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 العالقة بين الكفاءة المهنية واستقاللية المراجع الداخلي في البيئة الليبية

 •المهدي مفتاح السريتيو                 •أحمد محمد التير

 ملخص
، وذلت  باستتالراء اراء عينتة متم المتراجعيم استتاللليت يهدف البحث إلى دراسة وتحديد أثر الكفاءة المهنية للمراجع الداخلي على 

داختتتل مدينتتتة مصتتترات ، واستتتتناد ا إلتتتى المتتتنه  الوصتتتفي التحليلتتتي  ا  داخليتتت ا  مراجعتتت 46التتتداخلييم اتتتي البيحتتتة المحليتتتة تمثلتتت  اتتتي 
المراجتتع التتداخلي تعتمتتد علتتى كفاءتتت  المهنيتتة، حيتتث  استتتاللليةتوصتتل البحتتث إلتتى أم   SPSSاإلحصتتاحيوباستتتخدام البرنتتام  

المراجتتتع  استتتتاللليةأظهتتر  النتتتتاح  علقتتتة ذا  داللتتتة إحصتتتاحية بتتتيم متييتتترد الخبتترة العمليتتتة وعتتتدد التتتدورا  التدريبيتتتة ومتييتتتر 
 الكبيرة والمهتميم بالتعليم المستمر. المراجعيم ذود الخبرة  اختيارالداخلي مما يشجع إدارا  الشركا  على 

.، المراجع الداخليالمراجع الكفاءة المهنية، استالللية الكلمات الدالة:

 قدمةم -1

وكبتتتر حجتتتم الشتتتركا  أدى النمتتتو المتدايتتتد اتتتي أنشتتت ة ا عمتتتال 
وتعالّتتد العمليتتا  التتتي تالتتوم بهتتا الوحتتدا  االقتصتتادية إلتتى ادديتتاد 
االهتمام با نشت ة الرقابيتة وظهتور الحاجتة إلتى وجتود المراجعتة 
الداخلية كنشا  رقابي مستالل يستاعد اإلدارة اتي الاليتام بوظيفتهتا 
الرقابيتتتتتة بكفتتتتتاءة وااعليتتتتتة، امتتتتتم الواجبتتتتتا  ا ساستتتتتية  د إدارة 

نظتتام اعتتال للرقابتتة الداخليتتة يضتتمم حستتم ستتير ا عمتتال وضتتع 
داخل الوحدة وااللتدام بالسياسا  والتعليما  التتي تالتدمها اإلدارة 

(. واتتتى هتتتذا الصتتتدد تواجتتت  مهنتتتة 2012العليتتتا للمةسستتتة   تتت  ،
المراجعتتتة الداخليتتتة مشتتتاكل عتتتدة ناجمتتتة عتتتم عتتتدة عوامتتتل منهتتتا 

المراجعتتة الداخليتتة  الشتت  اتتي استتتالللية ا اتتراد الالتتاحميم ب عمتتال
والكفتتتتاءة المهنيتتتتة لتتتتديهم، ا متتتتر التتتتذد  العلمتتتتيونالتتتتت الت هيتتتتل 
اتتتتتي مستتتتتتوى جتتتتتودة أداء المراجعتتتتتة الداخليتتتتتة،  ا  يستتتتتبف انخفاضتتتتت

عتتتتتم مواكبتتتتتة الت تتتتتورا  المهنيتتتتتة المختلفتتتتتة.  وقصتتتتتور تالاريرهتتتتتا
وكنتيجة للدور الفعال للمراجعة الداخليتة اتي الحفتاظ علتى متوارد 
الشتتتركا  اتتترم ا  تتتراف المستتتتفيدة متتتم ختتتدماتها تتوقتتتع مستتتتوى 
كفتاءة معتتيم متتم الختدما  التتتي يالتتدمها المراجتع التتداخلي وتحتتدد 

اليتتام كفتتاءة المراجعتتة الداخليتتة علتتى أستتاي متتدى ااعليتهتتا اتتي ال
 المستتتتتتفيدة متتتتتم ختتتتتدماتها لأل تتتتترافبالوظتتتتتاحف الم لوبتتتتتة منهتتتتتا 

 (.2005 الشريف، 

 

 

إلى أم  السنوا  ا خيترة شتهد  اهتمامتا متدايتدا   اإلشارةوتجدر 
متتتم قبتتتل الوحتتتدا  االقتصتتتادية اتتتي التتتدول المتالدمتتتة بالمراجعتتتة 

متعتتددة يتت تي اتتي  نتتواحيالداخليتتة، وقتتد تمثتتل هتتذا االهتمتتام اتتي 
يتتتتتد اهتمتتتتتام هتتتتتذء الوحتتتتتدا  برنشتتتتتاء إدارا  مستتتتتتاللة مالتتتتتدمتها تدا

للمراجتتتع التتتداخلي متتتع العمتتتل علتتتي دعمهتتتا بالكفتتتاءا  والكتتتوادر 
البشتتتترية التتتتتي تمكنهتتتتا متتتتم تحاليتتتتل ا هتتتتداف بالكفتتتتاءة والفاعليتتتتة 

 (.2016  منيي، الم لوبة

مما سبل تت كتد ضترورة وجتود أقستام منفصتلة للمراجعتة الداخليتة 
بحيتتتث تمتتتاري عملهتتتا باستتتتالللية  داختتتل الوحتتتدا  االقتصتتتادية،

وموضتتتوعية وأم يكتتتوم أعضتتتاةها علتتتى قتتتدر كتتتاف  متتتم الت هيتتتل 
العلمتتي والممارستتة المهنيتتة بمتتا يمكتتنهم متتم الاليتتام بمهتتامهم علتتى 
أاضل وج ، وتتبع بشكل مباشر اإلدارة العليا وتراع تالاريرها لها 
بصتتتتتتورة دوريتتتتتتة، وهنتتتتتتا اتتتتتترم البحتتتتتتث يهتتتتتتدف إلتتتتتتى دراستتتتتتة أثتتتتتتر 

خصتية للالتاحميم ب عمتال المراجعتة الداخليتة علتي الخصاحت الش
مستوى ودرجة االستتاللل لت ديتة وظيفتة المراجعتة الداخليتة للراتع 
متتتتتم كفتتتتتاءة وااعليتتتتتة المراجعتتتتتة الداخليتتتتتة وتالليتتتتتل مظتتتتتاهر ستتتتتوء 
االستتتتتخدام واإلهمتتتتال واالختتتتتلي والتتتتتي نالبتتتتا متتتتا تعتتتتاني منهتتتتا 

 بعض المةسسا  داخل البيحة الليبية.  
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 البحث:مشكلة   -2

إم انفصتتتال الملكيتتتة عتتتم اإلدارة ستتتمة متتتم ستتتما  الت تتتور اتتتي 
شتتتركا  ا عمتتتال، ترتتتتف عليتتت  ديتتتادة رأي المتتتال والتتتدخول اتتتي 
أستتتتوال عالميتتتتة، وكبتتتتر حجتتتتم الشتتتتركا  وتعتتتتدد أوجتتتت  أنشتتتت تها، 
ا مر الذد يحتم ضرورة وجود نظام اعال لتوجي  العمليا  نحتو 

ليتتتتة واإلداريتتتتة النجتتتتا  متتتتم ختتتتلل احتتتتت وتالتتتتويم ا نشتتتت ة الما
والتشييلية بما يضمم الحد متم تحاليتل اإلدارة لمصتالخ شخصتية 
وتوجيههتتا نحتتو تحاليتتل أهتتداف ومصتتالخ أصتتحاف الشتتركة.  كمتتا 
إم عملية الفحتت والتالتويم لألنشت ة الماليتة واإلداريتة والتشتييلية 
تت لتتف الكثيتتر متتم الكفتتاءة المهنيتتة والعلميتتة بمتتا يضتتمم للمراجتتع 

مثل للمحااظة على موارد الوحتدة االقتصتادية. الداخلي ا داء ا 
ولكي تالوم إدارة المراجعة الداخلية بدورها بشتكل اعتال اتي قيتاي 
وتاليتتتتتيم متتتتتدى ااعليتتتتتة الوستتتتتاحل الرقابيتتتتتة، يجتتتتتف عليهتتتتتا االلتتتتتتدام 
بالمعايير الدولية لجودة المراجعة الداخلية والتي تناولت  موضتو  

ث أشار  إلتى ضترورة ، حيأساسيالخبرة والكفاءة المهنية بشكل 
تتتواار مجموعتتة متتم الخصتتاحت والستتما  اتتي مراجتتع الحستتابا  

 الداخلي بما يضمم تحاليل ا هداف المرجوة من .

وتةكد الدراسا  السابالة ذا  الصلة بموضو  المراجعة الداخليتة 
وجود قصور اي عمل أقسام المراجعة الداخلية وضعف مستتوى 

ار االستتتتتاللل الكتتتتااي جتتتتودة الختتتتدما  التتتتتي تالتتتتدمها، وعتتتتدم تتتتتوا
، 2008مهام المراجعة بالصورة المثلى  عبداهلل،  إلنجادواللدم 

(. ا متتتر التتتذد 2005، ، أبتتتوبكر2005كتتتاجيكي وبيتتت  المتتتال، 
يستتتتتتتوجف عليتتتتتتت  البحتتتتتتث والدراستتتتتتتة لمعراتتتتتتة أستتتتتتتباف الالصتتتتتتتور 
والضتتتتتتعف اتتتتتتي أداء أقستتتتتتام المراجعتتتتتتة الداخليتتتتتتة وعتتتتتتدم تحاليتتتتتتل 

مهنتتة المراجعتتة الداخليتتة، حيتتث  إنجتتاداالستتتاللل التتلدم لتحاليتتل 
إم عتتدم قيتتام المراجعتتة الداخليتتة بمهامهتتا المنو تتة بهتتا متتم شتت ن  
ضتتيا  العديتتد متتم الحالتتول وعتتدم الحفتتاظ علتتى أصتتول الوحتتدا  
االقتصتتادية وتركهتتتا عرضتتتة للهتتتل  والضتتيا  بستتتبف عتتتدم قتتتدرة 

 المراجعة الداخلية على الاليام بواجباتها بالصورة المثلى.

اإلشتتتارة إلتتتى أم عتتتدم استتتاللل المراجتتتع التتتداخلي متتترتب  وتجتتدر 
بشتتتتتتكل مباشتتتتتتر بالخصتتتتتتاحت والمتتتتتتةهل  الشخصتتتتتتية للمراجتتتتتتع 
التتداخلي، حيتتث أشتتتار  بعتتض الدراستتا  الستتتابالة للتتدور الفعتتتال 
والمتتتةثر للكفتتتاءة والعنايتتتة المهنيتتتة اتتتي تحاليتتتل مت لبتتتا  الجتتتودة 

(. كمتتتتا أوضتتتتح  دراستتتتا  2005للمراجعتتتتة الداخليتتتتة  أبتتتتوبكر، 

أختترى أهميتتة الخبتترة العمليتتة اتتي راتتع مستتتوى ختتدما  المراجعتتة 
 الداخليتتتتتة اتتتتتي البيحتتتتتة العربيتتتتتة والمحليتتتتتة  التتتتتتويجرد والنفعتتتتتابي،

 (.2005، كاجكي وبي  المال، 2008

وعليتتت  اتتترم مشتتتكلة الدراستتتة تتمحتتتور حتتتول ضتتتعف أداء إدارا  
وأقستتتتام المراجعتتتتة الداخليتتتتة اتتتتي الوصتتتتول إلتتتتى االستتتتتاللل التتتتتام 

اتتتي البيحتتتة المحليتتتة والنتتتات  عتتتم الالصتتتور اتتتي ا داء  والمناستتتف
ويمكتم  .المهني والتذد يترتب   بكفتاءة المراجعتة العلميتة والمهنيتة

 صيانة مشكلة البحث اي التساةل التالي:  

والعملتتي  العلمتتيمتتا أثتتر العوامتتل الشخصتتية المرتب تتة بالت هيتتل  -
 المراجع الداخلي اي البيحة الليبية؟ استاللليةعلى 

  الدراسات السابقة:  -3

تعتبتتتر  بيعتتتة المراجعتتتة الداخليتتتة وظيفتتتة تالييميتتتة داختتتل الوحتتتدة 
االقتصتتتتادية بهتتتتدف احتتتتت ومراجعتتتتة جميتتتتع أنشتتتت تها، وتعمتتتتل 
المراجعة الداخلية على مساعدة ا اراد للاليام با عمتال المكلفتيم 
بهتتا بدرجتتة عاليتتة متتم الكفتتاءة والجتتودة وذلتت  عتتم  ريتتل تتتواير 

والتاليتتيم والمالترحتتتا  وتالتتديم كااتتتة االستشتتتارا  الدراستتة والتحليتتتل 
والمعلومتتا  التتتي تتعلتتل با نشتت ة المختلفتتة والتتتي تتتم مراجعتهتتا 
داختتتتل الوحتتتتدة االقتصتتتتادية، وبالتتتتتالي تكتتتتوم اإلدارة اتتتتي حاجتتتتة 

ها بالكفتاءة والمهتارة، و لوجود مراجعة داخلية مستاللة يتمتتع منتستب
م االعتمتاد عليهتا وذل  لتواير المعلوما  الموضتوعية التتي يمكت

 (. 2006 اي اتخاذ الالرارا   العريبي،

 استقاللية المراجع الداخلي:  -1

إم اليتترض التترحيي للمراجعتتة الداخليتتة اتتي أيتتة وحتتدة اقتصتتادية 
حكتام مستارها اتي االتجتاء الصتحيخ  هو ضب  أعمالها الجاريتة واح
حتتتتى تصتتتل إلتتتى ا هتتتداف المخ تتت  لهتتتا وال يتتتت تى هتتتذا إال إذا 

المراجعتتتتتتة الداخليتتتتتتة باستتتتتتتالللية وحيتتتتتتاد، ولتتتتتتذل  تمتتتتتت  عمليتتتتتتة 
االمراجعة الداخلية المستاللة مم ا مور الحيوية لكااة الوحتدا ، 
ولالتتتتد ادداد  أهميتتتتة المراجعتتتتة الداخليتتتتة اتتتتي الستتتتنوا  ا خيتتتترة 
كنتيجتتة  بيعيتتة لديتتادة االهتمتتام ب نظمتتة الرقابتتة الداخليتتة لمتتا لهتتا 

حتتتدا  المختلفتتتة متتتم دور اتتتي الحفتتتاظ علتتتى أصتتتول وأمتتتل  الو 
(. ويسعى المعيار الدولي لألجهدة العليتا للرقابتة 2005  البدرد،

إلتتي وضتتع أستتاي يمكتتم متتم خللتت   1610الماليتتة والمحاستتبية 
تالييم ما إذا كان  البيحة التي يعمل ايها نشا  المراجعة الداخلية 
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تستتتمخ للمراجتتتع التتتداخلي بتتتت م يكتتتوم مستتتتالل بذاتتتت  وموضتتتتوعيا 
ى الحتتتتد التتتتذد يمكتتتتم ايتتتت  اعتمتتتتاد واستتتتتخدام بالالتتتتدر الكتتتتااي إلتتتت

المراجتتتع الختتتارجي لعمتتتل المراجتتتع التتتداخلي داختتتل الوحتتتدة محتتتل 
المراجعتة  المنظمتتة الدوليتة لألجهتتدة العليتا للرقابتتة الماليتة العامتتة 

 .(5والمحاسبة: ت

ويمكم تعريف االستالللية بشكل عام ب نها التحرر مم االعتمتاد 
أو دولتة أخترى، أو التت ثر  على شخت اخر أو وحتدة اقتصتادية

بهتتتم أو الخضتتتو  لستتتي رتهم، أمتتتا بالنستتتبة للمتتتراجعيم التتتداخلييم 
ااالستتتالللية تعنتتي التحتترر متتم الظتتروف التتتي تهتتدد قتتدرة نشتتا  
المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي مم ت دية مسةوليات  ب ريالتة 
نيتتتر متحيتتتدة وبالالتتتدر التتتذد يستتتاعد المتتتراجعيم التتتداخلييم بتالتتتديم 

كتتتتتام نديهتتتتتة ونيتتتتتر متحيتتتتتدة تعتبتتتتتر جوهريتتتتتة لتنفيتتتتتذ عمليتتتتتا  أح
 (. 2015 عثمام،  المراجعة

ممتتتتتا ستتتتتبل يتضتتتتتخ أم استتتتتتالللية المراجعتتتتتة الداخليتتتتتة ضتتتتترورية 
استتتتاللل المراجتتتع   ممهمتهتتتا وتحالتتتل أهتتتدااها، وذلتتت   إلنجتتتا 

التداخلي يمثتل ركنتا أساستيا يرتكتد عليت  إذا أراد أم يتةدد واجبتت  
اجتتع التتداخلي أم يتتوادم بحتتذر كبيتتر بتتيم وعلتتى المر  ،كمتتا يجتتف

كونتتتتت  موظفتتتتتا داختتتتتل الوحتتتتتدة االقتصتتتتتادية وبتتتتتيم الحفتتتتتاظ علتتتتتى 
استتتتاللل  وموضتتتوعيت ، وعليتتتت  اتتتام استتتتتاللل المراجتتتع التتتتداخلي 
يعنتتي التحتترر متتم رقابتتة أو ستتي رة أد  تترف عنتتد تنفيتتذ عمليتتة 
المراجعتتة الداخليتتة، ولخلتتل مراجعتتة داخليتتة اعالتتة ومستتتاللة البتتد 

كفتتتاءة المراجتتتع واستتتتاللل .  :ار عنصتتتريم أساستتتييم همتتتامتتتم تتتتوا
كما أم االستاللل الم لوف للمراجع التداخلي يعتمتد بشتكل كبيتر 
علتتى موضتتوعية وحياديتتة المراجتتع التتداخلي وموقتتع قستتم أو إدارة 
المراجعتتتة الداخليتتتة اتتتي الهيكتتتل التنظيمتتتي وعتتتدم تبعيتتتت  اإلداريتتتة 

ة االقتصتتادية، وقتتد أكتتد لتتادارا  وا قستتام التنفيذيتتة داختتل الوحتتد
( التتذد 610علتتى ذلتت  المعيتتار التتدولي للمراجعتتة الداخليتتة رقتتم  

يجتتتف أم يتتتتوار للمراجتتتع التتتداخلي االستتتتاللل عتتتم  يتتتنت علتتتى 
ا نش ة التي يتولى مراجعتها، ويعتبر المراجتع التداخلي مستتالل 
عنتتدما يالتتوم بتت داء عملتت  بحريتتة وموضتتوعية، واالستتتاللل يستتاعد 

 (.لي علتتتتى إصتتتتدار أحكتتتتام نديهتتتتة ونيتتتتر متحيتتتتدةالمراجتتتتع التتتتداخ
 (:2016 خيدار،  ويتحالل هذا االستاللل مم خلل

الوضتتتتع التنظيمتتتتي: يجتتتتف أم يكتتتتوم لالستتتتم المراجعتتتتة الداخليتتتتة  -
وضتتتع يستتتمخ لهتتتا بالاليتتتام ب عمتتتال المراجعتتتة. أد أنتتت  يجتتتف أم 

يتبع المراجع التداخلي أعلتى مستتوى إدارد بالوحتدة االقتصتادية 
يتبتتتتتتع مجلتتتتتتي اإلدارة أو لجنتتتتتتة المراجعتتتتتتة إم وهتتتتتتذا يعنتتتتتتى أم 

وجتتتد ، وذلتتت  حتتتتى يتتتتمكم متتتم الاليتتتام ب عمتتتال المراجعتتتة بكتتتل 
موضتتوعية واستتتالللي  وال يتبتتع مستتتوى إدارد أقتتل مثتتل المتتدير 
 المالي حتى ال ياليدء عند الاليام بعمل  كما تملي  علي  المهنة.

الموضتتتتتتوعية: يجتتتتتتف علتتتتتتى المتتتتتتراجعيم التتتتتتداخلييم أم يكونتتتتتتوا  -
 وعييم عند أداحهم  عمال المراجعة. موض

 كفاءة المراجع الداخلي:  -2

يجتتف أم تتتةدى أعمتتال   علتتى أنتت  1610التتدولي  يتتنت المعيتتار
المراجعتتة الداخليتتة بكفتتاءة واتتي إ تتار العنايتتة المهنيتتة المعالولتتة، 
وتعتبتتتر الكفتتتاءة المهنيتتتة مستتتةولية إدارة المراجعتتتة الداخليتتتة وكتتتل 

تخصتتت إدارة المراجعتتة لكتتل مراجتتع بهتتا، وعلتتى ذلتت  يجتتف أم 
عمليتتة مراجعتتة اريتتل العمتتل التتذد يتتتواار لتت  المعراتتة و المهتتارة 
. (والتخصتتتتت التتتتذد يمكنتتتت  متتتتم أداء أعمالتتتت  بصتتتتورة مرضتتتتية

والتفول المهنتي  عمتال المراجعتة الداخليتة هتو مستحولية قستم أو 
إدارة المراجعتتة الداخليتتتة بصتتفت  الوظيفيتتتة، وكتتذل  مستتتحولية كتتتل 

ليم داخل الالسم بصفت  الشخصتية، حيتث البتد متم ارد مم العام
تواار الت هيتل العلمتي والكفتاءة المهنيتة للمراجتع التداخلي، ويجتف 
على إدارة المراجعة الداخلية أم تت كد متم تتواار الكفتاءة المهنيتة 
اللدمة للعامليم بها، وأم تت كد مم تتواار المهتارا  اللدمتة اتي 

همتتة، كمتتا يتوجتتف وجتتود جهتتا  المراجتتع التتداخلي للاليتتام بهتتذء الم
متخصصتتة لتتتدريف العتتامليم الجتتدد اتتي قستتم المراجعتتة الداخليتتة 
،كمتتتتتا يجتتتتتف علتتتتتى المراجتتتتتع التتتتتداخلي أم يلتتتتتتدم بمعتتتتتايير ا داء 
المهنتتي للمراجعتتة الداخليتتة، وأم يجيتتد المراجتتع التتداخلي أستتاليف 

ويهتتم بتتواار  (العلقتا  اإلنستانية  التعامل الشخصي متع الييتر
  و المهتتتتارا  ويستتتتعى إلتتتتى التعلتتتتيم المستتتتتمر ويبتتتتذل المعلومتتتتا

ويفصل المعيار بتيم  .(2006 السوا ،  العناية المهنية المعالولة
نتتتتوعيم متتتتم المت لبتتتتا  المهنيتتتتة للمراجعتتتتة الداخليتتتتة همتتتتا: أوال : 
بالنستتتبة إلدارة المراجعتتتة الداخليتتتة: يجتتتف علتتتى متتتدير المراجعتتتة 

والخلفيتتتتتة التعليميتتتتتة الداخليتتتتتة الت كتتتتتد متتتتتم وجتتتتتود الكفتتتتتاءة الفنيتتتتتة 
للمتتتراجعيم التتتداخلييم بمتتتا يتناستتتف متتتع  بيعتتتة أعمتتتال المراجعتتتة 
الم لتتتتوف متتتتنهم الاليتتتتام بهتتتتا. وثاني تتتتا: بالنستتتتبة للمراجتتتتع التتتتداخلي 
نفستتتت : يجتتتتف أم يتتتتتواار للمتتتتراجعيم التتتتداخلييم االلتتتتتدام بمعتتتتايير 
الستتتتتتلو  المهنتتتتتتي عنتتتتتتد أداحهتتتتتتم  عمتتتتتتالهم و أم يتتتتتتتواار لتتتتتتديهم 
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ا  والتخصصتتتتتتتتا  اللدمتتتتتتتتة  داء أعمتتتتتتتتال المعتتتتتتتتارف والمهتتتتتتتتار 
المراجعتة كمتا يتوجتف علتيهم المحااظتة علتى كفتاءتهم الفنيتة متتم 

 (.2016 العمرد،  خلل التعليم المستمر

 العالقة بين الكفاءة المهنية واستقاللية المراجع الداخلي:  -3

متتتتتتتم المعتتتتتتتروف أم المراجتتتتتتتع التتتتتتتداخلي هتتتتتتتو موظتتتتتتتف بالوحتتتتتتتدة 
ل، ااإلدارة هي التي تالوم بتعيينت  االقتصادية يرب   بها عالد عم

وتحديتتد المالابتتل المتتادد التتذد يتحصتتل عليتت ، ولهتتا وحتتدها حتتل 
تيييرء أو منح  عتلوا  دوريتة أو حرمانت  منهتا، وهتذا يعنتي أنت  
يتحتتتتم أم يكتتتوم لتتت  ميتتتل إدارد، بمعنتتتى أم يتتترى المشتتتكلة متتتم 
 وجهة نظر اإلدارة، وهذا يعني أن  تابع لادارة ا مر الذد يتةثر
اتتي استتتاللل  اتتي اتختتاذ قراراتتت ، بمتتا ال يختتدم أهتتداف المراجعتتة 
الداخليتة، وحتتتى يتةدد المراجتتع التداخلي دورء بشتتكل اعتال يجتتف 
أم يكتتتوم مستتتتالل عتتتم الوظتتتاحف التنفيذيتتتة داختتتل الشتتتركة التتتتي 
يعمتتتتل ايهتتتتا، ولكنتتتت  ال يستتتتت يع أم يكتتتتوم محايتتتتدا عتتتتم الوحتتتتدة 

، ولتحاليتل أهتتداف االقتصتادية متا دامتت  ترب ت  بهتتا علقتة عمتتل
المراجعتتتة الداخليتتتة يجتتتف أم يكتتتوم المراجتتتع التتتداخلي أمينتتتا متتتع 
نفس  ومع اآلخريم ويالوم بعمل  بمتا يمليت  عليت  واجبت  نحتو هتذء 
المهنتتتة اتتتي ضتتتوء متتتا تعلمتتت  متتتم معتتتارف ومهتتتارا  ختتتلل اتتتترة 

كتستتتب  متتتتم الممارستتتا  المهنيتتتة وأم ال تكتتتوم لتتتت  ادراستتتت  ومتتتا 
  (.2015 عثمام،  مصلح  اي إبداء رأد معيم

استتتنادا إلتتى معهتتد  –وت لتتف قواعتتد الستتلو  المهنتتي وا خلقتتي 
متتم المتتدقاليم  - المتتراجعيم التتداخلييم، وكتتذل  الممارستتا  الراحتتدة

التتتتداخلييم أم يعملتتتتوا اتتتتي تلتتتت  الختتتتدما  التتتتتي لتتتتديهم المعراتتتتة 
والمهتتتارا  والخبتتترة الضتتترورية لهتتتتا، وأم ينجتتتدوا الواجبتتتا  واالتتتتا 
لمعتتايير المراجعتتة الداخليتتة، وأم يعملتتتوا باستتتمرار علتتى تحستتتيم 
كفتتتتتتاءتهم واتتتتتتتاعليتهم ولتتتتتتتذا تت لتتتتتتتف المعتتتتتتتايير متتتتتتتم المتتتتتتتراجعيم 

التتتتداخلي معتتتا أم يمتلكتتتتوا أو يالومتتتتوا التتتداخلييم ونشتتتتا  المراجتتتع 
بت تتوير المعراتتة والمهتتارا  والكفتتاءا  ا ختترى الم لوبتتة لت ديتتة 
مستتةولياتهم والتتتي متتم بينهتتا االستتتالللية. ويمكتتم لمتتوظفي قستتم 
المراجعة الداخلية المةهليم والمهنييم، وخصوصا الذيم يمتثلتوم 
للمعتتتتتايير أم يستتتتتاعدوا اتتتتتي ضتتتتتمام النجتتتتتا  لنشتتتتتا  المراجعتتتتتة 

 (.   2006  عبد المل ، واخروم، الداخلية

وعليتتتت  يتوجتتتتف علتتتتى المتتتتراجعيم التتتتداخلييم أم يمتلكتتتتوا المعراتتتتة 
والمهتتتتتتتارا  والخبتتتتتتتترا  والكفتتتتتتتتاءا  ا ختتتتتتتترى اللدمتتتتتتتتة لللتتتتتتتتتدام 

در اإلشتتتتارة إلتتتتى أم المعراتتتتة والمهتتتتارا  جتتتتباالستتتتتالللية، وهنتتتتا ت
صتتحيخ والالتدرا  ا خترى يالصتتد بهتا الخبتترة المبنيتة علتتى الفهتم ال

للمهنتتتة والممارستتتة المتالنتتتة والمهتتتارة المهنيتتتة اللدمتتتة لكتتتي يتتتةدد 
م مستحولياتهم المهنيتتة أداء اعتاال بمتا يضتتمم و م التداخليو المراجعت

استتتتتتتاللليتهم، اتتتتتتالخبرة العلميتتتتتتة اتتتتتتي مجتتتتتتال الممارستتتتتتة العمليتتتتتتة 
للمراجعة الداخلية تعنتي المتةهل  العلميتة المتحصتل عليهتا متم 

مجتتال المحاستتبة ومراجعتتة الحستتابا ، المةسستتا  التعليميتتة اتتي 
وكتتتتذل  استتتتتمرار عمليتتتتة التعلتتتتيم أثنتتتتاء ممارستتتتة المهنتتتتة كتلالتتتتي 
التتتدورا  التدريبيتتتة وحضتتتور المحااتتتل والمتتتةتمرا  العلميتتتة التتتتي 
تهتتتم بتتالت وير والرقتتي بمهنتتة المراجعتتة والمحاستتبة، بينمتتا تشتتير 

راجتع الخبرة العملية للمراجعة بالساعا  الفعليتة التتي يالضتيها الم
اي الممارسة العملية للمهنتة ومتدى حرصت  علتى االنضتمام إلتى 

ل ذالمةسستتا  والكيانتتا  المهنيتتة، باإلضتتااة إلتتى الالتتدرة علتتى بتت
العمليتتتتة  ومتتتتدى امتلكتتتت  حتتتتي  ممارستتتتت العنايتتتتة المهنيتتتتة عنتتتتد 

المراجتتتتع التتتتذد يمكنتتتت  متتتتم أداء واجباتتتتت  بالصتتتتورة المثلتتتتى التتتتتي 
بحياديتتة وموضتتوعية، إذ  تضتتمم أداء عمليتتة المراجعتتة الداخليتتة

أم تتتتوار المةهتتتل العلمتتتي متتتع الخبتتترة العمليتتتة والتتتتدريف الكتتتااي 
تحالتل اتتي مجملهتتا مستتتوى الكفتاءة اللدمتتة للمراجتتع للاليتتام بعملتت  
علتتتتى أحستتتتم وجتتتت  ومتتتتم تتتتتم تحستتتتيم اعاليتتتتة أداحتتتت  باستتتتتالللية 

 بنتاء للمتراجعيم الفعليتة الخبترة قيتاي يمكتم وموضتوعية، ولعلت 

رة التي قضتوها اتي مجتال المحاستبة والمراجعتة على سنوا  الخب
 التتي الجديتدة والالتدرا  الخبترا  توضتخ التيأداحهم  وعلى تالارير

 ذلت  اترم وبالتتالي الستابالة، ختلل الفتترة العمتل اتي اكتستابها تتم

 ممكتم. أداء أاضتل إلتى للوصتول بيتنهم المنااستة رو  بخلتل كفيل
(، ومتتتتم 2010التتتتداخلييم  المعتتتتايير الدوليتتتتة، جمعيتتتتة المتتتتدقاليم 

خلل ما ستبل يمكتم الالتول أم استتاللل المراجتع التداخلي يترتب  
بالعديتتتد متتتم المعوقتتتا  والمحتتتددا  ذا  التتتت ثير المباشتتتر ونيتتتر 
المباشتتتتر، ومتتتتم هتتتتذء المحتتتتددا  العوامتتتتل الشخصتتتتية المرتب تتتتة 
بالكفتتتاءة المهنيتتتة، حيتتتث يفتتتترض البحتتتث أم استتتتالللية المراجتتتع 

اءة المراجتتتع متتتم الناحيتتتتة العلميتتتة والعمليتتتتة التتتداخلي  تتتتت ثر بكفتتتت
باإلضتتااة إلتتى كونهتتا تتتت ثر أيضتتا بمستتتوى العنايتتة المهنيتتة التتتي 

اتترم   وعليتت .يبتتذلها المراجتتع عنتتد قيامتت  بمهتتام المراجعتتة الداخليتتة
 : ايارضية الدراسة الرحيسية تتمثل 
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وجود علقة ذا  داللة إحصتاحية بتيم الكفتاءة المهنيتة واستتاللل 
 ع الداخلي.المراج

 :واإلجراءات المنهجية  -4

اعتمد البحث على المتنه  الوصتفي التحليلتي والتذد يعترف ب نت  
 ريالتتتتتة تتنتتتتتاول أحتتتتتداث وظتتتتتواهر وممارستتتتتا  موجتتتتتودة متاحتتتتتة 
للدراستتتة والاليتتتاي كمتتتا هتتتي  اتتتي الواقتتتع دوم تتتتدخل الباحتتتث اتتتي 
مجرياتهتتتتا ويستتتتت يع الباحتتتتث أم يتفاعتتتتل متتتتع الظتتتتاهرة ويصتتتتفها 

يعتمتتتتد البحتتتتتث علتتتتى نتتتتتوعييم أساستتتتييم متتتتتم ويحللهتتتتا، وستتتتتوف 
 .البيانا 

وذلت  بتوديتع استتبيانا  لدراستة بعتض مفتردا   البيانا  ا ولية:
البحث وحصر وتجميع المعلوما  اللدمة اي موضتو  البحتث، 
ومتتتتتتتم تتتتتتتتم تفرييهتتتتتتتا وتحليلهتتتتتتتا باستتتتتتتتخدام التحليتتتتتتتل اإلحصتتتتتتتاحي 

 Statistical Package for Social Science) SPSS 
لوصتتتول لتتتدالال  ذا  قيمتتتة ومةشتتترا  تتتتدعم موضتتتو  بهتتتدف ا
 البحث.

البيانتتا  الثانويتتة: وذلتت  بمراجعتتة الكتتتف والتتدوريا  والمنشتتورا  
الخاصة أو المتعلالة بالموضو  قيد البحث، وهو الكفتاءة المهنيتة 
وأثرها على استالللية المراجع الداخلي، وكذل  أختذ تصتور عتام 

 ث اي مجال البحث.عم اخر المستجدا  التي حدث  و تحد

  :مجتمع وعينة البحث  -1

يتكتتوم مجتمتتع البحتتث متتم المتتراجعيم التتداخلييم داختتل الشتتركا  
 46والمةسستتتا  العاملتتتة اتتتي مدينتتتة مصتتترات ، حيتتتث تتتتم توديتتتع 

صحيفة استبيام عشتواحيا علتى وحتدا  المراجعتة الداخليتة داختل 
 الشركا  والمةسسا  بالبيحة المحلية.

 قياس المتغيرات:  -2

قيتتاي متييتترا  البحتتث ا ستتحلة المستتتخدمة  لاليتتاي كتتل يوضتتخ 
متيير مم المتييترا  ، حيتث تتم تصتميم قاحمتة استتبيام تتضتمم 
كتتتل المحتتتاور ذلتتت  العلقتتتة بالموضتتتو  لتحاليتتتل أهتتتداف البحتتتث، 

  وتتضمم قسميم هما:

الالستتتتتتم ا ول: عبتتتتتتارة عتتتتتتم بيانتتتتتتا  شخصتتتتتتية عتتتتتتم المشتتتتتتاركيم 
ي تمثتتل كفتتاءة المراجتتع استتتخدم  لاليتتاي المتييتترا  المستتتاللة التتت

 (1 تخصتتتت مفتتتردا  العينتتتة حيتتتث أستتتند رقتتتم  :التتتداخلي وهتتتي

لييتتر المتخصصتتيم  (0 للمتخصصتتيم اتتي المحاستتبة بينمتتا رقتتم 
عتدد  اي مجال المحاسبة والمراجعة، عدد ستنوا  الخبترة للعينتة،

الشتتتتهادا  المهنيتتتتة التتتتتي تحصتتتتل عليهتتتتا مفتتتتردا  العينتتتتة، عتتتتدد 
عليهتتتتتتتا اتتتتتتي مجتتتتتتتال المحاستتتتتتتبة التتتتتتدورا  التدريبيتتتتتتتة المتحصتتتتتتل 

 .والمراجعة

إلتتتى اإل تتتار النظتتترد  استتتتنادااالتتترا   8الالستتتم الثتتتاني: يتضتتتمم 
والدراستتتا  الستتتابالة لاليتتتاي مستتتتوى االستتتتالللية التتتتي يتمتتتتع بهتتتا 
المراجتتتتتتتتتتتتتتع التتتتتتتتتتتتتتداخلي، وقتتتتتتتتتتتتتتد استتتتتتتتتتتتتتتخدم ماليتتتتتتتتتتتتتتاي ليكتتتتتتتتتتتتتتار  

 Likert_Scale ذو المستتتتتتتتتويا  الخمتتتتتتتتي باعتبتتتتتتتتارء أنستتتتتتتتف )
 االتجاها  اي العلوم االجتماعية.المالاييي الخاصة بالياي 

 ثبات المقياس:  -3

يالصد بالثبا  إمكانية الحصول على نتاح  مشابهة للنتتاح  التتي 
تتتم الحصتتول عليهتتا اتتي حالتتة تكتترار االختبتتار بتتنفي ا داء واتتي 
ظتتروف مشتتابهة، وقتتد تتتم استتتخدام معادلتتة  ألفتتا كرونبتتا ( لهتتذا 

النسف الناتجة عتم اليرض، وهذا المالياي يعتبر جيدا  إذا داد  
( وبتتتالرجو  إلتتتى نتتتتاح  االختبتتتار تبتتتيم أم %60االختبتتتار عتتتم  

( وهتتي %0.701قيمتتة ألفتتا كرونبتتا  لمتييتتر االستتتالللية كانتت   
(، وهنتا تشتير نتتاح  كرونبتا  ألفتا 2003 نستبة مالبولتة   ستكرام،

للمالاييي المستتخدمة اتي االستتبيام إلتى صتدل وثبتا  المالتاييي 
 جل . أبما يضمم تحاليل اليرض الذد وضع  مم 

 تجميع البيانات:  -4

( استتتتمارة استتتتبيام ب ريالتتتة عشتتتواحية علتتتى 50تتتتم توديتتتع عتتتدد  
إلجتتراء ( استتتمارة استتتبيام صتتالحة 42 عتتدد العينتتة استتتلم منهتتا 

( متتم إجمتالي االستتتمارا  %84التحليتل االحصتتاحي أد بنستبة  
( 2وبالتتتتتتالي يمكتتتتتم االعتمتتتتتاد عليهتتتتتا اتتتتتي تحليتتتتتل البيانتتتتتا ، و 

( استتتتتمارا  8استتتتتمارا  نيتتتتر صتتتتالحة للتحليتتتتل االحصتتتتاحي و 
 استبيام ااقد.

  تحليل البيانات:  -5

لتحاليتتل أنتتراض البحتتث، تتتم استتتخدام نمتتوذخ االنحتتدار الخ تتي 
 المتمثل بالمعادلة اآلتية:المتعدد و 

Y = a0+ a1. x1+ a2. x2+ a3. x3+ a4. x4+ e 
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 حيث:
yاستالللية المراجع الداخلي :. 

X1تخصت مفردا  العينة :. 
X2عدد سنوا  الخبرة :. 
X3.الشهادا  المهنية التي تحصل عليها مفردا  العينة : 
X4 عتتتتتتدد التتتتتتدورا  التدريبيتتتتتتة المتحصتتتتتتل عليهتتتتتتا اتتتتتتي مجتتتتتتال :

 المحاسبة والمراجعة.
 

  االرتباط بين المتغيرات:  -1

الختبار قوة نموذخ االنحتدار الخ تي المتعتدد تتم استتعمال جملتة 
 متتتم االختبتتتارا ، أولهتتتا اختبتتتار استتتتالللية المتييتتترا  المستتتتاللة،
 حيتتتتتتتتث تتتتتتتتتم حستتتتتتتتاف مصتتتتتتتتفواة معتتتتتتتتامل  االرتبتتتتتتتتا  بيرستتتتتتتتوم

 person)   لمعراتتتتتة العلقتتتتتة بتتتتتيم المتييتتتتترا  المستتتتتتاللة، وذلتتتتت
بهدف الكشف عم وجود ارتبا  خ ي بيم المتييترا  المستتاللة. 

( يوضتتتتتتتخ نتتتتتتتتاح  معتتتتتتتامل  االرتبتتتتتتتا  بتتتتتتتيم 1والجتتتتتتتدول رقتتتتتتتم  
 المتييرا  كاآلتي:

 

  (Correlation) ( مصفوفة االرتباط للمتغير1جدول )
 االستقاللية الدورات التدريبية الشهادات المهنية سنوات الخبرة التخصص المتغيرات

     1 التخصص

    1 0.193 سنوات الخبرة

   1 0.083 0.134 الشهادات المهنية

  1 0.056 0.169 0.029 الدورات التدريبية

0.703 0.040 االستقاللية
**

 0.116 0.481
*

 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

( ارنتتت  بعتتتض العلقتتتا  1باالعتمتتتاد علتتتى نتتتتاح  الجتتتدول رقتتتم  
االرتبا يتتة بتتيم متييتترا  الدراستتة معنويتتة وذا  داللتتة إحصتتاحية 

تبيم أم أقتوى ( حيث α & 0.01=α=0.05عند مستوى داللة  
استتتتتالللية م المتييتتتتريم  عتتتتدد ستتتتنوا  الخبتتتترة و ارتبتتتتا  كتتتتام بتتتتي

المراجع الداخلي(، وأضتعفها بتيم المتييتريم  التخصتت العلمتي 
مم الجتدول  نستالرئواستالللية المراجع الداخلي(. كما يمكم أم 

 عدم ارتبا  تام بيم معظم المتييرا  المستاللة. 

 اختبار االرتباط الخطي:  -2

متتتم عتتتدم وجتتتود مشتتتكلة التعتتتدد الخ تتتي كشتتتر  أساستتتي  للت كتتتد 
نتتتتتاح  تحليتتتتل االنحتتتتدار تتتتتم استتتتتخدام اختبتتتتار االرتبتتتتا   العتمتتتتاد
، بهتتدف الت كتتد متتم أنتت  ال يوجتتد (multicollnearity  الخ تتي

ارتبتتتتا  عتتتتال بتتتتيم المتييتتتترا  المستتتتتاللة باالعتمتتتتاد علتتتتى اختبتتتتار 
( 10 والتتتي يجتتف أم ال تتجتتاود  (VIF  معامتتل تضتتخم التبتتايم
 (، واختبتتتتتتتتتتتتار التبتتتتتتتتتتتتايم المستتتتتتتتتتتتمو 2003وحتتتتتتتتتتتتدا   ستتتتتتتتتتتتكرام، 

 Toleranc ،)  وبحستتتتتاف المعتتتتتامل  الستتتتتابالة لكتتتتتل المتييتتتتترا
المستتتاللة تبتتتيم أم قتتتيم اختبتتتار تضتتتخم التبتتتايم لجميتتتع المتييتتترا  

[ بينمتتتا 3.011، 1.086( وتتتتتراو  قيمتتت  متتتا بتتتيم  10أقتتتل متتتم  
  أكبتتتر متتتم قيمتتتة اختبتتتار التبتتتايم المستتتمو  بتتت  لجميتتتع المتييتتترا

[، وبالتتتتتتالي  0.921، 0.332( وتتتتتتتراو  قيمتتتتت  متتتتتا بتتتتتيم  0.05 
يمكم الالول أن  ال توجتد مشتكلة ارتبتا  عتال بتيم المتييترا  كمتا 

 (.2هو واضخ اي الجدول  

 ( اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح لمتغيرات البحث2جدول )
 VIF معامل تضخم التباين Tolerance التباين المسموح المتغيرات المستقلة

 1.086 0.921 التخصص

 3.011 0.332 عدد سنوات الخبرة

 1.281 0.781 الشهادات المهنية

 1.093 0.915 الدورات التدريبية
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 طبيعية البيانات:  -3

للحكتم  اإلحصتاحيتم االعتمتاد علتى الشتكل الظتاهر متم التحليتل 
نتتتتا  تتبتتتتع التوديتتتتع ال بيعتتتي، وذلتتتت  لكتتتتوم الشتتتتكل اعلتتتى أم البي

التتتالي  يتميتتد بوجتتود تماثتتل تالريبتتي بتتيم جانبيتت  ا يمتتم وا يستتر 
 حول المتوس .

 

 

 

 

 
 ( التوزيع الطبيعي للبيانات1شكل )               

 اختبار الفرضيات:   -4

ارتبتا  مم خلل ما تالدم مم اختبارا  تبيم أنت  ال يوجتد مشتكلة 
تتتتتام بتتتتيم المتييتتتترا  المستتتتتاللة، وأنتتتت  ال توجتتتتد مشتتتتكلة االرتبتتتتا  
التتتتتداخلي بتتتتتيم المتييتتتتترا  المستتتتتتاللة وأم البيانتتتتتا  تتبتتتتتع التوديتتتتتع 
ال بيعتي، اترم هتذا يستمخ بمواصتلة المرحلتة الثانيتة وهتي اختبتتار 
الفرضتتتيا ، وذلتتت  بتتتالتعرف علتتتى أثتتتر مجموعتتتة متتتم المتييتتترا  

الشتهادا  المهنيتة، عتدد  عتدد التخصت، عدد سنوا  الخبرة ، 
علتتى استتتالللية المراجتتع التتداخلي، وبهتتذا يتتتم  التتدورا  التدريبيتتة(

استخدام نموذخ االنحدار المتعدد لدراسة أثر المتييرا  المستتاللة 
علتتى المتييتتر التتتابع استتتالللية المراجتتع التتداخلي، ويبتتيم الجتتدول 

 ( نتاح  تحليل االنحدار المتعددة.3رقم  

 

 ( ملخص النموذج3جدول )

R R النموذج
2 

Adjusted R
2 

Std.Error of the Estimate R
2
 Change 

1 0.824 0.679 0.609 0.35282 2.109 

 

( أم قيمتتتتة معامتتتتل االرتبتتتتا  بتتتتيم 3نستتتتتالرئ متتتتم الجتتتتدول رقتتتتم  
(، كمتا يتبتتيم أم قيمتتة 0.824 المتييتر المستتتالل والمتييتر التتتابع 
Rمعامتتتل التحديتتتد والمحتتتددة بتتتت  

( والتتتذد يتتتدل 0.679( باليمتتتة  2
متتتم التييتتتر  (%68 نستتتبة  تفستتتر علتتتى أم المتييتتترا  المستتتتاللة

التتتذد ي تتترأ علتتتى المتييتتتر التتتتابع ولكتتتم هنتتتا  م ختتتذ علتتتى هتتتذا 
المعامل  ن  لو أضيف متيير مستالل للنموذخ ارم قيمت  سوف 

يكم هنا  أهمية للمتيير المستالل اي النموذخ  ترتفع حتى لو لم
متتتع ثبتتتا  SSR  ديتتتادة مجمتتتو  المربعتتتا  العاحتتتدة للنحتتتدار 

( ولهتتتتتذا يتتتتتتم حستتتتتاف معامتتتتتل SSTمجمتتتتتو  المربعتتتتتا  الكليتتتتتة 

التتتتتذد ي ختتتتتذ باالعتبتتتتتار الديتتتتتادة  (Adjusted  التحديتتتتد المعتتتتتدل
الحاصلة اي درجا  الحرية، وكما هو موضخ أعتلء االتد بليت  

(، وعليتت  اتترم المتييتترا  المستتتاللة استتت اع  أم 0.609قيمتتت   
( متتتتم التييتتتترا  الحاصتتتتلة اتتتتي المتييتتتتر التتتتتابع %60.9تفستتتتر  

والبتتتتاقي تعتتتتدى إلتتتتى عوامتتتتل أختتتترى. كمتتتتا تتتتتم استتتتتخدام اختبتتتتار 
ة لنمتتوذخ االنحتتدار المتعتتدد والتتذد يهتتدف إلتتى المعنويتتة اإلجماليتت

(، F  التعرف على الالوة التفسيرية للنموذخ عم  ريتل إحصتاحي
 ANOVA. ( نتاح  تحليل التبايم 4ويعرض الجدول رقم  

 ( نتائج تحليل التباين4جدول )
 F Sig المربعاتمتوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين النموذج

1 

Regression 8.423 7 1.203 9.669 
**

0.000 

Residual 3.983 32 0.124   

    39 12.406 المجموع
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نمتتوذخ االنحتتدار المتعتتدد المستتتخدم  أمأظهتتر  النتتتاح  الستتابالة 
 (F  اتي البحتث معنتتود متم ختتلل وجتود معنويتتة عاليتة الختبتتار

  ( وبمستتتتتتوى الداللتتتتتة قتتتتتدرة7ريتتتتتة  ( بدرجتتتتتة ح9.669 مالتتتتتدرة بتتتتتت

وبهتذا  (α 0.05 ≥  أقتل متم مستتوى الدالتة( Sig = 0.000 بتت
يكتتتتتوم نمتتتتتوذخ االنحتتتتتدار ملحتتتتتم لاليتتتتتاي العلقتتتتتة الستتتتتببية بتتتتتيم 

 المتييرا  المستاللة  استاللل المراجع الداخلي(.

 

 ( جدول المعامالت5جدول )

 Unstandardized Coefficients النموذج
Standardized 

Coefficients قيمة اختبار T مستوى المعنوية 
B Std.Error Beta 

(Constan) 0.000 4.469  .489 2.187 الحد الثابت 

 0.108 1.262 .132 .176 .222 التخصص

 0.032 1.923 0.334 0.009 0.018 عدد سنوات الخبرة

 0.443 0.146 0.017 0.009 0.013 الشهادات المهنية

 0.017 2.212 0.232 0.037 0.082 الدورات التدريبية

 

ال يوجتتد تتت ثير  أنتت  علتتى تتتنت الفرضتتية الرحيستتية التتتي والختبتتار
للمتييتتتتتترا  ( 0.05  ذو داللتتتتتتة إحصتتتتتتاحية عنتتتتتتد مستتتتتتتوى داللتتتتتتة

المستتتاللة  التخصتتت، عتتدد ستتنوا  الخبتترة، الشتتهادا  المهنيتتة، 
 تجدحتهتتاالتدورا  التتتدريف( علتى استتتالللية المراجعتة الداخليتتة تتم 

 ارضيا  ارعية. (4 إلى 

ال يوجتتد تتت ثير ذو داللتتة إحصتتاحية  :الفرضتتية الفرعيتتة ا ولتتى -
( للتخصتتت العلمتتي علتتى استتتالللية 0.05عنتتد مستتتوى داللتتة  

 مراجع الداخلي.ال

بليت   (tة  إحصتاء( أم قيمتة 5يتضخ متم ختلل الجتدول رقتم  
(، وهتتي أقتتل متتم قيمتهتتا الجدوليتتة عنتتد مستتتوى معنويتتة 1.262 
%(، وعليت  ارنتت  يمكتم الالتتول بالبتتول الفرضتية الصتتفرية والتتتي 5 

ال يوجتد تت ثير ذو داللتة إحصتاحية عنتد مستتوى   تتنت علتى أنت 
للتخصتتتتتتت العلمتتتتتتي علتتتتتتى استتتتتتتالللية المراجتتتتتتع  (0.05  داللتتتتتتة

 معامتتل االنحتتدار نيتتر المعيتتارد(  (B  كمتتا أم قيمتتة (التتداخلي
( وهي تشير إلى مالدار الديادة المتحالل اي قيمتة 0.222بلي   

المتيير التابع  استالللية المراجع التداخلي( نتيجتة ديتادة المتييتر 
 معامتتتل  (β  بوحتتتدة واحتتتدة، أمتتتا (التخصتتتت العلمتتتي  المستتتتالل

( وهتتتي تعتتتدد النتيجتتتتة 0.132االنحتتتدار المعيتتتارد( االتتتد بليتتت   
المتحصل عليها. وتشير النتاح  إلى أم التخصت العلمي ليي 

أم أكثتتر ، وذلتت  يرجتتع إلتتى لتت  أثتتر ذو أهميتتة علتتى االستتتالللية 
 أاراد العينة لديهم نفي التخصت وهو تخصت المحاسبة.

ثير ذو داللتتتة إحصتتتاحية : ال يوجتتتد تتت الفرضتتية الفرعيتتتة الثانيتتة -
لعتتدد ستتنوا  الخبتترة علتتى استتتالللية  (0.05  عنتتد مستتتوى داللتتة
 المراجع الداخلي.

(، وهتتي أكبتتتر 1.923بليتت    (t  ( أم قيمتتتة5يوضتتخ الجتتدول  
وعليتتة ارنتت   (0.05  متتم قيمتهتتا الجدوليتتة عنتتد مستتتوى المعنويتتة

ال يوجتتد    الفرضتتية الصتتفرية والتتتي تتتنت علتتى أنتت  راتتضيتتتم 
لعتتتتتدد  (0.05  تتتتتت ثير ذو داللتتتتتة إحصتتتتتاحية عنتتتتتد مستتتتتتوى داللتتتتتة
أد أم لهتتتتا  ،(ستتتنوا  الخبتتتترة علتتتى استتتتتالللية المراجتتتع التتتتداخلي
(. كمتتتا أم 0.05تتت ثير ذو داللتتتة إحصتتتاحية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة  

( 0.018 معامتتتل االنحتتتدار نيتتتر المعيتتتارد( بليتتت    (B  قيمتتتة
لمتييتتر التتتابع وهتتي تشتتير إلتتى مالتتدار الديتتادة المتحالتتل اتتي قيمتتة ا

   استتتتتالللية المراجتتتتع التتتتداخلي( نتيجتتتتة لديتتتتادة المتييتتتتر المستتتتتالل 
 معامتتل االنحتتدار  (β  بوحتتدة واحتتدة، أمتتا (عتتدد ستتنوا  الخبتترة 

( وهتتتي تعتتتدد النتيجتتتة المتحصتتتل 0.334المعيتتتارد( االتتتد بليتتت   
 عليها. 

: ال يوجتتتد تتتت ثير ذو داللتتتة إحصتتتاحية الفرضتتتية الفرعيتتتة الثالثتتتة -
لشتتتهادا  المهنيتتتة علتتتى استتتتالللية ل (0.05  داللتتتة عنتتتد مستتتتوى

 المراجع الداخلي.

(، وهتتتي 0.146بليتتت    (t  ( أم قيمتتتة5متتتم الجتتتدول   نستتتتالرئ
(، 0.05  كبر مم مستوى الداللتةأ( 0.433لها مستوى معنوية  

 وعليتت  ارنتت  يتتتم قبتتول الفرضتتية الصتتفرية والتتتي تتتنت علتتى أنتت  
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 (0.05  نتتد مستتتوى داللتتةال يوجتتد تتت ثير ذو داللتتة إحصتتاحية ع 
. كمتتا (لعتتدد الشتتهادا  المهنيتتة علتتى استتتالللية المراجتتع التتداخلي

( 0.013 معامل االنحدار نير المعيارد( بليت    (B  أم قيمة
وهتتي تشتتير إلتتى مالتتدار الديتتادة المتحالتتل اتتي قيمتتة المتييتتر التتتابع 

بوحتدة واحتدة،  (الشهادا  المهنية  نتيجة لديادة المتيير المستالل
( وهتتي 0.017 معامتل االنحتتدار المعيتارد( االتتد بليت    (β  أمتا

نتتتتات  متتتتم عتتتتدم ستتتتعي  اتعتتتتدد النتيجتتتتة المتحصتتتتل عليهتتتتا، وهتتتتذ
التتتتداخلييم اتتتتي البيحتتتتة المحليتتتتة إلتتتتى الحصتتتتول علتتتتى  المتتتتراجعيم

 شهادا  مهنية اي مجال تخصصهم.

إحصتتاحية : ال يوجتتد تتت ثير ذو داللتتة الفرضتتية الفرعيتتة الرابعتتة -
لعتتتتتتدد التتتتتتدورا  التدريبيتتتتتتة علتتتتتتى  (0.05  عنتتتتتتد مستتتتتتتوى داللتتتتتتة

 استالللية المراجع الداخلي.

(، وهتتتتتي لهتتتتتا 2.212بليتتتتت    (t  ( أم قيمتتتتتة5يبتتتتتيم الجتتتتتدول  
 قتتتتتتتل متتتتتتتم مستتتتتتتتوى الداللتتتتتتتةأ( وهتتتتتتتي 0.017مستتتتتتتتوى معنويتتتتتتتة  

، وعليتتت  ارنتتت  يتتتتم عتتتدم قبتتتول الفرضتتتية الصتتتفرية والتتتتي (0.05 
تت ثير ذو داللتة إحصتاحية عنتد مستتوى يوجتد  ال تتنت علتى أنت  

لعتتدد التتدورا  التدريبيتتة علتتى استتتالللية المراجتتع   (0.05  داللتتة
 معامتتل االنحتتدار نيتتر المعيتتارد(  (B  . كمتتا أم قيمتتة(التتداخلي
( وهي تشير إلى مالدار الديادة المتحالالة اي قيمتة 0.082بلي   

المتيير التابع  استالللية المراجع الداخلي( نتيجة لديادة المتييتر 
 معامتتتتتل ( β  المستتتتتالل والتتتتتدورا  التدريبيتتتتة بوحتتتتتدة واحتتتتدة، أمتتتتتا

يجتتتتة ( وهتتتي تعتتتدد النت0.232االنحتتتدار المعيتتتارد( االتتتد بليتتت   
المتحصتتل عليهتتا وبالتتتالي يت كتتد دور التتتدريف المستتتمر للمراجتتع 

 الداخلي اي تعديد االستالللية.

  مناقشة النتائج:  -5

يهتتتتدف هتتتتذا البحتتتتث إلتتتتى دراستتتتة وتحديتتتتد أثتتتتر الكفتتتتاءة المهنيتتتتة 
المراجتتتتع التتتتداخلي اتتتتي البيحتتتتة  استتتتتاللليةللمراجتتتتع التتتتداخلي علتتتتى 

الليبية، ومم أجل تحاليل هدف البحث تم اختبتار ارضتية البحتث 
ال يوجتتد أثتتر ذو داللتتة إحصتتاحية لمتييتتر أنتت     التتتي تتتنت علتتى

 (،الكفتتتتتتاءة المهنيتتتتتتة علتتتتتتى متييتتتتتتر استتتتتتتالللية المراجتتتتتتع التتتتتتداخلي
المعنويتتتتة  Fأظهتتتتر  إحصتتتتاءة   ANOVAباستتتتتخدام  اختبتتتتار
عليهتا. كمتا أم قيمتة  استتناداخدم اي البحتث قبول النموذخ المست

مم أبعاد متيير الكفاءة المهنية  عدد  اثنيمأظهر  أم  t اختبار

ستتنوا  الخبتترة، عتتدد التتدورا  التدريبيتتة( لهمتتا علقتتة ذا  داللتتة 
 ا  إحصاحية وهذا متوااتل متع الدراستا  الستابالة التتي أظهتر  تت ثير 

ما تبتيم متم النتتاح  (، ك2001أداء المراجع  اراش،  علىللخبرة 
أم عتدد الشتهادا  المهنيتة التتي تحصتل عليهتا المراجتع التداخلي  

يمكم أم يفسر ضعف أاراد  اوهذ ،ليي ل  ت ثير على استاللليت 
بالشتتتهادا  المهنيتتتة، كمتتتا أظهتتتر   االهتمتتتامالعينتتتة المختتتتارة اتتتي 

نتاح  البحث أن  ال توجد علقة ذا  داللة إحصاحية بتيم متييتر 
لعلمتتتتتتي واستتتتتتتالللية المراجتتتتتتع التتتتتتداخلي اتتتتتتي البيحتتتتتتة التخصتتتتتتت ا

المحلية، وبالتالي ارم درجة استالللية المراجع الداخلي اي البيحة 
الليبيتتتتة ال تتتتتت ثر بهتتتتذا المتييتتتتر، وهتتتتذء النتيجتتتتة نيتتتتر متوقعتتتتة وال 
تتماشتتتتتى متتتتتع ا دف المحاستتتتتبي، حيتتتتتث أم التخصتتتتتت المتتتتتالي 

يرتالي بالمهنتة والمحاسبي يديد مم جودة عمل المراجع الداخلي و 
 إلتتى المستتتوى الم لتتوف بمتتا يضتتمم االستتتالللية المناستتبة لتتألداء

(، وهنتتتتتتتا  2008عيستتتتتتتى،  ،2005، بيتتتتتتت  المتتتتتتتال  كتتتتتتتاجيجي،
احتمتتال لتفستتير عتتدم تتت ثير التخصتتت العلمتتي علتتى االستتتالللية 
وذل  لكوم أنلف أاراد عينة البحث لهم تخصت م ابل ا مر 

احي علتتتى استتتتالللية التتتذد ترتتتتف عليتتت  عتتتدم وجتتتود تتتت ثير إحصتتت
 المراجع الداخلي مم من لل متيير التخصت العلمي للمراجع.
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