاعدىا النشػػاط فػػي تهقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة مػػف خػػالؿ إتبػػاع
أسم ب منيجي

منظـ لتقييـ

تهسيف فعالية عمميات اله كمة

إدارة المخاطر الرقابة .

 .2حوكمة الشركات corporate governance
أنيا مفي ماً شامالً يتهمف مجم عة مف النظـ المعايير الق اعد اإلجراءات التي يمكف

بيدؼ تقنيف تنظيـ العالقة بيف إدارة الشركة بيف كافػة الجيػات ذات الصػمة التػي تتعامػؿ معيػا
عمى النه الذي يهمي يهافظ عمى الهق ؽ يؤدي ال اجبات.
 .2حوكمة الجامعات universities governance
أني ػػا مجم ع ػػة المع ػػايير نظ ػػـ الجػ ػ دة التمي ػػز الت ػػي تهك ػػـ أداء الجامع ػػات ،بم ػػا يهق ػػؽ

سالمة الت جيات ،صهة التصرفات ،نزاىة السم كيات ،بما يهمف تهقيؽ الشفافية المساءلة
المشاركة مف قبؿ جمي اسطراؼ ،تػميػب مصػمهة الجامعػة عمػى المصػالح الفرديػة ،بمػا يػؤدي

إلى تط ير اسداء هماية مصالح جمي اسطراؼ ذات العالقة المباشرة غير المباشرة بالجامعة
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ىػػي تقػ ـ عمػػى تطبيػػؽ القػ انيف التشػريعات

معػػايير التميػػز عمػػى كػػؿ مك نػػات الجامعػػة عمػػى

أساس مف الشفافية المساءلة الشػراكة ،بمػا يهقػؽ مصػمهتيا همايػة مصػالح كػؿ مػف لػو عالقػة
بيا .

 1.13خطة الدراسة :
تتك ف الدراسة مف ستة فص ؿ :
 الفصل األول  :اإلطار العام لمدراسة :
 الفصل الثاني  :اإلطار النظري والفكري لممراجعة الداخمية
 الفصل الثالث  :حوكمة الشركات وحوكمة الجامعات
 الفصل الرابع  :منيجية الدراسة

 الفصل الخامس  :تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 الفصل السادس  :النتائج والتوصيات .
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الفصن الثاني
املراجعــــة الداخميــــة
انًبوث األًل  :اإلطار انًفاىًًٍ نهًراخب انداخهٍ
 2.1.1يمدي
 2.1.2تبرٌف انًراخب انداخهٍ
 2.1.3انتءٌر انتارٌ ً ً نًٌ ًظٍف انًراخب انداخهٍ
 2 .1.4عٌاي م تءٌر انًراخب انداخهٍ
 2.1.5األىداف األلالٍ نٌظٍف انًراخب انداخهٍ
 2-1-6أىًٍ انًراخب انداخهٍ :
انًبوث انثانً  :اإلطار انفكري نهًراخب انداخهٍ
 2.2.1يمدي :
 2.2.2أًال  :اإل ارط ًانرلاب انداخهٍ :
 2.2.3ثانٍا :انً اطر اننسبٍ نألنشء انً تهف ( ًر انًراخبي انداخهٍي فيً
إ ارط انً اطر )
 2.2.4ثانثا  :التمالنٍ انًراخب انداخهٍ :
 2.2.5يباٌٍر انًراخب انداخهٍ

المبحث األول

اإلطار المفاىيمي لممراجعة الداخمية
 2.1.1مقدمة :

شيد العالـ خالؿ السن ات اسخيرة العديد مف التػيرات المتم مة في التط رات االقتصادية

المعم ماتيػ ػػة الته ػ ػ الت الييكميػ ػػة فػ ػػي أشػ ػػكاؿ الممكي ػ ػة لمشػ ػػركات انفصػ ػػاؿ الممكيػ ػػة عػ ػػف اإلدارة
عممي ػػات الخصخص ػػة انيي ػػار كبري ػػات الش ػػركات ف ػػي الع ػػالـ ،أدى ذل ػػؾ إل ػػى ه ػػر رة االىتم ػػاـ

بتطػ ير د ر المراجعػػة الداخميػػة كػػأداة رقابيػػة تهػػمف قػػدرة المؤسسػػات عمػػى م اكبػػة التػيػرات التػػي
تس د العالـ كما ازدادت الهاجة إلى دعـ المراجعة الداخمية إلى ه كمة الشركات ذلؾ باعتبارىا

مف أسس اله كمة المه رية ،أيها العمؿ بفاعمية لدراسة تق يـ نظاـ الرقابة الداخمية الفعاؿ م

إدارة المخاطر بكؼء ،لقد اقتصرت المراجعة الداخمية في بادئ اسمر عمى المراجعة المهاسبية
اسداء المالي لممنشأة لكف التط رات الهدي ػة كبػر هجػـ المنظمػات هاجػة أصػهاب المصػالح

في المنشػأة لالطمئنػاف عمػى نتػائج اسعمػاؿ ،أصػبح مػف الهػر ري ت سػي نطػاؽ عمػؿ المراجعػة

الداخميػػة ليشػػمؿ مراجعػػة اسداء اإلداري كفػػاءة فعاليػػة اسسػػاليب الرقابيػػة مراجعػػة مػػدى الت ػزاـ
العػامميف بػػالنظـ اإلداريػػة القػ انيف المػ ائح بنػػاءا عمػى ذلػػؾ تطػ رت المراجعػة الداخميػػة مػػف مجػػرد

نش ػػاط تقييم ػػي تقمي ػػدي إل ػػى نش ػػاط استش ػػاري مه ػػيؼ لمقيم ػػة ( س ػػعيد ،)135: 2013 ،هي ػػث
أص ػػبهت أداة ش ػػاممة لمفه ػػص التقي ػػيـ سس ػػاليب الرقاب ػػة اادارة العممي ػػات لممنش ػػأة اام ػػداد اإلدارة
بالمعم مات أصبهت أيها أداة اتصاؿ بػيف المسػت يات اإلداريػة لتقػديـ خػدماتيا االستشػارية فػي
التقييـ تهسيف الج دة ( سر ر. ) 18 : 2014 ،

 2.1.2تعريف المراجعة الداخمية :

عرفيػػا معيػػد الم ػراجعيف الػػد لييف عمػػى أنياةنشػػاط مسػػتقؿ

م ه ػ عي يقػػدـ تأكيػػدات

خدمات استشارية بيدؼ إهافة قيمة لممؤسسة تهسػيف عممياتيػا ،يسػاعدىا النشػاط فػي تهقيػؽ
أى ػػداؼ المؤسس ػػة م ػػف خ ػػالؿ إتب ػػاع أس ػػم ب منيج ػػي

اله كمة

م ػػنظـ لتقي ػػيـ

تهس ػػيف فعالي ػػة عممي ػػات

إدارة المخاطر الرقابةة .

ىذا التعريؼ يهت ي عمى مهاميف عدة كما يراىا (:) Pickett ,2006: 109-110

 .1مفي ـ االستقالؿ ى أمر أساسي لممراجعة الداخمية سداء مياميا لتك ف ذات فائدة ااال
سيك ف ىناؾ خمؿ في نشاط المراجعة الداخمية ال تخه لمعايير المراجعة الداخمية .
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 .2مفيػ ـ تأكيػػدي استشػػاري ىػػذا يشػػير إلػػى تهػ ؿ جػػذري فػػي د ر المراجعػػة الداخميػػة

تقديميا المشػ رة المسػاعدة لػإلدارة بطريقػة تناسػب كػؿ مػدير هسػب الهاجػة اسخػذ فػي

االعتبار أ ر المخاطر ت فير الهمانات اله ابط لمتصدى لممخاطر .

 .3مفيػ ـ إهػػافة قيمػػة يعنػػي فيػػـ المراجعػػة الداخميػػة الهتياجػػات المنشػػأة أىػػداؼ مهػػددة
ىي الميزة التي ينبػي أف تق د عممية المراجعة الداخمية .

 .4تسػ ػػاعد المراجعػ ػػة الداخميػ ػػة عمػ ػػى تهسػ ػػيف عمميػ ػػات المؤسسػ ػػة " مسػ ػػاعدتيا فػ ػػي تهقيػ ػػؽ
أىدافيا.

 .5مفي ـ النظاـ االنهباط ى مجم عة اههة مف المعػايير تهػ ي مبػادئ ت جيييػة مػف
اجؿ أفهؿ الممارسات المينية .

 .6مفي ػ ـ التقيػػيـ التهسػػيف الفاعميػػة ى ػ اسػػتخداـ التقنيػػات الهدي ػػة بكػػؿ هياديػػة مينيػػة
بشكؿ كؼء فعاؿ إلعطاء نتائج م قة .

 .7مفيػ ػ ـ إدارة المخ ػػاطر الرقاب ػػة الداخمي ػػة اله كم ػػة ى ػػي اسس ػػس الت ػػي ته ػػمف نج ػػاح
المنشأة في ظؿ ترابط ىذه المفاىيـ .

عرفيػا ( جػدي  )215 : 2010 ،بأنيػا ةتخػتص بفهػص تقيػيـ اسنشػطة التنظيميػة

بص رة مستقمة لم ق ؼ عمى مدى كفاءة فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية ج دة اسداء في اسنشطة
التنظيمية

التقرير بذلؾ لإلدارة العميا التي تمقى الهرر عمى أ جو الهػعؼ ال ػػرات الم جػ دة

كذلؾ أ جو الق ة الكفاءة

مالئـ

الفاعميةة.

عرفيػػا ( ) Petrascu , 2010 :6بأنيػػا ةمينػػة تعتمػػد عمػػى إطػػار مػػرف
ق اعد تهكـ طبيعة القطاعات في كؿ منظمةة .

معػػر ؼ

عرفيػ ػػا ( نصػ ػػر شػ ػػهادة  )176 : 2006 ،بأنيػ ػػا ةأهػ ػػد أد ات الرقاب ػػة الداخميػ ػػة التػ ػػي
تسػػاعد اإلدارة فػػي متابعػػة

مراقبػػة كافػػة عمميػػات

أنشػػطة المشػػر ع يق ػ ـ بيػػا م ظػػؼ مسػػتقؿ

بالمشر ع ،بهيث يتب إدارة المراجعة الداخمية التابعة لمجمس اإلدارةة
عرفيا ( الصهف

سرايا ) 186: 2004 ،بأنيا ةنشاط تقييمي مسػتقؿ داخػؿ المشػر ع

بػرض فهص تهقيػؽ النػ اهي المهاسػبية الماليػة غيرىػا مػف نػ اهي أنشػطة التشػػيؿ لممشػر ع
ذلؾ لخدمة اإلدارة في ظيفتيا الرقابية فيي تعتبر سيمة رقابية في خدمة اإلدارة.

عرفيػػا ( سػػالمة  ) 29 : 2010 ،بأنيػػا ةنشػػاط تقييمػػي مسػػتقؿ ينشػػأ داخػػؿ المؤسسػػة

لتدقيؽ العمميات كخدمة لإلدارة ى

سيمة رقابية تعمؿ عمى قياس

اسخرى.
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تقيػيـ فعاليػة رسػائؿ الرقابػة

عرفيا ( )sawyer,2003:8بأنياة تقييـ م ه عي منيجي مف قبؿ المدققيف الداخمييف

اله ابط داخؿ المنظمة لتهديد :
 .1المعم مات المالية

التشػيمية التي يعتمد عمييا .

 .2تقميؿ الخطر عمى المنظمة.
 .3الم ائح الخارجية

الداخمية

السياسات

اإلجراءات المتبعة .

 .4المعاير المعم ؿ بيا المتفؽ عمييا .
 .5تهقؽ أىداؼ المنظمة بشكؿ فعاؿ .
 .6استخداـ م ارد المنظمة بكفاءة .
مستقؿ

عرفيا المعيد الفرنسي لممراجعة

الرقابػة الداخميػة ) )IFACI , 2016عمػى أنياةنشػاط

م ه عي ييدؼ عمى إعطاء همانات لممؤسسة عف درجة تهكميا في العمميات التي
المسػػاعدة فػػي خمػػؽ قيمػػة مهػػافة ىػػي تسػػاعد

تق ػ ـ بيػػا م ػ تقػػديـ نصػػائح فييػػا يفهػػص ذلػػؾ

المنظمة تهقيؽ أىدافيا مف خالؿ تقييـ ،مف خالؿ نيج منظـ منيجي ،عمميات إدارة المخاطر
اله ابط ،مبدأ ه كمة الشركات ،تقديـ مقترهات لتعزيز كفاءتيا .ة

عرفيػػا ( العشػػما ي ) 255: 2006 ،بأنيػػا مجم عػػة مػػف أنظمػػة تنشػػئيا اإلدارة لمقيػػاـ

بخػػدمتيا فػػي تػػدقيؽ العمميػػات القي ػ د بشػػكؿ مسػػتمر لهػػماف دقػػة البيانػػات المهاسػػبية التأكػػد مػػف
االهتياطػػات المتخػػذة لهمايػػة أص ػ ؿ ممتمكػػات المشػػر ع مػػف فػػي التهقػػؽ مػػف إتبػػاع الم ػ ظفيف

لمسياسػ ػػات الخطػ ػػط اإلج ػ ػراءات اإلداريػ ػػة المرس ػ ػ مة ليػ ػػـ فػ ػػي قيػ ػػاس صػ ػػالهية تمػ ػػؾ الخطػ ػػط
السياسػػات جمي ػ

سػػائؿ الرقابػػة اسخػػرى فػػي أداء أغ ارهػػيا اقت ػراح التهسػػينات الػػالزـ إدخاليػػا

عمييا ذلؾ ليصؿ المشر ع لدرجة الكفاية اإلنتاجية القص ى .

يػػرى الباهػػث أف المراجعػػة الداخميػػة ىػػي نشػػاط مسػػتقؿ يػػؤدي خػػدمات تأكيديػػة مش ػ رة

لإلدارة بيدؼ إهافة قيمة لم هدة االقتصادية مف خالؿ الجػ دة فػي إدارة المخػاطر تقيػيـ تقػ يـ

نظاـ الرقابة الداخمية لم ص ؿ إلى التطبيؽ اسم ؿ له كمة الشركات .

 2.1.3التطور التاريخي و نمو وظيفة المراجعة الداخمية :

ظيػػرت الهاج ػػة لممراجعػػة الداخمي ػػة نتيجػػة ت ازي ػػد ع ػػدة ع امػػؿ مني ػػا كبػػر هج ػػـ ال ه ػػدات

االقتصػػادية ظي ػ ر الهاجػػة الماسػػة لمن ػ هػػد ث هػػاالت الػػػش

االخػػتالس

هػػد ث هػػاالت

اإلفالس لذلؾ ظيرت المراجعة الداخمية كي تقدـ كافػة التأكيػدات سصػهاب المصػالح فػي ال هػدة
االقتصادية عمى أف جمي العمميات التشػيمية اإلدارية بطريقة مالئمة بإهافة التأكيدات لمم ارجػ

الخػػارجي عمػػى عدالػػة القػ ائـ الماليػػة  ،مػ ظيػ ر نظريػػة ال كالػػة
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انفصػػاؿ الممكيػػة عػػف اإلدارة

ظي ر الشركات الهػخمة مػ تطػ ر المجػاؿ اإلداري م ػؿ التهقػؽ

تقسػيـ العمػؿ

الالمركزيػة

في نشاط المهاسبة في فر ع الشركات  ،لذلؾ تطػ رت المراجعػة الداخميػة تطػ ار ممم سػا لػـ تعػد
ميمتيػػا فػػي مراجعػػة العمميػػات الماليػػة بػػؿ تط ػ رت ظيفتيػػا

مفي ميػػا

أىػػدافيا

اتسػػعت

ش ػػممت تقي ػػيـ م ػػدى فاعميػ ػة س ػػائؿ الرقاب ػػة لتش ػػمؿ التقي ػػيـ الش ػػامؿ لكاف ػػة اسنش ػػطة التنظيمي ػػة
التشػيمية مف أىـ مياـ المراجعة الداخمية ( جدي . )212: 2010 ،

كمػػا قسػػـ ( سػػر ر ) 20 : 2014 ،التط ػ ر فػػي مفي ػ ـ المراجعػػة الداخميػػة إلػػى ػػالث

مراهؿ ىي :

 .1مرحمة التوكيد اإلداري والمحاسبي :
هيػػث أف د ر المراجعػػة الداخميػػة فػػي ىػػذه المرهمػػة ى ػ الفهػػص التهقػػؽ التقيػػيـ المػػالي

المهاسػ ػػبي تقيػ ػػيـ مػ ػػدى االلت ػ ػزاـ بػ ػػنظـ الرقابػ ػػة الداخميػ ػػة دقػ ػػة البيانػ ػػات المعم مػ ػػات االلت ػ ػزاـ

بالسياسات اإلجراءات التي تهقؽ الكفاية اإلنتاجية القص ى .

 .2مرحمة التوكيد الشامل :

ى ػ التهقػػؽ التقيػػيـ الرقابػػة لكافػػة أنشػػطة المنشػػأة ،تن عػػت أنشػػطة المراجعػػة الداخميػػة

لتشمؿ المراجعة المالية التشػيمية البيئية

 .3مرحمة التوكيد والبناء :

االجتماعية .

فػػي ىػػذه المرهمػػة تبنػػت المراجعػػة الداخميػػة كمينػػة مػػدخؿ القيمػػة المهػػافة فػػي أداء د رىػػا
كنشاط تأميني استشاري لممست يات اإلداريػة المختمفػة لتهسػيف مسػت ى الجػ دة فػي اسداء بيػدؼ
إهافة قيمة هقيقية لممنشأة ى الد ر االستراتيجي لممراجعة الداخمية .

 2 .1.4عوامل تطور المراجعة الداخمية :

إف الد ر الذي تق ـ بػو المراجعػة الداخميػة فػي إدارة ال هػدة االقتصػادية مػف خػالؿ تػدعيـ

الرقابة الداخمية ك نيا أداة رقابية فعالة ترف ج دة اسعماؿ تقييـ اسداء المهافظػة عمػى أصػ ؿ

ال هػػدة االقتصػػادية لػػذلؾ كانػػت ىنػػاؾ ع امػػؿ عػػدة أدت إلػػى تط ػ ر المراجعػػة الداخميػػة أال ىػػي(
جرب ع: )20: 2008 ،

 .1كبر هجـ المنشأة تعدد عممياتيا .

 .2اه ػ ػػطرار اإلدارة إل ػ ػػى تفػ ػ ػ يض الس ػ ػػمطات المس ػ ػػئ ليات إل ػ ػػى بع ػ ػػض اإلدارات الفرعي ػ ػػة
بالمؤسسة .

 .3هاجة اإلدارة إلى بيانات دقيقة لرسـ السياسات التخطيط اتخاذ الق اررات .

 .4هاجة إدارة المؤسسة إلى هماية صيانة أم اؿ المؤسسة مف الػش السرقة اسخطاء .
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 .5تط ر إجراءات المراجعة مف تفصيمية كاممة إلى أسم ب العينة اإلهصائية
وقد أضاف ( العشماوي ) 266: 2006 ،عمى ما سبق :
 .1خدمات قائية لمتأكد مف ج د همايػة كافيػة ل صػ ؿ همايػة السياسػات اإلداريػة مػدى
االلتزاـ بيا.

 .2خدمات تق يميػة لمتأكػد لقيػاس تقػ يـ فاعميػة نظػـ الرقابػة ااجراءاتيػا فػي المشػر ع مػدى
االلتزاـ بالسياسات اإلدارية الم ه عية .

 .3خػػدمات بنػػاءة لتقػػديـ االقت ارهػػات التهسػػينات الالزمػػة عمػػى اسنظمػػة الم ه ػ عة داخػػؿ
المشر ع.

 .4المراجعػ ػػة الداخميػ ػػة تجنػ ػػب المنشػ ػػاة التكػ ػػاليؼ المرتفعػ ػػة الماديػ ػػة الزمنيػ ػػة لتنفيػ ػػذ عمميػ ػػة
المراجعة الخارجية بينما يمكف لممراج الػداخمي سف يقػ ـ بيػذه الميمػة خػالؿ جػ ده فػي

المنشأة تدقيؽ كافة العمميات المالية التشػيمية عمى مػدار العػاـ اسمػر الػذي يػؤدي إلػى

تقميؿ تكاليؼ المراجعة الخارجية .

بينمػػا أفػػاد (  ) Suleiman , 2015 : 25بأأ

المراجعػػة الداخميػػة تكمػػف فػػي أنيػػا

اسمػػيف المسػػئ ؿ عػػف التهقػػؽ مػػف خػػرؽ اله ػ ابط المخالفػػات كشػػؼ االهتيػػاؿ الخطػػأ الػػػش
تعتبر العم د الفقػري سعمػاؿ المنشػأة سنيػا تسػاعد عمػى تهقيػؽ اسىػداؼ المرسػ مة التأكػد مػف

االستخداـ الفعاؿ الكؼء لمم ارد ىي بم ابة رادع لمم ظفيف لمراغبيف فػي االهتيػاؿ

تقيػيـ إدارة

المخاطر نظاـ الرقابة الداخمية لممنشأة م التأكد مػف امت ػاؿ المػ ظفيف لكافػة القػ انيف المعػايير

مػ ػ إط ػػالع أص ػػهاب المص ػػالح بكف ػػاءة العممي ػػات التش ػػػيمية المالي ػػة مػ ػ التهق ػػؽ م ػػف اسصػ ػ ؿ،
التهقػػؽ ممارسػػة اسػػتعراض اإلج ػراءات القان نيػػة ال اجبػػة م ػ التقيػػيـ الػػد ري لمم ػ ظفيف معرفػػة

مناطؽ الق ة الهعؼ في المنشأة.

بينما بيف ( ) Arena,et,al.2006:275أف الفهائح المالية االنييارات التػي هصػمت

في الك ير مف الشركات أشيرىا شركة أنر ف شركة رلدك ـ التي بينت هعؼ أنظمة الرقابة

الداخمية .

كما بي ( ) Ramamoorti,2004 :9أ قيام بعض البورصات العالمية باشتراط وجود
وظيفة المراجعة الداخمية في الشركة هػمف شػر ط التػرخيص بيػا بتػدا ؿ أسػيميا هػمف ب رصػة
اس راؽ الماليػػة ف ػػي ني يػ ػ رؾ ،أف تؤس ػػس ته ػػافظ عم ػػى ظيف ػػة المراجع ػػة الداخمي ػػة خاص ػػة بي ػػا
مسػػتقمة لتز يػػد اإلدارة لجنػػة المراجعػػة بػػالتقييـ المسػػتمر لعمميػػات إدارة المخػػاطر نظػػاـ الرقابػػة

الداخمية بالشركة .
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 2.1.5األىداف األساسية لوظيفة المراجعة الداخمية :
تيدؼ المراجعة الداخمية لفهص تقييـ اسنشطة التنظيمية بصػ رة مسػتمرة لم قػ ؼ عمػى

مدى كفاءة فعالية الرقابة الداخمية بجػ دة اسداء فػي اسنشػطة التػي يقػدميا مػدير قسػـ المراجعػة
الداخمية

الذي يسمط اله ء عمى أىـ ال ػرات

أ جو الهعؼ

الفاعمية ،لذلؾ تمخص كالتالي ( جدي : )11 : 2010 ،
 .1اختبار

تقييـ نظاـ الرقابة مف خالؿ تطبيؽ الرقابة المالية

الق ة في مجاالت الكفاءة
المهاسبية

التشػيمية.

 .2مدى مالئمة اإلجراءات المهاسبية المتبعة في ال هدة االقتصادية مدى ق تيػا فاعميتيػا
لهماية اسص ؿ .

 .3القياـ بالت صيات لعمؿ التهسينات اإلصالهات عمى كافة ن اهي ال هدة االقتصادية.

 .4التأكد مف أف ىناؾ كفاءة عالية في استخداـ كافة م ارد ال هدة االقتصادية ،ااظيػار أي
انهرافات عف المعايير الم ه عة

القياـ بالتهميػؿ ت صػيؿ ذلػؾ لػإلدارة بفرصػة اتخػاذ

الق اررات الصهيهة .

 .5تقي ػػيـ اسداء الم ػػالي اإلداري التش ػػػيمي ف ػػي ال ه ػػدة االقتص ػػادية التأك ػػد م ػػف ج دت ػػو ف ػػي
ال ص ؿ إلى أىداؼ ال هدة االقتصادية .

 .6التأكػػد مػػف درجػػة الت ػزاـ العػػامميف بال هػػدة االقتصػػادية مػػف تنفيػػذ المخططػػات السياسػػات
الق انيف اإلجراءات التي تؤ ر عمى أعماؿ ال هدة االقتصادية .

كما بينت (  ) Petrascu, 2015:240أن أىداف المراجعة الداخمية :
 .1عمػػؿ كافػػة اإلج ػراءات
الم ائح

الق انيف .

 .2تقي ػػيـ عم ػػؽ اإلدارة

العمميػػات لهػػماف امت ػػاؿ ال هػػدة االقتصػػادية لكافػػة الق اعػػد

الرقاب ػػة اإلداري ػػة م ػػف أج ػػؿ إ ازل ػػة أي مخالف ػػات تص ػػدر ع ػػف نظ ػػاـ

المراجعة .

 .3تقديـ الدعـ لتنمية المينيػة فػي ال هػدة االقتصػادية عػف طريػؽ االجتماعػات
الند ات

الد رات .

 .4مراجعة فعالية اسداء

إيجاد أفهؿ الهم ؿ الفعالة

م ػػف هي ػػث اسداء اإلداري

الم ؽ بيا فػي ال قػت المناسػب

اسداء التش ػػػيمي مػ ػ مراجع ػػة دق ػػة المعم م ػػات

عمييا.
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المػؤتمرات

المهافظ ػػة

أهاؼ ( مهمد

آخر ف  ) 19:2015 ،أف أىـ ىدفيف رئيسية لممراجعة الداخمية ىما :

 .1التقيػ ػػيـ الػ ػػد ري لمسياسػ ػػات المهسػ ػػابية الماليػ ػػة التأكػ ػػد مػ ػػف أنيػ ػػا تسػ ػػير فػ ػػؽ الخطػ ػػط
الم ه عة د ف انهراؼ أ خمؿ .

 .2التقييـ الد ري لمسياسات
تهسينيا

اإلجراءات التنفيذية المتعمقة بيا

تط يرىا لتهقيؽ أعمى كفاءة إدارية .

بيف (

إبداء الرأي هياليا بفرصة

أف أىداؼ المراجعة الداخمية:

 .1التأكػػد مػػف االلتػزاـ بػػالق انيف المػ ائح كيػػدؼ اسػػتراتيجي لممؤسسػػة مػ تقػػديـ تقيػػيـ مسػػتقؿ
لالمت اؿ االلتزاـ بيذه القػ انيف المػ ائح أال ىػ االلتػزاـ بالمتطمبػات القان نيػة التنظيميػة

الخارجيػ ػػة،

الممارسػ ػػات المينيػ ػػة العالقػ ػػات التعاقديػ ػػة م ػ ػ الشػ ػػركاء العمػ ػػالء جمي ػ ػ

المبادئ الداخمية الت جييية التعميمات .

 .2مص ػػداقية التق ػػارير المالي ػػة الت ػػي ته ػػمف دق ػػة م قي ػػة إع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة هس ػػب
المتطمبػػات التنظيميػػة القان نيػػة أف جمي ػ العمميػػات فػػي المنشػػأة قػػد تػػـ إدراج معم ماتيػػا
المالي ػػة اإلفص ػػاح عني ػػا لي ػػتمكف المس ػػت مر ف ال ػػدائن ف م ػػف اس ػػتخداميا لفي ػػـ ال هػ ػ

الهالي لممنظمة .

 .3التأكد مف الكفاءة التشػيمية الربهية م الهفاظ عمى اله ابط الداخميػة لممنشػأة لهػماف
الكفػػاءة التشػػػيمية ى ػ الميمػػة التنظيمي ػة لممراجعػػة الداخميػػة التػػي يمكػػف أف تسػػاعد فػػي
تطػ ير تقيػػيـ اسداء لػػذلؾ ينبػػػي عمػػى المراجعػػة الداخميػػة االنخ ػراط فػػي رصػػد المخػػاطر
لجمي ال هدات العمميات التي ىي جزء مف عممية المراجعة م

تهديد د ارسػة ع امػؿ

الخطر في كػؿ عمميػات المنشػأة مػ تقيػيـ الرقابػة الداخميػة لممنشػأة كمؤشػر لػ داء داخػؿ

المنشأة .

ذكر (  )Sulanjaku and Todri , 2015أنو عمػى مػدى سػن ات هػدث تػيػر فػي

ميػػاـ المراجعػػة الداخميػػة بسػػرعة مػػف الػػد ر التقميػػدي إلػػى د ر إدارة المخػػاطر الكميػػة عػػف طريػػؽ
إهافة قيمة لممنشأة مف هيث:

 .1هػ ػ الهػ ػ ابط اإلداري ػػة ى ػػي الي ػػدؼ الرئيس ػػي لممنظم ػػة هي ػػث ي ػػتـ ته ػػميف كاف ػػة الخط ػػط
السياس ػ ػػات اإلج ػ ػ ػراءات الممارس ػ ػػات التػػ ػػي تهتاجي ػ ػػا اإلدارة لص ػ ػػن القػ ػ ػرار تهقي ػ ػػؽ أىػػ ػػداؼ

المنظمات.

 .2ه ػ ػ ػ اله ػ ػ ػ ابط المهاسػ ػ ػػبية ىػ ػ ػػي اإلج ػ ػ ػراءات ال ػ ػ ػػائؽ التػ ػ ػػي ت ػ ػ ػرتبط بهمايػ ػ ػػة اسص ػ ػ ػ ؿ
م قيػػة البيانػػات الماليػػة اإلفصػػاح العػػادؿ ليػػا فػػي التقػػارير الد ريػػة تت ازيػػد مسػػؤ ليات المػػدقؽ
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الداخمي م تط ر االقتصاد اسعماؿ هيث فهص الهسػابات لتهديػد دقتيػا م قيتيػا مراجعػة

سياسػػات عمميػػات ااج ػراءات الشػػركة التػػي تتفػػؽ م ػ الت قعػػات المعػػايير،

ه ػ برمجػػة نظػػاـ

المهاسػػبة الكػػافي كافػػة أشػػكاؿ الرقابػػة الفعالػػة ،تقػػديـ المشػ رة لػػإلدارة فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتػيرات فػػي
االقتصاد

اإلشراؼ عمى سير عمميات المنشأة .

لق ػػد أجمػ ػ الب ػػاه ف عم ػػى أف أى ػػداؼ المراجع ػػة الداخمي ػػة تكم ػػف ف ػػي تقي ػػيـ نظ ػػاـ الرقاب ػػة

الداخمية سي هدة اقتصادية م تقييـ كفػاءة اسداء المػالي اإلداري الربهيػة باإلهػافة لالمت ػاؿ

لمقػ انيف الداخميػػة الخارجيػػة اإللتػزاـ بكافػػة التعميمػػات التعاقػػدات مػ إتبػػاع المصػػداقية فػػي نشػػر
التقارير المالية اإلدارية بهيػث يكػ ف هػماف لالسػتخداـ اسم ػؿ لممػ ارد الهفػاظ عمييػا مػف سػ ء

االستعماؿ الػش االختالس .

 2-1-6أىمية المراجعة الداخمية :

تأتي أىمية المراجعػة الداخميػة مػف الػد ر الػذي تقػ ـ بػو فػي إدارة ال هػدة االقتصػادية مػف

خالؿ تدعيـ الرقابة الداخمية

م ظي ر هاالت إفالس الشركات فشميا ظي ر نظريػة ال كالػة

التػيرات في البيئة التنظيمية التي تعمؿ بيا المؤسسات تأتي أىمية المراجعة الداخمية ك نيا أداة

رقابية فعالة ترف ج دة اسعماؿ تقييـ اسداء المهافظة عمى أص ؿ ال هػدة االقتصػادية  .لػذلؾ

ظيػػرت تط ػ رت أىميػػة المراجعػػة الداخميػػة ( العشػػما ي : ) 266: 2006 ،أف أىميػػة المراجعػػة
الداخمية تكمف في أنيا :

 .1خدمات قائية لمتأكد مف ج د همايػة كافيػة ل صػ ؿ همايػة السياسػات اإلداريػة مػدى
االلتزاـ بيا.

 .2خدمات تق يميػة لمتأكػد لقيػاس تقػ يـ فاعميػة نظػـ الرقابػة ااجراءاتيػا فػي المشػر ع مػدى
االلتزاـ بالسياسات اإلدارية الم ه عية .

 .3خػػدمات بنػػاءة لتقػػديـ االقت ارهػػات التهسػػينات الالزمػػة عم ػى اسنظمػػة الم ه ػ عة داخػػؿ
المشر ع.

 .4المراجعػ ػػة الداخميػ ػػة تجنػ ػػب المنشػ ػػاة التكػ ػػاليؼ المرتفعػ ػػة الماديػ ػػة الزمنيػ ػػة لتنفيػ ػػذ عمميػ ػػة
المراجعة الخارجية بينما يمكف لممراج الػداخمي سف يقػ ـ بيػذه الميمػة خػالؿ جػ ده فػي

المنشأة تدقيؽ كافة العمميات المالية التشػيمية عمى مػدار العػاـ اسمػر الػذي يػؤدي إلػى

تقميؿ تكاليؼ المراجعة الخارجية .

 .5إف اطالع المراجعيف الداخمييف عمى كافة تفاصيؿ المنشأة تعامميـ م كافة المسػت يات
اإلداريػة ممػػا يػ فر ليػػـ المعم مػات الك يػرة ذات طبيعػػة خاصػة لتكػ ف لػدييـ معرفػػة بكافػػة
عمميات المنشأة المالية التشػيمية مما يسيؿ عممية المراجعة .
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 .6تعتبر المراجعة الداخمية أداة تستخدميا اإلدارة فػي رصػد فعاليػة العمميػات التقيػد بسياسػة
المنشاة مما يتيح لممراجعة الداخمية تق يما م ه عيا اقعيا لمعمميات المختمفة .

 .7التهقػ ػػؽ مػ ػػف دقػ ػػة المعم مػ ػػات ال ػ ػ اردة فػ ػػي التقػ ػػارير الماليػ ػػة م ػ ػ هػ ػػماف تقيػ ػػد ال هػ ػػدات
المهاسػػبية بالتعميمػػات المهػػددة إلعػػداد التقػػارير التػػي يعتمػػد عمييػػا فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات

المستقبمية اإلستراتيجية.

 .8تكم ػػف أىميتي ػػا ف ػػي تز ي ػػدىا لممنش ػػأة بأره ػػية جي ػػدة لمت ػػدريب سفػ ػراد اإلدارة المس ػػتقبمييف
تز يدىـ بالميارات التخطيطية التنظيمية التهميمية الرقابية .

يػػري (  ) Suleiman, 2015أف أىمي ػػة المراجع ػػة الداخمي ػػة تكمػػف ف ػػي أني ػػا اسم ػػيف

المسػػئ ؿ عػػف التهقػػؽ مػػف خػػرؽ اله ػ ابط المخالفػػات كشػػؼ االهتيػػاؿ الخطػػأ الػػػش تعتبػػر
العم ػ ػ د الفقػ ػػري سعمػ ػػاؿ المنشػ ػػأة سنيػ ػػا تسػ ػػاعد عمػ ػػى تهقيػ ػػؽ اسىػ ػػداؼ المرس ػ ػ مة التأكػ ػػد مػ ػػف
االستخداـ الفعاؿ الكؼء لمم ارد ىي بم ابة رادع لمم ظفيف لمراغبيف فػي االهتيػاؿ

تقيػيـ إدارة

المخاطر نظاـ الرقابة الداخمية لممنشأة م التأكد مػف امت ػاؿ المػ ظفيف لكافػة القػ انيف المعػايير
مػ ػ إط ػػالع أص ػػهاب المص ػػالح بكف ػػاءة العممي ػػات التش ػػػيمية المالي ػػة مػ ػ التهق ػػؽ م ػػف اسصػ ػ ؿ،
التهقػػؽ ممارسػػة اسػػتعراض اإلج ػراءات القان نيػػة ال اجبػػة م ػ التقيػػيـ الػػد ري لمم ػ ظفيف معرفػػة

مناطؽ الق ة الهعؼ في المنشأة. .
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المبحث الثاني

اإلطار الفكري لممراجعة الداخمية
 2.2.1مقدمة :

مػ ػ التطػ ػ ر اليائ ػػؿ لهج ػػـ المش ػػر عات االقتص ػػادية كان ػػت الهاج ػػة لممراجع ػػة الداخمي ػػة

لمسػػاعدة اسف ػراد داخػػؿ المنشػػأة لمقيػػاـ بالمسػػئ ليات بدرجػػة عاليػػة مػػف الكفػػاءة ذلػػؾ عػػف طريػػؽ
التهميؿ التقييـ الت صيات المش رة المعم مات التي تتعمؽ باسنشطة التػي تػتـ مراجعتيػا ،لػذلؾ

كانػػت الهاجػػة ل هػ إطػػار فكػػري لممراجعػػة الداخميػػة يهػػدد المبػػادئ اسساسػػية التػػي تهكػػـ المينػػة
م تهديد طبيعة نطاؽ المراجعة الداخمية مف قبؿ اإلدارة لتقييـ المسئ ليات الممقاة عمى عاتقيا.

ل ػػذلؾ ف ػػإف اإلط ػػار الفك ػػري لممراجع ػػة الداخمي ػػة ىػ ػ ذل ػػؾ النظ ػػاـ المتكام ػػؿ م ػػف اسى ػػداؼ
اسساسيات التي يمكف أف تػؤدي إلػى معػايير تهكػـ الممارسػة العمميػة لممراجعػة الداخميػة يتكػ ف

اإلطار الفكري مف الث عناصر ىي ( الصهف ،الس افيري: )235:2004 ،
 .1اإلدارة الرقابة الداخمية .
 .2المخاطر النسبية ل نشطة المختمفة .
 .3استقاللية المراجعة الداخمية .

يمكػف التفصػػيؿ فػػي ىػػذا الجانػػب عػػف كػؿ عنصػػر مػػف العناصػػر المك نػػة لإلطػػار الفكػػري

لممراجعة الداخمية لتتـ عممية الت هيح بالشكؿ الدقيؽ الذي يفسر مدى الترابط بيف تمؾ العناصر

المك نة لإلطار يمكف عرهيا كالتالي :

 2.2.2أوال  :اإلدارة والرقابة الداخمية :

ينبػي فيـ طبيعة العممية اإلدارية في المنشأة التػي يقػ عمػى عاتقيػا التخطػيط التنظػيـ

ت جيػػو اسنشػػطة هيػػث أف التنظػػيـ يمػػزـ تجميػ مػػا يمػػزـ مػػف أفػراد كػ ادر اامكانػػات ماديػػة مػ اد
م ارد ترتيبيا في إطار مف السياسات اإلجراءات المعايير .
أمػػا التخطػػيط في ػ

ه ػ اسىػػداؼ تهديػػد أفهػػؿ الطػػرؽ السػػتخداـ الم ػ ارد العناصػػر

ال ظيفي ػػة بم ػػا يهق ػػؽ تم ػػؾ اسى ػػداؼ ينطػ ػ ي عم ػػى المس ػػت يات الػ ػ الث ىيك ػػؿ يته ػػمف المس ػػت ى
االستراتيجي التكتيكي التنفيذي .

بم ػػا أف اسنش ػػطة داخ ػػؿ المنش ػػأة تكػ ػ ف متداخم ػػة بدرج ػػة عالي ػػة يتطم ػػب جػ ػ د سياس ػػات

معػػايير ااجػػراءات تهكػػـ ىػػذه اسنشػػطة يطمػػؽ عمييػػا الرقابػػة الداخميػػة التػػي تنفػػذ مػػف قبػػؿ مجمػػس
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إدارة الشػػركة اإلدارة التنفيذيػػة

الم ػ ظفيف المصػػممة لت ػ فير تأكيػػد معق ػ ؿ فيمػػا يتعمػػؽ بتهقيػػؽ

اسى ػػداؼ ف ػػي مج ػػاالت مص ػػداقية التق ػػارير المالي ػػة فعالي ػػة كف ػػاءة العممي ػػات االلتػ ػزاـ ب ػػالق انيف
الم ائح المعم ؿ بيا تيػدؼ إلػى تمبيػة اهتياجػات اسطػراؼ المختمفػة م ػؿ اإلدارة العميػا أعهػاء

مجم ػ ػػس اإلدارة المهاس ػ ػػبيف المس ػ ػػتقميف ،الم ػ ػػدققيف ال ػ ػػداخمييف ،مػ ػ ػ ظفي غيرى ػ ػػا م ػ ػػف اسعم ػ ػػاؿ

المشػػرعيف المنظمػػيف الػػذيف لػػدييـ مصػػمهة فػػي الرقابػػة الداخميػػة () Suleiman, 2015 : 3

أيها

يرى ( جدي ) 86 : ،2010 ،أف أىـ أىداؼ الرقابة الداخمية :

 .1هماية اسص ؿ مف االختالس التز ير س ء االستخداـ اإلىماؿ.
 .2الني ض التهفيز لجمي الكفاءات التشػيمية اإلنتاجية .

 .3ت فير الدقة ال قة في البيانات المالية صهة الق ائـ المالية .

 .4التأكد مف صهة السياسات اإلجراءات المعم ؿ بيا في المنشأة .
ومن أىم مقومات نظام الرقابة الداخمية :
أنو مف الهر ري أف يت فر في نظاـ الرقابة الداخمية بعض العناصػر الخصػائص التػي
تؤدي إلى تهقيؽ أىداؼ الرقابة تم ؿ العمػ د الفقػري الػدعائـ المق مػات سي نظػاـ رقػابي قػ ي
فعػػاؿ ( جػػدي ،) 89:2010 ،كمػػا أف السياسػػات التػػي تهػػعيا المنشػػأة لهمايػػة أص ػ ليا مػػف

االختالس بقصد هماف صهة المعم مات التقارير المهاسبية اإلدارية زيػادة الكفػاءة التشػػيمية
تهقي ػػؽ االس ػػتػالؿ اسم ػػؿ لممػ ػ ارد المتاه ػػة ااجػ ػراء تش ػػجي الجميػ ػ عم ػػى االلتػ ػزاـ بالسياس ػػات

اإلدارية التي هعتيا إدارة المنشأة عمى النه التالي ( نصر

أوالً  :ىيكل تنظيمي كفء :

شهاتة:)56 : ،2006 ،

يعتبػػر جػ ػ د ىيك ػػؿ تنظيم ػػي ك ػػؼء ف ػػي أي منشػػأة ىػ ػ أس ػػاس عممي ػػة الرقاب ػػة ،فالييك ػػؿ

التنظيمػػي الكػػؼء ى ػ الييكػػؿ الػػذي يػػتـ تهديػػد المسػػئ ليات السػػمطات المختمفػػة لكافػػة اإلدارات
اسشخاص بدقة بص رة اههة تت قؼ طبيعة الييكؿ التنظيمي عمى طبيعة المنشاة هجميػا
مدى االنتشار الجػرافي عدد القطاعات الذي يعمؿ عمى إعطػاء كػؿ فػرد اجبػات مسػئ ليات

مهددة تتناسب م قدراتو في تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف المياـ المختمفة خاصػة الفصػؿ بػيف هفػظ
السجالت مسئ لية االهتفاظ باسصؿ .

ثانياً  :وجود سياسات واجراءات لحماية األصول :

م ػػف المق م ػػات اسساس ػػية لكف ػػاءة الرقاب ػػة الداخمي ػػة ىػ ػ

جػ ػ د مجم ع ػػة م ػػف السياس ػػات

اإلجراءات لهماية اسص ؿ هماف دقة صهة البيانات التقارير المهاسبية
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ثالثاً  :وجود إجراءات لزيادة الكفاءة وتشجيع االلتزام بالسياسات الموضوعة :

يجػػب أف يكػ ف ىنػػاؾ إجػراءات تكفػػؿ زيػػادة كفػػاءة أداء العمميػػات المختمفػػة داخػػؿ المنشػػأة

تشػػجي الع ػػامميف عم ػػى االلتػ ػزاـ بالسياس ػػات الم هػ ػ عة هي ػػث ان ػػو ق ػػد تكػ ػ ف البيان ػػات التق ػػارير
المالية صهيهة دقيقة لكف ىناؾ إسراؼ في استػالؿ الم ارد المتاهة .
تنقسـ الرقابة إلى قسميف :

.1

رقابة محاسبية :
تيدؼ إلى التهقؽ مف كؿ العمميات التي تػـ تنفيػذىا فقػا لنظػاـ تفػ يض السػمطة المالئػـ

المعتمد مف اإلدارة تتم ؿ في كؿ اإلجراءات التي تتعمؽ بهماية اسص ؿ هماف دقة سػالمة

السجالت مطابقة اسص ؿ المدرجة بدفاتر المنشاة .
.2

رقابة إدارية :
ىي جمي اإلجراءات اسساليب المتعمقة بالكفاءة التشػيمية االلتزاـ بالسياسات اإلدارية

اليػػدؼ منيػػا التهقػػؽ مػػف كفػػاءة العمميػػات التشػػػيمية فػػي الشػػركة التهق ػؽ مػػف االلت ػزاـ بػػالق انيف

الم ائح السياسات في المنشاة .

كما يرى ( عبد المجيد ) 231 : 2009 ،أف المق مات اسساسية لمرقابة الداخمية ػ
 .1فص ػ ػػؿ اه ػ ػػح ب ػ ػػيف االختصاص ػ ػػات المس ػ ػػئ ليات مػ ػ ػ تهدي ػ ػػد دقي ػ ػػؽ لك ػ ػػؿ الس ػ ػػمطات
المسئ ليات

 .2نظػػاـ مهاسػػبي يقػ ـ عمػػى مجم عػػة مالئمػػة مػػف المسػػتندات السػػجالت المهاسػػبية دليػػؿ
لمهسابات.

 .3إجراءات دقيقة اههة كافية لمعالجة العمميات .
 .4رقابة مادية عمى أص ؿ ممتمكات المنشأة .

 .5نظاـ فعاؿ لمم ازنات التخطيطية مقاييس لقياس اسداء .
 .6مراجعة داخمية مستقمة عمى اسداء .

 .7مجم عة مف اسفراد مؤىميف تأىيال كافيا .
 2.2.3ثانيا  :المخاطر النسبية لألنشطة المختمفة (دور المراجعة الداخمية في إدارة المخاطر):
إف د ر المراجعة الداخمية فػي إدارة المخػاطر فػي البيئػة المعقػدة التػي تعمػؿ فييػا الشػركة

يتطمػػب تهمػػيال لمعمميػػات السػػابقة الهاليػػة فهػػال عػػف التنبػػؤ بالعمميػػات المسػػتقبمية

إذا مػػا أراد

المشػػر ع أف يهقػػؽ اسىػػداؼ المهػػددة فػػي بيئػػة العمػػؿ المتػي ػرة بنجػػاح اغتنػػاـ الفػػرص الجديػػدة
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لتهقيػػؽ قيمػػة إهػػافية ،تهديػػد جميػ المخػػاطر التػػي تشػػكؿ تيديػػدا لتشػػػيؿ المشػػر ع مػ تهديػػد
مس ػػت ى المخ ػػاطر المقب ل ػػة لممش ػػر ع ى ػػي م ػػف أى ػػـ الت ازم ػػات مس ػػؤ لية اإلدارة ،ف ػػي ه ػػيف تق ػػدـ

المراجعػػة الداخميػػة المعم مػػات االقت ارهػػات المفيػػدة التػػي تسػػاعد اإلدارة عمػػى

ت ػ فير هػػمانات

لعمميات إدارة المخاطر ،ت فير هماف لالنتظاـ في تقييـ المخاطر ،تقييـ عممية إدارة المخاطر

م ػ تقيػػيـ التقػػارير بشػػأف المخػػاطر الرئيسػػية (،) Angelova and Kolevka ،2015: 4
أصػػبهت تفيػػـ بشػػكؿ أ هػػح مػػف خػػالؿ عالقػػة أ هػػح مػػف خػػالؿ عالقػػة بػػيف إدارة المخػػاطر
اسداء النػاجح عميػو فػػإف كػؿ منظمػة يكػ ف لػدييا نظػػاـ رقابػة داخمػي يعمػػؿ عمػى إدارة المخػػاطر

بصػ ػ رة منظم ػػة

ظيف ػػة ت ػػدقيؽ داخم ػػي مس ػػتقمة لمراقب ػػة المخ ػػاطر أنظم ػػة الرقابػ ػة ت ػػز د اإلدارة

مجمسيا بت قعات المخاطرة التأكيد عمى ك ف أنظمة الرقابة كافية لتقميؿ المخاطر أي ال سائؿ

ستستخدـ إلدارة تقميؿ ىذه المخاطر سيزيد فاعمية مجمس اإلدارة في تنفيذ المسؤ ليات اإلشرافية

فيما يتعمؽ بإدارة المخاطر منيا مخاطر العمميات مخاطر السػ ؽ مخػاطر االئتمػاف مخػاطر
التكن ل جيػا مخػػاطر مخالفػػة القػ انيف مخػػاطر الكػ ارث ( سػم ـ آخػػر ف)100: 2012،

كمػػا

يرى ( راهي ) 17 : 2014 ،أنو مف الهر ري ج د إدارة شامؿ لممخاطر بالمنشأة تمعب د ار
فعػػاال فػػي هالػػة عػػدـ التأكػػد المخػػاطر المرتبطػػة بيػػا االسػػتفادة مػػف الفػػرص المتاهػػة ليػػا كمػػا
أصبهت ميمة هماية المنشآت مف التيديدات الناتجة عف ىػذه المخػاطر هػر رة أساسػية تكػ ف

مسئ لياتيا التالية :

 .1ه اسسس الالزمة لتهديد أن اع المخاطر تعريفيا تصنيفيا تهميميا.
 .2ه االستراتيجيات تهديد اسىداؼ البرامج ت يقيا.
 .3تهديد قياس المخاطر السيطرة عمييا تخفيض أ ارىا.

 .4المتابعة المستمرة س ار المشاكؿ الناجمة عف المخاطر لمهد مف آ ارىا.
عرفيػػا ( ت ػ ال ) 148:2016 ،ةأنيػػا اتسػػاع مجػػاؿ المراجعػػة الداخميػػة ليشػػمؿ اإلج ػراءات
الالزمة لتقييـ أدارة مخاطر النشاط بالمنشاة ،مما ي فر لممراج الداخمي رؤية اهػهة تمكنػو مػف
تقديـ الت صيات بتبني إجراءاتة كمػا عرفيػا ) )Rampersad and Hussain,2014:9عمػى

أنيا ةعممية يق ـ بيا مجمػس اإلدارة اإلدارة التنفيذيػة المػ ظفيف تطبػؽ ب هػ إسػتراتيجية تهػدد
اسهػداث المهتممػة التػي قػد تػؤ ر عمػى الشػركة تػ فر تأكيػد معقػ ؿ فيمػا يتعمػؽ بتهقيػؽ اسىػداؼ
أىـ ف ائد إدارة المخاطر:

 .1تقميؿ المفاجآت الخسائر التشػيمية المهتممة .
 .2تقديـ هم ؿ متكاممة لمخاطر متعددة .
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 .3ترشيد رأس الماؿ .

 .4التعامؿ بفعالية م اسهداث المستقبمية المهتممة .
 .5االستجابة بطريقة تقمؿ مف اهتماؿ الخسائر النتائج السمبية .
كما عرؼ (  ) Grittiths , 2006: 1-2المراجعة الداخمية عمى أساس الخطػر ة أنيػا

المنيجية التي تقدـ التأكيد بأف المخاطر قد تـ إدارتيا لتصبح داخػؿ هػد د المسػت ى المقبػ ؿ مػف
الخطػر أنػػو يمكػػف أف يطبػؽ ىػػذا عمػػى أي مخػاطر يمكػػف أف تسػػبب معيقػات لممنشػػاة فػػي تهقيػػؽ
أىدافيا أيا كاف الخطر ماليا أ تشػيميا أ استراتيجيا س اء خطر خارجي أ داخمي ة
يتطمب مف اإلدارة هسب ىذا التعريؼ :
 .1أف تك ف عمى عمـ بكؿ المخاطر الكامنة المؤ رة التي تتجا ز المست ى المقب ؿ.
 .2أف اإلدارة قامت بتقييـ ىذه المخاطر بذلؾ يمكف ترتيبيا هسب تأ يرىا المت ق .

 .3أف اإلدارة قامت بتهديد المست ى المقب ؿ لمخطر بذلؾ يمكف تهديد المخاطر المتبقية.
 .4أف مجمس اإلدارة قاـ ب ه السياسات المناسبة لمرقابة الداخمية.

 .5أف مجمس اإلدارة قد اعتمد أ هدد المست ى المقب ؿ مف الخطر.
أف اإلدارة ق ػػد ت ػػـ ت ػػدريبيا بش ػػكؿ مناس ػػب لتعري ػػؼ تقي ػػيـ المخ ػػاطر لتص ػػميـ تش ػػػيؿ

متابعة نظاـ الرقابة الداخمية .

كمػػا يػػرى ( سػػمرة ) 56 : 2011 ،أف أىػػـ اسنشػػطة التػػي يجػػب أف تق ػ ـ بيػػا المراجعػػة

الداخمية في إدارة المخاطر ىي عمى مجم عتيف :

المجموعة األولى :وىي مجموعة خدمات التأكيد أو الضمان وىي :
 .1ت فير همانات بشأف تخطيط بناء أسم ب عمؿ إدارة المخاطر بالمنظمة .

 .2مراجعة تصنيؼ المخاطر بهسب تأ يرىا عمى إستراتيجية أىداؼ المنظمة إلػى مخػاطر
ىامة غير ىامة .

 .3ت فير تأكيدات بشأف أسم ب التصنيؼ أسم ب التعامؿ م كال منيما .
 .4ت فير همانات بشاف فعالية الرقابة الداخمية .

 .5إعطاء همانات بشأف عممية التقرير عف المخاطر اليامة لمجمس اإلدارة .
المجموعة الثانية  :وىي مجموعة الخدمات االستشارية التي تقدميا المراجعة الداخمية وىي :
 .1تدعيـ إنشاء إدارة لممخاطر بالمنظمة تقييـ الخبرات المطم بة.
 .2تدريب العامميف بالمنظمة عمى إدارة المخاطر الرقابة عمييا.
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 .3التنسيؽ بيف أنشطة إدارة المخاطر اايجاد إطار لمتفاىـ المشترؾ.
 .4ه إستراتيجية إلدارة المخاطر بالتنسيؽ بينيما.
 .5اسػػتخداـ اسسػػاليب اسد ات اإلداريػػة فػػي المراجعػػة الداخميػػة بيػػدؼ تهميػػؿ الرقابػػة عمػػى
المخاطر.

 .6دعـ اإلدارة لمعمؿ عمى إيجاد اسسم ب المناسب لتخفيض المخاطر.
يػػرى ( متػ ػ لي ) 236:2014 ،أف اتسػػاع د ر المراجع ػػة الداخميػػة أص ػػبح يشػػمؿ كاف ػػة

العمميات في المنشأة المساعدة في إدارة المخاطر اله كمة الرقابة ليصبح تركيزىا ى مراجعة
عمميػة إدارة المخػػاطر فػي المنشػػاة أنػػو فػي ظػػؿ ىػذه الت جييػػات ظيػػر مفيػ ـ المراجعػػة الداخميػػة

عمػػى أسػػاس المخػػاطر كمنيجيػػة تس ػاعد الم ارج ػ الػػداخمي عمػػى أف يق ػدـ تأكيػػداً م ه ػ عيا عمػػى

فعالية إدارة المخاطر تعتمد ىذه المنيجية عمى الث مراهؿ كالتالي :

المرحمة األولى ىي عممية تهديد المخاطر التي تسػعى المنشػاة لتهديػدىا تهقيقيػا ىػي هجػر
ال از يػػة هتػػى يػػتمكف الم ارج ػ الػػداخمي مػػف تهديػػد المخػػاطر بشػػكؿ عممػػي منيجػػي عميػػو القيػػاـ
بجم المعم مات عف المخاطر تصنيفيا ترتيبيػا مراجعتيػا بصػفة د ريػة تتهػدد فػي اتجػاىيف

ىما :
 .1االتجاه اس ؿ ( هجاج آخر ف)99 : 2010 ،

( در يػش ) 58: 2013 ،الػذي يقػر

بأىمي ػػة جػ ػ د إدارة لممخ ػػاطر م ػػف خاللي ػػا ي ػػتـ تهدي ػػد رقاب ػػة المخ ػػاطر بصػ ػ رة فاعم ػػة
يتطمب تخطيط مراجعة االلتزاـ بسجؿ كامؿ لممخػاطر ،كمػا تتطمػب ال قػة فػي إدارة ىػذه

المخاطر م استخداـ العديد مف تقنيات المراجعة لمتأكيد عمى فعالية إدارة المخاطر .

 .2االتجاه ال اني الذي ال ييتـ ب ج د إدارة مخاطر بالتالي عمى المػديريف تهديػد المخػاطر
الت ػػي ت ػ ػ اجييـ تمع ػػب المراجعػػػة الداخميػػػة د ار استش ػػاريا فػػػي تس ػػييؿ تهدي ػػد المخػ ػػاطر
الرئيسػػية فػػي المنشػػأة بتػػدريب اإلدارة مجم عػػات عمػػؿ المخػػاطر عمػػى كيفيػػة تهديػػد ىػػذه

المخػػاطر أ تعمػػؿ عمػػى تهديػػد المخػػاطر مػػف خػػالؿ المقػػابالت مجم عػػات العمػػؿ التػػي
ت جو النصح اإلرشاد لإلدارة بكيفية التصرؼ الرقابة عمى ىذه المخاطر .

المرحمــة الثانيــة ىػػي ه ػ خطػػة المراجعػػة

يجػػب أف ي ارعػػى عنػػد التخطػػيط لعمميػػة المراجعػػة

الداخمية تهديد اإلجراءات التي تتهمف معم مات عف العمميات اسنشطة التي تتعرض لمخػاطر

عاليػة بنػاء عمػى دليػؿ المخػاطر ( در يػش )58 :2013،ذلػؾ مػف خػالؿ تهديػد مػدير المراجعػة

الداخميػػة لمجم عػػات العمػػؿ س ػ اء فقػػا لمعمميػػات أ
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فقػػا سىػػداؼ المراجعػػة يػػتـ تقػػدير ال قػػت

الالزـ إلجراء عممية المراجعة فقا لخبرة فريؽ المػراجعيف الػداخمييف عػدد سػاعات العمػؿ الي ميػة

المقدرة .

المرحمــة الثالثــة ىػػي عمميػػة تنفيػػذ خطػػة المراجعػػة بتقيػػيـ الرقابػػة الداخميػػة أنشػػطة هػػبط اإلدارة
لممخػػاطر التػػي يػػتـ مراجعتيػػا داخػػؿ الخطػػة بتهديػػد تقيػػيـ المخػػاطر مػػف خػػالؿ تهديػػد كػػال مػػف

المخػػاطر الالزمػػة المخػػاطر المتبقيػػة ااج ػراءات الرقابػػة الالزمػػة لتخفيػػؼ التػذيػػة العكسػػية بنتػػائج
المراجعػػة تهػػديث تقيػػيـ مسػػت يات المخػػاطر التػػي تخطػػت المسػػت يات المقب لػػة مػ رفػ التقػػارير

لمجمس اإلدارة لجاف المراجعة بالتأكيد عمى فعالية اإلدارة في تقييـ المخاطر .

 2-2-4ثالثا  :استقاللية المراجعة الداخمية :

نظ ار لعالقة ظيفة المراجعة الداخمية بالمنشأة ارتباطيا بأعمى المست يات اإلدارية فإنيػا

ال تسػػتطي أف تهقػػؽ االسػػتقالؿ التػػاـ الكامػػؿ فػػي ال قػػت الػػذي يكػ ف الهػػر ري أف تتمتػ بػػأكبر
قػػدر مػػف االسػػتقالؿ سنػػو ال مفػػر منػػو لكػػي تق ػ ـ بػػأداء الميػػاـ الممقػػاة عمػػى عاتقيػػا بكفػػاءة عاليػػة

(العشما ي ) 268 : 2006 ،تك ف كالتالي :

 .1اســتقاللية البرمجــة  :ىػػذا يعنػػى ج ػ د أسػػاليب ااج ػراءات لممراجعػػة الداخميػػة ذلػػؾ هػػمف
إطار ميمة المراجعة الداخمية الم كمة لو .

 .2استقاللية تقديم التقارير  :ذلؾ بأف ال يك ف لإلدارة أ الجيات الخارجية تػأ ير فػي عػرض
المعم مات الهقائؽ التقارير التي أظيرتيا عممية الفهص المراجعة .

.3اســـتقاللية التحقيـــق  :يعن ػػي ذل ػػؾ غيػػاب الرقاب ػػة الت ػػأ ير ف ػػي اختي ػػار المي ػػاديف النش ػػاطات
السياسػػات اإلداريػػة التػػي يجػػب فهصػػيا بمعنػػى أخػػر عػػدـ هظػػر أي مصػػدر لممعم مػػات عمػػى
المدقؽ الداخمي إلنجاح عممية المراجعة الداخمية التي يق ـ بيا .

يػرى ( العشػما ي ) 268- 267: 2006 ،أف االسػتقاللية تتهقػؽ مػف خػالؿ ال هػ

التنظيمي الم ه عي كما يراىا معيػد المػدققيف الػداخمييف يػذكر ( الشػيا ي) 333 : 2014 ،
ى ما يتطمب أف يكػ ف ال هػ التنظيمػي إلدارة المراجعػة الداخميػة فػي مسػت ى إداري يسػمح لػو

بػػأداء المسػػئ ليات الميػػاـ المكمػػؼ بي ػا باسػػتقالؿ م هػ عية أف تػػدعيـ اسػػتقالؿ إدارة المراجعػػة
الداخميػػة

هػػعيا فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي لممنشػػأة بم ق ػ مت ػ ازي م ػ مجمػػس اإلدارة يهقػػؽ ج ػ دة

أنشػػطتيا اسمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى تهقيػػؽ الم ه ػ عية مػػف خػػالؿ عػػدـ تقػػديـ الم ارجػ الػػداخمي أي

تنازالت ج ىرية أ ناء القياـ بػأداء عممػو ،هيػث أف قيامػو بػأي ميػاـ تنفيذيػة يقمػؿ مػف م هػ عيتو
استقاللو عنػد القيػاـ بأنشػطة المراجعػة ،كمػا يفسػر( نصػر ،شػهادة ) 107 :2006 ،أف ال هػ

التنظيمػػي إلدارة المراجعػػة الداخميػػة يسػػمح ليػػا بػػأداء مياميػػا بشػػكؿ مينػػي أف تتبػ إلػػى شػػخص
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فػػي التنظػػيـ يك ػ ف لديػػو سػػمطات صػػالهيات تػػدعـ االسػػتقالؿ م ػ هػػر رة ج ػ د ت اصػػؿ دائػػـ
مباشر م مجمػس اإلدارة اف يكػ ف ليػا الهػؽ فػي االطػالع عمػى كافػة السػجالت مراجعػة أداء

اإلفػ ػراد ااجػ ػراء الج ػػرد لكاف ػػة العناص ػػر الالزم ػػة سداء أعم ػػاؿ المراجع ػػة الداخمي ػػة اف تقػ ػ ـ إدارة
المراجعػػة الداخميػػة بتز يػػد اإلدارة بالتقػػارير الد ريػػة تتهػػمف النتػػائج اليامػػة الت صػػيات المرتبطػػة

ليػا كمػا يػذكر ( عبػد الػرهمف

عمػي ) 193: 2014 ،أف المراجعػة الداخميػة تقػ عمػى عاتقيػػا

مسئ ليات متعػددة لتهقيػؽ مياميػا بهسػب الصػالهيات الم كمػة إلييػا بهيػث يقػ ـ مػدير المراجعػة

الداخميػػة ب ه ػ سياسػػات لنشػػاطو رفعيػػا لممػػدير العػػاـ لجنػػة المراجعػػة المصػػادقة عمػػى جمي ػ
التقػػارير الم ارسػػالت الت صػػيات التهسػػينات عمػػى العمػػؿ يجػػب أف تكػ ف التقػػارير منتظمػػة مػ

التعا ف م المراجعيف الخارجييف لتهقيؽ االستفادة المتبادلة .

هتػػى يكػ ف الم ارجػ مسػػتقال م هػ عيا فػػي عمميػػة المراجعػػة الداخميػػة يجػػب أف تت ػ افر

العناصر التالية:
 .1التهرر مف مها الت اإلدارة تهديد تقييد عمؿ المراج الداخمي أنشطتو .
 .2أف ال تك ف مصالح متبادلة بيف المراج الداخمي شخصيات نافذة في اإلدارة .

 .3التهرر مف تدخؿ اإلدارة في البرامج اإلجراءات الم ه عة في نطاؽ المراجعة الداخمية

 .4أف يك ف المراج الداخمي مطمعا بهرية تامػة عمػى كػؿ السػجالت المسػتندات الممفػات
هرية الت اصؿ م الم ظفيف المسئ ليف مناقشتيـ في تفاصيؿ النشاط مهؿ المراجعة.

 .5عػػدـ خهػ ع الم ارجػ الػػداخمي سي هػػػ طات لهػػذؼ أ تعػػديؿ الهقػػائؽ أ هػػذؼ جػػزء
مف أهداث التقرير .

 2.2.5معايير المراجعة الداخمية :

م ػػف اسىػ ػداؼ الرئيسػػػية إلنش ػػاء معيػػػد المػ ػراجعيف ال ػػد لييف ىػ ػ تعزيػ ػػز نش ػػر المعرفػػػة

المعم مػات المتعمقػػة بالمراجعػػة الداخميػػة الم هػ عات المتصػػمة الهفػػاظ عمػػى مسػػت يات عاليػػة

مف النزاىة اسخالؽ المينية فيما بيف المراجعيف الداخمييف،

تنمية قدراتيـ لمممارسات المينيػة

قاـ المعيد ب ه إطا اًر يهت ي عمى العناصر اسساسية لممينة ي فر طريقة متسػقة مػف المبػادئ
اإلجراءات التي تجعؿ المراجعة الداخمية فريدة مف ن عيا لنشاط منهبط منظـ.

الػرض مف ىذه المعايير ى (:) Pickett , 2005: 134
 .1أف تهدد المبادئ اسساسية التي تم ؿ ممارسة التدقيؽ الداخمي كما ينبػي أف يك ف.

 .2ت فير إطار سداء مجم عة اسعة مف أنشطة المراجعة الداخمية ذات القيمة المهافة
 .3ه أساس لقياس أداء المراجعة الداخمية.
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 .4تهسيف العمميات التنظيمية .

 .5تتـ عممية المراجعة الداخمية فػي بيئػات قافيػة قان نيػة اقتصػاد اقتصػادية متباينػة يػتـ
تنفيذىا داخؿ شركات تتبايف أىدافيا أهجاميػا ىياكميػا التنظيميػة مػف خػالؿ أشػخاص

مختمف ػػيف ك ػػؿ تم ػػؾ الفر ق ػػات االختالف ػػات ق ػػد ت ػػؤ ر عم ػػى ممارس ػػة أنش ػػطة المراجعػػػة

الداخميػة ؼ البيئػػات المختمفػػة لػذا فمػػف الهػػر ري إخهػػاع عمميػة المراجعػػة الداخميػػة إلػػى
عمميػػة تق ػ يـ تط ػ ير مسػػتمرة لتسػػييؿ هػػبط عمػػؿ الم ػراجعيف الػػداخمييف فػػي ظػػؿ ىػػذه

المعػػايير ،يػػتـ تسػػييؿ تهقيػػؽ ىػػذا اسمػػر مػػف خػػالؿ تط ػ ير معػػايير المراجعػػة الداخميػػة
أص ػػدر معي ػػد الم ػػدققيف ال ػػداخمييف مع ػػايير هدي ػػة لم اكب ػػة المس ػػتجدات االقتص ػػادية ف ػػي

مجم عتيف ( إنشاصي: )69 :2015 ،

أوالً  :وىي عبارة عن مجموعة مكونة من أربعة معايير رئيسية ىي :

 .1معيار رقم  : 1000ييدؼ إلى تهديد المسػئ ليات السػمطات الممقػاة عمػى عػاتؽ المكمفػيف
بعمميػػات المراجعػػة الداخميػػة الػػػرض مػػف السػػمطات الممن هػػة ليػػـ ج ػ ب تػػد ينيا رسػػميا فػػي
الئهة التدقيؽ الداخمي التي يتـ اعتمادىا مف أعمى سمطة في الشركة .

 .2معيار رقم  : 1100يقصد باستقاللية المػراجعيف الػداخمييف تهػررىـ مػف الشػر ط الظػر ؼ
التي تيدد قدرة نشاط التدقيؽ الداخمي عمى القياـ بمسئ لياتو .

 .3المعيار رقم  :1200يجب أف تؤدي مياـ التدقيؽ الػداخمي بميػارة مػ تػ خي العنايػة المينيػة
الالزمة .

 .4معيار رقـم  : 1300يجػب عمػى الػرئيس التنفيػذي لمتػدقيؽ الػداخمي تطػ ير المهافظػة عمػى
برنامج لتأكيد تهسيف الج دة بهيث يػطى كافة ج انب نشاط التدقيؽ الداخمي .

ثانياً  :معايير األداء :

ى ػػي المع ػػايير الس ػػبعة الت ػػي تص ػػؼ أنش ػػطة الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي اادارتي ػػا بفعالي ػػة له ػػماف

تهقيؽ قيمة مهافة لممؤسسة يسيـ بفاعمية عمميات اله كمة اادارتيا المخاطر الرقابة ىي:

 .1معيـــار  : 2000إدارة نشػػاط التػػدقيؽ الػػداخمي التػػي تق ػ مسػػئ لية مراقبتيػػا عمػػى مػػدير قسػػـ
التدقيؽ في الشػركة ينبػػي أف تتميػز ىػذه اإلدارة بالكفػاءة الفاعميػة لتمكػيف التػدقيؽ الػداخمي مػف

خمؽ قيمة مهافة .

 .2معيـــار رقـــم  : 2100يفس ػػر طبيع ػػة عم ػػؿ الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي إذ يج ػػب عم ػػى نش ػػاط الت ػػدقيؽ
ال ػػداخمي أف يقػ ػ ـ ب ػػالتق يـ بالمس ػػاىمة ف ػػي تهس ػػيف إدارة المخ ػػاطر الرقاب ػػة الس ػػيطرة ه كم ػػة
الشركات .
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 .3معيار  : 2200ىذا المعيار ي هح خطة ميمة التدقيؽ الداخمي هيػث اسىػداؼ المخػاطر
التي يهتمؿ أف يتعرض ليا نشاط التدقيؽ الداخمي مدى كفاية فاعمية عمميات إدارة المخاطر.

 .4معيــــار  : 2300ي ه ػػح أداء ميم ػػة العم ػػؿ إذ ينبػ ػػي عم ػػى الم ػػدققيف ال ػػداخمييف اف يق مػ ػ ا
بتهديد تهميؿ تق يـ تسجيؿ معم مات كافية لتهقيؽ أىداؼ الميمة التي يق ـ بيا .

 .5معيار  : 2400ي هح نتائج ميمة التدقيؽ الداخمي االستنتاجات التي تـ الت صؿ إلييا م
الت صيات المقترهة خطط العمؿ المتعمقة بيا بهيػث تكػ ف دقيقػة م هػ عية اهػهة مػ جزة
كاممة في ال قت المناسب .

 .6معيار  : 2500ىػذه الميمػة تقػ مػدير قسػـ التػدقيؽ الػداخمي الػذي ينبػػي أف يكػ ف هريصػا
عمى أف يؤسس نظاـ لمعمؿ يت لى مسئ لية الهفاظ عميو مراقبتو اايصاؿ النتائج لإلدارة .
يرى الباهث أنو هتى تمتمؾ ال هدة االقتصادية إدارة مراجعػة داخميػة فعالػة قػادرة عمػى
اكتشاؼ اسخطاء الػش التالعب التهقػؽ مػف االلتػزاـ بالسياسػات اإلجػراءات مػ تقػديـ بمػدى

كفاية فعاليػة نظػاـ الرقابيػة الداخميػة يجػب أف يكػ ف ىنػاؾ إطػار فكػري لممراجعػة الداخميػة الػذي
يشػػكؿ البنيػػة التهتيػػة لممراجعػػة الداخميػػة الػػذي يمتمػػؾ تمػػؾ اسىػػداؼ المق مػػات التػػي تعتمػػد عمػػى

الييكػػؿ اإلداري السػػميـ الكػػؼء الػػذي تتسمسػػؿ فيػػو السػػمطات المسػػؤ ليات باإلهػػافة المتالكػػو
الخطػػط المرهميػػة اإلسػػتراتيجية يس ػ د فيػػو العدالػػة فػػي هجػػـ المسػػؤ ليات السػػمطات م ػ

جػ د

النظاـ الرقابي لهماف ج د إجراءات ق انيف تؤدي إلى هماية اسص ؿ هماف الهص ؿ عمى

دقػ ػػة المعم مػ ػػات البيانػ ػػات الماليػ ػػة التقػ ػػارير اإلداريػ ػػة الماليػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ د ارسػ ػػة تقيػ ػػيـ كافػ ػػة
اإلجراءات المرتبطة باسداء التشػيمي كيفية تط يره ،كذلؾ جػ د المراجعػة الداخميػة عمػى أسػاس

الخطػػر لهػػماف كافػػة اإلجػراءات التػػي تمكػػف الم ارجػ الػػداخمي مػػف الهصػ ؿ عمػػى رؤيػػة اهػػهة
تعطيو القدرة عمى التقييـ تقديـ الت صيات التي تعتمد أساساً عمى تهديد المخاطر بشػكؿ عممػي

ممػػنيج م ػ تصػػنيفيا ترتيبيػػا مراجعتيػػا

العمميػػات ذات المخػػاطر العاليػػة ،م ػ

ه ػ الخطػػط الفعالػػة لػػػدارة تمػػؾ المخػػاطر أي كافػػة

ج ػ د اسػػتقاللية لػػػدارة المراجعػػة الداخميػػة مػػف هيػػث القػػدرة

عمى ه برامج مينية دقيقة م عرهيا لمتقارير بكافة المعم مات المالية اإلدارية بد ف تػأ ير

مف قبؿ اإلدارة العميا .
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الفصن الثالث
حوكىة العركات وحوكىة اجلاوعات

انًبوث األًل  :اإلطار اننظري نوٌكً انشركات
 3 .1.1يمدي :
 3.1.2يفيٌو حٌكً انشركات
 3.1.3تبرٌف حٌكً انشركات
 3.1.4خصائص حٌكً انشركات

 3.1.5انتءٌر انتارٌ ً نمٌانٍن ًأنظً حٌكً انشركات
 3.1.6ألبا االىتًاو بوٌكً انشركات:
 3.1.7أىًٍ ًأىداف حٌكً انشركات
3.1.8انًمٌيات األلالٍ نوٌكً انشركات
 3.1.9يبٌلات تءبٍك حٌكً انشركات
 3.1.10يبا ئ حٌكً انشركات
 3.1.11نًٌذج يبا ئ حٌكً انشركات
انًبوث انثانً  :يفاىٍى حٌكً انجايبات
 3.2.1يمدي
 3.2.2تبرٌف حٌكً انجايبات
 3.2.3أىًٍ حٌكً انجايبات
 3.2.4أىداف حٌكً انجايبات
 3.2.5أنًاط حٌكً انجايبات ًألانٍبيا
انًبوث انثانث  :يمٌيات ًأببا ًعٌائك ًيراحم تءبٍك حٌكً انجايبات
 3.3.1يمٌيات حٌكً انجايبات
 3.3.2أببا حٌكً انجايبات
 3.3.3أىى عٌائك تءبٍك يفيٌو حٌكً انجايبات انفهسءٍنٍ
 3.3.4يراحم تءبٍك انوٌكً فً انجايبات

المبحث األول :اإلطار النظري لحوكمة الشركات
 3 -1-1مقدمة :
شػػيد العقػػد الماهػػي اىتمامػػا مت ازيػػدا مػػف قبػػؿ الهك مػػات المؤسسػػات الد ليػػة بمػػا يسػػمي
ػر م ػػف القه ػػايا
بهك م ػػة الش ػػركات ،ق ػػد ب ػػدأ االىتم ػػاـ ب هػ ػ مع ػػايير لمه كم ػػة بع ػػد تفج ػػر ك ي ػ ًا
المشكالت المرتبطة باستػالؿ السمطة قمة الشفافية عدـ اإلفصاح عف اس هاع المالية لك يػر

م ػػف المؤسس ػػات هػ ػ ؿ الع ػػالـ ،ق ػػد تبن ػػت االىتم ػػاـ بمب ػػادئ مع ػػايير اله كم ػػة منظم ػػة التع ػػا ف
االقتصادي التنمية لجنة بازؿ أصدرت كؿ منيمػا مجم عػة مػف المبػادئ المعػايير التػي تعػزز

ػر الهت ػ اء ى ػػذه الش ػػركات عمػػى مجم ع ػػة م ػػف
الت ػزاـ المؤسس ػػات بتطبي ػػؽ متطمبػػات اله كم ػػة نظ ػ ًا
العناصػػر العالقػػات المتداخمػػة ال ت جػػد فػػي الشػػركات الماليػػة اسخػػرى تػػؤ ر بشػػكؿ كبيػػر عمػػى

طبيعة نظاـ اله كمة ( معمر

بن عمي. ) 41: 2015 ،

ه كمة الشركات أصبهت مف أىـ الم ه عات عمػى المسػت ى المهمػى الػد لي أصػبح

د رىػػا ىامػػا فػػي النجػػاح االقتصػػادي التنميػػة،ال سػػيما مػ ظيػ ر الع لمػػة المنافسػػة الشػػديدة بػػيف
الد ؿ الق ية الكبيرة اقتصاديا ،لذلؾ تساىـ ه كمة الشركات في تعزيز ال قة فػي اقتصػاد أي بمػد
االلتزاـ بق اعد الشفافية اإلفصاح

التخطيط البناء التنظيـ الرقابة مف أجؿ تهقيؽ اسىػداؼ

المهػػددة لمشػػركة الػػذي يهتػػاج إلػػى مسػػت ى جيػػد مػػف اإلفصػػاح معم مػػات كافيػػة لمقهػػاء عمػػى
التفػا ت فػي المعم مػات بػػيف جميػ اسطػراؼ لتهقيػؽ التػ ازف بػيف صػالهيات أصػهاب المصػػمهة

في الشركة ( . ) Haddad , 2016:91

كما تتهمف مجم عػة مػف القػ انيف المعػايير الق اعػد المهػددة لمعالقػة بػيف إدارة الشػركة

اسطراؼ اسخرى ذات العالقة أيهاً ه كمة الشػركات تشػمؿ اآلليػات الهػر رية لتهقيػؽ أىػداؼ

الشػػركة تهقيػػؽ الشػػفافية ال ه ػ ح فػػي التقػػارير الماليػػة عمػػى متابعػػة أنشػػطتيا

ه ػ اله ػ ابط

السػميمة لمقػػائميف عمػػى إدارتيػػا اسمػػر الػػذي يهقػػؽ المهافظػػة عمػػى هقػ ؽ هممػػة اسسػػيـ السػػندات
أصهاب المصالح ( راهي. )417 :2010 ،

 3.1.2مفيوم حوكمة الشركات :

ىناؾ مفاىيـ له كمة الشركات ىي (:) Hasan and, Al Tamimi ,2015:128

.1المفيوم المحاسبي :

إف مفي ػ ـ ه كمػػة الشػػركات مػػف الناهيػػة المهاسػػبية أنيػػا مجم عػػة اإلج ػراءات اله ػ ابط

المعايير المهاسػبية التػي تفػرض عمػى الشػركات لهمايػة أمػ اؿ المسػتيمكيف خاصػة تمػؾ المتعمقػة
بالشػػفافية اإلفصػػاح عػػف م قػػؼ الشػػركة المػػالي ىػػي أيهػػا النظػػاـ الػػذي يػػتـ مػػف خاللػػو ت جيػػو
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أعماؿ المنظمة مراقبتيا مف اجؿ تهقيؽ أىدافيا ،لذلؾ ىي عبارة عف نظاـ متكامػؿ مػف الرقابػة

المالية غير الماليػة الػذي تػتـ بػو إدارة الشػركة ،لػذلؾ يسػمط الهػ ء عمػى أىميػة معيػار اإلفصػاح
المهاسػبي التػػي تفرهػػيا مبػػادئ اله كمػػة عمػػى الشػػركات المتم ػػؿ فػػي عػػرض الهقػػائؽ الج ىريػػة

فػػي الق ػ ائـ الماليػػة لمشػػركة كافػػة ،تتهػػمف الميزانيػػة العم ميػػة بيػػاف اسربػػاح الخس ػائر قائمػػة
التػػدفقات النقديػػة التػيػرات فػػي هقػ ؽ الممكيػػة ىػػذا لػػو تػػأ ير كبيػػر فػػي اسػػتقطاب رؤ س اسمػ اؿ

المهميػػة اسجنبيػػة ،لػػذلؾ كػػاف مفي ػ ـ ه كمػػة الشػػركات بإجمػػاع البػػاه يف بأنػػو مػػف الهػػر ري
تفعيػػؿ اإلج ػراءات اآلليػػات الرقابيػػة الداخميػػة الخارجيػػة عمػػى عمميػػات مراجعػػة تػػدقيؽ البيانػػات

المالي ػػة لمش ػػركة أدائي ػػا التش ػػػيمي اسم ػػر ل ػػذي يجع ػػؿ الش ػػركة ف ػػي م ػػأمف م ػػف تع ػػارض المص ػػالح
هاالت االنهراؼ المالي .

 .2المفيوم اإلداري:

لقػد أدى الفصػؿ فػي الممكيػة إلػى نشػ ء تعػارض فػي المصػالح بػيف المسػاىميف اإلدارة
كػذلؾ مػ جميػ اسطػراؼ التػي ليػا عالقػات متشػابكة مػ المسػاىميف اإلدارة داخػؿ الشػركة

خارجيا ،إذ يسعى المػدير السػتػالؿ منصػبو مػف أجػؿ الهصػ ؿ عمػى أكبػر قػدر مػف المكافػآت،
اله افز ،المزايا م بذؿ جيد أقؿ ،خص صا م هعؼ ال سائؿ الرقابية التي تراقب عف ك ب

ق اررات المديريف التي تتخذ في مصمهة الشركة مف عدمو ،كما أف المساىـ يسعى إلى الهص ؿ
عمى أكبر قدر مف جيد عمؿ المدير مقابؿ أجر معق ؿ منطقي ،لذلؾ جاءت ظيفة اله كمة

فػي تهقيػؽ التػ ازف فػي العالقػات بػيف أصػهاب المصػالح المتعارهػة ،الهيم لػة د ف تعػرض

المسػاىـ لخسػارة نتيجػة خمػؽ تصػرفات المػدير عػدـ بػذؿ ال كيػؿ العنايػة الكافيػة لتعظػيـ العائػد

لذلؾ سعت ق اعد اله كمة إلى فرض عدد مف التنظيمات اإلدارية عمى أعماؿ الشركة ،مف أجؿ

الهفاظ عمػى مصػالهيا ،مصػالح اسطػراؼ ذات العالقػة بالشػركة ترتيبػاً عمػى ذلػؾ ،فػإف مفيػ ـ
ه كمة الشركات مف الناهية اإلدارية بأنيا مجم عة الق اعػد الهػ ابط ،اإلجػراءات الداخميػة فػي

الشركة التي بد رىا ت فر عالجاً لمشكمة ال كالة ،مف أجؿ همايػة هقػ ؽ هػاممي اسسػيـ ،هقػ ؽ
أصػػهاب المصػػالح اسخػػرى بالشػػركة ،كمػػا تعػػرؼ كػػذلؾ عمػػى أنيػػا ةمجم عػػة ممارسػػات تنظيميػػة،
ااداريػػة تهػػبط العالقػػة بػػيف أصػػهاب المصػػالح المختمفػػة ،لمػػف فػػييـ متمق ػ الخدمػػة إف اله كمػػة

تسػتمد معظػػـ مفاىيميػػا مػػف فػػر ع المعرفػػة اسخػػرى فمػػف عمػػـ المهاسػػبة تسػػتمد عنصػػري المصػػداقية
الشفافية في الق ائـ المالية الصادرة عف الشركة ،تعمؿ مف خالؿ ىذا العمـ عمى تعزيػز كفػاءة أداء

الشركات ،أما عمـ اإلدارة فتستمد منو اله كمػة مسػألة فػرض الييكمػة اإلداريػة فػي الشػركة تعزيزىػا،

هتػػى تهقػػؽ التػ ازف فػػي العالقػػات بػػيف أصػػهاب المصػػالح المتعارهػػة (إدارة الشػػركة ،المسػػاىميف،
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غيػػرىـ مػػف أصػػهاب المصػػالح) ،تعمػػؿ عمػػى الهػػد مػػف مشػػكالت نظريػػة ال كالػػة ،تػػأ يرات سػػمطة

المديريف في تهقيؽ المناف الشخصية ،بالنسبة لعمـ القان ف في ي فر التشػريعات التػي تػنظـ عمػؿ

إدارة الش ػػركة ،ال ش ػػؾ أف ته ػػديث تع ػػديؿ القػ ػ انيف اسنظم ػػة الرقابي ػػة المختمف ػػة لتهقي ػػؽ متطمب ػػات
اله كمة الهدي ة يعد هجر اسساس لتعزيز مكانة الد لة اقتصادياً.
 .3المفيوم القانوني :
يشير مفي ـ ه كمػة الشػركات مػف الناهيػة القان نيػة إلػى مجم عػة مػف القػ انيف التشػريعات
التي تهدد العالقة التعاقدية بيف الشركة هممػة اسسػيـ اسطػراؼ اسخػرى ذات المصػالح المتشػابكة

م ؿ الدائنيف العامميف الم رديف هيث تهدد تمؾ الق انيف هق ؽ اجبات جمي اسطراؼ كاممة مف

التشريعات القان نية التي تق ـ بتنظيـ عمؿ إدارة الشركات ،تهديداً عمؿ مجمس اإلدارة في شػركات

المسػػاىمة ،مسػػألة تعيينػػو ،لجانػػو المنب قػػة عنػػو ،بيػػاف سػػمطاتو ،اجباتػػو ،مسػػئ ليتو ،تنظػػيـ

ق اع ػػد ،تشػ ػريعات الرقاب ػػة الداخمية ،الخارجي ػػة عم ػػى أعم ػػاؿ الش ػػركة هس ػػاباتيا ،كم ػػا تي ػػدؼ تم ػػؾ
التش ػريعات إلػػى ت ػ فير الهمايػػة الكاممػػة لهق ػ ؽ اسط ػراؼ كافػػة ،المرتبطػػة مصػػالهيـ بالشػػركة ،مػػف

خػػالؿ تفعيػػؿ مشػػاركة المسػػاىميف فػػي اجتماعػػات الجمعيػػة العامػػة العاديػػة ،غيػػر العاديػػة لمشػػركة،
ااطالع المتعامميف كافة م الشركة عمى المعم مات ،السجالت ،البيانات المتعمقة بيا .

يرى الباهػث أف مفػاىيـ ه كمػة الشػركات تكمػف فػي الهػ ابط المعػايير المهاسػبية لهمايػة أصػ ؿ

الشركة ذلؾ بعرض الق ائـ المالية بشفافية إلهافة قيمة لمشركة ،م الهفػاظ عمػى هقػ ؽ أصػهاب

المصالح فييا هماف عػدـ نشػ ء تعػارض بػيف المسػاىميف اإلدارة مػ تهديػد القػ انيف التػي تهػبط

العالقة بيف المدينيف الدائنيف العامميف .
 3.1.3تعريف حوكمة الشركات:

تعتبر ه كمة الشركات الجيدة أف الت زي اسفهؿ لمم ارد يؤدي إلى أداء أفهػؿ لمشػركة

يعمػػؿ عمػػى تق يػػة ارتبػػاط الم ػ رديف الم ػ ظفيف بعالقػػات ط يمػػة أيهػػا تهقيػػؽ العدالػػة الشػػفافية

اىتماـ المست مريف باست مار أم اليـ في الشركة (. ( Kumar , 2016:209

لػػذلؾ عرفيػػا ( السػػعدني ) 9 :2009 ،بأنيػػا هالػػة عمميػػة اتجػػاه تيػػار مػزيج مػػف ذلػػؾ

عامؿ صهة هي ية نظاـ مناعة هماية تفعيؿ يهكـ الهركة يهبط االتجاه يهمي سػالمة

التصرفات نزاىة السم كيات داخؿ الشركات يصن مػف أجميػا سػياج أمػاف هػاجز همايػة فعػاؿ،
ـ مف خالؿ مجم عة مف النظـ القان نية المهاسبية المالية االقتصادية الترتيبات الت جييات
التعميم ػػات الص ػػادرة م ػػف اإلدارة سداء اسعم ػػاؿ بكف ػػاءة ال ف ػػاء بالتعي ػػدات ال اجب ػػات اس ػػتيفاء

الهقػ ؽ االلت ازمػات بشػكؿ صػهيح ،عرفيػا ) ( Brighan and Ehrhardt, 2014:217بأنيػا
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مجم ع ػػة م ػػف القػ ػ انيف الق اع ػػد اإلجػ ػراءات الت ػػي ت ػػؤ ر عم ػػى عممي ػػات الش ػػركة عم ػػى قػ ػ اررات

المػ ػػديريف .عرفيػ ػػا ( بمػ ػػو )55 :2015 ،بأنيػ ػػا مفي م ػ ػاً شػ ػػامالً يتهػ ػػمف مجم عػ ػػة مػ ػػف الػ ػػنظـ
المعػػايير الق اعػػد اإلج ػراءات التػػي يمكػػف بيػػدؼ تقنػػيف تنظػػيـ العالقػػة بػػيف إدارة الشػػركة بػػيف

كافػػة الجيػػات ذات الصػػمة التػػي تتعامػػؿ معيػػا عمػػى النه ػ الػػذي يهمػػي يهػػافظ عمػػى الهق ػ ؽ
يؤدي ال اجبات.

عرفي ػػا (هم ػػاد )8 :2008 ،بأني ػػا اإلجػ ػراءات المس ػػتخدمة ب اس ػػطة أص ػػهاب العم ػػـ ف ػػي

المنظمة لت فير إشراؼ عمى المخاطر التي تق ـ بيا اإلدارة .

عرفيػا (غػػادر )13 :2012 ،بأنيػػا مجم عػػة مػػف القػ انيف الػػنظـ القػ اررات التػػي تيػػدؼ

إلػػى تهقي ػػؽ الج ػ دة التمي ػػز فػػي اسداء اإلداري ع ػػف طريػػؽ اختي ػػار اسسػػاليب المناس ػػبة الفعال ػػة
لتهقيؽ خطط أىداؼ أي عمؿ مػنظـ سػ اء فػي هػدات القطػاع الخػاص أ فػي هػدات القطػاع

العاـ.

يرى الباهث بأف التعريفات الك يرة له كمة الشركات ت هح الك ير مف الج انب اآلتية ىي:

 التأكد مف التطبيؽ السميـ لمق اررات اإلدارية المالية رقابة اسداء الته يمي التشػػيمي لمػا ىػفي مصمهة الشركة فقط ليس في مصمهة أهد اسعهاء.

 أف ه كمػػة الشػػركات تيػػتـ بػػأداء الشػػركة اإلداري لكػػي ال يهػػدث تهػػارب فػػي مصػػالح إدارةالشركة مجمس اإلدارة.

 إرسػػاء مبػػدأ اإلفصػػاح الشػػفافية لكاف ػة المعػػامالت بػػيف مجمػػس اإلدارة المػػدراء المسػػاىميفالجيات الخارجية.

 أف ه كمػػة الشػػركات ىػػي عبػػارة عػػف مجم عػػة مػػف العالقػػات المترابطػػة بػػيف مجمػػس اإلدارةالمدراء المساىميف الجيات الخارجية.

 ه كمة الشركات عبارة عف نظاـ ي ؽ العالقػة التعاقديػة بػيف أصػهاب المصػالح فػي الشػركةخارجيا بالك ير مف اسد ات المالية المهاسبية القان نية.

 تقػ ػ ـ ه كم ػػة الش ػػركات بهماي ػػة أص ػػهاب المص ػػالح هف ػػظ هقػ ػ ؽ اسقمي ػػة مػ ػ مراقب ػػة أداءالمدراء.

 تس ػػاعد الش ػػركة ف ػػي عممي ػػة تق ػػديـ نفس ػػيا بجميػ ػ أص ػػهاب المص ػػالح بم ػػا ف ػػييـ المس ػػاىميفالمسػػت مريف المهتممػػيف الم ػ ظفيف المع ػرفيف ذلػػؾ لمتم يػػؿ زيػػادة قيمتيػػا االقتصػػادية فػػي

ظػػؿ ت ازيػػد التقػػدـ التكن لػ جي زيػػادة المنافسػػة فػػي ظػػؿ تقػػديـ معم مػػات عاليػػة الجػ دة تكػ ف
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مسػ ػػئ لة أمػ ػػاـ الجيػ ػػات المعنيػ ػػة بشػ ػػكؿ د ري فػ ػػي ظػ ػػؿ المتػي ػ ػرات العالميػ ػػة م ػ ػػؿ الق ػ ػ انيف
المتطمبات الجديدة.

 3.1.4خصائص حوكمة الشركات:
 .1ه كمػػة الشػركات تؤكػػد مػػدى كفايػػة الهػ ابط لتجنػػب المخػػاطر ،ممػػا يسػػاعد فػػي الهفػػاظ
عمى قيمة البن ؾ تهقيؽ أىدافيا.

 .2تهق ػػؽ التػ ػ ازف ه كم ػػة الش ػػركات ف ػػي العالق ػػات التعاقدي ػػة ب ػػيف إدارة الش ػػركة ،اسطػ ػراؼ
اسخرى.

 .3يعتبػ ػػر نظػ ػػاـ ه كمػ ػػة الش ػ ػػركات مػ ػػف خاللػ ػػو إدارة الش ػ ػػركات ،السػ ػػيطرة عمػ ػػى أعمالي ػ ػػا
ااستراتيجيتيا.

 .4ه كمػػة الشػػركات ىػػي مجم عػػة مػػف العالق ػات المتشػػابكة م ػ بعهػػيا الػػبعض ىػػي فػػي
إدارة الشركة ،مجمس اإلدارة ،المساىميف.

 .5ه كمػػة الش ػػركات تعن ػػي لمراقبػػة أداء إدارة الش ػػركة ،أداء نظ ػػاـ إدارتيػػا ،ع ػػدـ ته ػػارب
المصالح بيف إدارة الشركة مجمس اإلدارة .

 .6ه كم ػ ػػة الش ػ ػػركات ل ػ ػػدييا س ػ ػػيطرة ميػػ ػزة لمجمػ ػ ػس اإلدارة ع ػ ػػف أعم ػ ػػاؿ اإلدارات التنفيذي ػ ػػة
( .) Haddad , 2016:93

يرى (هماد )315 :2008 ،أف الخصائص الجيدة له كمة الشركات كالتالي:
 .1االنهػػباط الػػذي يتهقػػؽ بإتبػػاع السػػم ؾ اسخالقػػي مػػف خػػالؿ االلت ػزاـ باسعمػػاؿ الرئيسػػية
المهددة ب ه ح التقدير السميـ لتكمفة رأس الماؿ السميـ لهق ؽ الممكية.

 .2الشػ ػػفافية فػ ػػي تقػ ػػديـ ص ػ ػ رة هقيقيػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ اإلفصػ ػػاح عػ ػػف اسىػ ػػداؼ الماليػ ػػة بدقػ ػػة
المعم مػػات الس ػ قية الهساسػػة م ػ تطبيػػؽ معػػايير المهاسػػبة المراجعػػة الد ليػػة

التقرير السن ي في م عده.

 .3االس ػػتقاللية ف ػػي جػ ػ د رئ ػػيس مجم ػػس إدارة مس ػػتقؿ ع ػػف اإلدارة مػ ػ
إشرافي مستقؿ ج د لجنة مراجعة م

نشػػر

جػ ػ د مجم ػػس إدارة

ج د لجنة المرتبػات الهػ افز المكافػآت ي أرسػيا

عه مجمس إدارة مستقؿ.

 .4المساءلة التي تسػمح ب هػ قػ انيف لمهاسػبة المػ ظفيف التنفيػذييف أعهػاء لجنػة اإلدارة
العماؿ الم ظفيف شفافية عدالة التعامؿ في اسسيـ مف قبؿ أعهاء مجمس اإلدارة .

 .5تهمؿ المسئ لية أماـ جمي اسطراؼ أصهاب المصالح في الشركة .

 .6العدالة في اهتراـ هق ؽ مختمؼ المجم عات أصهاب المصالح في الشركة .
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 .7المسئ لية االجتماعية في ج د سياسة اههة تؤكد التمسؾ بالسم ؾ اسخالقي سياسة
ت ظيؼ اههة عادلة م

ج د سياسة المسئ لية البيئية ..

 3.1.5التطور التاريخي لقوانين وأنظمة الحوكمة :
إف التط ػ ػ ر الكبيػ ػػر الػ ػػذي ارفػ ػػؽ ال ػ ػ رة الصػ ػػناعية بػ ػػر ز الشػ ػػركات العمالقػ ػػة متعػ ػػددة

الجنس ػػيات انفص ػػاؿ اإلدارة ع ػػف الم ػػالؾ ،ظيػ ػ ر الش ػػركات المس ػػاىمة اله ػػخمة الت سػ ػ ف ػػي

أعماليا أدى إلى ظي ر تعارض بيف اإلدارة المساىميف في بعض اسهياف ،يبػد أف ك يػ اًر مػف
المفػػاىيـ م ػػؿ اإلفصػػاح الشػػفافية اله كمػػة كانػػت م جػ دة لكػػف لػػـ تمػػؽ االىتمػػاـ الكػػافي ،فػػي
أعقاب اسزمات المالية العالمية التي أصابت أس اؽ الماؿ في ك يػر مػف د ؿ العػالـ ،بػرز مفيػ ـ

ه كم ػػة الش ػػركات ،عم ػػى أ ػػر الفه ػػائح المالي ػػة المتتالي ػػة ف ػػي الش ػػركات اسمريكي ػػة أس ػػفر الت ػػالي

( المشعؿ: ) 600 -598 ،2010 ،

 عاـ  1977ظير قان ف مكافهة ممارسة الفساد في أمريكا الذي تهػمف ق اعػد مهػددةلصياغة مراجعة نظـ الرقابة الداخمية في الشركات .

 عػاـ  1985تبػ ذلػػؾ ظيػ ر اقت ارهػػات لجنػػة ب رصػػة اس راؽ الماليػػة فػػي أمريكػػا لتنظػػيـاإلفصػاح عػػف أنػ اع الرقابػػة الماليػة الداخميػػة ،بعػد هػػد ث العديػد مػػف االنييػارات الماليػػة

في مجاؿ االدخار القر ض تأسست لجنة تريد ي (. )Treadway Commission

 عاـ 1987ـ تهمف تقريرىا في هر رة ج د بيئة رقابية سميمة لجاف مستقمة لمتدقيؽلتهقيؽ مراجعة داخمية تك ف أك ر م ه عية بشكؿ يدع لهر رة اإلفصػاح عػف مػدى

فعالية الرقابة الداخمية .

 ع ػػاـ 1991قي ػػاـ ب رص ػػة لن ػػدف بتش ػػكيؿ لجن ػػة ك ػػادبري تهدي ػػد تطبي ػػؽ أنظم ػػة الرقاب ػػةالداخميػػة ،ذلػػؾ لمنػ هػػد ث الخسػػائر الكبي ػرة فػػي الشػػركات ،عمػػى أ ػػر الفهػػائح الماليػػة

التي ىزت الشركات في بريطانيا.

 عاـ  1995تـ صد ر تقرير  The Green-bury Reportفي المممكة المتهدة الذيأهاؼ عدداً مف المبادئ ه ؿ مكافآت اسعهاء التنفيذييف.

 عاـ 1999ـ قامت منظمة التعا ف االقتصادي التنميػة ( )OECDبالتعػا ف مػ البنػؾالد لي اتفقا عمػى زيػادة التعػا ف الهػ ار فػي مجػاؿ ه كمػة الشػركات ،ذلػؾ لالسػتجابة

لمهاجػة المت ازيػدة لمػػد ؿ التػي ترغػػب فػي تق يػػة ه كمػة الشػػركات فييػا ،مػ إصػدار تقريػػر
ىامبػػؿ  The Hampel Reportالػػذي يعيػػد صػػياغة إطػػار اله كمػػة فػػي المممكػػة

المتهدة . .
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 عاـ 2002ـ قد تـ تشخيص أسػباب ىػذا االنييػار التػي منيػا العبػث الػػش اسخطػاءالمهاس ػػبية ،المعم م ػػات الداخمي ػػة الخفي ػػة الته ػػميؿ ،ت ػػدني أخ ػػالؽ إدارات المنظم ػػات،
مكاتػػػب التػػػدقيؽ العالميػػػة ةآر ػ ػػر أندرس ػ ػ ف ،ب ػ ػرايس

تػ ػػر ىػ ػػا سة ،نتيج ػػة لػػػذلؾ فقػ ػػد

المجتم ال قة في اسنظمة اإلدارية الرقابية المهاسبية ،مما أ ر عمى ق اررات االسػت مار

فػ ػػي ب رصػ ػػة اس راؽ الماليػ ػػة اسمريكيػ ػػة الب رصػ ػػات العالميػ ػػة اسخػ ػػرى ،صػ ػػدر قػ ػػان ف
 Sarbanes – Oxley Actفي ال اليات المتهدة الذي يركػز عمػى همايػة المسػت مريف

مف خالؿ تفعيؿ المراجعة المساءلة القان نية .

 عػاـ 2003ـ تػـ صػد ر تقريػر  The Higgs reportالػذي يتهػدث عػف د ر فعاليػةأعهػػاء مجػػالس اإلدارة غيػػر التنفيػػذييف ،فػػي نفػػس العػػاـ أصػػدر معيػػد التم يػػؿ الػػد لي

( )IIFمبادئ اله كمة لمد ؿ النامية.

 عػػاـ 2004ـ تمػػت مراجعػػة مبػػادئ اله كمػػة الصػػادرة عػػف منظمػػة التعػػا ف االقتصػػاديالتنميػػة ( ،)OECDكمػػا تػػـ تبنػػي تمػػؾ المبػػادئ مػػف قبػػؿ البنػػؾ الػػد لي صػػند ؽ النقػػد

ال ػػد لي ف ػػي نف ػػس الع ػػاـ كم ػػا أص ػػدرت المجم ع ػػة الت جييي ػػة له كم ػػة الش ػػركات التابع ػػة
لمنظمة التعا ف االقتصادي التنمية تقارير بشأف ه كمة الشركات في الد ؿ اسعهػاء،
أىـ ما أكدت عميو التقارير تشكيؿ لجنة التدقيؽ.

 3.1.6أسباب االىتمام بحوكمة الشركات:

إف االنييػػارات الكبي ػرة اسزمػػات العالميػػة التػػي طالػػت الك يػػر مػػف المؤسسػػات الشػػركات

كػاف سػببيا اسسػاس ىػ نقػص الخبػرات هػعؼ الكفػاءة عػدـ تػ فر إدارة كفػؤة ذات خبػرة هػادة

متميزة (ن ري

سمماف ،)171:2011 ،هيث أدت سمسمة اسهداث تمؾ إلى تب ء قهية ه كمػة

الشػػركات صػػدارة اسهػػداث القهػػايا المرتبطػػة باقتصػػاديات د ؿ العػػالـ المتقدمػػة الناشػػئة منيػػا

عمى هد س اء كالتالي:
.1

أزمة الكساد العالمي سنة : 1929
عقػب انتيػاء الهػرب العالميػة اس لػى سػادت هالػة مػف التفػاؤؿ بػدأت د ؿ العػالـ تتعػافى

تػػدريجيا مػػف أى ػ اؿ الهػػرب بالتػػالي ازدىػػر النشػػاط االقتصػػادي بػػدأت فت ػرة مػػف الػػر اج التقػػدـ

اعتبا ار مػف سػنة  1925هيػث جيػت اسػت مارات عديػدة لمهػاعفة اإلنتػاج الصػناعي كمػا سػعت
بع ػػض الهك م ػػات إلػ ػػى جان ػػب جمي ػ ػ البنػ ػ ؾ ف ػػي تم يػ ػػؿ المش ػػر عات االس ػػت مارية م ػػف خػػػالؿ

المساىمات أ بتقديـ قر ض ميسرة مما أدى إلى زيادة أرباح الشركات بالتالي تهفيز االست مار
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فػػي اس راؽ الماليػػة كمػػا زادت المهػػاربات عمػػى شػراء اس راؽ الماليػػة ػػـ بيعيػػا خػػالؿ فتػرة جيػزة
بأسعار أعمى (هسني.)13-6 :2010 ،

.2

أزمة االثنين األسود سنة :1987
ب ػػدأ مخ ػػاطر اسزم ػػة بانيي ػػار أس ػػعار مع ػػامالت الب رص ػػة اسمريكي ػػة هي ػػث س ػػجؿ مؤش ػػر

دا ج ػ نز انخفاهػػا قػػدره  ،%22ممػػا أدى إلػػى تػػدخؿ البنػػؾ المركػػزي اسمريكػػي لتخفػػيض أسػػعار
الفائدة إلعادة بعض ال قة لممست مريف هيث تهسنت اسسعار مؤقتا ،إال أف هػ ط التشػاؤـ أدت

إلى انخفاض اسسعار مرة أخرى نتيجة أ امر البي الك يفة مػف جانػب المسػت مريف اسجانػب ،قػد

بػػدأت اسزمػػة نتيجػػة التركيػػز عمػػى جانػػب العػػرض فػػي إدارة االقتصػػاد اسمريكػػي لتهقيػػؽ معػػدالت
نم عالية هيػث ارتفعػت معػدالت الت ظػؼ انخفهػت معػدالت الف ائػد معػدالت التهػخـ نتيجػة

تخفيض معدالت الهرائب الت س في اإلنفاؽ العاـ زيػادة هجػـ االسػتيالؾ رفػ سػعر الػد الر
جذب اسم اؿ مف الخارج  ،اسمر الذي أدى إلػى انييػار أسػعار اسسػيـ بسػبب انخفػاض العائػد

ارتفاع المخاطر مقارنة بالعائد عمى اس راؽ المالية اسخرى ،م تأ ر القطاع العػائمي بانخفػاض

قيمة ع ائد مهافظ أ راقو المالية بالتالي انخفاض معدالت االست مار.
.3

أزمة جنوب شرق آسيا سنة : 1997

ظيرت ب ادر ىذه اسزمة سنة  1997داخؿ العديد مف الد ؿ النامية خاصة د ؿ جنػ ب

شرؽ آسيا بعد تهقيؽ معدالت نم ممه ظة منذ منتصؼ ال مانينات هيث شيدت تقمبػات شػديدة

فػي معػػامالت أسػ اؽ اس راؽ الماليػػة فػي أسػ اؽ العمػالت ،أسػػفرت عػف هػػد ث ىػزات اقتصػػادية
فػػي معظػػـ الب رصػػات العالميػػة اسخػػرى ،قػػد بػػدأت اسزمػػة فػػي تايالنػػد هيػػث قػػاـ سػػتة مػػف كبػػار
تجار العممة في بانك ؾ بالمهاربة عمى خفض سعر البات التايالنػدي (العممػة ال طنيػة) بعػرض

كميػػات كبيػرة منػػو لمبيػ ممػػا أدى إلػػى خفػػض قيمػػة العممػػة نػػتج عػػف ذلػػؾ ت ارجػ هػػاد فػػي أسػػعار

اسسػػيـ انسػػهاب المسػػت مريف اسجانػػب ،وكــان مــن أىــم أســباب حــدوث وانتشــار األزمــة ،ت ارجػ

الصػػادرات فػػي د ؿ جن ػ ب شػػرؽ آسػػيا بسػػبب قيػػاـ الصػػيف سػػنة  1994بتخفػػيض سػػعر صػػرؼ

عممتي ػػا بنس ػػبة  %55مقاب ػػؿ ال ػػد الر اسمريك ػػي هي ػػث أدى ذل ػػؾ إل ػػى انخف ػػاض الق ػػدرة التنافس ػػية
لصادرات د ؿ جن ب شرؽ آسيا مقارنة بأ ر با الياباف ،م العجز الكبير في م ازيف الهسػابات
الجارية في بعض د ؿ جن ب شرؽ آسيا ،بعدما شػيدت منطقػة جنػ ب شػ ؽ آسػيا لعػدة سػن ات
سابقة تدفقات رأسمالية هخمة في مختمؼ د ؿ أس اؽ العالـ ،ارتفاع مدي نيات البن ؾ المهمية
المشتركة بالعمالت اسجنبية ،إذا ت سػعت تمػؾ البنػ ؾ فػي االسػتدانة بالػد الر لتم يػؿ مشػر عات
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الت س

ت فير السي لة ،اإلفراط في تقديـ القر ض لمشركات التػي تتعامػؿ فػي العقػارات اسسػيـ

.4

األزمة المالية األمريكية والعالمية سنة : 2008

م تعاظـ تدفقات رأس الماؿ إلى د ؿ جن ب ش ؽ آسيا مما أدى إلى زيادة م جات التهخـ

تعػػرؼ ىػػذه بأزمػػة الػػرىف العقػػاري االئتمػػاف ،ذلػػؾ بسػػبب إتبػػاع سياسػػة نقديػػة متدنيػػة

بيػػدؼ ت سػػي النشػػاط االقتصػػادي ،م ػ تخفيػػؼ القي ػ د اله ػ ابط عمػػى عمػػؿ المؤسسػػات الماليػػة

ااعطػاء تسػييالت كبيػرة عمػى مػػنح القػر ض العقاريػة بهجػة أف العقػػار مرىػ ف لػدييا مػ التػيػػر

في سداد القر ض بشكؿ كبيرة ظي ر اسزمة العقارية.

بالتالي تدخمت هك مة ال اليات المتهدة اسمريكية كانت مست مرة في فاني ماي فريدي

ماؾ بمميػارات الػد الرات ،هيػث كانػت الهك مػة بإقالػة المػدير التنفيػذي دانييػؿ مػ ر  2008أيهػاً

لمهك مػػة اسػػت مارات فػػي سػػيتي جػػر ب بنػػؾ أمريكػػا جمػػابي م رجػػاف تشػػيس ديالمػػارغير كػػاف

عمػػى شػػكؿ أس ػيـ ممتػػازة ال يعطييػػا الهػػؽ فػػي اتخػػاذ الق ػرار أ التص ػ يت المباشػػر ،هيػػث أخػػذت
الهك مة المبادرة في إدارة البن ؾ ستي جر ب ج لدف سػاكس جػي بػي م رغػاف سػررت يفيػـ

بهػ ػ الي  70ممي ػػار د الر (2014:526

 ،)Brighaam,بإيج ػػاز أ ه ػػهت نت ػػائج التق ػػارير

المنشػ رة عػف تمػػؾ المجػاف الك يػر مػػف اسسػباب ل زمػة يػػأتي فػي مقػدمتيا هػػعؼ التطبيػؽ الفعمػػي
لمعايير اله كمة عمى أرض ال اق أ عدـ االلتػزاـ بتمػؾ المعػايير ممػا أدى إلػى صػع بة الكشػؼ

عف الممارسات الخاطئة داخؿ المؤسسات مػ هػعؼ عمػؿ آليػات إدارات المخػاطر خاصػة فػي
المؤسس ػػات المالي ػػة ع ػػدـ الش ػػفافية ال هػ ػ ح ف ػػي سياسػ ػات الهػ ػ افز المكافػ ػآت ل ػػإلدارة التنفيذي ػػة
العميا(بورسلي. ) 214 : 2014 ،

.5

انييارات العديد من الشركات العالمية :

لقػػد هػػد ت سمسػػمة مػػف هػػاالت الفشػػؿ المػػالي فشػػؿ التػػدقيؽ هيػػث تعػػد فهػػيهة شػػركة

انر ف لمطاقة اسمريكية شركة رلد ك ـ إلى إصدار قان ف ساربيز اكسمي  sarbasoxelyكما

أدت فهػ ػػيهة  Maxwellبنػ ػػؾ بػ ػػارنج إلػ ػػى صػ ػػد ر تقريػ ػػر  Cadburyاسمػ ػػر الػ ػػذي أدى إلػ ػػى
االىتماـ به كمة الشركات لزيادة ال قػة باالقتصػاد القػ مي تعميػؽ د ر سػ ؽ المػاؿ زيػادة درجػة
كفاءتو الهفاظ عمى هق ؽ اسقمية (ن ري سمماف. )11 :2010 ،

.6

عولمة األسواق المالية:

هيث أن ظي ر الع لمة عمؿ عمى إعادة ترتيب المنظمات االقتصػادية فػي أنهػاء العػالـ

ممػػا دف ػ إلػػى اىتمػػاـ الجيػػات التش ػريعية التنظيميػػة الهك ميػػة غيػػر الهك ميػػة بقهػػية ه كمػػة
الشركات كاف تأ ير الد اف الخارجية الداخمية كالتالي ( راهي:) 421 :2010 ،
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أوالً الدوافع الخارجية :

لقد أدى اتساع هجـ المشر عات إلػى البهػث عػف مصػادر تم يػؿ أقػؿ كمفػة مػف التم يػؿ

المصرفي ،فاتجيت إلى اسس اؽ المالية ،قد شج عمى ذلؾ مػا شػيده العػالـ مػف نشػاط سسػ اؽ
اس راؽ الماليػػة ،ت ازيػػد انتقػػاؿ رؤ س اسمػ اؿ عبػػر هػػد د الػػد ؿ بشػػكؿ غيػػر مسػػب ؽ ،كمػػا أدى

اتساع هجـ الشركات إلػى هػعؼ آليػات الرقابػة عمػى تصػرفات المػديريف ،إذ انزلقػت إقػداـ ىػؤالء

المػػديريف أ بعػػض أعهػػاء مجمػػس اإلدارة إلػػى الخطيئػػة ،أدى بيػػـ اسمػػر إلػػى ارتكػػاب أعمػػاؿ
التزييؼ أ اإلظيار العمدي ل اق غيػر هقيقػي عػف الشػركة ،عػف طريػؽ إعطػاء معم مػات كاذبػة

عػف ال هػ المػػالي لمشػػركة ،ااخفػػاء الخسػػائر التػػي تتعػرض ليػػا ،ااظيػػار أربػػاح ىميػػة ،ىػػذا مػػا
أ ار القمؽ الي اجس بشأف مدى مصداقية البيانات الصػادرة عػف الشػركات ،فيمػا إذا كػاف يمكػف
االعتماد عمييا في معرفة ال ه المالي الهقيقي لمشركة ،ممػا انعكػس سػمبا عمػى أسػ اؽ اس راؽ

الماليػػة ،لػػذلؾ اىتمػػت الجيػػات المعنيػػة باالسػػت مار ،مػػف هك مػػات مسػػت مريف بنػ ؾ ،باله كمػػة
ب صفيا ال سيمة الهر رية لعالج ىذه اسزمات ،بعد إف هصػمت شػك ؾ فػي الشػركات الب رصػة
ب صفيا مجاال لالست مار ،لـ يعد ال سػطاء أ مكاتػب تػدقيؽ الهسػابات مهػال لم قػة ،ذلػؾ سف

اله كمة يمكنيػا إف تهػ اسسػس الصػهيهة التػي تبنػي عمييػا اتخػاذ القػ اررات ،ت زيػ السػمطات
داخؿ الشركة بيف الجمعية العامة مجمس اإلدارة ،المديريف التنفيذييف ،ى ما يػؤدي إلػى تقميػؿ

التعارض بيف مصالح ىذه اسطراؼ ،نظ ار لالىتماـ المت ازيػد بمفيػ ـ اله كمػة فقػد هػرص العديػد
مػػف المنظمػػات المؤسسػػات الد ليػػة عمػػى متابعػػة نظػػاـ اله كمػػة ،منيػػا صػػند ؽ النقػػد الػػد لي،
منظمة التعا ف االقتصادي التنمية

ثانياً  :الدوافع الداخمية :

يق ـ نظاـ ه كمة الشركات عمى أساس االىتماـ بالمراجعة الداخمية في الشركات يعمؿ

عم ػػى ى ػػدـ ىياك ػػؿ الممكي ػػة اليرمي ػػة :الت ػػي تعن ػػي ام ػػتالؾ المجم ع ػػة الهاكم ػػة المك ن ػػة م ػػف أفػ ػ ارد
عائالت أعمى نسبة مف اسسيـ ،مف ػـ السػيطرة عمػى أصػ ؿ الشػركات الممم كػة لقطػاع كبيػر

مػػف الم ػ اطنيف ،ته يػػؿ ىػػذه اسص ػ ؿ لتهقيػػؽ منػػاف

مصػػالح مباش ػرة ليػػـ عمػػى هسػػاب بقيػػة

المسػػاىميف ،إذ أ بتػػت الممارسػػات العمميػػة لمشػػركات أنػػو فػػي هالػػة انعػػداـ نظػػاـ اله كمػػة تمكػػف
الػ ػػداخمي ف فػ ػػي ىػ ػػذه الشػ ػػركات مػ ػػف نيػ ػػب أم ػ ػ اؿ الشػ ػػركة عمػ ػػى هسػ ػػاب المسػ ػػاىميف الػ ػػدائنيف
المسػػتخدميف الم ػ رديف ،ذلػػؾ عػػف طريػػؽ الهص ػ ؿ عمػػى المكافػػأة العػػال ات التػػي يمنهيػػا ليػػـ

نظػاـ الشػركة ،كػذلؾ قيػاميـ باإلفصػاح عػف المعم مػات التػي تخػدـ ت جيػاتيـ مصػالهيـ ترفػ

مكاف ػػأتيـ ،ىػ ػ م ػػا أدى إل ػػى ظيػ ػ ر هال ػػة ع ػػدـ التػ ػ ازف المعم م ػػاتي الت ػػي تعن ػػي معرف ػػة اإلدارة
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بالمعم مات صياغتيا مف ـ نشر ما يتالءـ م مصالهيا ،في هيف ال يمتمؾ بقية المساىميف

القدرة عمى ال ص ؿ إلى ىذه المعم مات ،يطمؽ عمى ىذا الن ع مف ممكيػة الشػركات بالممكيػة أ

السػػيطرة المركزيػػة ،يك ػػر ىػػذا الن ػ ع م ػف الممكيػػة فػػي البمػػداف الناميػػة ،يفػػرض ى ػؤالء الػػداخمي ف
سيطرتيـ عمى الشركات بعدة طرائؽ ،لكف الطريقة اسك ر شي عا ىي أنيـ يمتمك ف معظـ أسيـ

الش ػػركة ،م ػػف ػػـ في ػػـ يمتمكػ ػ ف معظ ػػـ اسصػ ػ ات داخ ػػؿ الش ػػركة .ف ػػي بع ػػض اسهي ػػاف يمتم ػػؾ
الػػداخمي ف بع ػػض اسس ػػيـ إال أني ػػـ يتمتعػ ػ ف بأغمبي ػػة هق ػ ؽ التصػ ػ يت ،يه ػػدث ذل ػػؾ ف ػػي هال ػػة

صػد ر عػدة أنػ اع مػف اسسػػيـ ،إذ تكػ ف لػبعض اسسػيـ هقػ ؽ فػػي التصػ يت ،يهػدث ذلػؾ فػػي
هالة صد ر عدة أن اع مف اسسيـ ،إذ تك ف لػبعض اسسػيـ هق قػا التصػ يت ،أك ػر مػف غيرىػا،
مما يؤدي إلى سيطرة مالكي ىذه اسسيـ عمى الشػركات ذلػؾ المػتالكيـ غالبيػة اسصػ ات عمػى

الػػرغـ مػػف عػػدـ امػػتالكيـ لػالبيػػة اسسػػيـ ،يقابػػؿ ىػػذا الن ػ ع مػػف الممكيػػة ن ػ ع آخػػر يطمػػؽ عميػػو
الممكية المشتتة.
 3.1.7أىمية حوكمة الشركات :
هظيت ه كمة الشركات بالعديد مف االىتماـ في اآل نة اسخيػرة نتيجػة لعػدد مػف هػاالت
الفشػػؿ اإلداري المػػالي التػػي مني ػت بيػػا العديػػد مػػف الشػػركات الكبػػرى فػػي ال اليػػات المتهػػدة د ؿ
شػػرؽ آسػػيا عمػػى س ػػبيؿ الم ػػاؿ مػػف خ ػػالؿ د ارسػػة اسسػػباب التػػي أدت إل ػػى ه ػ دث ىػػذا الفش ػػؿ
اإلداري المالي تبيف أف انعداـ أسم ب ه كمة الشركات يمكف لمقائميف عمػى الشػركة مػف الػداخؿ

س اء كػاف مجمػس اإلدارة أ المػديريف أ المػ ظفيف العمػ مييف مػف تفهػيؿ مصػمهتيـ الشخصػية
عمى هساب مصمهة المساىميف الدائنيف أصهاب المصالح اآلخريف م ؿ الم ظفيف المػ رديف
عم ـ الجمي ر ،عمى ىذا فإف الشركات بؿ الد ؿ التي تهعؼ فييا أساليب ه كمة الشركات

تك ف أك ر عرهة لنتائج خيمػة مػف خػالؿ مفيػ ـ ه كمػة الشػركات يهػدد بدرجػة كبيػرة مصػير

الشػػركات مصػػير اقتصػػاديات الػػد ؿ ،عػػال ة عمػػى ذلػػؾ أدت ع لمػػة رأس المػػاؿ سػػي لو هركتػػو
بػيف الػػد ؿ تدفقػو مػػف البمػداف التػػي ت جػد بيػػا فػرة ماليػة إلػػى البمػداف اسك ػػر افتقػا اًر إلييػػا هػػر رة
االتجاه نه هماية رؤ س اسمػ اؿ مػا يترتػب عميػو مػف تفهػيؿ مصػالح مػف يق مػ ف عمػى إدارة
الشركات عمػى مصػالح المسػت مريف تتهػمف ه كمػة الشػركات مجم عػة مػف العالقػات بػيف إدارة
الشركة التنفيذية مجمس إدارتيا المساىميف مجم عة أصهاب المصالح اسخػرى تػ فر هػ افز

مناسبة عادلة لمجمس اإلدارة إلدارة الشركة بػرض العمؿ عمى تهقيؽ اسىداؼ التػي تكػ ف فػي
مصػػمهة الشػػركة مسػػاىمييا كمػػا ينبػػػي أف تسػػيؿ عمميػػة الرقابػػة الفعالػػة ( العشػػما ي2009 ،

. ) 15 -14:
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ويرى ( داد وشريفة )168: 2015 ،أ أهمية حوكمة الشركات :
 .1هؿ مشكمة ال كالة (الفصؿ بيف الممكية اإلدارة ).
 .2إنجاح برامج الخصخصة ااعادة ىيكمة الشركات.
 .3تعظيـ قيمة الشركة زيادة التنافسية جذب االست مارات.

 .4تجنب االنييارات المالية استقرار أس اؽ الماؿ تهقيؽ التنمية االقتصادية.
ذكػػر ( بالقاسػػـ

العديد مف الج انب منيا :

عبػػد القػػادر ) 185:2016 ،بػػأف أىميػػة ه كمػػة الشػػركات تكمػػف فػػي

 .1هيػػث تسػػاىـ ه كمػػة الشػػركات فػػي رفػ مسػػت ى كفايػػة االقتصػػاد ،لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة فػػي
المسػػاعدة عمػػى اسػػتقرار اسس ػ اؽ الماليػػة رف ػ مسػػت ى الشػػفافية جػػذب االسػػت مار مػػف
الخارج الداخؿ عمى هد س اء كما تساىـ في تقميص هجـ المخاطر التػي ت اجػو النظػاـ

االقتصادي.

 .2إف تطبيػػؽ مبػػادئ ه كمػػة الشػػركات يسػػاعد عمػػى خمػػؽ بيئػػة عمػػؿ سػػميمة تهقيػػؽ أداء
أفهؿ مػ تػ افر اإلدارة الجيػدة كػي تكػ ف القيمػة السػ قية لمشػركة اكبػر ممػا يسػاعد عمػى
الهص ؿ عمى التم يؿ بتكمفة أقؿ بناء قة أصهاب المصالح .

 .3تس ػػاعد ه كم ػػة الش ػػركات ف ػػي هماي ػػة االس ػػت مارات م ػػف التع ػػرض لمخس ػػارة بس ػػبب سػ ػ ء
استخداـ السمطة تعظـ ع ائد االسػت مار هقػ ؽ المسػاىميف الهػد مػف هػاالت تهػارب

المصالح .

 .4تق ـ ه كمة الشركات ببناء عالقة يقة ق ية بيف إدارة الشركة العامميف بيا الم رديف
الدائنيف تعزز ال قة ترف مف أداء الشركة تساعدىا في تهقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية.

يرى ( سػالـ ) 72 : 2015 ،أىميػة ه كمػة الشػركات ،أنيػا تمعػب د اًر ىامػاً فػي بمػ رة

اارسػػاء ق اعػػد ااج ػراءات صػػناعة القػرار تهقيػػؽ المسػػت ى اسم ػػؿ مػػف الفهػػص الهػػبط الرقابػػة

المت ازنة ،إلى جانب أنيا تعمؿ عمى تقريػر قافػة المسػئ لية المسػاءلة مػف خػالؿ هػ

تطػ ير

نظػػاـ لمقيػػاس التقػػدـ ،كمػػا ت ػ فر الييكػػؿ الػػذي يػػتـ مػػف خاللػػو ه ػ أىػػداؼ المنظمػػة

سػػائؿ

تهقيقيػػا ،تتميػػز اله كمػػة الجيػػدة بأنيػػا ت ػ فر بيئػػة رقابيػػة فعال ػة ه ػ افز لمجمػػس اإلدارة اإلدارة
التنفيذيػػة مػػف أجػػؿ السػػعي لتهقيػػؽ اسىػػداؼ المنش ػ دة مػػف ناهيػػة أخػػرى يسػػاعد التطبيػػؽ السػػميـ

لق اعػ ػػد اله كمػ ػػة فػ ػػي تهسػ ػػيف أداء أسػ ػػيـ الشػ ػػركة ،تعظػ ػػيـ الربهيػ ػػة ،ه ػ ػماف قػ ػػة المسػ ػػت مر
المساىميف ،كما أنيا تعمؿ عمػى زيػادة قػدرة المنظمػات عمػى المنافسػة فػي اآلجػؿ الط يػؿ نتيجػة
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تمتعيػػا باسػػتمرار الشػػفافية فػػي التعػػامالت اإلج ػراءات المهاسػػبية الفهػػص المػػالي لكػػؿ عممياتيػػا

مما يدعـ قة المست مر.

يرى الباهث أف أىميػة ه كمػة الشػركات تكمػف فػي التػمػب عمػى مشػاكؿ نظريػة ال كالػة

التػم ػػب عم ػػى التع ػػارض ف ػػي المص ػػالح ب ػػيف مجم ػػس اإلدارة اإلدارة الع ػػامميف المػ ػ رديف ذل ػػؾ

لمهفػػاظ عمػػى كفػػاءة االقتصػػاد مػػف خػػالؿ رفػ مسػػت ى الشػػفافية العدالػػة المسػػا اة ممػػا يػ فر بيئػػة
رقابية هماف زيادة ال قة اسمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة الشركات لجذب رؤ س اسم اؿ التػي
تساعد في النم االقتصادي تعظيـ االرباح .

 3.1.8أىداف حوكمة الشركات :

يـرم ( مهمػد ) 41: 2015 ،أف ىنػاؾ أىػداؼ أخػػرى له كمػة الشػركات تتم ػؿ فػي أنيػػا

تيػػدؼ إلػػى تهسػػيف الكفػػاءة االقتصػػادية تق ػ يـ أداء اإلدارة العميػػا تعزيػػز المسػػاءلة رف ػ درجػػة
ال قة تمكيف الشركات مف الهص ؿ عمى تم يؿ مف جانب عػدد كبيػر مػف المسػت مريف المهميػيف
اسجانػػب مشػػاركة المسػػاىميف الم ػ ظفيف الػػدائنيف المقرهػػيف مػػف اإلطػػالع بػػد ر الم ػراقبيف

سداء الشركة .
يػػذكر (الكنػػزي ) 143-142 :2015 ،يسػػاعد اسسػػم ب الجيػػد له كمػػة الشػػركات فػػي
دعػػـ اسداء االقتصػػادي القػػدرات التنافسػػية جػػذب االسػػت مارات لمشػػركات االقتصػػاد بشػػكؿ عػػاـ
مف خالؿ ال سائؿ التالية:

 .1ت ػػدعيـ عنص ػػر الش ػػفافية ف ػػي كاف ػػة مع ػػامالت عممي ػػات الش ػػركات ااجػ ػراءات المهاس ػػبة
المراجعة المالية عمى النه الذي يمكف مف هبط عناصر الفساد في أي مرهمة.

 .2تهسػػيف تط ػ ير إدارة الشػػركة مسػػاعدة المػػديريف مجمػػس اإلدارة عمػػى بنػػاء إسػػتراتيجية
سػػميمة هػػماف اتخػػاذ قػ اررات الػربح أ السػػيطرة بنػػاء عمػػى أسػػس سػػميمة ،بمػػا يػػؤدي إلػػى

رف كفاءة اسداء.

 .3تجنب هد ث أزمات مصرفية هتى في الد ؿ التي ال ي جد بيا تعامؿ نشػط عمػى معظػـ
شركاتيا في أس اؽ اس راؽ المالية.

 .4تق يػػة قػػة الجمي ػ ر فػػي نجػػاح الخصخصػػة ،هػػماف تهقيػػؽ الد لػػة أفهػػؿ عائػػد عمػػى
است ماراتيا ،بالتالي إتاهة المزيد مف فرصة العمؿ ،زيادة التنمية االقتصادية.

 .5هػػماف التعامػػؿ بطريقػػة عادلػػة بالنسػػبة لممسػػاىميف العمػػاؿ الػػدائنيف اسطػراؼ اسخػػرى
ذ ي المصمهة في هالة تعرض الشركة لإلفالس.
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يرى الباهث أف أىـ أىداؼ ه كمػة الشػركات ىػ هػماف تعزيػز مبػدأ العدالػة المسػا اة

المساءلة الذي يزيد مف درجػة ال قػة بػيف أصػهاب المصػالح يهسػف مػف اسداء القػدرة التنافسػية
لمشركات .
 3.1.9المقومات األساسية لحوكمة الشركات:
ىناؾ أرب مق مات أساسية يتعيف ت افرىا إلعماؿ فعالية اله كمة في منظمػات اسعمػاؿ

ىي عمى النه التالي ( ت فيؽ: ) 24 : 2014 ،

 . 3.1.9.1اإلطار القانوني :

ى ػ الػػذي يهػػدد هق ػ ؽ المسػػاىميف اختصاصػػات كػػؿ طػػرؼ مػػف اسط ػراؼ اسساسػػية

المعنيػػة بالشػػركة بصػػفة خاصػػة المؤسس ػ ف الجمعيػػة العم ميػػة المسػػاىـ الفػػرد مجمػػس اإلدارة
لجان ػ ػػو الرئيس ػ ػػية م ارق ػ ػػب الهس ػ ػػابات ك ػ ػػذلؾ العق ب ػ ػػات انتي ػ ػػاؾ ى ػ ػػذه الهقػ ػ ػ ؽ التقص ػ ػػير ف ػ ػػي

المسئ ليات كما يجب أف يهدد اإلطار القان ني لمه كمة الجية الهك مية المكمفػة بمراقبػة تطبيػؽ

إجراءات اله كمة .

 .3.1.9.2اإلطار المؤسسي :
ىػ اإلطػػار الػػذي يتهػػمف المؤسسػػات الهك ميػػة الرقابيػػة المنظمػػة لعمػػؿ الشػػركات م ػػؿ

الييئػػة العامػػة لسػ ؽ رأس المػػاؿ الرقابػػة العامػػة البنػ ؾ المركزيػػة ة الييئػػات الرقابيػػة غيػػر

الهك مية المساندة لمشركات د ف استيداؼ الربح كالجمعيات المعنية العممية المعنية الجمعيات
اسىمية كجمعية هماية المسػتيمؾ كػذلؾ المؤسسػات غيػر الهك ميػة اليادفػة لمػربح م ػؿ شػركات

مكاتب المهاسبة المراجعة المهاماة مؤسسات التصنيؼ االئتمػاني التهميػؿ المػالي شػركات

ال ساطة في اس راؽ المالية غيرىا ،ال يقؿ د ر المؤسسات العمالية كالجامعات أىمية عف د ر
تمؾ المؤسسات إذ يق عمييا عبء تط ير نظاـ اله كمة

نشر قافتيا ينبػػي أف تقػ ـ جميػ

ىػذه المؤسسػات بأد ارىػا بكفػاءة أمانػة ن ازىػة شػفافية مػف أجػؿ تهقيػؽ مصػالح الشػركات
االقتصاد الق مي بصفة عامة.

 . 3.1.9.3اإلطار التنظيمي :
يتهػػمف عنص ػريف ىمػػا النظػػاـ اسساسػػي لمشػػركة الييكػػؿ التنظيمػػي الػػذي يهػػدد أسػػماء
اختصاصػات رئػػيس أعهػػاء لجػػاف مجمػػس اإلدارة كػػذلؾ أسػػماء المػػديريف التنفيػػذييف بالمنظمػػة
ت صيؼ ظائفيـ.
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 .3.1.9.4ثقافة األداء المنضبط :
م ػػف خ ػػالؿ تش ػػجي اسداء المخط ػػط الج ػػاد الهػ ػريص عم ػػى المص ػػمهة العام ػػة لممنظم ػػة

تشجي جمي العامميف فييا عمى المساىمة الفعالة بكامػؿ اإلمكانػات فػي تهسػيف أدائيػا تعظػيـ
قيمتيػػا قػػدراتيا التنافسػػية ذلػػؾ بنش ػػر قافػػة اله كمػػة العمػػؿ عم ػػى تفعيميػػا بقػػدر اإلمكػػاف م ػػف

منطمؽ أف المنظمة ىي سفينة جمي اسطراؼ إلى بر اسماف .

 3.1.10معوقات تطبيق حوكمة الشركات :

يرى ( سالـ )74-75: 2015 ،أف أىـ المع قات التي ت اجو تطبيؽ ه كمة الجامعات
ىي :
 .1هعؼ مست ى ال عي بمفيػ ـ اله كمػة هيػث أف مفيػ ـ اله كمػة غيػر ارسػخ فػي ال قافػة

العربي ػػة ل ػػذلؾ يتطم ػػب المزي ػػد م ػػف نش ػػر قاف ػػة اله كم ػػة ااص ػػدار المزي ػػد م ػػف الد ارس ػػات
المطب عات ت هح أىميتيا مبادئيا مف خالؿ المؤسسات العامة اإلعالـ .

 .2االفتقػػار إلػػى نظػػاـ قػػان ني فعػػاؿ يط ػ ر الػػنظـ القان نيػػة القائمػػة لتػػتالءـ م ػ المسػػتجدات
العالمية .

 .3االفتق ػػار إل ػػى جػ ػ د رقاب ػػة التطبي ػػؽ أي ع ػػدـ ال ػػنص عم ػػى الػ ػزاـ الش ػػركات بتنفي ػػذ ق اع ػػد
مبادئ اله كمة عدـ جعميا استرشادية .

 .4التػػدريب عمػػى المسػػئ ليات الجديػػدة التػػي تق ػ عمػػى عػػاتؽ المػػديريف التنفيػػذييف أعهػػاء
مجمس اإلدارة .

 .5الع لمة فالمست مر اسجنبي البد اف يتأكد مف اسسػ اؽ التػي يريػد االسػت مار فييػا أم الػو
ال تدار فقط بكفػاءة اسسػ اؽ لكػف يجػب أف يتأكػد مػف أنيػا تخهػ لنظػاـ ه كمػة دقيػؽ
منهبط.

 3.1.11مبادئ حوكمة الشركات:
يجػػب ت ػ افر ق اعػػد ارسػػخة تسػػاىـ فػػي إقامػػة نظػػاـ سػػميـ يفػػرز فػػرص النجػػاح اإلصػػالح

االقتص ػػادي ،فق ػػد قام ػػت منظم ػػة التع ػػا ف االقتص ػػادي التنمي ػػة بعم ػػؿ مجم ع ػػة م ػػف اإلرش ػػادات
المعػػايير سػػميت (مبػػادئ ه كمػػة الشػػركات) بالتعػػا ف م ػ هك مػػات طنيػػة منظمػػات عالميػػة
تستيدؼ ىػذه المبػادئ مسػاعدة هك مػات الػد ؿ اسعهػاء هك مػات الػد ؿ غيػر اسعهػاء فػي

غمار جي دىا لتقييـ تهسيف اسطػر القان نيػة المؤسسػية التنظيميػة لم هػ ع ه كمػة الشػركات
باإلهافة لت فير خط ط إرشادية مقترهات سس اؽ اس راؽ الماليػة المسػت مريف الشػركات التػي

تمعب د اًر في عممية ه أساليب سػميمة له كمػة الشػركات تم ػؿ تمػؾ المبػادئ أساسػاً مشػتركاً
56

تعتبػره الػػد ؿ اسعهػػاء فػػي منظمػػة التعػػا ف االقتصػػادي التنميػػة بم ابػػة هػػر رة لتطػ ير أسػػاليب

ه كمػػة الشػػركات الػايػػة أف تك ػ ف م ػ جزة مفي مػػة يسػػيؿ ال ص ػ ؿ إلييػػا مػػف جانػػب المجتم ػ
الد لي (هماد. )48 - 41: 2008 ،

المبدأ األول :توافر إطار فعال لحوكمة الشركات:

ةينبػي عمى إطار ه كمة الشركات أف يشج عمى شفافية كفاءة اسس اؽ أف يك ف مت افقا م

أهكػػاـ القػػان ف أف يهػػدد ب ه ػ ح ت زي ػ المسػػئ ليات بػػيف مختمػػؼ الجيػػات اإلش ػرافية التنظيميػػة
التنفيذيةة.

كي يتـ هماف ه إطار فعاؿ له كمة الشركات فمف الهػر ري جػ د أسػاس قػان ني

تنظيمػػي مؤسسػػي فعػػال يمكػػف لكافػػة المشػػاركيف فػػي السػ ؽ االعتمػػاد عميػػة فػػي إنشػػاء عالقػػتيـ
التعاقديػػة الخاصػػة عػػادة مػػا يهػػـ إطػػار ه كمػػة الشػػركات عناصػػر تشػريعية تنظيميػػة ترتيبػػات
لمتنظ ػػيـ ال ػػذاتي االلت ازم ػػات االختياري ػػة ممارس ػػات اسعم ػػاؿ الت ػػي ى ػػي نت ػػاج الظ ػػر ؼ الخاص ػػة

بالػ ػػد ؿ تاريخيػ ػػا تقالي ػ ػدىا لكػ ػػي يك ػ ػ ف ىنػ ػػاؾ هػ ػػماف ل ج ػ ػ د أسػ ػػاس إلطػ ػػار فعػ ػػاؿ له كمػ ػػة
الشركات.) www.oecd.org/document/49:28/3/2016).
المبدأ الثاني :حقوق المساىمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الممكية:
ةينبػي عمى إطار اله كمة أف ي فر الهماية لممساىميف أف يسيؿ ليـ ممارسة هق قيـة.
م تركيز هق ؽ المساىميف في الشػركة عمػى م هػ عات أساسػية م ػؿ انتخػاب أعهػاء

مجمػػس اإلدارة أ ال سػػائؿ اسخػػرى لمتػػأ ير عمػػى تك ػ يف مجمػػس اإلدارة الم افقػػة عمػػى العمميػػات
االست نائية بعض الم ه عات اسساسية اسخرى كما يهػددىا قػان ف الشػركات المػ ائح الداخميػة

لمشركات .م هماف طرؽ سميمة لتسجيؿ الممكية

ته يؿ اسسيـ

المادية بشكؿ منتظـ هماف المشاركة في تعديؿ النظاـ اسساسي .

الهص ؿ عمى المعم مات

(www.oecd.org/document/49:28/3/2016).
المبـــدأ الثالـــث  :المعاممـــة المتســـاوية لممســـاىمين:
ةينبػػػي عمػػى إطػػار ه كمػػة الشػػركات أف يهػػمف معاممػػة متسػػا ية لكافػػة المسػػاىميف بمػػا فػػي ذلػػؾ
مساىمي اسقمية المساىميف اسجانب ينبػي أف تتػاح الفرصػة لكافػة المسػاىميف لمهصػ ؿ عمػى

تع يض فعاؿ عف انتياؾ هق قيـة.
أف قة المست مريف بػأف رأس المػاؿ الػذي يقدم نػو سػتتـ همايتػو مػف إسػاءة االسػتخداـ أ
إسػػاءة التخصػػيص مػػف جانػػب مػػديري الشػػركة أ مجمػػس اإلدارة أ المسػػاىميف مػػف ذ ي النسػػب
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الهاكمػػة فػػي الشػػركة مػػف الع امػػؿ اليامػػة فػػي أس ػ اؽ رأس المػػاؿ هيػػث تك ػ ف ىنػػاؾ فػػرص أمػػاـ
مجالس إدارة الشركة المديريف المساىميف المسيطريف عمى هساب المساىميف غير المسػيطريف

ااهدى الطرؽ التي يمكػف لممسػاىميف أف يهفظػ ا بيػا هقػ قيـ فػي قػدرتيـ عمػى اتخػاذ اإلجػراءات
القان ني ػػة اإلداري ػػة ه ػػد إدارة الش ػػركة مجم ػػس اإلدارة ق ػػد أظي ػػرت التجرب ػػة أف أه ػػد المه ػػددات
الرئيسية لدرجة اهتراـ هق ؽ المساىـ ىي ما إذا كانت ىناؾ طرؽ فعالة لمهص ؿ عمى تع يض

لمش ػػكا ى بتكمف ػػة معق ل ػػة ب ػػد ف ت ػػأخير كم ػػا ت ػػزداد ق ػػة مس ػػت مري اسقمي ػػة عن ػػدما يػ ػ فر النظ ػػاـ
القان ني آليات لمساىمي اسقمية لرف دعا ى قان نية إذا مػا تػ افرت لػدييـ أسػس معق لػة لالعتقػاد
بػػأف هق ػ قيـ قػػد تػػـ انتياكيػػا يعتبػػر ال ػػنص عمػػى آليػػات التنفيػػذ ىػػذه مػػف المسػػئ ليات الرئيس ػػية

لممشرعيف المنظميف.) www.oecd.org/document/49:28/3/2016).

المبــدأ الرابــع  :دور أصــحاب المصــال فــي حوكمــة الشــركات:

ةينبػي عمى إطار ه كمة الشػركة أف يعتػرؼ بهقػ ؽ أصػهاب المصػالح التػي ينشػئيا القػان ف أ
تنشػػأ نتيجػػة التفاقيػػات متبادلػػة أف يعمػػؿ عمػػى تشػػجي التعػػا ف النشػػط بػػيف الشػػركات أصػػهاب

المصالح في خمؽ ال ر ة فرص العمؿ استدامة الشركات السميمة مالياة.

تيتـ أهدى الن اهي الرئيسية في ه كمة الشركات بتأميف تدفؽ رأس الماؿ الخارجي إلػي

الشػػركات س ػ اء فػػي شػػكؿ هق ػ ؽ ممكيػػة أ ائتمػػاف تيػػتـ ه كمػػة الشػػركات كػػذلؾ بإيجػػاد طػػرؽ
لتشػػجي مختمػػؼ أصػػهاب المصػػالح فػػي المنشػػاة عمػػى القيػػاـ باالسػػت مار فػػي رأس المػػاؿ البشػػرى
الم ػػادي الخ ػػاص بالمنش ػػأة فق ػػا لممس ػػت يات االقتص ػػادية الم م ػػى الق ػػدرة التنافس ػػية نجاهي ػػا ف ػػي

النيايػة مػا ىػ إال نتيجػػة لعمػؿ الفريػؽ الػػذي يجسػد اإلسػيامات المقدمػة مػػف مختمػؼ المػ ارد التػػي
تتهػػمف المسػػت مريف العػػامميف الػػدائنيف المػ رديف ينبػػػي عمػػي الشػػركات أيهػاً أف تعتػػرؼ بػػأف
إسيامات أصهاب المصالح تشكؿ اهد الم ارد القيمة لبناء شركات منافسة مربهة مػف ػـ فػإف

المصػالح تشػكؿ أهػد المػ ارد القيمػة لبنػاء شػركات تنافسػية مربهػة مػف ػـ فػإف المصػالح ط يمػػة
اسجؿ لمشركات تقتهي هر رة تعزيز التعا ف المنػتج لم ػر ة مػ أصػهاب المصػالح ينبػػي فػي
إطػػار اله كمػػة أف يعتػػرؼ بػػأف مصػػالح الشػػركة تجػػري خػػدمتيا عػػف طريػػؽ االعت ػراؼ بمصػػمهة

أصهاب المصالح ااسياميـ في نجاح الشركة في اسجؿ الط يؿ لتنفيذ هق ؽ الدائنيف.
)(www.oecd.org/document/49:28/3/2016
المبدأ الخامس :اإلفصاح والشفافية
ةينبػػػي عمػػى إطػػار ه كمػػة الشػػركات أف يهػػمف القيػػاـ باإلفصػػاح السػػميـ الصػػهيح فػػي ال قػػت

المناسػػب عػػف كافػػة الم ه ػ عات اليامػػة المتعمقػػة بالشػػركة بمػػا فػػي ذلػػؾ المركػػز المػػالي اسداء
هق ؽ الممكية ه كمة الشركةة.
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يعتبػػر ج ػ د نظػػاـ إفصػػاح ق ػ ي يشػػج عمػػى الشػػفافية الهقيقيػػة أهػػد المالمػػح المه ريػػة

لإلش ػراؼ عمػػى الشػػركات القائمػػة عمػػي أسػػاس الس ػ ؽ الػػذي يعتبػػر أم ػ ار رئيسػػياً لقػػدرة المسػػاىميف
عم ػػى ممارس ػػة هقػ ػ ؽ ممكي ػػاتيـ عم ػػى أس ػػس مدر س ػػة ،تظي ػػر التج ػػارب ف ػػي ال ػػد ؿ ذات أسػ ػ اؽ
اسس ػػيـ اله ػػخمة النش ػػيطة أف اإلفص ػػاح يمك ػػف أيه ػػا أف يكػ ػ ف أداة ق ي ػػة لمت ػػأ ير عم ػػى س ػػم ؾ
الشركات همايػة المسػت مريف يمكػف لنظػاـ اإلفصػاح القػ ي أف يسػاعد عمػي اجتػذاب رأس المػاؿ
المهافظػػة عمػػى ال قػػة ف ػي أس ػ اؽ رأس المػػاؿ عمػػي النقػػيض ف ػإف هػػعؼ اإلفصػػاح الممارسػػات

غير الشفافة يمكف أف يسيـ في السم ؾ غير اسخالقي في هياع نزاىة الس ؽ بتكمفة هخمة
ليست بالنسبة لمشركة مساىمييا فهسػب بػؿ لالقتصػاد فػي مجم عػة أيهػا يطمػب المسػاىم ف
المسػت مريف االهتمػالييف ال صػ ؿ إلػي معم مػات منتظمػػة م ػ ؽ بيػا قابمػة لممقارنػة بتفصػػيالت

كافية عنيا كي يقيم ا مدى إشراؼ اإلدارة بيذا يمكنيـ اتخاذ قػ اررات مدر سػة عػف تقيػيـ الشػركة
الممكي ػػة تصػ ػ يت اسس ػػيـ ي ػػؤدي ع ػػدـ كفاي ػػة المعم م ػػات أ ع ػػدـ هػ ػ هيا إل ػػى إعاق ػػة ق ػػدرة

اسس اؽ عمي العمؿ زيادة تكمفة رأس الماؿ ،يسػاعد اإلفصػاح أيهػا فػي تهسػيف فيػـ الجميػ ر
لييكػػؿ نػ اهي نشػػاط الشػػركة سياسػػات الشػػركة أدائيػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالمعػػايير البيئيػػة اسخالقيػػة
عالقات الشركات م المجتمعات التي تعمػؿ فييػا تعتبػر إرشػادات منظمػة التعػا ف االقتصػادي

التنميػػة الخاصػػة بالمنشػػآت متعػػددة الجنسػػيات ذات الصػػمة فػػي ىػػذا الصػػدد تؤيػػد مبػػادئ منظمػػة
التعػػا ف االقتصػػادي التنميػػة اإلفصػػاح فػػي الت قيػػت المناسػػب لكافػػة التطػ رات الماديػػة التػػي تنشػػأ
بيف التقارير الد رية المنتظمة ،كما تؤيد أيها نشر التقارير في نفس ال قت لكافة المساىميف بما

يهػ ػػمف المعاممػ ػػة المتسػ ػػا ية يجػ ػػب عمػ ػػي الشػ ػػركات فػ ػػي مهافظتيػ ػػا عمػ ػػي عالقػ ػػات يقػ ػػة م ػ ػ

المس ػػت مريف المش ػػاركيف ف ػػي السػ ػ ؽ أف تب ػػذؿ عناي ػػة خاص ػػة لع ػػدـ أنتي ػػاؾ ى ػػذا المب ػػدأ لممعامم ػػة

المتسا ية.) www.oecd.org/document/49:28/3/2016) .
المبدأ السادس  :مستويات مجمس اإلدارة :

ةينبػػػي فػػي إطػػار ه كمػػة الشػػركات أف يهػػمف الت جيػػو اإلرشػػاد االسػػتراتيجي لمشػػركة مهاسػػبة
اإلدارة عف مسئ ليتو أماـ الشركة المساىميفة.

ىناؾ تبػايف فػي ىياكػؿ ااجػراءات مجمػس اإلدارة سػ اء فػي داخػؿ أ فيمػا بػيف الػد ؿ فػي
منظمػػة التعػػا ف االقتصػػادي التنميػػة يقصػػد بالمبػػادئ أف تك ػ ف عامػػة بالدرجػػة الكافيػػة لتطبيقيػػا

عمػى أي ىيكػؿ لمجػػالس اإلدارة الػذي يعيػػد إليػو ب ظػائؼ هكػػـ المنشػأة أ اإلشػراؼ عمػى إدارتيػػا
م قيامو بت جيو إستراتيجية الشركة فإف مجمس اإلدارة مسئ ؿ بصفة رئيسية عف اإلشراؼ عمي

اسداء اإلداري تهقيؽ عائد مناسب لممسػاىميف مػ منػ تعػارض المصػالح تهقيػؽ التػ ازف بػيف
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الطمبػػات المتنافسػػة عمػػي الشػػركة هتػػى يمكػػف لمجػػالس اإلدارة أف تفػػي بمسػػئ لياتيا بشػػكؿ فعػػاؿ
فأنيا يجب أف تك ف قادرة عمي ممارسة هكـ م ه عي مستقؿ مف إهػدى المسػئ ليات الميمػة

اسخ ػػرى لمجم ػػس اإلدارة ى ػػي اإلشػ ػراؼ عم ػػى ال ػػنظـ الت ػػي ت هػ ػ له ػػماف قي ػػاـ الش ػػركة بإطاع ػػة

الق انيف المطبقة بما فييا ق انيف اله ارئب المنافسة العمؿ البيئة تسا ي الفرص الصهة في
بعػػض الػػد ؿ جػػدت الشػػركات أف مػػف المفيػػد الػػنص ب ه ػ ح التهديػػد الػػدقيؽ لممسػػئ ليات التػػي
يت الىا مجمس اإلدارة تمػؾ التػي تت الىػا إدارة الشػركة تخهػ لممسػاءلة بشػأنيا ،مجمػس اإلدارة

ليس خاهعا لممسػاءلة أمػاـ الشػركة مسػاىمييا فهسػب لكػف أيهػا عميػو اجػب بالعمػؿ لتهقيػؽ
أفه ػػؿ مص ػػالهيـ باإله ػػافة إل ػػي ى ػػذا فأن ػػو يت قػ ػ م ػػف مج ػػالس اإلدارة أف تأخ ػػذ ف ػػي هس ػػبانيا

التعامػػؿ بشػػكؿ عػػادؿ م ػ اىتمامػػات أصػػهاب المصػػالح اآلخ ػريف بمػػا فػػي ذلػػؾ مصػػالح العػػامميف
الػػدائنيف العمػػالء الم ػ رديف المجتمعػػات المهميػػة تعتبػػر م ارعػػاة المعػػايير البيئػػة االجتماعيػػة

ذات صمة في ىذا الصدد.) www.oecd.org/document/49:28/3/2016).
قواعد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDلحوكمة الشركات

المصدر (أبو حمام)19 :2009،
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 3.1.12األطراف المعنية بتطبيق مفيوم حوكمة الشركات (:العشماوي) 8-7 : 2009 ،

يجػػب مالهظػػة أف ىنػػاؾ أربعػػة أط ػراؼ رئيسػػية تتػػأ ر تػػؤ ر فػػي التطبيػػؽ السػػميـ لق اعػػد

ه كمة الشركات تهدد إلى درجػة كبيػرة مػدى النجػاح أ الفشػؿ فػي تطبيػؽ ىػذه الق اعػد الشػكؿ

التالي ي هح ىذه اسطراؼ:

 .1المسػػاىميف  : Shareholdersىػػـ مػػف يق مػ ف بتقػػديـ رأس المػػاؿ لمشػػركة عػػف طريػػؽ

ممكيتيـ ل سيـ ذلؾ مقابؿ الهص ؿ عمى اسرباح المناسػبة السػت ماراتيـ أيهػاً تعظػيـ
قيمة الشركة عمػى المػدى الط يػؿ ىػـ مػف ليػـ الهػؽ فػي اختيػار أعهػاء مجمػس اإلدارة

المناسبيف لهماية هق قيـ.

 .2مجمػس اإلدارة  : Board of Directorsىػـ مػف يم مػ ف المسػاىميف أيهػاً اسطػراؼ
اسخرى م ؿ أصػهاب المصػالح مجمػس اإلدارة يقػ ـ باختيػار المػديريف التنفيػذييف الػذي
ي كؿ إلييـ سمطة اإلدارة الي مية سعمػاؿ الشػركة باإلهػافة إلػى الرقابػة عمػى أدائيػـ كمػا

يق ػ ػ ـ مجمػ ػػس اإلدارة برسػ ػػـ السياسػ ػػات العامػ ػػة لمشػ ػػركة كيفيػ ػػة المهافظػ ػػة عمػ ػػى هق ػ ػ ؽ
المساىميف.

 .3اإلدارة  :Managementىػ ػػي المسػ ػػئ لة عػ ػػف اإلدارة الفعميػ ػػة لمشػ ػػركة تقػ ػػديـ التقػ ػػارير
الخاصة باسداء إلى مجمس اإلدارة تعتبػر إدارة الشػركة ىػي المسػئ لة عػف تعظػيـ أربػاح

الشػػركة زيػػادة قيمتيػػا باإلهػػافة إلػػى مسػػئ ليتيا تجػػاه اإلفصػاح الشػػفافية فػػي المعم مػػات

التي تنشرىا لممساىميف.

 .4أصػػهاب المصػػالح  : Stockholdersىػػـ مجم عػػة مػػف اسط ػراؼ ليػػـ مصػػالح داخػػؿ
الشػركة م ػػؿ الػػدائنيف المػ رديف العمػػاؿ المػ ظفيف يجػػب مالهظػػة أف ىػؤالء اسطػراؼ
يك ف لدييـ مصالح قد تك ف متعارهة مختمفة في بعض اسهياف فالدائن ف عمى سبيؿ

الم ػػاؿ ييتمػ ػ ف بمق ػػدرة الش ػػركة عم ػػى الس ػػداد ف ػػي ه ػػيف يي ػػتـ العم ػػاؿ المػ ػ ظفيف بمق ػػدرة

الشركة عمى االستمرار.
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 3.2.1مقدمة :

المبحث الثاني مفيوم حوكمة الجامعات

يشيد العالـ تط رات سريعة في كافة القطاعات ال سيما في القطاع التعميمي فقد أصبح
القطاع التعميمي أك ر تعقيداً بسبب النم في عػدد مؤسسػاتو الهك ميػة الخاصػة أصػبهت أك ػر
تخصصاً مطمباً ،لذلؾ ظير مفي ـ ه كمة الجامعات ليعبر عف اسزمة التي يعاني منيا التعميـ
العالي التي تتم ؿ في الفجػ ة بػيف ال اقػ

المممػ س بسػبب التعػارض بػيف متطمبػات اإلدارة العميػا

اإلدارة التنفيذية.

بالرغـ مف الد ر الجميؿ الذي تؤديػو الجامعػات فػي المجتمػ فمػف اس لػى بيػا أف تعتمػد

عم ػػى اله كم ػػة ف ػػي إدارة أنش ػػطتيا أعمالي ػػا م ػػف منطم ػػؽ أف ى ػػذه الجامع ػػات ى ػػي ف ػػي اسس ػػاس
منظمػػات تق ػ د المجتم ػ نه ػ التنميػػة التط ػ ر بمػػا تمتمكػػو مػػف بنيػػة إدارة تتم ػػؿ فػػي ج ػ د تن ػ ع

العناصػػر البش ػرية التقنيػػة بمػػا تت ػ افر لػػدييا مػػف مصػػادر به يػػة معم ماتيػػة (العرينػػي2014: ،
 )115:يتطمب االرتقاء بمست ى أداء الجامعات تهسيف قدرتيا عمى تهقيؽ أىػدافيا ت جياتيػا
المسػػتقبمية التط ػ ير المسػػتمر لركائزىػػا اسساسػػية ىػػي اإلدارة الجامعيػػة أعهػػاء ىيئػػة التػػدريس
الطالػب يػػرى الػبعض أنػػو هتػى تهقػػؽ الجامعػات ظائفيػػا بنجػاح كفايػػة تهتػاج إلػػى قػدر كػػاؼ

مػػف الهريػػة اسكاديميػػة االػػى تػ افر مناخػػات مالئمػػة تهػػمف الهريػػة اسكاديميػػة سسػػاتذتيا طمبتيػػا
أف تتمت ػ ىػػذه المؤسسػػات بهريػػة البهػػث التقصػػي التفكيػػر اهت ػراـ ال ػرأي هريػػة التعبيػػر االػػى

اله ار د ف رقابة أ قيد أ تدخؿ في هرية االعتقاد التعبير البهػث عػف الهقيقػة الػدفاع عنيػا
بعيدا عف ىاجس الخ ؼ القمؽ في الباطف الظاىر ( المميجي. ) 1268:2013 ،

ظير مفي ـ ه كمة الجامعات في اآل نة اسخيػرة ليعبػر عػف اسزمػة الهقيقيػة التػي تمػر

بيا مؤسسة الجامعة الهم ؿ المقترهة ليا ،تمػؾ اسزمػة التػي تتم ػؿ فػي أف ىنػاؾ إدارات جامعيػة
هػػعتيا السػػمطة التنفيذيػػة ف ػ ؽ الطػػالب أعهػػاء ىيئػػة التػػدريس ،لتكػ ف ميمتيػػا اتخػػاذ الق ػ اررات

المتعمقة بشؤ ف ىؤالء ،د ف أف يك ف سي مػنيـ (الطػالب ،أعهػاء ىيئػة التػدريس) هػؽ مناقشػة

ىذه الق اررات أ االعتراض عمييا ،ى ما يعزز استمرار قافة العز ؼ عف المشػاركة فػي الهيػاة
العامة س اء داخؿ الجامعة أ خارجيا ،كما يهعؼ تط ر الجامعة ب صفيا المؤسسة اسكاديمية

المفترض فييا أف تعيد صياغة الت جيات ال قافية العرفيػة العمميػة لممجتمػ  ،نظػ اًر ل هػ القػرار
في يد طرؼ اهد مف أطراؼ المؤسسػة الجامعيػة،

هػ بػاقي اسطػراؼ مػف الطػالب أعهػاء

ىيئة التدريس في ه المتمقي ليذه القػ اررات الممتػزـ بتنفيػذىا د ف مناقشػة ،فعمػى سػبيؿ الم ػاؿ

تؤخػػذ الق ػ اررات المتعمقػػة بالمنػػاىج التعميميػػة د ف أف يك ػ ف لمطػػالب هػػؽ المشػػاركة فػػي صػػياغة
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خطػط ىػػذه المنػػاىج اليػػدؼ منيػػا ،كػػذلؾ االتهػادات اسسػػر الطالبيػػة باعتبارىػػا كيانػػات اليػػدؼ

منيا تدريب الطالب عمى المشاركة في الهياة العامػة تعزيػز قػيـ الديمقراطيػة اهتػراـ اآلخػريف (

هال ة

دار طو. ) 11- 10: 2012،

ااف الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف بػػيف المؤسسػػات التػػي تقػػؼ م قفػػا خاصػػا ،فيػػي صػػانعة
الك ػ ادر التػػي تخطػػط لمتنميػػة تق دىػػا ىػػي العقػػؿ المفكػػر المكتػػب االستشػػاري الق ػ مي الػػذي ال
يبخؿ عمى طنو في تقديـ الخبػرات هػؿ المشػكالت ت جيػو العمػؿ فػي مختمػؼ القطاعػات ىػي

مرك ػػز إش ػػعاع ب ػػؿ ى ػػي مرك ػػز أنش ػػأت ه ل ػػو الم ػػدف ،اله كم ػػة تش ػػكؿ الرافع ػػة اسساس ػػية لمتنمي ػػة
االقتصػػادية ال يك ػ ف ىنػػاؾ تنميػػة اقتصػػادية بػػد ف التنميػػة البش ػرية ،ىنػػا يكمػػف د ر الجامعػػات

الفمسطينية فعمى الرغـ مما هققتو مف رقي تط ر نيهػة بػالمجتم الفمسػطيني إال أنيػا ال تػزاؿ

تسعى باستمرار لمتط ير لم اكبة الهدا ة ،بما ينسجـ م مجتمعاتنا العربية اإلسالمية ( شرؼ،
.) 3: 2015

 3.2.2تعريف حوكمة الجامعات :

عرفيا (الزايدي ) 2016 ،بأنيا مجموعة مـن األنظمـة الخاصـة بالرقابـة عمـى أداء

الجامعة ،وتنظيم العالقة بين المجالس ( القسم ،والكمية ،والجامعة) فـي مسـتوياتيا المختمفـة،
وتحديــد قواعــد إدارة الجامعــة والرقابــة عمييــا وفــق ىيكــل تنظيمــي يحــدد العالقــات التنظيمي ـة
بالجامعة.

عرفيػػا (الهيمػػة ) 1: 2015،مجم عػػة المعػػايير نظػػـ الج ػ دة التميػػز التػػي تهكػػـ أداء

الجامعات بما يهقؽ سالمة الت جيات صهة التصرفات ن ازىػة السػم كيات بمػا يهػمف تهقيػؽ
الشفافية المسػاءلة المشػاركة مػف قبػؿ جميػ اسطػراؼ تػميػب مصػمهة الجامعػة عمػى المصػالح

الهر رية بما يط ر اسداء يهمي المصالح لجمي اسطراؼ تق ـ بتطبيؽ القػ انيف التشػريعات
معايير التمييز عمى كؿ مك نات الجامعة عمى أساس الشفافية المساءلة الشراكة.

عرفيا (الس ادي ) 15:2015 ،بأنيا تطبيؽ لمعايير الج دة االعتمػاد التػي تهكػـ أداء

الجامعات بما يهقؽ سالمة ت جياتيا ج دة ق ارراتيا نزاىة سم كيات أفرادىا مف خػالؿ مجم عػة
مػػف القػ انيف اسنظمػػة التػػي تكفػػؿ تطبيػػؽ مبػػادئ اإلفصػػاح الشػػفافية الرقابػػة المسػػاءلة اإلداريػػة
المشػػاركة فػػي صػػن الق ػرار االسػػتقاللية الهريػػة اسكاديميػػة كفػػاءة فعاليػػة االتصػػاؿ فػػي كافػػة

شػئ ف الجامعػات ممػا يػػؤدي إلػى تهقيػؽ الفعاليػة التنظيميػػة اسكاديميػة تهسػيف الكفػاءة الداخميػػة
الخارجية.
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ذكػرت ( البػراىيـ ) 13:2015 ،أنيػػا إسػػتراتيجية شػػاممة ترسػػـ ىيكػػؿ عمػػؿ المؤسسػػات

التعميمية في إطار استخداـ نظاـ أخالقي ااداري عممي رشيد يؤىؿ خريجي ىذه المؤسسات إلى

االعتراؼ بمؤىالتيـ ،ااتاهة فرصة عمؿ مناسب ليـ ،مالهقة التط ر العالمي ،يسعى لته يؿ
ىػػذه المؤسسػػات إلػػى التميػػز الج ػ دة ،يهقػػؽ التط ػ ر التنميػػة المسػػتدامة فػػي مجتمعاتنػػا العربيػػة
اإلسالمية .

عرفيػػا ( المميجػػي ) 1305: 2013 ،أنيػػا الممارسػػة الرشػػيدة لسػػمطات اإلدارة الجامعيػػة

عممية صن القرار ،مف خػالؿ االرتكػاز عمػى القػ انيف المعػايير الق اعػد المنهػبطة التػي تهػدد
العالق ػػة ب ػػيف إدارة المؤسس ػػة م ػػف ناهي ػػة أص ػػهاب المص ػػالح أ اسطػػراؼ بالمؤسس ػػة م ػػف ناهي ػػة

أخرى.

وعرفيػػا (ناصػػر الػػديف )1:2012 ،بأنيػػا مجم عػػة الق ػ انيف اسنظمػػة التعميمػػات التػػي

تيدؼ إلػى تهقيػؽ الجػ دة الشػاممة التميػز فػي اسداء عػف طريػؽ اختيػار االسػتراتيجيات المناسػبة
الهالة لتهقيؽ غايات الجامعة أىدافيا اإلستراتيجية.
يرى الباهث أف ه كمة الجامعات ىي اسنظمة المعايير الق اعد الق اررات التػي تهكػـ
جػ دة تميػػز أداء الجامعػػات بمػػا يهقػػؽ أىػػدافيا يرسػػخ مبػػادئ المشػػاركة المسػػاءلة االسػػتقاللية
يه ػ ػػبط مع ػ ػػايير ق اع ػ ػػد العالق ػ ػػة ب ػ ػػيف الجامع ػ ػػات أص ػ ػػهاب المص ػ ػػالح اسطػ ػ ػراؼ المرتبط ػ ػػة

بالجامعات كمجالس الجامعات الييئات التدريسية الطالب المجتم المهمي .
 3.2.3أىمية حوكمة الجامعات( :العريني)118: 2014 ،

 .1تسيـ في إيجاد مؤسسات مستقمة ال مجالس تعيينات هاكمة مسئ لة عف تهديد االتجاه
االستراتيجي ليذه المؤسسات التأكد مف فعالية إدارتيا.

 .2مساعدة الجامعات في تهقيؽ أىدافيا بأفهؿ السبؿ الممكنة.
 .3تفيد في الكشؼ عف أ جو القص ر في اسداء

صؼ المخرجات.

 .4هماف الت ازف بيف المسئ ليات اإلسػتراتيجية بعيػدة المػدى المسػئ ليات التشػػيمية قصػيرة
المدى.

 .5تعػ ػػزز القػ ػػدرة التنافسػ ػػية تجنػ ػػب الفسػ ػػاد اإلداري المػ ػػالي لمجامعػ ػػات فػ ػػي هػ ػػماف م ػ ػ ارد
الجامعات االست مار اسم ؿ بيا.

 .6تهمف هق ؽ مصالح العامميف اسكاديمييف اإلدارييف د ف تمييز .
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 .7تعتبر ه كمػة الجامعػات نظػاـ رقػابي ااشػرافي ذاتػي تػؤدي إلػى سػالمة التطبيػؽ القػان ني
لمتشريعات بالتالي هسف اإلدارة هماف هق ؽ العامميف ذلؾ يهقؽ رها المجتم عف
الجامعات أدائيا.

هدد (الف ار )26: 2013،أىمية ه كمة الجامعات باآلتي:

 .1مسػػاعدة إدارة الجامعػػات فػػي صػػياغة بنػػاء إسػػتراتيجية سػػميمة هػػماف اتخػػاذ فعالػػة بمػػا
يؤدي لمكفاءة اسداء المالي اإلداري.

 .2الفصؿ بيف المست يات اإلدارية التنظيمية الرقابية.
 .3ت فير اإلرشادات لمجامعات بكيفية تهقيؽ االلتزاـ بأفهؿ المعايير الممارسات القياسية.
 .4تخفيض مخاطر الفساد المالي اإلداري.

 .5تعزيز اإلطار التنظيمي الرقابي لمجامعات.
ذكر (الف از ) 5:2015 ،أف أىمية ه كمة الجامعات :

 .1من منظور اإلدارة:

أنيا تعمؿ عمى تعزيز القدرة التنافسية لمجامعات تهقيؽ الج دة تجنب الفسػاد المػالي اإلداري
تعزيز ال قة بيف اسطراؼ المعنية تعزيز المستقبؿ المتميز.

 .2من وجية نظر المجتمع :

تتمخص بأنيا أداة رقابة ااشراؼ ذاتػي يػؤدي إلػى سػالمة التطبيػؽ لمتشػريعات القان نيػة الهػ ابط
الهاكمػ ػػة المػ ػػؤدي إلػ ػػى هسػ ػػف اإلدارة هػ ػػماف هق ػ ػ ؽ النػ ػػاس رهػ ػػا المجتم ػ ػ عػ ػػف المؤسسػ ػػة
الجامعية.

 .3من وجية نظر العاممين:
تهمف هق ؽ العامميف د ف تمييز ىي المعنية بهق قيـ مصالهيـ الذاتية.
ذكر (الفرا )26 :2013 ،أف أىمية ه كمة الجامعات:
 .1تهسيف أداء الجامعات.

 .2مسػػاعدة إدارة الجامعػػة عمػػى صػػياغة إسػػتراتيجية سػػميمة هػػمف اتخػػاذ ق ػ اررات فعالػػة بمػػا
يؤدي إلى كفاءة اسداء.

 .3تهسيف سمعة المؤسسة الجامعية في المجتم .

 .4تجنب هد ث أية مخاطر أ صراعات داخؿ الجامعة تف ؽ ج دة اسداء.
 .5تهسػػيف الممارسػػات اإلداريػػة فػػي الجامعػػة تهقيػػؽ العدالػػة الن ازىػػة الشػػفافية فػػي جمي ػ
معامالت الجامعة.
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 .6الفصؿ بيف العممية التنظيمية اإلدارة الرقابة عمى اسداء.

ذكر ( الس ادي ) 29: 2015 ،أف أىمية ه كمة الجامعات :

 .1تق يػػة قػػدرة المجػػالس المجػػاف اسكاديميػػة لتييئػػة أهسػػف الظػػر ؼ الممكنػػة لمتعمػػيـ البهػػث
العممي هماف التناسؽ في مراهؿ صن الق اررات عمى مختمؼ المست يات .

 .2صن الق اررات اسكاديمية عمى نطاؽ اس مستمد مف جيات النظر عمى مست ى الكمية
أ الجامعة تعزيز النقاش اسكاديمي المستمر بيف الجامعة الكميات .

 .3تسييؿ ميمة أصهاب السمطة المسؤ ليف خاصة ما يتعمؽ باتخاذ الق اررات اإلدارية .
 .4تنمية الخبرة اإلدارية عمى مست ى المجالس لهماف المشاركة الفاعمػة فػي اتخػاذ القػ اررات
الميمػػة تهدي ػػد المخػػاطر الف ػػرص تأديػػة اسفػ ػراد لم اجبػػات الم كم ػػة إلػػييـ عم ػػى ال ج ػػو

اسم ؿ .

 3.2.4أىداف حوكمة الجامعات:
 .1تعزيز فاعمية الجامعات زيادة كفاءتيا الداخمية الخارجية مف خالؿ تك يف بيئة صالهة
لمعمؿ.

 .2ه الق انيف الق اعد التي يسترشد بيػا قيػادات مسػئ لي الجامعػات فػي تػ لي اسعمػاؿ
اإلدارية بما يكفؿ الديمقراطية العدالة لجمي اسطراؼ المعنية.

 .3تعزيز مشاركة جمي اسطػراؼ مػف اسعهػاء اسكػاديمييف اإلداريػيف القيػادات الطػالب
في عمميات صن الق اررات.

 .4تهقيؽ العدالة المسا اة بيف العامميف في الجامعات لمهص ؿ عمى أداء مرتف مف جمي
الفئات.

 .5ت فير هؽ المهاسبة المساءلة لجمي اإلطراؼ المستفيدة مف ج د الجامعة .

 .6تهقيػؽ لشػػفافية مػػف خػػالؿ العمػؿ فػػؽ آليػػات اطػػر تتسػـ بال هػ ح تمكػػف العػػامميف مػػف
ممارسػػة أعمػػاليـ بشػػكؿ كامػػؿ مسػػاعدتيـ عمػػى العطػػاء المشػػاركة الفاعمػػة فػػي جمي ػ

اسنشطة داخؿ خارج الجامعات ( العريني.) 119:2014 ،

ذكػػر ( المميجػػي ) 1306: 2013 ،أف ه كمػػة الجامعػػات ىػػي اإلطػػار الػػذي يػػتـ مػػف

خػػالؿ تهديػػد مجم عػػة مػػف المسػػئ ليات الممارسػػات التػػي تتبعيػػا إدارة المؤسسػػة اإلدارة التنفيذيػػة
بيدؼ تقديـ ت جيو استراتيجي هماف تهقيؽ اسىداؼ التهقػؽ مػف إدارة المخػاطر بشػكؿ مالئػـ
مراقبػػة اسداء الفعمػػي مقارنتػػو باسىػػداؼ المخططػػة يمكػػف تهديػػد أىػػداؼ ه كمػػة الجامعػػات فػػي

استي :
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 .1تهسيف تط ير أداء المؤسسة الجامعية .

 .2مس ػػاعدة إدارة المؤسس ػػة عم ػػى ص ػػياغة بن ػػاء إس ػػتراتيجية س ػػميمة ه ػػماف اتخ ػػاذ قػػ اررات
فعالة تساىـ في كفاءة اسداء .

 .3تجنب هد ث أية مخاطر أ صراعات داخؿ المؤسسة تع ؽ ج دة اسداء .

 .4تهسيف سمعة المؤسسة الجامعية في المجتم .تهسيف الممارسات الترب ية اإلدارية فػي
المؤسسة الجامعية تهقيؽ العدالة النزاىة الشفافية في تعامالت المؤسسة عممياتيا .

 .5الفصؿ بيف الممكية التنظيمية اإلدارية الرقابة عمى اسداء .

 .6تأكيد مسئ ليات اإلدارة تقييـ أدائيا تعزيز المهاسبة المساءلة عدـ الخمط بيف المياـ
المسئ ليات الخاصة بأعهاء المؤسسة الجامعية .

 .7إيجػػاد الييكػػؿ الػػذي تتهػػدد مػػف خػػالؿ أىػػداؼ المؤسسػػة

س ػائؿ تهقيػػؽ تمػػؾ اسىػػداؼ

متابعػػة اسداء المراجعػػة المسػػتمرة التعػػديؿ التط ػ ير لمق ػ انيف الهاكمػػة سداء المؤسسػػة

الجامعية .

 .8ت فير اإلرشاد لممؤسسة التعميمية ه ؿ كيفية تهقيػؽ التػزاـ أفهػؿ بالمعػايير الممارسػات
القياسية .

 .9دعـ انتشػار ر ح الفريػؽ العمػؿ التعػا ني تطػ ير مسػت ى اإلفصػاح بمػا يخػدـ أصػهاب
المصػػالح

هػ خطػػط اهػػهة لمسػػمطة المسػػئ لية التقػػدـ فػػي نظػػاـ الجػ دة االعتمػػاد

المؤسسي ااعداد برامج لمبهث العممي خدمة المجتم .

 .10هماي ػػة هقػ ػ ؽ أص ػػهاب المص ػػالح مص ػػالهيـ خاص ػػة المعنيػ ػيف بش ػػكؿ مس ػػتمر عم ػػى
المػػدى الط يػػؿ تز يػػد أصػػهاب المصػػالح بالمعم مػػات الالزمػػة الخاصػػة عػػف المؤسسػػة
التأكػػد مػػف ج ػ د ىيكػػؿ تنظيمػػي جيػػد فػػي المؤسسػػة بهػػث يك ػ ف كػػؿ عه ػ فػػي مكانػػو

المناس ػػب مػ ػ تهدي ػػد س ػػمطاتو مس ػػئ لياتو تطػ ػ ير سياس ػػات ااجػ ػراءات مناس ػػبة لنش ػػاط
المؤسسة تعمؿ مف خالليا عمى خدمة البيئة المهيطة المجتمعات خمػؽ هػ افز د افػ

لدى مجمس إدارة المؤسسة نه متابعة تهقيػؽ اسىػداؼ تػ فر الرقابػة الفعالػة عمػى أداء

المؤسسة .

 3.2.5أنماط حوكمة الجامعات وأساليبيا:
تم ػػؿ ه كمػػة الجامعػػات عمميػػة تنط ػ ي عمػػى ممارسػػة السػػمطة الرسػػمية غيػػر الرسػػمية
السياسات المػ ائح القػ انيف التػي تهػدد هقػ ؽ مسػئ ليات المعنيػيف بتطػ ير المؤسسػة الجامعيػة
مػا تقدمػو مػف خدمػة بمعنػى أف اله كمػة تشػػكؿ اإلطػار الػذي تتبػ مػف خاللػو المؤسسػة أىػػدافيا
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سياس ػػاتيا بس ػػم ؾ اه ػػح تع ػػدد أنم ػػاط ه كم ػػة الجامع ػػات أس ػػاليبيا هي ػػث تته ػػمف م ػػا يم ػػي

( المميجي:) 1309: 2013 ،

أ .الحوكمة األكاديمية التشاركية :
ىػ ػػي مجم عػػػة مػ ػػف الممارسػ ػػات اسنشػػػطة التػ ػػي فػػػي ظميػػػا تق ػ ػ ـ المؤسسػ ػػات التعميميػ ػػة

أعهاء ىيئة التدريس العامميف فييا بالمشاركة الفعالة في عممية صػن القػرار المرتبطػة بالعمػؿ،

هيػػث تؤكػػد عمػػى أف الجامعػػات ىػػي مؤسسػػات ذات طبيعػػة خاصػػة ليػػا رسػػالة فريػػدة ىػػب إنتػػاج
المعرفة نقميا تطبيقيا ،ليذا السبب فإف اله كمة اسكاديمية تؤكد عمى هػر رة صػن القػ اررات
اسكاديمية بعيدا عف المناخ الم اقؼ السياسية اإلدارية أىمية سعي أعهاء ىيئة التػدريس فػي

تهسػػيف عمميػػة تصػػميـ المنػػاىج الد ارسػػية تط يرىػػا بشػػكؿ مسػػتمر

هػ سياسػػة مهػػددة لمبهػػث

العممػػي تػػدعيـ الهريػػة اسكاديميػػة هػػر رة اسػػتناد الق ػ اررات المرتبطػػة بػػالم ارد الماليػػة الميزانيػػة
عم ػػى أس ػػس عممي ػػة معن ػػى ذل ػػؾ أف اله كم ػػة اسكاديمي ػػة التش ػػاركية ت ه ػػح العالق ػػة ب ػػيف إدارة

المؤسسػػة الجامعي ػػة أعه ػػاء ىيئػػة الت ػػدريس الت ػػي تتػػاح فيي ػػا الفرص ػػة لي ػـ لمتعبي ػػر ع ػػف آرائي ػػـ
ت جيو النصح ه ؿ بعض الق اررات المرتبطة بسياسات المؤسسة الجامعية.

ب .الحوكمة الذاتية :

تنقسػػـ الػػى ه كمػػة إداريػػة تشػػير إلػػى أد ار مسػػئ ليات القيػػادة اإلداريػػة اادارة اسف ػراد
العػػامميف بالمؤسسػػة الجامعيػػة التػػي ته ػ اسىػػداؼ تتخػػذ الق ػ اررات فػػي االتجػػاه السػػم ؾ الػػذي
تتقبمو المؤسسة ه كمة أكاديمية تشير إلى عمميات الرقابة الذاتية .

ج .الحوكمة االلكترونية :

ىػػي العمميػػات اإلجػراءات التػػي تهػػمف ت صػػيؿ الخػػدمات االلكتر نيػػة المعم مػػات عػػف

المؤسسة الجامعية لعمالئيػا الػداخمييف الخػارجييف باسػتخداـ تكن ل جيػا المعم مػات بهيػث تصػبح

معمنة اههة لممجتم

جمي اسطراؼ أصهاب المصالح ،هيث تساعد تكن ل جيا المعم مات

في تهقيؽ كفاءة سرعة نقؿ المعم مات نشرىا تهقيؽ ج دة تنفيذ اسنشطة اإلدارية .
يهيؼ ( هها ي ،المميجي ) 60:2011 ،أسس أخرى له كمة الجامعات كالتالي :

أ .التنظيم الخارجي:

يش ػػير إل ػػى س ػػمطة اإلدارة العمي ػػا أ س ػػمطة الد ل ػػة هقي ػػا ف ػػي هػ ػ المػ ػ ائح القػ ػ انيف

الهاكمة لعمػؿ المؤسسػات الجامعيػة تعػد ىػذه الجيػات ىػي المسػئ لة عػف ت زيػ المػ ارد الماليػة،
هػ ػ

تهدي ػػد أ ل ي ػػة عممي ػػات التطػ ػ ير التػيي ػػر التنظيم ػػي ،كم ػػا تع ػػد ىيئ ػػات ه ػػماف الجػ ػ دة
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االعتمػػاد أهػػد اسطػراؼ المعنيػػة ب هػ

التق يـ الخارجي لممؤسسة الجامعية .

تهديػػد المعػػايير القياسػػية لجػ دة التعمػػيـ ،ااجػراء عمميػػة

ب .الرقابة الخارجية :

تش ػػير إل ػػى عممي ػػات الت جي ػػو الرقاب ػػة المس ػػتمرة ب ػػيف المس ػػاىميف المعني ػػيف أص ػػهاب

المصالح كأعهاء في مجمس إدارة المؤسسة الجامعية الػذيف تػـ تفػ يض بعػض السػمطات لػدييـ
مف اإلدارة العميا .

يرى الباهث أف ه كمة الجامعات الذي يق دىا الم ظفيف اسكاديمييف ،ى بأنو يتعيف

أف تخهػ ػ الجامع ػػات له كم ػػة ىيئ ػػات الت ػػدريس ذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ م ػػنح س ػػمطات اتخ ػػاذ القػ ػرار
لممجػػالس اسكاديميػػة أ لمجػػالس اسمنػػاء بهيػػث يق دىػػا عػػادةً أهػػد اسكػػاديمييف البػػارزيف ك ػرئيس

لمجم ػػس الجامع ػػة ،يكػ ػ ف سعه ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس التم ي ػػؿ اس سػ ػ

الػػرأي اسقػ ػ ى ف ػػي تهدي ػػد

أىداؼ رسالة الجامعة ت جيات اإلدارة مما يهعؼ مف عممية المساءلة .

بالمقابؿ يمكف الهديث عف نم ذج أصهاب المصػالح عنػدما تكػ ف اله كمػة مسػندة إلػى

مجم ع ػػة كبيػ ػرة مػػػف أص ػػهاب المصػػػالح م ػػؿ الطمب ػػة الم ظف ػ ػ ف اسك ػػاديمي ف
المانهيف المجتم المهمي .
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الخريج ػ ػ ف

المبحث الثالث  :مقومات وأبعاد وعوائق ومراحل تطبيق حوكمة الجامعات

 3.3.1مقومات حوكمة الجامعات :

تهتػػاج اله كمػػة إلػػى مجم عػػة مػػف المق مػػات لػػدعـ تطبيػػؽ ق اعػػدىا مبادئيػػا اسساسػػية
المهػػددة مػػف إهكػػاـ اإلش ػراؼ الرقابػػة عمػػى السياسػػات اإلج ػراءات الق ػ اررات مػػف قبػػؿ القيػػادات

الجامعية أبرز ىذه المق مات ( مهمد: ) 321:2008 ،

 .1تػ فير القناعػػة الكاممػػة لػػدى اإلدارات الجامعيػػة بقبػ ؿ ق اعػػدىا مبػػادئ اإلشػراؼ الرقابػػة
ىذه القناعة ميمة أساسية .

 .2ت ػ فر ال قػػة بػػيف اسط ػراؼ المعنيػػة فػػي الجامعػػة مػػف اإلدارة بالعػػامميف العػػامميف فػػي إدارة
الجامعة.

 .3هػ ح التشػريعات السياسػػات الق اعػػد المبػػادئ الهاكمػػة إذ أف ال هػ ح يعػػد غايػػة فػػي
اسىمية هيث يسيؿ ذلؾ تطبيؽ الق اعد المبادئ المهددة .

 .4ه ػ ح إمكانيػػة تطبيػػؽ آليػػات اله كمػػة الم ػراد تطبيقيػػا مػػف أجػػؿ ال ص ػ ؿ إلػػى النتػػائج
بشكؿ دقيؽ اهح .

 .5نظػػاـ اتص ػػاالت متط ػ ر بتقني ػػات هدي ػػة يس ػػيؿ المطم ػ ب المعتم ػػد فػػي مج ػػاؿ البه ػػث
العممي .

 .6السياس ػػات اإلجػ ػراءات الفاعم ػػة المته ػػمنة الت جي ػػو اإلرش ػػاد تهدي ػػد الم اق ػػؼ الس ػػمبية
اإليجابية.

 .7اختيار لقيادات الجامعية عمى أساس الكفاءة الخبرة المؤىؿ الجامعي ال الء ال طني .

 3.3.2أبعاد حوكمة الجامعات:

تمتمؾ جمي الجامعات الفمسطينية س اء تمؾ التابعة لمقطاع الخاص أ العاـ درجة كبيرة

مف االستطالعية فيما يتعمؽ بسياسات الت ظيؼ تهديد الرس ـ الدراسية استخداـ الم ارد المالية
سياس ػات الم ػ ارد البش ػرية ،إال أف الجامعػػات الفمسػػطينية تظيػػر مسػػت ى أقػػؿ فػػي مجػػاؿ تط ػ ير

المناىج البرامج الجديدة ىناؾ تدني في مست ى مشاركة السمطة الفمسطينية في النظاـ الجامعي

الفمس ػػطيني بالمقاب ػػؿ ىن ػػاؾ الهك ػػـ المطم ػػؽ لممج ػػاؿ الهاكم ػػة ف ػػي الجامع ػػات ى ػػي الت ػػي تهك ػػـ

الجامعات ىي غيػر معرهػة لممسػاءلة أمػاـ أي منظمػة أ أي كيػاف ،ىػذا ال هػ الفريػد تتمتػ
فيو فمسطيف بهكـ ال ه في اسراهي الفمسطينية.

لذلؾ كانت مبادئ اله كمة في الجامعة الفمسطينية كالتالي(Jaramillo, 2013:2) :
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 البعد األول :السياق والرسالة واألىداف:
تعتبػػر بمػ رة رسػػالة اهػػهة لمجامعػػة مػػف اسمػ ر الهاسػػمة التػػي تهػػدد المرهمػػة التػػي تمػػر

بيا الجامعة في مرهمة التط ير لتعييف أىداؼ أغراض اههة متناسقة يتعيف عمى الجامعة
أف تكػ ف رسػػالتيا ىػػي تػػدريب العممػػاء اسكػػاديمييف تػػدريب العػػامميف المػ ظفيف ت عيػػة الشػػباب

ب اجبات الم اطف.

ى ػػذا يته ػػمف تهدي ػػد تركيب ػػة المػ ػ ظفيف هج ػػـ العم ػػؿ المطمػ ػ ب إنج ػػازه تهدي ػػد هػ ػ افز

اسداء ،كػػذلؾ مراقبػػة أداء مػػديري المؤسسػػات ااخهػػاعيـ لممسػػاءلة يتكػ ف ىػػذا المبػػدأ مػػف ػػالث

مؤشرات ىي:

 -تهديد رسالة الجامعة.

 -اإلطار القان ني لمجامعة.

 -تهديد أىداؼ الجامعة تنفيذىا.

 البعد الثاني :توجيات اإلدارة:

يعبػػر ىػػذا المبػػدأ عػػف مػػدى إتبػػاع الجامعػػة لإلج ػراءات اإلداريػػة الهدي ػػة كتعيػػيف ال ػرئيس

ااجراءات الرقابة المكافآت لمم ظفيف رف التقارير العق بات تشمؿ ىذه المؤشرات:
 اختيار رئيس الجامعة الن اب العمداء. ىياكؿ اإلدارة اسقساـ ال هدات مياميا مسئ لياتيا. معايير قب ؿ الطالب اعتماد درجاتيـ العممية. -تقييـ ترقية أعهاء ىيئة التدريس .

 -إنشاء صيانة المنشآت في الجامعة.

 البعد الثالث :االستقاللية:

ىنػػاؾ تشػػابو كبيػرة فػػي كػػؿ الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف ناهيػػة االسػػتقالؿ ،هيػػث أف ىنػػاؾ
هػعؼ فػي اسػػتقاللية اختيػار أ تهديػػد المنػاىج الد ارسػية أ طػػرح بػرامج جديػػدة ىنػاؾ اسػػتقاللية
ف ػػي سياس ػػات القبػ ػ ؿ تهدي ػػد الع ػػدد لمط ػػالب الممتهق ػػيف ،أيه ػػاً ف ػػي ت ظي ػػؼ الع ػػامميف فص ػػميـ
تهسػيف التطػ ير الػ ظيفي بػرامج التػػدريب تقيػيـ أدائيػـ أيهػػاً فػي تخصػػيص المػ ارد اسػػتخداـ

الم ازنات متعددة السن ات ،باإلهافة لالستقاللية في امتالؾ اس ارهػي ،المبػاني تهديػد الرسػ ـ
اقتراض اسم اؿ است مارىا.
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 البعد الرابع :المساءلة :
ينقسـ ىذا المبدأ إلى الث مؤشرات كالتالي:
 .1ج دة التعميـ النزاىة اسكاديمية.

 .2المسئ لية االجتماعية الشفافية .
 .3النزاىة المالية.

يرى (السر )46 :2013،أف المسػاءلة ىػي تمكػيف المػ ظفيف ذ ي العالقػة مػف اسفػراد

المنظمػػات الطمبػػة أعهػػاء ىيئػػات التػػدريس العمػػؿ د ف أف يػػؤدي ذلػػؾ إلػػى تعطي ػؿ العمػػؿ أ

اإلساءة لمػير تعد مدخالً لنظاـ ه كمة الجامعات أخالقياتيا ،الكميات يمكف إيجازىا:
 .1اهتراـ هق ؽ الطمبة اسكاديمييف اإلدارييف.

 .2ت فير المعم مات التي تساعد الجميػ فػي االطػالع عمػى اسداء المػالي اإلداري بتػ فير
كافة التقارير الخاصة بذلؾ.

 .3ه نظاـ اهح لمرقابة المالية يتهمف استقاللية المراقبيف.

 .4التأكد مػف المكافػآت الممن هػة لػرئيس الجامعػة العمػداء رؤسػاء اسقسػاـ المػدراء مػدى
مطابقتيا لمق انيف التشريعات.

 .5ه معايير لمتعييف رئيس الجامعة مجمس الجامعة.

 البعد الخامس :المشاركة:

ى مدى مشاركة أصهاب المصمهة المباشرة في اتخاذ القرار فعػادة مػا يكػ ف أصػهاب

المصػػالح ىػػـ الطػػالب أعهػػاء ىيئػػة التػػدريس الهك مػػة المػػانهيف االتهػػادات الخ ػريجيف م ػ

الهرص عمى تهقيؽ العدالة المسا اة بما يهمف لم ص ؿ لمكفاءة الفاعمية في اسداء م إتاهػة
مجػػالس الهاكميػػة لمييئتػػيف اسكاديميػػة اإلداريػػة الطمبػػة المجتم ػ المشػػاركة فػػي رسػػـ السياسػػات

ه ق اعد العمؿ في مختمؼ الهياة الجامعية ااتاهة الفرص لطمبة الجامعة أف يك ف ليـ د ر

في عممية االختيار ،فهػالً عػف اهتػ اء ه كمػة الجامعػات عمػى كػؿ مهػاميف المشػاركة لمسػاندة
قيادة الجامعة مجالس العامميف فييا في نم ذج تطبيؽ سياسات الجامعة.
يذكر ( الس ادي ) 44-41:2015 ،أف الك ير مف الدراسات اسبهاث العممية العربيػة

اسجنبيػة التػي تنػا ال قهػية اله كمػة فػي مؤسسػػات التعمػيـ العػالي بػت أنيػا قػد هػددت مبػػادئ

اله كمة في الجامعات التي يجب عمى القيادات الجامعية االىتماـ بيػا مراعاتيػا فػي سياسػاتيا
اإلدارية اسكاديمية التى لـ تخرج عف المبادئ المعايير التالية :

 .1اإلفصػ ػػاح الشػ ػػفافية  :تشػ ػػمؿ اإلفصػ ػػاح عػ ػػف السياسػ ػػات الترب يػ ػػة العمميػ ػػة التنفيذيػ ػػة
لمجامعات طرح اآلراء اسفكار التعا ف التنسيؽ بيف أعهاء المؤسسة التعميمية .
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 .2المسا اة العدالة تشمؿ االبتعاد عػف التمييػز التهيػز بػيف أعهػاء الجامعػة كػذلؾ بػيف
اإلدارات التنفيذية القيادات التعامؿ بمبدأ العدالة لمجمي .

 .3صػػيانة هق ػ ؽ أعهػػاء مجمػػس الجامعػػة ى ػ السػػماح سعهػػاء مجمػػس الجامعػػة بإبػػداء
أرائيػػـ ااعطػػائيـ الفػػرص فػػي المشػػاركة المناقشػػة تقبػػؿ مقترهػػاتيـ م ػ
ه افز مالية لتهفيزىـ بشكؿ مستمر .

ه ػ مكافػػآت

 .4هػػماف هقػ ؽ أصػػهاب المصػػمهة ىػػـ الفئػػة المسػػتفيدة مػػف جػ د الجامعػػة يمكػػف هفػػظ
هقػ ػ قيـ م ػػف خ ػػالؿ اإلخ ػػالص الجدي ػػة ف ػػي هػ ػ

تنفي ػػذ السياس ػػات التعميمي ػػة تز ي ػػد

الطالب بالعمـ المعرفة لمني ض بالتنمية بكؿ كفاءة .

 .5مسئ لية مجمس الجامعة تهديد المياـ المسئ ليات ب ه ح لجميػ العػامميف ممػا يػؤدي
إلػػى ممارسػػة اإلدارة بشػػكؿ سػػميـ ينسػػجـ م ػ مبػػادئ آليػػات اله كمػػة المعم ػ ؿ بيػػا فػػؽ

التشريعات .

 .6تجنب تهارب المصالح سعهاء مجمػس الجامعػة هيػث أف ذلػؾ التهػارب يػؤ ر بشػكؿ
مباشر عمى سير إدارة الجامعة يأتي بنتائج عكسية .

 .7الس ػػمطة المخ ل ػػة لم ػػدير الجامع ػػة م ػػف ط ػػرؼ الييئ ػػات الهك مي ػػة ف ػػي الد ل ػػة ى ػػي ازرة
التعميـ العالي التي يمارسيا عف طريؽ كالئو العمداء رؤساء اسقساـ.

 .8التم يػػؿ لكػػؿ الييئػػات المينيػػة الطالبيػػة عمػػى مسػػت ى الكميػػات مجمػػس الجامعػػة أيهػػا
عمى مست ى المهيط الخارجي لمجامعة يتـ تعييف مم مييا فؽ سياسة االنتخابات .

 .9االتصػػاؿ الكػػؼء الفعػػاؿ اليػػادؼ لتبػػادؿ اسفكػػار المعم مػػات مػػف خػػالؿ سػػائؿ اتصػػاؿ
متن ع ػػة االس ػػتفادة م ػػف ال ػ ػ رات التكن ل جي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ االتص ػػاالت تقني ػػة المعم م ػػات
بت ظيفيا في لتعامؿ م أطراؼ االتصاؿ المختمفة داخؿ الجامعة خارجيا .

 .10المشػػاركة لكػػؿ اسطػراؼ المك نػػة له كمػػة الجامعػػات عػػف طريػػؽ مم مييػػا فػػي كػػؿ اسمػ ر
س اء عمى المست ى اإلداري أ اسكاديمي أ المالي .

 .11التقي ػػيـ لػ ػ داء عم ػػى مس ػػت ى اسقس ػػاـ الكمي ػػات الجامع ػػة كك ػػؿ بص ػػفة د ري ػػة بمش ػػاركة
اسطراؼ المعنية خاصة فئة الطمبة .

 .12الفعالية لمبدأ صناعة الق اررات نه تهقيؽ اسىداؼ في ال قت المناسب بأقؿ تكمفػة فػي
ظؿ قدر كاؼ مف الديمقراطية بما يعكس االستػالؿ الجيد لمم ارد .

 .13المراجعػػة المنظمػػة لممسػػت يات ذلػػؾ باختبػػار مسػػت يات الج ػ دة ىػػي جػػزء مػػف المجمػػس
االستشػػاري الػػذي يه ػ مسػػت يات يػػتـ الت افػػؽ عمييػػا اسػػتخداـ أسػػم ب القيػػاس المقػػارف

باسفهؿ.
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 .14إع ػػداد الخبػ ػراء ذ ي المس ػػت يات العالي ػػة م ػػف الت ػػدقيؽ مراقب ػػة عقالني ػػة رش ػػاد الت جي ػػات
القػ اررات كمػا يجػب أف يممػػؾ ىػؤالء قػدرة كبيػرة فػػي مسػاءلة أصػهاب السػمطة المسػػئ لية

خاص ػػة م ػػا يتعم ػػؽ بالمخ ػػاطر المالي ػػة اإلداري ػػة الق ػػدرة عم ػػى تهدي ػػد م اجي ػػة المخ ػػاطر
التهديات المستقبمية .

 .15االستقرار المالي ت فير الم ارد المالية إلهداث التنمية لتمكػيف المؤسسػات مػف م اجيػة

نقػػص العجػػز فػػي ميزانياتيػػا العامػػة دعػػـ المػ ارد الماليػػة لمجامعػػة بهيػػث ال يكػ ف مبػػر ار

إلهعاؼ استقاللية الجامعات أ التأ ير عمى أنشطتيا .

 .16الهريػػة اسكاديميػػة ل سػػاتذة الطمبػػة فػػي تتب ػ الهقيقػػة المعرفػػة د ف قي ػ د أ صػػع بات
ىػػذه الهريػػة تهػػبطيا مبػػادئ الصػػدؽ اسمانػػة المسػػئ لية م ارعػػاة قػػيـ المجتمػ

ارتباطا يقا بالديمقراطية .

تػرتبط

 3.3.3أىم عوائق تطبيق مفيوم حوكمة الجامعات الفمسطينية

يعتبــــر ( شــــرف ) 40: 2015 ،أن أىــــم عوائــــق تطبيــــق حوكمــــة الجامعــــات ىــــو :

 .1الثقافة السائدة في المجتمع :

هيث أف أغمبنا إف لـ نكف جميعا ننشأ في اسر قائمة عمى أسػاس جػ د مبػدأ أف الكبيػر

دائما أك ر معرفػة د اريػة مػف الصػػير ،ىػذه ىػي ال قافػة التػي نكتسػبيا قبػؿ دخ لنػا إلػى الجامعػة،
بطبيعػػة الهػػاؿ ال تتػيػػر ىػػذه ال قافػػة ف ػ ر دخ لنػػا إلييػػا ،الف بدايػػة عالقػػة الطػػالب بالجامعػػة ال

تعنى انقطاع عالقتيـ بالمجتم اسكبر خارج أس ار الجامعة ،بؿ أف ال قافة السمبية المكتسبة مف

المجتم  ،قافة العز ؼ ،عدـ ال قة في إمكانية التػيير بأشكالو المختمفة ،تنتقؿ م الطالب إلى
الجامعػػة ،أيهػػا داخػػؿ ىػػذه المؤسسػػة التػػي نمقػػى بآمالنػػا عمييػػا ،نجػػد أف الطالػػب لػػيس مػػف هقػػو
االعتػ ػراض عم ػػى جي ػػات نظ ػػر عهػ ػ ىيئ ػػة الت ػػدريس سػ ػ اء عم ػػى مس ػػت ى النقاش ػػات العام ػػة إف
جدت أ عمى مست ى مناىج التدريس ،إذ في ك ير مف الكميات النظرية عمى سبيؿ الم اؿ كميػة

الهق ؽ نجد أف الطالػب ممػزـ بػاف يكتػب فػي إجابػات االمتهانػات رأى أسػتاذه لػيس مػف هقػو أف
يكتب رأيو الشخصي هتى ل اختمؼ رأى ىذا اسستاذ م االتجاه السائد في الفقو القان ني ،ل

تج أر طالػب عمػى االخػتالؼ مػ ىػذا الػرأي مػف الممكػف أف يكػ ف مصػيره الرسػ ب ،ىػ مػا يقتػؿ
ر ح اإلبػػداع داخػػؿ الطػػالب ،أيهػػا مػػف يكػ ف لػػو القػ ؿ الفصػػؿ فػػي مػػدى اسػػتهقاؽ عهػ ىيئػػة
التدريس لمترقية ليس المجاف العممية المؤىمة عمميا لتقييـ إنتاجو العممي بؿ أف مجمػس الجامعػة (

اإلداري ) تعمػ كممتػػو عمػػى ىػػذه المجػػاف ،ىكػػذا رئػيس الجامعػػة أك ػػر معرفػػة بػػاسم ر مػػف مجمػػس
الجامعة رئيس المجمس اسعمى لمجامعػات أك ػر د اريػة مػنيـ جميعػا ،إلػى أف نصػؿ إلػى مػا نهػف

عميػػو اآلف ،مؤسسػػة بير قراطيػػة لػػيس لمػػف ى ػ أدنػػى فػػي التػػدرج اإلداري مناقشػػة ق ػ اررات ال ػرئيس
اسعمى ،ليس لمطالب الهؽ في مناقشة ق اعد معايير اإلقامة في المدينة الجامعية التػي يسػكف
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فييا ،ليس مف هقو التعبير عف رأيو بهرية ،أ االعتراض عمى جية نظر أستاذه اابداء جية
نظر مختمفة .

 .2المناخ السياسي العام .

المنػػاخ السياسػػي فػػي الهػػفة الػربيػػة قطػػاع غػػزة ى ػ غايػػة فػػي التعقيػػد فعمػػى ص ػػعيد

االنقسػػاـ كػػاف لػػو انعكػػاس عم ػػى ه ػ الجامعػػات مػػف هي ػػث االسػػتهقاقات الماليػػة لكػػؿ جامع ػػة
اانجاز المعامالت الخاصة باسساتذة الطمبػة ،بػؿ عطػؿ االنقسػاـ الممارسػة الديمقراطيػة الهقيقيػة
لمطمبة في الجامعات كما أهعؼ المناخ السياسي الممارسات السياسية بشكؿ عاـ .

.3القوانين الجامعية :

لـ يتطرؽ قان ف التعميـ الفمسطيني لمكيفية التػي يجػب أف يػتـ مػف خالليػا تشػكيؿ مجمػس

أي جامعػػة ،تػػرؾ القػػان ف تش ػري

صػػياغة نظػػاـ الييئػػة التدريسػػية لكػػؿ جامعػػة بػػد ف تنظػػيـ أ

تهدي ػػد الق اع ػػد الت ػػي ت ػػنظـ عم ػػؿ عهػ ػ الييئ ػػة التدريس ػػية ،أيه ػػا ل ػػـ يس ػػيـ الق ػػان ف ف ػػي صػ ػ ف

الهريات الفكرية اسكاديمية هيػث لػـ تتػدخؿ الػ ازرة فػي هػاالت انتيػاؾ الهريػات اسكاديميػة فػي
بعػػض هػػاالت الس ػرقة العمميػػة تز يػػر الػػدرجات التػػي تػػـ كشػػفيا لػػـ تتخػػذ ال ػ ازرة أي إج ػراءات
عقابية سف قان ف التعميـ العالي لـ يتطرؽ لكيفية معالجة ىذه اسم ر .

 -4طريقة إدارة الجامعة .

تكمف المشكمة الرئيسية في الطريقة التي تتـ بيا إدارة الجامعة في طريقة اختيار أعهاء

ىيئة التدريس القيادات الجامعية عم ما بداية مف رئيس الجامعة إلى عمداء الكميات إلى رؤساء

اسقساـ فيؤالء جميعا يتـ تعيينيـ مف قبؿ سمطات إدارية تنفيذية ،ال ينتخب ف لتػ لى مناصػبيـ،
ى ما يػنعكس عمػى درجػة اسػتقاللية ىػؤالء جميعػا فػي م اجيػة السػمطة التنفيذيػة اسػتقاللية كػال

منيـ في م اجيػة رئيسػو اسعمػى ،ممػا يعػ ؽ بشػكؿ مباشػر إمكانيػة ه كمػة الجامعػات مػف خػالؿ
ه معايير لتقييـ القيادات الجامعية قياس أداءىا ،أيها ىناؾ غياب تاـ لفكػرة تقيػيـ الطػالب

ل داء اسكاديمي سعهاء ىيئة التدريس ،فالفكرة السائدة أف عه ىيئة التػدريس يمقػف فقػط ال
يصػػح خهػ عو لمتقيػػيـ مػػف قبػػؿ طالبػػو ،عمػػى عكػػس ال هػ القػػائـ فػػي بعػػض الجامعػػات القميمػػة
م ػػؿ الجامعػػة اسمريكيػػة بالقػػاىرة التػػي تعتبػػر تقيػػيـ الطػػالب لعه ػ ىيئػػة التػػدريس اهػػد معػػايير

اسػػتمرار اسخيػػر فػػي العمػػؿ بالمجػػاؿ اسكػػاديمي مػػف عدمػػو مػػا يػرتبط بػػذلؾ مػػف الترقيػػات المػػنح
خالفو

 -5غياب أعضاء ىيئة التدريس عن الحياة الجامعية .

يػػؤ ر عػػدـ مشػػاركة جمي ػ ر أعهػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي اسنشػػطة العامػػة داخػػؿ الجامعػػة

عمى إمكانية ه كمتيا ،فػالبا مػا يفهػؿ عهػ ىيئػة التػدريس تجنػب الصػداـ مػ إدارة الجامعػة،

تفاديػػا لتعسػػفيا الػػذي قػػد يػػؤ ر عمػػى مكتسػػباتو الماديػػة الهػػعيفة بالفعػػؿ ،أيهػػا غيػػاب التنظيمػػات
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المستقمة بأعهاء ىيئة التدريس ،يػدعـ غيػاب تنظيمػات مسػتقمة لمطػالب داخػؿ الجامعػة ،بمعنػى
أف هػػعؼ الػػد ر الػػذي تمعبػػو ن ػ ادي أعهػػاء ىيئػػة التػػدريس ،يهػػعؼ بشػػدة إمكانيػػة مسػػاندتيـ

ل نشطة الطالبية داخؿ الجامعة ( عزت. ) 2009 ،

 4.2.4مراحل تطبيق الحوكمة في الجامعات( :ناصر الديف)16 : 2012،
ىناؾ خمس مراهؿ لتطبيؽ ه كمة الجامعات كالتالي:

أوالً :مرحمة التعريف بحوكمة الجامعات:
يتـ خالؿ ىذه المرهمة تهديد مفاىيـ ه كمة الجامعات معاييرىا أبعادىػا معالميػا مػ

تبياف أد اتيا مناىجيا تمييز اله كمة كسم ؾ ق انيف أساس لكافة التعامالت في الجامعات.

ثانياً :تكوين البنية التحتية لحوكمة الجامعات:
تهت ػ ػػاج ه كم ػ ػػة الجامع ػ ػػات إل ػ ػػى بني ػ ػػة ق ػ ػػادرة عم ػ ػػى اس ػ ػػتيعاب التفاع ػ ػػؿ مػ ػ ػ المتػيػ ػ ػرات
المستجدات التي تهقؽ التفاىـ التعايش الفعاؿ بيف اسطراؼ المختمفة هيث يشمؿ ذلؾ جيػات

اإلشراؼ عمى تطبيؽ اله كمة عمى مست ى الجامعة باإلهافة إلػى اسسػاس القاعػدي اسخالقػي

القيمي.

ثالثاً :برنامج الحوكمة وتحديد توقيعاتو الرئيسية:
ه ػ برنػػامج زمنػػي مهػػدد الميػػاـ ال اجبػػات مػػف خػػالؿ إتبػػاع إج ػراءات معينػػة قيػػاس
االلتزاـ بتهقيؽ كافة اسىداؼ المت قعة المنش دة.

رابعاً :تطبيق الحوكمة:
ى قياس مدى استعداد كافة أصهاب المصالح في الجامعات لتطبيؽ نظاـ اله كمة.

خامساً :المتابعة:
ه نظاـ رقابي يتاب هسف تنفيذ اله كمة ب ظيفتيف:

 .1ظيفة عالجية لتعديؿ أي تص ر يهدث في تطبيؽ اله كمة.

 .2ظيفة ابتكارية تسػتخدـ كافػة اسد ات ال سػائؿ التػي تزيػد مػف فاعميػة ه كمػة الجامعػات
اإلداري ػػة يهس ػػف م ػػف س ػػير عممي ػػة اإلفص ػػاح الش ػػفافية ليطمػ ػ عميي ػػا الع ػػامم ف الطمب ػػة
المانه ف لتصبح أداة رقابية يزيد مف قة أصهاب المصالح في الجامعة اادارتيا.

76

 4.1انًمدي .

الفصن الرابع
الطريكة واإلجراءات

 4.2ينيح اندرال .
 4.3يجتًع اندرال .
 4.4عٍن اندرال .
 4.5أ اط اندرال .
 4.6خءٌات بناو االلتبان .
 4.7تدق االلتبان .
 4.8ثبات االلتبان .
 4.9األلانٍب اإلحصائٍ انًست دي فً اندارل .

 4.1المقدمة:

تعتبر منيجية الدراسة ااجراءاتيا مه ار رئيسا يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف

الدراسة ،عف طريقيا يػتـ الهصػ ؿ عمػى البيانػات المطم بػة إلجػراء التهميػؿ اإلهصػائي لمت صػؿ
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ه ء أدبيات الدراسة المتعمقة بم ه ع الد ارسػة ،بالتػالي تهقػؽ

اسىداؼ التي تسعى إلى تهقيقيا.

بناء عمػى ذلػؾ تنػا ؿ ىػذا الفصػؿ صػفا لممػنيج المتبػ

مجتمػ

عينػة الد ارسػة ،كػذلؾ

أداة الدراسة المستخدمة طريقة إعدادىا كيفية بنائيا تط يرىا ،مدى صدقيا باتيػا ،ينتيػي
الفصػػؿ بالمعالجػػات اإلهصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي تهميػػؿ البيانػػات اسػػتخالص النتػػائج ،فيمػػا

يمي صؼ ليذه اإلجراءات.

 4.2منيج الدارسة:

مف أجؿ تهقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباهث باستخداـ المنيج ال صفي التهميمي الذي يها ؿ

مف خاللو صؼ الظاىرة م ه ع الدراسة ،تهميؿ بياناتيا ،العالقة بيف مك ناتيا اآلراء التي
تطرح ه ليا العمميات التي تتهمنيا اآل ار التي تهد يا.
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 .0المصادر الثانوية :هيث اتجو الباهث في معالجػة اإلطػار النظػري لمد ارسػة إلػى مصػادر
البيانػ ػػات ال ان يػ ػػة التػ ػػي تتم ػ ػػؿ فػ ػػي الكتػ ػػب الم ارج ػ ػ العربيػ ػػة اسجنبيػ ػػة ذات العالقػ ػػة،
الػ ػػد ريات المقػ ػػاالت التقػ ػػارير ،اسبهػ ػػاث الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة التػ ػػي تنا لػ ػػت م ه ػ ػ ع

الدارسة ،البهث المطالعة في م اق اإلنترنت المختمفة.

 .2المصــادر األوليــة :لمعالجػػة الج انػػب التهميميػػة لم ه ػ ع الد ارسػػة لجػػأ الباهػػث إلػػى جم ػ
البيان ػػات اس لي ػػة م ػػف خ ػػالؿ اإلس ػػتبانة ك ػػأداة رئيس ػػة لمد ارس ػػة ،ص ػػممت خصيص ػػاً لي ػػذا
الػرض ،قد تـ تفريع تهميؿ البيانات باستخداـ البرنامج اإلهصائي (. )SPSS

 4.3مجتمع الدراسة :

يعػػرؼ بأنػػو جمي ػ مفػػردات الظػػاىرة التػػي يدرسػػيا الباهػػث ،بنػػاءا عمػػى مشػػكمة الد ارسػػة

أىػػدافيا فػػاف المجتم ػ المسػػتيدؼ يتك ػ ف مػػف العػػامميف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينيةةجامعة القػػدس
المفت هة ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة اسزىر ،جامعة اسقصى ،جامعة فمسػطيفة الػذيف يهممػ ف
المسميات التالية ةإدارييف

مهاسبيف ،أكاديمي ،رئيس قسػـ إداري ،رئػيس قسػـ أكػاديمي ،مػدير

مساعد مديرة
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 4.4عينة الدراسة:

قاـ الباهث باستخداـ طريقة العينة العمدية ( القصدية )

هسب المسمى ال ظيفي،

هيث تـ ت زي  70إستبانة عمى مجتم الدراسة قد تـ استرداد  65استبانة بنسبة  ،%90قد

تـ استبعاد  2استبيانات لعدـ دقة اإلجابة مف قبؿ المبه يف ليصبح العدد النيائي الصالح

لمتهميؿ  63استبانة.

 4.5أداة الدراسة:

قاـ الباهث بتصميـ اإلستبانة بنائيا انطالقا مف م ه ع الدراسة أىدافيا تساؤالتيا،

طبيعة البيانات المعم مات المرغ ب الهص ؿ عمييا ،ذلؾ بعد القراءة المتأنية لما أتيح لو مف

اسدبيات المتعمقة بم ه ع الدراسة( تفعيل دور المراجعة الداخمية في ضوء متطمبات حوكمة

الجامعات) مف كتب به ث دراسات عممية مناقشة مها ر اإلستبانة م ذ ي االختصاص
اشتممت اإلستبانة في ص رتيا النيائية عمى ما يمي:

القسم األول :ويشمل عمى البيانات (المتغيرات األولية)
ىي متػيرات مستقمة تـ هعيا في مست ى قياس( اسمي أ رتبي أ نسبي) شممت

عمى البيانات اس لية سفراد الدراسة ،تك نت مف  5متػيرات أ أسئمة عف(طبيعة العمؿ،
المؤىؿ العممي ،الجامعة ،الخبرة ،المست ى ال ظيفي).
القسم الثاني :يشمؿ عمى فقرات لممتػير اس ؿ(المتػير المستقؿ) لمدراسة التي مف خالليا يتـ

استطالع آراء أفراد الدراسة ه ؿ المه ر اس ؿ :المراجعة الداخمية تـ هعيا في مست ى
قياس (فئ ي) شممت المست يات اسساسية لممتػير المستقؿ تك نت مف ( )35فقرة م جية إلى

أفراد الدراسة ،م زع عمى ( )4مجاالت :

المجال األول :ييدؼ ىذه المجاؿ الى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة ه ؿ يتم إدراج مراجعة

االلتزام بحوكمة الجامعات ضمن برنامج المراجعة الداخمية( ذلؾ لإلجابة عمى التساؤؿ اس ؿ
مف تساؤالت الدراسة) ،قد اهت ى ىذا المه ر عمى( )6فقرات ت هح مدى االلتزاـ بإدراج

مراجعة االلتزاـ به كمة الجامعات همف برنامج المراجعة الداخمية في الجامعات الفمسطينية.

المجال الثاني :ييدؼ ىذه المجاؿ إلى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة ه ؿ يتم تعيين عناصر
فنية ضمن إدارة المراجعة الداخمية في الجامعات ( ذلؾ لإلجابة عمى التساؤؿ ال الث مف

تساؤالت الدراسة) ،قد اهت ى ىذا المه ر عمى( )8فقرات ت هح ىؿ يتـ تعييف عناصر فنية
همف إدارة المراجعة الداخمية في الجامعات الفمسطينية.
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المجال الثالث :ييدؼ ىذه المجاؿ إلى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة ه ؿ يتوفر تأىيل
عممي وعممي ألعضاء المراجعة الداخمية في الجامعات( ذلؾ لإلجابة عمى التساؤؿ الراب مف

تساؤالت الدراسة) ،قد اهت ى ىذا المه ر عمى( )11فقرات ت هح ىؿ يت فر تأىيؿ عممي
عممي سعهاء المراجعة الداخمية في الجامعات الفمسطينية.

المجال الرابع :ييدؼ ىذه المجاؿ الى التعرؼ عمى أراء أفراد الدراسة ه ؿ شفافية التقارير

المالية واإلدارية لمجامعات ( ذلؾ لإلجابة عمى التساؤؿ الخامس مف تساؤالت الدراسة) ،قد
اهت ى ىذا المه ر عمى( )10فقرات ت هح مدى شفافية التقارير المالية اإلدارية لمجامعات في

الجامعات الفمسطينية.

القسم الثالث :يشمؿ عمى فقرات لممتػير ال اني(المتػير التاب ) لمدراسة التي مف خالليا يتـ
استطالع أراء أفراد الدراسة ه ؿ المه ر ال اني :الحوكمة الجامعية تـ هعيا في مست ى
قياس (فئ ي) شممت البيانات االساسية لممتػير تك نت مف ( )54فقرة م جية إلى أفراد

الدراسة ،م زع عمى ( )5مجاالت .

المجال األول :ييدؼ ىذه المجاؿ الى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة ه ؿ وضوح السياق
والرسالة واألىداف لمجامعة كمست ى مف مست يات اله كمة الجامعية ( ذلؾ لإلجابة عمى
التساؤؿ السادس مف تساؤالت الدراسة) ،قد اهت ى ىذا المه ر عمى( )10فقرات ت هح درجة
ه ح السياؽ الرسالة اسىداؼ لمجامعة .

المجال الثاني :ييدؼ ىذه المجاؿ الى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة توجيات اإلدارة( ذلؾ
لإلجابة عمى التساؤؿ الساب مف تساؤالت الدراسة) ،قد اهت ى ىذا المه ر عمى( )8فقرات
ت هح ت جيات اإلدارة في الجامعات الفمسطينية.

المجال الثالث :ييدؼ ىذه المجاؿ الى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة ه ؿ االستقاللية
كمست ى مف مست يات اله كمة الجامعية( ذلؾ لإلجابة عمى التساؤؿ ال امف مف تساؤالت

الدراسة) ،قد اهت ى ىذا المه ر عمى( )12فقرة.

المجال الرابع :ييدؼ ىذه المجاؿ الى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة المساءلة( ذلؾ لإلجابة
عمى التساؤؿ التاس مف تساؤالت الدراسة) ،قد اهت ى ىذا المه ر عمى( )15فقرة

المجال الخامس :ييدؼ ىذه المجاؿ الى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة المشاركة في صنع
القرار( ذلؾ لإلجابة عمى التساؤؿ العاشر مف تساؤالت الدراسة) ،قد اهت ى ىذا المه ر
عمى( )9فقرات.
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قد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبه يف لفقرات االستبياف هسب

جد ؿ (:)4:1

االستجابة
الدرجة

جدول ( :)4:1درجات مقياس ليكرت الخماسي
غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

1

2

3

4

5

اختار الباهث الدرجة ( )1لالستجابة ة غير م افؽ بشدة ة بذلؾ يك ف ال زف النسبي في ىذه
الهالة ى  %20ى يتناسب م ىذه االستجابة.

 4.6خطوات بناء اإلستبانة:
قاـ الباهث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " تفعيل دور المراجعة الداخمية في ضوء

متطمبات حوكمة الجامعات" ،اتب الباهث الخط ات التالية لبناء اإلستبانة -:
 -1اإلطالع عمى المراج

الدراسات السابقة ذات الصمة بم ه ع الد ارسػة ،االسػتفادة منيػا

في بناء اإلستبانة صياغة فقراتيا.

 -2استشػػار الباهػػث عػػدداً مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية المش ػرفيف فػػي تهديػػد مجػػاالت
اإلستبانة فقراتيا.

 -3تهديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة.
 -4تهديد الفقرات التي تق تهت كؿ مجاؿ.

 -5ت ػػـ تص ػػميـ اإلس ػػتبانة اس ل ػػي ف ػػي صػ ػ رتيما اس لي ػػة ق ػػد تك ن ػػت م ػػف مج ػػاليف
مها ر

()10

( )109فقرة.

 -6تـ مراجعة تنقيح اإلستبانة م المشرؼ.

 -7تػػـ عػػرض اإلسػػتبانة عمػػى ( )7مػػف المهكمػػيف مػػف أعهػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػة
اإلسالمية  ،جامعة اسزىر ،جامعة القدس المفت هة ،جامعة اسقصى ،الممهؽ رقػـ ()1
يبيف أسماء أعهاء لجنة التهكيـ.

 -8في ه ء أراء المهكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مػف هيػث الهػذؼ أ اإلهػافة
التعديؿ  ،لتستقر في ص رتيا النيائية عمى ( )89فقرة ،ممهؽ (.)3

 4.7صدق االستبيان:

صدؽ اإلستبانة يعني ة أف يقيس االستبياف ما ه لقياسوة ،كما يقصد بالصدؽ

ةشم ؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التهميؿ مف ناهية،
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ه ح فقراتيا

مفرداتيا مف ناهية انية ،بهيث تك ف مفي مة لكؿ مف يستخدمياة قد تـ التأكد مف صدؽ

اإلستبانة بطريقتيف:

 -0صدق المحكمين "الصدق الظاىري":
عددا مف المهكميف المتخصصيف في مجاؿ
يقصد بصدؽ المهكميف ةى أف يختار الباهث ً
الظاىرة أ المشكمة م ه ع الدراسةة هيث تـ عرض اإلستبانة عمى مجم عة مف المهكميف
تألفت مف  7متخصصيف في المهاسبة أسماء المهكميف بالممهؽ رقـ ( ،)1قد استجاب
الباهث آلراء المهكميف قاـ بإجراء ما يمزـ مف هذؼ تعديؿ في ه ء المقترهات

المقدمة ،بذلؾ خرج االستبياف في ص رتو النيائية  -انظر الممهؽ رقـ (.)2

 .2صدق المقياس:

أوال :االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة م المجاؿ
الذي تنتمي إلية ىذه الفقرة ،قد قاـ الباهث بهساب االتساؽ الداخمي اإلستبانة ذلؾ مف خالؿ
هساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة الدرجة الكمية لممجاؿ

نفسو.

-

االتساق الداخمي لـ" المراجعة الداخمية"
ي هح جد ؿ ( )4:2معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ة يتـ إدراج مراجعة

االلتزاـ به كمة الجامعات همف برنامج المراجعة الداخمية ة الدرجة الكمية لممجاؿ ،الذي يبيف
أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مست ى معن ية
ه لقياسو.

82

α ≥ 0.05

بذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما

جدول ()4:2

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يتم إدراج مراجعة االلتزام بحوكمة الجامعات
ضمن برنامج المراجعة الداخمية " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

يقػ ـ المراجعػ ف الػػداخمي ف بالتأكػػد مػػف الت ػزاـ الجامعػػة بقػػان ف التعمػػيـ العػػالي
1

الفمس ػ ػػطيني
الفمسطينية.

2
3

بأنظم ػ ػػة اارش ػ ػػادات تعميم ػ ػػات ىيئ ػ ػػات ازرة التعم ػ ػػيـ الع ػ ػػالي

يق ـ المراجع ف الداخمي ف بالتأكػد مػف التػزاـ الجامعػة ببنػاء ىيكميػا التنظيمػي
م اكبة لت جياتيا اإلستراتيجية عمى أساس النظاـ اسساس .
يقػ ػ ـ المراجعػ ػ ف ال ػػداخمي ف بالتأك ػػد م ػػف اهتػ ػراـ هقػ ػ ؽ الطمب ػػة اسك ػػاديمييف
اإلدارييف .
يقػ ػ ـ المراجعػ ػ ف ال ػػداخمي ف بالتأك ػػد م ػػف تمتػ ػ الجامع ػػة بالق ػػدر الك ػػافي م ػػف
استقالليتيا في رسـ سياسياتيا

ه خططيا ت جياتيا اإلستراتيجية.

يق ـ المراجع ف الػداخمي ف بالتأكػد مػف التػزاـ الجامعػة باإلفصػاح الكػافي عػف

ق ائميا المالية.

**.843

0.000

**.807

0.000

**.812

0.000

**.877

0.000

**.685

0.000

يقػ ػ ػ ـ المراجعػ ػ ػ ف ال ػ ػػداخمي ف بالتأك ػ ػػد م ػ ػػف التػ ػ ػزاـ الجامع ػ ػػة بم ارع ػ ػػاة هقػ ػ ػ ؽ
متطمبات أصهاب المصالح عنػد إعػداد المػ ائح الق اعػد اسنظمػة الخاصػة

**.747

0.000

بالجامعة.
*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

ي هح جد ؿ ( )4:3معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ة يتـ تعييف عناصر

فنية همف إدارة المراجعة الداخمية في الجامعات ة الدرجة الكمية لممجاؿ ،الذي يبيف أف
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مست ى معن ية
ه لقياسو.

83

α ≥ 0.05

بذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما

جدول ()4:3

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يتم تعيين عناصر فنية ضمن إدارة المراجعة
الداخمية في الجامعات " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

التشػيمي.
يت ػ افر لػػدى المراجع ػ ف الػػداخمي ف القػػدرة عمػػى تقيػػيـ معػػايير التشػػػيؿ
الم ه عة ااعداد تفسير عممي م ؽ في أي غم ض ليذه المعايير.
يمتمػؾ المراجعػ ف الػداخمي ف القػدرة الكفػاءة عمػى تهديػد أ جػو الهػعؼ
القصػ ر فػػي نظػػـ الرقابػػة الداخميػػة ااعػػداد الت صػػيات الالزمػػة بتصػػهيهيا
أ تػييرىا.

يمتمػؾ المراجعػ ف الػداخمي ف القػدرة الكفػاءة عمػى تهديػد اسنشػطة اسك ػر
عرهة لمخالفة الق انيف العامة الم ائح التنظيمية.
يت افر لدى المراجعػ ف الػداخمي ف القػدرة الالزمػة التػي تمكػنيـ مػف اكتشػاؼ
الػش التالعب التهريؼ في الق ائـ المالية.
يمتمػػػؾ المراجع ػ ػ ف الػ ػػداخمي ف الق ػػدرة عمػ ػػى فيػ ػػـ ال ػػد رة المسػ ػػتندية الماليػ ػػة
اإلداريػػة التػػي تعػػزز إ بػػات العمميػػات الهصػ ؿ عمػػى اسدلػػة الكافيػػة التػػي

معامل بيرسون

يتػ افر لػدى المراجعػ ف الػداخمي ف المعرفػة الخبػرة عػف أداء الجامعػة

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة
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0.000

**.888
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**.771
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تؤيد نتائج المراجعة.
يت افر لدى المراجع ف الداخمي ف القدرة عمى التعبيػر اإلبػالغ فػف إيصػاؿ
المعم مات.

**.842

0.000

يت ػ افر لػػدى المراجع ػ ف الػػداخمي ف القػػدرة عمػػى التقريػػر عػػف نتػػائج أعمػػاؿ
المراجعػ ػػة الداخميػ ػػة

المتابعػ ػػة لمتأكػ ػػد مػ ػػف اتخػ ػػاذ اإلج ػ ػراءات الصػ ػػهيهة

المطم بة عمى ه ء نتائج المراجعة.

**.858

0.000

*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

ي هح جد ؿ ( )4:4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ة يت فر تأىيؿ

عممي عممي سعهاء المراجعة الداخمية في الجامعات ة الدرجة الكمية لممجاؿ ،الذي يبيف أف
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مست ى معن ية
ه لقياسو.
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α ≥ 0.05

بذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما

جدول ()4:4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يتوفر تأىيل عممي وعممي ألعضاء المراجعة
الداخمية في الجامعات " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

يت ػ فر فػػي الم ػراجعيف الػػداخمييف التأىيػػؿ العممػػي العممػػي فػػي مجػػاؿ المراجعػػة

المالية اإلدارية.

يت فر لدى المراجع ف الداخمي ف المعرفة الكافية الخبرة الالزمػة سداء المراجعػة
الداخمية فقا ل سس المعايير المنظمة لذلؾ.

يهصؿ المراجع ف الداخمي ف عمى برامج التدريب الالزمة هه ر رش العمؿ
الند ات المؤتمرات العممية التي مف شأنيا تهسيف قدرتيـ عمى أداء أعماليـ.

يمتمػػؾ المراجع ػ ف الػػداخمي ف الفيػػـ الكامػػؿ لممبػػادئ اإلداريػػة مػػا يسػػمح بتهديػػد
أسباب طبيعة أية انهرافات عف الخطط المعايير الم ه عية.

يعمػػؿ المراجعػ ف الػػداخمي ف عمػػى اكتسػػاب شػػيادات مينيػػة بيػػدؼ زيػػادة فاعميػػة

المراجعة الداخمية.

يمتمؾ المراجع ف الداخمي ف المعرفة الكافية بمعايير المراجعة الداخمية الد لية.
ينفذ المراجع ف الػداخمي ف أعمػاؿ المراجعػة الداخميػة ببػرامج مراجعػة ذات كفػاءة
دقة عالييف.

يت ػ افر لػػدى الم ػراجعيف الػػداخمييف اإللمػػاـ بػػالعم ـ السػػم كية كيفيػػة التعامػػؿ م ػ

العامميف في الجامعة.

يت ػ فر فػػي الم ػراجعيف الػػداخمييف القػػدرة عمػػى فيػػـ أسػػاليب العينػػات اإلهصػػائية
الختبار مدى صهة دقة هسابات معينة نظ ار لكبر هجـ العمميات.

يمتزـ المراجع ف الػداخمي ف بمعػايير اسداء المينػي م ا يػؽ الشػرؼ المعم مػات
الميارات التخصصات الالزمة النجاز مياـ المراجعة الداخمية.

معامل بيرسون

يت لى مياـ هدة المراجعة الداخمية مسئ ؿ متفرغ يك ف مف القيادات اإلدارية.

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة
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*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

ي هح جد ؿ ( )4:5معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ة شفافية التقارير

المالية اإلدارية لمجامعات ة الدرجة الكمية لممجاؿ ،الذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة

دالة عند مست ى معن ية

α ≥ 0.05

بذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما ه لقياسو.
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جدول ()4:5

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " شفافية التقارير المالية واإلدارية لمجامعات "
والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

تػػدرج الجامعػػة كافػػة العق بػػات التجػػا زات هػػد المخػػالفيف هػػمف تقاريرىػػا
المالية

اإلدارية.

تفصػػح الجامعػػة عػػف كافػػة المكافػػآت اله ػ افز العػػال ات هػػمف تقاريرىػػا
المالية.
تفصح الجامعة عف ج انب الفػائض العجػز فػي الميزانيػة هػمف التقػارير
المالية.
تفصػػح الجامعػػة عػػف مصػػادر التم يػػؿ المػػنح المسػػاعدات التػػي تتمقاىػػا

همف الق ائـ المالية.

تفصػػح الجامعػػة عػػف كافػػة أنشػػطتيا الماليػػة غيػػر الماليػػة هػػمف التقػػارير
المالية.
تفصػػح الجامعػػة عػػف كافػػة الترقيػػات ل كػػاديمييف اإلداريػػيف فػػؽ معػػايير
الجامعة همف تقاريرىا اإلدارية أ نشراتيا ااعالناتيا الد رية.

تفصػػح الجامع ػػة ع ػػف تقي ػػيـ مسػػت اىا اسك ػػاديمي مس ػػت ى ىيئ ػػة الت ػػدريس

همف تقاريرىا اإلدارية.

تفصح الجامعة عف طرؽ تعييف رئيس الجامعة العمداء رؤساء اسقساـ
همف تقاريرىا اإلدارية.
تق ػ ػ ـ الجامعػ ػػة بػ ػػإدراج كافػ ػػة المعم مػ ػػات عػ ػػف مجمػ ػػس اسمنػ ػػاء مجمػ ػػس
الجامعة في التقارير اإلدارية.

معامل بيرسون

تق ـ الجامعة بإدراج كافة اإليرادات المصر فات همف ق ائميا المالية.

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

**.420
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*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

 -االتساق الداخمي لـ " الحوكمة الجامعية "

ي هح جد ؿ ( )4:6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ة ه ح السياؽ

الرسالة اسىداؼ لمجامعة ة الدرجة الكمية لممجاؿ ،الذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة
دالة عند مست ى معن ية

α ≥ 0.05

بذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما ه لقياسو.
86

جدول ()4:6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وضوح السياق والرسالة واألىداف لمجامعة "
والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

باإلهافة لم ائح اسنظمة التي تنظـ عمؿ الجامعات.

معامل بيرسون

تمتزـ الجامعة بقان ف التعميـ العالي الفمسطيني رقػـ ( )11لسػنة 1998

**.671

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

0.000

تمتػػزـ الجامعػػة بأنظمػػة تعميمػػات ىيئػػات ازرة التعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية
م ػػؿ مجم ػػس التعمػػيـ العػػالي

ىيئػػة االعتمػػاد الج ػ دة مجم ػػس البهػػث

**.582

0.000

العممي.
اسىػػداؼ اسغ ػراض الب ػرامج اسنشػػطة الخطػػط اإلسػػتراتيجية لمجامعػػة
اههة متناسقة معمنة في كؿ ائقيا.
ي جػػد مؤش ػرات قيػػاس لمػػدى تهقػػؽ أىػػداؼ الجامعػػة برامجيػػا خططيػػا
أنشطتيا.
تخصػ ػػص الجامعػ ػػة م ػ ػ ارد كافيػ ػػة ( الماليػ ػػة البش ػ ػرية التقنيػ ػػة) لتهقيػ ػػؽ
أىدافيا.
تق ـ الجامعة بالمراجعة الد رية لرسالتيا أىدافيا اإلستراتيجية.

**.772

0.000

**.717

0.000

**.693

0.000

**.726

0.000

تشرؾ الجامعة مجمس اسمنػاء مجمػس الجامعػة ىيئػة التػدريس الطمبػة
المجتمػ ػ ػ المهم ػ ػػي ف ػ ػػي ص ػ ػػياغة رس ػ ػػائميا أى ػ ػػدافيا العام ػ ػػة برامجي ػ ػػا

أنشطتيا.

يبػػذؿ مجمػػس اسمنػػاء جيػػدا عاليػاً فػػي إدارة الجامعػػة اسػػتراتيجيا بمػػا فييػػا
تسييؿ الهص ؿ عمى الد رات العممية الالزمة بناء قدرات العامميف .

تعكػ ػػس إس ػ ػػتراتيجية الجامع ػ ػػة اهتياج ػ ػػات ذ ي المص ػ ػػالح ف ػ ػػي المجتمػ ػ ػ
الفمسطيني.
تس ػػاىـ إس ػػتراتيجية الجامع ػػة ف ػػي تطػ ػ ير المن ػػاىج الد ارس ػػية بم ػػا ي ػػتالءـ
المعايير العالمية.
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*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

ي هػح جػد ؿ ( )4:7معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات مجػاؿ ة ت جيػات اإلدارةة

الدرج ػػة الكمي ػػة لممج ػػاؿ ،ال ػػذي يب ػػيف أف مع ػػامالت االرتب ػػاط المبين ػػة دال ػػة عن ػػد مس ػػت ى معن ي ػػة
α ≥0.05

بذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما ه لقياسو.
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جدول ()4:7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " توجيات اإلدارة" والدرجة الكمية لممجال
لالرتباط

معامل بيرسون

تت افر أسس ق اعد مهددة اههة لتعييف رئيس الجامعة ن ابو العمداء

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

**.880

0.000

**.911

0.000

**.890

0.000

**.801

0.000

**.885

0.000

تدرج الجامعة م اصفات كؿ ظيفة في أنظمتيا تعميماتيا.

**.914

0.000

تق ـ الجامعة بمعاممة كؿ الطمبة هسب اسنظمة الق انيف التعميمات.

**.779

0.000

**.912

0.000

المدراء رؤساء اسقساـ.
تمتزـ الجامعة بمعايير آليات اههة في تشكيؿ مجمس اسمناء مجالسػيا
المختمفة فقاً لمنظاـ الداخمي.

تق ـ الجامعة ببناء ىياكميػا التنظيميػة م اكبػة لت جياتيػا اإلسػتراتيجية عمػى

أساس النظاـ اسساسي لمجامعة.

تقػ ـ الجامعػػة بتعيػػيف الكػ ادر البشػرية هسػػب أسػػس معػػايير د ليػػة هسػب
هاجتيا.
تق ػ ـ الجامعػػة بتطبيػػؽ كافػػة الق ػ انيف اإلج ػراءات عمػػى المعػػامميف بيػػا د ف
تمييز.

يػ ػػتـ تقي ػ ػػيـ أداء اسكػ ػػاديمييف اإلداري ػ ػػيف فق ػ ػاً لمؤشػ ػ ػرات اهػ ػػهة عادل ػ ػػة
م ه عية.

*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

ي هح جد ؿ ( )4:8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ة االستقالليةة

الدرجة الكمية لممجاؿ ،الذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مست ى معن ية
α

بذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما ه لقياسو.
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≥ 0.05

جدول ()4:8

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االستقاللية " والدرجة الكمية لممجال
لالرتباط

معامل بيرسون

تتمتػ ػ الجامع ػػة بشخص ػػيتيا المس ػػتقمة ع ػػف الجامع ػػات اسخ ػػرى ف ػػي رس ػػـ

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

**.849

0.000

**.831

0.000

**.789

0.000

**.830

0.000

**.696

0.000

**.808

0.000

**.829

0.000

**.729

0.000

**.810

0.000

تت افؽ اإلجراءات المهاسبية في الجامعة م المعايير المهاسبية الد لية.

**.804

0.000

يتمت العامم ف بالدائرة المالية بمست ى عاؿ مف المينية الكفاءة.

**.728

0.000

**.850

0.000

سياساتيا ت جياتيا اإلستراتيجية.
تق ـ الجامعة بإدارة كافة م اردىا المالية البشرية باستقاللية تامة.
تػ فر الجامعػػة المعم مػػات التػػي تسػػاعد العػػامميف فػػي االطػػالع عمػػى اسداء
المالي اإلداري.
تهدد الجامعة الرس ـ الدراسية هسب أنظمتيا.
لمجامعة االستقالؿ التاـ في تهديد عدد الطالب المقب ليف معػايير القبػ ؿ
في كؿ تخصص.
تمتمػػؾ الجامعػػة االسػػتقالؿ فػػي عقػػد المػػؤتمرات النػػد ات أنشػػطة البهػػث
العممي.
تهػ ػػدد الجامعػ ػػة المكافػ ػػآت الممن هػ ػػة ل ػ ػرئيس الجامعػ ػػة العمػ ػػداء رؤسػ ػػاء
اسقساـ المدراء مدى مطابقتيا لمق انيف التشريعات.
تمتمػػؾ الجامعػػة االسػػتقاللية التامػػة فػػي إجػراءات الت ظيػػؼ تهديػػد ال هػ

القان ني لمم ظفيف.

تمػ ػ ػػارس الجامعػ ػ ػػة التخطػ ػ ػػيط المػ ػ ػػالي سنشػ ػ ػػطتيا م ػ ػ ػ تطبيػ ػ ػػؽ تكن ل جيػ ػ ػػا
المعم مات ذلؾ فؽ أد ات مناسبة.

تعػ ػػد الجامعػ ػػة م ازناتيػ ػػا الماليػ ػػة بشػ ػػكؿ كفػ ػػؤ م ػ ػ ممارسػ ػػة الرقابػ ػػة عمػ ػػى
اسنشطة المالية.
*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

ي هح جد ؿ ( )4:9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ةالمساءلةة الدرجة

الكمية لممجاؿ ،الذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مست ى معن ية
بذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما ه لقياسو.
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α ≥ 0.05

جدول ()4:9

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المساءلة " والدرجة الكمية لممجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة
تمتزـ الجامعة بتطبيؽ المراجعة الداخمية د ف قي د أ هػ ط.

**.753

0.000

تطبؽ الجامعة نظاماً لممساءلة عمى المست ييف الفردي الجماعي.

**.859

0.000

**.863

0.000

**.738

0.000

**.790

0.000

**.841

0.000

**.805

0.000

**.737

0.000

تتدرج العق بات هد المخالفيف في الجامعة هسب ن ع المخالفات.

**.839

0.000

تمزـ الجامعة العامميف بتقديـ تفسيرات لق ارراتيـ المخالفة لمنظاـ.

**.739

0.000

**.704

0.000

تؤمف اإلدارة بهؽ المجتم الخارجي ذي العالقة في مراقبة أداء الجامعة.

**.764

0.000

تمتزـ الجامعة بتدقيؽ هساباتيا مف خالؿ مدقؽ قان ني خارجي معتمد.

**.472

0.000

تمتزـ الجامعة بمتطمبات المسؤ لية االجتماعية تجاه البيئة المجتم .

**.834

0.000

تجري الجامعة تقييما ذاتيا د ريا سدائيا بج انبو المختمفة.

**.804

0.000

يشػارؾ مم مػ ف عػف المعنيػيف فػي الجامعػة أصػهاب المصػالح فػي هػ
ق اعد المساءلة.
تفصػػح الجامعػػة عػػف ميزانيتيػػا تقػػدـ تقػػارير هػ ؿ أ جػػو اإلنفػػاؽ اإليػرادات
لدييا.

تػ فر الجامعػة نظامػاً لتمقػي مقترهػات منتسػبي الجامعػة شػك اىـ التعامػؿ
معيا.

ت فر الجامعة نظاماً لإلعالـ باسنظمة التعميمات المنظمة لمعمؿ بالجامعة
ت ظؼ الجامعة اسنظمة التعميمات بما يهقؽ فاعمية اسداء.

ي ج ػػد تك ػػافؤ ب ػػيف الص ػػالهيات الممن ه ػػة لمع ػػامميف المس ػػؤ لية ع ػػف نت ػػائج
أعماليـ.

ت ػ ػ ػ فر الجامعػ ػ ػػة المعم مػ ػ ػػات الالزمػ ػ ػػة ل ط ػ ػ ػراؼ المختمفػ ػ ػػة عبػ ػ ػػر م قعيػ ػ ػػا

االلكتر ني.

*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

ي هح جد ؿ ( )4:10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ةالمشاركة في

صن القرارة الدرجة الكمية لممجاؿ ،الذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مست ى

معن ية

α ≥ 0.05

بذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما ه لقياسو.
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جدول ()4:10

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المشاركة في صنع القرار " والدرجة الكمية
لممجال

لالرتباط

اإلستراتيجية.
يشػارؾ مم مػ ف عػف إدارة الجامعػة العمػادات فػي هػ ق اعػد صػرؼ
الميزانية.
تش ػػكؿ الجامع ػػة لج ػػاف عم ػػؿ مش ػػتركة ب ػػيف إداراتي ػػا أقس ػػاميا لتفعي ػػؿ مب ػػدأ
العمؿ الجماعي.
تشػ ػػرؾ الجامعػ ػػة مم مػ ػػيف مػ ػػف المجتم ػ ػ المهمػ ػػي اسكػ ػػاديمييف اإلداريػ ػػيف
الطمبة في ه خطط التط ير.
تسػػمح مجػػالس الجامعػػة المختمفػػة بمناقشػػة الق ػ اررات الصػػادرة عنيػػا إلج ػراء
التعديالت المناسبة.
تق ػ ـ الجامعػػة بإش ػراؾ خريجييػػا فػػي عمميػػة صػػن بعػػض الق ػ اررات لػػػرض
تط ير عمميا.
تشرؾ الجامعة أصهاب المصالح في إعداد التشريعات الق انيف الخاصػة

بالجامعات.

تعطي إدارة الجامعة اىتماـ كبير لتقييـ أداء عه ىيئػة التػدريس مػف قبػؿ
الطمبة.
تفسح الجامعة المجاؿ لمطمبة أف يم م ا في بعػض مػف مجالسػيا اسكاديميػة
النقابية.

معامل بيرسون

تقػ ػ ػ ـ الجامع ػ ػػة بمش ػ ػػاركة ال ه ػ ػػدات اإلداري ػ ػػة كاف ػ ػػة عن ػ ػػد هػ ػ ػ الخطػػ ػػة

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

**.764

0.000

**.835

0.000

**.754

0.000

**.792

0.000

**.832

0.000

**.879

0.000

**.894

0.000

**.690

0.000

**.790

0.000

*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity

يعتبر الصدؽ البنائي أهد مقاييس صدؽ اسداة الذي يقيس مدى تهقؽ اسىداؼ التي

تريد اسداة ال ص ؿ إلييا ،يبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية
لفقرات اإلستبانة ،قد تـ ذلؾ عمى النه التالي:

90

يبيف جد ؿ ( )4:11أف جمي معامالت االرتباط في جمي مجاالت اإلستبانة دالة إهصائياً

عند مست ى معن ية

α ≥ 0.05

بذلؾ تعتبر جمي مجاالت اإلستبانة صادقة لما هعت لقياسو.
جدول ()4:11

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة
معامل بيرسون

القيمة

**.896

0.000

يتـ تعييف عناصر فنية همف إدارة المراجعة الداخمية في الجامعات.

**.847

0.000

يت فر تأىيؿ عممي عممي سعهاء المراجعة الداخمية في الجامعات.

**.918

0.000

شفافية التقارير المالية اإلدارية لمجامعات.

**.775

0.000

المراجعة الداخمية.

**.957

0.000

**.873

0.000

ت جيات اإلدارة.

**.917

0.000

االستقاللية

**.819

0.000

المساءلة

**.921

0.000

المشاركة في صن القرار

**.875

0.000

اله كمة الجامعية.

**.962

0.000

المجال

لالرتباط

يػػتـ إدراج مراجعػػة االلت ػزاـ به كمػػة الجامعػػات هػػمف برنػػامج المراجعػػة
الداخمية.

ه ح السياؽ الرسالة اسىداؼ لمجامعة.

االحتمالية)(Sig.

*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

 4.8ثبات اإلستبانة :Reliability

يقصد ب بات اإلستبانة ى ةأف يعطي االستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات

متتاليةة (الجرجا ي ،)97 :2010،يقصد بو أيها ةإلى أي درجة يعطي المقياس قراءات
متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ،أ ما ىي درجة اتساقو انسجامو ااستم ارريتو عند تكرار

استخدامو في أ قات مختمفةة (القهطاني.)2002 ،

قد تهقؽ الباهث مف بات إستبانة الدراسة مف خالؿ:
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معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
استخدـ الباهث طريقة ألفا كر نباخ لقياس بات اإلستبانة ،كانت النتائج كما ىي مبينة

في جد ؿ (.)4:12

جدول ()4:12

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

عدد

6

.884

.940

8

.937

.968

11

.950

.975

شفافية التقارير المالية اإلدارية لمجامعات.

10

.901

.949

المراجعة الداخمية.

44

.974

.987

10

.893

.945

ت جيات اإلدارة.

8

.955

.977

االستقاللية.

12

.945

.972

المساءلة.

15

.950

.975

المشاركة في صن القرار.

9

.932

.965

اله كمة الجامعية.

54

.980

.990

جمي المجاالت معا

98

.987

.993

المجال
ي ػتـ إدراج مراجعػػة االلت ػزاـ به كمػػة الجامعػػات هػػمف برنػػامج
المراجعة الداخمية.
يػػتـ تعيػػيف عناصػػر فنيػػة هػػمف إدارة المراجعػػة الداخميػػة فػػي
الجامعات.
يت ػ فر تأىيػػؿ عممػػي عممػػي سعهػػاء المراجعػػة الداخميػػة فػػي
الجامعات.

ه ح السياؽ الرسالة اسىداؼ لمجامعة.

الذاتي*

*الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الم جب لمعامؿ ألفا كر نباخ

اهػػح مػػف النتػػائج الم هػػهة فػػي جػػد ؿ ( )4:12أف قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كر نبػػاخ مرتفعػػة

لكؿ مجاؿ هيث تت ار ح بيف (

) بينما بمػت لجميػ فقػرات اإلسػتبانة (

قيمػػة الصػػدؽ الػػذاتي مرتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ هيػػث تت ػ ار ح بػػيف (
فقرات اإلستبانة (

،

) .كػذلؾ

) بينمػػا بمػػػت لجمي ػ

) ىذا يعنى أف معامؿ ال بات مرتف جداً.

بػػذلؾ تكػ ف اإلسػػتبانة فػػي صػ رتيا النيائيػػة كمػػا ىػػي فػػي الممهػػؽ (  ) 2قابمػػة لمت زيػ

يك ػ ف الباهػػث قػػد تأكػػد مػػف صػػدؽ بػػات إسػػتبانة الد ارسػػة ممػػا يجعمػػو عمػػى قػػة تامػػة بصػػهة

اإلستبانة صالهيتيا لتهميؿ النتائج اإلجابة عمى أسئمة الدراسة اختبار فرهياتيا.
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 4.9األساليب اإلحصائية المستخدمة:

تػػػـ تفريػ ػػع تهميػػػؿ اإلسػ ػػتبانة مػ ػػف خػػػالؿ برنػ ػػامج التهميػ ػػؿ اإلهصػ ػػائي

Statistical

.(SPSS) Package for the Social Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ك لمج ػ ر ؼ  -سػػمرن ؼ ))K-S

Kolmogorov-Smirnov

 Testالختبػػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػ الت زيػ الطبيعػػي مػػف عدمػػو ،كانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي
مبينة في جد ؿ (.)4:13

جدول ()4:13

يوض نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة االحتمالية

المجال

)(Sig.

يػػتـ إدراج مراجعػػة االلت ػزاـ به كمػػة الجامعػػات هػػمف برنػػامج المراجعػػة
الداخمية.

.321

يتـ تعييف عناصر فنية همف إدارة المراجعة الداخمية في الجامعات.

.200

يت فر تأىيؿ عممي عممي سعهاء المراجعة الداخمية في الجامعات.

.141

شفافية التقارير المالية اإلدارية لمجامعات.

.638

المراجعة الداخمية.

.759
.143

ه ح السياؽ الرسالة اسىداؼ لمجامعة.
ت جيات اإلدارة.

.396

االستقاللية.

.463

المساءلة.

.363

المشاركة في صن القرار.

.621

اله كمة الجامعية.

.834

جمي مجاالت االستبانة معا

.937

اهػػح مػػف النتػػائج الم هػػهة فػػي جػػد ؿ ( )4:13أف القيمػػة االهتماليػػة ) (Sig.لجمي ػ

مجاالت الدراسة أكبر مف مست ى الداللة

α ≥0.05

بذلؾ فإف ت زي البيانات ليذه المجاالت يتب

الت زي الطبيعي ،هيث تـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرهيات الدراسة.
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تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئ ية التك اررات ( :)Frequencies & Percentagesل صؼ عينة الدراسة.
 .2المت سط الهسابي المت سط الهسابي النسبي.

 .3اختبار ألفا كر نباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة بات فقرات اإلستبانة.
 .4اختبػػار ك لمج ػ ر ؼ – سػػمرن ؼ

))K-S

Kolmogorov-Smirnov

Testلمعرفة ما إذا كانت البيانات تتب الت زي الطبيعي مف عدمو.

 .5معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرسػ ػ ف (Coefficient

Correlation

:

 )Pearsonلقي ػػاس درج ػػة

االرتباط :يق ـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متػيريف ،قد تـ اسػتخدامو لهسػاب

االتساؽ الداخمي الصدؽ البنائي لالستالنة ،العالقة بيف المتػيرات.

 .6اختبار  Tفي هالة عينة اهدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة
قػػد صػػمت إل ػى درجػػة الم افقػػة المت سػػطة ىػػي  3أـ زادت أ قمػػت عػػف ذلػػؾ ،لقػػد تػػـ
استخدامو لمتأكد مف داللة المت سط لكؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة.
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الفصن اخلاوض
حتمين البيانات واختبار
فرضيات الدراشة
 5.1انًمدي
 5.2انٌتف اإلحصائً نبٍن اندرال ًفك انبٍانات اندًٌٌغرافٍ
 5.3توهٍم فمرات االلتبان
 5.4اختبار فرضٍات اندرال

 5.1المقدمة:
يتهمف ىذا الفصؿ عرهاً لتهميؿ البيانات اختبار فرهيات الدراسة ،ذلؾ مف خالؿ

اإلجابة عف أسئمة الدراسة استعراض أبرز نتائج اإلستبانة التي تـ الت صؿ إلييا مف خالؿ
تهميؿ فقراتيا ،ال ق ؼ عمى البيانات الديم غرافية التي اشتممت عمى (طبيعة العمؿ ،المؤىؿ

العممي ،الجامعة ،الخبرة ،المست ى ال ظيفي) ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلهصائية لمبيانات
المتجمعة مف إستبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلهصائية لمدراسات االجتماعية

) (SPSSلمهص ؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرهيا تهميميا في ىذا الفصؿ.

 5.2الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الديموغرافية :
فيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة فؽ البيانات الديم غرافية

 -توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

جدول ( :)5:1توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

بكال ري س

27

42.86

ماجستير

27

42.86

دكت راه

9

14.29

المجم ع

63

100.0

يتهػػح مػػف جػػد ؿ ( )5:1أف مػػا نسػػبتو

مػػؤىميـ العممػػي ماجسػػتير ،بينمػػا

 %مػػؤىميـ العممػػي بكػػال ري س،

%

 %مػػؤىميـ العممػػي دكتػ راه ،مػػف خػػالؿ اسػػتعراض النتػػائج

السابقة يتهح بأف المرتبة اس لى لممؤىؿ العممي جاءت لهممة البكػال ري س يعػز ه الباهػث إلػى

أف ك ػػؿ المش ػػتػميف بالعم ػػؿ اإلداري ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية ى ػػـ م ػػف همم ػػة الدرج ػػة الجامعي ػػة
اس لى ،جاء في المرتبة ال انية هممة الماجستير ىذا ت زي طبيعي سفػراد عينػة الدارسػة ،هيػث

يت ػ ار ح عمػػؿ صػػاهب الماجسػػتير بػػيف العمػػؿ اإلداري أ اسكػػاديمي ،جػػاءت فػػي المرتبػػة ال ال ػػة

هممة الدكت راه نظ ار لمطاب اسكاديمي لمجامعات هيث أف اغمب مهاهري مشػرفي اسقسػاـ فػي
الجامعػػات الفمسػػطينية ىمػػا مػػف هممػػة الػػدكت راه ىػػذا مػػا يتفػػؽ م ػ مػػا تسػػير إليػػو اغمػػب جامعػػات

العالـ نظ ار لما يتمتع ف بو مف خبرة عممية أكاديمية.
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 .1توزيع عينة الدراسة حسب المستوم الوظيفي :
جدول ( :)5:2توزيع عينة الدراسة حسب المستوم الوظيفي
العدد

النسبة المئوية %

المستوم الوظيفي
مهاسب

20

31.75

رئيس قسـ

26

41.27

عميد /مساعد عميد

14

22.22

مدير فرع /نائب مدير فرع

1

1.59

نائب رئيس/مساعد نائب

1

1.59

رئيس /مساعد رئيس

1

1.59

المجم ع

63

100.0

يتهػػح مػػف جػػد ؿ ( )5:2أف مػػا نسػػبتو
مهاسػػب،

عمي ػػد ،بينم ػػا

 %مػػف عينػػة الد ارسػػة مسػػت اىـ ال ػ ظيفي

 %مسػػت اىـ ال ػ ظيفي رئػػيس قسػػـ،

 %مسػػت اىـ ال ػ ظيفي عميػػد /مسػػاعد

 %مس ػػت اىـ الػ ػ ظيفي اإلدارة العمي ػػا م ػػف نائ ػػب م ػػدير ف ػػرع إل ػػى رئ ػػيس الجامع ػػة

.ركػػزت الد ارسػػة فػػي المقػػاـ اس ؿ عمػػى اإلدارة الػػدنيا ال سػػطى لػػذلؾ جػػاءت فػػي المرتبػػة اس لػػى
رئيس قسـ المهاسبيف ،أيها اسكاديمييف هيث يق ـ أي أكاديمي بعمؿ إداري مف خالؿ طػرح

اسىداؼ اسفكار مشاركة اإلدارة العميا في تهديد اسىداؼ المرهمية المستقبمية لمجامعػة ،ىػذه
النسب تتفؽ م اسىداؼ الم ه عة لمدراسة.
 .2توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة

جدول ( :)5:3توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة
العدد

النسبة المئوية %

الخبرة
أقؿ مف  5سن ات

6

9.52

مف  -5أقؿ مف  10سن ات

8

12.70

مف  - 10أقؿ مف  15سنة

14

22.22

 15سنة فما ف ؽ

35

55.56

المجم ع

63

100.0

يتهح مف جد ؿ ( )5:3أف ما نسبتو
سن ات،

 %مف عينة الدراسة خبرتيـ أقؿ مف 5

 %تت ار ح سن ات خبرتيـ مف  -5أقؿ مف  10سن ات،

 - 10أقؿ مف  15سنة ،بينما

 %تت ار ح خبرتيـ مف

 %خبرتيـ  15سنة فما ف ؽ ،تبايف ت زي أفراد العينة
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هسب سن ات الخبرة اف كانت الفئة  15سنة فما ف ؽ في المرتبة اس لى مما يدؿ عمى الخبرة
الكبيرة التي يتمت بيا المستجيبيف مف مجتم العينة مما يجعؿ الدقة في معم ماتيـ ذلؾ يتفؽ

م مؤىالت أفراد العينة العممية اسكاديمية،أما فئة أقؿ مف  5سن ات في المرتبة اسخيرة بسبب
عدـ ج د ت ظيؼ في الجامعات بسبب ال ه االقتصادي أيها سف الجامعات الفمسطينية

تختمؼ في تاريخ نشأتيا ،لذلؾ تـ ه المقياس بما يتفؽ م هدا ة ىذه الجامعات ،م العمـ
بأف الجامعات الفمسطينية معاييرىا ل ائهيا تػيرت بعد قد ـ السمطة الفمسطينية عاـ 1994ـ،

لذلؾ جاءت النسب فقا لممست يات الم ه عة .

 توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة العملجدول ( :)5:4توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة العمل
طبيعة العمل

العدد

النسبة المئوية %

إداري

46

73.02

أكاديمي

17

26.98

المجم ع

63

100.0

يته ػ ػ ػػح م ػ ػ ػػف جػػ ػ ػػد ؿ ( )5:4أف م ػ ػ ػػا نس ػ ػ ػػبتو  %73.02م ػ ػ ػػف عين ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػة إداري،

بينمػ ػػا %26.98أكػ ػػاديمي ،يعػ ػػز الباهػ ػػث النتيجػ ػػة الظػ ػػاىرة فػ ػػي الجػ ػػد ؿ السػ ػػابؽ بػ ػػأف أغمػ ػػب
المشػػتػميف فػػي العمػػؿ الجػػامعي إداريػػيف مػػف مػػدير فػػرع نائػػب مػػدير فػػرع رئػػيس قسػػـ مهاسػػبة
مهاسػػب مػػدقؽ داخمػػي ،أمػػا اسكػػاديمييف فيػػـ نػ اب رؤسػػاء الجامعػػات أ أكػػاديمي يعمػػؿ عمػػؿ

إداري ،ىذه نتيجة طبيعية تتفؽ معطيات ال اق الهالي ،هيث أف معظـ مجتم العينة.
 -توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة

جدول ( :)5:5توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة
العدد

النسبة المئوية %

الجامعة
القدس المفت هة

29

46.03

جامعة اسزىر

8

12.70

الجامعة اإلسالمية

11

17.46

جامعة اسقصى

10

15.87

جامعة فمسطيف

5

7.94

63

100.0

المجم ع
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يتهػػح مػػف جػػد ؿ ( )5:5أف مػػا نسػػبتو

القدس المفت هة ،

 %مػػف عينػػة الد ارسػػة يعمم ػ ف فػػي جامعػػة

 %يعمم ف في جامعة اسزىر  ،أف ما نسبتو

يعمم ف في الجامعة اإلسالمية،

 %مف عينة الدراسة

 %يعمم ف في جامعة اسقصى ،بينما

 %يعمم ف في

جامعة فمسطيف ،جػاء التػدرج طبيعػي غيػر أف التركيػز كػاف بالدرجػة اس لػى عمػى جامعػة القػدس

المفت هػػة يػػدؿ ذلػػؾ عمػػى أف جامعػػة القػػدس المفت هػػة ليػػا خمػػس فػػر ع فػػي قطػػاع غػزة كػػؿ فػػرع
يعتبر جامعة مصػػرة يطبػؽ فييػا المراجعػة الداخميػة ه كمػة الجامعػات ىػذا مػا زاد مػف هصػة

الجامعػػة مػػف مجتم ػ العينػػة،

جػػاءت فػػي المرتبػػة ال انيػػة جامعػػة اسزىػػر ىػػي تعتبػػر الجامعػػة

ال انيػػة مػػف هيػػت الهجػػـ بعػػد الجامعػػة اإلسػػالمية اقعيػػا ،ػػـ تمتيػػا جامعػػة اسقصػػى ممػػا يفسػػر
الترتيب المنطقي لعينة الدراسة فقا لمجامعة ،جاءت في المرتبة اسخيػرة جامعػة فمسػطيف هيػث

أنيا جامعة هدي ة نسبيا .

 5.3تحميل فقرات االستبانة :
لتهميؿ فقرات اإلستبانة تـ استخداـ اختبار Tلعينة اهدة لمعرفة ما إذا كانت مت سط
درجة االستجابة قد صمت إلى درجة الم افقة المت سطة ىي  3أـ ال ،فإذا كانت Sig > 0.05

( Sigأكبر مف  )0.05فإنو ال يمكف رفض الفرهية الصفرية يك ف في ىذه الهالة مت سط آراء

اسفراد ه ؿ الظاىرة م ه الدراسة ال يختمؼ ج ىرياً عف درجة الم افقة المت سطة ىي ،3
أما إذا كانت  Sig( Sig < 0.05أقؿ مف  )0.05فيتـ رفض الفرهية الصفرية قب ؿ الفرهية
البديمة القائمة بأف مت سط آراء اسفراد يختمؼ ج ىرياً عف درجة الم افقة المت سطة ىي  ،3في
ىذه الهالة يمكف تهديد ما إذا كاف مت سط اإلجابة يزيد أ ينقص بص رة ج ىرية درجة الم افقة

المت سطة ىي  3ذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار م جبة فمعناه أف
المت سط الهسابي لإلجابة يزيد عف درجة الم افقة المت سطة العكس صهيح.
 6.3.1تحميل فقرات "المراجعة الداخمية"
 .1تحميل فقرات مجال " يتم إدراج مراجعة االلتزام بحوكمة الجامعات ضمن برنامج المراجعة

الداخمية "

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة قد صمت إلى درجة

الم افقة المت سطة ىي  3أـ ال.النتائج م ههة في جد ؿ (.)5:6
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جدول ()5:6
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " يتم إدراج مراجعة
االلتزام بحوكمة الجامعات ضمن برنامج المراجعة الداخمية
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

االنحراف المعياري

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الترتيب

م

الفقرة

يق ـ المراجع ف الػداخمي ف بالتأكػد مػف التػزاـ الجامعػة
1

بقان ف التعميـ العالي الفمسطيني

بأنظمػة اارشػادات

4.13

82.54%

0.889

10.06

**0.000

2

تعميمات ىيئات ازرة التعميـ العالي الفمسطينية.

يق ـ المراجع ف الػداخمي ف بالتأكػد مػف التػزاـ الجامعػة
2

ببناء ىيكميا التنظيمي م اكبة لت جياتيا اإلسػتراتيجية

4.17

83.49%

0.834

11.18

**0.000

1

عمى أساس النظاـ اسساس.
3

يقػ ـ المراجعػ ف الػػداخمي ف بالتأكػػد مػػف اهتػراـ هقػ ؽ
الطمبة اسكاديمييف اإلدارييف .

4.00

80.00%

0.967

8.21

**0.000

6

يقػ ـ المراجعػ ف الػداخمي ف بالتأكػد مػف تمتػ الجامعػة
4

بالق ػػدر الك ػػافي م ػػف اس ػػتقالليتيا ف ػػي رس ػػـ سياس ػػياتيا

4.02

80.32%

0.975

8.27

**0.000

5

ه خططيا ت جياتيا اإلستراتيجية.
5

يق ـ المراجع ف الػداخمي ف بالتأكػد مػف التػزاـ الجامعػة
باإلفصاح الكافي عف ق ائميا المالية.

4.08

81.59%

0.885

9.68

**0.000

3

يق ـ المراجع ف الػداخمي ف بالتأكػد مػف التػزاـ الجامعػة
6

بم ارع ػػاة هقػ ػ ؽ متطمب ػػات أص ػػهاب المص ػػالح عن ػػد

4.03

80.63%

0.782

10.47

**0.000

4

إعداد الم ائح الق اعد اسنظمة الخاصة بالجامعة.
جمي فقرات المجاؿ معاً

4.07

81.43%

0.709

12.00

**0.000

* قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.05درجات هرية2511=62
*** قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.01درجات هرية2.39=62

من الجدول رقم (  ) 5.6يتض اآلتي:
 -إف فقرة (يق ـ المراجع ف الداخمي ف بالتأكد مف التزاـ الجامعة ببناء ىيكميا التنظيمي م اكبة

لت جياتيا اإلستراتيجية عمى أساس النظاـ اسساس) اهتمت الترتيب اس ؿ ،هيث بمػت
قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذه االلتزاـ مف جية نظر افراد

الدارسة= 4.17درجة مف  5درجات ،ب زف نسبي ،%83.49كما تبيف اف المت سط
الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في مجتم الدراسة يرتف بشكؿ ذي داللة
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إهصائية عف القيمة  ، 3هيث كانت القيمة م جبة لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف مت سط
ىذا العنصر القيمة  ،)11.18(=3ىي اكبر مف القيمة الهرجة( )1.98ىذا يعني أف
ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه الفقرة .

 -اف فقرة ( يق ـ المراجع ف الداخمي ف بالتأكد مف ج د لجنة مراجعة بالجامعة يتبعيا المراج

الداخمي) اهتمت الترتيب اسخير ،هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى
ت افر ىذه االلتزاـ مف جية نظر افراد الدارسة= 4.00درجة مف  5درجات ،ب زف

نسبي ،%80.00كما تبيف اف المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في

مجتم الدراسة يرتف بشكؿ ذي داللة إهصائية عف القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة

لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف مت سط ىذا العنصر القيمة  ،)8.21(=3ىي اكبر مف
القيمة الهرجة( )1.98ىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه

-

الفقرة .

بشكؿ عاـ يمكف الق ؿ بأف المت سط الهسابي يسا ي

يسا ي

 ،%قيمة االختبار

 ،أف المت سط الهسابي النسبي

 ،أف القيمة االهتمالية ( )Sig.تسا ي

لذلؾ

يعتبر مجاؿ ة يتـ إدراج مراجعة االلتزاـ به كمة الجامعات همف برنامج المراجعة الداخمية

ة داؿ إهصائياً عند مست ى داللة

0.05

≥  ،αمما يدؿ عمى أف مت سط درجة االستجابة ليذا

المجاؿ يختمؼ ج ىرياً عف درجة الم افقة المت سطة ىي  3ىذا يعني أف ىناؾ م افقة
أفراد العينة عمى فقرات المه ر .

يعػ ػػز الباهػػػث أف ىنػ ػػاؾ الت ػ ػزاـ اهػػػح دقيػ ػػؽ مػػػف قبػ ػػؿ الم ػ ػراجعيف ال ػػداخمييف مػػػف الت ػ ػزاـ

الجامع ػػات ببن ػػاء ىياكمي ػػا التنظيمي ػػة م اكب ػػة سى ػػدافيا االس ػػتراتيجية عم ػػى أس ػػاس أنظمتي ػػا

الداخميػة كػذلؾ هػماف هقػ ؽ الطمبػة العػامميف اإلداريػيف اسكػاديمييف الػذي يػدؿ عمػى قػ ة
دقة كفاءة برامجيـ كفاءة عمميـ .
 .2تحميل فقرات مجال " يتم تعيين عناصر فنية ضمن إدارة المراجعة الداخمية في الجامعات "
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة قد صمت إلػى درجػة
الم افقة المت سطة ىي  .3النتائج م ههة في جد ؿ (.)5:7
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جدول ()5:7

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " يتم تعيين عناصر فنية
ضمن إدارة المراجعة الداخمية في الجامعات "
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

الم ه عة ااعداد تفسير عممي م ؽ في أي غم ض ليذه المعايير.

االنحراف المعياري

يت ػ افر لػػدى المراجع ػ ف الػػداخمي ف القػػدرة عمػػى تقيػػيـ معػػايير التشػػػيؿ

4.14

82.86%

0.913

قيمة االختبار

التشػيمي.

0.692

القيمة االحتمالية ().Sig

2

يتػ افر لػدى المراجعػ ف الػداخمي ف المعرفػة الخبػرة عػف أداء الجامعػة

4.32

86.35%

15.12

**0.000

3

9.93

**0.000

8

الترتيب

م

1

الفقرة

يمتمػؾ المراجعػ ف الػداخمي ف القػدرة الكفػاءة عمػى تهديػد أ جػو الهػعؼ

3

4
5

القص ر فػي نظػـ الرقابػة الداخميػة ااعػداد الت صػيات الالزمػة بتصػهيهيا
أ تػييرىا.
يمتمؾ المراجعػ ف الػداخمي ف القػدرة الكفػاءة عمػى تهديػد اسنشػطة اسك ػر
عرهة لمخالفة الق انيف العامة الم ائح التنظيمية.
يت افر لدى المراجع ف الداخمي ف القدرة الالزمػة التػي تمكػنيـ مػف اكتشػاؼ
الػش التالعب التهريؼ في الق ائـ المالية.

4.27

85.40%

4.25

85.08%

4.29

85.71%

12.19

**0.000

5

0.827
0.803
0.812

12.40

**0.000

6

12.57

**0.000

4

يمتم ػػؾ المراجعػ ػ ف ال ػػداخمي ف الق ػػدرة عم ػػى في ػػـ ال ػػد رة المس ػػتندية المالي ػػة
6

اإلداريػة التػػي تعػزز إ بػػات العمميػػات الهصػ ؿ عمػػى اسدلػػة الكافيػػة التػػي

4.32

86.35%

تؤيد نتائج المراجعة.
7

13.42

**0.000

2

0.779

يت ػ ػ افر لػ ػػدى المراجع ػ ػ ف الػ ػػداخمي ف القػ ػػدرة عمػ ػػى التعبيػ ػػر اإلبػ ػػالغ فػ ػػف
إيصاؿ المعم مات.

4.35

86.98%

0.676

15.85

**0.000

1

يت ػ افر لػػدى المراجع ػ ف الػػداخمي ف القػػدرة عمػػى التقريػػر عػػف نتػػائج أعمػػاؿ
8

المراجعػ ػػة الداخميػ ػػة

المتابعػ ػػة لمتأكػ ػػد مػ ػػف اتخػ ػػاذ اإلج ػ ػراءات الصػ ػػهيهة

4.25

85.08%

المطم بة عمى ه ء نتائج المراجعة.

12.40

**0.000

0.803
4.27

جمي فقرات المجاؿ معاً

85.48%

0.659

15.35

**0.000

* قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.05درجات هرية2511=62
*** قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.01درجات هرية2.39=62

يتض االتي:

 إف فقرة (يت افر لدى المراجع ف الداخمي ف القدرة عمى التعبير اإلبالغ فف إيصاؿالمعم مات) اهتمت الترتيب اس ؿ ،هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى
ت افر ىذه االلتزاـ مف جية نظر افراد الدارسة= 4.35درجة مف  5درجات ،ب زف

نسبي ،%86.98كما تبيف اف المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في
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7

مجتم الدراسة يرتف بشكؿ ذي داللة اهصائية عف القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة

لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف مت سط ىذا العنصر القيمة  )15.85(=3ىذا يعني أف
ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه الفقرة .

 -اف عبارة (يتوافر لدى المراجعو الداخليو القدرة عمى تقييـ معايير التشػيؿ الم ه عة

ااعداد تفسير عممي م ؽ في أي غم ض ليذه المعايير) اهتمت الترتيب اسخير ،هيث
بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذه االلتزاـ مف جية نظر أفراد

الدارسة= 4.14درجة مف  5درجات ،ب زف نسبي %82.86كما تبيف اف المت سط الهسابي

لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في مجتم الدراسة يزيد بشكؿ ذي داللة إهصائية

القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف مت سط ىذا العنصر
القيمة  ،)9.93(=3ىي اكبر مف القيمة الهرجة( )1.98ىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف

قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه الفقرة .

 بشكؿ عاـ يمكف الق ؿ بأف المت سط الهسابي يسا ييسا ي

 ،%قيمة االختبار

 ،أف المت سط الهسابي النسبي

 ،أف القيمة االهتمالية ( )Sig.تسا ي

لذلؾ

يعتبر مجاؿ ة يتـ تعييف عناصر فنية همف إدارة المراجعة الداخمية في الجامعات ة داؿ

إهصائياً عند مست ى داللة

0.05

≥  ،αىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى

فقرات ىذا المجاؿ.

يعز الباهث ذلؾ إلى المراجعيف الداخمييف يمتمك ف المعرفة الكاممة عف اسداء
التشػيمي لمجامعة مما يمنهيـ القدرة الكفاءة العالية عمى التعبير اإلبالغ فف إيصاؿ
المعم مات م امتالكيـ القدرة عمى فيـ الد رة المستندية المالية اإلدارية التي تعزز إ بات

العمميات الهص ؿ عمى اسدلة الكافية التي تؤيد نتائج المراجعة لكف ىناؾ هعؼ في القدرة
عمى التعبير اإلبالغ فف إيصاؿ المعم مات

العامة الم ائح التنظيمية .

تهديد اسنشطة اسك ر عرهة لمخالفة الق انيف

 .4تحميل فقرات مجال " يتوفر تأىيل عممي وعممي ألعضاء المراجعة الداخمية في الجامعات "
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة قد صمت إلػى درجػة

الم افقة المت سطة ىي  3أـ ال.النتائج م ههة في جد ؿ (.)5:8

014

جدول ()5:8

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " يتوفر تأىيل عممي
وعممي ألعضاء المراجعة الداخمية في الجامعات "
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

االنحراف المعياري

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

م

4.10

81.90%

1.069

8.73

**0.000

7

4.32

86.35%

0.737

14.19

**0.000

1

يت لى مياـ هدة المراجعة الداخمية مسئ ؿ متفػرغ يكػ ف مػف

1

القيادات اإلدارية.
يت ػ فر فػػي الم ػراجعيف الػػداخمييف التأىيػػؿ العممػػي العممػػي فػػي

2

مجاؿ المراجعة المالية اإلدارية .

الترتيب

الفقرة

يت ػ ػ فر لػ ػػدى المراجع ػ ػ ف الػ ػػداخمي ف المعرفػ ػػة الكافيػ ػػة الخب ػ ػرة
الالزم ػ ػػة سداء المراجع ػ ػػة الداخمي ػ ػػة فق ػ ػػا ل س ػ ػػس المع ػ ػػايير

3

4.30

86.03%

0.796

12.98

**0.000

2

المنظمة لذلؾ .
يهص ػػؿ المراجعػ ػ ف ال ػػداخمي ف عم ػػى بػ ػرامج الت ػػدريب الالزم ػػة
ههػ ر رش العمػػؿ النػػد ات المػػؤتمرات العمميػػة التػػي مػػف

4

3.78

75.56%

1.069

5.77

**0.000

11

شأنيا تهسيف قدرتيـ عمى أداء أعماليـ.
يمتمؾ المراجع ف الداخمي ف الفيـ الكامػؿ لممبػادئ اإلداريػة مػا
يسػ ػػمح بتهديػ ػػد أسػ ػػباب طبيعػ ػػة أيػ ػػة انه ارفػ ػػات عػ ػػف الخطػ ػػط

5

4.24

84.76%

0.756

13.00

**0.000

3

المعايير الم ه عية .
يعم ػػؿ المراجعػ ػ ف ال ػػداخمي ف عم ػػى اكتس ػػاب ش ػػيادات ميني ػػة

6

بيدؼ زيادة فاعمية المراجعة الداخمية.
يمتمؾ المراجع ف الداخمي ف المعرفة الكافية بمعػايير المراجعػة

7

الداخمية الد لية.
ينفػػذ المراجع ػ ف الػػداخمي ف أعمػػاؿ المراجعػػة الداخميػػة بب ػرامج

8

مراجعة ذات كفاءة دقة عالييف.
يتػ ػ افر ل ػػدى المػ ػراجعيف ال ػػداخمييف اإللم ػػاـ ب ػػالعم ـ السػ ػػم كية

9

كيفية التعامؿ م العامميف في الجامعة.

3.95

79.05%

1.007

7.51

**0.000

9

4.08

81.59%

0.921

9.30

**0.000

8

4.16

83.17%

0.884

10.41

**0.000

5

4.10

81.90%

0.962

9.03

**0.000

6

يت ػ ػ فر فػ ػػي الم ػ ػراجعيف الػ ػػداخمييف القػ ػػدرة عمػ ػػى فيػ ػػـ أسػ ػػاليب
10

العينػ ػػات اإلهصػ ػػائية الختبػ ػػار مػ ػػدى صػ ػػهة دقػ ػػة هسػ ػػابات

3.94

78.73%

0.998

7.45

**0.000

10

معينة نظ ار لكبر هجـ العمميات.
يمت ػػزـ المراجعػ ػ ف ال ػػداخمي ف بمع ػػايير اسداء المين ػػي م ا ي ػػؽ
11

الشرؼ المعم مػات الميػارات التخصصػات الالزمػة النجػاز

4.19

83.81%

0.780

12.12

**0.000

مياـ المراجعة الداخمية.
4.10

جمي فقرات المجاؿ معاً

* قيمة  Tعند مستوم داللة  α ≥ 0.05ودرجات حرية2.00=62
*** قيمة  Tعند مستوم داللة  α ≥ 0.01ودرجات حرية2.39=62
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82.08%

0.740

11.84

**0.000

4

يتض االتي:
 إف فقرة (يت فر في المراجعيف الداخمييف التأىيؿ العممي العممي في مجاؿ المراجعة الماليةاإلدارية) اهتمت الترتيب اس ؿ ،هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى

ت افر ىذه االلتزاـ مف جية نظر أفراد الدارسة= 4.32درجة مف  5درجات ،ب زف

نسبي ،%86.35كما تبيف اف المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في

مجتم الدراسة يرتف بشكؿ ذي داللة إهصائية عف القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة

لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف مت سط ىذا العنصر القيمة  ،)14.19(=3ىي اكبر مف
القيمة الهرجة( )1.98ىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه

الفقرة .

 إف فقرة ( يهصؿ المراجع ف الداخمي ف عمى برامج التدريب الالزمة هه ر رش العمؿالند ات المؤتمرات العممية التي مف شأنيا تهسيف قدرتيـ عمى أداء أعماليـ) اهتمت

الترتيب اسخير ،هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذه االلتزاـ
مف جية نظر أفراد الدارسة= 3.78درجة مف  5درجات ،ب زف نسبي %75.65كما تبيف
اف المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في مجتم الدراسة يزيد بشكؿ

ذي داللة إهصائية القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف
مت سط ىذا العنصر القيمة  ،)5.77(=3ىي اكبر مف القيمة الهرجة( )1.98ىذا يعني

أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه الفقرة .

 بشكؿ عاـ يمكف الق ؿ بأف المت سط الهسابي يسا ييسا ي

 ،%قيمة االختبار

 ،أف المت سط الهسابي النسبي

أف القيمة االهتمالية ( )Sig.تسا ي

لذلؾ

يعتبر مجاؿة يت فر تأىيؿ عممي عممي سعهاء المراجعة الداخمية في الجامعات ة داؿ

إهصائياً عند مست ى داللة
فقرات ىذا المجاؿ.

0.05

≥  ،αىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى

يعز الباهث ذلؾ إلى أف المراجعيف الداخمييف يمتمك ف تأىيال عمميا عمميا م امتالكيـ

شيادات مينية تجعميـ قادريف عمى أداء المراجعة المالية واإلدارية فقا لممعايير الد لية

المنظمة ليذه المينة م فيميـ ال اس سنشطة الجامعة س اء كانت أكاديمية أ إدارية أ مالية
أ طالبية مما يسيؿ عمييـ تهديد أي انهراؼ قد يهدث في أي نشاط م تهديد كؼء سسباب
ىذا االنهراؼ عف الخطط التي تهعيا الجامعة أف ىناؾ هعؼ اهح في هص ؿ المراجعيف

الداخمييف عمى برامج التدريب الالزمة هه ر رش العمؿ المؤتمرات العممية .
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 .5تحميل فقرات مجال " شفافية التقارير المالية واإلدارية لمجامعات "

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة قد صمت إلى درجة

الم افقة المت سطة ىي  3أـ ال.النتائج م ههة في جد ؿ (.)5:9
جدول ()5:9

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " شفافية التقارير المالية
واإلدارية لمجامعات "

7
8
9
10

المتوسط الحسابي

6

تفصح الجامعة عف كافة المكافآت الهػ افز العػال ات هػمف

تقاريرىا المالية.

تفص ػػح الجامع ػػة ع ػػف ج ان ػػب الف ػػائض العج ػػز ف ػػي الميزاني ػػة

همف التقارير المالية.

تفص ػػح الجامع ػػة ع ػػف مص ػػادر التم ي ػػؿ الم ػػنح المس ػػاعدات

التي تتمقاىا همف الق ائـ المالية.

تفصح الجامعة عف كافة أنشطتيا المالية غير المالية همف

التقارير المالية.

تفص ػػح الجامع ػػة ع ػػف كاف ػػة الترقي ػػات ل ك ػػاديمييف اإلداري ػػيف
فػ ػػؽ معػ ػػايير الجامعػ ػػة هػ ػػمف تقاريرىػ ػػا اإلداريػ ػػة أ نش ػ ػراتيا

ااعالناتيا الد رية.
تفصػػح الجامعػػة عػػف تقيػػيـ مسػػت اىا اسكػػاديمي مسػػت ى ىيئػػة

التدريس همف تقاريرىا اإلدارية.

تفص ػػح الجامع ػػة ع ػػف ط ػػرؽ تعي ػػيف رئ ػػيس الجامع ػػة العم ػػداء
رؤساء اسقساـ همف تقاريرىا اإلدارية.

تقػ ػ ـ الجامع ػػة ب ػػإدراج كاف ػػة المعم م ػػات ع ػػف مجم ػػس اسمن ػػاء
مجمس الجامعة في التقارير اإلدارية.

جمي فقرات المجاؿ معاً

المتوسط الحسابي النسبي

5

همف تقاريرىا المالية

اإلدارية.

78.73% 3.94
86.35% 4.32
84.76% 4.24
80.00% 4.00

االنحراف المعياري

4

تػ ػػدرج الجامعػ ػػة كافػ ػػة العق بػ ػػات التجػ ػػا زات هػ ػػد المخػ ػػالفيف

71.75% 3.59

0.978
0.965
0.692
0.640
0.967

79.05% 3.95

قيمة االختبار

3

ق ائميا المالية.

0.967

القيمة االحتمالية ().Sig

2

تقػ ػ ـ الجامع ػػة ب ػػإدراج كاف ػػة اإليػ ػرادات المص ػػر فات ه ػػمف

88.25% 4.41

0.000** 16.32

1

0.000** 4.77

8

0.000** 7.70

6

0.000** 15.12

2

0.000** 15.34

3

0.000** 8.21

4

0.000** 7.63

*** قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.01درجات هرية2.39=62
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5

0.991

74.29% 3.71
69.52% 3.48
69.52% 3.48

1.069
1.203
1.162

0.000** 5.30

7

0.000** 3.14

10

0.000** 3.25

9

0.000** 10.43 0.694 78.22% 3.91

* قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.05درجات هرية2511=62

الترتيب

م

1

الفقرة

يتض االتي:
 اف فقرة (تق ـ الجامعة بإدراج كافة اإليرادات المصر فات همف ق ائميا المالية) اهتمتالترتيب اس ؿ ،هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذه االلتزاـ
مف جية نظر أفراد الدارسة= 4.41درجة مف  5درجات ،ب زف نسبي ،%88.25كما تبيف
اف المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في مجتم الدراسة يرتف بشكؿ

ذي داللة إهصائية عف القيمة ، 3هيث كانت القيمة م جبة لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف
مت سط ىذا العنصر القيمة  ،)16.32(=3ىي اكبر مف القيمة الهرجة( )1.98ىذا
يعني أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه الفقرة .

 -إف فقرتي (تفصح الجامعة عف ج انب الفائض العجز في الميزانية همف التقارير المالية)

(تق ـ الجامعة بإدراج كافة المعم مات عف مجمس اسمناء مجمس الجامعة في التقارير

اإلدارية ).اهتمتا الترتيب اسخير ،هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى
ت افر ىذه االلتزاـ مف جية نظر أفراد الدارسة= 3.48درجة مف  5درجات ،ب زف

نسبي %69.52كما تبيف أف المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في

مجتم الدراسة يزيد بشكؿ ذي داللة إهصائية القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة لإلهصاء

 T-Testلمفرؽ بيف مت سط ىذا العنصر القيمة  ،)3.14(= 3ىي اكبر مف القيمة
الهرجة( )1.98ىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه الفقرة .

 بشكؿ عاـ يمكف الق ؿ بأف المت سط الهسابي يسا ييسا ي

 ،%قيمة االختبار

 ،أف المت سط الهسابي النسبي

 ،أف القيمة االهتمالية ( )Sig.تسا ي

لذلؾ

يعتبر مجاؿة شفافية التقارير المالية اإلدارية لمجامعاتة داؿ إهصائياً عند مست ى داللة

 ،α ≥0.05ىذا يعني أف ىناؾ م افقة قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

يعز الباهث ذلؾ إلى الد ر الفعاؿ لدي اف الرقابة العامة في االلتزاـ بالشفافية العالية
في الجامعات مف ناهية إدراج كافة اإليرادات المصر فات بد ف أي تهفظ م إدراج أيها كافة

الترقيات همف ق انيف تعميمات ازرة التعميـ العالي اله افز العال ات المكافآت هسب

تعميمات مجمس اسمناء مجمس الجامعة م اابراز ج انب الفائض العجز في الميزانية همف
الق ائـ المالية الطالع أصهاب المصالح بكافة التط رات الخطط اإلستراتيجية أف ىناؾ تهفظ
في اإلفصاح عف طرؽ تعييف رئيس الجامعة العمداء التهفظ في إدراج كافة المعم مات عف

مجمس اسمناء مجمس الجامعة في التقارير اإلدارية .
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 .6تحميل جميع مجاالت " المراجعة الداخمية "
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة قد صمت إلػي درجػة

الم افقة المت سطة ىي  3أـ ال.النتائج م ههة في جد ؿ (.)5:10
جدول ()5:10

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات المراجعة الداخمية
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

االنحراف المعياري

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

يتـ إدراج مراجعة االلتزاـ به كمة الجامعات

الترتيب

المجال

0.000** 12.00 0.709 81.43% 4.07

3

0.000** 15.35 0.659 85.48% 4.27

1

0.000** 11.84 0.740 82.08% 4.10

2

شفافية التقارير المالية اإلدارية لمجامعات.

0.000** 10.43 0.694 78.22% 3.91

4

المراجعة الداخمية

0.000** 13.86 0.709 81.80% 4.09

همف برنامج المراجعة الداخمية.

يػ ػ ػ ػػتـ تعيػ ػ ػ ػػيف عناصػ ػ ػ ػػر فنيػ ػ ػ ػػة هػ ػ ػ ػػمف إدارة

المراجعة الداخمية في الجامعات.

يتػ ػ ػ ػ فر تأىي ػ ػ ػػؿ عمم ػ ػ ػػي عمم ػ ػ ػػي سعه ػ ػ ػػاء

المراجعة الداخمية في الجامعات.

* قيمة  Tعند مستوم داللة  α ≥ 0.05ودرجات حرية6022=26
*** قيمة  Tعند مستوم داللة  α ≥ 0.01ودرجات حرية60.2=26

مػػف جػػد ؿ ( )5:10تبػػيف أف المت سػػط الهسػػابي لجميػ فقػرات المراجعػػة الداخميػػة يسػػا ي

(الدرجة الكمية مف  )5أي أف المت سط الهسػابي النسػبي

القيمػة االهتماليػة ( )Sig.تسػا ي

 ،%قيمػة االختبػار

لػذلؾ تعتبػر الفقػرات دالػة إهصػائياً عنػد مسػت ى داللػة

أف

 ،α ≥0.05ىػذا يػدؿ عمػى د ر المراجعػة الداخميػة اليػاـ فػي الجامعػات الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة
هي ػػث مرهم ػػة الفه ػػص التهق ػػؽ التقي ػػيـ الم ػػالي المهاس ػػبي تقي ػػيـ م ػػدى االلتػ ػزاـ ب ػػنظـ الرقاب ػػة

الداخميػػة دقػػة البيانػػات المعم مػػات االلت ػزاـ بالسياسػػات اإلج ػراءات التػػي تهقػػؽ التقػػدـ التط ػ ر
لتصؿ إلى مرهمة التهقؽ التقييـ الرقابة لكافة أنشطة الجامعات لتهيؼ قيمة فػي أداء د رىػا
كنشاط تأميني استشاري لممست يات اإلداريػة المختمفػة لتهسػيف مسػت ى الجػ دة فػي اسداء بيػدؼ

إهافة قيمة لمجامعات ى الد ر االستراتيجي لممراجعة الداخمية .
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إجابة السؤال الثاني :ما ىي أدوات دعم تطبيق الحوكمة الجامعية لدم الجامعـات الفمسـطينية

في قطاع غزة .

سيتـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ تهميؿ فقرات مجاؿ اله كمة الجامعية مم مو

بالمست يات الخمسة فقرات تمؾ المست يات التي تـ تهديدىا في الد ارسة
 -تحميل مجاالت المحور " الحوكمة الجامعية "

 تحميل فقرات مجال " وضوح السياق والرسالة واألىداف لمجامعة "تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة قد صمت إلى درجػة الم افقػة
المت سطة ىي  3أـ ال.النتائج م ههة في جد ؿ ()5:11
جدول ()5:11

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " وضوح السياق
والرسالة واألىداف لمجامعة "
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الترتيب

م

الفقرة

تمتػػزـ الجامعػػة بقػػان ف التعمػػيـ العػػالي الفمسػػطيني
1

رقـ ( )11لسنة  1198باإلهافة لمػ ائح اسنظمػة

4.37

87.30%

0.768

14.10

**0.000

2

التي تنظـ عمؿ الجامعات.
تمت ػ ػػزـ الجامع ػ ػػة بأنظم ػ ػػة تعميم ػ ػػات ىيئ ػ ػػات ازرة
2

التعمػ ػػيـ الع ػ ػػالي الفمس ػ ػػطينية م ػ ػػؿ مجم ػ ػػس التعم ػ ػػيـ
العػػالي

ىيئػػة االعتمػػاد الج ػ دة مجمػػس البهػػث

4.46

89.21%

0.668

17.36

**0.000

1

العممي.
اسىػػداؼ اسغ ػراض الب ػرامج اسنشػػطة الخطػػط
3

اإلس ػػتراتيجية لمجامع ػػة اه ػػهة متناس ػػقة معمن ػػة

4.19

83.81%

0.840

11.25

**0.000

3

في كؿ ائقيا.
4
5
6

ي جد مؤشرات قياس لمػدى تهقػؽ أىػداؼ الجامعػة
برامجيا خططيا أنشطتيا.
تخصػػص الجامعػػة م ػ ارد كافيػػة ( الماليػػة البش ػرية
التقنية) لتهقيؽ أىدافيا.
تقػ ـ الجامعػػة بالمراجعػة الد ريػػة لرسػالتيا أىػػدافيا
اإلستراتيجية.

4.06

81.27%

0.821

10.29

**0.000

6

4.16

83.17%

0.827

11.12

**0.000

5

4.02

80.32%

0.852

9.47

**0.000

8

001

المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الترتيب

م

الفقرة

تشػػرؾ الجامعػػة مجمػػس اسمنػػاء مجمػػس الجامعػػة
7

ىيئػ ػػة التػ ػػدريس الطمبػ ػػة المجتم ػ ػ المهمػ ػػي فػ ػػي
صػ ػ ػ ػػياغة رسػ ػ ػ ػػائميا أىػ ػ ػ ػػدافيا العامػ ػ ػ ػػة برامجيػ ػ ػ ػػا

3.70

73.97%

0.961

5.77

**0.000

9

أنشطتيا.
8

يبذؿ مجمس اسمناء جيػدا عاليػاً فػي إدارة الجامعػة

استراتيجيا بما فييا تسييؿ الهصػ ؿ عمػى الػد رات

3.62

72.38%

1.023

4.80

**0.000

10

العممية الالزمة بناء قدرات العامميف .
9
10

تعك ػ ػ ػ ػػس إس ػ ػ ػ ػػتراتيجية الجامع ػ ػ ػ ػػة اهتياج ػ ػ ػ ػػات ذ ي
المصالح في المجتم الفمسطيني.
تس ػػاىـ إس ػػتراتيجية الجامع ػػة ف ػػي تطػ ػ ير المن ػػاىج
الدراسية بما يتالءـ المعايير العالمية.
جمي فقرات المجاؿ معاً

4.02

80.32%

0.707

11.41

**0.000

7

4.03

80.63%

0.782

10.47

**0.000

4

4.06

81.24%

0.593

14.20

**0.000

* قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.05درجات هرية2511=62
*** قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.01درجات هرية2.39=62

يتض االتي:
 اف فقرة (تمتزـ الجامعة بأنظمة تعميمات ىيئات ازرة التعميـ العالي الفمسطينية م ؿ مجمسالتعميـ العالي

ىيئة االعتماد الج دة مجمس البهث العممي) اهتمت الترتيب اس ؿ ،هيث

بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذه االلتزاـ مف جية نظر أفراد

الدارسة= 4.46درجة مف  5درجات ،ب زف نسبي ،%89.21كما تبيف أف المت سط
الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في مجتم الدراسة يرتف بشكؿ ذي داللة
إهصائية عف القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف مت سط ىذا

العنصر القيمة  ،)17.36(=3ىي اكبر مف القيمة الهرجة( )1.98ىذا يعني أف ىناؾ
م افقة مف قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه الفقرة .

 اف فقرة (يبذؿ مجمس اسمناء جيدا عالياً في إدارة الجامعة استراتيجيا بما فييا تسييؿالهص ؿ عمى الد رات العممية الالزمة بناء قدرات العامميف) اهتمت الترتيب اسخير ،هيث

بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذه االلتزاـ مف جية نظر أفراد

الدارسة= 3.62درجة مف  5درجات ،ب زف نسبي %82.38كما تبيف اف المت سط الهسابي

000

لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في مجتم الدراسة يزيد بشكؿ ذي داللة إهصائية

القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف مت سط ىذا العنصر
القيمة  ،)4.80(=3ىي اكبر مف القيمة الهرجة( )1.98ىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف

قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه الفقرة .

 بشكؿ عاـ يمكف الق ؿ بأف المت سط الهسابي يسا ييسا ي

 ،%قيمة االختبار

 ،أف المت سط الهسابي النسبي

أف القيمة االهتمالية ( )Sig.تسا ي

لذلؾ

يعتبر مجاؿ ة ه ح السياؽ الرسالة اسىداؼ لمجامعةة داؿ إهصائياً عند مست ى داللة

 ،α ≥0.05ىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

ويرم الباحث أن الجامعات تمتزم بأنظمة وتعميمات ىيئات وزارة التعميم العالي

الفمسطينية مثل مجمس التعميم العالي و ىيئة االعتماد والجودة و بقانون التعميم العالي

الفمسطيني رقم ( )11لسنة  1198باإلضافة لموائ واألنظمة التي تنظم عمل الجامعات مع

ضعف مجمس األمناءً في إدارة الجامعات بما في ذلك حصول العاممين عمى الدورات العممية

شرك الجامعات لمطمبة والمجتمع المحمي في صياغة
الالزمة وبناء قدراتيم والضعف في إ ا
رسائميا وأىدافيا العامة وبرامجيا وأنشطتيا .
 تحميل فقرات مجال " توجيات اإلدارة"تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة قد صمت إلػى درجػة

الم افقة المت سطة ىي  3أـ ال.النتائج م ههة في جد ؿ (.)5:12

002

جدول ()5:12
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " توجيات االدارة"
المتوسط الحسابي

تقػ ـ الجامعػػة ببنػػاء ىياكميػػا التنظيميػػة م اكبػػة لت جياتيػا

3

اإلستراتيجية عمى أساس النظاـ اسساسي لمجامعة.

تق ػ ػ ـ الجامعػ ػػة بتعيػ ػػيف الك ػ ػ ادر البش ػ ػرية هسػ ػػب أسػ ػػس

4

معايير د لية هسب هاجتيا.

تق ػ ـ الجامعػػة بتطبيػػؽ كافػػة الق ػ انيف اإلج ػراءات عم ػػى

5

المعامميف بيا د ف تمييز.

ت ػ ػػدرج الجامع ػ ػػة م اص ػ ػػفات ك ػ ػػؿ ظيف ػ ػػة ف ػ ػػي أنظمتي ػ ػػا

6

تعميماتيا.

تقػ ػ ػ ـ الجامع ػ ػػة بمعامم ػ ػػة ك ػ ػػؿ الطمب ػ ػػة هس ػ ػػب اسنظم ػ ػػة

7

الق انيف التعميمات.

يػ ػػتـ تقيػ ػػيـ أداء اسكػ ػػاديمييف اإلداريػ ػػيف فق ػ ػاً لمؤش ػ ػرات

8

اههة عادلة م ه عية.

جمي فقرات المجاؿ معاً

0.000** 6.10 1.096 76.83% 3.84

3

0.000** 5.50 1.077 74.92% 3.75

6

0.000** 4.97 1.090 73.65% 3.68

7

0.000** 4.78 1.133 73.65% 3.68

7

0.000** 9.37 0.888 80.95% 4.05

1

0.000** 7.21 0.995 78.10% 3.90

2

الوزن النسبي

2

مجمس اسمناء مجالسيا المختمفة فقاً لمنظاـ الداخمي.

االنحراف المعياري

تمتػ ػػزـ الجامعػ ػػة بمعػ ػػايير آليػ ػػات اهػ ػػهة فػ ػػي تشػ ػػكيؿ

0.000** 5.34 1.132 75.24% 3.76

5

قيمة االختبار

1

الجامعة ن ابو العمداء المدراء رؤساء اسقساـ.

0.000** 5.41 1.118 75.24% 3.76

4

().Sig

تتػ ػ افر أس ػػس ق اعػ ػػد مه ػػددة اهػ ػػهة لتعي ػػيف رئػ ػػيس

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرة

0.000** 6.85 0.932 76.07% 3.80

* قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.05درجات هرية2511=62

*** قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.01درجات هرية2539=62
-

إف فقػ ػرة (تقػ ػ ـ الجامع ػػة بمعامم ػػة ك ػػؿ الطمب ػػة هس ػػب اسنظم ػػة القػ ػ انيف التعميم ػػات) اهتم ػػت
الترتيػب اس ؿ ،هيػث بمػػػت قيمػة المت سػػط الهسػابي لدرجػة الم افقػػة عمػى تػ افر ىػذه االلتػزاـ

مف جية نظر أفراد الدارسة= 4.05درجة مف  5درجات ،ب زف نسبي ،%80.95كمػا تبػيف
اف المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في مجتم الدراسة يرتفػ بشػكؿ
ذي داللة إهصائية عف القيمػة ،3هيػث كانػت القيمػة م جبػة لإلهصػاء  T-Testلمفػرؽ بػيف

مت سط ىذا العنصر القيمة  ،) 9.37 (=3ىي اكبر مف القيمة الهرجة()1.98

003

 -اف فقرة (تق ـ الجامعة بتطبيؽ كافة الق انيف اإلجراءات عمى المعامميف بيا د ف تمييز)

فقرة (تدرج الجامعة م اصفات كؿ ظيفة في أنظمتيا تعميماتيا) اهتمتا الترتيب اسخير،

هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذه االلتزاـ مف جية نظر

أفراد الدارسة= 3.68درجة مف  5درجات ،ب زف نسبي %73.65كما تبيف اف المت سط
الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في مجتم الدراسة يزيد بشكؿ ذي داللة

إهصائية القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف مت سط ىذا

العنصر القيمة  ،)4.78(=3ىي اكبر مف القيمة الهرجة( )1.98ىذا يعني أف ىناؾ

م افقة مف قبؿ أفراد مجتم الدراسة عمى ىذه الفقرة .

 بشكؿ عاـ يمكف الق ؿ بأف المت سط الهسابي يسا ييسا ي

 ،%قيمة االختبار

 ،أف المت سط الهسابي النسبي

لذلؾ

أف القيمة االهتمالية ( )Sig.تسا ي

يعتبر مجاؿ ة ت جيات اإلدارة" داؿ إهصائياً عند مست ى داللة  ،α ≥ 0.05ىذا يعني أف
ىناؾ م افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
يعز الباهث عمى أف عممية قب ؿ الطالب تسجيميـ اهتساب منح الشيادات تسير

هسب الق انيف المعم ؿ بيا النظاـ اسساسي أنو ال ي جد تطبيؽ عادؿ لق انيف الجامعة عمى

الم ظفيف س اء م عدـ االلتزاـ بالق انيف المعايير المطم بة في عممية الت ظيؼ عدـ ادراج
م اصفات كؿ ظيفة هسب الق انيف اسنظمة .
 -تحميل فقرات مجال " االستقاللية"

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة قد صمت إلػى درجػة

الم افقة المت سطة ىي  3أـ ال.النتائج م ههة في جد ؿ (.)5:13
جدول ()5:13

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " االستقاللية "
المتوسط الحسابي

البشرية باستقاللية تامة.

المتوسط الحسابي النسبي

تق ػ ػ ـ الجامعػ ػػة بػ ػػإدارة كافػ ػػة م اردىػ ػػا الماليػ ػػة

86.67% 4.33

004

االنحراف المعياري

ت جياتيا اإلستراتيجية.

0.734
0.783

قيمة االختبار

2

الجامع ػ ػ ػػات اسخػ ػ ػ ػػرى ف ػ ػ ػػي رسػ ػ ػ ػػـ سياسػ ػ ػ ػػاتيا

88.57% 4.43

القيمة االحتمالية ().Sig

1

تتمتػ ػ ػ الجامع ػ ػػة بشخص ػ ػػيتيا المس ػ ػػتقمة ع ػ ػػف

الترتيب

م

الفقرة

0.000** 15.44

1

0.000** 13.52

3

ته ػ ػ ػػدد الجامع ػ ػ ػػة الرسػ ػ ػ ػ ـ الد ارس ػ ػ ػػية هس ػ ػ ػػب

4

أنظمتيا.

لمجامع ػ ػػة االس ػ ػػتقالؿ الت ػ ػػاـ ف ػ ػػي تهدي ػ ػػد ع ػ ػػدد

الط ػػالب المقبػ ػ ليف مع ػػايير القبػ ػ ؿ ف ػػي ك ػػؿ

5

تخصص.

تمتمؾ الجامعػة االسػتقالؿ فػي عقػد المػؤتمرات

6

الند ات أنشطة البهث العممي.

تهػ ػػدد الجامعػ ػػة المكافػ ػػآت الممن هػ ػػة لػ ػ ػرئيس

الجامع ػػة العم ػػداء رؤس ػػاء اسقس ػػاـ الم ػػدراء

7

مدى مطابقتيا لمق انيف التشريعات.

تمتمؾ الجامعة االستقاللية التامة في إجراءات

8

الت ظيؼ تهديد ال ه القان ني لمم ظفيف.

تم ػػارس الجامع ػػة التخط ػػيط الم ػػالي سنش ػػطتيا
م ػ تطبيػػؽ تكن ل جيػػا المعم مػػات ذلػػؾ فػػؽ

9

أد ات مناسبة.

10
11
12

تت افؽ اإلجراءات المهاسػبية فػي الجامعػة مػ

المعايير المهاسبية الد لية.

يتمت ػ العػػامم ف بالػػدائرة الماليػػة بمسػػت ى عػػاؿ

مف المينية الكفاءة.

تعػػد الجامعػػة م ازناتيػػا الماليػػة بشػػكؿ كفػػؤ مػ
ممارسة الرقابة عمى اسنشطة المالية.
جمي فقرات المجاؿ معاً

المتوسط الحسابي

اإلداري.

المتوسط الحسابي النسبي

3

84.13% 4.21
82.54% 4.13
86.03% 4.30
81.59% 4.08
82.86% 4.14
79.05% 3.95
83.17% 4.16
87.94% 4.40
84.13% 4.21

االنحراف المعياري

العػ ػػامميف ف ػ ػػي االط ػ ػػالع عم ػ ػػى اسداء الم ػ ػػالي

74.92% 3.75

1.047
0.826

0.833
0.733

0.848
0.931

0.958
0.846
0.685
0.826

قيمة االختبار

تػ ػ ػ ػ فر الجامع ػ ػ ػػة المعم م ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػػي تس ػ ػ ػػاعد

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الترتيب

الفقرة

0.000** 5.66

12

0.000** 11.59

6

0.000** 10.74

9

0.000** 14.10

4

0.000** 10.10

10

0.000** 9.75

8

0.000** 7.89

11

0.000** 10.87

7

0.000** 16.19

2

0.000** 11.59

5

0.000** 13.98 0.666 83.47% 4.17

* قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.05درجات هرية2511=62
*** قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.01درجات هرية2.39=62

أف فقرة (تتمت الجامعة بشخصيتيا المستقمة عف الجامعات اسخرى في رسـ سياساتيا

ت جياتيا اإلستراتيجية) اهتمت الترتيب اس ؿ ،هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة

الم افقة عمى ت افر ىذه االلتزاـ مف جية نظر أفراد الدارسة= 4.43درجة مف  5درجات ،ب زف
نسب ،%88.53كما تبيف اف المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في
005

مجتم

الدراسة يرتف

بشكؿ ذي داللة إهصائية عف القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة

لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف مت سط ىذا العنصر القيمة  ،)15.44(=3ىي اكبر مف القيمة
الهرجة( )1.98ىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
 إف فق ػرة (ت ػ فر الجامعػػة المعم مػػات التػػي تسػػاعد العػػامميف فػػي االطػػالع عمػػى اسداء المػػالياإلداري) اهتمت الترتيب اسخيػر ،هيػث بمػػت قيمػة المت سػط الهسػابي لدرجػة الم افقػة عمػى

ت ػ ػ افر ىػ ػػذه االلت ػ ػزاـ مػ ػػف جيػ ػػة نظػ ػػر أف ػ ػراد

نسػػبي74.92%

الدارسػ ػػة=3.75

درجػ ػػة مػ ػػف  5درجػ ػػات ،ب ػ ػ زف

كمػػا تبػػيف أف المت سػػط الهسػػابي لدرجػػة الم افقػػة عمػػى ت ػ افر ىػػذا االلت ػزاـ فػػي

مجتم الدراسة يزيد بشكؿ ذي داللة إهصائية القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبػة لإلهصػاء

 T-Testلمف ػػرؽ بػػػيف مت سػ ػػط ى ػػذا العنصػ ػػر القيمػػػة  ،)5.66(=3ى ػػي اكبػ ػػر مػػػف القيمػػػة

الهرجة( )1.98ىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
 بشكؿ عاـ يمكف الق ؿ بأف المت سط الهسابي يسا ييسػػا ي

 ،%قيمػػة االختبػػار

 ،أف المت سط الهسابي النسبي

أف القيمػػة االهتماليػػة ( )Sig.تسػػا ي

يعتبر مجاؿ ة االسػتقاللية" داؿ إهصػائياً عنػد مسػت ى داللػة

0.05

لػػذلؾ

≥  ،αىػذا يعنػي أف ىنػاؾ

م افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

يعػػز الباهػػث ذلػػؾ إلػػى أف الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة تتمت ػ باالسػػتقالؿ

اإلداري المالي اسكاديمي م االستقالؿ التاـ لكافة الم ارد المالية البشرية تهديد عػدد الطمبػة
المقبػ ليف مػ تهديػػد الرسػ ـ ااجػراءات الت ظيػػؼ ،كػػذلؾ تهديػػد مكافػػأة العػػامميف سػ اء إداريػػيف أ

أك ػػاديمييف بن ػػاء الخط ػػط المس ػػتقبمية عم ػػى أس ػػس تكن ل جي ػػا المعم م ػػات ب ػػأد ات عممي ػػة م اكب ػػة

لمهدا ػػة التط ػ ر لكػػف ىنػػاؾ هػػعؼ فػػي ت ػ فير المعم مػػات الالزمػػة عػػف اسداء المػػالي اإلداري
عف الجامعة التي يهتاجيا العامم ف نقابتيـ .

 تحميل فقرات مجال " المساءلة"تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة قد صمت إلػى درجػة
الم افقة المت سطة ىي  3أـ ال.النتائج م ههة في جد ؿ (.)5:14
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جدول ()5:14
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " المساءلة "

8
9

المتوسط الحسابي

7

النسبي

6

المتوسط الحسابي

5

االنحراف المعياري

4

قيمة االختبار

3

().Sig

2

القيمة االحتمالية

1

تمتػ ػػزـ الجامعػ ػػة بتطبيػ ػػؽ المراجعػ ػػة الداخميػ ػػة د ف
قي د أ هػ ط .

4.17

83.49%

1.025

9.10

**0.000

3

4.10

81.90%

0.837

10.39

**0.000

4

3.76

75.24%

0.995

6.08

**0.000

15

4.10

81.90%

0.875

9.94

**0.000

5

3.81

76.19%

1.014

6.34

**0.000

14

3.83

76.51%

0.925

7.08

**0.000

13

4.10

81.90%

0.712

12.21

**0.000

6

4.05

80.95%

0.750

11.09

**0.000

8

4.08

81.59%

0.829

10.34

**0.000

7

4.03

80.63%

0.842

9.73

**0.000

9

4.02

80.32%

0.772

10.44

**0.000

10

3.95

79.05%

0.869

8.70

**0.000

12

4.46

89.21%

0.737

15.73

**0.000

1

4.25

85.08%

0.621

16.02

**0.000

2

3.98

79.68%

0.772

10.11

**0.000

11

4.05

80.91%

0.647

12.82

**0.000

تطبػؽ الجامعػة نظامػاً لممسػاءلة عمػى المسػت ييف
الفردي الجماعي .

يشػارؾ مم مػ ف عػف المعنيػيف فػي الجامعػة
أصهاب المصالح في ه ق اعد المساءلة.

تفصػػح الجامعػػة عػػف ميزانيتيػػا تقػػدـ تقػػارير ه ػ ؿ
أ جو اإلنفاؽ اإليرادات لدييا.

تػ فر الجامعػة نظامػاً لتمقػي مقترهػات منتسػبي
الجامعة شك اىـ التعامؿ معيا.

ت فر الجامعة نظاماً لإلعالـ باسنظمة التعميمات
المنظمة لمعمؿ بالجامعة
ت ظػؼ الجامعػة اسنظمػة التعميمػات بمػا يهقػؽ
فاعمية اسداء.

ي جػػد تكػػافؤ بػػيف الصػػالهيات الممن هػػة لمعػػامميف
المسؤ لية عف نتائج أعماليـ.

تتػ ػػدرج العق ب ػ ػػات ه ػ ػػد المخ ػ ػػالفيف ف ػ ػػي الجامع ػ ػػة
هسب ن ع المخالفات.

تم ػػزـ الجامع ػػة الع ػػامميف بتق ػػديـ تفس ػػيرات لقػ ػ ارراتيـ
10
المخالفة لمنظاـ.
ت ػ ػ ػ فر الجامعػ ػ ػػة المعم مػ ػ ػػات الالزمػ ػ ػػة ل ط ػ ػ ػراؼ
11
المختمفة عبر م قعيا االلكتر ني.
تؤمف اإلدارة بهػؽ المجتمػ الخػارجي ذي العالقػة
12
في مراقبة أداء الجامعة.
تمتػػزـ الجامعػػة بتػػدقيؽ هسػػاباتيا مػػف خػػالؿ مػػدقؽ
13
قان ني خارجي معتمد.
تمت ػػزـ الجامع ػػة بمتطمب ػػات المس ػػؤ لية االجتماعي ػػة
14
تجاه البيئة المجتم .
تجػػري الجامعػػة تقييمػػا ذاتيػػا د ريػػا سدائيػػا بج انبػػو
15
المختمفة.
جمي فقرات المجاؿ معاً

* قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.05درجات هرية2511=62

*** قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.01درجات هرية2.39=62
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الترتيب

م

الفقرة

 -أف فقػ ػرة (تمت ػػزـ الجامع ػػة بت ػػدقيؽ هس ػػاباتيا م ػػف خ ػػالؿ م ػػدقؽ ق ػػان ني خ ػػارجي معتم ػػد) اهتم ػػت

الترتيػب اس ؿ ،هيػث بمػػت قيمػة المت سػط الهسػابي لدرجػػة الم افقػة عمػى تػ افر ىػذه االلتػزاـ مػػف
جيػػة نظػػر أف ػراد الدارسػػة= 4.46درجػػة مػػف  5درجػػات ،ب ػ زف نسػػبي ،%89.21كمػػا تبػػيف أف

المت سػػط الهسػػابي لدرجػػة الم افقػػة عمػػى تػ افر ىػػذا االلتػزاـ فػػي مجتمػ الد ارسػػة يرتفػ بشػػكؿ ذي

داللة إهصائية عػف القيمػة ،3هيػث كانػت القيمػة م جبػة لإلهصػاء  T-Testلمفػرؽ بػيف مت سػط
ىذا العنصػر القيمػة  ،)15.73(=3ىػي اكبػر مػف القيمػة الهرجػة( )1.98ىػذا يعنػي أف ىنػاؾ
م افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

 -إف فقػرة (يشػارؾ مم مػ ف عػف المعنيػيف فػي الجامعػة أصػهاب المصػالح فػي هػ ق اعػد

المساءلة) اهتمت الترتيب اسخير ،هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر
ىذه االلتزاـ مف جية نظر أفراد الدارسة= 3.76درجة مػف  5درجػات ،بػ زف نسػبي ،%75.24

كما تبػيف أف المت سػط الهسػابي لدرجػة الم افقػة عمػى تػ افر ىػذا االلتػزاـ فػي مجتمػ الد ارسػة يزيػد
بشػػكؿ ذي داللػػة إهصػػائية القيمػػة ،3هيػػث كانػػت القيمػػة م جبػػة لإلهصػػاء  T-Testلمفػػرؽ بػػيف
مت سط ىذا العنصػر القيمػة  ،)6.08(=3ىػي اكبػر مػف القيمػة الهرجػة( )1.98ىػذا يعنػي أف
ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

 بشكؿ عاـ يمكف الق ؿ بأف المت سط الهسابي يسا ييسا ي

 ،%قيمة االختبار

 ،أف المت سط الهسابي النسبي

أف القيمة االهتمالية ( )Sig.تسا ي

مجاؿ ةالمساءلة" داؿ إهصائياً عند مست ى داللة

≥ 0.05

لذلؾ يعتبر

 ،αمما يدؿ عمى أف مت سط درجة

االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ ج ىرياً عف درجة الم افقة المت سطة ىي  3ىذا يعني أف ىناؾ
م افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

يرى الباهث أف الجامعات تمتزـ بتدقيؽ هساباتيا مف خالؿ مدقؽ قان ني خارجي معتمد م

التزاميا بمتطمبات المسؤ لية االجتماعية تجاه البيئة المجتم

تمتزـ بتطبيؽ المراجعة الداخمية

د ف قي د لكف ىناؾ هعؼ في مشاركة مم ميف عف أصهاب المصالح في الجامعات في
ه

ق اعد المساءلة كذلؾ ال ت فر الجامعات نظاماً لتمقي مقترهات منتسبي الجامعة

شك اىـ التعامؿ ال ت فر الجامعات نظاماً لإلعالـ باسنظمة التعميمات المنظمة لمعمؿ بيا .
تحميل فقرات مجال " المشاركة في اتخاذ الق اررات"
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت مت سط درجة االستجابة قد صمت إلػى درجػة

الم افقة المت سطة ىي  3أـ ال.النتائج م ههة في جد ؿ (.)5:15
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جدول ()5:15
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " المشاركة في اتخاذ
الق اررات "

8
9

تش ػػرؾ الجامعػ ػػة مم مػ ػػيف مػ ػػف المجتم ػ ػ المهمػ ػػي
اسكاديمييف اإلدارييف الطمبة في ه خطػط

التط ير.

تسػ ػ ػػمح مج ػ ػ ػػالس الجامع ػ ػ ػػة المختمف ػ ػ ػػة بمناقش ػ ػ ػػة

الق ػ ػ ػ اررات الص ػ ػ ػػادرة عنيػ ػ ػػا إلجػ ػ ػ ػراء التع ػ ػ ػػديالت

المناسبة.

تق ـ الجامعػة بإشػراؾ خريجييػا فػي عمميػة صػن

بعض الق اررات لػرض تط ير عمميا.

تشػرؾ الجامعػة أصػهاب المصػالح فػي إعػداد

التشريعات الق انيف الخاصة بالجامعات.

تعطػ ػػي إدارة الجامعػ ػػة اىتمػ ػػاـ كبيػ ػػر لتقيػ ػػيـ أداء

عه ىيئة التدريس مف قبؿ الطمبة.

تفسػ ػػح الجامعػ ػػة المجػ ػػاؿ لمطمبػ ػػة أف يم م ػ ػ ا فػ ػػي

بعض مف مجالسيا اسكاديمية النقابية.
جمي فقرات المجاؿ معاً

المتوسط الحسابي

7

أقساميا لتفعيؿ مبدأ العمؿ الجماعي.

النسبي

6

تشكؿ الجامعػة لجػاف عمػؿ مشػتركة بػيف إداراتيػا

المتوسط الحسابي

5

ه ق اعد صرؼ الميزانية.

3.95

79.05%

3.68

73.65%

3.68

73.65%

3.29

65.71%

3.37

67.30%

3.56

71.11%

3.49

69.84%

3.65

73.02%

االنحراف المعياري

4

يشارؾ مم م ف عف إدارة الجامعة العمادات في

3.89

77.78%

1.033
0.906

0.981

0.997
1.054
1.112
0.947
1.030
0.812

قيمة االختبار

3

عند ه الخطة اإلستراتيجية.

1.007

القيمة االحتمالية ().Sig

2

تق ػ ـ الجامعػػة بمشػػاركة ال هػػدات اإلداريػػة كافػػة

3.95

79.05%

الترتيب

م

1

الفقرة

0.000** 7.51

1

0.000** 6.83

2

0.000** 8.35

1

0.000** 5.52

0.000** 5.43

3

0.000** 2.15

7

0.000** 2.61

6

0.000** 4.66

5

0.000** 3.79

5

6.36

*0.000

* قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.05درجات هرية2511=62
*** قيمة  Tعند مست ى داللة  α ≥ 0.01درجات هرية2.39=62

أف عبارتي (تق ـ الجامعة بمشاركة ال هدات اإلدارية كافة عند

اإلستراتيجية)

ه

الخطة

(تشكؿ الجامعة لجاف عمؿ مشتركة بيف إداراتيا أقساميا لتفعيؿ مبدأ العمؿ
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3

الجماعي) اهتمتا الترتيب اس ؿ ،هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر
ىذه االلتزاـ مف جية نظر أفراد الدارسة= 3.95درجة مف  5درجات ،ب زف نسبي،%79.05

كما تبيف أف المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في مجتم الدراسة يرتف

بشكؿ ذي داللة إهصائية عف القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة لإلهصاء  T-Testلمفرؽ
بيف مت سط ىذا العنصر القيمة  )8.35(= 3ىذا يعني أف ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد العينة

عمى فقرات ىذا المجاؿ.
أف عبارة (تق ـ الجامعة بإشراؾ خريجييا في عممية صن بعض الق اررات لػرض تط ير
عمميا) اهتمت الترتيب اسخير ،هيث بمػت قيمة المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر

ىذه االلتزاـ مف جية نظر أفراد الدارسة= 3.29درجة مف  5درجات ،ب زف نسبي %65.71

كما تبيف أف المت سط الهسابي لدرجة الم افقة عمى ت افر ىذا االلتزاـ في مجتم الدراسة يزيد

بشكؿ ذي داللة إهصائية القيمة ،3هيث كانت القيمة م جبة لإلهصاء  T-Testلمفرؽ بيف

مت سط ىذا العنصر القيمة  ،)2.61(=3ىي أكبر مف القيمة الهرجة( )1.98ىذا يعني أف
ىناؾ م افقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
 -بشكؿ عاـ يمكف الق ؿ بأف المت سط الهسابي يسا ي  ،3.65أف المت سط الهسابي النسبي

يسا ي  ،%73.02قيمة االختبار  6.36أف القيمة االهتمالية ( )Sig.تسا ي 0.000
لذلؾ يعتبر مجاؿ ةالمشاركة في اتخاذ الق اررات" داؿ إهصائياً عند مست ى داللة ≥ 0.05

 ،αىذا يعني أف مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

يعز الباهث إلى أف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تشج الم ظفيف عمى العمؿ
الجماعي م ؿ هفالت التخرج استقطاب استقباؿ الطالب الجدد االشتراؾ الجماعي في العمؿ

الدعائي لمطالب الجدد هتى المش رة في ك ير مف اسم ر الميمة التي تخص مستقبؿ الجامعة،
أما إشراؾ الطالب في في الهد د الهيقة جدا م ؿ الهفالت المناسبات ال طنية ،أما في

اسم ر الدراسية المنيجية فال ي جد ليـ أي مشاركة .

021

 5.4اختبار فرضيات الدراسة :
الفرضية الرئيسة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوم داللة ( )α≤0.05بين تفعيل
دور المراجعة الداخمية ودعم تطبيق حوكمة الجامعات.

يبيف جد ؿ ( )5:16أف معامؿ االرتباط يسا ي ،.841أف القيمة االهتمالية ().Sig
تسا ي

ىي أقؿ مف مست ى الداللة

إهصائية بيف تفعيؿ د ر المراجعة الداخمية

α ≥ 0.05

ىذا يدؿ عمى ج د عالقة ذات داللة

ه كمة الجامعات.

يعز الباهث ذلؾ إلى أف الد ر اإلشرافي الرقابي آلليات ه كمة الجامعات يؤدي إلى

تجسيد ج دة التقارير المالية التي تساعد في إيجاد ال قة بيف أصهاب المصالح م ازدياد

االىتماـ بالمراجعة الداخمية كمصدر ميـ إلهافة القيمة لكؿ الخاهعيف لممراجعة الداخمية في
الجامعات ،لذلؾ ظيرت الهاجة إلى هر رة التأكد مف برامج الج دة تطبيقاتيا بهيث يبذؿ

المراجع ف الداخمي ف أقصى جي دىـ لهماية فعالية كفاءة كؿ مف التشػيؿ الرقابة الداخمية

اادارة المخاطر م تقديـ الت صيات بيدؼ ت جيو اسداء اإلداري المالي اسكاديمي الذي يساعد
في تهقيؽ أىداؼ الجامعات .
لذلؾ اتهح مف الدراسة أنو ىناؾ عالقة ق ية بيف تفعيؿ نطاؽ عمؿ طبيعة ج دة
المراجعة الداخمية تطبيؽ متطمبات آليات ق اعد مبادئ أبعاد ه كمة الجامعات مف خالؿ
عناصر الكفاءة المينية لممراجعيف الداخمييف امتالؾ المعرفة الميارات الشيادات المينية
الخبرة التدريب م التقييـ المستمر لعمميـ م اتصافيـ بالهياد الم ه عية االستقالؿ ،م

امتالكيـ االستعداد القدرة عمى مراجعة نظـ الرقابة الداخمية نظـ المعم مات البيانات المالية
الػش التدليس م امتالؾ ميارات التفكير االنتقادي التهميمي القدرة عمى مراجعة أي عمميات

تتعمؽ بالعامميف اسكاديمييف اإلدارييف م تط ير أىداؼ عامة خاصة م استخداـ منظ مة

متكاممة مف إجراءات المراجعة تقييـ ت يؽ اسدلة م رف التقارير عف نتائج المراجعة في عدة

ص ر لمجمس اسمناء مجمس الجامعة التخاذ الق اررات التي تسيـ تط ير الجامعات تسيير

اسنشطة الي مية فييا .

اتفقت ىذه النتائج م بعض الدراسات كدراسة ( )Al-Maryani , 2015التي
ت صمت إلى أف ج دة اإلفصاح الشفافية في التقارير المالية لمشركات يسبب انعكاس مباشر
لتفعيؿ آليات ه كمة الشركات بكفاءة عالية ،دراسة ( الفرما ي ) 2014 ،التي ت صمت إلى

أف اتصاؼ المراجعة الداخمية بالكفاءة العناية المينية لم فاء بالمسئ ليات اسمر الذي يؤدي إلى

020

ج دة نظـ الرقابة الداخمية اله كمة في الشركات المساىمة مما يهقؽ أىدافيا يدعـ قة

المست مريف ،دراسة(  ) kipkuriui,2015التي ت صمت إلى أف ظيفة المراجعة الداخمية
تمعب د اًر إيجابياً ىاماً في تعزيز اله كمة الفعالة لممصارؼ التجارية في كينيا ،دراسة

( ) Abdullah،2014التي ت صمت إلى أف ممارسات التدقيؽ الداخمي في المستقبؿ البد أف
تك ف عمى تعا ف تاـ م الخبرات داخؿ الشركة إليجاد تدقيؽ فعاؿ لو تأ يره عمى ه كمة

الشركات ،دراسة ( )Rahmatika،2014التي ت صمت إلى أف التدقيؽ الداخمي لو تأ ير ميـ
عمى تطبيؽ ه كمة الشركات دراسة(  ) Eulerichالتي ت صمت عمى أف التدقيؽ الداخمي

عبارة عف آلية ميمة قاعدة أساسية ليياكؿ ه كمة الشركات التابعة لد ؿ االتهاد اس ر بي،
دراسة ) )yassin،2012التي ت صمت إلى هر رة الفيـ المشترؾ بيف المدققيف الداخمييف

اسطراؼ المستفيدة مف ه كمة الشركات إلبراز د ر التدقيؽ الداخمي في تفعيؿ د ر ه كمة
الشركات
جدول (:)5:16
معامل االرتباط بين تفعيل دور المراجعة الداخمية و حوكمة الجامعات
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بي تفعيل
دور المراجعة الداخلية و حوكمة الجامعات.
*قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة .15251=(n-2=61(،α ≥ 0.05
**قيمة  Rالجد لية عند مست ى داللة 15295=(n-2=61(،α ≥ 0.01

ويتفرع منيا الفرضيات التالية :

 .1ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوم داللــة ( )α≤0.05بــين إدراج مراجعــة
االلتزام بحوكمة الجامعات ضمن برنامج المراجعة الداخمية ودعم تطبيق حوكمة الجامعات.
تسػػا ي

يب ػػيف ج ػػد ؿ ( )5:18أف معام ػػؿ االرتب ػػاط يس ػػا ي ،.756أف القيم ػػة االهتمالي ػػة ().Sig
ىػػي أقػػؿ مػػف مسػػت ى الداللػػة

α ≥ 0.05

ىػػذا يػػدؿ عمػػى جػ د عالقػػة ذات داللػػة

إهصائية بيف إدراج مراجعة االلتزام بحوكمة الجامعـات ضـمن برنـامج المراجعـة الداخميـة ودعـم
تطبيق حوكمة الجامعات.

يعز الباهث إلى أف ىناؾ التزاـ مف قبؿ المراجعيف الداخمييف مف خالؿ إدراجيػـ مػدى
التػ ػزاـ الجامع ػػات ه ػػمف بػ ػرامج المراجع ػػة الداخمي ػػة م ػػف هي ػػث االس ػػتقالؿ الت ػػاـ لمجامع ػػات سػ ػ اء
022

االسػػتقالؿ اسكػػاديمي المػػالي ال ػ ظيفي التنظيم ػي مػػف خػػالؿ هريػػة الجامعػػة فػػي بنػػاء ىياكميػػا

التنظيمية عمػى أسػاس أنظمتيػا الداخميػة اسساسػية ،باإلهػافة السػتقالليتيا فػي تصػميـ مناىجيػا
تهديػػد اليياكػػؿ اسكاديميػػة م ػ تهديػػد أعػػداد الطمبػػة المقب ػ ليف م ػ االلت ػزاـ بنس ػب القب ػ ؿ هسػػب

تعميمػػات ازرة التعمػػيـ العػػالي اختيػػار المنػػاىج الد ارسػػية التخصصػػات م ػ قػػدرة الجامعػػات فػػي
تهديد الرس ـ الجامعية بالتشا ر م الطمبة المجتم المهمي .

تج ػػد الجامع ػػات الفمس ػػطينية ق ػػادرة عم ػػى هػ ػ المع ػػايير الميني ػػة العممي ػػة ف ػػي تعي ػػيف

أعهػػاء ىيئػػة التػػدريس العػػامميف اإلداريػػيف تهديػػد هػػعيـ القػػان ني م ػ تهديػػد كػػادر الر اتػػب
اله افز المكافآت هسب تعميمات ازرة التعميـ العالي بالتشا ر مػ النقابػات المينيػة لمعػامميف،
تمكػػيف أصػػهاب المصػػالح م ػػؿ الطمبػػة فػػي ت زي ػ الم ػػنح اسنشػػطة الطالبيػػة ،أيهػػا الع ػػامميف

اإلدارييف اسكاديمييف في مراقبة أنشطة الجامعات م ػؿ هفػالت التخػرج لجػاف التهقيػؽ فػر ؽ
العمالت ترقية الم ظفيف تعييف العمداء مدراء الفر ع .
كمػػا بينػػت النتػػائج أف ىنػػاؾ التػزاـ اهػػح لمجامعػػات بمبػػادئ اله كمػػة مػػف خػػالؿ تقػػارير
المراجعة الداخمية التي يق ـ باالطالع عمييا كؿ مف مجمس اسمناء مجمس الجامعة التي تعبػر
عف نتائج الناشطة الي مية مف خالؿ التقارير السن ية التي تبيف مدى االلتزاـ بذلؾ .

 .2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوم داللة ( )α≤0.05بين تعيين عناصر فنية
داخل إدارة المراجعة الداخمية ودعم تطبيق حوكمة الجامعات.

يبيف جد ؿ ( )5:17أف معامؿ االرتباط يسا ي ،.585أف القيمة االهتمالية ().Sig
تسا ي

ىي أقؿ مف مست ى الداللة

α ≥ 0.05

ىذا يدؿ عمى ج د عالقة ذات داللة

إهصائية بيف تعييف عناصر فنية داخؿ إدارة المراجعة الداخمية دعـ تطبيؽ ه كمة الجامعات.

يعز ذلؾ بأف المراجعيف الداخمييف يمتمك ف القدرة الكافية عمى معرفة تقييـ تهديد
أ جو الهعؼ الق ة ،ميارة المعرفة الفيـ التطبيؽ اإلبداع التقييـ م إيجاد أي قص ر في

نظـ الرقابة الداخمية ،سف كفاءتيـ المينية تجعميـ قادريف عمى فيـ الد رة المستندية المالية
اإلدارية كؿ أنشطة الجامعة ،بالتالي تعزيز نتائج أعماليـ بتقارير مينية عف كؿ أعماؿ

المراجعة الداخمية متابعة أي أ جو قص ر معالجتيا.

م قدرتيـ عمى ته يؿ كافة البيانات اسرقاـ المعم مات في تقارير مينية يسيؿ عمى
إدارة الجامعة مجمس اسمناء قراءة ىذه التقارير االستفادة مف معم ماتيا إليجاد الهم ؿ لكافة

المشاكؿ التي ت اجو الجامعة ،ىذا ما يميز المراجعيف الداخمييف في الجامعات الفمسطينية في
023

قطاع غزة عمى أنيـ ذ ي كفاءة عالية خبرة في إدارة المراجعة الداخمية أصهاب شيادات عميا

(ماجستير) ،تزيد خبراتيـ العممية عف عشر سن ات.

تتفؽ الدراسة م دراسة ( )Abdullah,2014التي ت صمت إلى دعـ فكرة إنشاء إدارة

تدقيؽ داخمي م تهديد هجـ الفريؽ الخبراء المينييف لمعمؿ داخؿ إدارة التدقيؽ الداخمي ،دراسة

(الفرما ي )2014 ،التي ت صمت إلى نشاط المراجعة الداخمية في الشركة يجب أف يؤدى
بالكفاءة العناية المينية ،أف يك ف لدى المراجعيف الداخمييف المعرفة الميارات الكافية لم فاء

بمسؤ لياتيـ ،دراسة ( )Yassin,2012التي ت صمت إلى أف استقاللية م ه عية خبرة
التدقيؽ الداخمي تعمؿ عمى تهسيف ج دة التدقيؽ الداخمي في البن ؾ في لبناف
جدول (:)5:17
معامل االرتباط بين تعيين عناصر فنية داخل إدارة المراجعة الداخمية
ودعم تطبيق حوكمة الجامعات .

الفرضية
ال ت جد عالقة ذات داللة إهصػائية عنػد مسػت ى داللػة ( )α≤0.05بػيف تعيػيف

عناصر فنية داخؿ إدارة المراجعة الداخمية دعـ تطبيؽ ه كمة الجامعات

معامل بيرسون
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 .3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوم داللة ( )α≤0.05بين التأىيل العممي
والعممي ألفراد المراجعة الداخمية ودعم تطبيق حوكمة الجامعات.
تسا ي

يبيف جد ؿ ( )5:18أف معامؿ االرتباط يسا ي ،.749أف القيمة االهتمالية ().Sig
ىي أقؿ مف مست ى الداللة

α ≥ 0.05

ىذا يدؿ عمى ج د عالقة ذات داللة

إهصائية بيف التأىيؿ العممي العممي سفراد المراجعة الداخمية دعـ تطبيؽ ه كمة الجامعات.
يعز الباهث إلى أف معظـ المراجعيف الداخمييف في الجامعات هاصميف عمى شيادة

دراسات عميا في تخصص المهاسبة التدقيؽ ،باإلهافة إلى معرفتيـ الكافية خبرتيـ التي
تقارب 15سنة أيهاً يمتمؾ المراجع ف الداخمي ف فيماً كبي اًر لكافة اسنشطة الي مية لمجامعات مف

خالؿ المتابعة الي مية م اإلدارات المختمفة في الجامعات ،كذلؾ ج د ب ارمج مراجعة ذات دقة
كفاءة يجعؿ نتائج عمميات المراجعة الداخمية تقاريرىا عالية الكفاءة ،بالتالي كشؼ عمميات
024

القص ر أ أي مها الت غش أ تهريؼ في الق ائـ المالية اإلدارية ،اسمر الذي يدعـ متخذي

القرار في الجامعات في عمميات التقييـ عمميات التط ير بناء الخطط اإلستراتيجية.

اتفقت الدراسة م دراسة (هسف ) 2016 ،التي ت صمت إلى هماف عمؿ المراج

الداخمي فقا لمفي ـ الج دة الشاممة هماف التأىيؿ العممي العممي التدريب لممراج الداخمي،
دراسة (عيسى )2014،التي ت صمت إلى أف التدقيؽ الداخمي يق ـ بتقييـ اادارة المخاطر

بكفاءة ،دراسة ( )Yassin,2012التي ت صمت إلى أف المؤىؿ العممي لمتدقيؽ الداخمي يعمؿ
عمى تهسيف ج دة التدقيؽ الداخمي في البن ؾ التجارية في لبناف .
اختمفت م دراسة ( الرزيف

منص ر ) 2015 ،التي ت صمت إلى أف التأىيؿ

الميني لممراجعيف الداخمييف يمكنيـ مف أداء المياـ التقميدية لممراجعة الداخمية هيث التأكد مف

ت افر سائؿ الهماية ل ص ؿ االلتزاـ بالق انيف الم ائح لكف ال يمكنيـ مف إدارة الخطر
تدعيـ آليات اله كمة في المنشآت أف الجمعية السع دية لممراجعيف الداخمييف ال تممؾ السمطة

التي تمكنيا مف إلزاميـ بتطبيؽ إصدارتيا .

جدول ()5:18

معامل االرتباط بين التأىيل العممي والعممي ألفراد المراجعة الداخمية ودعم
تطبيق حوكمة الجامعات

معامل بيرسون
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لالرتباط

ال ت جد عالقة ذات داللػة إهصػائية عنػد مسػت ى داللػة ( )α≤0.05بػيف التأىيػؿ

العممي العممي سفراد المراجعة الداخمية دعـ تطبيؽ ه كمة الجامعات
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 .4ال توجد عالقة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوم داللـة ( )α≤0.05بـين شـفافية التقـارير
المالية واالدارية لمجامعات و حوكمة الجامعات.
تسا ي

يبيف جد ؿ ( )5:19أف معامؿ االرتباط يسا ي ،.814أف القيمة االهتمالية ().Sig
ىي أقؿ مف مست ى الداللة

α ≥ 0.05

ىذا يدؿ عمى ج د عالقة ذات داللة

إهصائية بيف شفافية التقارير المالية اإلدارية لمجامعات ه كمة الجامعات.

025

يعز الباهث إلى أف الق ائـ المالية لمجامعات يندرج فييا كافة تفاصيؿ اإليرادات

المصر فات هسب المعايير الد لية ىذا يدؿ عمى إتباع مبدأ اإلفصاح الشفافية ،ى أهد
مبادئ ه كمة الجامعات ،بالتالي أف تهت ي أيهاً التقارير المالية اإلدارية عمى كافة اسنشطة
الي مية لمجامعات م اإلفصاح الكامؿ عف المنح التي تهصؿ عمييا الجامعات مصادر

التم يؿ المساعدات ،باإلهافة لإلفصاح عف كافة المكافآت المنح لمعامميف م كافة الترتيبات

معاييرىا مف خالؿ نشرات د رية ،أما نظاـ العق بات التجا زات فمو جانب كبير في التقارير

اإلدارية المالية ذلؾ انطالقاً مف مبدأ العدالة ،مف ىذا المنطمؽ يبيف اسىمية الكبرى لعممية
اإلفصاح الذي يساىـ في خمؽ قة بالبيانات المالية لمجامعات ،الذي يؤدي إلى تجنب هد ث

إفالس أ انييار مهتمؿ ق عو.

واتفقت الدراسة مع دراسة ( )Al-Maryani , 2015التي ت صمت إلى أف اهت اء
التقارير عمى معم مات عف الشركات م ؿ مجمس اإلدارة المديريف التنفيذييف المعم مات المالية
المهاسبية يعمؿ عمى ج دة اإلفصاح الشفافية اسمر الذي يعمؿ عمى تفعيؿ ه كمة الشركات
دراسة (زل ـ )2013 ،ىدفت إلى تطبيؽ الشركات ق اعد اإلفصاح الشفافية ،دراسة

( )Rahmatika,2014التي ت صمت إلى أف ج دة التقارير المالية ليا تأ ير ميـ عمى ه كمة
الشركات الفعالة ،دراسة (سالـ )2015 ،التي ىدفت إلى معرفة أ ر ممارسات ه كمة

الشركات الجيدة عمى شفافية الق ائـ المالية ،دراسة (الفرا )2013،ت صمت إلى أف نشر

التقارير المالية اإلدارية يهسف مف سير عممية اإلفصاح الشفافية ليطم عمييا العامم ف الطمبة
المانه ف بهيث تصبح أداة رقابية تزيد مف قة أصهاب المصالح في الجامعة اادارتيا.
جدول (:)5:19
معامل االرتباط بين شفافية التقارير المالية واالدارية لمجامعات و حوكمة الجامعات
معامل بيرسون
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الـفـصـن الصادط
الـهـتـائـج والـتـوصـيـات
 7.1يمدي
 7.2اننتائح
 7.3انتٌتٍات
 7.4اندرالات انًمترح

 6.1مقدمة
بعػػد اسػػتعراض اإلطػػار النظػػري لكػػؿ مػػف متػي ػرات الد ارسػػة ،ػػـ إجػػراء الد ارسػػة الميدانيػػة،
اختبار فرهيات الدراسة ،بالتالي فقد تـ الت صؿ إلى النتائج الت صيات التالية:

 6.2النتائج
 .1اتفقػػت آراء المسػػتجيبيف ليػػذه الد ارسػػة عمػػى أنػػو يمكػػف تفعيػػؿ د ر المراجعػػة الداخميػػة مػػف
خالؿ إتباع مبادئ أبعاد ه كمة الجامعات .

 .2مف أىـ نتائج الدراسة أف مبادئ أبعاد ه كمة الجامعات التػي تسػاعد عمػى تفعيػؿ د ر
المراجعة الداخمية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ت جد فر قػات بسػيطة بينيمػا

هيػػث تترتػػب المبػػادئ هسػػب التػػأ ير فػػي الجامعػػات ،يػػأتي فػػي مقػػدمتيا مبػػدأ االسػػتقاللية
مف ـ مبدأ ه ح السياؽ الرسالة اسىداؼ ـ مبدأ المساءلة ـ مبدأ ت جيات اإلدارة

ـ مبدأ المشاركة.

 .3ىناؾ هاجة المتالؾ المػراجعيف الػداخمييف القػدرة عمػى تقيػيـ معػايير التشػػيؿ الم هػ عة
في الجامعات العجز عف تفسير عممي م ؽ في أي غم ض فييا زيادة الكفػاءة عػف

التقرير عف نتائج أعماليـ المتابعة .

 .4ىناؾ قص ر في هص ؿ المػراجعيف الػداخمييف البػرامج التدريبيػة الالزمػة ههػ ر رش
العمؿ ااقامة الند ات المؤتمرات العممية لتهسيف كفاءتيـ .
 .5بين ػػت الد ارس ػػة أف ىن ػػاؾ ه ػػعؼ ف ػػي إفص ػػاح الجامع ػػات ع ػػف تعي ػػيف رؤس ػػائيا العم ػػداء
رؤساء اسقساـ همف تقاريرىا اإلدارية .

 .6أف مجالس اسمناء ال يبذل ف الجيد الكافي في إدارة الجامعة .

 .7ال تق ـ الجامعات بتطبيؽ كافة الق انيف اإلجراءات عمى العامميف بيا بد ف تمييز.

 .8ىناؾ هعؼ في مشاركة مم مي عف أصهاب المصالح في الجامعػات فػي هػ ق اعػد
ق انيف المساءلة كما ال تشركيـ في إعداد التشريعات الق انيف .

 .9بينػ ػػت الد ارسػ ػػة أف الجامعػ ػػات ال ت ػ ػ فر المعم مػ ػػات الكافيػ ػػة التػ ػػي تسػ ػػاعد العػ ػػامميف فػ ػػي
االطالع عمى اسداء المالي اإلداري .

 .10بينػػت الد ارسػػة بػػأف فقرتػػي إدراج اإليػرادات المصػػر فات الفػػائض العجػػز هػػمف الق ػ ائـ
الماليػػة لمجامعػػات جاءتػػا بػػأعمى م افقػػة مػػف قبػػؿ أف ػراد مجتم ػ الد ارسػػة ،أمػػا فقرتػػي طػػرؽ

028

تعيػػيف رئػيس الجامعػػة العمػػداء رؤسػػاء اسقسػػاـ المعم مػػات عػػف مجمػػس اسمنػػاء جاءتػػا
بأقؿ م افقة مف قبؿ أفراد مجتم الدراسة .

 .11بينت الدراسة بػأف أصػهاب الخبػرة مػف  15 – 10سػنة قػد شػكم ا مػا نسػبتو  22.22أمػا
أصهاب الخبرة مف  15سنة فما ف ؽ قد شكم ا ما نسبتو  % 55.65مما يدؿ عمى دقة
نه ج إجاباتيـ.

 6.3التوصيات
 .1ه ػ دليػػؿ خػػاص له كمػػة الجامعػػات الفمس ػػطينية فػػي ه ػ ء المعػػايير الد ليػػة يكػ ػ ف
معتمداً مف قبؿ ازرة التعميـ العالي .

 .2العمػػؿ عمػػى تعزيػػز مبػػادئ اله كمػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف خػػالؿ عمػػؿ ب ػرامج
د رات تعمؿ عمى تط ير ترسيخ قافة مفاىيـ ه كمة الجامعات .

 .3العمػػؿ عمػػى جعػػؿ ه كمػػة الجامعػػات هػػمف اىتمامػػات ازرة التعمػػيـ العػػالي مػػف خػػالؿ
إصدار النشرات اإلصدارات متابعة مدى التزاـ الجامعات باله كمة .

 .4السػػماح سصػػهاب المصػػالح م ػػؿ الطمبػػة المجتمػ المهمػػي العػػامميف بالمشػػاركة الفاعمػػة
في ه التشريعات لمجامعات م المشاركة ر تهديػد الرسػ ـ بمػا ال يتعػارض مػ إدارة

الجامعة.

 .5هػ ػ المع ػػايير اسس ػػس الميني ػػة الت ػػي ي ػػتـ م ػػف خاللي ػػا اختي ػػار رئ ػػيس الجامع ػػة ن اب ػػو
مجالس العمداء المدراء بما يتناسب الجامعات م اله كمة.

 .6أف تق ػ ـ الجامعػػات بتفعيػػؿ مبػػادئ هق ػ ؽ ىيئػػات التػػدريس هق ػ ؽ الطمبػػة تهػػت أسػػس
ال ه ح الشفافية العدالة ،م تفعيؿ مبدأ المساءلة لمجمي

الرقابة التقييـ .

 .7تهس ػػيف مس ػػت ى الش ػػفافية اإلفص ػػاح ل ػػدى م ػػف نش ػػر التق ػػارير المالي ػػة اإلداري ػػة لتمك ػػيف
أصهاب المصالح كالعامميف الطمبة المانهيف النقابػات مػف االطػالع عمييػا مػ

هػ

سػػبؿ آليػػات لمناقشػػتيا كػػي تصػػير أداة رقابيػػة لزيػػادة ال قػػة بػػيف إدارة الجامعػػة أصػػهاب

المصالح .

 .8عقد الػد رات النػد ات
في الجامعات .

رش العمػؿ التػي تسػاعد عمػى تطػ ير اداء المػراجعيف الػداخمييف

 .9تطػ ػ ير البػ ػرامج العممي ػػة م اكب ػػة م ػػا ىػ ػ جدي ػػد ف ػػي مج ػػاؿ المراجع ػػة الداخمي ػػة لتمك ػػيف
المراجعيف الداخمييف سداء مياميـ بكفاءة عالية .
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 6.4الدراسات المقترحة :
 .1إطار مقترح لتفعيؿ د ر المراجعة الداخمية في هػ ء متطمبػات ه كمػة الجامعػات تطبيقػاً
عمى الجامعات الفمسطينية في فمسطيف .

 .2تقيػ ػػيـ فاعميػ ػػة تقػ ػػارير المراجعػ ػػة الداخميػ ػػة فػ ػػي الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية فػ ػػي ظػ ػػؿ ه كمػ ػػة
الجامعات .

 .3أ ر المراجعة الداخمية عمى شػفافية القػ ائـ الماليػة لمجامعػات الفمسػطينية فػي ظػؿ ه كمػة
الجامعات .

 .4د ر المراجعػػة الداخميػػة فػػي اإلفصػػاح عػػف هػػعؼ نظػػـ الرقابػػة الداخميػػة فػػي ظػػؿ تطبيػػؽ
ه كمة الجامعات .

 .5د ر المراجعػػة الداخميػػة فػػي تفعيػػؿ ه كمػػة الجامعػػات فػػي ظػػؿ معػػايير المراجعػػة الداخميػػة
الد لية تطبيقاً عمى الجامعات الفمسطينية في فمسطيف .

 .6تطػ ير اسداء المينػػي لمم ارج ػ الػػداخمي لزيػػادة جػ دة المراجعػػة الداخميػػة فػػي ظػػؿ ه كمػػة
الجامعات – دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية .
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وراجع الدراشة
 أً ًال  :انًراخع انبربٍ ثانٍا :انًراخع األخنبٍ -ثانثاً :انًٌالع االنكترًنٍ

أوالً  :المراجع العربية :
 .1الب ػراىيـ ،ىيػػا بنػػت عبػػد العزيػػز (  ،) 2015اله كمػػة كآليػػة لإلصػػالح المؤسسػػي رف ػ

اسداء في ازرة التربية التعميـ بالمممكة العربية السع دية ،مجمة مستقبؿ التربية العربيػة،

كمية التربيػة ،جامعػة الممػؾ سػع د ،المممكػة العربيػة السػع دية ،المجمػد ال ػاني العشػر ف،

العدد .72 – 11 ،96

 .2أب ػ ػ همػ ػػاـ ،ماجػ ػػد إسػ ػػماعيؿ ( ،)2009ةأ ػ ػػر تطبيػ ػػؽ ق اعػ ػػد الهك مػ ػػة عمػ ػػى اإلفصػ ػػاح
المهاس ػػبي جػ ػ دة التق ػػارير المالي ػػةة( ،رس ػػالة ماجس ػػتير  -الجامع ػػة اإلس ػػالمية  -غػ ػزة)،

فمسطيف.

 .3إنشاصػ ػػي ،ر ال عبػ ػػد المجيػ ػػد ،) 2015( ،د ر ه كمػ ػػة الشػ ػػركات ف ػ ػي تهسػ ػػيف ظيفػ ػػة
التدقيؽ الداخمي دراسة تطبيقيػة عمػى الشػركات المسػاىمة المدرجػة فػي ب رصػة فمسػطيف

رسالة ماجستير.

 .4برقع ػػاف ،أهم ػػد ،القرش ػػي ،عب ػػد ا : )2014(،ة ه كم ػػة الجامع ػػات د رى ػػا ف ػػي م اجي ػػة

التهػػديات،المؤتمر العممػػي الػػد لية ،ع لمػػة اإلدارة فػػي عصػػر المعرفػػة ،جامعػػة الجنػػاف،
لبناف.

 .5بمفقيػ ػػو ،مهمػػػد عم ػ ػ ي ،باشػػػيخ ،عبػ ػػد المطيػػػؼ مهم ػػد: )2014( ،ة العالقػ ػػة ب ػػيف ج ػ ػ دة

المراجعة الداخمية ه كمة الشركات – دراسة ميدانية عمى شػركات المسػاىمة السػع دية،

مجمػػة جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز ،كميػػة االقتصػػاد التجػػارة ،المممكػػة العربيػػة السػػع دية،

المجمد  ،28العدد  2ص . 31-3

 .6اإلبياري ،ىشاـ فار ؽ ) 2013 ( ،ة مدى إدراؾ مراقبي الهسابات لم ه عية المراجعة

الداخمية أ رىا عمى درجة االعتماد عمى المراجعة الداخمية في مراجعة الق ائـ الماليػةة –

درسػػة تهميميػػة تجريبيػػة ،مجمػػة التجػػارة التم يػػؿ ،كميػػة التجػػارة ،جامعػػة طنطػػا ،جمي ريػػة
مصر العربية ،المجمد ،1العدد  ،3ص. 71-1

 .7بمقاسػػـ ،أب فػػاتح ،عبػػد القػػادر ،بمعربػػي: ) 2016 ( ،ةد ر ه كمػػة الشػػركات فػػي تهسػػيف
كفاءة اسس اؽ المالية ،مجمة دراسات لجامعة االغ اط ،العدد . 38

 .8بمػػو ،سػػيد عبػػد الػػرهمف ،)2013(،ةد ر تطبيػػؽ ه كمػػة الشػػركات فػػي ممارسػػة أسػػاليب
المهاسبة اإلبداعية – دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في س ؽ الخرط ـ لػ راؽ

الماليةة،مجمة العرب لالقتصاد اسعماؿ ،العدد 67- 63 ،8
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 .9ب رسػمي ،أمػػاني خالػػد (  : ) 2014ةأىميػة تطبيػػؽ معػػايير اله كمػة فػػي السػ ؽ الكػ يتي
فػػي هػ ء تػػداعيات اسزمػػة الماليػػة العالميػػة تهميػػؿ نصػ ص اله كمػػة الػ اردة فػػي القػرار
 2013/25الص ػػادر ع ػػف ىيئ ػػة أسػ ػ اؽ المػ ػػاؿة ،مجم ػػة االقتص ػػاد التنمي ػػة االقتصػ ػػادية
البشرية ،جامعة سعد دهمب البميدة ،الجزائر ،العدد  ،10ص . 226 – 213

 .10ت فيؽ ،مهب خمػة ( :) 2014ة أىميػة اله كمػة فػي تهجػيـ مشػكمة تهػارب المصػالحة،
مجمة االقتصاد المهاسبة ،جمي رية مصر العربية ،العدد . 654

 .11تػ ػ ال ،ياس ػػر مهم ػػد (  ،) 2016ةأ ػػر المراجع ػػة الداخمي ػػة بهس ػػب المخ ػػاطر ف ػػي تهس ػػيف
اسداء المػػالي فػػي المنشػػآت العامػػةة ،مجمػػة الفكػػر المهاسػػبي ،جمي ريػػة مصػػر العربيػػة،

المجمد  ،20العدد  ،1ص . 174 - 145

 .12جربػ ع ،ي سػؼ مهمػ د "،المراجعػة الداخميػة أىػدافيا" ،أساسػيات اإلطػار النظػري فػي
مراجعة الهسابات ،الطبعة ال انية ،مكتبة الطالب الجامعي ،غزة ،فمسطيف. 2003،

 .13جربػ ع ،ي سػؼ مهمػ د " : ( 2006 ) ،مجػاالت مسػاىمة الم ارجػ الػداخمي الم ارجػ
الخػارجي فػي تهسػيف القػ اررات الماليػة لمجمػس اإلدارة فقػاً لق اعػد ه كمػة الشػركات
المؤسسػات العاممػة فػي قطػاع غػزة"  ،مجمػة الجامعػة اإلسػالمية  -غػزة ،المجمػد)، ( 5

العدد ) .(23

 .14جربػ ع ،ي سػؼ مهمػد (  : ) 2008مراجعػة الهسػابات بػيف النظريػة التطبيػؽ ،الطبعػػة
اال لى ،مؤسسة ال راؽ لمنشر الت زي  ،عماف ف اسردف .

 .15هػػال ة ،جمػػاؿ

طػػو ،نػػداء دار (  ،) 2012اق ػ اله كمػػة فػػي جامعػػة القػػدس ،معيػػد

التنمية المستدامة ،دائرة العم ـ الترب ية .

 .16هجاج أهمد ،ره اف عباس ،هافظ ،سماح طارؽ اهمد ،تط ير د ر المراجعػة الداخميػة
فػػي تقيػػيـ المخػػاطر التشػػػيمية فػػي البن ػ ؾ التجػػارة أ رىػػا عمػػى المراجعػػة الخارجي(د ارسػػة

تطبيقية).

 .17جػػدي ،هامػػد هجػػازي ،) 2010 ( ،أص ػ ؿ المراجعػػة الداخميػػة ،مػػدخؿ عممػػي عممػػي،
دار التعميـ الجامعي ،جمي رية مصر العربية .

 .18هسف ،عػادؿ عمػي (  ،) 2016نمػ ذج مقتػرح لقيػاس تػأ ير ه كمػة الشػركات فػي تفعيػؿ
جػ ػ ػ دة أداء اس ػ ػػتقاللية المػػ ػراجعيفة ( ب ػ ػػالتطبيؽ عم ػ ػػى قط ػ ػػاع الفن ػ ػػادؽ ) ،مجم ػ ػػة الفك ػ ػػر

المهاسبي ،جمي رية مصر العربية ،المجمد  ،20العدد  ،1ص . 1218- 1191
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 .19هس ػػني ،هس ػػف (  ،) 2010ت ػػداعيات اسزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة عم ػػى المس ػػت ى ال ػػد لي
اإلقميمي ،مجمة المدير العربي ،جمي رية مصر العربية ،العدد  ،191ص . 30 -1

 .20الهيمػػة ،مهمػػد مهم ػ د ( )2015ةأ ػػر الج ػ دة االعتمػػاد فػػي التعمػػيـة رقػػة عمميػػة مقدمػػة

إلى المؤتمر السن ي الساب لممنظمة العربية لهماف الجػ دة فػي التعمػيـ ،ديسػمبر 8 -7

مف الدار البيهاء – المممكة المػربية .

 .21همػ ػػاد ،طػ ػػارؽ عبػ ػػد العػ ػػاؿ (  ،) 2008ه كمػ ػػة الشػ ػػركات المفػ ػػاىيـ المبػ ػػادئ التجػ ػػارب

المتطمبػ ػػات ،شػ ػػركات قطػ ػػاع عػ ػػاـ خػ ػػاص مصػ ػػارؼ ،الػ ػػدار الجامعيػ ػػة ،اإلسػ ػػكندرية،
جمي رية مصر العربية .

 .22زل ـ ،نهاؿ عمر ،)2013(،ةاإلفصاح عف االلتػزاـ بتطبيػؽ الق اعػد اإلرشػادية الخاصػة
به كم ػػة الش ػػركات أ رى ػػا ف ػػي قيم ػػة الش ػػركة – د ارس ػػة تطبيقي ػػة عم ػػى الش ػػركات الخدمي ػػة

المسػػاىمة المدرجػػة فػػي ب رصػػة عمػػافة ،مجمػػة الجامعػػة اإلسػػالمية لمد ارسػػات االقتصػػادية
اإلدارية ،العدد ال اني ،المجمد الهادي عشر .

 .23ارهػػي ،مهمػػد سػػامي ) 2014 ( ،د ر المراجعػػة الداخميػػة فػػي إدارة المخػػاطر فػػي بيئػػة
اسعم ػػاؿ المصػ ػرية ة د ارس ػػة ميداني ػػة ة ،مجم ػػة التج ػػارة التم ي ػػؿ ،كمي ػػة التج ػػارة ،جامع ػػة

طنطا ،جمي رية مصر العربية ،العدد . 2

 .24ارهػػي ،مهمػػد سػػامي : ) 2010 ( ،م سػ عة المراجعػػة المتقدمػػة ،دار التعمػػيـ الجػػامعي
لطباعة النشر الت زي  ،اإلسكندرية ،جمي رية مصر العربية .

 .25الصػ ػػهف ،عبػ ػػد الفتػ ػػاح مهمد،الس ػ ػ افيري ،فتهػ ػػي رزؽ ،) 2004 ( ،الرقابػ ػػة المراجعػ ػػة
الداخمية ،،الدار الجامعية .

 .26الػػرزيف ،عبػػد الػػرهمف بػػف مهمػػد ،منص ػ ر ،أشػػرؼ مهمػػد إب ػراىيـ (  ،) 2015ةالتأىيػػؿ
المينػػي لمم ػراجعيف الػػداخمييف فػػي الممكػػة العربيػػة السػػع دية الػػد ر المػػأم ؿ مػػف الجمعيػػة

السػػع دية لمم ػراجعيف الػػداخمييف (د ارسػػة ميدانيػػة) ،المجمػػة المص ػرية لمد ارسػػات التجاريػػة،
جمي رية مصر العربية ،المجمد  ،39عدد  ،2ص. 65 – 1

 .27دادف ،عبػػد الػنػػي ،ش ػريفة ،جعػػدي (  ،)2012أىميػػة ه كمػػة الشػػركات فػػى ظػػؿ اسزمػػة
المالية العالمية الراىنة مجمة رؤى اقتصػادية  -كميػة العمػ ـ االقتصػادية التجاريػة عمػ ـ
التسيير  -جامعة ال ادي  -الجزائر العدد  ،2ص171 .-156

 .28در يػ ػػش ،عبػ ػػد الناصػ ػػر مهمػ ػػد سػ ػػيد ،د ر أنشػ ػػطة المراجعػ ػػة الداخميػ ػػة فػ ػػي تفعيػ ػػؿ إدارة
المخاطر في شركات التأميف المصرية ( دراسة ميدانية ) مجمة المهاسبة المراجعة .
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 .29السػػر ،خالػػد خمػػيس ،ةع ائػػؽ تطبيػػؽ اله كمػػة فػػي مؤسسػػات التمػػيـ العػػالي فػػي فمسػػطيف
سبؿ التػمب عميياة  ،رشة عمؿ ه كمة مؤسسات التعميـ العالي . 2013/3/28

 .30السعدني ،هسف بسي ني (  ،) 2009المراجعة الداخميػة فػي إطػار ه كمػة الشػركات مػف

منظ ػ ر طبيعػػة خػػدمات المراجعػػة الداخميػػة ،العػػدد  486مجمػػة المػػاؿ التجػػارة  -مصػػر

ص35-4

 .31سػػم ـ ،هسػػف عبػػد الكػريـ ،جػ ىر ،كريمػػة عمػػي ،عبػػد الكػريـ ،شػػاكر (  ) 2012التػػدقيؽ
الػػداخمي التػييػػر االسػػتراتيجي ،مجمػػة اإلدارة االقتصػػاد السػػنة الخامسػػة ال ال ػ ف ،عػػدد
ال ة تسع ف .

 .32سمرة ،ياسر أهمد السيد (  : ) 2011إطػار مقتػرح لرفػ مسػت ى أداء المراجعػة الداخميػة
لمراجع ػػة إدارة مخ ػػاطر اسعم ػػاؿ ف ػػي الش ػػركات المصػ ػرية ،المجم ػػة المصػ ػرية لمدرس ػػات

التجارية ،جامعة المنص رة ،جمي رية مصر العربية المجمد  35العدد . 1

 .33سػػعيد ،مصػػطفى مهمػػد : ) 2012 ( ،إطػػار مقتػػرح لهػػبط مخػػاطر المراجعػػة الداخميػػة،
مجمػػة الفك ػػر المهاسػػبي ،جامع ػػة عػػيف ش ػػمس ،كميػػة التج ػػارة ،جمي ريػػة مص ػػر العربي ػػة،
المجمد  ،17العدد . 4

 .34سػػر ر ،عاصػػـ مهمػػد أهمػػد (  : ) 2014الػػد ر التكػػاممي لممهاسػػب اإلداري الم ارج ػ
الػػداخمي فػػي تفعيػػؿ اإلدارة اإلسػػتراتيجية لممنشػػأة ة د ارسػػة نظريػػة تهميميػػة ة مجمػػة الفكػػر

المهاسػػبي ،جامعػػة عػػيف ش ػػمس ،كميػػة التجػػارة ،جمي ري ػػة مصػػر العربيػػة ،المجم ػػد ،18
العدد . 2

 .35سالمة ،مصطفى صالح " : ( 2010 ) ،مفاىيـ هدي ة فػي الرقابػة الداخميػة الماليػة" ،
دار ،البداية ناشر ف م زع ف ،الطبعة اس لى،اسردف ،عماف .

 .36سػػالـ ،طػػارؽ مختػػار مهمػػد (  : ) 2015ة أ ػػر ممارسػػة ه كمػػة الشػػركات عمػػى شػػفافية
الق ائـ المالية – د ارسػة ميدانيػة ،مجمػة الفكػر المهاسػبي ،جمي ريػة مصػر العربيػة ،مجمػد
 19العدد ،1ص . 95 -67

 .37الس ادي ،عمي بف مهمد(  ،) 2015اله كمة الرشيدة كمدخؿ لهماف الج دة االعتماد
االكاديمي في الجامعػات السػع دية ،رسػالة دكتػ راة غيػر منشػ رة ،جامعػة أـ القػرى ،كميػة

التربية ،المممكة العربية السع دية .

 .38صػػبيهي ،مهمػػد هسػػني عبػػد الجميػػؿ ،التعاقػػد الخػػارجي لمقيػػاـ بالمراجعػػة الداخميػػة أهػػد
االتجاى ػػات الهدي ػػػة ف ػػي المراجعػ ػػة ة د ارسػ ػػة تهميمي ػػة ة ،مجمػػػة البهػ ػ ث التجاريػػػة ،كميػػػة
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التجارة ،جامعة الزقازيؽ ،جمي رية مصر العربية ،المجمػد رقػـ  ،22العػدد  ،1ص 218
– .224

 .39الصػػهف ،عبػػد الفتػػاح مهمػػد

الس ػ افيري ،فتهػػي رزؽ ،الرقابػػة المراجعػػة الداخميػػة( ،

 ،) 2004الدار الجامعية ،جمي رية مصر العربية .

 .40هػ ػػها ي ،بي ػ ػ مي مهمػ ػػد

المميجػ ػػي ،رهػػػا اب ػ ػراىيـ (  ،) 2011د ارسػػػة مقارنػػػة لػ ػػنظـ

اله كمة المؤسسية لمجامعات في كؿ مػف جنػ ب أفريقيػا زمبػاب ي اامكانيػة اإلفػادة منيػا

ف ػػي مص ػػر ،الم ػػؤتمر العمم ػػي التاسػ ػ عش ػػر لمجمعي ػػة المصػ ػرية لمتربي ػػة المقارن ػػة اإلدارة
التعمميمية ( التعميـ التنمية البشرية في د ؿ قارة أفريقيا ) ،جمي رية مصر العربية ،ص

. 117 – 41

 .41شػػرؼ،ىناء سػػمير مصػػباح (  ،) 2015اق ػ تطبيػػؽ نظػػـ اله كمػػة مع قػػات ذلػػؾ فػػي
الجامع ػػات الفمس ػػطينية م ػػف جي ػػة نظ ػػر عم ػػداء الكمي ػػات رؤس ػػاء اسقس ػػاـ ف ػػي اله ػػفة
الػربية ،رسالة ماجستير غير منش رة ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف .

 .42الشيا ي ،صػالح أهمػد مهمػد ،) 2014 ( ،أ ػر تطػ ير أنشػطة المراجعػة الداخميػة عمػى
جػ ػ دة التق ػػارير المالي ػػة بتطبي ػػؽ نظ ػػـ تخط ػػيط مػ ػ ارد المنش ػػأة (  ،) ERPمجم ػػة التج ػػارة
التم يؿ ،كمية التجارة ،جامعة طنطا ،جمي رية مصر العربية ،العدد . 2

 .43الشخش ػ ػػير ،آالء مهمػ ػ ػ د تيس ػ ػػير (  ،) 2015اله كم ػ ػػة الجامعي ػ ػػة أ رى ػ ػػا عم ػ ػػى اسداء
المنظمػ ػػي( د ارسػ ػػة تطبيقيػ ػػة فػ ػػي الجامعػ ػػات العامػ ػػة الفمسػ ػػطينية ) ،رسػ ػػالة دكت ػ ػ راة غيػ ػػر

منش رة ،جامعة العم ـ اإلسالمية العالمية ،قسـ اإلدارة ،المممكة اسردنية الياشمية .

 .44العشما ي ،مهمد عبد الفتػاح ،) 2006 ( ،التػدقيؽ الػداخمي فػي إطػار ه كمػة الشػركات
نػد ة ه كمػة الشػركات العامػة الخاصػة مػف أجػؿ االصػالح االقتصػادي الييكمػي -

المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،جمي رية مصر العربية. 340 – 247 ،

 .45العشػػما ي ،مهمػػد عبػػدالفتاح (  ،) 2009آليػػات ه كمػػة الخ ازنػػة العامػػة رقػػة عمػػؿ
مقدمػػة فػػي أعمػػاؿ ممتقيػػات ( اله كمػػة اإلصػػالح المػػالي اإلداري )  -المنظمػػة العربيػػة

لمتنمية اإلدارية  -مصر. 84 -1 ،

 .46عب ػػد ال ػػرهمف ،عب ػػد ال ػػرهمف عب ػػد ا  ،عم ػػي ،ص ػػالح هام ػػد مهم ػػد : ) 2014 (،ال ػػد ر
الهػ ػػديث لممراجعػ ػػة الداخميػ ػػة فػ ػػي زيػ ػػادة فاعميػ ػػة إدارة المخػ ػػاطر ة د ارسػ ػػة ميدانيػ ػػة عمػ ػػى

المصػ ػػارؼ الس ػ ػ دانية ة مجمػ ػػة البه ػ ػ ث التجاريػ ػػة المعاص ػ ػرة ( كميػ ػػة التجػ ػػارة – جامعػ ػػة
س ىاج) – جمي رية مصر العربية – المجمد  – 28العدد . 1
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 .47عبػػد المجيػػد ،مهمػػد ،المفي ػ ـ الهػػديث لمرقابػػة الداخميػػة : ) 2009 ( ،أعمػػاؿ مػػؤتمرات
اإلدارة الرشػػيدة اإلصػػالح اإلداري المػػالي ،المنظمػػة العربيػػة لمتنميػػة اإلداريػػة ،جمي ريػػة

مصر العربية .

 .48العرينػي ،منػػاؿ بنػػت عبػػد العزيػػز بػػف عمػػي (  ،) 2014اقػ تطبيػػؽ اله كمػػة مػػف جيػػة
نظػر أعهػػاء الييئتػػيف اإلداريػػة اسكاديميػػة العػػامميف فػػي جامعػػة اإلمػػاـ مهمػػد بػػف سػػع د

اإلسالمية ،المجمة الد لية المتخصصة ،المجمد  ،3العدد 12ص . 148-114

 .49نصر ،عمي عبد ال ىاب ،شػهاتة ،السػيد شػهاتة ) 2006 ( ،الرقابػة المراجعػة الداخميػة
الهدي ػػة – فػػي بيئػػة تكنم جيػػا المعم مػػات ع لمػػة أسػ اؽ المػػاؿ (ال اقػ
الجامعية جمي رية مصر العربية – اإلسكندرية .

المسػػتقبؿ) الػػدار

 .50عيسى ،كريمة بابا ،)2014(،ة أ ر فعالية التدقيؽ الداخمي في ه كمة الشركات ة دراسة
عمػػى عينػػة مػػف شػػركات مسػػاىمة فػػي الج ازئػػر ة رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منش ػ رة ،جامعػػة

قاصدي مرباح ،كمية العم ـ االقتصادية التجارية عم ـ التيسير.

 .51عػ ػػزت ،أهمػػػد (  ،) 2009مفي ػ ػ ـ ه كمػ ػػة الجامعػ ػػات الػػ ػػرض منيػػػا سػػػبؿ تطبيقيػ ػػا،
المكتبة العامة لقهايا ااصدارات هق ؽ اإلنساف ،القاىرة ،جمي رية مصر العربية .

 .52غادر ،مهمد ياسيف (  ،) 2012مهددات اله كمة معاييرىا ،المػؤتمر العممػي الػد لي،
ع لمػػة اإلدارة فػػي عصػػر المعرفػػة  17-15ديسػػمبر  ،2012جامع ػة الجنػػاف ،ط ػرابمس،

لبناف.

 .53الفرمػػا ي ،ائػػؿ يهيػػي عبػػد الهميػػد السػػيد (  ،) 2014ة د ر معػػايير المراجعػػة الداخميػػة
الد ليػػة فػػي تفعيػػؿ عمميػػة المراجعػػة الداخميػػة فػػي ه ػ ء اس ػػر الفعػػاؿ لمه كمػػةة ،المجمػػة

العمميػ ػػة لمد ارسػ ػػات التجاريػ ػػة البيئيػ ػػة ،جمي ريػ ػػة مصػ ػػر العربيػ ػػة ،المجمػ ػػد  ،5العػ ػػدد ،2
ص.404-385

 .54الفػ ػ ػ ار ،اس ػ ػػماعيؿ ص ػ ػػالح (  ،) 2013اله كم ػ ػػة مفي م ػ ػػا بع ػ ػػض ط ػ ػػرؽ تطبيقي ػ ػػا ف ػ ػػي
الجامعات ،رقة عممية مقدمة إلى رشة عمؿ بعن اف ة ه كمة مؤسسات التعمػيـ لعػالي،
ىئية االعتماد الج دة لمؤسسات التعميـ العالي الخميس  2013/3/28ص . 73-1

 .55الفػ ػ از ،نجػ ػ ى بن ػػت مفػ ػ ز مفي ػػز ( ) 2015اقػ ػ تطبي ػػؽ مب ػػادئ اله كم ػػة الرش ػػيدة ف ػػي
جامعػػات منطقػػة مك ػػة المكرمػػة مػػف جي ػػة نظػػر القيػػادات اسكاديمي ػػة ة تص ػ ر مقت ػػرح ة

رسالة دكت راة غير منش رة ،قسـ الػدارة الترب ية ،كمية التربية ،جامعة أـ القػرى ،المممكػة
العربية السع دية .
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 .56الكن ػػزي ،ص ػػابر ت ػػاج الس ػػر مهم ػػد :) 2015 ( ،ه كم ػػة الش ػػركات أ رى ػػا عم ػػى الرقاب ػػة
البيئيػػة :د ارسػػة تطبيقيػػة عمػػى شػػركة السػػكر السػ دانية مجمػػة اسكاديميػػة اسمريكيػػة العربيػػة

لمعم ـ التكن ل جيا ( أماراباؾ )  -ال اليات المتهدة اسمريكية  ,مج ،6ع. 18

 .57مت لي ،أهمد زكي هسيف ،) 2015 ( ،استخداـ التكامؿ بيف أسم بي المهاسبة المرنة (
 ) LAالسػجالت المفت هػة (  ) OBAفػي تطػ ير الػد ر االسػتراتيجي لممراجعػة الداخميػػة
بيدؼ إهافة قيمة لممنشاة م دراسة استطالعية ،المجمة العممية لالقتصاد التجارة .

 .58اإلماـ ،أهمد ي سؼ مهمد ،بدر الديف ،فار ؽ أهمد ،فتح الػرهمف ،الهسػف منصػ ر (
) 2015ةد ر المراجعػػة فػػي تهسػػيف كفػػاءة

فعاليػػة صػػناديؽ االسػػت مار بػػالتطبيؽ عمػػى

بنؾ االست مار المالية ،مجمة العم ـ االقتصادية  ،جامعة الس داف لمعم ـ،
– كمية الدراسات التجارية ،المجمد  ،16العدد .1

التكن ل جيػا

 .59مهمد ،عبد ال ىاب م سى الجعمي (  ،)2015د ر آليات ه كمة الشركات الداخمية في

التقمي ػػؿ مػ ػػف ممارسػ ػػات المهاس ػػبة اإلبداعيػ ػػة ،مجم ػػة ال قاف ػػة التنميػػػة ،جامعػ ػػة الج ػ ػ ؼ،

المممكة العربية السع دية ،العدد ال امف التسع ف ،ص . 74-30

 .60مهمد ،اإلماـ أهمد ي سؼ

أهمػد ،بػدر الػديف فػار ؽ

( )2015د ر المراجعػػة فػػي تهسػػيف كفػػاءة

منصػ ر ،فػتح الػرهمف الهسػف

فعاليػػة صػػناديؽ االسػػت مار بػػالتطبيؽ عمػػى

بن ػ ػػؾ االس ػ ػػت مار الم ػ ػػالي (مجم ػ ػػة العمػ ػ ػ ـ االقتص ػ ػػادية  ،جامع ػ ػػة السػ ػ ػ داف لمعمػ ػ ػ ـ ،

التكن ل جيا – كمية الدراسات التجارية ،المجمد  ،16العدد . ،1

 .61مهمػػد ،هػػاكـ مهس ػف (  ،) 2008ه ػ ابط آليػػات اله كمػػة فػػي المؤسسػػات الجامعيػػة،
المػػؤتمر العربػػي ال ػػاني ةالجامعػػات العربيػػة تهػػديات طم ػ ح ة ،المنظمػػة العربيػػة لمتنميػػة

اإلدارية ،المممكة المػربية .

 .62مسػ ػػعد ،مهيػ ػػي مهمػ ػػد (  ،) 2014د ر آليػ ػػات اله كمػ ػػة فػ ػػي مكافهػ ػػة الفسػ ػػاد المػ ػػالي
اإلداري مػ ػ اإلش ػػارة لم هػ ػ ف ػػي مص ػػر ،مجم ػػة البهػ ػ ث القان ني ػػة االقتص ػػادية ،كمي ػػة

الهق ؽ ،جامعة المنص رة ،جمي رية مصر العربية ،العدد  ،55ص . 575- 500

 .63المشعؿ ،خالد بف عبد الرهمف بف عبد العزيز (  ) 2010اله كمة االقتصادية المفػاىيـ

السياسػات ،المجمػة المصػرية لمد ارسػات التجاريػػة ،جمي ريػة مصػػر العربيػة ،المجمػػد ،34

العدد . 619 – 595 ،2

 .64المميج ػػي ،ره ػػا إبػ ػراىيـ (  ،) 2013الهري ػػة االكاديمي ػػة لعهػ ػ ىيئ ػػة الت ػػدريس م ػػدخؿ
له كمة الجامعات المصرية ،المؤتمر العممػي العربػي السػادس اس ؿ لمجمعيػة المصػرية
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سص ػ ؿ التربيػػة بالتعػػا ف م ػ كميػػة التربيػػة ببنيػػا بعن ػ اف  :التعمػػيـ آفػػاؽ مػػا بعػػد ػ رات

الربي العربي ،المجمد  ،2ص . 1365 -1338

 .65نجػ ػػـ ،بػ ػػاف فيػ ػػؽ ،)2013(،ة الػ ػػد ر التكػ ػػاممي لمتػ ػػدقيؽ الػ ػػداخمي فػ ػػي فاعميػ ػػة ال ػ ػػتهكـ
المؤسس ػػي ة د ارس ػػة اس ػػتطالعية ف ػػي عين ػػة م ػػف المص ػػارؼ الش ػػركات العراقي ػػة ة مجم ػػة

االقتصاد الخميجي ،العدد . 24

 .66ناصػ ػػر الػ ػػديف ،يعق ػ ػ ب عػ ػػادؿ (  ) 2012ة إطػ ػػار نظػ ػػري مقتػ ػػرح له كمػ ػػة الجامعػ ػػات
مؤش ػرات تطبيقيػػا فػػي ه ػ ء متطمبػػات الج ػ دة الشػػاممة ة رقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى ممتقػػى

اإلصالح المجتمعي ،ىيئة اإلغا ة اسردنية ،عماف ،اسردف. 24/3/2012 ،

 .67نػ ػ ري ،بتػ ػ ؿ مهم ػػد ،س ػػمماف ،عم ػػي خم ػػؼ (  ) 2011ه كم ػػة الش ػػركات د رى ػػا ف ػػي
تخفػػيض مشػػاكؿ نظريػػة ال كالػػة ،الممتقػػى الػػد لي ه ػ ؿ اإلبػػداع التػييػػر التنظيمػػي فػػي

المنظمات الهدي ة،دراسة تهميػؿ تجػارب طنيػة د ليػة كميػة العمػ ـ االقتصػادية عمػ ـ
التسيير ،جامعة دهمب البميدة ،الجزائر ،العدد  4ص .186 -170
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املالحـــل

ملحق رقم ( ) 1
أسماء محكمي الدراسة

م

أسماء المحكمين

المنصب الوظيفي

الدرجة العممية

الجامعة

1

جبر ابراىيـ الداع ر

أستاذ دكت ر

مهاهر بقسـ المهاسبة

جامعة اسزىر  -غزة

2

عمي عبد ا شاىيف

أستاذ دكت ر

مساعد نائب الرئيس لمشؤ ف اإلدارية المالية

الجامعة اإلسالمية

3

همدي شهدة زعرب

أستاذ دكت ر

مهاهر بقسـ المهاسبة

الجامعة االسالمية

4

صبري مشتيى

أستاذ مشارؾ

رئيس قسـ المهاسبة – فرع غزة

جامعة القدس المفت هة

5

جميؿ النجار

أستاذ مساعد

مههر بقسـ المهاسبة -فرع الشماؿ

جامعة القدس المفت هة

6

عماد اسماعيؿ نش اف

أستاذ مساعد

مدير فرع ال سطى

جامعة القدس المفت هة

7

اسكندر مهم د نش اف

أستاذ مساعد

مهاهر بقسـ المهاسبة

جامعة اسقصى
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( ممحق رقم ) 2
طمب تحكيم اإلستبانة

عناية الدكتور  ______________________ /حفظو اهلل
تحية طيبة وبعد،،،،
الموضوع  /تحكيم استبيان بحث عممي لمحصول عمى درجة الماجستير
يق ـ الباهث بإجراء دراسة عمى الجامعات الفمسطينية بعن اف ( تفعيؿ د ر المراجعة الداخميػة فػي
ه ء متطمبات ه كمة الجامعات ) .
لكػػي تهقػػؽ الد ارسػػة أىػػداؼ البهػػث بشػػكؿ هقيقػػي خاصػػة فػػي قيػػاس متػيراتيػػا بالشػػكؿ العممػػي
الػػذي ينسػػجـ م ػ فرهػػياتيا ،كػػاف البػػد أف يػػتـ تهكػػيـ اإلسػػتبانة لم صػ ؿ إلػػى أداة فعالػػة سػػميمة
لمقياس .
نظ ار لخبرتكـ ال اسعة في مجاؿ البهث العممي فإنو يشرفني أف يق ـ ههرتكـ بتهكيميا .
يتقػػدـ الباهػػث بالشػػكر لسػػيادتكـ نظيػػر تعػػا نكـ المخمػص

قػػتكـ ال مػػيف لمم افقػػة عمػػى التهكػػيـ،

ذلؾ خدمة لطالب العمـ تعزي از لمجاالت البهث العممي في فمسطيف .

وتفضموا بقبول فائق االحترام
الباحث
فايز أحمد حسين نشوان
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 مالحظة  /في حال موافقة سيادتكم عمى تحكيم اإلستبانة يرجى تعبئة ىذا الجزءاالسم

المنصب الوظيفي

الدرجة العممية

الجامعة

توصيات الباحث :
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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جامعـــــــة األزىـــــــــــــــــــــــر بغــــــــــــــــــــــزة

عمـادة الدراسات العميـا

كميــة االقتصـــــــــــاد والعمـــــــوم اإلداريـــة
ماجســــــــــــــــــــتير المحاســــــــــــــــــــــــــــبة
استبيان
عزيزي المجيب
تحية طيبة وبعد،،،
يق ـ الباهث بإجراء دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية بعن اف -:

" تفعيل دور المراجعة الداخمية في ضوء متطمبات حوكمة الجامعات "
"Activating the role of internal audit in the light
"of the requirements of universities governance
وذلأأك كبحأأث أكأأاديمل لمتطلبأأات الحصأأول علأأس درجأأة الماجسأأتير فأأل المحاسأأبة ،ونظأأرا
لخبرتكم العلمية والعملية فل هذا المجال ،فإنه يشرفنل مساهمتكم فل هذه الدراسة وذلك مأ
خالل إجابتكم علس هذا االستبيا  ،علما ب صأحة نتائجأه تعتمأد بدرجأة كبيأرة علأس صأحة
إجابتك ،وستساعد الباحث للوصول إلس نتائج سليمة ودقيقة تعزز البحث العلمل فل فلسطي
.
ويتقدم الباحث بالشكر الجزيل لسيادتكم لتعاونكم البنأا إلتمأام هأذه الدراسأة ،كمأا يككأد
ب إجابتكم ستستخدم ألغراض البحث العلمل فقط .
تفهم ا بقب ؿ فائؽ االهتراـ
الباحث
فايز أحمد حسين نشوان
جوال15997777412 /

047

الجزء األول :

يق ـ الباهث بتعريؼ المجيب بشكؿ مختصر سىـ مفردات الدراسة كالتالي :

المراجعة الداخمية : Internal audit

أنيا نشاط مستقؿ

م هػ عي يقػدـ تأكيػدات

خػدمات استشػارية بيػدؼ إهػافة قيمػة لممؤسسػة

تهس ػػيف عممياتي ػػا ،يس ػػاعدىا النش ػػاط ف ػػي تهقي ػػؽ أى ػػداؼ المؤسس ػػة م ػػف خ ػػالؿ إتب ػػاع أس ػػم ب
منيجي

منظـ لتقييـ

( حوكمة الجامعات )

تهسيف فعالية عمميات اله كمة

إدارة المخاطر الرقابة .

universities governance

أني ػػا مجم ع ػػة المع ػػايير نظ ػػـ الجػ ػ دة التمي ػػز الت ػػي تهك ػػـ أداء الجامع ػػات ،بم ػػا يهق ػػؽ س ػػالمة
الت جي ػػات ،ص ػػهة التصػ ػرفات ،ن ازى ػػة الس ػػم كيات ،بم ػػا يه ػػمف تهقي ػػؽ الش ػػفافية المس ػػاءلة
المشاركة مف قبؿ جمي اسطراؼ ،تػميػب مصػمهة الجامعػة عمػى المصػالح الفرديػة ،بمػا يػؤدي

إلى تط ير اسداء هماية مصالح جمي اسطراؼ ذات العالقة المباشرة غير المباشرة بالجامعة
ىػػي تقػ ـ عمػػى تطبيػػؽ القػ انيف التشػريعات

معػػايير التميػػز عمػػى كػػؿ مك نػػات الجامعػػة عمػػى

أساس مف الشفافية المساءلة الشػراكة ،بمػا يهقػؽ مصػمهتيا همايػة مصػالح كػؿ مػف لػو عالقػة

بيا .
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الجزء الثاني  :البيانات العامة ( يرجى وضع عالمة واضحة عمى اإلجابات المناسبة لك )
 .1المســمى الــوظيفي  :رئيس/مساعد رئيس
نائب رئيس/مساعد نائب

 .2طبيعـــــــــة العمـــــــــل  :إداري

 عميد/مساعد عميد
مدير/رئيس قسـ
 أكاديمي مكمؼ بأعماؿ إدارية

 .3المؤىــــــل العممــــــي  :دكت ارة

 ماجستير

 بكال ريس فأقؿ

 .4سنوات الخبرة
أقؿ مف  5سن ات

 – 5أقؿ مف  10سن ات

 – 10أقؿ مف  15سنة

 15سنة فأك ر

 .5الجامعة   :القدس المفتوحة
 األقصى

 األزىر

 فمسطين
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 اإلسالمية

ثانيا :المراجعة الداخمية
يرجى وضع عالمة( × ) في الخانة التي ترونيا مناسبة :
موافق بشدةً

موافق

1
2

يق ـ المراجعػ ف الػداخمي ف بالتأكػد مػف التػزاـ الجامعػة بقػان ف التعمػيـ العػالي الفمسػطيني
بأنظمة اارشادات تعميمات ىيئات ازرة التعميـ العالي الفمسطينية.

يق ػ ـ المراجع ػ ف الػػداخمي ف بالتأكػػد مػػف الت ػزاـ الجامعػػة ببنػػاء ىيكميػػا التنظيمػػي م اكبػػة
لت جياتيا اإلستراتيجية عمى أساس النظاـ اسساس .

3

يق ـ المراجع ف الداخمي ف بالتأكد مف اهتراـ هق ؽ الطمبة اسكاديمييف اإلدارييف.

4

يق ـ المراجع ف الداخمي ف بالتأكد مف تمتػ الجامعػة بالقػدر الكػافي مػف اسػتقالليتيا فػي
رسـ سياسياتيا

5
6

ه خططيا ت جياتيا اإلستراتيجية.

يق ػ ـ المراجع ػ ف الػػداخمي ف بالتأكػػد مػػف الت ػزاـ الجامعػػة باإلفصػػاح الكػػافي عػػف ق ائميػػا
المالية.
يق ػ ػ ـ المراجع ػ ػ ف الػ ػػداخمي ف بالتأكػ ػػد مػ ػػف الت ػ ػزاـ الجامعػ ػػة بم ارعػ ػػاة هق ػ ػ ؽ متطمبػ ػػات
أصهاب المصالح عند إعداد الم ائح الق اعد اسنظمة الخاصة بالجامعة.

المحور الثاني  :ىل يتم تعيين عناصر فنية داخل إدارة المراجعة الداخمية في الجامعات.
1

يت افر لدى المراجع ف الداخمي ف المعرفة الخبرة عف أداء الجامعة التشػيمي .

2

يت افر لدى المراجع ف الػداخمي ف القػدرة عمػى تقيػيـ معػايير التشػػيؿ الم هػ عة ااعػداد

3

يمتمػؾ المراجعػ ف الػداخمي ف القػدرة الكفػاءة عمػى تهديػد أ جػو الهػعؼ القصػ ر فػي

4
5
6

تفسير عممي م ؽ في أي غم ض ليذه المعايير.

نظـ الرقابة الداخمية ااعداد الت صيات الالزمة بتصهيهيا أ تػييرىا.
يمتمػؾ المراجعػ ف الػداخمي ف القػدرة الكفػاءة عمػى

تهديػد اسنشػطة اسك ػر عرهػة

لمخالفة الق انيف العامة الم ائح التنظيمية .
يتػ افر لػػدى المراجعػ ف الػػداخمي ف القػػدرة الالزمػػة التػػي تمكػػنيـ مػف اكتشػػاؼ الػػػش
التالعب التهريؼ في الق ائـ المالية .
يمتمػػؾ المراجع ػ ف الػػداخمي ف القػػدرة عمػػى فيػػـ الػػد رة المسػػتندية الماليػػة اإلداريػػة التػػي
تعزز إ بات العمميات الهص ؿ عمى اسدلة الكافية التي تؤيد نتائج المراجعة .

7

يت افر لدى المراجع ف الداخمي ف القدرة عمى التعبير اإلبالغ فف إيصاؿ المعم مات

8

يتػ ػ افر ل ػػدى المراجعػ ػ ف ال ػػداخمي ف الق ػػدرة عم ػػى التقري ػػر ع ػػف نت ػػائج أعم ػػاؿ المراجع ػػة
الداخمية

المتابعػة لمتأكػد مػف اتخػاذ اإلجػراءات الصػهيهة المطم بػة عمػى هػ ء نتػائج

المراجعة .
المحور الثالث  :ىل ىناك تأىيل عممي وعممي ألفراد المراجعة الداخمية في الجامعات .
1

يت لى مياـ هدة المراجعة الداخمية مسئ ؿ متفرغ يك ف مف القيادات اإلدارية.

2

يت ػ فر فػػي الم ػراجعيف الػػداخمييف التأىيػػؿ العممػػي العممػػي فػػي مجػػاؿ المراجعػػة الماليػػة
اإلدارية.
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محايد

المحور األول  :ىل يتم إدراج مراجعة االلتزام بحوكمة الجامعات ضمن برنامج المراجعة الداخمية في الجامعات.

غير موافق

الرقم

غير موافق بشدة

فقرات الدراسة

موافق بشدةً

الند ات المؤتمرات العممية التي مف شأنيا تهسيف قدرتيـ عمى أداء أعماليـ.
يمتمػػؾ المراجع ػ ف الػػداخمي ف الفيػػـ الكامػػؿ لممبػػادئ اإلداريػػة مػػا يسػػمح بتهديػػد أسػػباب
طبيعة أية انهرافات عف الخطط المعايير الم ه عية.

6

يعمؿ المراجع ف الداخمي ف عمى اكتساب شيادات مينية بيػدؼ زيػادة فاعميػة المراجعػة
الداخمية.

7

يمتمؾ المراجع ف الداخمي ف المعرفة الكافية بمعايير المراجعة الداخمية الد لية.

8

ينفػػذ المراجع ػ ف الػػداخمي ف أعمػػاؿ المراجعػػة الداخميػػة بب ػرامج مراجعػػة ذات كفػػاءة دقػػة

9
10
11

عالييف.
يت افر لػدى المػراجعيف الػداخمييف اإللمػاـ بػالعم ـ السػم كية كيفيػة التعامػؿ مػ العػامميف
في الجامعة.
يت ػ فر فػػي الم ػراجعيف الػػداخمييف القػػدرة عمػػى فيػػـ أسػػاليب العينػػات اإلهصػػائية الختبػػار
مدى صهة دقة هسابات معينة نظ ار لكبر هجـ العمميات.
يمت ػ ػػزـ المراجعػ ػ ػ ف ال ػ ػػداخمي ف بمع ػ ػػايير اسداء المين ػ ػػي م ا ي ػ ػػؽ الش ػ ػػرؼ المعم م ػ ػػات
الميارات التخصصات الالزمة النجاز مياـ المراجعة الداخمية.

المحور الرابع  :ىل ىناك شفافية في التقارير المالية واإلدارية لمجامعات .
1

تق ـ الجامعة بإدراج كافة اإليرادات المصر فات همف ق ائميا المالية.

2

ت ػػدرج الجامع ػػة كاف ػػة العق ب ػػات التج ػػا زات ه ػػد المخ ػػالفيف ه ػػمف تقاريرى ػػا المالي ػػة
اإلدارية.

3

تفصح الجامعة عف كافة المكافآت اله افز العال ات همف تقاريرىا المالية.

4

تفصح الجامعة عف ج انب الفائض العجز في الميزانية همف التقارير المالية.

5

تفصػػح الجامعػػة عػػف مصػػادر التم يػػؿ المػػنح المسػػاعدات التػػي تتمقاىػػا هػػمف الق ػ ائـ
المالية.

6

تفصح الجامعة عف كافة أنشطتيا المالية غير المالية همف التقارير المالية.

7

تفصح الجامعة عف كافة الترقيات ل كػاديمييف اإلداريػيف فػؽ معػايير الجامعػة هػمف

8
9
10

تقاريرىا اإلدارية أ نشراتيا ااعالناتيا الد رية.

تفصػػح الجامعػػة عػػف تقيػػيـ مسػػت اىا اسكػػاديمي مسػػت ى ىيئػػة التػػدريس هػػمف تقاريرىػػا

اإلدارية.
تفص ػػح الجامع ػػة ع ػػف ط ػػرؽ تعي ػػيف رئ ػػيس الجامع ػػة العم ػػداء رؤس ػػاء اسقس ػػاـ ه ػػمف
تقاريرىا اإلدارية.
تق ـ الجامعة بإدراج كافة المعم مات عف مجمس اسمناء مجمس الجامعػة فػي التقػارير
اإلدارية .
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موافق

يهصػ ػػؿ المراجع ػ ػ ف الػ ػػداخمي ف عمػ ػػى ب ػ ػرامج التػ ػػدريب الالزمػ ػػة هه ػ ػ ر رش العمػ ػػؿ

محايد

5

الداخمية فقا ل سس المعايير المنظمة لذلؾ.

غير موافق

4

يت ػ ػ فر لػ ػػدى المراجع ػ ػ ف الػ ػػداخمي ف المعرفػ ػػة الكافيػ ػػة الخب ػ ػرة الالزمػ ػػة سداء المراجعػ ػػة

غير موافق بشدة

الرقم
3

فقرات الدراسة

ثالثا  :الحوكمة الجامعية

يرجى ه عالمة( × ) في الخانة التي تر نيا مناسبة :
موافق بشدة

لم ائح اسنظمة التي تنظـ عمؿ الجامعات .
2
3

تمتزـ الجامعة بأنظمة تعميمات ىيئات ازرة التعميـ العالي الفمسطينية م ؿ مجمس
التعميـ العالي

ىيئة االعتماد الج دة مجمس البهث العممي .

اسىداؼ اسغراض البرامج اسنشطة الخطط اإلستراتيجية لمجامعة اههة متناسقة
معمنة في كؿ ائقيا .

4

ي جد مؤشرات قياس لمدى تهقؽ أىداؼ الجامعة برامجيا خططيا أنشطتيا .

5

تخصص الجامعة م ارد كافية ( المالية البشرية التقنية) لتهقيؽ أىدافيا.

6

تق ـ الجامعة بالمراجعة الد رية لرسالتيا أىدافيا اإلستراتيجية .

7

تشرؾ الجامعة مجمس اسمناء مجمس الجامعة ىيئة التدريس الطمبة المجتم
المهمي في صياغة رسائميا أىدافيا العامة برامجيا أنشطتيا .

8

يبذؿ مجمس اسمناء جيدا عاليا في إدارة الجامعة استراتيجيا .

9

تعكس إستراتيجية الجامعة اهتياجات ذ ي المصالح في المجتم الفمسطيني.

10

تساىـ إستراتيجية الجامعة في تط ير المناىج الدراسية بما يتالءـ المعايير العالمية .

البعد الثاني :توجيات اإلدارة .
1
2
3

تت افر أسس ق اعد مهددة اههة لتعييف رئيس الجامعة ن ابو العمداء المدراء
رؤساء اسقساـ.
تمتزـ الجامعة بمعايير آليات اههة في تشكيؿ مجمس اسمناء مجالسيا المختمفة
فقاً لمنظاـ الداخمي.
تق ـ الجامعة ببناء ىياكميا التنظيمية م اكبة لت جياتيا اإلستراتيجية عمى أساس النظاـ
اسساسي لمجامعة.

4

تق ـ الجامعة بتعييف الك ادر البشرية هسب أسس معايير د لية هسب هاجتيا.

5

تق ـ الجامعة بتطبيؽ كافة الق انيف اإلجراءات عمى المعامميف بيا د ف تمييز.

6

تدرج الجامعة م اصفات كؿ ظيفة في أنظمتيا تعميماتيا.

7

تق ـ الجامعة بمعاممة كؿ الطمبة هسب اسنظمة الق انيف التعميمات.

8

يتـ تقييـ أداء اسكاديمييف اإلدارييف فقاً لمؤشرات اههة عادلة م ه عية.

البعد الثالث :االستقاللية .
1

تتمت الجامعة بشخصيتيا المستقمة عف الجامعات اسخرى في رسـ سياساتيا ت جياتيا
اإلستراتيجية.

2

تق ـ الجامعة بإدارة كافة م اردىا المالية البشرية باستقاللية تامة.

3

ت فر الجامعة المعم مات التي تساعد العامميف في االطالع عمى اسداء المالي
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موافق

1

تمتزـ الجامعة بقان ف التعميـ العالي الفمسطيني رقـ ( )11لسنة  1998باإلهافة

محايد

البعد األول  :وضوح السياق والرسالة واألىداف لمجامعة .

غير موافق

الرقم

غير موافق بشدة

فقرات الدراسة

موافق بشدة

5

لمجامعة االستقالؿ التاـ في تهديد عدد الطالب المقب ليف معايير القب ؿ في كؿ
تخصص.

6

تمتمؾ الجامعة االستقالؿ في عقد المؤتمرات الند ات أنشطة البهث العممي.

7

تهدد الجامعة المكافآت الممن هة لرئيس الجامعة العمداء رؤساء اسقساـ المدراء

8
9

مدى مطابقتيا لمق انيف التشريعات.
تمتمؾ الجامعة االستقاللية التامة في إجراءات الت ظيؼ تهديد ال ه القان ني
لمم ظفيف.
تمارس الجامعة التخطيط المالي سنشطتيا م تطبيؽ تكن ل جيا المعم مات ذلؾ فؽ
أد ات مناسبة.

10

تت افؽ اإلجراءات المهاسبية في الجامعة م المعايير المهاسبية الد لية.

11

يتمت العامم ف بالدائرة المالية بمست ى عاؿ مف المينية الكفاءة.

12

تعد الجامعة م ازناتيا المالية بشكؿ كفؤ م ممارسة الرقابة عمى اسنشطة المالية.

البعد الرابع  :المساءلة .
1

تمتزـ الجامعة بتطبيؽ المراجعة الداخمية د ف قي د أ هػ ط.

2

تطبؽ الجامعة نظاماً لممساءلة عمى المست ييف الفردي الجماعي.

3

يشارؾ مم م ف عف المعنييف في الجامعة أصهاب المصالح في ه ق اعد
المساءلة.

4

تفصح الجامعة عف ميزانيتيا تقدـ تقارير ه ؿ أ جو اإلنفاؽ اإليرادات لدييا.

5
6

ت فر الجامعة نظاماً لتمقي مقترهات منتسبي الجامعة شك اىـ التعامؿ معيا.
ت فر الجامعة نظاماً لإلعالـ باسنظمة التعميمات المنظمة لمعمؿ بالجامعة

7

ت ظؼ الجامعة اسنظمة التعميمات بما يهقؽ فاعمية اسداء.

8

ي جد تكافؤ بيف الصالهيات الممن هة لمعامميف المسؤ لية عف نتائج أعماليـ.

9

تتدرج العق بات هد المخالفيف في الجامعة هسب ن ع المخالفات.

10

تمزـ الجامعة العامميف بتقديـ تفسيرات لق ارراتيـ المخالفة لمنظاـ.

11

ت فر الجامعة المعم مات الالزمة ل طراؼ المختمفة عبر م قعيا االلكتر ني.

12

تؤمف اإلدارة بهؽ المجتم الخارجي ذي العالقة في مراقبة أداء الجامعة.

13

تمتزـ الجامعة بتدقيؽ هساباتيا مف خالؿ مدقؽ قان ني خارجي معتمد.

14

تمتزـ الجامعة بمتطمبات المسؤ لية االجتماعية تجاه البيئة المجتم .

15

تجري الجامعة تقييما ذاتيا د ريا سدائيا بج انبو المختمفة.

البعد الخامس  :المشاركة في صنع القرار.
1

تق ـ الجامعة بمشاركة ال هدات اإلدارية كافة عند ه الخطة اإلستراتيجية.

2

يشارؾ مم م ف عف إدارة الجامعة العمادات في ه ق اعد صرؼ الميزانية.

053

موافق

4

تهدد الجامعة الرس ـ الدراسية هسب أنظمتيا.

محايد

اإلداري.

غير موافق

الرقم

غير موافق بشدة

فقرات الدراسة

موافق بشدة

5

خطط التط ير.
تسمح مجالس الجامعة المختمفة بمناقشة الق اررات الصادرة عنيا إلجراء التعديالت
المناسبة.

6

تق ـ الجامعة بإشراؾ خريجييا في عممية صن بعض الق اررات لػرض تط ير عمميا.

7

تشرؾ الجامعة أصهاب المصالح في إعداد التشريعات الق انيف الخاصة بالجامعات.

8

تعطي إدارة الجامعة اىتماـ كبير لتقييـ أداء عه ىيئة التدريس مف قبؿ الطمبة.

9

تفسح الجامعة المجاؿ لمطمبة أف يم م ا في بعض مف مجالسيا اسكاديمية النقابية.

م بالع شكري تقديري الىتمامكـ تعا نكـ معي
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موافق

4

تشرؾ الجامعة مم ميف مف المجتم المهمي اسكاديمييف اإلدارييف الطمبة في ه

محايد

3

تشكؿ الجامعة لجاف عمؿ مشتركة بيف إداراتيا أقساميا لتفعيؿ مبدأ العمؿ الجماعي.

غير موافق

الرقم

غير موافق بشدة

فقرات الدراسة

