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 الملخص
ون بين هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في البيئة الليبية من خالل التعرف على مستوى التعا

لجمع  المراجعين الخارجين والمراجعين الداخلين في الشركات الليبية, وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، ولقد تم استخدام االستبيان كأداة
منتظمة، البيانات، ولتحليل البيانات تم استخدام االنحدار المتعدد واالنحدار اللوجستي الترتيبي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن االجتماعات ال

ا المتغيرات توقيت العمل، أخطارات التزوير، التدريب، تمثل المتغيرات التي تؤثر في مستوى التعاون بين المراجعين الخارجين والداخلين، أم
خبرة المراجعين، تبادل التقارير، االتصاالت، خطة المراجعة ليس لها تأثير على مستوى التعاون بين المراجعين الخارجي والمراجعين 

 .الداخلين بالشركات الليبية
Summary 
This study aimed to test the relationship between external audit and internal audit in the Libyan 
environment by identifying the level of cooperation between the external auditors and the auditors 
of the Libyan companies, Following the descriptive analytical approach, and to collect the study 
data, the questionnaire was distributed to the sample of the study, The study found that 
(regular meetings, timing of work, fraud notifications, training) as these variables affect the level of 
cooperation between the external and internal auditors. The variables auditors' 
experience, exchange of reports, communications, audit plan have no impact on the level of 

cooperation between external auditors and auditors entering Libya companies 
 

 
 

 .  مقدمة: 1
إن ظهور المراجعة بشقيها الداخلية والخارجية وتطورهما جاء 
تبعا لتوسع المؤسسات وتشعب وظائفها، وزيادة درجة تعقيدها 
وتفرعها وانفصال الملكية عن اإلدارة وغيرها من التطورات 
االقتصادية، ولكل منهما أهدافها، مسؤولياتها، صالحياتها، 

والمبادئ تقة من القواعد ومنهاجيتها التنفيذية الخاصة بها المش
كما أن حدوث انهيار لبعض الشركات والمعايير التي تحكمها، 

على ضعف أنظمة الرقابة  وحدوث األزمات سلطت الضوء
، األمر الذي أدى إلى زيادة االهتمام بمهنة المراجعة الداخلية

مما دفع  ،بشقيها الداخلي والخارجي على المستوى الدولي
إلى إصدار مجموعه من  الهيئات والمنظمات المهتمة بهذا المجال

المعايير منها معايير المراجعة الخارجية الدولية، والمعايير 
الدولية للمراجعة الداخلية فيما بعد لالسترشاد بها في ممارسة 
المهنة في دول العالم المختلفة، وتتأثر مهنة المراجعة بشقيها 

رجي بمجموعة من العوامل والتي منها عالقة الداخلي والخا
المراجعة الخارجية بالمراجعة الداخلية، باعتبار أن هذه العالقة 
تزيد من فاعلية وإيجابية أداء عمل المراجعة، األمر الذي يتطلب 
دراسة العالقة بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي عند تنفيذ 

ا تكاملية، العالقة بينهمعملية المراجعة للوصول إلى أن تكون 
في عملية التعاون والتنسيق بين كل من التكامل بين عملهما ويك

ن األداء وتفعيل األداء من جهودهما، مما يساهم في تحسي
 الرقابي.

 هابين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ل العالقةإن 
، لما توفره من مزايا نعكاس إيجابي على حوكمة الشركاتا

اف داخل المؤسسة وخارجها، وذلك بتوفير معلومات لألطر
تفصيلية حقيقية لإلدارة تساعد على اتخاذ القرارات وخفض تكلفة 

 هاعملية المراجعة الخارجية باستبعاد ازدواجية العمل، كما أن

فر ألصحاب المصالح من خارج المؤسسة معلومات تتصف تو
ر بالقوائم المالية بالمصداقية والتي تعبر عن الواقع الفعلي للعناص

 مما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة.

 
 
 مشكلة الدراسة:. 2

تزايدت الحاجة إلى وجود عالقة تعاون بين المراجع الخارجي 
والمراجع الداخلي بسبب تزايد كل من مخاطر فهم المراجع 
الخارجي لبيئة الشركة محل المراجعة، ومخاطر األخطاء 

المقابل استفادة المراجع الداخلي من خبرة الجوهرية فيها، وفي 
تتناول  السابقة الدراساتاألمر الذي جعل  ،المراجع الخارجي

كما تم االهتمام  مختلفة،من عدة جوانب العالقة هذه موضوع 
أشارت  ، حيثالعالقةهذه بالعديد من العوامل ذات التأثير على 

اون بين إلى أن أهمية التكامل والتع (2011دراسة ابوسرعة )
الطرفين له دور في تحقيق الجودة والفعالية للطرفين وللمؤسسة، 
وذلك ألن المراجع الداخلي يمارس الرقابة السابقة والالحقة من 
خالل تواجده اليومي واطالعه على الخطط واللوائح وآلية 

كما تنفيذها، أما المراجع الخارجي فيمارس الرقابة الالحقة فقط. 
( أن تكامل المراجعة بين أداء المراجع 2018) Jabbarأشار 

: منهاالداخلي وأداء المراجع الخارجي يحقق العديد من الفوائد 
منع االزدواجية وتكرار العمل بين الطرفين، وبالتالي يوفر 
الطرفان المزيد من الوقت والجهود وتغطية أكثر شموالً لجميع 

سائد بأن أنشطة المؤسسة، وأن هذا التعاون حذر بسبب الرأي ال
المراجع الخارجي يسعى إلى اللحاق باألخطاء وبالتالي تعريض 

 المراجعة الداخلية للمساءلة.

2021يناير  21، ومتاحة على االنترنت بتاريخ 2021يناير  20، وقبلت بتاريخ 2021يناير  19، وروجعت بتاريخ 2020ديسمبر  9استلمت الورقة بتاريخ   
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( باختبار العالقة بين اثنين 2010) Saidinدراسة  قامتوقد 
من أليات حوكمة الشركات والمتمثلة في المراجعة الخارجية 
والمراجعة الداخلية، والعوامل المؤثرة في مدى اعتماد المراجع 
الخارجي على عمل المراجع الداخلي في بلدين مختلفين هما 

قة نتائج الدراسة إلى أن مستوى العال توصلتو ،إنجلترا وماليزيا
بين المراجعين الخارجيين والداخليين متوسط في ماليزيا بينما 

وفي جانب تقييم  كان مستوى هذه العالقة عاٍل في إنجلترا.
تصورات المراجعين الخارجيين بشأن المراجعة الداخلية وما إذا 

مع لخارجيون يتفقون على أن التنسيق كان المراجعون ا
ن المزايا، والعوامل التي المراجعين الداخليين يجلب العديد م

ينظر إليها المراجعون الخارجيون عادة قبل االعتماد على وظيفة 
 & Ramasawmyالمراجعة الداخلية، وأظهرت نتائج دراسة 

Ramen (2012 أن المراجعين الخارجيين ال يجتمعون مع )
المراجعين الداخليين بانتظام، ويمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى 

جعين الخارجيين لديهم إدراك ضعيف لموضوعية أن بعض المرا
المراجعين الداخليين واستقاللهم وأن العوامل التي أثبتت تأثيرها 
على اعتماد المراجعين الخارجيين على المراجع الداخلي تشمل 
الموضوعية والكفاءة وأداء العمل ومخاطر عمل العميل وعالقة 

 المراجعين الداخليين بلجنة المراجعة.
( إلى أن توافر معايير االستقاللية 2013مشتهي )ر وأشا 

والكفاءة وأداء العمل في مجال المراجع الداخلي يسهم إيجابا في 
زيادة درجة اعتماد المراجع الخارجي على أعمال المراجع 
الداخلي في بيئة األعمال الفلسطينية )قطاع غزة(، وأن مستوى 

المراجع الخارجي العالقة التعاونية واالتصال والتواصل بين 
( فقد 2015والداخلي كانت جيدة، أما دراسة لربش واشميله )

وجود قصور في بعض العوامل التي يمكن أن تكون أشارت ل
سبب إسهامات مهنة المراجعة الخارجية في تفعيل حوكمة 

والتي منها الحاجة إلى تقوية وتعزيز  في البيئة الليبية الشركات
 جي والمراجعة الداخلية.التعاون بين المراجع الخار

نظرا ألن مستوى العالقة ونوعها بين المراجعة الخارجية و
والمراجعة الداخلية تختلف من بيئة إلى أخرى، جاءت هذه 

مستوى العالقة بين المراجعة الخارجية  بهدف دراسةالدراسة 
 في البيئة الليبية. والداخلية

 أهداف الدراسة: . 3
على مستوى التعاون بين المراجعين تعرف تهدف هذه الدراسة لت

 الخارجيين والمراجعين الداخليين في البيئة الليبية

 أهمية الدراسة:.4 
تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تسلط الضوء على طبيعة العالقة 
بين المراجع الخارجي والمراجعة الداخلية في البيئة الليبية، مما 

فهم ينعكس إيجابياً على كل من المراجع الخارجي والداخلي في 
الرقابي وزيادة دعم الكفاءة المهنية  هذه العالقة، مما يعزز الدور

والمساعدة بوضع الخطط وبرامج المراجعة،  لكل من الطرفين
وبالتالي تقديم نتائج تخدم األطراف المستفيدة من عملية 

 .المراجعة
 

 . المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية:5
عرفت لجنة المفاهيم األساسية للمراجعة المنبثقة عن جمعية 

 AAA) American Accountingاألمريكيةالمحاسبة 
Association: المراجعة الخارجية بأنها "عملية منظمة لجمع )
على تأكيدات تتعلق بنتائج  -بشكل موضوعي -وتقييم أدلة إثبات 

وتصرفات وأحداث اقتصادية التي يرتبط بها الفرد أو التنظيم 
الذي يقوم بعمل تلك التأكيدات لتحديد مدى وجود تطابق بين تلك 

ائج إلى مستخدمي التأكيدات والمعايير المقررة وتوصيل النت
أي  ،(22ص 2009ك التأكيدات" )لطفي ،التقارير المتضمنة تل

الخارجية هي عملية منهجية موضوعية، والمتمثلة  أن المراجعة
في إعطاء صورة حقيقية وصادقة عن نتائج أعمال المؤسسة، 
وأن عملية تجميع وتقييم األدلة يمثل جوهر عملية المراجعة 

المراجع الخارجي إلبداء رأيه حول  واألساس الذي يعتمد عليه
عدالة القوائم المالية للمؤسسة، فاألدلة تستخدم للتحقق من مدى 
تطابق نتائج العمليات واألحداث االقتصادية التي حدثت وأثرت 

على نتائج عمليات المؤسسة ومركزها المالي، ويقوم المراجع 
يدة، بتوصيل نتائج أعمال المراجعة لألطراف المعنية والمستف

ويتحقق االتصال مع هذه األطراف من خالل التقرير الذي يعده 
المراجع في نهاية عملية المراجعة، والذي يقوم فيه بتقييم القوائم 
المالية المعدة من قبل اإلدارة في ضوء تماشيها مع المعايير 

 مبادئ المحاسبية المقبولة عموما.الموضوعة وهي ال
المرجعة الخارجية التي كان ظهرت المراجعة الداخلية بعد و

يقتصر دورها في بادئ األمر على المراجعة المحاسبية للتأكد من 
وقد تطورت صحة تسجيل العمليات وتسجيل األخطاء إن وجدت، 

تمثل نشاط مستقل وضمانا موضوعيا  في الوقت الحاضر لتصبح
ونشاط استشاري يهدف إلى إضافة قيمة وتحسين عمليات 

على تحقيق أهدافها من خالل إتباع برنامج المؤسسة ويساعدها 
المخاطر والحكم على  منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية إدارة

ولهذا فإن نشاط المراجعة الداخلية (، IIA, 2017)أداء اإلدارة 
نشاط داخل المؤسسة لخدمة اإلدارة وتقوم به إدارة داخل 

داة رقابية المؤسسة تسمى إدارة الراجعة الداخلية، حيث أنها أ
تساعد اإلدارة في متابعة ومراقبة كافة عمليات وأقسام وأنشطة 
المؤسسة ككل، ومخرجاتها متمثلة في التقرير الذي يقدم لمجلس 
اإلدارة أو لجان المجلس مباشرة والقائم بالمراجعة الداخلية هو 
موظف بالمؤسسة وهو مستقل فقط تنظيميا ويتحقق هذا االستقالل 

 .(2015ارة )كديدة، المراجعة الداخلية لمجلس اإلدبتبعية إدارة 
ويمكن القول بأن المراجعة الداخلية أصبحت تقوم على أسس 
حديثة في تقيم أنظمة الرقابة داخلية وتعتمد على المراجعة المبنية 
على المخاطر في تخطيط وتنفيذ أعمالها مراعاة في ذلك مبادئ 

عة الداخلية أكبر وإرشادات حوكمة الشركات، فأصبحت المراج
من كونها وظيفة لتصبح أداءه مهمة في إضافة قيمة للشركة من 

 التحسين المستمر ألنشطة الشركة. خالل
تأثير حوكمة الشركات على العالقة بين المراجعة الداخلية  1.5

 والخارجية:
إن العديد من جوانب عمل المراجع الداخلي تخدم عمل المراجع  

، من أجل ضمان الوضع األمثل هو التكاملذلك فإن الخارجي، ل
تغطية أشمل ألنشطة المؤسسة، وتجنب التكرار وازدواجية العمل 

 ,Jabba) وتقليل التكاليف والوقت الالزم ألداء المراجعة
ويجب أال ننسى أن المراجعة الداخلية والخارجية ال  (2018

 يتنافسان وال يتعارضان بل يكمل أحدهما االخر، وكالهما جزء
يشير مفهوم حوكمة الشركات من نظام حوكمة الشركات، حيث 

إلى العملية التي بموجبها "يتم تقدير، تنظيم، توجيه، تنسيق، 
ومراقبة أعمال المؤسسة بما يضمن االلتزام بأخالقيات وقواعد 
السلوك المهني الرشيد والتوازن في تحقيق مصالح كافة 

اتها وضمات األطراف المرتبطة بالمؤسسة لتعزيز إيراد
(، وتحتاج حوكمة 133، ص2010استمراريتها" )مزياني، 

الشركات إلى وسائل لضمان تطبيقها سواء داخل المؤسسة 
خرجها  المراجعة والمراجعة الداخلية، أوكمجلس اإلدارة ولجان 

ظم كالمراجع الخارجي، باإلضافة إلى القوانين واللوائح التي تن
حدد معهد المراجعين (، و2015عمل المؤسسات )شريقي، 

( Institute of Internal Auditors: IIAالداخليين )
عناصر الحوكمة الرئيسية بأربعة عناصر تتمثل في: مجلس 
اإلدارة ولجان المراجعة والمراجعة الداخلية والمراجعة 
الخارجية، وعندما تعمل جميع هذه العناصر مع بعضها وتكون 

ن إضمان استقاللية صحيحة فخطوط االتصال فيما بينها جيدا مع 
الرقابة الداخلية تكون قوية، وبالتالي فإن عملية إعداد التقارير تتم 
بموضوعية بالمحافظة على القيم واألخالف المهنية لجميع 

(، األمر الذي 2018عناصر الحوكمة )درهمون و خليفة، 
سيؤدي إلى التقليل من مخاطر الفساد داخل المؤسسة )مزياني، 

الوصول إلى حوكمة فعالة يحتاج إلى التنسيق (، ف2010
والتعاون بين عناصرها، لذلك فإن التنسيق والتعاون بين 
المراجعين الداخليين والخارجيين يؤثر في العالقة ويتأثر بها 
عناصر الحوكمة األخرى، حيث أن التنسيق والتعاون بين 

رة المراجعين يحتاج إلى دعم كل من لجنة المراجعة ومجلس اإلدا
لتوفير اتصاالت مفتوحة بين المراجعين الداخليين والخارجيين، 
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وأيضا تشجيع التغذية العكسية أثناء عملية االتصال، ومن 
الواضح أنه عندما يلتزم مجلس اإلدارة بتعزيز المراجعة الداخلية 
ومع وجود لجنة مراجعة فعالة في المؤسسة فإنه سيبعث ثقة 

ية المراجعين الداخليين، المراجعين الخارجين حول موضوع
وغياب مثل هذه البيئية يؤثر على التنسيق والتعاون بين 

 .(Endaya, 2014المراجعين )
 بين المراجعة الداخلية والخارجية: العالقة التكاملية 2.5

على الرغم من االختالفات بين كل من المراجعة الخارجية 
والمراجعة الداخلية، فإن المؤسسة بحاجة إلى تعاون فيما بينهما، 
حيث يؤدي التنسيق والتعاون بينهما إلى عمليات مراجعة تتسم 
بالكفاءة والفعالية، حيث ال يوجد ازدواج غير ضروري في 

ز على مهام أخرى غير الجهود ويمكن للمراجع الخارجي التركي
التي تطرق إليها المراجع الداخلي في تقديراته من جهة أخرى 
عندما ال يتم التنسيق  بالصورة الصحيحة، قد يقوم المراجعون 
الخارجيون بتكرار العمل المنجز من قبل المراجعين الداخليين، 
وهذا التكرار يتسبب في ارتفاع رسوم المراجعة الخارجية وال 

؛ Saidin, 2010رورة من فاعلية المراجعة )يزيد بالض
2013 ORegan, ويجب أن يكون هذا التعاون بين ،)

المراجعين لتقديم خدمة أفضل للمراجعة بكفاءة وفاعلية وإعطاء 
صورة واضحة للعمليات والمخاطر للمستفيدين من خدمات 

(، وينبغي أن يتم التعاون بين كل من ECIIA, 2013المراجعة )
الداخليين والمراجعين الخارجيين ومجلس اإلدارة في المراجعين 

الحصول على رؤية أكثر شموالً لألنشطة والمخاطر مع القضاء 
على مجاالت االزدواجية المحتملة، فيجب أن يكون التواصل 

 الجيد بين المراجعة الخارجية والداخلية، مفيًدا للمؤسسة.
( 2002( لسنة )Sarbanes-Oxley Actوقد أقر قانون )

عدم الجمع بين مهمة المراجعة الخارجية وتقديم خدمات 
استشارية لنفس المؤسسة، وجعل للجنة المراجعة أهمية كبيرة في 
عملية اإلشراف على وظيفة المراجعة الداخلية والتنسيق مع 
المراجع الخارجي، وتعد فضيحة شركة أنرون مثال لطبيعة 

لخارجية ولجنة العالقة بين المراجعة الداخلية والمراجعة ا
المراجعة، حيث يحتاج المراجعون الداخليون للمراجعين 
الخارجيون إلى رفع تقاريرهم إلى لجنة المراجعة بدال من رفعها 

(، وتظهر العالقة بين المراجعة الداخلية 2015لإلدارة )شريقي، 
والخارجية في إطار حوكمة الشركات من خالل العالقة التكاملية 

ان المراجع الخارجي االستفادة من نتائج أعمال بينهما، حيث بإمك
المراجع الداخلي إذا رأى أن أعمال المراجعة الداخلية  يمكن 
االعتماد عليها في اإلدالء برأيه فيما يتعلق بصحة ومصداقية 
المعلومات المحاسبية الظاهرة بالقوائم المالية، كما أنه بإمكان 

مراجعة بناء على المراجعة الداخلية إجراء بعض عمليات ال
مالحظات أدلى بها المراجع الخارجي في تقريره المتعلق 
بالمصادقة على القوائم المالية السنوية للمؤسسة )شريقي، 

2015.) 
 بين المراجعة الداخلية والخارجيةتعاون الوسائل الداعمة للإن 

تتحقق من خالل تضافر مجموعة من الجهود والوسائل المختلفة 
ها معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية التي تطرقت إلي

 والخارجية والتي تتمثل في أربعة وسائل هامة وهي:
: أن هذه الوسيلة إطالع كل منهما على أوراق عمل اآلخر -أ

تعتبر من أهم الوسائل المستخدمة في التنسيق والتكامل ما بين 
منهما عمل المراجع الداخلي والخارجي، فمن خاللها يستطيع كل 

معرفة مستوى الخبرة والمهارة التي يتمتع بها كل منهما، وكذا 
معرفة نطاق وأساليب، إجراءات كل طرف وعلى هذا األساس 
يقوم الطرفين بتنسيق عملهما وضمان التغطية الشاملة لكافة 
أنشطة المؤسسة، واتخاذ كل طرف قراراه بمدى اعتماده على 

يلة ال بد من حصول عمل اآلخر، ولضمان فعالية هذه الوس
 (.2018وتبادل برامج وأوراق عمل كل منهما )أنيسه، 

: اجتماعات دورية بين المراجع الخارجي والمراجع الداخلي -ب
( أن التواصل 610لقد أكد معيار المراجعة الخارجية رقم )

والتنسيق بين المراجع الخارجي والمراجعة الداخلية يكون فاعال 
ناقشات على فترات منتظمة طوال عندما تجرى اجتماعات وم

ووفقا لتوصيات المعهد فترة المراجعة الخارجية للمؤسسة، 
( فإن الوضع المثالي للعالقة يكون AIIالمراجعين الداخليين )

بوجود اجتماعات دورية بين المراجعين الخارجيين والداخليين 
لالستفادة من مهارتهم التكاملية، مجاالت الخبرة، وجهات النظر، 

كتساب فهم عميق لنطاق عمل المراجعة، وجدولة  األعمال ا
، دنى، وتوفير الوصول إلى التقاريرلتقليل التكرار إلى الحد األ

وتبادل أوراق العمل، والتقييم المشترك لمجاالت المخاطر في 
تحقيق الرقابة، وينبغي لألداة العليا ولجان المراجعة تنسيق بين 

وفاعلية عملية ادة الكفاءة المراجع الخارجي والداخلي لزي
 .(Avram, 2018)المراجعة الشاملة 

: تضمن هذه الوسيلة تبادل المعرفة والتقنيات والخبرات -ج
تحقيق االتصال والتنسيق الناجح بين المراجع الداخلي والخارجي 
وتكامل فعال بين أعمالهما وقد تنولت المعايير الدولية للممارسة 

ة بشكل صريح حول التنسيق بين المهنية للمراجعة الداخلي
المراجعين فعلى سبيل المثال أجاز معاير المراجعة الداخلي رقم 

( على تنسيق أنشطة وإبالغ المعلومات بين مجلس 2110)
اإلدارة والمراجين الخارجيين والداخلين بأنه هو أحد أهداف 

( 2050المراجعة الداخلية، وأيضا معيار المراجعة الداخلي رقم )
ا يشاركوكد أيضا على أن المراجعين الداخليين ينبغي أن فقد أ

لتغطية ل للوصول المعلومات مع المراجعين الخارجيين، وذلك
 ,Organالمناسبة لألعمال وتقليل االزدواجية في الجهود )

(، األمر الذي ينعكس إيجابيا على أهداف المؤسسة 2013
لمعرفة وضمان حسن سيرها واستمراريتها، ومن أمثلة تبادل ا

والخبرة بينهما التأكد من وجود اتصال بين المراجعين، حيث أن 
التواصل المنتظم والمفتوح بين المراجعين أمر ضروري لنجاح 
العالقة بينهما، فيجب على المراجعين إنشاء فهم مشترك حول 
توقيت وطبيعة االتصاالت، كما يمكن أن يكون هناك استعداد 

ا تنشا قضايا ذات االهتمام للتواصل بشكل أقل رسمية عندم
المشترك ويكون للجنة المراجعة دور كبير في تسهيل االتصاالت 

 .( Fowzia, 2010) وطبيعتها، لتسهيل التعاون بين الطرفين
( وسيله أخرى تعتبر 47، ص2107) ويضيف عبدالرحماني

هامة لتعزيز زيادة التكامل بين المراجع الداخلي والخارجي 
اعتماد كل  وتنسيق أعمالهما بصورة أكثر فاعلية، وزيادة درجة

والذي  الملف المشترك منهما على عمل اآلخر الذي يتمثل في:
سياسة وإجراءات الرقابة ، برامج وأوراق المراجعة :يحتوي على

التقارير التي تحتوي على نقاط الضعف والنظرات ، داخليةال
الرقابية التي يتم إعدادها من طرف كل من المراجعين الداخلين 

 والخارجين.

 منهجية الدراسة: . 6
تم االعتماد  كما ،تم بهذه الدراسة اتباع المنهج الوصفي التحليلي

على المعلومات الثانوية من خالل االطالع على الكتب 
والدوريات والدراسات السابقة واألبحاث التي تناولت موضوع 

كما تم االعتماد على ناء اإلطار النظري لهذه الدراسة، الدراسة لب
الذي صمم البيانات األولية والتي تم جمعها عن طريق االستبيان 

تم االعتماد على مجموعة من االختبارات الغرض. وليخدم هذا 
اإلحصائية والتي منها معامل االرتباط لتحديد درجة االرتباط بين 

المتعدد وأيضا تحليل  وتحليل االنحدارمتغيرات الدراسة، 
 الترتيبي الختبار فرضية الدراسة.االنحدار اللوجستي 

 مجتمع وعينة الدارسة: 1.6
اشتمل مجتمع الدراسة على فيئتن الفئة األولى اشتملت على 

والمراجعين الخارجيين التابعين مكاتب المراجعين الخارجيين، 
ديوان المحاسبة، أما الفئة الثانية فاشتملت على المراجعين ل

الداخليين بالشركات العامة والخاصة الليبية، ونظر لكبر حجم 
غرافية متباعدة، وأيضا مجتمع الدراسة وانتشاره في رقع ج

الظروف األمنية التي تمر بها البالد، األمر الذي معه يصعب  
الوصول إلى كل أفراد مجتمع الدراسة، مما أدى إلى اختيار عينة 
غير عشوائية من مجتمع الدارسة، حيث تم اختيار عينة غير 

في المنطقة  والداخلين  عشوائية من المراجعين الخارجيين
 .الغربية
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 :ة الدراسةأدا 2.6
من  هتصميم الذي تمد في جمع البيانات على االستبيان، تم االعتما

بقة والمتعلقة خالل االستعانة بما ورد في الدراسات السا
 االستبيان وقديعطي قوة ارتباط فقرات بمتغيرات الدراسة، مما 

وتضمن االستبيان على  تم استخدام مقياس ليكرث خماسي
 ثالث محاور رئيسية، وكانت محاور االستبيان كالتالي: 

خاص بالمعلومات العامة حول عينة الدراسة  المحور األول -
( فقرات تناولت المؤهل والتخصص العلمي 4وتكون من )

 والشهادات المهنية والخبرة الوظيفية.
( فقرة حول عالقة التعاون 17اشتمل على ) المحور الثاني -

بين المراجعين الخارجيين والداخلين، وهي تتمحور حول 
 المتغيرات الخاصة بنموذج األول بالدراسة، 

تم وضعة إلعطاء مساحة وحرية للمجيب  المحور الثالث -
إلضافة أي أراء أو بيانات حول العالقة بين المراجع 

 لبيئة الليبية.الخارجي والمراجع الداخلي في ا
وأيضا تم وضع فقرة توضح الرقم الهاتف والبريد اإللكتروني 
للباحث لتواصل في حالة وجود غموض قد يظهر لدى 

 المستجيب.
( استبيان على عينة الدراسة، وقد تم 120وقد تم توزيع عدد )

( وكانت كلها مكتملة %78( استبيان أي بنسبة )94استالم عدد )
 اإلجابات.

 رات صدق األداة وثباتها:اختبا 3.6
عرضها صدق االتساق البنائي لمحاور االستبيان من  استخدامتم 

على عدد من ذوي الخبرة واالختصاص لتحكيمه ألخذ 
مالحظاتهم حوله، وقد تم تعديل االستبيان بناء على هذه 

 استخدامتم ت إلى أن وصل إلى صيغته النهائية، كما المالحظا
( لتحديد درجة ثبات Alpha Cronbachكرونباخ ) ألفامعامل 
ويعد هذا المقياس جيداً إذا ما زادت قيمة ألفا كرونباخ عن ، األداء

وعـند تطبيـق هـذا االختبـار ، (2004( )أوما سيكاران، 60%)
على فقرات االستبيان القسم األول ُوجـد أن قيمة معامل 

(Alpha لجميع فقرات االستبيان )يدل (، وهو ما %90) تتجاوز
 على وجود اتساق داخلي .

 :الدراسةنموذج . 7
 متغيرات فرضية الدراسةيوضح نموذج الدراسة العالقة بين 

توجد عالقة تعاون بين المراجين الخارجيين والتي تنص على "
، كما هو مبين بالشكل والمراجعين الداخليين في البيئة الليبية"

 .(1رقم )
عالقة التعاون بين ب( بالمتغيرات الخاصة 1لشكل رقم )ا     

 المراجعين الخارجين والداخلين
 

 

صياغة هذه المتغيرات بهذا النموذج على شكل معادلة وتم 
رياضية لذلك فإن عملية اختبار الفرضية وتقدير نموذج الدراسة 
 يستند كمرحلة أولى إلى تحليل االنحدار المتعدد بطريقة المربعات

( على النحو OLS) Ordinary Least Square: الصغرى
 :التالي

COOP = b0 + b1 USEEXPERT + b2 INTER +  

b3 TRAIN + b4 COMM +b5 TIMING  + b6 NOTIFY  

+ b7 EAPLAN + b8 MEETING + e  
 

 حيث
 المراجعين بين التعاون مستوى

 )المتغير التابع في معادلة االنحدار(،
:COOP 

 USEEXPERT: المراجعين الداخليين، خبرة

 INTER: المراجعين، قبل من التقارير تبادل
 TRAIN: التدريب، مجال في التعاون

 عمليات نتائج وإبالغ مناقشة
 المراجعة،

:COMM 

 TIMING: بين المراجعين، العمل توقيت تنسيق
 االحتيال باكتشاف اإلخطار

 الهامة، واألحداث
:NOTIFY 

 المراجعة خطط إعداد في التنسيق
 الخارجية،

:EAPLAN 

 بين المنتظمة االجتماعات
 ،المراجعين

:MEETING 

 :0b المقطع الثابت لنموذج االنحدار،

معامالت االنحدار للمتغيرات 
 المستقلة،

:b1- b8 

 e : الخطأ العشوائي لنموذج االنحدار،
 

تم استخدام االنحدار اللوجيستي  الدراسةوأيضا الختبار فرضية 
الترتيبي كمرحلة ثانية، لزيادة تأكيد النتائج التي تم الحصول 
عليها من االنحدار المتعدد، وذلك نظراً الن المتغير التابع في 
نموذج الدراسة )مستوى التعاون بين المراجعين الخارجين 
والمراجعين الداخليين( متغير وصفي ترتيبي، تم قياسه على 
مقياس ليكرث خماسي، والذي يمكن اعتباره مقياس ترتيبي بدال 
من نطاق فاصل زمني كما هو مطلوب في تحليل االنحدار 
المتعدد،  وتم استخدام تحليل االنحدار اللوجستي الترتيبي بطريقة 

 Maximum Likelihood)االحتمال األعظم  
Estimation: MLE) :بشكل معادلة التالية 

α0 - b1 USEEXPERT - b2 INTER - b3 TRAIN –  
b4 COMM - b5 TIMING -         b6 NOTIFY -  b7 
EAPLAN –  b8 MEETING – e 

االتصال( التي تربط المتغيرات -وظيفة االرتباط )االرتباط 
المستقلة للنموذج الخطي. في هذه الحالة يكون اللوغاريتم 

 هو رقم وظيفة االتصال، j، حيثjθالطبيعي 
معامالت االنحدار  ثابت لكل وظيفة عن وظائف االرتباط،قيمة 

 من التقارير تبادل المراجعين الداخليين، خبرة استخدام الترتيبي،
 نتائج وإبالغ مناقشة ،التدريب مجال في التعاون المراجعين، قبل

 اإلخطار بين المراجعين، العمل توقيت تنسيق المراجعة، عمليات
 خطط إعداد في التنسيق الهامة، واألحداث االحتيال باكتشاف
الخطأ  المراجعين، بين المنتظمة االجتماعات الخارجية المراجعة

 العشوائي لنموذج االنحدار،
 . نتائج االختبارات اإلحصائية: 8

 وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة: 1.8
الجزء التالي وصف وتوزيع عينة العينة حسب الخصائص  يبين 

المتعلقة، بالمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة، 
والشهادات المهنية؛ وفيما يلي نستعرض التوزيع التكراري، 
 والتوزيع النسبي لخصائص المستجيبين وذلك على النحو التالي: 
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 :المؤهل العلمي .أ
اد العينة، يوضح الجدول رقم فيما يخص المؤهالت العلمية ألفر

عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي، ووجد أن  خصائص( 1)
أغلبية عينة الدراسة من حملة درجة البكالوريوس بنسبة 

( %11.7( من عدد مفردات العينة وأيضا ما نسبته )77.6%)
( من حملة %3.20من حملة شهادة الماجستير، وما نسبته )

سب تشير إلى ارتفاع في التأهيل شهادة الدكتوراه، وهذه الن
العلمي لعينة الدراسة، مما يمكنهم من اإلجابة على فقرات 

 االستبيان بشكل علمي موثوق.
 
 

 وصف خصائص عينة الدراسة حسب المؤهل ( 1جدول )

 
 :التخصص -ب

( وصف خصائص عينة الدراسة حسب 2)يوضح الجدول

( عن تخصهم %87.2التخصص العلمي، حيث بلغ ما نسبته )

محاسبة، وذلك نظرا لطبيعة عمل مهنة المراجعة سواء في 

مكاتب المراجعة الخارجية أو في أقسام المراجعة الداخلية 

بالشركات والتي تعتمد بالدرجة األولى على التخصص في مجال 

يزيد من درجة فهم المشاركين لفقرات  المحاسبة، وهذا مما

االستبيان واإلجابة عليها بأكثر دقة، وقد وجد أن عدد سبعة من 

أفراد عينة الدراسة بالمراجعين الخارجين يحملون تخصص إدارة 

أعمال واقتصاد، ويرجع ذلك أن لديهم رخص مزاولة مهنة 

دولة المراجعة الخارجية منذ فترة طويلة سابقة، قبل أن تشترط ال

الليبية في إصدار رخص لمزاولة مهنة المراجعة الخارجية أن 

يكون المتقدم للحصول عليها أن يتمتع بالشهادة العلمية في مجال 

 المحاسبة فقط. 

( وصف خصائص عينة الدراسة حسب التخصص 2)جدول 
 العلمي

 
 

 ج. الخبرة
نالحظ أن أفراد عينة الدراسة  (3بالنظر إلى نتائج جدول )

 ( من%36.2يملكون خبرة عملية عالية حيث نجد أن ما نسبته )
( 15إلى  11العملية من ) خبرتهم ممن هم الدراسة عينة أفراد

 ممن هم الدراسة عينة أفراد من (% 37.2) سنة وأن ما نسبته
 ارتفاع على يدل ( سنة وهذا15) عن العملية خبرتهم تزيد

 تتميز أن على يساعد المشاركين، مما لدى الخبرة مستوى
 .النتائج وسالمة تعزيز إلى يؤدي بدوره وهذا اإلجابات بدقه

 
 ( وصف خصائص عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة3جدول )

 

 :الشهادات المهنيةد. 
( خصائص عينة الدراسة حسب الشهادة 4يوضح الجدول )

المهنية المتحصل عليها المشاركين، وبالنظر إلى نتائج الجدول 
أفراد عينة الدراسة ال توجد لديهم شهادات مهنية بنسبة يتبين أن 

 ( من عدد أفراد عينة الدراسة وهذه النسبة تشير إلى أن82%)
 هناك ضعف في التدريب المهني.

 
 
 

 
( وصف خصائص عينة الدراسة حسب الشهادات 4جدول )

 المهنية المتحصلين عليها

 
 إلحصاءات الوصفية: ا 2.8

 Descriptiveاإلحصائيات الوصفية ) (5)يعرض الجدول رقم 
Statistics لمتغيرات نموذج الدراسة األول، وتشمل هذه )

والوسيط  (Meanاإلحصائيات كل من المتوسط الحسابي )
(Medianو )( االنحراف المعياريStd. Deviation )

( لعدد من Kurtosis( والتفرطح )Skewnessوااللتواء )
 عت بواسطة االستبيان.مشاهدة( جم 94المشاهدات تبلغ )

( على أن آراء 5حيث تشير النتائج الموضحة بالجدول رقم )

المستجيبين حول المتغيرات بنموذج الدراسة األول كانت كل 

اإلجابات حول المتغيرات متقاربة حيث تراوحت متوسطات 

( وهي أكثر من المنتصف على مقياس 3.35-2.72اإلجابة بين )

ر على قبول عام لدى أفراد العينة من خمس نقاط، وهذا ما يشي

حول مستوى التعاون بين المراجعين الخارجين والمراجعين 

الداخلين فهم يؤكدون أن خبرة المراجعين لها دور في مسألة 

( من مقياس 3.35التعاون بينهما إذ جاءت متوسط اإلجابة ب )

خمس نقاط وهي تحصلت على أعلى متوسط مقارنة بباقي 

(، وأما حول 0.98راف معياري بلغ )المتغيرات وبانح

االجتماعات المنتظمة التي تقام بين المراجعين الخارجين 

والداخلين فقد ظهرت نتائج متوسطات اإلجابات حول هذا المتغير 

( نقطة على مقياس من خمس نقاط لتشير 2.72بمتوسط بلغ )

على ضعف اإلجابات حول هذه النقطة، وهي أقل إجابة من بين 

ت، والجدير بالذكر أن االنحرافات المعيارية لجميع المتغيرا

( مما يدل على وجود 1.122-0.822المتغيرات تراوحت بين )

 اختالفات في اإلجابات حول المتغيرات

 ( اإلحصائيات الوصفية لمتغيرات نموذج الدراسة5جدول رقم )

 
تحليل االرتباط بين متغيرات نموذج الدراسة )مستوى  3.8

 المراجعين الخارجين والمراجعين الداخليين(:التعاون بين 

59



 2021 يناير، 17، العدد مجلة البحوث األكاديمية )العلوم التطبيقية(

 Spearman) نتائج معامل ارتباط (6)يوضح الجدول رقم 
Correlation قيس قوة االرتباط )التوافق( بين ي( والذي

ومن خالل االختبار اإلحصائي  (Ordinal)متغيرين ترتيبيين 

لقيمة معامل االرتباط يمكن إقرار أو عدم إقرار وجود عالقة 

  خطية ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة.

 

( الذي يوضح تحليل قوة واتجاه 6يالحظ من الجدول رقم )

العالقة الخطية بمعامل ارتباط )التوافيق( سبيرمان أن عالقة 

متغيرات الدراسة األول أغلبها جاءت متوسطة االرتباط بين 

وموجبة، فيما عدا تلك العالقة المتواجدة بين متغير تنسيق 

( والمتغير التابع التعاون بين TIMINGوتوقيت العمل )

( حيث جاءت مرتفعة بمعامل ارتباط يبلغ COOPالمراجعين )

(، األمر الذي يمكن من خالله استبعاد وجود مشكلة 0.703)

 االشتراك الخطي بين متغيرات الدراسة.

التحقق من عدم وجود مشكلة تعدد العالقات الخطية  4.8
(Multicolliniarity:لنموذج الدراسة ) 

عندما يتوافر في نماذج االنحدار عدة متغيرات مستقلة فإن من 
الضروري االعتقاد بوجود ارتباطات بين هذه المتغيرات، 

المشكلة بشكل دقيق وباستخدام وبالتالي هناك حاجة لتشخيص 
تبين عدم وجود ظاهرة  (VIFاختبار معامل تضخم التباين )

االشتراك الخطي في نموذج الدراسة األول كما هو مبين في 
 (.7)الجدول رقم 

التحقق من عدم وجود مشكلة تعدد العالقات  (7جدول رقم )
 الخطية لنموذج الدراسة

VIF Tolerance ةالمتغيرات المستقل  
1.437 0.696 EXPERIENCE 
1.656 0.604 INTER 
1.689 0.592 TRAIN 
2.348 0.426 COMM 
1.882 0.531 TIMING 
2.350 0.426 NOTIFY 
1.839 0.544 EAPLAN 
1.488 0.672 MEETING 

( بعيدة Toleranceوكما نالحظ أن قيم كل متغير في عمود )
االرتباطات عن الصفر وهذا يدل على عدم وجود مشكلة 

( يحدد قيمة التباين غير Toleranceالمتداخلة حيث أن مقياس )
المشترك على كل متغير، وكلما اقتربت قيمته من الصفر دل ذلك 

ونالحظ أن جميع وجود مشكلة الرتباطات المتداخلة،  على
، مما يشير إلى عدم وجود اشتراك 10( أقل من VIFمعامالت )

 خطي في النموذج.
وتحليل معنوية نموذج الدراسة لتقدير مستوى اختبار  5.8

 التعاون بين المراجعين:
المتغيرات المستقلة في النموذج األول والتي اشتملت  أثر الختبار
(، وتبادل التقارير EXPERIENCEخبرة المراجعين )على 

(، والتعاون في مجال التدريب INTERمن قبل المراجعين )
(TRAINومناقشة وإبالغ نتائج ع ،) مليات المراجعة
(COMM وتنسيق توقيت العمل بين المراجعين ،)
(TIMING واإلخطار باكتشاف االحتيال واألحداث الهامة ،)

(NOTIFY والتنسيق في إعداد خطط المراجعة الخارجية ،)
(EAPLAN واالجتماعات المنتظمة بين المراجعين ،)
(MEETING ( على المتغير التابع )مستوى التعاون بين

(، تم استخدام نوعين COOPجعين الداخليين والخارجيين )المرا
 من تحليل االنحدار للبيانات. 

نتائج تحليل االنحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى أوال: 
(OLS:) 

 
( إلى مستوى 8تشير النتائج والموضحة في الجدول رقم ) 

المقدر، والذي يختبر معنوية معادلة االنحدار  (F) معنوية اختبار
وهي أقل من  F-Sig= 0.000)حيث بلغت مستوى المعنوية )

( مما %5مستوى ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
يشير على أن معادلة االنحدار المقدرة لها معنوية في شرح 

 وتفسير سلوك المتغير التابع )مستوى التعاون بين المراجعين(.
( )القوة التفسيرية( 2Rوتشير النتائج أن قيمة معامل التحديد)

يتمتع بمعنوية إحصائية، حيث بلغت القوة التفسيرية لمعادلة 
( مساهمة %68( والتي تعبر على أن)0.68االنحدار )

المتغيرات المستقلة )التي تضمنها نموذج الدراسة( في التغير 
الحاصل في المتغير التابع )مستوى التعاون بين المراجعين(، 

الذي يأخذ في االعتبار الزيادة الحاصلة  (Rdjutedوأن معامل )
Adj-في درجات الحرية كما هو موضح في الجدول فقد بلغت )

= 0.65 2R وعلية فإن المتغيرات المستقلة استطاعت أن تفسر )
( فقط من التغير الحاصلة في المتغير التابع، %65ما نسبته)

 وامل أخرى ولم تدخل في النموذج.والباقي تعزي إلى ع
بطريقة االحتمال نتائج تحليل االنحدار اللوجستي الترتيبي : ثانيا

 (:MLSاألعظم )
على ( يعرض نتائج تحليل االنحدار المطبقة 9الجدول رقم )

"توجد عالقة النموذج القياسي المستخدم الختبار فرضية الدراسة 
تعاون بين المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين في 

 .البيئة الليبية"
 المستقلة: االجتماعاتحيث تشير النتائج إلى أن المتغيرات 

 تنسيق وتوقيت العمل بين المراجعين (MEETINGالمنتظمة )
(TIMING مناقشة وإبالغ نتائج أعمال المراجعة )
(COMM(التعاون في مجال التدريب ،)TRAIN هي )

المتغيرات المهمة والتي لها تأثير إيجابي عند مستوى معنوية 
(، حيث LOSهي تدعم نتائج معادلة االنحدار المقدرة )( و5%)

تشير إلى أن في حالة وجود برامج تدريبية يقدمها المراجعين 
الخارجين للمراجعين الداخلين يؤدي إلى زيادة مستوى التعاون 
بينهم، وأن عملية مناقشة وإبالغ النتائج حول العمليات التي يقوم 

ابي على مستوى التعاون بين يها المراجعين فيما بينهم أثر إيج
المراجعين، وأيضا متغير التنسيق والتوقيت في العمل بين 
المراجعين له أثر معنوي في مستوى التعاون بين المراجعين 
فعندما يكون هناك اهتمام بالتنسيق في توقيت العمل بين 
المراجعين سيعود ذلك باإليجابية في مستوى التعاون بين 

إلى ذلك االجتماعات فعندما يكون هناك المراجعين باإلضافة 
اجتماعات دورية ومنتظمة تعقد بين المراجعين الخارجين 
والداخلين لمناقشة أعمالهم  يؤدي ذلك إلى مزيد من مستوى 

 التعاون بين المراجعين الخارجين والداخلين،
تغيرات المستقلة: خبرة وأما باقي الم 

، (INTERالتقارير)(، وتبادل EXPERIENCE)المراجعين
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 ،(NOTIFYباكتشاف االحتيال واألحداث الهامة)وإخطار 
(، فقد أظهرت النتائج EAPLANوخطة المراجعة الخارجية )

)المتغير  المراجعين بين التعاون مستوىأنها ليس لها تأثير على 
  (.% 5التابع في معادلة االنحدار( عند مستوى معنوية )

 

 
 مناقشة النتائج: 9

هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين المراجعة هدفت 
الخارجية والمراجعة الداخلية في البيئية الليبية من خالل التعرف 
على مستوى التعاون بين المراجعين الخارجين والداخلين في 
الشركات الليبية، وتم اختبار فرضية الدراسة  )يوجد تعاون بين 

تخدام نموذج االنحدار والذي المراجعين الخارجين والداخلين( باس
اشتمل على ثمان متغيرات مستقلة تؤثر في مستوى التعاون، وقد 

( ونموذج OLSتم استخدام لنموذج االنحدار الخطي المتعدد )
االنحدار اللوجستي الترتيبي )وبالنظر إلى نتائج االنحدار 
اللوجستي الترتيبي  نستخلص أهم االستنتاجات والتفسيرات التي 

 توصل إليها: تم ال
النتائج المتعلقة حول مستوى التعاون بين المراجعين  1.9

 الخارجين والداخليين:
 أشارت نتائج الدراسة إلى اآلتي:

( ليس له تأثير على  مستوى IAEXP. أن متغير الخبرة )1
التعاون بين المراجعين الخارجين والداخلين، وهذه النتيجة ال 

لتي توصلت إلى أن الخبرة ( ا(Saidin,2010تتفق مع دراسة 
لدى المراجعين الداخليين العاملين بالسلطات المحلية بكل من 
إنجلترا وماليزيا لها تأثير على مستوى التعاون بين المراجعين 
الخارجين والداخلين، وقد تفسر هذه النتيجة على أن الخبرة لدى 

ات من المراجعين الداخلين في البيئة الليبية ما هي إال تراكم لسنو
العمل الروتيني بدون تطوير للكوادر البشرية ويدل ذلك ما جاءت 
به النتائج الديمغرافية لعينة الدارسة التي أشارت إلى افتقار 
المشاركين للشهادات والدوارات المهنية المتخصصة  في 

 المراجعة.
( بين المراجعين ليس له INTER. أن متغير تبادل التقارير )2

توى التعاون بين المراجعين الخارجين أثر معنوي على مس
والداخلين، بمعنى أن المراجعين الداخلين والخارجيين ليس لهم 
اهتمام في مجال تبادل التقارير بينهما، أي أن هناك ضعف في 
تبادل التقارير بين المراجعين الداخلين في الشركات الليبية 

ال يرتقي والمراجعين الخارجين، مما جعل قبول التقارير بينهما 
ألن يكون مؤثر في مجال التعاون، أو قد ال يتم إعداد تقرير 
بالشكل الذي يجعل من قبول هذه التقارير تكون ذو تأثير على 

 درجة التعاون.
( من قبل المراجع TRAIN. أن متغير توفر مجال التدريب )3

الخارجي للمراجعة الداخلية، له تأثير إيجابي في مستوى التعاون 
اجعين الخارجين والداخلين، نظرا للخبرة الميدانية التي بين المر

يتمتع بها المراجع الخارجي والتي تكون ذات فائدة للمراجع 
 الداخلي.

. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر معنوي موجب االتجاه 4
( على مستوى التعاون COMMلمتغير مناقشة وإبالغ النتائج )

يين، وهذا يفسر على أنه كلنا بين المراجعين الخارجين والداخل
كانت هناك إبالغ عن النتائج الهامة التي تحدث كلما كان أثر ذلك 
إيجابيا على مستوى التعاون بينهما. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

( على أن المراجعين الخارجين في 2013دراسة )مشتهي، 
جيد عن نتائج األعمال مع المراجعين  إبالغقطاع غزة لديهم 

( حيث توصلت 2017داخليين، وأيضا دراسة )خليدة وفاتح، ال
نتائج هذه الدراسة إلى أن المراجعة الداخلية ال بد لها من آليات 
تواصل مع أطراف الحكومة والذي من بينهم المراجع الخارجي 

 إلبالغه عن نتائج أعماله.
. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمتغير تنسيق 5

( على مستوى التعاون بين المراجعين TIMINGالعمل ) وتوقيت
الخارجين والداخلين، بمعنى أنه كلما كان هناك تنسيق في توقيت 
العمل بين المراجعين ألداء أعمالهم كلما كان هناك مستوى عال 
في التعاون بين المراجعين، وهذا ما أشار إليه معيار المراجعة 

رر المراجع الخارجي ( على أنه إذا ق610الخارجية رقم )
االستعانة بالمراجع الداخلي ال بد من أخد التنسيق وتوقيت العمل 

 في الحسبان.
. أشارت نتائج الدارسة إلى عدم وجود تأثير لمتغير اإلخطار 6

( على مستوى التعاون بين NOTETباكتشاف االحتيال )
( (Saidin, 2010المراجعين وهي النتيجة تتفق مع دراسة 

نتائجها إلى أن اكتشاف االحتيال من قبل أطراف  التي تشير
المراجعة الداخلية ال يؤثر في مستوى التعاون بينهم، واألمر قد 
يكون ناتج عن ضعف تشجيع اإلدارة أو لجنة المراجعة 

 للمراجعين الكتشاف االحتيال واإلبالغ عنه كل منهما اآلخر. 
على  (، ليس له تأثيرEPPAN. أن متغير خطة المراجعة )7

مستوى التعاون بين المراجعين، وهذه النتيجة ربما تكون سببها 
أن المراجعين الخارجين لديهم وقت قصير في أداء أعملهم مما 

 يجعله ال يلتزم بخطة المراجعة الموضوعة مسبقا.
( له اثر MEETING. أن متغير االجتماعات المنتظمة )8

المراجعين وهي معنوي موجب االتجاه على مستوى التعاون  بين 
( التي تشير إلى أنه كلما Saidin, 2010تتفق مع دراسة )

كانت االجتماعات منتظمة بين المراجعين الخارجين والداخلين 
كلما زاد مستوى التعاون بينهما كبير وهذا يفسر على أنه عند 
انعقاد االجتماعات  سوف يتم توضيح األعمال ومناقشتها مما 

ون بينهما، وهذ ما جاء في توصيات سيكون له أثر على التعا
( حيث أشار إلى أن الوضع AIIالمعهد المراجعين الداخلين )

المثالي للعالقة بين المراجعين  الدخلين والخارجين تكون عندما 
 يكون هناك اجتماعات منتظمة بينهما.

ومما سبق نستنتج أن كل من المتغيرات )تبادل التقارير 
(INTERومناقشة وإبالغ ال )( نتائجCOMM وتوقيت ،)

 (MEETING(، واالجتماعات المنتظمة )TIMINGالعمل)
هي المتغيرات المستقلة التي لها أثر على المتغير التابع )مستوى 
التعاون بين المراجعين( وأما بافي المتغيرات المستقلة )تبادل 

، (IAEXP(، وخبرة المراجعين الداخلين )INTERالتقارير)
( EPPAN) (، وخطة المراجعةNOTETواكتشاف األخطار)

ليس لها تأثير على المتغير التابع )مستوى التعاون بين 
 المراجعين(

 التوصيات: 2.9
 بناء على النتائج توصي الدراسة باآلتي:

الرفع من كفاءة المراجعين الداخليين وإخضاعهم لدورات  .1
تدريبية مهنية وتعليم مستمر للحصول على األساليب واألفكار 
الجديدة في مجال المراجعة، وتعريفهم بنطاق العمل المطلوب 

 منهم ومدى العناية المهنية الواجب اتباعها.
عين على إدارة الشركات تسهيل عملية التواصل بين المراج .2

الخارجين والداخلين عن طريق مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة 
من خالل تبادل التقارير واالجتماعات واالتصاالت المفتوحة 
وخطة للمراجعة، لما يعود ذلك بالنفع على جودة عملية 

 المراجعة.
. على إدارة الشركات دعم المراجعة الداخلية والعمـل علـى 4

لعمــل علــى وجــود وصــف وتحديــد تفعيـل إدارة المخـاطر وا
وفصــل وظيفــي مــع وضــوح خطــوط الســلطة واالتصــال 

 والتوثيق.
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. على الجهات المهنية ضرورة سن وتطوير القوانين واألنظمة 5
والتعليمات التي تعمل على تنظيم العالقة بين المرجعين 

 .الخارجيين والمراجعين الداخليين في الشركات الليبية

 :المراجع
 أوال: المراجع العربية:

 ( التكامل بين 2010أبوسرعة، عبد السالم عبد هللا سعيد .)
المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية. رسالة ماجستير 
غير منشورة. قسم علوم تجارية، كلية العلوم االقتصادية 

 جامعة الجزائر. -والتسيير
 ( .العالقة بين2015السحار، أكرم صابر .)  تطبيق إطار

حوكمة الشركات وجودة األداء المهني للمراجع الخارجي. 
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة 

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 ( مدى فاعلية لجان المراجعة 2012الصوص، إياد سعيد .)

في دعم أليات المراجعة الداخلي والخارجي، رسالة 
 عة اإلسالمية، غزة.ماجستير غير منشورة. الجام

 ( .دور العالقة التكاملية بين 2018أنيسه، صالح .)
والخارجي في تسيير المؤسسة، رسالة  الداخليالمراجعة 

ماجستير غير منشورة، كلية علوم االقتصادية والتسيير، 
 جامعة بن عبد الحميد باديس، مستغانم.

 ( .طرق البحث في اإلدارة: مدخل 2010أوما، سيكاران .)
(، المملكة العربية السعودية، 2لبناء المهارات البحثية. )ط

 دار المريخ، ترجمة إسماعيل بسيوني.
 ( دور أليات حوكمة 2017خليدة، عبير وسردوك، فاتح .)

الشركات في تحقيق جودة خدمات المراجعة الخارجية. مجلة 
رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد حمة بخضر الودي، الجزائر 

 (.483 -469(، ص )12ع )
 ( .جودة المراجعة 2018درهمون، هالل وأحمد خليفة .)

( 4وأليات حوكمة الشركات. المجلة االقتصادية والمالية، )
 .120-109(، ص ص1ع )

 ( .التنظيم المهني للمراجعة2013شريقي، عمر .)، 
أطروحة دكتوراه غير منشوره، كلية العوم االقتصادية 

 يف، الجزائر.والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سط
 ( .المراجعة الداخلي كأحد أهم 2015شريقي، عمر .)

األليات في نظام الحوكمة ودورة في الرفع من جودة األداء 
 (7في المؤسسة. مجلة أداء المؤسسات الجزائرية. ع )

  (. تكامل المراجعة الداخلي 2017ثورية. ) الرحمانيعبد
والخارجي ودوره في تحسين جودة المعلومة المحاسبية 
)دراسة حالة المؤسسات االقتصادية(، رسالة ماجستير غير 
منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة 

 بسكره، الجزائر. 2015نواسي وحيدر، محمد 
 ( المراجعة الداخلية. 2010عبد ربه، رائد محمد .)

 الجنادرية للنشر والتوزيع.
 ( مدى تفعيل المراجعة الداخلية لنظام 2015كديدة، فارس" )

الرقابة الداخلية في المؤسسة االقتصادية. رسالة ماجستير 
كلية العلوم  -قسم العلوم التجارية –غير منشورة 

 مرباح ورقلة الجزائر. –جامعة قاصدي  -االقتصادية. 
 (. 2015يش، منصور محمد. الشميلة، ميالد رجب )لر

"إسهامات المراجع الخارجي في الرفع من مستوى حكومة 
 -الشركات في البيئة الليبية"، مجلة المنتدى األكاديمي

-409(، ص 1ع ) 20017الجامعة األسمرية اإلسالمية .
438. 

 ( .القاهرة، 1(. فلسفة المراجعة. ط )2009لطفي، أمين .)
 جامعية.الدار ال

 ( مدى اعتماد 2011محسن، محمود عبد السالم .)
المراجعين الخارجين على المراجعين الداخليين في تقييم 
نظام الرقابة الداخلية. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم 

 -غزة  -المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية
 فلسطين.

 رية تحليلية لدور (. دراسة نظ2010، نور الدين. )مزياني
المراجعة الداخلي في عملية حوكمة الشركات. مجلة العلوم 

(، ص 4االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، ع )
 .145-130ص

 ( العالقة بين المراجع 2013مشتهي، صابر ماهر" .)
الداخلي والمراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين 

لسلة العلوم غزة س -الخارجيين"، مجلة جامعة األزهر
 .438-409(، ص2(، ع )15اإلنسانية. مج )
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