
  Alazemi and Bin Hasan, (2022). دور بیئة و أنشطة الرقابة الداخلیة في تحسین أداء ألجمعیات التعاونیة في دولة الكویت. International Journal of Business Society, 6 (3), 
1-4 

1 
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.03.83 
2600-8254/Â© 2018 All rights reserved by IJO-BS. 
 

 
 

 دور بیئة و أنشطة الرقابة الداخلیة في تحسین أداء ألجمعیات التعاونیة في دولة الكویت  
Faisal M M M GH Alazemi1; Aznan Bin Hasan2 
 

1Institute Of Islamic Banking and Finance, IIUM, Malaysia,Email: (ifaislq8@gmail.com) 
2Institute Of Islamic Banking and Finance, IIUM, Malaysia,Email: (haznan@iium.edu.my) 
  

 

 
 

 المقدمة . 1

لیھا وتنفیذھا بھدف  ساھم التحدیث وعولمة االقتصاد والمنافسة في البیئة التنظیمیة في تولید الحاجة إلى تصمیم مختلف انشطة الرقابة الداخلیة والموافقة ع  
الرئیسیة أغراض إدارة األعمال   . وفقًا لما ذكره )A Kassem et al., 2020(ضمان السلوك المنظم للشركات قدر اإلمكان ، حیث یعد ھذا أحد العوامل 

Abbaszadeh et al. (2019(  ء ھي من خالل تحسین انشطة الرقابة الداخلیة ، حیث تُظھر فإن الطریقة المناسبة لمواجھة بیئة األعمال الجدیدة وتحسین االدا
د بكفاءة وفعالیة ، المنظمات االستجابة والقدرة على التكیف مع التغییرات .إن الفھم الصحیح النشطة الرقابة الداخلیة ھو عامل رئیسي بھدف استخدام الموار

. لذلك ، یُنظر إلى أنھ یجب أن یكون لدى جمیع الشركات )Abdo et al., 2021(  در واالحتیالوتقلیل الخسائر الناتجة عن أسباب مختلفة مثل االنحرافات والھ
إلداریة. كذلك ممارسة أنشطة الرقابة التي تسمح باالستخدام الفعال للموارد  رقابة داخلیة كافیة ، ألنھ بفضل إدارتھا الصحیحة ، یمكن أیًضا تقییم جودة المھمة ا

بالتنفیذ السلیم لألنشطة. وأنشطة اإلدارة التنظیمیة المناسبة. في ھذا الصدد تعد إجراءات الرقابة ھي مجموعة من التعلیمات أو اإلرشادات أو الوسائل التي تسمح  
ا ضمان معقول بأن االستثمار الذي یتم إدارتھ مع مراعاة مبادئ الكفاءة والفعالیة واالقتصاد ، لذلك من الضروري من الضروري أن یكون لدى الشركات حالیً 

 أن یكون لدى الشركات انشطة رقابیة متكاملة.

دد أقسام مسؤولیة كل شخص ویوفر في الشركة ، من الضروري تحدید ما یتم القیام بھ. كیف ، من ، متى وما ھو الناتج ھي خطوات أساسیة لنجاحھ ، ألنھ یح
لعمل ، كما رأینا مزیدًا من الوضوح حول كیفیة إضافة قیمة في مركزھم ، وكذلك تحلیل المخاطر التي قد تتدخل. في عملیاتھا ، مما یؤثر على تحقیق أھداف ا

ویتحقق ذلك من خالل تكامل نظام رقابة داخلي یتم من خاللھ تحدید السیاسات واإلجراءات    ودخول الحیاة الطبیعیة الجدیدة.  Covid-19الیوم مع تطور جائحة  
ارد الشركة ؛ من والتوصیف الوظیفي ومؤشرات األداء ، مع األخذ في االعتبار المخاطر التي یتعرض لھا نشاطنا ، وبالتالي إنشاء إدارة مناسبة. وتحسین مو

 ل منع المخاطر التي تحول دون تحقیق األھداف واالستراتیجیات ، وبدالً من ذلك دعم تطویرھا. أج

 األدب  مراجعة2. 

ي بعض األحیان ال یزال من الشائع أن نجد أن العدید من الشركات تتخذ قرارات العمل بناًء على افتراضات أو حدس. على الرغم من أن ھذا یمكن أن ینجح ف 
. للحفاظ )Akisik and Gal, 2017(  یمكن أن یقوض حسن سیر العمل واتخاذ القرارات التي ال تكون دائًما األفضل من أجل إنتاجیة وربحیة العمل، إال أنھ  

حدید في ترتیب كل على شيء ما تحت السیطرة ھو التأثیر على شيء ما للحصول على النتیجة المرجوة. في إدارة األعمال ، تتمثل أھداف الرقابة الداخلیة بالت
تعمل كما ھو متوقع. إذا كنت ال تزال في ھذا الوقت ال تملك رقابة أعمال داخلیة ، فأنت  وجعلھا    المؤسسةمجال من المجاالت واألنشطة التي تشكل جزًءا من  

یسمح إجراء رقابة داخلیة جیدة لألعمال   .الشركةفي الوقت المناسب لمعرفة سبب أھمیتھا وما ھي األنواع الموجودة من أجل إجراء التعدیالت الالزمة في  
د اإلداریة لتحقیق التوازن واالستقرار المالي الذي یزید من إنتاجیة المنظمة. باإلضافة إلى ذلك ، إذا تم تجھیز كل منطقة التجاریة باستخدام أفضل لجمیع الموار

ة التي  ل األخطاء البشریداخلیة للعمل بالممارسات الجیدة والتكنولوجیا المناسبة ، یصبح اتخاذ القرار أسرع وأكثر كفاءة. وبنفس الطریقة ، فھو یساعد على تقلی
 یمكن أن تكلف خسائر مالیة أو تأخیر أو منع تحقیق أھداف الشركة. 

 :)Aksoy et al., 2021( أھداف الرقابة الداخلیة للشركات. بادئ ذي بدء ، تنقسم الرقابة الداخلیة إلى ثالثة أنواع من األھداف

 كفاءة وفعالیة العملیات ویرتبطون مباشرة بأداء الشركة وربحیتھا. األھداف التشغیلیة. إنھم یسعون إلى  .1
 األھداف المالیة. یحتفظون بالبیانات المالیة من أجل التمتع بالتوازن المالي والسعي لتجنب الخسائر أو التزویر أو االحتیال. .2
 والقواعد واألحكام واللوائح التي یجب على الشركة االمتثال لھا.  أھداف االمتثال. تركز ھذه األھداف على القضیة القانونیة ؛ أي االمتثال للقوانین .3

 :)Al-Shammari et al., 2022( معًا ، یقومون بالوظائف التالیة
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دولة   في  التعاونیة  للجمعیات  المالي  االداء  في تحسین  الداخلیة  بیئة وانشطة والرقابة  اثر  لتقصي  الحالیة  الدراسة  ھدفت 
في    الكویت.   الكویت  دولة  في  والمنتشرة  التعاونیة  الجمعیات  فروع  جمیع  من  الدراسة  مجتمع  الستة تكون  المحافظات 
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 االلتزام بالسیاسات الداخلیة المعمول بھا.ضمان  .1
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یة التي یجب دمجھا حتى تعمل بشكل  بمجرد فھم أھداف الرقابة الداخلیة ، دعنا نتعرف أكثر على ھیكلھا وجمیع تلك العناصر والجوانب الحیو  .5

 صحیح. 

سین االداء المالي للمنظمة من خالل زیادة فعالیة بیئة الرقابة، إلى ان بیئة الرقابة تؤثر بشكل ھام وایجابي على تح  )Ashfaq et al. (2021توصلت دراسة  
لمراجعة، وزیادة وقت  وأن تطبیق بیئة الرقابة مناسبة یكون لھا جانب آخر وھو التكلفة المحتملة لتطبیق ھذه البیئة، التي من أھم مظاھرھا وقت تخطیط إضافي ل

راءات، وتكلفة توظیف مستشارین، والتوقف المحتمل لعملیات عمیل المراجعة، والوقت اإلضافي  تدریب مراقب الحسابات، ووقت مراجعة إضافي ألداء اإلج
اإلجراءات الالزمة للتغلب لتنسیق أنشطة المراجعة مثل المالحظات غیر المتوقعة. كما بینت النتائج أن اإلدارة تقوم بتقییم مخاطر إعداد القوائم المالیة واتخاذ  

 إلى وجود تلك المخاطر، كما تقوم بتقدیر المخاطر المتعلقة بعملیة إعداد القوائم المالیة في ظل ظروف بیئة الرقابة التي یساعد وجودھا على األسباب التي تؤدي  
ظھرت ة. وأعلى تحقیق الفعالیة في مكونات ھیكل الرقابة الداخلیة األربع األخرى التي تتوقف أیضا على سیاسات وتصرفات مجلس اإلدارة وإدارة الشرك

داخلیة، وان إدارة  النتائج أھمیة اختیار موظفي الحسابات قبل أن یكون موظف رقابة داخلیة، وأنھ توجد دقة في تفویض العملیات واألنشطة لموظفي الرقابة ال
 یتم تقییم مخرجاتھا بشكل دوري الرقابة الداخلیة ترتبط باإلدارة العلیا مباشرة والتي بدورھا تنتھج سیاسات تسھم في تفعیل الرقابة الداخلیة التي 

رقابة داخلیة، یُعرف السیاق    اثر ایجابي بداللة احصائیة لبیئة الرقابة على تحسین االداء المالي للمؤسسات. بصفتھا  )Ayadi et al. (2019اظھرت دراسة  
داخل العملیات التنظیمیة  الذي تعمل فیھ المنظمات، كعملیة یتم من خاللھا تحدید أسلوب اإلدارة الذي ینبغي أن تدار بھ ، فھي تسمح باكتشاف المضایقات المحتملة  

. یشیر مصطلح التحكم ، بمعناه )Ayaz et al., 2021(  ة في البدایة، لتصبح مساعدة في اتخاذ القرار ، وبالتالي ضمان المالءمة االمتثال لألھداف المحدد 
المعاییر المحددة التي األوسع إلى "التحقق أو التفتیش أو اإلشراف أو التدخل" ، أي أنھ یتكون من التحقق مما إذا كانت بعض اإلجراءات تتماشى مع القواعد أو 

. من المھم أن تتمتع الشركات في أي )Baird and Su, 2018(  دارة النشاط االقتصادي والماليتحدد كیفیة القیام بذلك ؛ كل ھذه المفاھیم قابلة للتطبیق على إ
. ھناك العدید  )Bananuka et al., 2019(والتي تمارس وظیفة التحقق ، ولكنھا تُستخدم أیًضا كأداة تسھل اإلدارة اإلداریة    بیئة تعمل فیھا برقابة داخلیة فعالة ، 

ألھداف المقترحة في  من المعاییر والمفاھیم التي تتعلق بالرقابة الداخلیة وأھمیتھا داخل المنظمات ، حیث أنھ بھذه الطریقة سیكون من الممكن ضمان تحقیق ا 
 . البدایة وتقلیل المخاطر وتجنب اآلثار السلبیة

 المنھجیة  .3

انیة، الجھراء، تكون مجتمع الدراسة من جمیع فروع الجمعیات التعاونیة والمنتشرة في دولة الكویت في المحافظات الستة (العاصمة، حولي، األحمدي، الفرو
ارة الجمعیة والمراقبین الذین یتم فرعاً. وتم اختیار عینة الدراسة من المبحوثین من المدققین الداخلیین المعینین من قبل إد  60مبارك الكبیر)، والبالغ عددھا  

) استبانة 150حیث تم توزیع (  تعیینھم من قبل وزارة الشئون االجتماعیة والعمل بالجمعیة. وتم توزیع االستبانات على المجتمع كامالً وبطریقة المسح الشامل.
الفروع تم توزیع ثالثة استبانات لوجود أكثر من مدقق أو مراقب،   وبمعدل استبانتین في كل فرع من فروع الجمعیة (واحدة للمدقق واألخرى للمراقب) وبعض

  .وتم على ضوء الردود اعتماد وإخضاع االستبانات الصالحة للتحلیل والمناقشة

 Davilaو    ) Barros et al. (2021قام الباحث بتطویر وتصمیم استبانة بحیث تغطي جمیع فرضیات الدراسة، حیث تم إعداد استبانة الدراسة استناداً لدراسة  
et al. (2018( . 

وسنوات   االستبانة إلى قسمین، حیث تضمن القسم األول البیانات الشخصیة ألفراد عینة الدراسة والتي اشتملت على كل من: العمر، والمؤھل العلمي، وتم تقسیم  
 . الخبرة، والشھادات المھنیة، في حین تضمن القسم الثاني فقرات االستبانة والتي تشمل بیئة الرقابة، وأنشطة الرقابة، واداء الجمعیات

 النتائج. 4

%)، وھو ما یعد أمراً منطقیاً كون الموظفین العاملین  39.3) بواقع (سنة  45-36إلى أن أعلى فئة في متغیر العمر كانت لفئة (  1تشیر النتائج الواردة في الجدول  
خبرة عملیة كافیة حتى أصبحوا مدققي حسابات أو مراقبي في مھنتي مدقق الحسابات ومراقب الحسابات ھم غالباً من الفئة العمریة الكبیرة نسبیاً كونھم اكتسبوا  

%) وھو ما یعد منطقیاً كون فئة مدققي ومراقبي الحسابات 45.3سنة) ھي األعلى بواقع ( 15أقل من -10أما في متغیر سنوات الخبرة فقد كانت فئة (حسابات. 
سنة تقریباً یعد أمراً طبیعیاً. أما متغیر المؤھل التعلیمي    15إلى    10وبالتالي فإن وجود خبرة من  یحتاجون لسنوات طویلة نسبیاً من الخبرة للعمل في ھذا المجال،  

%) وھو أمر منطقي بحكم أن أفراد عینة الدراسة من مدققي ومراقبي الحسابات ھم في الغالب من حملة 64.0) بواقع (بكالوریوسكانت الفئة األعلى ھي (
%) وھي نسبة  40.7) وبواقع (ال یوجد( وفي متغیر الشھادات المھنیة فقد كانت الفئة األعلى ھي فئة    دید من المؤسسات والھیئات.الدرجة الجامعة األولى في الع

لى شھادات تعد مرتفعة جداً وتعكس حاجة ضروریة إلعادة النظر من قبل الجمعیات التعاونیة الكویتیة حول أھمیة حصول مدققي الحسابات في الجمعیات ع
%)، وھو ما یعد أمراً منطقیاً كون عینة 52.0) وبواقع (أما متغیر المسمى الوظیفي كانت الفئة األعلى ھي (مدقق حساباتبھدف تحسین جودة العمل.    مھنیة

قع مدقق حسابات ومراقب  الدراسة ھي مدققي الحسابات ومراقبي الحسابات لذلك كانت النسبة متقاربة بین الفئتین على اعتبار أن الباحث قام باختیار عینتھ بوا
ر حجم أعمال حسابات لكل فرع من فروع الجمعیات التعاونیة الكویتیة موضوع الدراسة، وفي بعض الفروع كان ھناك أكثر من مدقق حسابات داخلي تبعاً لكب

 لفرع عینة الدراسة.ھذا الفرع، كما أن بعض الفروع كان من نصیبھا أكثر من مراقب حسابات تبعاً لكبر حجم أعمال وأنشطة ھذا ا
 

 وصف أفراد عینة الدراسة من حیث البیانات الشخصیة : 1جدول 
 النسبة%  العدد  الفئة  المتغیر 

 العمر

 0.7 1 سنة فأقل  25
 28.7 43 سنة 26-35
 39.3 59 سنة 36-45
 25.3 38 سنة 46-55

 6 9 سنة فأكثر  56
 %100 150 المجموع 

 0.7 1 سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة 
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 النسبة%  العدد  الفئة  المتغیر 
 30.0 45 سنوات  10أقل من -5

 45.3 68 سنة  15أقل من -10
 24.0 36 سنة فأكثر  15

 %100 150 المجموع 

 المؤھل التعلیمي 

 - - دبلوم متوسط 
 64.0 96 بكالوریوس 
 32.0 48 دبلوم عالي 

 2.7 4 ماجستیر 
 1.3 2 دكتوراه 

 %100 150 المجموع 
 النسبة%  العدد  الفئة  المتغیر 

 الشھادات المھنیة 

CFA 29 19.3 
CISA 12 8.0 
CMA 40 26.7 
CPA 2 1.3 
CIA 6 4.0 

 40.7 61 ال یوجد 
 %100 150 المجموع 

 المسمى الوظیفي 
 52.0 78 مدقق حسابات 

 48.0 72 مراقب حسابات 
 %100 150 المجموع 

 التخصص العلمي 

 76.0 114 محاسبة 
 12.0 18 تمویل 

 6.0 9 علوم مالیة ومصرفیة 
 2.0 3 اقتصاد 

 4.0 6 إدارة مالیة 
 - - أخرى

 %100 150 المجموع 
اختبار ألفا كرونباخ.   من أجل الموثوقیة، استخدم الباحث اختباراً مشھوراً الختبار تناسق العناصر المستخدمة في االستبیانات لكل متغیر. االختبار الشھیر ھو

 وما فوق. 0.7یجب أن تكون القیم المقبولة لالختبار 
ساق داخلي كبیر بین عناصر البحث، حیث سجلت جمیع المتغیرات درجات أعلى  ، تكشف البیانات عن وجود ات2وفقًا للنتائج الموجودة في الجدول 

 الختبار ألفا كرونباخ. تظھر النتائج المتحصل علیھا أن قیم ألفا لمتغیرات الدراسة ھي كما یلي:  0.7من 
 عناصر. 10و تتمثل في  0.780. بیئة الرقابة = 1
 عناصر.  10و تتمثل في  0.767. أنشطة الرقابة = 2
 عنصر.  11و تتمثل في  0.786. المتغیر التابع (تحسین األداء المالي) = 3

 
 اختبار الموثوقیة : 2جدول 

 (الفا كرونباخ) نتائج ثبات مجاالت الدراسة المستقلة والتابعة 
 قیمة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات    المتغیرات الرقم 

 المتغیر المستقل 
 0.780 10 بیئة الرقابة  1
 0.767 10 الرقابة أنشطة  2

 0.786 11 المتغیر التابع (تحسین األداء المالي)
اختبار التأثیر المباشر   التأثیر المباشر ھو االختبار الذي یتم استخدامھ لمعرفة نوع العالقات بین المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع. في اإلحصاء، یسمى

القیم التي   3األداء المالي. یوضح الجدول التالي  أیًضا اختبار االرتباط. المتغیرات المستقلة ھي (أنشطة الرقابة، و بیئة الرقابة)، بینما المتغیر التابع ھو تحسین
 تكشف عن العالقات اإلیجابیة والھامة. 

 ، تم استخالص االستنتاجات التالیة: 3بناًء على الجدول 
حجم االثر  . توجد عالقة إیجابیة و ھامة ذات داللة احصائیة بین أنشطة الرقابة و تحسین األداء المالي للجمعیات التعاونیة في دولة الكویت، حیث 1
r = 0.043  والقیمةp value = 0.004. 
 rللجمعیات التعاونیة في دولة الكویت، حیث حجم االثر . توجد عالقة إیجابیة و ھامة ذات داللة احصائیة بین بیئة الرقابة و تحسین األداء المالي  2

 . p value = 0.000والقیمة  1.035 =
 

https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.03.83
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.03.83
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.03.83
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.03.83
https://ijo-bs.com/


  Alazemi and Bin Hasan, (2022). دور بیئة و أنشطة الرقابة الداخلیة في تحسین أداء ألجمعیات التعاونیة في دولة الكویت. International Journal of Business Society, 6 (3), 
1-4 

4 
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.03.83 
2600-8254/Â© 2018 All rights reserved by IJO-BS. 
 

 فرضیات  الاختبار  :3جدول 

االنحراف   حجم االثر  المسار
 المعیاري 

 T P Values قیمة
 

 0.004 2.464 0.03 0.043 تحسین األداء المالي   -أنشطة الرقابة <

 0.000 14.363 0.072 1.035 تحسین األداء المالي -<بیئة الرقابة 

 

 االستنتاجات  .5

 بناًء على ما تم التوصل إلیھ في تحلیل نتائج الدراسة، ومن العرض السابق لفصول الدراسة، تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتیة:  

%) من أفراد العینة ممن 40.7(وجود نقص واضح لدى أفراد عینة الدراسة فیما یتعلق بالشھادات المھنیة، حیث كانت ما نسبتھ أظھرت النتائج أن  .1
 . ال یحملون أیة شھادات مھنیة، وھي نسبة تعد مرتفعة جداً مقارنة بطبیعة عمل ھذه الفئة من مدققي الحسابات ومراقبي الحسابات

للجمعیات التعاونیة في دولة الكویت، وھو    بیئة الرقابة في تحسین األداء الماليل  مھم ذو داللة إحصائیة   دوروجود  من جھة أخرى أظھرت النتائج   .2
 ما أكده اختبار فرضیات الدراسة، وھذا األمر بدوره یعكس األھمیة الكبیرة التي تتمتع بھا بیئة الرقابة في ھذا الشأن. 

للجمعیات التعاونیة في دولة الكویت، وھو ما یؤكد   نشطة الرقابة في تحسین األداء الماليأل   مھم ذو داللة إحصائیة  دوركما أظھرت النتائج وجود   .3
 على أھمیة الدور الذي تقوم بھ أنشطة الرقابة في تحسین األداء المالي للجمعیات التعاونیة الكویتیة. 

للجمعیات التعاونیة في    تقییم المخاطر في تحسین األداء الماليل   مھم ذو داللة إحصائیة  ر، فقد أظھرت النتائج وجود دورأما فیما یتعلق بتقییم المخاط .4
ي للجمعیات  دولة الكویت، وھو ما یعكس األھمیة الكبیرة التي ترتبط بتقییم المخاطر، ومدى انعكاس ذلك على دور ھذا المتغیر في تحسین األداء المال

 الكویتیة.  التعاونیة
لنقص الواضح في حملة توصي ھذه الدراسة بضرورة قیام إدارات الجمعیات التعاونیة الكویتیة، بالتعاون مع كافة الجھات المعنیة بھذا الشأن، في تحلیل أسباب ا

المحاسبیة في الجمعیات التعاونیة الكویتیة، وفرض المزید من الشروط الشھادات المھنیة من مدققي ومراقبي الحسابات، نظراً لتأثیر ھذا األمر على جودة العملیة  
 . على ھذه الفئة من الموظفین بضرورة الحصول على شھادات مھنیة كمتطلب أساسي للعمل في ھذا المجال
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