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 مستخلص الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى كفاءة وفاعلية فترة الخبرة التي يقضيها المراجع في ليبيا قبل اإلذن  
ذن له  اإلقتراح مجموعة من البرامج التدريبية التي يجب أن يلتحق بها المراجع قبل له بمزاولة المهنة وا
 ليبيا.  بمزاولة المهنة في 

وقد جاءت هذه الدراسة كنتيجة للعديد من النداءات بإجراء دراسات مستقبلية في هذا المجال مثل دراسة  
(، وذلك نظرًا ألهمية مهنة المراجعة في بيئة األعمال، وأهمية فترة الخبرة في بناء  2006)المريش، 

 مهارات وقدرات المراجع.

ف الدراسة استخدم الباحث المنهج النظري، والذي يعتمد على ما ورد في الكتب والدوريات ولتحقيق أهدا
 والرسائل العلمية فيما يتعلق بموضوع الدراسة، معززًا ذلك بدراسة ميدانية الختبار فروض البحث.

في مدينة    بمزاولة المهنة  مالمتدربين في مكاتب المراجعة الخارجية المرخص لهوتمثل مجتمع الدراسة في  
الكبيرة تتركز في المدينة أكثر من غيرها، كما أن أغلب السيما مكاتب المراجعة  وذلك ألن، رابلسط

 . الشركات العاملة في ليبيا المحلية منها واألجنبية تتركز في مدينة طرابلس

تبلور أهمها  ولقد أسفر التحليل اإلحصائي للمعلومات المتحصل عليها من عينة البحث عن عدة نتائج 
 - في األتي : 

تقوم مكاتب المراجعة قبل البدء في التدريب بتحديد أهداف برامج التدريب مسبقًا، وبشكل يمكن قياسه   -1
وتقييمه، ويتم إعالم المتدربين بهذه األهداف، كما يتم وضع خطة تدريبية توضح لكل متدرب األعمال  

 . المكلف بها والواجبات المطلوبة منه

بمراجعة جميع أنواع الشركات، وال يقتصر دوره على بعض المشروعات البسيطة، يسمح للمتدرب  -2
 . كما أن المتدرب أثناء التدريب يمر بجميع مراحل المراجعة

حيث كانت أكثر هذه المهارات  ،تتوفر لدى المراجعين المبحوثين المهارات المهنية موضوع الدراسة -3
يلية (، وأقلها مهارة ) فهم طرق مراجعة األصول هي مهارة ) فهم أساليب المراجعة التحلوفر ت

 .والخصوم واإليرادات والمصروفات (

العرض السابق لنتائج التحليل اإلحصائي لمجاالت البحث الثالث، يمكن أن نصل إلى  خالل من 
 :   أن النتيجة الرئيسية، والتي تنص على

 ) فترة الخبرة التي يقضيها المراجع في ليبيا قبل اإلذن له بمزاولة المهنة ذات كفاءة وفاعلية (  
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 الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العاملني، خالق السموات واألرض، له احلمد كما ينبغي جلالل وجهة           

عليه أفضل من ال نيب بعده سيدنا حممد خامت املرسلني ) ىولعظيم سلطانه، والصالة والسالم عل

 .صالة من اهلل وتسليم (

ل الدكتور انه لألستاذ الفاضه وامتنيتوجه الباحث بعظيم شكره وتقدير ،بعد محد اهلل وشكره      

 ام هذا البحث،صاحل حممد أمحد، عرفانًا باجلميل ملا بذله من جهد وصرب ومساندة  إلمتنصر 

الباحث مدينًا له بكل ، وسوف يضل ، بفضله اكتملت للبحث أركانهعلمه مرشدًا فكان فيض

 . فيةو اهلل أن مينحه الصحة والعا، وأدعجناح حيققه، فله بالغ شكري وتقديري

والدكتور ، لألستاذين الفاضلني الدكتور عصام السائح خرواط تقديرالشكر وبالتقدم أكما       

عادل رجب الزنداح لتكرمهما مبناقشة هذا البحث، واملساهمة يف إثراءه من خالل 

 .مالحظاتهم القيمة

، ومجيع األخوة العاملني بها، أعضاء هيئة التدريس يف الكليةكما أتقدم بالشكر والثناء إىل       

ونه من مساعدة  للطلبة الدارسني بهذا ، ملا يقدملعاملني بقسم  الدراسات العليااوخاصة  األخوة 

 .  القسم

                                                                                                                                   

 وأسأل اهلل التوفيق  والسداد

 

 

 الباحث                                                                                                                                          
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5 
 

 فهرس الموضوعات
 

رقم   الموضوع
 الصفحة

 أ اآلية القرآنية 
 ب  الشكر والتقدير

 ج اإلهداء
 د  مستخلص الدراسة

 ه فهرس الموضوعات 
 ز فهرس الجداول

 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة
 2 المقدمة

 4 طبيعة المشكلة 
 6 فروض البحث
 7 أهداف البحث 

 7 أهمية مبررات البحث 
 8 حدود البحث

 8 منهجية البحث 
 12 تنظيم البحث 

 الفصل الثاني: مراجعة األدبيات ذات العالقة
 15 المقدمة 

 16 الدراسات السابقة في الدول العربية 
 19 الدراسات السابقة في البيئة الليبية 

 26 ملخص الفصل
 واشتراطات التأهيل العملي للمراجعالفصل الثالث: مفهوم 

 28 المقدمة 
 29 مفهوم التأهيل العملي للمراجع الخارجي 

 31 اشتراطات تأهيل المراجع الخارجي 



6 
 

 31 التدريب 
 40 الخبرة المهنية في المراجعة 

 47 التعليم المهني المستمر 
 52 االختبار 

 53 الترخيص 
 56 خالصة الفصل  

 المهارات والقدرات والمعارف المطلوب توفرها في المراجع الفصل الرابع: 
 58 المقدمة 

 60 دور المنظمات المهنية في تحديد المهارات والقدرات المطلوب توفرها في المراجع 
 63 المهارات والقدرات والمعارف المطلوب توفرها في المراجع

 71 مهنة المراجعة ومهارات وقدرات المراجع الليبي 
 74 خالصة الفصل 

 الفصل الخامس: الدراسة الميدانية 
 76 المقدمة

 76 المنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية  
 80 تحليل البيانات واختبار الفرضيات 

 110 النتائج 
 111 التوصيات 

 113 المراجع 
 125 المالحق

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 فهرس الجداول 

رقم   عنوان الجدول رقم الجدول 

 الصفحة

المقارنة بين متطلبات التأهيل العلمي والمهني للمراجع في كل من   1- 3

 الواليات المتحدة األمريكية وليبيا 

54 

 82 مقياس ليكرت لإلجابة على األسئلة  1- 5

 83 عدد المفردات لكل مجال 2- 5

 84 معامل كرونباخ الفا للمجال األول  3- 5

 85 معامل كرونباخ الفا للمجال الثاني  4- 5

 86 معامل كرونباخ الفا للمجال الثالث  5- 5

 87 المستوى األكاديمي للمشاركين في البحث  6- 5

 88 سنوات الخبرة للمشاركين في البحث  7- 5

 89 الفترة بين الحصول على المؤهل الجامعي وااللتحاق بالتدريب  8- 5

 91 التكرارات والنسب المئوية إلجابات أسئلة المجال األول   9- 5

 93 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألسئلة المجال األول 10- 5



8 
 

 94 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري للمجال األول 11- 5

 97 التكرارات والنسب المئوية إلجابات أسئلة المجال الثاني  12- 5

 99 سط الحسابي واالنحراف المعياري ألسئلة المجال الثاني المتو  13- 5

 100 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري للمجال الثاني  14- 5

 102 التكرارات والنسب المئوية إلجابات أسئلة المجال الثالث  15- 5

 106 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألسئلة المجال الثالث  16- 5

 108 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري للمجال الثالث  17- 5

 

 

  

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 العام للدراسةاإلطار 
 

 

 مقدمة    1/1

 المشكلةطبيعة     1/2

 فروض البحث     1/3

 أهداف البحث    1/4

 أهمية ومبررات البحث   1/5

 حدود البحث   1/6

 منهجية البحث   1/7

 تنظيم البحث   1/8

     

 



10 
 

 الفصل األول  

 اإلطار العام للدراسة

 

   مقدمة 1/1

كذلك الكفاءة المهنية للمراجع عن المعرفة الكافية والمتخصصة في مجاالت المحاسبة والمراجعة و عبر تُ 

راجع  السلوك الذي يكتسبه الم  إضافة إلى  ،والظروف المختلفةالمهارة في تطبيق تلك المعرفة في الحاالت  

، حيث يعتبر التأهيل العلمي والعملي من المقومات األساسية التي يقوم عليها  من التعليم والتدريب الكافي

تعتبر المعايير العامة التي تقوم عليها مهنة المراجعة، إضافة بدورها والتي  ،مراجعللالتكوين الشخصي 

 . ل العناية المهنية الالزمةذ ستقاللية وبإلى اال

أداء  عن يكون عاجزاً والتي من دونها  لبناء المهارات األساسية للمراجع األساس رحجالتأهيل يمثل و 

  ة التأهيل المتكامل للمراجع يعتمد على أربع   إلى أن  (1998أحمد،  )وفي هذا الصدد يشيرمهنته بكفاءة.  

أو الترخيص   امتحان الزمالةو  ،والتعليم المستمر، التأهيل العمليو ، عناصر رئيسية هي التأهيل العلمي

   .بالمزاولة

على    (Mautz and Shara, 1961)من كل على الرغم من تأكيد و بأنه  (2004 )جربوع، ويضيف

وواقعها إال أن المتتبع لتاريخ مهنة المراجعة مية مفترضة في المراجعين دائمًا أن الكفاءة المهنية والعل

ال يتوفر لديهم  لمراجعين بأنهم يعملون في مجاالت يجد العديد من االنتقادات التي وجهت إلى االعملي 

  Amhowitzفيها التأهيل العلمي والتدريب الكافي للقيام بها، وقد أكد على ذلك المحامي األمريكي 

فقدان ، األمر الذي تسبب في أزمة  ضايا المرفوعة ضد مكاتب المراجعةالعديد من القاستنادًا على  وذلك  
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راجعة والمحاسبة قد فشلت إلى حد ما في ثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة أو بمعنى آخر أن مهنة المال

   .( ,1987Amhowitz) المجتمع منها أن تلعبه هتحديد الدور الذي يتوقع

تزايد األزمات المالية واالقتصادية بالشكل الذي   حدة مع   الفجوة في الثقة قد زادت هذه  وعالوة على ذلك،  

فالس العديد من المستثمرين المحتملين والمساهمين من الذين أصابهم الضرر نتيجة إ تسأل ىإل ىأد 

  االقتصادية المراجع إشارات تحذير بخصوص الحالة  إعطاءبسبب عدم وانهيار الكثير من الشركات 

  ى خالل األعوام األول الكبرى الشركات األمريكية  لبعض ما حدث  خير مثال على ذلك، و لتلك الشركات 

ورلد كوم وغيرها من االنهيارات  و و  شركة انرون  عمالق الطاقة األمريكية  من القرن الحادي والعشرون مثل  

  . (2008)المعتاز، فيها  كبيراً  دوراً لمراجع الخارجي ا إلهمال وعدم كفاءةلالتي كان و 

ن تلك االنتقادات الواسعة وما تبعها من تحريك  أ بالقول يمكن  بأنه ذلك ىعل  (2005) ليجيالم ويعلق

مستخدمي القوائم    وإدراكبين اعتقادات  عن التباين الموجود  القضائية ضد مكاتب المراجعة تعبر  الدعاوي  

وأن هذه ، اك المراجع نفسه لتلك المسئوليات المالية لواجبات ومسئوليات المراجع وبين اعتقاد وإدر 

وعدم التزامه بقواعد وآداب هناك نقص في كفاية تأهيل المراجع  إن ابها هو حد أسب أن و كقد ياالنتقادات 

أن جودة المراجعة تتأثر   عتباراوب ،بما يتناسب مع جودة الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب المهنة و 

ََ أي عن بالتأهيل العلمي والعملي للمراجع،إيجابيًا  ي د ؤ ين ذلك إفدما يكون المراجع مؤهاًل تأهياًل جيدًا

  عدَّ تعظيم جودة خدمات المراجعة ولذلك تطلبت الممارسة المهنية في المراجعة أن يقوم بها من أُ  ىإل

، أي أن قيام المراجع بعمله على أكمل وجه يتطلب إلمامه الشامل بما تقتضيه المهنة  علميًا وعملياً   عداداً إ 

 .فيًا يمكنه من أداء مهنته بكفاءة ربًا تدريبًا كاوأن يكون مد 

،  أجزاءثمانية  ىجع فقد تم تقسيمه إلوألجل التقديم لهذا البحث الذي يتناول مشكلة التأهيل العملي للمرا

  ، بينما يعرض األسئلة الرئيسية للبحث و   مشكلة البحث   خلفية عنالجزء الثاني  ويقدم  ،  هذه المقدمةتعتبر  ف
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راته سوف تعرض في الجزء أهميته ومبر و  أهداف البحث وفي المقابل فإن ، فروض البحث الجزء الثالث 

نهجية البحث  م يعرض الجزء السابع  و حدود البحث،    يتناول الجزء السادسالخامس على التوالي، و الرابع و 

ض البحث، بينما  و األساليب اإلحصائية التي سوف تستخدم في اختبار فر و وأسلوب جمع البيانات 

 .  واألخيرالثامن في الجزء  يتم عرضهاالبحث سوف  تقسيمات 

  طبيعة المشكلة  1/2

نقل   ىمسئولية مهنية تقوم عل، وهي في األصل ب ونقل الخبرة عملية شاقة وطويلةتعتبر عملية التدري 

المهنة وتقدمها بشكل   ى، تضمن المحافظة علعلمية منظمة بطريقة ،الخبرة بالتدرج من جيل آلخر

  ، ختلفةوبة لمن يمارسون المهن الممستمر وتؤدي الدراسات التدريبية دورًا مهمًا في اكتساب المهارة المطل

ل أكبر من سواها من  دراسة وتطوير برامج التدريب بشك  ىوتتضاعف حاجة مهنة المحاسبة والمراجعة إل

 ، المهنة لفئات متعددة من المجتمع   ات التي تقدمهاتنوع الخدم  ىويعود السبب في ذلك إل،  المهن األخرى 

األمريكية يقع العبء األكبر في عملية التدريب واكتساب الخبرات في الواليات المتحدة  سبيل المثال    ىفعل

، ويتم عقد المهنة ىلطات المحلية المشرفة علعاتق المكاتب المهنية المتخصصة أو بمعرفة الس ىعل

ويكون هناك ربط بين حضور تلك البرامج ومنح ترخيص   تياز مرحلة معينةدورية تعقد الج امتحانات 

    .(1990 ،نور) بمزاولة المهنة كمراجع قانوني

  إلى يرجع  االهتمام بالتدريب واكتساب الخبرات    وراء السبب    في هذا الصدد بأن  (2011  ،أحمد )ويضيف

حيث أنه إذا انعدم التأهيل  ، التي تواجه المراجعين األساسيةالمشكلة التأهيل المهني للمراجع يعتبر  أن

  ( 2004  جربوع،)  ينوه  وكذلك  ،قيمة لعملية المراجعة ككل  أيةبالنسبة للمراجع ومساعديه فلن تكون هناك  

التي تشير إلى عدم رضا و خلق فجوة التوقعات ساهم في قد  نقص الكفاءة المهنية للمراجع أن ىإل

وامل الرئيسية ألتساع هذه  أحد الع ويعتبرالمراجعين بالنسبة للمتوقع منهم المجتمع المالي على عمل 
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 إن هذهو  ،المهني والمتوقع منهم إنجازه المراجعين واقع  أو بمعنى آخر وهي فجوة الواقع والمتوقع الفجوة

ضرورة  ب  لمحاسبين المهنيينا  إلى   ذا ما تم تجاهل دعوة المنظمات المهنية الدوليةإ  فجوة قد تزداد اتساعاً ال

تحرك المنظمات المهنية المحلية في اتجاه عام تدريجي نحو األسلوب المبني على الكفاءة في اإلعداد  

 .لجودة األداء المهني ضماناً 

تعرف على واقع مهنة  ال حيث حاول المشكلة بشكل أوسع هذه  (2004 ،عاشور)وفي ليبيا تناول 

والمبادئ  ،البرنامج التعليمي المحاسبية هي يالمحاسبة والمراجعة في ليبيا من خالل ثالثة أبعاد رئيس 

بنتيجة مفادها أن هناك قصورًا واضحًا في مهنة  ، وخرجومعايير المراجعة المعمول بها ،المحاسبية

 .يبيا على مستوى األبعاد المذكورةالمحاسبة والمراجعة في ل 

،  الشيخي )فالدراسة الجامعية ال يمكن أن تؤهل الدارس ليصبح مراجعًا ولكنه يتعلم الكثير عن المراجعة 

ة السابق  ذن له بمزاولة المهنع قبل اإلألهمية التدريب والتكوين المهني للمراج   اً واستشعار .  (41، ص 2004

  ى بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا عل  1973لسنة    116، فقد اشترط القانون  اإلشارة إليها

 ى ليبيا أن يكون قد أمضى بعد حصوله عل ترخيص بمزاولة المهنة في ىمن يرغب في الحصول عل

المؤهل الجامعي مدة خمس سنوات كخبرة مشتغاًل كمتدرب بأعمال المحاسبة والمراجعة بمكتب أحد  

     .(24)المادة 116القانون  ،حاسبين والمراجعينالم

حصول  وجود العامل االجتماعي والمحاباة في أن  ىإل (2007 سالم،)الرغم من ذلك فقد أشار ىعلو  

  ى البرامج التدريبية والحصول عل ، وعدم وجود رابط بين حضور المهنةترخيص بمزاولة  ىالمراجع عل 

أضعاف الدور الذي تلعبه البرامج التدريبية في تحقيق الهدف المرجو   ى، قد يؤدي إلذن بمزاولة المهنةإ

 التساؤل التالي :   ى لذلك يحاول البحث في ظل ما سبق اإلجابة عل . منها

 . ؟ذن له بمزاولة المهنة التي يقضيها المراجع في ليبيا قبل اإلكفاءة وفاعلية فترة الخبرة  ىما مد 
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 فروض البحث 1/3

،  عاشورتي توصلت إليها دراسة )النتائج الما تم عرضه في مشكلة البحث، وكذلك في إطار  في ظل

ثالثة أبعاد  ى إلى وجود قصور واضح في مهنة المحاسبة والمراجعة على مستو ( والتي أشارت 2004

بها(، اسبية، ومعايير المراجعة المعمول ، والمبادئ المحيرئيسية وهي )البرنامج التعليمي المحاسب

وجود العامل االجتماعي والمحاباة في حصول   إلى(  2007لك فقد أشارت دراسة )سالم،  إلى ذ   باإلضافة

فقد تمت صياغة الفرض الرئيسي  ومن هذا المنطلق ترخيص بمزاولة المهنة،  ىعل ينالمراجعبعض 

 النحو التالي :  ىللبحث عل

 .ذات كفاءة وفاعلية  غير  ذن له بمزاولة المهنةقبل اإلة التي يقضيها المراجع في ليبيا  فترة الخبر الفرض :  

 تالي :  ال ثالثة فروض فرعية ك ىإلوقد قسم الباحث هذا الفرض 

توفير الشروط األساسية إلنجاح برامج التدريب والتي يجب توفرها   ىمكتب المراجعة عل يعمل ال  .1

 .  ها قبل البدء بالبرنامج التدريبيووضع

 .بكفاءة وفاعليةبمسؤوليته اتجاه المتدرب أثناء التدريب يقوم مكتب المراجعة ال  .2

من خالل ما  وفاعلية مزاولة المهنة بكفاءة  ىعل ًا قرب انتهاء فترة خبرته المراجع قادر  يكون ال  .3

 . من مهارات وقدرات أثناء التدريب  تحصل عليه

 هداف البحث أ  1/4

 اآلتية : ف اهد األالبحث إلى تحقيق هذا  ىيسع

 . ذن له بمزاولة المهنةكفاءة وفاعلية فترة الخبرة التي يقضيها المراجع في ليبيا قبل اإل ىتحديد مد ( 1)
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ذن له بمزاولة المهنة بها المراجع قبل اإل  حققتراح مجموعة من البرامج التدريبية التي يجب أن يلتا(  2) 

  . ليبيافي 

   البحثمبررات و أهمية  1/5

  عتباره اب  والمران لتدريب ألهمية المتزايدة لأهمية موضوعه، وذلك نظرًا لتنبع أهمية هذا البحث من  -1

  بأحسن  عملية المراجعة ألداء الالزمالسلوك والمهارات و  تنمية المعارف ىإلنشاط رئيسي يهدف 

 . الطرق فاعلية

يبين   دليل بحثي تجريبي في ليبيافإن أهمية هذا البحث تنبع أيضًا من عدم وجود  إضافة إلى ذلك -2

كفؤ لديه  مراجع  توفير  رب قبيل مزاولته للمهنة في خلق و التي يقضيها المتد فترة الخبرة  كفاءة  لية و فاع

 . وفاعلية المعارف ما يجعله يؤدي مهنته بكفاءةمن المهارات والقدرات و 

المنظمة لمهنة المراجعة   القوانين وتطويرفي إعادة النظر هذه الدراسة  كما يتوقع الباحث بأن تسهم  -3

لى الصعيد  عليس    التطور المستمرالتغير و ب تصحيحها بما يتناسب مع بيئة اليوم المتسمة  ، و في ليبيا

 . غيرهاواالجتماعية واالقتصادية و   إنما على مختلف األصعدة التقنية منهاالمهني فحسب و 

 

 حدود البحث  1/6

حيث  كمتدربين لمدة خمسة سنوات فقط دون غيرهم،  في مكاتب المراجعة    المشتغلين  ىعليقتصر البحث  

للقيد في جداول المحاسبين والمراجعين االشتغال في  الحق  ىقد أعط 1973لسنة  116أن القانون 

 األعمال اآلتية : 

 مدراء اإلدارات ورؤساء أقسام المحاسبة والمراجعة بوزارة الخزانة .   -

 .  المحاسبة أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة بديوان -

 . لتدقيق والمراجعة بمصلحة الضرائب أعمال الفحص وا  -
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سسات العامة وشركات القطاع  مدراء ورؤساء إدارات المحاسبة والمراجعة بالمصارف والهيئات والمؤ  -

 . العام

 . د التجارية الحكوميةمعية والمعاهتدريس مواد المحاسبة والمراجعة في إحدى الكليات الجا  -

عرض  ىأية أعمال أخرى تعتبر نظيرة للوظائف السابقة يصدر بها قرار من وزير الخزانة بناء عل -

 . ) 24المادة ( مجلس النقابة

 منهجية البحث   1/7

المتعلقة  والمنهج االستقرائي الختبار أدبيات الموضوع ث بين كلًّ من المنهج االستنباطي البحزاوج ي  

، ويمكن  ذن له بمزاولة المهنةبتحليل كفاءة وفاعلية فترة الخبرة التي يقضيها المراجع في ليبيا قبل اإل

 القيام بالخطوات اآلتية :  ىالقول أن الدراسة اعتمدت عل 

التي ينبغي توافرها لضمان    ز األساسيةأهم المتطلبات والركائ  ىمراجعة أدبيات الموضوع للتعرف عل •

 . ذن بمزاولة المهنة بصورة عامةقبل اإل (المران)كفاءة وفاعلية فترة الخبرة 

  ى ، أي تحديد المتغيرات المختلفة التي تؤثر عل ر النظري استخدام أدبيات الدراسة لتكوين اإلطا •

 . بشكل عام ذن بمزاولة المهنةكفاءة وفاعلية برامج التدريب والخبرة قبل اإل

 .عينة الدراسة الختبار فروض البحث االستبانة وسيلة لجمع البيانات الالزمة من  استخدام   •

ومن ثم استخالص النتائج  ة  البيانات وتبويبها وتحليلها باستخدام الطرق اإلحصائية المناسب  تصنيف •

 .  (العامة االستنتاجات )

النظرية  ية للدراسة باالستنتاجات النظرية، وفي حالة تطابق االستنتاجات  ملمقارنة االستنتاجات الع •

، لمحلية يؤيد االستنتاجات النظريةيًا من واقع البيئة املية فإن الدراسة تكون قد أضافت دلياًل عملوالع
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مل أن تقف وراء ذلك من وجهة  وعند االختالف فإن الباحث ينبغي عليه أن يبين األسباب التي يحت

 .  هنظر 

 أداة البحث   1/7/1

  ة أسلوب قوائم االستبانو  ،لجمع البيانات  رئيسية كأداة وتوزيعها االستبانة تصميم  ىعل الباحث د ميعت 

وزع الباحث عدد حيث  العالم،    في جميع أنحاءواسع االنتشار ومستخدم في مثل هذا النوع من األبحاث  

  أي ما نسبته  ،( استبانة50) وبلغ أجمالي الردود ،المراجعةمكاتب في المتدربين  ىل ع ( استبانة72)

المجال األول يتعين اإلجابة عليه من    أن   حيث   ،ثالثة مجاالت   ىإلوقد قسم الباحث االستبانة    %(،69)

الفئة الثانية يتعين  و   ،فترة المران  فيم اقل من سنة  هم من له برنامج التدريب، و   فيناصر المبتدئة  قبل الع

ثالث  أقل من إلىمن سنة تكون  لها المرانمدة هذه الفئة ، و والثاني اإلجابة على المجال األولعليهم 

نه يتعين عليهم اإلجابة على  إف  خمسة  المران من ثالث سنوات إلى  فيلها    التيو الفئة الثالثة    أماسنوات،  

 بالكامل )المجاالت الثالثة(.   أسئلة االستبانة

تتراوح  بحيث  الخمس، النقاط ذي ليكرت  مقياس متطلبات  مع يتالءم بشكل االستمارة تصميم تم كما

موافق   غير،  (2 ) موافق غير ، (3 ) د محاي ، ( (4 موافق ،  (5 )بشدة موافق من اإلجابات  أوزان

 . (1 )  ةبشد 

 الدراسة   وعينة مجتمع 1/7/2

وألن  ، يتكون مجتمع الدراسة من المتدربين في مكاتب المراجعة الخارجية المرخص لها بمزاولة المهنة

هو مجتمع  و  ،منه اً ، فقد اختار الباحث جزءالمراجعين القانونيين غير متجانسمجتمع المحاسبين و 

 مراجع  788والذي بلغ عدده ) مزاولين للمهنة في مدينة طرابلسالمحاسبين والمراجعين القانونيين ال
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خيص بمزاولة المهنة دون أن يكون لديهم  اتر  ى إال أن هذا العدد يشمل أعضاء متحصلين عل 1( قانوني

أما عن عدد المكاتب ى النقابة، د مسجلين لمل أعضاء تركوا المهنة ومازالوا تمراجعة، كما يش مكاتب 

وذلك لألسباب   مدينة طرابلس  ىوقد وقع االختيار عل،  مراجعةمكتب    (63الكبيرة في المدينة بلغ حوالي )

 التالية : 

 . تتركز في المدينة أكثر من غيرهاالسيما الكبيرة   مكاتب المراجعة .1

 .تتركز في مدينة طرابلس كما أن أغلب الشركات العاملة في ليبيا المحلية منها واألجنبية  .2

يع مكاتب المراجعة نفس الفرصة  إلعطاء جم   (متدرب   72عددها  )  عشوائياً م بعدها تم اختيار عينة  ث

وذلك ألن نقابة المحاسبين والمراجعين ال يوجد لديها  االحتمالية ليكونوا مختارين في هذه العينة،  أو  

 . عدد المتدربين في مكاتب المراجعةمعلومات عن  

 

 

 المقاييس اإلحصائية المستخدمة   1/7/3

االستبانة التي تم جمعها من العينة   فيلتحليل البيانات الواردة  SPSSتم استخدام حزمة تطبيقات 

المبحوثة، وذلك الستخراج نتائج الدراسة من خالل االستعانة بعدة أساليب إحصائية تم توظيفها في 

 عمليات التحليل، وهى كالتالي :

 قية البياناتاختبار درجة مصدا .1

 
 م 2012 في سنة  نقابة المحاسبين والمراجعين معلومات مستخرجة من سجالت 1



19 
 

 الداخلي االتساق بيانات لمعرفة مدى توفر الثبات و درجة مصداقية البيانات يتم تطبيقه على الاختبار 

قد اعتمد الباحث على مقياس معامل كرونباخ الفا  ، و مفردات العينة المبحوثة إجابات بين 

(Cronback’s Alphaالختبار )  درجة مصداقية البيانات . 

 الوصفية   اإلحصائية األساليب .2

لعينة المبحوثة وتحليل الوصفية الستخراج تركيبة توزيع ا اإلحصائية األساليب قام الباحث باستخدام 

 إجاباتها. 

 .لمتوسط عينة واحدة tاختبار االختبار :  أساليب.3

 

 

 

 

 

 تنظيم البحث 1/8

 :  الفصول التاليةالبحث سوف يكون مقسمًا إلى 

 لدراسة ل: اإلطار العام 1الفصل 

فإن أهداف البحث ومبرراته  كذلك ألسئلة التي يسعى إلى إجابتها، و اهذا الفصل يقدم مشكلة البحث و 

التي  إضافة إلى افتراضات البحث ومنهجيته و الغرض منه سوف تستعرض في هذا الفصل أيضًا، و 
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ا الفصل  في الختام يقدم هذ و األساليب اإلحصائية المستخدمة بدورها على أداة جمع البيانات و  تحتوي 

 كيفية تنظيمه. الخطوط الرئيسية للبحث و 

 يات ذات العالقة: مراجعة األدب2الفصل 

اء في البيئة  يهدف هذا الفصل أساسًا إلى استعراض أهم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث سو 

تحديد  التعرف على ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج ل   ذلك من أجل غيرها، و المحلية الليبية أو  

تعرض الجزء األول سي، ، ويقسم هذا الفصل إلى جزئيناألكاديميا هناك فجوة بين الواقع العملي و ما إذ 

تعرض الدراسات المتعلقة بموضوع البحث في أما الجزء الثاني يس ،والدولية منه أهم الدراسات العربية

 .ليبيا

 لمراجع الخارجي لالعملي تأهيل ال: مفهوم واشتراطات 3الفصل

 العملي للمراجع، تأهيل المراجع مثل مفهوم التأهيل ب يوضح هذا الفصل أساسًا بعض المفاهيم المرتبطة

خبرة المهنية في مجال  الو متطلبات التأهيل المهني للمراجع مثل التدريب ويستعرض أهم األدوات و 

في الختام  كفاءة المهنية للمراجع الخارجي و دورهم في رفع الالمراجعة والتعليم المهني المستمر واالختبار و 

 استعراضه.  لما تم ةيستعرض هذا الفصل خالص

 المعارف المطلوب توفرها في المراجع  قدرات و ال: المهارات و 4الفصل

القدرات التي يجب أن تكون كامنة  م خلفية نظرية عن أهم المهارات و يهدف هذا الفصل أساسًا إلى تقدي 

في المراجع حتى يمكنه مزاولة المهنة بكفاءة، حيث يستعرض الجزء الثاني من هذا الفصل دور المنظمات 

سردًا لبعض المعايير المهنية والتعليمية ذات العالقة بمهارات ع  واالتحادات المهنية في هذا الخصوص م

ثالث من هذا الفصل هذه القدرات والمهارات في الجانب األخر يعرض الجزء الوقدرات المراجع، و 
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راجع  حتى تكون معيارًا للحكم على مدى توفر هذه المهارات في المارف مع تفصيلها تفصياًل دقيقًا،  المعو 

كذلك مدى توفر هذه المهارات لدى المراجع  ييمًا لمهنة المراجعة في ليبيا و الرابع يعرض تقالجزء  الليبي، و 

 بينما يتضمن الجزء األخير من الفصل ملخص لما استعراضه فيه.   الليبي

 الميدانيةالدراسة : 5الفصل

استهدف هذا الفصل عرض منهجية البحث، من خالل بيان طرق جمع البيانات، وتحديد مجتمع البحث 

تجميعها  كما استهدف هذا الفصل تحليل البيانات التي تم    والمعلومات العامة عن المشاركين في البحث،  

 .من خالل المسح االستباني

ذلك تم استعراض قائمة   ى حة، إضافة إلث وأهم التوصيات المقتر حوختم الباحث بخالصة ونتائج الب

 . ث بالمراجع العلمية للبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 مراجعة األدبيات ذات العالقة

 

 

 مقدمة    2/1    
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 الفصل الثاني 

 مراجعة األدبيات ذات العالقة بالبحث 

 مقدمة 2/1

يشير  و الدراسات السابقة  قراءةيعتبر هذا الفصل واحدًا من أهم فصول البحث، حيث يهدف إلى 

(Ahmed, 2004) نقاًل عن  (Martin, 1985) د دراسة  يأن أهم وظيفة لمراجعة األدب هي تأك ب
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يضيف أنه من المهم معرفة ما  و   ،حول الموضوع الذي يرغب بإجراء البحوث حولهضة  يالمستف الباحث  

ما قدمته النظريات بهذا كذلك و ، فيما يتعلق بنفس المسائل المرتبطة بالبحث  ون توصل إليه الباحث

  الفجوة الموجودة في المعرفة ذات الصلة بموضوع البحث. و ، الخصوص 

من خالل استعراض يا  لى ذلك، يهدف هذا الفصل إلى زيادة الفهم لواقع مهنة المراجعة في ليبعإضافة  

 هذه الدراسة.لما توصلت إليه لتكون كمبرر قوي تمت في البيئة الليبية، و نتائج بعض الدراسات التي 

أهم الدراسات السابقة في الدول   منهاالثة أقسام، يتناول الجزء الثاني  هذا الفصل إلى ثحيث سيتم تقسيم  

العربية لالستفادة من نتائج هذه الدراسات في تطوير الواقع العملي للمهنة ومزاوليها في ليبيا، بينما  

  .ة الليبيةأهم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث في بيئة المراجع يتناول الجزء الثالث 

 

 

 في الدول العربيةالدراسات السابقة  2/2

ى العديد من الدراسات  هناك العديد من الدراسات السابقة التي قدمت دلياًل بأن مهنة المراجعة تحتاج إل

تدعيمها السترداد الثقة التي فقدتها نتيجة العديد مما يعرف بأزمات الثقة التي عصفت بالمهنة  لتطويرها و 

مختلف األصعدة والدور الذي كان للمراجع الخارجي فيها، مثل االنهيارات المالية التي وقعت في على 

الواليات المتحدة األمريكية واستراليا وفي بعض دول االتحاد األوروبي ودول جنوب شرق أسيا والدول 

في الدول العربية . وتم التركيز على الدراسات السابقة (2009 ،عبد هللابية ليس في منحى عنها )العر 

حيث تصنف جميعها من دول العالم الثالث  ،الظروف السائدة سواء االقتصادية من حيث نظرًا لتشابهها 

قريبًا تحت سيطرة دول أجنبية  توقعت جميعها  أنها  حيث  .التاريخية وأ أو االجتماعية  ،أو الدول النامية
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تبنت أنظمة تعليمية مستوردة من الخارج ومارست المحاسبة بناء على معايير  و لفترات طويلة من الزمن 

إنما تم وضعها بناء على معايير ومبادئ محاسبية مستوردة من بعض  دول و لم توضع لتناسب هذه ال

 الدول المتقدمة.

كذلك استجابة إلى العديد من النداءات المراجعة و   ذات الصلة بمهنة  إدراكًا من الباحثين بأهمية البحوث و 

ذلك من خالل فتح المجال لدراسة  و  التي تنادي بضرورة تطوير مهنة المراجعة في العديد من الدول،

دور التعليم المحاسبي في رفع كفاءة أداء المراجعين وكذلك دور برامج التعليم المستمر في ذلك وإيمانًا 

جود فجوة بين الواقع المهني للمراجعة والمعايير والدراسات األكاديمية، ظهرت العديد من الدراسات منهم بو 

. في الدول محل الدراسة  التي تهدف إلى تقييم الواقع المهني للمراجعة والدور الذي تلعبه الخبرة الشخصية

وضع إطار  و إلى تحديد مفهوم واضحًا للخبرة المهنية،    (1995  ،لطفي)  هدفت دراسة  فعلى سبيل المثال

كفاءة وفاعلية اتخاذ المراجعين لقراراتهم وقد  ىعام لمحدداتها ومن ثم دراسة أثار الخبرة المهنية عل 

ن أهم ما يقاس  أاألداء يعتبر هو األكثر مالئمة، و   ى( إن مفهوم الخبرة تأسيسًا عل 1)  :  استخلص ما يلي

المعرفة األولية من خالل التعليم   ى( يتم الحصول عل2)والفاعلية به أداء الخبير هي مقاييس الكفاءة 

 وكذلك .المحاسبي، أما المعرفة باإلجراءات فعادة ما يتم الحصول عليها أثناء الممارسة المهنية الالحقة

تحسين الحكم المهني للمراجع، وكان مجتمع   ى تأثير عامل الخبرة عل  ىدراسة مد قام ب (1998فوده،)

دراسة  إلى الباحث  هدفالدراسة هو المراجعين القانونيين المزاولين للمهنة في جمهورية مصر العربية و 

  ى ( عل للمراجعة ، والقدرة الذاتيالتعليم، الممارسة) خبرة من خالل محدداتهاتحليل مدي تأثير عامل الو 

 :  العديد من النتائج أهمها ىإل هذه الدراسةتوصلت و . تحسين جودة الحكم المهني للمراجع

مارسة والمعرفة والقدرة جودة الحكم الشخصي للمراجع هي الم ى ( إن من أهم العوامل التي تؤثر عل1)

 .والمهارة
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المراجعة لعدم وجود معيار موضوعي من الصعب قياس عامل الخبرة المتعلقة بأحكام (  يكون 2) 

 .لجودة األداء

عداد وتكوين هياكل تنظيمية لمكاتب مهنة المحاسبة والمراجعة  إ ( إن عقد دورات تدريبية للمراجعين مع  3) 

 . من محددات الرئيسية للخبرةعتبر ي

  .اجعةرفة المتخصصة في مجاالت المر ( إن المحددات الرئيسية تشمل المقدرة والمهارة والمع4) 

اجع في المملكة العربية  أهمية التعليم المهني المستمر للمر  ناقشت فقد  (2002 ،الرويتع)أما دراسة 

أن نجاح   وخلصت الدراسة وقد اختيرت عينة الدراسة من محاسبين ومراجعين مزاولين للمهنة ،السعودية

تطوير مهاراتهم   ىاقتناع المعنيين بأهميته وانعكاساته عل  ىبرنامج التعليم يعتمد بشكل أساسي عل

أن إدراك المحاسبين أو المراجعين في المملكة العربية    الدراسة  كفاءتهم المهنية، وكشفت   ىوالمحافظة عل

الهيئة السعودية  عاتق    يقع علىالمطلوب، ويرى أيضًا أنه    ى السعودية ألهمية البرنامج كانت دون المستو 

مسئولية التوعية وإعداد برامج التعليم المهني المستمر والبدء بتبنيها بشكل تطوعي ثم التدرج  للمحاسبين 

تطور المهنة لم   ى لظروف البيئة المحلية ألن مستو لمرحلة اإللزام حيث أن التدرج قد يكون مالئمًا  ىإل

 .وصلت إليه في الدول المتقدمة ما ىيصل إل

تحليل دور التأهيل العلمي والعملي للمحاسبين   ى إل (2006 ،المريش)هدفت دراسة إضافة لما تقدم، 

وذلك في سبيل تحديد العوامل   لمراجعة في الجمهورية اليمنية،القانونيين في تطوير أداء مهنة المحاسبة وا

 ت إدراك األكاديميين والممارسين له وقد توصل ىمد  ىعل، وكذلك التعرف م عليها هذا الدورالتي يقو 

 :  ىفي هذه الدراسة إل الباحثة

( إن الدور الجوهري لتطور مهنة المحاسبة والمراجعة يكمن في تحقيق االرتقاء بهذه المهنة وزيادة 1) 

 .الكفاءة والفاعلية في أدائها
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التأهيل العلمي والعملي كانوا مدركين ألهمية وحيوية دور  ( إن األكاديميين والممارسين للمهنة2) 

 .  للمحاسبين القانونيين في تطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة

أثر الخبرة المهنية للمراجع    دراسة  ىتهدف إلفي دراسته التي    (2008  شلبي،)  يرى وفي الجانب اآلخر،  

ع  أن الخبرة المهنية للمراج وتوصلت الدراسة إلى    ،جودة المراجعة بجمهورية مصر العربية  ىالخارجي عل 

األساس في   و مراجع الخارجي هالكم المعرفي للأن و جودة المراجعة،  ىعلالخارجي تؤثر تأثيرًا ايجابيًا 

برة المهنية للمراجع هي  ، وأن الركيزة األساسية في تكوين الخالمراجعةتحقيق الخبرة المهنية في مجال 

، كما يعتبر التعليم المهني المستمر الركيزة األساسية لتطوير تلك الخبرة المهنية والمحافظة  الممارسة

وضع معيار للتعليم   ىمثمرًا فإن األمر يتطلب العمل عللكي يكون برنامج العليها، ويرى كذلك بأن 

عدد معين من ساعات التعليم المهني  ى  ني المستمر بحيث يلزم جميع مزاولي المهنة بالحصول علالمه

 . تلك الساعات التعليمية  ىالمستمر وعدم السماح بتجديد الترخيص بمزاولة المهنة إال بعد الحصول عل

  البيئة الليبيةالدراسات السابقة في  2/3

العملية التعليمية المهنية للمحاسبة في  الدراسات التي أجريت في البيئة الليبية من أجل تقييم    بعض هناك  

 ةدراسال هذه احد الدراسات الرائدة في هذا المجال حيث هدفت  (2002ل، البهلو )ليبيا، وتعتبر دراسة 

ليبيا وتونس    وهي  عربيض دول المغرب الإلى مقارنة التشريعات القانونية المنظمة لمهنة المراجعة في بع

كافة التشريعات التي   وتطوير بإصدارتقوم ، وتمثل مجتمع الدراسة في الهيئات المهنية التي المغرب و 

 النتائج التالية :   ى. وقد توصلت الدراسة إلتنظم مهنة المحاسبة والمراجعة

 . مهنةمحاولة الرقي بال  ىحرص كل الدول محل البحث عل. 1
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بمهنة      تخصيص معايير محددة وثابتة تتعلق    ى التشريعات في البلدان محل البحث علجميع  قصور  .  2

 . المحاسبة والمراجعة

بالرغم من وجود مراكز تعليمية أكاديمية عليا متخصصة في المحاسبة والمراجعة، إال أن هناك افتقارًا  .  3

أتساع الفجوة  ىإل ىلذي أد وجود مراكز مهنية عليا متخصصة داخل البلدان محل البحث، األمر افي 

 . ي، وبين مهنة المحاسبة والمراجعةبين التعليم المهن

تطلب إنشاء مراكز  ي المراجعة  طبيق التي تواجه مهنة المحاسبة و لمعالجة مشاكل التوأوصت الدراسة بأنه   

التحاق الطالب  المراجعة القانونية على أن يتطلب و عليا مهنية متخصصة في مجال المحاسبة تعليمية 

 كذلك الخبرة المهنية المتخصصة.  وم المحاسبية المهنية المتخصصة و بها معرفته بأحدث العل

فقد تناولت دراستها أهم المشاكل الناتجة عن القصور في القوانين واللوائح   (2004، العموري )أما 

مجموعة من مكاتب   ىالمنظمة لمهنة المراجعة الخارجية في ليبيا، وهي دراسة ميدانية تم إجراؤها عل

المشاكل الناتجة   ىعلالتعرف  ىالدراسة إلت المراجعين المزاولين للمهنة في مدينة بنغازي، حيث هدف

حقيقة هذه  ىوذلك للوقوف علمهنة المراجعة الخارجية في ليبيا القصور في القوانين المنظمة ل عن

أنه من ضمن المشاكل التي قد تواجه   ى إل وتوصلت الباحثة المشاكل ووضعها موضع اهتمام الباحثين،

القوانين المتعلقة  مشاكل ناتجة عن قصور  ،لمهنة المراجعة الخارجية في ليبيا المراجع أثناء ممارسته

فكرة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة القوانين واللوائح  تؤيد بالتأهيل العلمي والمهني للمراجع الخارجي. و 

ع القصور وتالفي  ، بحيث يتم معالجة مواضمهنة المراجعة الخارجية في ليبيا التي لها عالقة بتنظيم 

وم نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين باالشتراك مع المكاتب وكذلك يجب أن تق أوجه النقص فيها

بإجراء  مراجعة تتالءم مع خصائص المجتمع الليبي وكذلك القيام  اقتراح معايير    ى المهنية والجامعات عل
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وضرورة إلزام المراجعين بتبني برامج  ترخيص لمزاولة المهنة يامتحان تأهيل للراغبين في الحصول عل

 مهني المستمر أثناء ممارستهم لمهنة المراجعة. للتعليم ال

ألساسية لمزاولة مهنة المراجعة  وإدراكًا من الباحثين ألهمية التعليم المحاسبي في تكوين وبناء المهارات ا

التي يكون من المستحيل مزاولتها بكفاءة بدونها قدمت العديد من األبحاث والرسائل العلمية لتقييم مدى  و 

ي ليبيا يعاني  توصلت هذه الدراسات إلى أن المنهج التعليمي المحاسبي ف ، ولقد التعليم المحاسبيكفاءة 

أن هذا  و  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية ء بمتطلبات التي ال تمكنه من اإليفابعض أوجه القصور و 

 (. 2007،  توشتن)القصور امتد ليؤثر بدوره سلبيًا على جودة عملية المراجعة في البيئة الليبية 

(  2006بوفارس،  )حاسبين الليبيين فقد توصلت دراسة  توفر بعض المهارات المهنية في الم  ىولمعرفة مد 

المحاسب الليبي كان متوسط   ىمجموعة من النتائج من أهمها أن معدل توفر المهارات المهنية لد  ىإل

 ىولذلك أوصت هذه الدراسة بضرورة االهتمام بتنمية مهارات المحاسب من خالل اللجوء إل  ،ما  د  ح  ىإل

ما تصدره المنظمات المهنية مثل المجمع العربي للمحاسبين   ىللمعرفة كاإلطالع عل ى مصادر أخر 

تنمية  ى ، ألن ذلك من شأنه أن يؤدي إلدولي للمحاسبين من أبحاث وتوصيات القانونيين واالتحاد ال

،  لخبرات اآلخرين يتحليلي االنتقاد مدارك المحاسب مما يخلق لديه قاعدة ذهنية تمكنه من التفكير ال

 . أفضل الحلول للمشاكل العملية ىوالتعرف عل

يم واقع التعليم المحاسبي المهني في ليبيا وتحديد التي هدفت إلى تقي  افي دراسته  (2006  ،فارسبو )   ى تر و 

ضعف مناهج التعليم   ، وأن أهمهاالقصور في العملية التعليميةأن هناك بعض أوجه سبل تطويره، 

ضيها الطالب  كذلك عدم وجود فترة زمنية يقى األسلوب التقليدي في التعليم و المحاسبي، واالعتماد عل 

رغم ما أوجبته المعايير الدولية من أن يكون الطالب الراغب في أنه    لكذ   ىعل   تضيفللتدريب العملي، و 

  إال أن ، عالي من نسب النجاح في المراحل التعليمية السابقة ى مستو ى كليات المحاسبة عل ىالدخول إل
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حل التعليم السابقة كمطلب اهناك شرط المستوى العالي في مر فليس واقع المهنة في ليبيا منافيًا أحيانًا 

مستويات يتم تنسيبها إلى كلية  الدراسة المحاسبة في كلية االقتصاد، بل بالعكس فإن أدنى باللتحاق ل

نه من يفشل في دراسته من طالب الكليات األخرى يلجأ لالنخراط في برنامج  أمن ذلك  أ  االقتصاد واألسو 

 المجال.فهذا قد يسبب في وجود بعض المزاولين قليلي الكفاءة في هذا   كلية االقتصاد 

راجعين في ليبيا فقد  المحاسبين والم ىأهمية برامج التعليم والتدريب المهني المستمر لد  ى أما عن مد 

أن فئة قليلة من المحاسبين والمراجعين القانونيين في ليبيا يلتزمون    ىإل  (2007  البكوش،)توصلت دراسة  

، هذا بسبب عدم وجود إلزام من جهة معينة بفرض التعليم والتدريب يذ برامج للتعليم المهني المستمربتنف

، كما أن  والمراجعين القانونيين في ليبيا المحاسبين ىالرسمي عل مهني المستمر بنوعيه الرسمي وغير ال

،  للتعليم والتدريب المهني المستمرالنقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين لم تهتم بتنظيم أي برامج  

، ومواكبة  التأهيل المهني للمراجع في ليبياكفاية  ىوأن ذلك من وجهة نظر الباحث سينعكس سلبيًا عل

 . ا هو جديد في المحاسبة والمراجعةكل م

أغلب المشاكل والصعوبات وأوجه القصور في التعليم المحاسبي والتدريب يعلق بأن    (2007  ،الحصادي)

محاسبي ومتطلبات القانون  والتأهيل المهني في ليبيا كانت كنتيجة للتعارض بين متطلبات الفكر ال

التجاري  حيث استند الباحث في هذه الدراسة في وصوله إلى نتائجه على دراسة متطلبات القانون  ،  التجاري 

وكان هدف الباحث      ،مثلة في التجربة الفرنسيةتالتي ترجع أصولها إلى المدرسة الفكرية المو   1953لسنة  

ويؤكد أيضًا أن أغلب القوانين التي صدرت في تلك الفترة  ،  فهم وتحليل الواقع المهني والتعليمي للمحاسبة

ال تتوفر لديها دراية كافية بظروف البيئة    أعدت بأيدي خبرات عربية غير مقيمة مصرية ولبنانية وعراقية

في ذلك  الليبية وبدون مشاركة فريق مناظر من الخبرات الليبية لعدم توفر هذا المستوى من الخبرات 

ليبيا تحت   لوقوعالذي كان كنتيجة في التعليم المحاسبي و  يأمريكعلى دراسة النموذج األنجلو الوقت، و 
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أعضاء هيأة  ألفواج المتتالية من الخريجين و كنتيجة لفي فترة زمنية سابقة و الفرنسي االنتداب البريطاني و 

ة بين  البريطانية األمر الذي سبب في خلق فجو الجامعات األمريكية و التدريس الذين درسوا وتخرجوا من 

سبي، حيث أوضحت هذه الدراسة بعض المشاكل  الفكر السائد في التعليم المحامتطلبات القانون التجاري و 

 :  منها ما يليو  العمل المحاسبيالتي أرهقت الفكر و 

   .وضوح الرؤية المستقبلية فيما يخص السياسات التعليمية في مجال المحاسبةساهمت في عدم ( 1)

   .إليه في ليبيا كدولة نامية أفقدت المحاسبة قدرًا من الضبط والحماية القانونية هي أكثر احتياجاً  (2)

أفقدت المحاسبة في ليبيا فرصة التطور التدريجي من خالل إجراء التعديالت الالزمة وبمرور الوقت  (  3)

 انطالقا من قانون مفصل ترجع جذوره إلى مدرسة فكرية لها سند تاريخي. 

األداء   ىتحديد المتغيرات البيئية المؤثرة علإلى  (2007 سالم،)فقد هدفت دراسة  إضافة إلى ذلك،

مزاولي مهنة المراجعة الخارجية   ىأجرها عل التي ، من خالل الدراسة الميدانية المهني لمراجع الحسابات 

مفادها أن متغير   نتيجةى  إل الباحث  توصلو  (،سابقاً  + جهاز المراجعة المالية  مراجعة  مكاتب ا )ليبي في

ضرورة  بالتأهيل العلمي والعملي للمراجع له أثر كبير علي أداءهم المهني ولذلك أوصت هذه الدراسة 

 االهتمام بهذا المتغير من خالل األتي : 

( االهتمام بمرحلة التعليم الجامعي وذلك من خالل تحديث وتعديل المناهج المقررة بما يتالءم  1)

ت المتعلقة بتكنولوجيا  ، وخاصة تلك التطوراهنية في مجال المحاسبة والمراجعةموالتطورات العلمية وال

  .المعلومات 

مطلب سنوات الخبرة في مجال المراجعة قبل منح اإلذن لكل من أراد مزاولة  ى( التأكيد والتركيز عل2)

 .سواء حد   ىمهنة المراجعة عل
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، وذلك لضمان  مزاولة مهنة مراجع قانوني تراخيص ( وضع اشتراط التعليم المهني المستمر لمنح 3) 

 .  لقدرات العلمية والمهنية للمراجعالتنمية المستمرة ل

 وإلزام المراجعين بحضورها. ، ه البرامجمع مراعاة تطوير هذ الهتمام ببرامج تدريب المراجعين ( ا4)

اتفقت على أهمية الدور  الحظ الباحث من خالل استعراض عددًا من الدراسات السابقة، أن جميعها ي

على اآلثار السلبية الناتجة   الذي تلعبه مهنة المراجعة والمراجع في بناء المجتمع، وكما اتفقت جميعها

حيث أظهرت جميع هذه الدراسات أهمية التعليم   ،عن فقدان الثقة في هذه المهنة على دنيا األعمال

عملية في بناء شخصية المراجع وامتالكه للمهارات والخبرة الي وبرامج التأهيل المهني المستمر المحاسب

 فاعلية. ت الالزمة لألداء العمل بكفاءة و والقدرا

ارات والقدرات والمعارف التي إال أن هذه الدراسات لم تتطرق بأي حال من األحوال لدرجة توفر المه

المجال في المراجع الليبي ومدى  عليها المعايير التي تصدرها المنظمات المهنية الدولية في هذا تنص 

قدرة البرامج التدريبية وفترة الخبرة التي يقضيها المتدرب مشتغاًل في أحد مكاتب المراجعة وذلك حسب  

 القوانين المنظمة للمهنة في ليبيا. 

بأنها الوحيدة التي تهدف وما يميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة المحلية منها والعربية  

التي يقضيها الراغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة    تحديد مدى كفاءة وفاعلية فترة الخبرةإلى  

المراجعة في ليبيا على إمداد هذا المتدرب بجميع المهارات والقدرات والمعارف التي تقترحها المعايير  

قتصادية واإلدارية والتغير المستمر والنمو الواضح في الدولية في هذا المجال، وذلك نتيجة للتطورات اال

وإقامة السوق الليبي لألوراق   ، االقتصاد الليبي وذلك من خالل ازدياد عدد منشآت األعمال الخاصة

مهنة المراجعة ف،  والشركات األجنبية في سوق العمل  ،ودخول المصارف وشركات التأمين الخاصة،  المالية

مس فهي متطورة بدورها لتواكب التطورات التي تعصف بدنيا األعمال فكيف يمكن  نفسها اليوم ليست كاأل
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وعملية تطوير المراجع تقوم أساسًا على إكسابه المهارات  جع ال يواكب التطورات يومًا بيومتصور مرا

ة والعملية والقدرات المطلوبة للعمل بكفاءة في هذه البيئة فالمراجع الكفء هو من تتوفر لديه الكفاءة العلمي

ل  حوهذا في حد ذاته يعطي مبررًا قويًا إلجراء هذه الدراسة والتي تقوم على تقييم مرحلة مهمة من مرا

 بناء الكفاءة المهنية للمراجع، وهذا لم يعطى كثيرًا من االهتمام في الدراسات السابقة في ليبيا. 

لنداءات بإجراء دراسات مستقبلية في هذا  جدت هذه الدراسة كنتيجة للعديد من اإضافة إلى ما تقدم، لقد وُ 

الخبرة في تطوير مهنة  المجال، إدراكًا من الباحتين بأهمية مهنة المراجعة في بيئة األعمال وبأهمية فترة  

همية هذه المهنة والمشاكل  أ قدرات المراجع، فالدول الغربية أدركت منذ زمن طويل  بناء مهارات و المراجعة و 

( وهو أعظم  2002)  Sarbanes-Oxley Act فقدان الثقة فيها، فقانون ساربانس أوكسليالمترتبة عن 

قانون فيدرالي إشرافي رقابي ينظم األعمال صدر في الواليات المتحدة كان كنتيجة ألزمة الثقة التي  

  أكبر شركات المحاسبة والمراجعة )شركة ارتر تعرضت لها مهنة المراجعة القانونية نتيجة تورط أحد 

  واإلفصاح عن معلومات خاطئة األمر ( في أعمال المحاسبة االحتيالية وأعمال الغش والتزوير أندرسون 

الذي ترتب عنه انهيار واحدة من أكبر ركائز االقتصاد األمريكي شركة انرون للطاقة، في محاولة  

 .  الثقة في المهنة سترداد ال

فيجب العمل على تطوير مهنة المراجعة ومزاوليها في ليبيا، فدخول الشركات األجنبية ووجود سوق  

ألسواق العالمية ودخول مكاتب وشركات مراجعة على ااألوراق المالية الليبية وانفتاح االقتصاد الليبي 

بية في محك المنافسة راجعة الليالذي يضع مكاتب المحاسبة والماسبة قانونية أجنبية ليبيا األمر ومح

المراجعة  فقدان الثقة في مهنة المحاسبة و  احتماليرغبون مراجعة قوائمهم المالية و  نتنوع العمالء الذيو 

الليبية لعدم تعودهم وتدربهم ونقص خبرتهم في التعامل مع أنواع متعددة من الشركات، وعدم إدراكهم 

. فالمراجع  د واإلفصاح عن المعلومات الماليةاإلعداألهم التطورات واألحداث العالمية واختالف معايير 

الليبي يجب أن يمتلك القدرات والمهارات ومتسلحًا بتعاليم اإلسالم السمحة حتى يستطيع أن يواجه ما 
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ن المراجع الذي تعود على مراجعة القوائم المالية  إ، فمن المعروف  ات تفرضه عليه بيئة األعمال من تحدي

لشركات متعددة الجنسية  على سبيل المثال ال يستطيع مراجعة القوائم المالية صغيرة  اقتصاديةلوحدات 

هنا يتطلب أن تؤخذ نوعية عمليات المراجعة في الحسبان عند اعتماد أو منح التراخيص لمزاولة فاألمر 

اءة البرنامج  د مدى كفشامل يمكن من خالله تحدي متحانالالمهنة األمر الذي يتطلب إخضاع المتقدم 

 كفاية فترة الخبرة لمتطلبات مزاولة المهنة.  التدريبي و 

     

 الفصل خالصة 2/4

تحليل عددًا من الدراسات السابقة سواء في ليبيا أو في بعض  خصص هذا الفصل أساسًا الستعراض و 

عاني العديد منها ليبيا تو أتضح مما سبق أن الدول العربية  زيادة فهم المشكلة محل الدراسة و لالدول العربية  

الصعوبات سواء في برامج التعليم المحاسبي أو في إهمالها لمتطلبات التدريب المهني من المشاكل و 

خبرة المراجعين كثيرًا  إعطاء مهنة المراجعة و و وهذا ما يبرر زيادة عدد البحوث في هذا المجال المستمر، 

   من األهمية. 
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 الفصل الثالث 

 مراجع الخارجي لل العملي تأهيلالمفهوم واشتراطات 

 مقدمة   3/1

ويعني ذلك أن   ،جيداً ًا عد إعدادًا علميًا وعمليأُ تتطلب الممارسة المهنية في المراجعة بأن يقوم بها من 

المحاسبة والمجاالت المرتبطة بالمهنة والتي  درجة كافية من اإلعداد في مجال ى يكون المراجع عل

 ى ، وبالطبع ال يقتصر التأهيل العلمي والمهني الالزم علتعليم النظامي والممارسة العمليةيحصل عليه بال 

ذات عالقة بالمهنة   ى ذلك مجاالت أخر  ى، وإنما يشمل باإلضافة إلمجاالت المحاسبة والمراجعة فقط

، قديم خدمات لهاعملياتها التي يقوم بتالمنشآت و للوائح التي تحكم نشاط كالمعرفة والخبرة باألنظمة وا

،  سلطانال)سواء االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية  المنشآت نشاط  ى وتأثير الظروف البيئية عل

1990) . 

القدرات بالمهارات و ئيسي إلمداد المراجع التدريب يشكالن المصدر الر ، فإن التعليم و افة إلى ما تقدمإض

التعليم والتدريب بأن  (2004 ،العموري )عده على أداء مهنته بكفاءة، وفي هذا الصدد يشيرا التي تس
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، وأن مسئولية تقويم  ز عليه في بناء مهنة قوية ومتينةالمهني هو األساس الذي يجب أن يتم االرتكا

فنجاح أي مهنة   نه أكثر دراية من اآلخرين بمهنته المراجع الخارجي نظرًا لكو  ىكفاية التأهيل تقع عل

 : (1992)نور،  تطلب توفر ثالثة أركان رئيسية هيي

 . من المعلومات المتخصصة والمتطورةيكل ( ه1) 

 . ( وجود عملية تعليمية مستمرة2) 

تأهيل المراجعين    وكنتيجة لذلك فإن  .المهنةنية التي تحكم عملية دخول  من المؤهالت المه  ى مستو (  3) 

من    ، لذلك كان البد من وضع إطار لتأهيل المراجع حتى يتمكنثر التحديات التي تواجهها المهنةمن أك

لناحية العلمية  ا( 1) : همان أساسيين و جانبي من يتكون  اإلطار ن هذا أ، و أداء عمله بشكل مالئم ومقبول

يتحقق من خالل التعليم المحاسبي الجامعي والذي يعتبر من أهم مراحل إعداد المراجع و   ()التأهيل العلمي

( ويتم ذلك الناحية العملية )التأهيل العملي( 2) وترخيص مزاولة المهنة  ىمن الحصول عل  يتمكنلكي 

 نة. ترخيص بمزاولة المه  ى الحصول عل، وهو الشرط الثاني من شروط  من خالل الممارسة الفعلية للمهنة

الثاني مفهوم التأهيل  يناقش المبحث ، مباحث رئيسيةهذا الفصل أربعة ما سبق يتناول  ىعل اً وتأسيس

الثالث أهم االشتراطات أو متطلبات    المبحث أهميته لرفع الكفاءة المهنية للمراجع، بينما يتضمن  و لي  مالع

  ، واالختبار، ستمر، والتعليم الم ، والخبرة المهنيةالتدريب مثل )التأهيل المهني للمراجع الخارجي 

بينما   ، المبحث بالتفصيل خالل هذا و  ه على حد سوف يتم مناقشة هذه المتطلبات كالً ( و والترخيص 

علقة  هذا الفصل الستعراض النقاط األساسية المت الرابع لتلخيص ما تم مناقشته خالل المبحث يخصص 

 أهميتها في رفع مستوى كفاءتهم. بمتطلبات تأهيل المراجعين و 

 مفهوم التأهيل العملي للمراجع الخارجي   3/2
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الناحية العملية حتى  عدد سنوات الخبرة الالزمة إلعداد الشخص من  للمراجع يقصد بالتأهيل العملي

، وقد أوضحت لجنة تدريس المراجعة المنبثقة  أعمال المراجعة بالصورة المطلوبةالقيام ب   ىعل يصبح قادرًا  

 : ين في أحد التقارير الصادرة عنهاعن جمعية المحاسبين األمريكي 

(  المراجعة ولكنه يتعلم الكثير عن  إن الدراسة الجامعية ال يمكن أن تؤهل الدارس ليصبح مراجعاً )

 . (41، ص  2002، الشيخي)

  التي يقضيها المتدرب في مكاتب المراجعة ما يؤكد األهمية البالغة لسنوات الخبرة بدوره وهذا      

المعارف    معرفة كيفية تطبيق  ىمساعدة الطالب عليهدف ل، و لعملي هو مكمل للعملية التعليميةفالتدريب ا

السنوات التي يقضيها المتدرب . و ممارسة عملهل، ويزوده بالخبرة والمهارات الالزمة  النظرية التي أكتسبها

ملتحقًا بأحد مكاتب المراجعة يجب أن تتضمن برنامجًا تدريبيًا مكتفًا يستطيع المتدرب من خالله اكتساب  

تجدر اإلشارة بأن اإلسالم يحض المسلمين على اإلتقان  تقان المهنة وفي هذا الصدد  المهارات الالزمة إل

في أحسن صورة وأكمل  فاهلل سبحانه وتعالى خلق كل الكائنات  في كل جوانب حياتهم وسائر أعمالهم، 

بُُّكَما َيا ُموَسى َقاَل َربَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيء  َخْلَقهُ  ﴿حيث قال في كتابه الكريم  خلقة  ُثمَّ  َقاَل َفَمن رَّ

أن يتقنه  عماًل تعالى إذا عمل أحد ويحب سبحانه و  .( 49آن الكريم، سورة طه، اآلية ) القر  ﴾َهَدى

،  ()رواه الطبراني"عمل أحدكم عماًل أن يتقنه  إن هللا يحب إذا صلى هللا عليه وسلم "قال رسول هللا  حيث  

  و أ هو ذلك اإلنسان الحاذق لصنعته  (  استثناًء من ذلكال يمثل  المراجع  لعمله )  فالعامل المخلص المتقن

والذي يقوم بما يسند إليه من أعمال ووظائف بإحكام وإجادة تامة، مع المراقبة الدائمة و مهنته أحرفته 

قال هللا العظيم في  إضافة إلى ذلك  و   هلل في عمله، وحرصه الكامل على نيل مرضاة هللا من وراء عمله،

رآن الكريم،  الق)  ﴾الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفورُ ﴿ :كتابه الحكيم

أداء العمل ( 1)  :ما يليمن وجهة نظر الباحث إتقان العمل أو حسنه يعني و  .(2سورة الملك، اآلية 

أداؤه في الوقت (  3)  بمتطلبات ذلك العمل من التقيد بضوابط وتقنيات معينة االلتزام  (  2)  بكفاءة وفاعلية 
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وفي  .التفكير في تطوير ذلك العمل حتى ال يبقى العمل ضمن مستوى جامد ( 4)و المحدد دون تأخير

حقيقة مفادها ضرورة تدريب   ىن التأهيل العملي ينطوي عل بأ  (2002 ،اجيجيق) ينوههذا الصدد 

ر ممكن من متطلبات ممارسة  يمكنه اإللمام بأكبر قد   حتىالمراجع قبل ممارسته للمهنة تدريبًا فنيًا كافيًا  

من الخبرة   األدنىالحد  ىويتطلب التأهيل العملي أن تكون فترة التدريب مناسبة للحصول عل، المهنة

ن الممارسين  التدريب م ى، وأن يكون المشرفون علالمالئمدد مواقع التدريب بالشكل ، وأن تحالمطلوبة

تطبيقات متنوعة الكتساب   ىوجود خطة تدريبية واضحة تحتوي عل ىإضافة إل ذوي الخبرة والكفاءة

 .المهارات المهنية المختلفة المطلوبة

 لمراجع الخارجي ل العملي تأهيلالاشتراطات  3/3

  ، االختبار و  م المستمروالتعلي  ،المهنيةوالخبرة  ،التدريب أهم متطلبات التأهيل المهني للمراجع  تتمثل

في الواليات  العملي  متطلبات التأهيل    بين  مقارنة  إجراءوفيما يلي عرضًا لهذه المتطلبات مع    ،الترخيص و 

والذي يحكم عملية   1973لسنة  116القانون رقم مع االشتراطات التي احتواها  المتحدة األمريكية

 . العملي للمراجع في ليبيا التأهيل

 التدريب  3/3/1

مهنة المحاسبة والمراجعة تحتاج كغيرها من المهن األخرى أن يقوم بادئها شخص أو مجموعة أشخاص  

، الطبيب  امج التدريبية لفترة زمنية معينة، فعلى سبيل المثالالتحقوا بمجموعة من البر أكملوا فترة تعليمهم و 

المستشفيات حيث تقسم هذه   ال يستطيع مزاولة مهنته كطبيب إال إذا أكمل فترة زمنية كمتمرن في أحد 

هذه  بقسم من األقسام داخل المستشفى و الفترة الزمنية إلى مجموعة فترات يلتحق في كل واحدة منها 

لحال بالنسبة للمهندس المعماري والمدني كذلك او   ،الحاالت التي يشرف على عالجها  الفترة مرتبطة بعدد 

ال  ، ففنيو صيانة السيارات مثاًل نسبة للحرفكذلك الحال بال ، و غيرهم من أصحاب المهنوالمحامي و 
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وآلية  تدريبية متعلقة بصيانة السيارات  أداؤها بإتقان إال إذا التحقوا بدورات  يستطيعون مزاولة هذه الحرفة و 

سنوات خبرته في هذا دد السيارات التي قام بصيانتها و هذه الكفاءة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعو  ،عملها

مدركًا للتطورات التي لحقت  و التدرب المستمرة حتى يكون قادرًا  ذلك عمليات التعلم و ال، أضف إلى  المج

بصناعة السيارات، فالفني الذي ألف صيانة السيارات المصنوعة في سبعينيات القرن الماضي سوف  

لكبير  لن يكون قادرًا على صيانة محركات السيارات المصنوعة في السنوات األخيرة نظرًا لالختالف ا

   آلية تشغيلها. ين محركات هذه السيارات و ب

بدنيا األعمال  المهن المهمة جدًا في المجتمع نظرًا الرتباطها المباشر مهنة من المراجعة باعتبارها و 

االجتماعية  و ما لذلك من أثر على التنمية االقتصادية و  ،تفشل الشركات وفشلها تنجح و وبنجاحها 

للتدريب العملي قبل البدء  معينةتتطلب كذلك من أعضاءها ضرورة قضاء فترة ، عليه فإنها بالمجتمع

يجب أن تكون مرتبطة  و هذه الفترة يجب أن تتضمن برامج مكتفة للتدريب المهني و في مزاولتهم للمهنة 

ها المالية ليكون أكثر إدراكًا التي ساهم المتدرب بمراجعة قوائم وتنوعها أيضًا بعدد الحاالت المهنية 

 . للمهنة أو العمر المهني للمراجع فهمًا للواقع العملي إضافة إلى التعليم المستمر خالل فترة مزاولتهو 

، فهناك مشكالت عديدة تعترض العمل ةالمستمر   ات بالتطورات واالكتشاف  محفوفوألن عصرنا الحاضر  

أو  لكي يتسنى للمتدرب أن يكون مديرًا أو معلمًا أو مشرفًا مما يستوجب ضرورة التدريب ، التعليمي

  ، ويواكب التطورات المختلفة، ويكتسب المعارف والخبرات الجديدة ويسهم في بنائها وتطويرها مراجعًا 

" مجموعة من األفعال التي تسمح  بأنه  التدريب    (319،ص 1999  ،حسين)يعرف  وفي هذا الخصوص  

يكونوا في حالة من االستعداد التأهب بشكل دائم ومتقدم من أجل أداء وظائفهم    إلعادة تأهيل األفراد بأن

َُ     255، ص 1988،  هاشم) يعرفه  . كما  والمستقبلية في إطار المؤسسة التي يعملون بها "  الحالية نقاًل

تزويد الفرد بالمعلومات والمعارف التي تكسبه   ى" تلك الجهود الهادفة إلبأنه أيضًا    (2009 سالمعن 
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ومعارف وخبرات بما يزيد من كفاءته  مهارة في أداء العمل أو تنميتها وتطوير ما لديه من مهارات 

 . "المهنية 

معارف    ساب تاكيركز علي  السابقة لمفهوم التدريب أنه    ات ويتضح للباحث من خالل ما جاء في التعريف

تجهيز  يمثل عملية وهو لعمل لحداث التغير في سلوك الفرد وتحسين أدائه ومهارات جديدة من أجل إ

الفرد للعمل المثمر واالحتفاظ به على مستوى الخدمة المطلوبة، فهو نوع من التوجيه الصادر من إنسان  

 إلى إنسان آخر.  

 أهداف التدريب  3/3/1/1

  :( 1996، ماهر) كاآلتيأنواع رئيسية  ةثالث ىيمكن تقسيم أهداف التدريب إل

  ى د علوالتي تعتممن برامج التدريب الشائعة    اً كثير   :المتدرب  أهداف تتعلق بتنمية معارف ومعلومات  .1

، أو المناقشة الجماعية أو حضور ندوة أو مؤتمر ال تخرج عن كونها  محاضرى أساليب االستماع إل

ويتعلق هذا الهدف بأنواع المعلومات  ،زيادة المعرفة أو الحصيلة العلمية في مجال معين ىتهدف إل

والحقائق والمفاهيم والمعارف التي يجب أن يحصل عليها المراجع لكي تحقق تغيرًا ما في أدائه لعمله  

  ، وتشمل عامةمعرفة مراجعة ( 1): (2000)بركات، نوعين  ىرفة في مجال المراجعة إلوتنقسم المع

، والعملية المتتابعة لتجميع وتقييم  أنواع وجودة األدلة ،لمعايير المهنية ألداء المراجعةالمعرفة المتعلقة با

مثل المراجعة  تتعلق بمجال وظيفي معين ، و معرفة مراجعة خاصة (2)و األدلة وتكوين الرأي وتوصيله

 . في ظل الحاسب اآللي

ألنه يحتاج  ويعتبر هذا الهدف من أصعب األهداف  :    متدربال  أهداف تتعلق بتنمية مهارات وقدرات   .2

أنواع    ىحيث يشير هذا الهدف إل  جميع المجاالت التي تحيط بالمهنة إلمام كامل بالمعرفة والعلم في    ىإل
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بدرجة عالية من  دي عمله ؤ القدرات ومستوياتها التي يجب أن يتمتع بها المراجع لكي يستطيع أن ي

  :  ما يليإلى تنميتها  ىأهم المهارات والقدرات التي يعمل التدريب عل( 2005إعبار، ). ويقسم الكفاءة

  ى القدرة عل (  5)  المهارات الذهنية(  4)  ةالمهارات اإلنساني   (3)  المهارات الفنية  (2)  المهارات الذاتية  (1)

 .اتخاذ القرارات  ىالقدرة عل ( 7)و تحليل المشاكل ىالقدرة عل ( 6تنظيم العمل واإلفادة من الوقت )

بأنماط السلوك وأساليب التصرف التي  وتتعلق  :  واتجاهاتهمأهداف تتعلق بتعديل سلوك المتدربين   .3

ى تدريبية تهدف إليجب أن يلتزم بها المراجع في ممارسته لعمله ويتم ذلك من خالل وضع برامج 

المعرفة الفنية  بالسلوك البشري ومحدداته حيث أن المرتبطة تزويد المتدربين بالمفاهيم األساسية 

تفهم   ىحيث أن هذا األداء يرتبط أيضًا بالقدرة عل األداء ى دها ال تكفي لرفع مستو حالمتخصصة و 

األداء الجيد   ىعل  مرؤوسيه لذلك فأن نجاح أي رئيس في تحفيز ، العنصر البشري القائم بالعمل

 .تفهم أنماط سلوكهم ىأحداث التأثير المطلوب عليهم والذي يرتبط بقدرته عل ىيرتبط بقدرته عل

عمليات تجديد المعرفة وإكساب المهارات والتأثير اإليجابي في السلوك  ت أصبح  ،مما تقدمعلى  بناءاً  

،  الفضلي) التطويرو والتنمية تجاهات من المالمح المكثفة والمميزة ألي برنامج من برامج التدريب واال

  .(2001، نقاًل عن الفزاني  1995

 أساليب وطرق التدريب   3/3/1/2

عناصر هي    ةجودة مرتفع أن يتوفر في الفرد القائم بهذا العمل ثالث  ى وبمستو يتطلب أداء العمل بفعالية  

وكل عنصر من هذه العناصر يمكن تنميته من خالل أسلوب تدريبي   واالتجاهات،المعرفة والمهارة 

   األخر.يختلف عن 

سية  األهداف األسايجب أن يكون مرتبطًا بالهدف أو وبالرغم من أن اختيار طرق ووسائل التدريب 

درجة من التنوع والتعدد في هذه الطرق والوسائل بالشكل الذي يجدب   ىللبرنامج إال أنه يجب الحفاظ عل
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اهتمامه بالبرنامج ككل لذلك فأن البرنامج التدريبي الفعال يتميز باحتوائه  ى ل عانتباه المتدرب ويحافظ 

 . مجموعة من أساليب التدريب  ىعل

المستويات نوجز  كافة  ىفي تدريب المراجع عل استخدامهاحيث أن هناك العديد من الطرق التي يمكن 

 : (1999، بيوض ) أهمها فيما يلي 

 التدريب العملي   .1

تعتبر مهنة المحاسبة والمراجعة ذات طبيعة عملية تقتضي اإلحاطة بتفاصيل مختلف األنظمة والمواقف 

العملية، لذا فأن األمر يتطلب بقاء المراجع فترة من التمرين في مكتب   التي يتم التعرض لها في الحياة

أحد أعضاء المهنة لتعلم كيف تتم ممارسة المهنة وتطبيق األسس والقواعد النظرية التي حصل عليها 

وذلك عن طريق الخبرة والمران كشرط لمزاولة المهنة والتدريب العملي هام في   في التعليم المحاسبي،

 : (1971، الجمل وعبد المنعميوفر ما يلي )مهنة المحاسبة والمراجعة وهو 

 .حة فرصة االتصال مع رجال األعمالإتا -

 . الممارسة الفعلية ألعمال المهنة إتاحة فرصة -

 . م محاسبية متباينةمختلفة ذات نظ  منشآت دفاتر  ىاالطالع عل -

 .كيفية حلها ىاالحتكاك بالمشاكل العملية والتعرف عل -

 . إنجاز األعمال بكفاءة -

 . الحديثة في المهنةمتابعة التطورات  -

 

 المحاضرات  أسلوب  .2



43 
 

من أكثر الطرق شيوعًا  ، كما أنها  ب التقليدية في التعليم بشكل عاميعتبر أسلوب المحاضرات من األسالي

، ويكون الهدف األساسي من المحاضرات هو توضيح  ذ ، وذلك لسهولتها النسبية في التنفيالتدريب في 

الحقائق وتقديم المعلومات والنظريات واإلجراءات والعناصر المهمة  لذلك فأن أهم االنتقادات الموجهة 

في هذا الصدد،  و . نحو هذه الطريقة هي أنها تتناول العموميات وال تتعرض غالبًا للتفاصيل العملية 

لتفاعل بشكل كاف بين المحاضر والمتدرب ويعتمد بأنه قد ال تكون هناك فرصة ل  (1987،  تقي)صرح  

قدرات المحاضر في توصيل المعلومات وقدرات المتدرب في استيعاب   ىعلالمحاضرة بشكل كبير  ح  نجا

 المواضيع المطروحة.

 أسلوب دراسة الحاالت   .3

حاالت   ى المتدرب، وهذه الطريقة تعتمد عل دىوالهدف من هذا األسلوب هو تنمية القدرات التحليلية ل

، وإيجاد بدائل للحلول، بعد ذلك يتقدم  الرئيسيةوقع منهم تحديد المشكلة المتدربين ويت ىمعقدة تطرح عل

 الطريقة شائعة في الدول المتقدمة حلوله بحضور بقية المتدربين وبإشراف المدرب وهذه    كل متدرب لطرح

 (.36ص  نفس المرجع السابق ،)

 أسلوب تمثيل األدوار   .4

وإنسانية وسلوكية ثم توجيه    تركيب مواقف إداريةى  ، ويقوم علاًل في مجال التدريب يعتبر هذا األسلوب فعا

فهذا األسلوب يجعل المتدربين يمثلون تجربة دون أن   ،عايشة هذه المواقف والتعامل معهاالمتدربين لم

يعتبر هذا األسلوب ، كما طريقة تفكير كل متدرب  ىئي يدل عل يكون لهم دور مكتوب وذلك بشكل تلقا 

عن   التعبير ىالمتدربين، فهو يشجع عل ىالمهارات السلوكية لد من أكثر األساليب فعالية في تنمية 

للجماعة ولكن يعيب هذا األسلوب أنه قد ال يؤخذ بجدية من جانب  باالنتماء، وينمي اإلحساس أرائهم

 . (1990)الصابر،  المتدربين كما أن التحضير له يحتاج لوقت طويل
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 طريقة التمرير علي العمل    .5

وتنمية   وخبراته،وذلك بهدف توسيع دائرة معارفه ، رتقال المراجع من عمل ألخويقصد بهذه الطريقة ان 

   .، وتأكيد ايجابيته أو سلبيته حيال موضوع معيناتجاهاتهقدراته وتغيير 

 طريقة الخبرة اإلرشادية     .6

ويقصد بهذه الطريقة التدريب في مكان العمل حيث يتم أعطاء الخبرة المرشدة بأفضل الطرق الستيعاب  

( واجبات 1)     :  في العديد من األشياء مثلتتمثل الخبرة  يعلق بأن هذه (1990 ،الصابر) العمل،

( االشتراك في  4( الواجبات الخاصة )3) لهاعرض بعض المشاكل التي يجب ح( 2) العمل اليومية

 .  كتابة بعض تقارير المراجعة   (7)والقيام ببعض البحوث  (  6)  االشتراك مع فرق العمل(  5االجتماعات )

وبالتالي تصبح مهمة المدرب محصورة ليست في تقديم هذه الخبرات فحسب، بل تنظيمها وترتيبها بحيث  

بة بحيث يكتسب المتدرب هذه الخبرات بطريقة متدرجة بمرور  األكثر صعو  ى تتدرج من األكثر سهولة إل

  الوقت.

الباحث من خالل استعراض هذه الطرق واألساليب المتعلقة بتدريب المراجع  فأن أنسب الطرق  ى وير 

، وأن أنسب حاضرات ودراسة الحاالت وزيادتها يكون عن طريق استخدام الم معرفةللالكتساب المراجع 

، رشادية وطريقة التمرير علي العمللزيادة مهارات المراجعين في حل المشاكل طريقة الخبرة اإلالطرق 

كما  وخبرته وتنمية قدرات المراجعين  العمل توسيع دائرة معارف المراجع  ىحيث تعمل طريقة التمرير عل

 . تمد طريقة الخبرة اإلرشادية باألعمال والواجبات التي يجب أن يقف عليها المراجع 

 المراجعينمراحل تدريب  3/3/1/3
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،  الحاليين المراجعين ىولكنها تسري أيضًا عل  الجدد المراجعين  ىن عملية التدريب ليست مقصورة عل إ

مرحلتين تختلف كل مرحلة باختالف الهدف من    ىن الباحث سوف يقوم بتقسيم هذه المراحل إلإ وبالتالي ف

   التدريب.عملية 

  مراحل تدريب المراجعين الجدد (1

، وطبيعة العمل وأيضًا التعريف ه، وأهدافالمكتب برسالة    التعريفمرحلة التوجيه وتهدف هذه المرحلة أ.   

عاتق المراجع  ىالملقاة علباالمتيازات والتسهيالت وااللتزامات والحقوق والواجبات وأنواع المسئوليات 

 . (1990 ،الصابر)

رحلة الدراسات التطبيقية لبعض الحاالت الكتسابه المهارات والمعرفة وتحديد اتجاه حيال بعض  م ب. 

  الموضوعات.

وتتطلب هذه خطوات تبدأ من البسيط وتنتهي بالمركب والمعقد  ىمرحلة التدريب الفعلي والعمل عل ج. 

جزئياتها وتفصيالتها   ىتحليل المهام والواجبات التي يتدرب عليها المراجع وتحليل الوظيفة إلالمرحلة 

  ى وأسباب انجازها وهذا ما يسم  أدائهاأمام كل جزئية طريقة وتسجيل هذه التفصيالت بقائمة كما يسجل 

 . رنامج المراجعةفي المراجعة ب

، فهناك أعمال يجب أن يقوم بها  قسيم العمل بين المراجع ومساعديهيجب تيؤكد بأنه    (1965  ،الهواري )

مسئوليتها ليست خطيرة جدًا وال تتطلب    ى ل أخر ا، وأعمه أو بواسطة مندوب ذي خبرة طويلةالمراجع نفس 

الترحيل ومراجعة  عمليات  مثل    بسيطة  ى ، وأعمال أخر يقة يقوم بها مندوب متوسط الخبرةخبرة واسعة وعم

  ى الجمع والعمليات الحسابية يقوم بها مراجعون جدد وتوزيع العمل بهذه الطريقة يساعد المراجع عل 

يتأكد أن كل عمل  ىمندوبيه وذلك حت ىهنية التي تتوفر لد ت المحد من الكفاءا ىأقص ىإل االستفادة

 أعطي العناية المهنية الالزمة. 



46 
 

   مراحل تدريب المراجعين الحاليين( 2

 :  (2006ومنها ما يلي )الدويبي،   يب االعتبارات يجب مراعاتها عند عملية التدر هناك بعض 

ى الصعوبات  ( التعرف عل3العمل ) المعلومات التفصيلية عن( تطوير 2)( تجديد االهتمام بالعمل 1)

 ى ( العمل عل5( تهيئة الفرصة لتفاعل الخبرات وتبادلها بين المراجعين و)4) ومحاولة حلها بالمشاركة

 .والحياد إيقاظ الشعور الدائم باالستقالل 

 تقييم فعالية العملية التدريبية   3/3/1/4

وذلك لما ريبية بأية منظمة، المراحل األساسية التي تمر بها العملية التد تعتبر مرحلة تقييم التدريب أحد 

نفيذه قد  لهذه المرحلة من دور في التأكد من أنه قد تم وضع وتصميم برنامج تدريبي سليم وأن عملية ت

،  البلعزي )  .، وأن نتائج هذا البرنامج لم تخرج عن األهداف المحددة مسبقاً تمت حسب الخطة الموضوعة

نجاحه في   ى، ومد قاس بها كفاءة البرنامج التدريبيتلك اإلجراءات التي ت التقييم بأنه( عرف 1999

فالتقييم    ،تغير الذي نجح التدريب في أحداثهال  ىكفاءة المتدربين ومد   ىتحقيق أهدافه المرسومة ويقيس مد 

،  البرنامج )اليسير  انتهاءج التدريب بعد ، وقد يكون متابعة لنتائالتدريبيقد يكون أثناء تنفيذ البرنامج 

 اً وبناءقه لألهداف التي حددت له، تحقي ىمد  ىفعالية البرنامج التدريبي إل ى(. بينما يشير مد 2006

 : (1999، كعبور) ىما تقدم فإن عملية التقييم تهدف إل ىعل

 . التي حدثت خالل تنفيذ البرنامج المشاكلمعرفة   -1

 . ة التدريب ونقل المادة التدريبيةنجاح المتدربين في قيامهم بعملي ىتحديد ومعرفة مد  -2

 . استفادة المتدربين من التدريب  ىمد   ىأعطاء صورة واضحة عل -3

 . صالحية طرق التدريب المستخدمة -4
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ر )  ومن أمثلة هذه المعايي ،فعالية البرنامج التدريب  ىالمعايير المستخدمة لتقييم مد  ىالتعرف عل  -5

مستوي  ى، سلوك المتدرب النتائج علرد فعل المشتركين في التدريب، التعلم الذي أكتسبه المتدرب 

 . المكان المخصص للتدريب (

 الخبرة المهنية في المراجعة    3/3/2

، لذلك توجد صعوبة  غير مهني مهنيًا وما يعتبر عمالً  يمكن اعتباره عمالً  قائمًا حول مامازال الجدل 

عرف المهنة بأنها عمل يقوم به شخص ذو  تُ  (2005 ،عبد الدائم)بالغة في تحديد مفهوم عام للمهنة، 

المهني  تأهيل علمي وعملي بموجب ترخيص بمزاولة المهنة لتأدية خدمات للمجتمع ملتزمًا بمعايير األداء  

أما الخبرة تدل  ،  وقواعد آداب وسلوك المهنة وتحت أشراف منظمة مهنية مسئولة عن تنظيم شؤون المهنة

  ( 2000 ،علي) .ى األساس السليم اتخاذ القرار عل ىبما يؤدي إل سليمة والحقيقة لألمورالمعرفة ال ىعل

كتسابها عن طريق  تعني المقدرة التي يتم ا ن الخبرة المهنية  إ ف  الخبرة بالمهنةعند ربط مفهوم  يضيف بأنه  

 نجاز المهمة بجودة عالية.  إ ى، والتي تؤدي إلالممارسة العامة

عرفة المتعلقة بمشاكل مهمة  تتمثل في المالخبرة المهنية في المراجعة  بأن    ى ير   (1997  ،حسين)وكذلك،  

الجيد للمعرفة داخل هيكل حل هذه المشاكل بطريقة متميزة ناتجة عن التنظيم ى ، مع المقدرة عل معينة

  ، 2005 المحروق،)مثل وهناك من عرفها ، ، بما يسمح باستدعاء المعرفة وقت الحاجة إليهاالذاكرة

  والتغذية ،  ارسة العملية للمهنة لفترة طويلةبأنها " المعارف التي يكتسبها المراجع من خالل المم  (20ص 

 . " عكسيةال

 أهمية الخبرة المهنية في مجال المراجعة   3/3/2/1



48 
 

الخبرة المهنية للقائم بالعمل المهني لما لها   ىمهنة المراجعة كغيرها من المهن تعتمد بشكل واضح عل 

 : من أهمية كبيرة في مجال المراجعة وتتمثل أهمية الخبرة المهنية فيما يلي

نفس  ؛    2000؛ بركات،2004؛بخيث،2000،؛علي2001يوسف،  ؛1997،حجازي ؛2008،صبحي) 

   (المرجع السابق

الالزمة للقيام بعملية   بالمبادئ األساسية والممارسات وإرشادات المراجعة المراجعين تزود معايير ( 1)

المهني والتقدير    الحكم  ى، إنما تعتمد علليهم اإلجراءات التي يجب إنجازها، ولكنها ال تفرض عالمراجعة

 . خبرته المهنية ى، والذي يعتمد علالشخصي للمراجع

ن إسناد إ ات دراسال ىإحد وقد أوضحت ، المراجعةم عند توزيع مهام عملية ها للخبرة المهنية دور ( 2)

المراجعين ذوي الخبرة المهنية المتخصصة يجعلهم أكثر موضوعية   ىمهمة تخطيط عملية المراجعة إل

 . برنامج المراجعةعند إعداد 

، وبالتالي  رفع مهارة المراجعين األقل خبرة  ىالخبرة للمراجعين عن طريق العمل عل  ى تحسين مستو (  3) 

زيادة الثقة في أحكام وأراء المراجعين من جانب  ى، وهذا ما يؤدي إلدة كفاءة وفعالية عملية المراجعةزيا

 . الجهات المستفيدة من خدمات مهنة المراجعة

درجة عالية   ىي تكون علالت ، أو يذ مهام المراجعة المعقدةيوجد أثر واضح للخبرة المهنية عند تنف ( 4) 

 . مواجهة هذه المهام ى، ويعتبر المراجعون ذوي الخبرة أقدر من غيرهم علمن الغموض 

لنسبة لوجهة النظر  ، وباللخبرة وكيفية التعلمفهم كيفية اكتساب المراجع  ىمساعدة المراجعين عل ( 5)

 . والممارسة الشاملةعليم والتدريب ، فهي تحتاج دمجًا للتالعامة للخبرة
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اصة بالخبراء مع المبتدئين  تعتبر معرفة االختالفات في عمليات اتخاذ القرارات والمواجهات الخ( 6)

 .  ، عند وضع البرامج التدريبية الخاصة بتدريب المراجعينمفيدة

، يساعد هاوكيفية تكوينها والمحافظة علي  ،الخبرة المهنية في مجال المراجعةطبيعة    ىن التعرف عل( إ7)

هيكل معرفة   ىالتي تصقل الخبرة المهنية والتعرف علالتدريب والتعليم المهني المستمر  في وضع برامج  

 .  المراجع ذي الخبرة

   محددات الخبرة في المراجعة  3/3/2/2

)لطفي،  مجموعة من المحددات أو المقومات يتمثل أهمها فيما يلي  ىتعتمد الخبرة التي يكتسبها المراجع عل

 وفيما يلي عرض لتلك المحددات أو المقومات   .حل المشاكل   ى( القدرة عل2)  هيكل المعرفة(  1):  (1995

: 

 هيكل المعرفة  أواًل:  

، المخزنة بالذاكرةلمعارف الفرعية في مجموعة ايتمثل هيكل المعرفة بأن  (2005 ،المحروق ) ى ير  

اعد المعرفة بقو  التي تشير إلىو المعرفة العامة ) اإليضاحية ( ( 1)ما يلي:ى هذه المعارف إل ويصنفها

،  عليهاومعايير المراجعة المتعارف  ، وتتمثل في المعرفة بمبادئ المحاسبة  وأساسيات المحاسبة والمراجعة

والتي  المعرفة اإلجرائية ( 2)و سة العملية للمراجعةسبي  والممار ويتم اكتسابها من مصادر التعليم المحا

ل هذه وتتكامقيام بالمهام المختلفة للمراجعة  المعرفة بكيفية القيام باإلجراءات الالزمة والضرورية للتعني  

هيم األساسية للمحاسبة  فإذا كانت المعرفة العامة تتعلق باكتساب القواعد والمفا  المعرفة مع المعرفة العامة

رف في الواقع العملي معا، فأن المعرفة اإلجرائية تعني اكتساب المهارة في تطبيق هذه الاجعةوالمر 

ما نتيجة التخصص قي أداء إالمعرفة المكتسبة  تشير إلىالتي  المعرفة المتخصصة( 3)و للمراجعة
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بأنواع المعارف بعض المهام المتخصصة لعملية المراجعة مما يعني اإللمام الدقيق بها وإما نتيجة المعرفة  

 ، ومن أمثلة هذه المعارف :قد تساعد في أداء عملية المراجعةالتي  األخرى 

 .  عرفة بأساليب المراجعة التحليليةالم -

 . ة بالمعاينة اإلحصائية المعرف -

 . رفة بكيفية استخدام الحاسب اآلليالمع -

  حل المشاكل ىالمقدرة علثانيًا: 

مكتسبة من خالل الممارسة غالبًا ما تكون هذه المقدرة جزء منها ذاتية ) موهبة شخصية ( والجزء األخر  

،  معرفة العالقات وتفسير الظواهر ىالقدرة عل ى، ويشير هذا المحدد للخبرة في المراجعة إلالعملية

، ويوجد اختالف بين المراجعين في امتالك هذه المقدرة  النتائج ىصورة تحليلية للتوصل إلوالتفكير ب

 . (1999 ،إبراهيم)

مكملة لبعضها البعض فالمراجع الممارس   المشار إليهاأن محددات الخبرة في المراجعة  ويالحظ الباحث  

ًا " خبيرًا  حل المشاكل لن يكون مراجع ىالذي يمتلك أساس جيد من المعرفة ولكنه ال يمتلك القدرة عل

المشاكل ولكن بدون أساس جيد  حل ى، وبالمثل المراجع الذي يمتلك القدرة علفي أعمال المراجعة" 

   . أداؤه غير جيد في أعمال المراجعةوصحيح من المعرفة سيكون 

 بين المراجع المبتدئ والخبير  الفرق  3/3/2/3

ونظرًا ألن المبتدئين  ، نوعين، الخبراء والمبتدئين ىاسات الممارسين للمهنة إلتصنف العديد من الدر 

، فقد اهتمت دراسات عديدة في مجاالت متنوعة بتوضيح  راءيمثلون مجموعة مقارنة مفيدة لدراسة الخب
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،  ث بخي؛ 2000 ؛بركات )  ما يلي ى، وتشير نتائج الدراسات إلاالختالفات بين هاتين المجموعتين

 :  ؛ نفس المرجع السابق( 2004

يستطيع المراجع الخبير بناء   كما الخبراء معرفة متعلقة بمجالهم أكثر من المبتدئين ىد يتوفر ل( 1)

  .معرفته السابقة ى، وذلك اعتمادًا عل ة متكاملة عن المهمة التي يؤديهاصور 

آلية أكثر تفوقًا   ىإل يؤدي، األمر الذي ء منظمة بصورة أفضل من المبتدئينتكون معرفة الخبرا( 2)

 . معرفة وسير التصرفات المالئمةلربط المشاكل مع ال

تمثيل    ىيتوصلون إل  المشكلة وبالتالي  تفسيرفهم و في    قلأ  استخدام وقت يستطيع المراجع الخبير  (  3) 

تها عن المراجع  جوهريكما أن أحكام المراجع الخبير تختلف في  ،من المراجع المبتدئالمشكلة أفضل 

   .المبتدئ

الباحث أنه يمكن القول أن المراجعين الخبراء هم الذين يمتلكون   ى ، ير العرض السابق ىعل اً وبناء

  ى ، باإلضافة إل بمهام المراجعة في جميع المجاالت عن كيفية القيام وأكثر تنظيمًا  اتساعاً معرفة أكثر 

 . وفعالية بها هذه المهام بكفاءةأقل اإلجراءات التي تنفذ 

 

 

 

 قياس الخبرة المهنية في مجال المراجعة    3/3/2/4
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  ( 2006  )المنصوري،  استخدمت لقياس الخبرة في مجال المراجعة نذكر منها ما يلي ة  هناك مداخل عديد 

 : 

يكون عضو المهنة مؤهاًل  يعني أنن مفهوم الكفاءة كمبدأ أساسي في المراجعة إ :مقياس الكفاءة .1

، (2005،  عبد الدائم)  تأهياًل كافيًا للقيام بعمله واالستجابة الدائمة للمتغيرات والتطورات في محيط المهنة

كما والمعرفة الفنية. ويتطلب هذا المقياس أن يتوفر في المراجع الكفاءة العملية والمهارة المتخصصة 

خبرة عملية في ضوء إشراف سليم وإحاطة مستمرة   ى إليحتاج المراجع  بأن  (2004  ،جاب هللا)ضيف ت

عة  المحاسبية والمراجبالتطورات والمستجدات المهنية التي تتضمن القواعد الدولية والمحلية في الشؤون 

 الهدفقدرة أو كفاءة المراجع في تحقيق  ى، وأن مقياس الكفاءة يركز علوالقواعد القانونية والنظامية

  .ل المواردقباستخدام أ

فالفعالية   آخر وهو الفعالية اً مصطلح يستخدم عادة ما  ،في مقابل مصطلح الكفاءة: الفعاليةمقياس  .2

أي أن مقياس الفعالية يركز علي الكيفية    ،النجاح في تحقيق األهدافهي    (1989  ،بشادي)كما يعرفها  

مضمون ، ويعد قياس فاعلية أداء الخبير بهذا الهمة محددة بمستوي جودة أداء معينالتي يتم بها أداء م

المؤشر يتطلب األمر تعيين أو اختبار  بأنه    (2004  ،جاب هللا)ضيف  تأكثر صعوبة من قياس كفاءته. و 

الفعالية المطلوب وفي نفس الوقت يجب مراعاة قابلية التطبيق    ى مستو   ىالذي يوضح أداء الفرد يكون عل

، وبمعني أخر تعني الفاعلية تحقيق الهدف لقياس األداء الفعلي للمهمة المحددةالعملي لهذا المؤشر 

 . باستخدام الموارد المتاحة

 

يعد مقياس عدد السنوات في مزاولة المهنة :    مزاولة مهنة المراجعةت العمل في  مقياس عدد سنوا .3

كثر المتغيرات استخدامًا من أهم المقاييس التي يعتمد عليها في قياس الخبرة فسنوات الخدمة من أ
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عن وجود الخبرة في الواقع العملي والتي غالبًا ما تستخدم في الواقع العملي كمرادف لمصطلح للتعبير  

يفترض أن  تبر من المحددات األساسية للخبرة، و أن عدد سنوات الخدمة يع بافتراض لك ، وذ الخبرة

اجعة  يكتسب المراجع في هذه السنوات مجموعة من المعارف والمهارات في حقول المحاسبة والمر 

وبالرغم من أن  ، قدراته وأحكامه المهنية ىحتمًا عل سيؤثر ، وأن ذلك والمجاالت المرتبطة بالمهنة 

المقياس  أن هذا    ى ال أن الباحث ير إعدد سنوات الممارسة يعتبر من أشهر المقاييس في هذا المجال،  

، في مهنته ومع ذلك ال يصبح خبيراً  ة، فالفرد قد يقضي سنوات عديد ال يصلح في جميع األحوال

 . بكفاءة وفعالية تهب ربط هذه السنوات بأداء مهميعتبر معيار سنوات الممارسة مالئمًا يج حتىو 

استخدمت لقياس الخبرة مثل تقدير   ى أن هناك مداخل أخر  ( 2001)يوسف، ى وفضاًل عما سبق ير 

، ولكن هذه المداخل أيضًا لم تسلم من  دة القرارات التي يتخذها المراجعفي شركة المراجعة أو جو الزمالء  

  ، وليس ، والتحيز الشخصيالمحاباة  مثل  ى د يكون ناتجًا عن عوامل أخر الزمالء قاالنتقادات فمثاًل تقدير  

الثقة بالنفس  كن استخدامها كمقياس للخبرة مثل  يم   ى ، وهناك صفات أخر بالضرورة ناتجًا عن جودة األداء

مفهوم محدد وواضح يمكن   ىالصعب تحويل الخبرة إل فمن   .توصيل تلك الثقة لآلخرين ىوالقدرة عل

حتاج  ت اولكنه الممارسة،قياس واحد مثل عدد سنوات م فالخبرة ال يمكن قياسها ب عمليًا،قياسه وتحديده 

 المتغيرات.فمفهوم الخبرة متعدد األبعاد ويستلزم قياسه بمؤشرات متعددة  مقياسأكثر من  ىإل

ال أنه  من خالله المراجع تأهيله المهني إي نخبرة المراجع تعتبر حجر األساس الذي يبوبالرغم من أن 

فترة   ى المراجع أمر صعب يحتاج إل ىهناك مجموعة من األسباب الرئيسية تجعل عملية انتقال الخبرة إل

الالزمة   أن زيادة تعقيد مهام المراجعة يطيل من الفترة( 1)منها ما يلي:  (2007 ،النعمي)ذكرت، طويلة

قلة األخطاء التي يصادفها المراجع أثناء المراجعة مع قلة العمليات في  ( 2) للتعليم واكتساب الخبرة

ندرة معلومات التغذية العكسية عن القرارات واألحكام التي أصدرها المراجع لتقييم  ( 3) ى مجاالت أخر 
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ارتفاع تكاليف إعداد ( 4و) من هذا التقييم في مراجعات تاليةنتائج هذه القرارات واألحكام واالستفادة 

 . أو بسبب عدم كفاءة برامج التدريب مراجع خبير بسبب طول الفترة الالزمة للتدريب 

 التعليم المهني المستمر   3/3/3

تشهد البيئة التي يمارس فيها المراجع وظيفته مستجدات ومتغيرات متسارعة، مما يتطلب من المراجع أن 

، وبما يحقق  طلوب الوجه الم  ىء مهمته علأدا  ىيواكب هذه المستجدات والمتغيرات بحيث يكون قادرًا عل

  ى أن يكون عل المراجعأحد أهم معايير المراجعة وهو معيار التأهيل المهني الكافي الذي يتطلب من 

كما أن هذا المعيار يجيز  ، ل المراجعة التي يتعاقد إلنجازهادرجة كافية من التأهيل المهني للقيام بأعما

درجة  ى وفقًا لتقديره المهني أن في إمكانه الحصول عل ىالتعاقد لمراجعة القوائم المالية إذا رأللمراجع 

قبل البدء في تنفيذ بدورات تدريبية مالئمة  االلتحاقكافية من التأهيل المهني عن طريق الدراسة أو 

تلك المتغيرات أصبح من الضروري وضع نظام يكفل  ولمواكبة  .(1999، الرويتع)عملية المراجعة 

دام نظام التعليم  مجال عمله وذلك من خالل استخ ىعل  وبآثارهاويؤكد إلمام المراجع بتلك المتغيرات 

 .  المهني المستمر

( أن أهم مشاكل المحاسبة في الدول (Foroughi , 1981 ن ( نقاًل ع Ahmad, 2004)حيث يؤكد 

ويضيف   البحوث ك نقص الكتب الدراسية الجيدة و كذلليبيا ناتجة عن نقص المؤهلين و ا النامية بما فيه

قدمة لتعليم المحاسبي في الدول المتالعام لمستوى ال( أن ارتفاع Arnold et al, 1994عن )أيضًا نقال ً 

 1854للمحاسبة موجود منذ سنة    في بريطانيا مثاًل برنامج التعليم المهنيف،  عن مستواه في الدول النامية 

يما يتعلق  المتقدمة فسر االختالف بين الدول النامية و يحقق اآلن أعلى المستويات. وهذا جزئيًا قد يفو 

 برامج التدريب المهني المستمر.  بتطور مهنة المحاسبة والمراجعة و 
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بأنه مواكبة المراجع لألحداث والمتغيرات ر التعليم المهني المستم (27، ص 1995 ،البكوش) يعرفو 

تساهم في زيادة قدرته التي لها عالقة بتخصصه والتي  األخرى التي تحدث في مجال عمله أو العلوم 

التأهيل   ى ومستو متطلبات واقع المهنة ، والنتيجة تكون التوافق بين واالستنتاج واالستداللفي التفكير 

 العلمي والعملي للمحاسب والمراجع.  

ع أثناء  أيضًا بأنه نشاط تعليمي مالئم وفعال يحصل عليه المراج  (46، ص 2008، شلبي)ه وعرف

لحقيقي لألمور وتحسينهم  معرفته ومهاراته وإدراكه اى  المحافظة عل   ى، ويهدف إلالممارسة الفعلية للمهنة

،  بيزان)يعلق  . وفي هذا الصدد  مقدرته وكفاءته المهنية وإتقانه لعمله  ى، بما ينعكس ايجابيًا علوتطويرهم

في المشاركة  (  1: )سبيل المثال ال الحصر  ىأنماطًا متعددة منها عليأخذ  التعليم المستمر  بأن    (2002

حضور  ( 2) الخدمة نظرًا الرتباطها بالمهنة اللقاءات العلمية والمهنية من ضمن برامج التدريب أثناء

زيارة  ( 3) جلسات المؤتمرات العلمية والمهنية والمشاركة في حلقات دراسية أو المساهمة في التدريس

 .(برمجيات  /لحواسيب ) أجهزة واالمعارض المتخصصة في تقنيات المعلومات 

يحصل عليه   عبارة عن نشاط تعليميالتعليم المهني المستمر بأنه  (20، ص 2009، مصقع)يعرف و  

المراجع أثناء الممارسة الفعلية للمهنة وفق برنامج محدد ويستمر هذا النشاط طوال الحياة المهنية للمراجع  

ويعد التعليم المهني المستمر ضرورة حتمية لجميع المهنيين والهيئات المهنية على    الخارجي،

 . الحتياجات التدريب والتطوير المهني محلي والدولي، وذلك استكماالً ال  الصعيد 

، كما يعتبر الجهد المبذول للقيام بالبحوث وكتابة األطروحات  لك يعتبر جزء من التعليم المستمروكل ذ 

أوساط الحياة  ة مفيدة في  ، وهو أيضًا بمثابة دورة تنشيطي فكريًا معينًا ذا قيمة تعليميةالذي يفرض انطباعاً 

 .  ذلك أحد أساليب التعليم المستمر ، ويعد العلمية

 المستمر  أهداف التعليم المهني  3/3/3/1
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األداء الوظيفي، حيث أن تأهيل األفراد  ى إن هدف برامج التعليم المهني المستمر هو تحسين مستو 

)شركس، ع القراراحتياجاتهم ومساعدتهم في صن ىوتعليمهم يكسبهم مهارات تمكنهم من التعرف عل 

1987). 

بعنوان التعليم المهني المستمر  (    IAFC)  1998الفقرة العاشرة لبيان لجنة التعليم الدولي الصادر عن عام  

رة المهنية لعضو  المعرفة الفنية والمها ىالحفاظ عل( 1): ىيهدف إل تشير بأن التعليم المهني المستمر

طور االقتصادي األساليب الحديثة وفهم التى  مساعدة عضو المهنة في التعرف عل(  2المهنة وتحسينها )

يؤكد للمجتمع التزام عضو المهنة بتحديث معرفته ومهارته (  3)و  عمله  ى، وأثر ذلك علفي البيئة المحيطة

 . تحسين جودة عمله ىاللتان تؤثران عل 

الباحث أن األهداف السابقة تندرج ضمن هدف رئيسي يتمثل في احتفاظ عضو المهنة أو المرخص   ى وير 

ن  ، وبما يمكنه م مهنةالتعلم لمتابعة كل ما هو جديد في مجال مزاولة ال  ىله بمزاولة المهنة بالمداومة عل

 . المهنة ى التالي االرتقاء بمستو وب ،األداء المهني ى االرتقاء بمستو 

 

 

 

 الخبرة المهنية  ى أهمية وأثر التعليم المهني المستمر عل 3/3/3/2

ومواثيق الشرف التي تحكم عملية   ،بالمعاييرن أهمية التعليم المستمر تنبع من عدة محاور منها االلتزام  إ

الكفاءة المهنية    ىالمحافظة عل   المهنةوااللتزام بما تتطلبه الهيئات والمنظمات المهنية لممارسة    المراجعة،

دورًا في  أيضًا كما يلعب  ،(2008، شلبي)المراجعة عضو المهنة وتطويرها ومن تم تحسين جودة ل
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سة وحدها التي تكلف الوقت الممار  ىاالعتماد عل  م وعد  اإلسراع بنقل الخبرة المهنية من جيل ألخر 

، زيادة ارتباطه بالمكتب   ىويؤدي إل، هذا بجانب األثر النفسي اإليجابي الذي يدعم عمل المراجع  والجهد 

دورًا أساسيًا في تطوير خبرات ومهارات المحاسب وتعميقها  المهني المستمر  لتعليم  لن  إضافة إلى ذلك فإ

أن التعليم المهني  كما  ،  والمحافظة عليها، وخاصة إذا ارتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل المهني

المستمر باعتباره أحد المؤشرات الهامة الرتفاع درجة التأهيل العملي للمراجع  يعتبر من أهم هذه  

ال  يعة والمتالحقة في كافة المجاالت، والتي المؤشرات في الوقت الحاضر الذي يتميز بالتغيرات السر 

ما للخبرة وطول الممارسة من رغم  ، و ني المستمريمكن معرفتها ومتابعة أثرها إال من خالل التعليم المه

)البكوش،   فالتعليم المستمر يتيح فرصة الختصار الوقت والجهد   أثر إيجابي إال أنه طريق عالي التكلفة

2007). 

بأهمية التعليم المهني المستمر  إنما النامية منها أيضًا  بعض الدول ليست المتقدمة فحسب و  إدراكًا منو 

سنت فقد من تم أثرها على جودة العملية المقدمة، وتحسين الكفاءة المهنية للمراجع و ودوره في رفع 

ففي ماليزيا على  ، الذين ال يمتثلون للبرامج التعليم المهني المستمر المراجعين  عقوبات مشددة على 

تحديث  ( بأن المحاسبين والمراجعين القانونيين في ماليزيا مطالبين بSori, 2005)سبيل المثال يؤكد 

بة مع بيئة األعمال سريعة  ذلك إلعداد أنفسهم للمواك، و كفاءتهم المهنية من حين إلى أخرو  معارفهم

ظمة للمهنة في ماليزيا توجب على الممتهن أن يعزز كفاءته المهنية  المن، حيث أن القوانين التغير

ذلك لضمان امتثال  عن المعهد الماليزي للمحاسبين و   رشادات التعليم المهني المستمر الصادرةإلويمتثل  

يتم  و  برنامجًا للتعليم المهني المستمربهذه المتطلبات سنويًا يقوم المعهد المذكور بتنظيم  مراجعكل 

المخالف لهذه المتطلبات يعرض   راجعالمن أعضاء المهنة المسجلين لديه، و اختيار عينة عشوائية م

   حالة عدم امتثاله للحد األدنى منها.  نفسه إلجراءات تأديبية في  
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في دراسته التي هدفت إلى دراسة اثر التعليم المهني  يرى  (2009 ،مقصع)، فإن إضافة لما سبق

  المهني المستمر   أن التعليم  ،جع الخارجي في الجمهورية اليمنيةالمستمر على تحسين الكفاءة المهنية للمرا

أهمية كبيرة في ظل التغيرات والتطورات التي تشهدها البيئة التي يعمل فيها المراجع والتي تتسم   يكتسب 

بالتغير المستمر في الجوانب الفنية والمهنية، بما يفرض على المراجع من تطوير لمعلوماته ومهاراته  

برة العملية وحدها إذ لكي يحافظ على كفاءته المهنية وال يمكن تحقيق ذلك من خالل االعتماد على الخ 

البد من وجود برنامج للتعليم المهني المستمر لتطوير الخبرات المهنية والفنية للمنتسبين إلى المهنة،  

نظام  ل اً هذه الدراسة اقتراحوقدمت لمنظمة التجارة العالمية،  االنضماموخاصة وان اليمن مقبلة على 

وجود  (1) النظام المقترح على مقومين رئيسيين هما:شتمل هذا التعليم المهني المستمر في اليمن و ا

ي األطراف ذات العالقة بالتعليم المهني المستمر وتتمثل ف (2)و برنامج محلي للتعليم المهني المستمر

قيام مكاتب المحاسبة  و تفعيل دور جمعية المحاسبين اليمنيين و  الحاجة لوجود هيئة علمية ومهنية

 إنشاء معهد للمحاسبين والمراجعين. رابعًا و جانب والمراجعة بدورها في هذا ال

 

 

  االختبار 3/3/4

التأهيل الكافي يجب أن يجتاز عدة امتحانات واختبارات الغرض منها التأكد ى بعد حصول المراجع عل

، المهنيةت الالزمة ألداء واجباته ، وامتالكه للمهارالألفكار والعلوم المتصلة بالمهنةمن حسن استيعابه 

يجتازها المراجع ومن خالله يستطيع المراجع أن يحصل    التي  االختبارات الزمالة  من أشهر    اختبارويعد  

 . يص بمزاولة المهنة كمراجع قانونيترخ  ىعل
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فاءات  قياس الكى  إل  ى، فهو يهدف بالدرجة األولركنًا أساسيًا من أركان التأهيل حيث يعتبر اختبار الزمالة  

الزمالة في الواليات المتحدة األمريكية منذ صدور أول نظام    اختباررف  ولقد عُ ،  والمهارات الفنية األساسية

مستوي الواليات   ىم إال أن إعداده وتصحيحه بصورة موحدة عل 1896للمحاسبين القانونيين في عام 

، ويتبع  (1996سلطان، )ال م 1947انونيين األمريكي بدأ عام المتحدة ومن قبل مجمع المحاسبين الق

  ى وطبعه وتوزيعه عل  هالمجمع الممتحنين والذي يتكون من تسعة أعضاء متفرغين مهمتهم فقط إعداد 

 .  االختبار ىط بها اإلشراف عل مختلف مجالس المحاسبة التي ينو 

  ما يلي:  في الواليات المتحدة األمريكية الزمالة اختبار من أهم خصائص أن  (1996 ،سلطان)ال يرى و 

  االختبار يجب أن تكون موضوعات  ( 2) مايو ونوفمبرين في السنة في شهري مرتاالختبار يعقد ( 1)

تكون أسئلة (  3)، القانون التجاري (     ، المراجعة، المحاسبة النظرية) المحاسبة العمليةمرتبطة بما يلي  

( 4في شكل مقالي وحاالت دراسية )، والباقي أسئلة % أسئلة متعددة 60 – 50ما بين نسبة  االختبار

  ى الة في أربعة مرات علشهادة الزم  ى، ويحصل المرشح علمراحل  ىالختبار علا  اجتيازيسمح للمرشحين  

 ، األربعة االختبار% أو أكثر في مواد 75 ىيعتبر ناجحًا كليًا كل من يحصل عل ( 5سنتين ) ىمد 

% في المواد 50ـن % في مادتين أو أكثر، وما ال يقل ع75  على  ل من حصلجزئيًا كويعتبر ناجحًا 

 . ختبر فيها ولم يتمكن من اجتيازهاالتي أ

  لمزاولة المهنة الترخيص  3/3/5

تمنح سلطة منح الترخيص بمزاولة المهنة لكل من يرغب في مزاولة المهنة عن طريق قسم مكاتب  

ة بالتأهيل الترخيص للشروط المتعلق ىوالمراجعة بعد التأكد من استيفاء المتقدم للحصول علالمحاسبة 

التعليم  ، التأهيل بالنسبة المقررةاختبار  ، واجتيازت الخبرة المخصصة له، سنوا) المؤهل الجامعيوهي 
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المقيم فيها  الترخيص مزاولة المهنة في أنحاء الدولة  ىالمهني المستمر ( ويحق للعضو الحاصل عل 

 . (1998، أحمد )

د التأكد من اكتمال شروط التجديد، البعض أنه من المفضل أن يتم تجديد هذا الترخيص سنويًا بعى  وير  

، فهذا الترخيص مهمًا حيث يترتب عليه تمتع أعضاء المهنة بحق ممارستها  وأن تصدر به شهادة مكتوبة 

، كما يتعرض للعقاب القانوني أي فرد يزاول المهنة بذلك من حقوق وامتيازات وواجبات   مع كافة ما يرتبط

 .(1999، لبيب و الفيومي )هذا الترخيص   ىدون حصوله عل

متطلبات التأهيل السابق اإلشارة إليها في كل من الواليات  ( 1يقدم الجدول رقم )التوضيح  من ولمزيد 

   ان أوجه االختالف واالتفاق بينهم :المتحدة وليبيا لبي 
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 المقارنة بين متطلبات التأهيل العلمي والمهني في الواليات المتحدة وليبيا  (1رقم )الجدول 

 

 المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا( 1973لسنة  116، القانون  1996)السلطان، 

بشأن تنظيم   1973لسنة  116( يتبين أن هناك قصور في القانون رقم 1الجدول رقم ) ىوبالنظر إل

 :  المهنة في ليبيا يتمثل في

 ليبيا   الواليات المتحدة األمريكية  وجه المقارنة  

درجة البكالوريوس أو  ىضرورة الحصول عل التعليم
ساعة فصلية اعتبارًا من عام   150  ىالحصول عل

طبقًا لتعليمات المعهد األمريكي  2000
 .للمحاسبين القانونيين

بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة، من كلية  ىضرورة الحصول عل  
ى شهادة تعادلها من أية جامعة،  ، أو علقتصاد والتجارة بالجامعة الليبيةاال

  ، حة التنفيذية شروط المعادلةالالئوتحدد   ،أو معهد عالي معترف بهما
 .والجهة المختصة بإجرائها

التدريب           
 ) الخبرة (

المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين عدم  ى ير 
الكتفاء بالسنوات  األخذ بشرط الخبرة العملية وا

، بينما ألزمت الجمعية القومية الدراسية الخمس
المهنة  لمجالس المحاسبة بالواليات طالبي مزاولة  

   .بالخبرة والتي تتفاوت من والية ألخرى 

تتراوح مدة الخبرة خمس سنوات، وأن يكون طالب القيد مشتغاًل بأعمال   
ن أو المراجعين المزاولين  المحاسبة والمراجعة بمكتب أحد المحاسبي 

 .  للمهنة

التعليم 
المهني 
 المستمر

قدر معين  ىضرورة حصول جميع األعضاء عل
من التعليم المهني المستمر لالحتفاظ بالعضوية 

   .أو بترخيص مزاولة المهنة

بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة    1973لسنة    116لم يتناول القانون    
 ( خاصة بالتعليم المهني المستمر.  وال الئحته التنفيذية إرشــادات ) مواد

الزمالة الخاص بالمعهد  اشتراط اجتياز اختبار  االختبار
ى األمريكي للمحاسبين القانونيين للحصول عل

لقب محاسب قانوني للقيد في جدول المحاسبين 
  .القانونيين

ال يتوافر مطلب اجتياز اختبار التأهيل كشرط للقيد في سجل المحاسبين   
 والمراجعين.   

 

يتم منح ترخيص مزاولة المهنة من قبل مجلس   الترخيص
الوالية بصفة مستقلة إذا ما توفرت الشروط التي  
تطلبها كل والية والتي تتطلب مقومات التعليم 

الخبرة العملية   ىالجامعي الرسمي باإلضافة إل
واجتياز امتحان الزمالة ثم بعد ذلك التعليم المهني 

استمرارية الترخيص ى المستمر للمحافظة عل
ويسمح بمزاولة المهنة في حدود الوالية والواليات 

  .األخرى بصفة مؤقتة

يتم منح ترخيص مزاولة المهنة من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين    
طالب القيد االشتغال لمدة خمس سنوات بعد   القانونيين، ويشترط في

( أو ما يعادلها  مؤهل الجامعي ) بكالوريوس محاسبةال ىالحصول عل
، ويحق لكل من لمراجعة بمكتب أحد مزاولي المهنةبمهنة المحاسبة وا

 ليبيا. ترخيص من النقابة بمزاولة المهنة في كل أنحاء  ىحصل عل
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امتحان الزمالة  فن المشرع الليبي أهمل ركنًا أساسيًا من أركان التأهيل وهو اجتياز اختبار الزمالة  إ(  1)

ا الشرط من وجهة نظر الباحث بمثابة  ، حيث يعتبر هذ لمن أراد أن يزاول مهنة المراجعةمهم جدًا 

مزاولة مهنة المحاسبة   الفجوة بين التعليم الجامعي وبين ى الخطوة الجوهرية األولي نحو القضاء عل

 . من غير المؤهلين علميًا وعملياً   يزاولها، كما يمثل الجدار الذي يحمي مهنة المراجعة من أن  والمراجعة

لبرنامج التدريب المهني والذي يمثل ركنًا أساسيًا للتأهيل المستمر  لمزاولي لم يتعرض القانون ( 2) 

ال يكفي وحده لنجاح المراجع  ، فالتأهيل العلمي ديد في مجال المراجعةجهو ما  لكا بالمهنة وربطه

  فنية عن ، بل عليه االستمرار في الدراسة لتحديث ما لديه من معلومات ومهارات ومعرفة  اولة المهنةلمز 

 . المهنية  ت القدرا لتطوير، وهذا ما يعرف بالتعليم المستمر أصول المحاسبة والمراجعة

فترة زمنية تختلف اختالف تامًا  الذي أصدر في بيئة و و  1973لسنة  116لم يتعرض القانون رقم  ( 3)

نوع المهارات التي ينبغي أن  تذلك للتعليم المهني المستمر و لمج إلى أي براعن بيئة اليوم المتغيرة، 

جل علي المشرع القصور  أن تس  وفضاًل عما سبق يمكنيمتلكها المراجع حتى يمكنه أداء عمله بكفاءة.  

  : (155، ص 2005أحمد، في األتي )

  ى بين عضو هيئة التدريس بالجامعة والمدرس بالمعاهد التجارية المتوسطة والحاصل عل  ى ساو  -1

تالف اإلمكانيات  بكالوريوس فقط، وهذا يمثل إجحافًا في حق أعضاء هيئة التدريس الجامعيين الخ

 .  والتأهيل بينهما

يمثل   ىجامعية األولالَمُشٌرع للتأهيل العلمي والمتمثل في الشهادة ال األدنى الذي وضعه  دَ إن الح -2

ضرورة إعادة النظر في المعلومات  ىالباحث يؤكد عل قدرًا معقواًل وكافيًا لمزاولة المهنة، غير أن 

بحيث تواكب التطورات العلمية الحاصلة في مجال المراجعة التي يتلقاها الطالب في هذه المرحلة 

 .  هده العصروتقنية الحاسب التي يش وتعدد مجاالتها وكذلك ثورة االتصاالت 
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أن يستعين المراجع بالخبرات المتخصصة  تقتضي التطورات التي حدثت في مجال المراجعة  -3

في تصميم النظم    لمساعدته في القيام بعمله وإبداء رأيه بشكل صحيح، فيتعين عليه االستعانة مثالً 

اإللكترونية، وخبراء في االقتصاد، وخبراء في البيئة، وخبراء في التنظيم واإلدارة وغيرهم، فالمراجع  

ما يفيد ضرورة توافر   ىعل . إال أن القانون ال يحتوي يّلم بكل جوانب المعرفة العلمية ال يمكن أن

 التأهيل العلمي الكافي لكل أعضاء الفريق. 

 لالفص خالصة 3/4

دور تعريف التأهيل المهني و لمناقشة و وقد خصص الجزء الثاني أقسام  أربعةإلى قسم هذا الفصل 

 يتضمنها برنامج التدريب  أنفي رفع كفاءة المراجع مستعرضًا أهم المتطلبات التي يجب  التدريب 

كذلك متطلبات الخبرة و المراجعة وأهم  في مجال  الخبرة  خصص الجزء الثاني إلعطاء خلفية نظرية عن  و 

برامج التدريب المهني المستمر  تضمن الجزء الثالث  كذلكو أداء المراجع،  مدى فاعليتها في تطوير

  ا كم  ،لخبرة المهنية للمراجعأثرها على اض أهمية برامج التعليم المستمر و بشكل مفصل حيث تم استعرا

الواليات  المراجعة فيهنة المحاسبة و لتراخيص لمزاولة مارنة متطلبات منح اتضمن الفصل أيضًا مق

 ليبيا، والجزء الرابع من الفصل خصص لتخليص ما تم استعراضه في هذا الفصل.المتحدة و 
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المراجعة كمهنة تحتاج كغيرها من المهن أن يقوم بأدائها شخص أو مجموعة من األشخاص لديهم  

المهارات الكافية ألداء وتقديم خدماتهم من وراء عملية المراجعة بأعلى جودة، فموضوع جودة عملية  

القرن   ت نينيااالهتمام منذ مطلع ثما من الموضوعات القديمة المتجددة والتي عنيت بالدراسة و المراجعة 

، ومقاييس الجودة تختلف من بلد ألخر ومن وقت ألخر كما أن العوامل الماضي وحتى الوقت الحاضر

هو  ة قد ترجع أساسًا لمقدم الخدمة و التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على جودة الخدمة المقدم

المنشأة تحت المراجعة (  خدمة )بعضها مرتبط بمن تقدم لهم المراجع ) مكتب أو شركة مراجعة ( و ال

 (. 2008)التويجري والنافعابي، بعضها اآلخر مرتبط بجهات أو مسببات أخرى و 

دمها مطالب بأن  الخدمات التي يقبات جودة العمليات التي يؤديها و المراجع حتى يمكنه اإليفاء بمتطل 

لمراجع يكتسب هذه أداء هذه المهمة بأعلى جودة فا منما يمكنه المعرفة والقدرات و يملك من المهارات 

    : (2005دهمش وأبو زر، ) القدرات من مصادر متعددة منهاالمهارات والمعرفة و 

التعليم  يكتسب من خالل عمليات التدريب و  ( ما2منها )و  ،كتسب كنتيجة للعملية التعليمية( ما ي1) 

( ما هو موجود أساسًا في القائم بهذه المهمة مثل األمور  3)ذلك أن جزاءًا منها  ىأضف إل ،مرالمست

  ل فالمراجع خال .غير ذلكإلى و  ،( ما يستمد من الدين والعرف ....4ومنها ) ،المرتبطة بالشخصية

التي يكتسبها ويتعلمها من خالل   في حاجة إلى أن يستخدم قدراته التي يمتلكها وتلك عملية المراجعة 

ذا   المراجعالتأهيل األكاديمي والممارسة العملية، إلى أن تصهر هذه الخبرات في بوتقة المعرفة يصبح 

أهلية مهنية على درجة رفيعة المستوى لمواجهة المستجدات التقنية والتكنولوجية وهذه المعرفة يستخدمها  

  .لرشيدة التي تقود في النهاية إلى التصرف واإلجراء السليمالمراجع الممتهن في اتخاذ القرارات ا
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وتنمية شخصيته من  تطلب أن يتم إعداد الطالب حتى يمكنه احتالل مكانه في هذه المهمة، ي فكل ذلك

محددة باإلضافة إلى بث المبادئ   غيرها اعتمادًا على التعليم الرسمي لمدة زمنيةخالل المعرفة والمهارات و 

 (. 1998، مصطفى)القيم من خالل توصيل المادة العلمية لمقررات المراجعة  

لدنيا األعمال، فهذه   لكنها تتغير لتتواكب مع الطبيعة المتغيرةكمهنة ال تتسم بالجمود المطلق و   فالمراجعة

م المراجع الممتهن للمهنة  الطبيعة الخاصة للمهنة تفرض العديد من التحديات أماالتغيرات والتطورات و 

 :  (1998، )مصطفى  على سبيل المثال ال الحصر، ومن هذه التحديات  حديثاً 

( التغيرات المستمرة  2( عدم اإللمام بالهيكل الشامل للمعرفة الفنية والتي يكون الممتهن مسئواًل عنها )1)

( المخاطر سواء المرتبطة 3)نالمرؤوسيو الرؤساء  و المسئوليات،  و الواجبات،  و المتطلبات،  و في التكنولوجيا،  

التضاد مع العميل أو مع اآلخرين  لخالف و ( البيئة التي تتسم با4)  بالعميل أو المرتبطة بمنشأة المراجعة

( وجود بعض المعوقات تعيق انجاز  5، أضف إلى ذلك )ل أو مع أعضاء لجنة المراجعةبمنشأة العمي

وجود سجالت غير منتظمة أو وجود ت كافية أو غير موجودة أساسًا، و العمل مثل عدم وجود أدلة إثبا

الظروف فعالة لهذه التحديات و ن. فحاجته للمواجهة النتائج وأحداث غير متوقعة، أو الفشل في التعاو 

 .            ون ناجحًا ومؤهاًل تأهياًل جيداً تفتح المجال أمامه لكي يك

     

ابته، ما هي المهارات والمعارف إجى إلفالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن، والذي يهدف هذا الفصل  

هذه التحديات والتغيرات  يكون قادرًا على مواجهة القدرات التي يجب أن تكون كامنة في المراجع حتىو 

كيف تؤثر ؟ و هي مصادر هذه المهارات والمعارف يا؟ وماكذلك التغيرات التكنولوج في بيئة األعمال و 

أسئلة    جزء منشكل  تي  تالو   ةالتالي  طرح األسئلة  ىتقود إل؟ فإجابة هذا السؤال  لية المراجعة على جودة عم

هل تقدم مكاتب المراجعة في ليبيا البرامج  و ؟  هذه المهارات في المراجع الليبي   ، هل تتوفرالبحث الرئيسية
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هل تطلب قوانين المهنة في ليبيا من المراجع أن يكون  ها ؟ و التدريبية الكافية لتمكين المراجع من اكتساب

 .القدرات؟ًا لمثل هذه المهارات والمعارف و مالك

القدرات التي يجب أن تكون  يهدف أساسًا إلى طرح ومناقشة وتحليل أهم المهارات والمعارف و   الفصلهذا  

التي يمكن اعتبارها  الكفاءة. و ى المراجع حتى يتمكن من أداء مهنة المراجعة بأكبر قدر من د متوفرة ل

محايد إبداء رأيه الفني ال الركائز األساسية لتكوين الخلفية المهنية للمراجع، فبدونها ال يستطيع المراجع

سًا على هذه  الذي يعتمد أسايع استخدام حكمه الشخصي بشأنها و ، وال يستطعلى عدالة القوائم المالية

 ويتم ذلك من خالل تناول النقاط اآلتية : المعارفالمهارات والخبرات و 

 المراجعلمطلوب توفرها في القدرات امات المهنية في تحديد المهارات و دور المنظ 4/2

على جودة عملية المراجعة من جهة وعلى المجتمع من جهة    مية هذا الموضوع وتأثيره المباشرأله  اً نظر 

المرتبطة  ، والبيانات أخرى، أخذت العديد من المنظمات المهنية على عاتقها عمليات إصدار التوصيات 

لجنة تغيير التعليم المحاسبي   اإلشارة بأن قدرات الممتهن لمهنة المراجعة، وهنا تجدرو أساسًا بصفات 

AECC (The Accounting Education Change Commission)  لسنة   1أصدرت بيانها رقم

1990(AECC, 1990  (Statement    في    ينحتى يكونوا ناجحي المحاسبة  الذي نص على أن خريجو

مهارات و المهارات العقلية تتمثل في القدرات لمهارات و مجموعة من ا يتوفر لديهم أن مهنتهم يجب 

 .(AECC,1990  (المهارات الشخصيةاالتصال والمهارات التحليلية و 

وحل المشاكل تحديد ات و إرسال المعلومأن يكونوا قادرين على استقبال و  المحاسبة من المتوقع وخريج

عليه أن يكون قارئ   متصل جيد  يج المحاسبة، وحتى يكون خر اتخاذ أحكامهم الشخصيةغير المألوفة و 

العمل  ، هذا إضافة إلى عدد من القدرات المرغوب فيها مثل القدرة علىمستمع فعالومتحدث و وكاتب 

 . عمل كقائد عندما يتطلب األمر ذلكالبروح الجماعة أو الفريق و 
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قدم معهد   1994وتحديدًا في سنة    AECCالصادر عن    1بعد عدد من السنوات من إصدار البيان رقم   

بحثًا تحت عنوان    The Institute of Management Accountants (IMA)لمحاسبين اإلداريين  ا

What Corporate of America Wants in Entry-Level Accountants (2004 

Chistesen, ) هدف أساسًا إلى معرفة المهارات المطلوب توفرها في المحاسبين حتى يمكنهم   الذيو

أنه أصبح هناك عدم رضاء حيث أوضح المعهد في هذا التقرير مزاولة المهنة في الواليات المتحدة، 

المحاسبة في حاجة   يالبعض يعتقد أن خريجخريجو المحاسبة في الجامعات، و لد اتجاه مستوى اإلعدا

عند  تعملالجامعات وأن الحديثة في بيئة األعمال،  من التعليم الجامعي بسبب التغيرات  إلى مزيداً 

أكفاء، وهذه الدراسة خلصت   بينإلعداد مقررات دراسية تفي بمتطلبات تخريج محاس  فمستوى غير كا

تصال  اال مهارات  و بأن هناك عدد من المهارات يجب أن تكون متوفرة في المحاسبين وهي الخبرة العملية  

ومن نتائج هذه الدراسة  الفهم الواسع لألحداث الحقيقية التي تدور في العالم والمهارات االجتماعية و 

بعض  الدراسات المماثلة يمكن استخلص أنه من المهم أن تتضمن برامج المحاسبة في الجامعات و 

 الدراسية في سبيل تحسين القدرات غير التقنية لطالب المحاسبة.   التعليمات تدرج في المقررات 

مجلس معايير التعليم المحاسبي الدولي  المنبثق عنه  و   (IFAC)  االتحاد الدولي للمحاسبين الممتهنين  أما

هذا  ، يصف 2006الصادر في فبراير و  8ففي معياره رقم  .هذا المجال قدم العديد من المعايير في 

  ( Nas, 2004)المراجع الحد األدنى من المتطلبات المطلوب توفرها  IESيمي الدولي المعيار التعل

 ،مثل المعرفة محددة المراجع تمكن من الحصول على قدرات خاصة و ويهدف إلى التأكد من أن 

في حاجة    فان المراجعمن الكفاءة  القدر  وبعد تحقيق هذا    ،والمواقف المهنية،  واألخالق  ،القيمو ،  المهارات و 

 التطوير المهني المستمر و منه، ولذلك فالتعليم  توى الكفاءة الذي يتوقعه الجمهورللمحافظة على مس

الكفاءة هنا تشير إلى القدرة الظاهرة على  المحافظة على مستوى الكفاءة. و و سوف يكون مطلوبًا لتطوير  

لى الصفات التي يحملها  بينما القدرة تشير إبما يتالءم والمعايير المطلوبة،  أداء العمل أو المهمة
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الصادرة  و   7  -1يار امتدادًا للمعايير من  التي تعطيهم القوة على إنجاز مهامهم، ويعد هذا المعاألشخاص و 

 عن نفس المجلس. 

نتاج محاسبين قانونين  التدريب المحاسبي هو إن الهدف من وراء عملية التعليم و ليس هناك أدنى شك بأ 

المجتمع الذي يعملون فيه خالل حياتهم المهنية،  همة االيجابية في تطوير المهنة و متخصصين للمسا

بيئة األعمال المتغيرة  ف،  لبشريةفنجاح أنظمة التعليم يتوقف على مدى قدرتها على إعداد وتنمية مواردها ا

ءة المهنية في  المحافظة على الكفاو  .(1998، )مصطفىعمليات المراجعة تؤثر جوهريًا على أداء 

مراجعين االستمرار في  الو التغيرات المتزايدة التي يواجهونها  تحتم على المحاسبين مواجهة التحديات و 

ين يجب أن يقدم أساسًا للمعرفة والمهارات المهنية  لذلك فإن تعليم وتدريب المراجعين الممتهن ، و التعلم

التكيف مع التغيرات خالل حياتهم المهنية  لتمكينهم من االستمرار للتعلم و  واألخالقالقيم المهنية و 

المعارف التي بير بحاجة إلى امتالك المهارات و فالمحاسبون الموجودون في بيئة تتسم بالتغير الك 

تساعدهم ليصبحوا إذا استدعى األمر رجال أعمال، شركاء في األعمال، محللون ماليون، رجال بيع  

مدراء من  ضون، أكفاء في العالقات العامة و رة، شخص قادر على االتصال الفعال باآلخرين، مفاو مه

 الدرجة األولى.

 The South Africanالسياسات التعليمية للمعهد الجنوب أفريقي للمحاسبين القانونيين فمثاًل، 

Institute of Chartered Accountants (SAICA) وتدريب المحاسبين يجب تطلب بأن تعليم ت

كذلك مهارات االتصال  منها والشخصية و مهارات العقلية  الالفهم األكاديمي و من المعرفة و   أن يقدم أساساً 

    التي تمكنهم ليصبحوا متعلمين مدى الحياة المهنيةضرورية للوصول للكفاءة المهنية و والقيم المهنية ال

. Life-long learners كوا كذلك الرغبة  محاسبون قانونيون يجب أن يمل  األشخاص الذين سيصبحون و

 (.Stainbank, 2005)معرفة ما هو جديد تطبيق و لتعلم و 

 المعارف المطلوب توفرها في المراجعالمهارات والقدرات و  4/3 
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يلخصها الباحث  التي أو األهلية المهنية، و  إلى الكفاءةالمعارف تشير ضمنًا هذه المهارات والقدرات و 

 النقاط التالية : في 

والتي ُتمكن الممتهن من االستخدام الناجح للمعرفة المكتسبة من العملية التعليمية،    :المهارات المهنية .1

تشتق من برامج التعليم   هذه المهارات ليست مكتسبة عادة من مواد محددة ومخصصة ولكنها

 محاسبة والمراجعة في اآلتي : والتدريب، فمن وجهة نظر الباحث تتمثل المهارات المرتبطة بمهنة ال

 . كامل لمعايير المحاسبة والمراجعةالفهم ال -أ

وأسلوب الفحص   اإلثبات واستخدام أسلوب العينات   الفهم واإلدراك للكيفية التي يتم بها تجميع أدلة  -ب 

 التحليلي في المراجعة. 

لحقت ببيئة   التطورات والتغيرات التي ، وكذلك التعرف على الفهم الجيد لمفهوم االستقاللية  -ت 

 األعمال. 

 .ة المطبق في الشركة محل المراجعةالفهم الجيد لكيفية التحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلي  -ث 

 . كامل ألساليب المراجعة التحليليةالفهم واإلدراك ال  - ج

 . والمصروفات وإتقانها  واإليرادات مراجعة كل نوع من أنواع األصول والخصوم    الفهم الجيد لطرق  - ح

المحاسبة من حل المشكالت  واتخاذ القرارات ي تمكن الممتهن لمهنة المراجعة و الت: و المهارات الذهنية .2

وهذه المهارات تكون نتاج التعليم  ، وممارسة الحكم الشخصي الجيد في الحاالت التنظيمية المعقدة

( القدرة على البحث والتحقيق  1)  :(1998الراشد،  )  المطلوبة هي  الذهنية  العام واسع النطاق والمهارات 

حل  القدرة على تحديد و ( 3و) التحليل والبحث عن الحقائق ى عل قدرةال(2)لمنطقي وا التفكيرو 

 . لضغوط المختلفة وتحديد األولويات ( التعامل مع ا4، و ) المشكالت غير مألوفة

هذه المهارات  ، كما أن تطوير لمحاسبياالمواقف والسلوك المهني بوتتصل  : المهارات الشخصية .3

 : (2006بوفارس، )  وتشمل الفردية يساعد على التعلم وتحسين الشخصية



71 
 

األولويات   حديد القدرة على اختيار وت  (3ي )المبادرة والتأثير والتعلم الذات (2وضبط النفس )إلدارة  ا  (1)

( األخذ 5ات المستمرة و)القدرة على التكيف مع التغير    (4)  العمل  في حدود الموارد المحدودة وتنظيم

 .القرارات اتخاذ القيمة المهنية واألخالق والمواقف في في االعتبار 

الممتهن للعمل مع اآلخرين    والمراجع  وهي تساعد على تمكين المحاسب   :مهارات االتصال والتعامل .4

من أجل الصالح العام للمنظمة، وتلقي ونقل المعلومات بشكل يساعد اتخاذ القرارات على نحو  

العمل  (1)  :(1991)مصطفي،  ومهارات االتصال تشمل القدرة على مكونات الشخصيةالو  ،فعال

 حل النزاعات والتعارض عند ( الصمود 2مع اآلخرين في شكل تشاوري وخاصة في مجموعات )

(  1990)مصطفي  يضيف  و .  أشخاص متنوعينمع  التفاعل فكريًا وثقافيًا    (4)و  العمل في فريق (3)

بأنه غالبًا ما يذكر الشركاء في شركات المحاسبة والمراجعة الخارجية االتصال بأنه أعظم مهارة  

 لإلقناع في مهنة المراجعة.  

أن المراجع سواء الداخلي أو الخارجي في حاجة إلى أن    (Smith, 2005)يستخلص  وفي هذا السياق،  

فمهارات االتصال السمعية والمكتوبة  ،يمتلك مهارات عالية لالتصال في سبيل النجاح في أداء مهنته

والشفهية مطلوبة من قبل المراجع لتسهيل فهمه لنتائج عملية المراجعة وتزيد من قدرتهم على انجاز  

راجع يقدم المعلومات التي تساهم في اتخاذ قرارات رشيدة، ويفسر نتائج عملية  مالمسئولياتهم بكفاءة، و 

المراجعة على مختلف المستويات بطريقة تخلق فهمًا لموضوعها، فالمراجع يجب أن ينشي صورة تضيف  

لى  قيمة للمنظمة فالمراجع يجب أن يمتلك مهارة استماع قوية، فاالستماع الفعال يساعد المراجعين ع

مهارات قوية للتعامل مع اآلخرين فالعمل مع أنواع مختلفة  ل على تقييمًا للمنظمة وكذلك امتالك الحصو 

ساليب معينة  من األفراد على مختلف المستويات في المنظمة يتطلب من المراجع أن يكون حذرًا في أ

يدًا كبيرًا في  اعلى أن هناك تز ( ainbank, 2005tS)يعلق إضافة إلى ذلك، في التحدث والتعامل. 

عدد المنظمات التي تسعى إلى استخدام أساس فريق العمل خالل ثمانينات القرن الماضي وأن هناك  
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يمثل األساس في   الذي ركزت على أداء الفريق 1997 – 1990دراسة نشرت ما بين  200أكثر من 

 .من المهارات  نوعا الذ الحصول علي مثل ه

متهنين  األهمية للموبشكل متزايد على درجة كبيرة من    والتي أصبحت   :والتنظيممهارات إدارة األعمال   .5

، حيث أصبحوا مسئولون عن لعب دور فعال في إدارة المنظمات يومًا  لمهنة المحاسبة والمراجعة

بعد يوم، بينما دورهم في الماضي كان محدودًا في تقديم البيانات الستخدامها بواسطة اآلخرين،  

هموا كل األوجه  أنه من األهمية بما كان أن يف ءًا من فريق اتخاذ القرار و جز   سبون أصبحواواليوم المحا

في حاجة لتطوير األعمال التجارية وبشكل واسع  راجعولذلك فالم ،عمل المنظمات المرتبطة بكيفية 

  ، )عبد العزيز  وأن يكون واعيًا سياسيًا ومدركًا ومتوقعًا لألحداث العالمية وتشتمل هذه المهارات على 

القدرة على تنظيم  ( 2) ( التخطيط االستراتيجي وإدارة الموارد البشرية واتخاذ القرارات 1)  : (1998

 ( الحكم والبصيرة المهنية.4( القيادة و)3وتفويض المهام لتحفيز وتطوير األشخاص )

ل ظل التطور الهائيواجه المراجع الحالي تحديًا في : ف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات المعار  .6

كات، واستخدامها في تطوير نظم المعلومات المحاسبية داخل الشر لتكنولوجيا الحاسب اإللكتروني، 

تغييرات جوهرية في بيئة نظم المعلومات المحاسبية، حيث تقدم هذه حيث أحدثت هذه التكنولوجيا 

التكنولوجيا إمكانيات هائلة ومميزات ذات أهمية بالغة، من قدرة على تخزين البيانات والمعلومات 

المحاسبية، وقدرة على تشغيل البيانات المحاسبية بسرعة فائقة ودقة عالية، األمر الذي يتطلب من  

مة ذات جوده عالية، وكان  أدائه وتقديم خد  من هذه التطورات وتطويعها لتطويردة المراجع االستفا

لظهور الشركات العمالقة وكذلك زيادة حدة المنافسة ونمو التجارة الدولية واتفاقية الجات كنتيجة 

وثورة المعلومات ازدياد وثيرة انتشار استخدام الحاسب اإللكتروني في نظم المعلومات المحاسبية، 

ألمر الذي يستوجب من المراجع أن يكون مؤهاًل تأهياًل علميًا وعمليًا ومدركًا لمشاكل الرقابة الداخلية ا

. إن محاسبي اليوم والمستقبل سوف يتوقع أن يكون  (2000)شحاتة، الخاصة بالنظم االلكترونية 
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مثل نظم المراجعة،   لديهم البراعة والكفاءة في معرفة المفاهيم والتطبيقات التكنولوجية المختلفة 

وتخطيط موارد المشروع، والتجارة االلكترونية، والمواضيع المتعلقة باألمان لإلنترنت، وتبادل البيانات 

اإللكترونية وغيرها. ففي الماضي لم تكن هذه المجاالت ضمن ما يتوقع أن يقوم المراجع بها عند 

تي ينبغي  رتبطة بتكنولوجيا المعلومات والعليه تكون المعارف الم ،أداء عمله أو أن يكون ملمًا به

فة العامة بتكنولوجيا  ( المعر 1)  :(2005دهمش وأبو زر،  )اإللمام بها ما يليعلى المراجع معرفتها أو  

( 4( كفاءات استخدم تكنولوجيا المعلومات )3)ءات رقابة تكنولوجيا المعلومات ( كفا2) المعلومات 

( التعرف على األدوات األساسية المتعلقة  5معالجة البيانات ) فهم الرقابة الداخلية من خالل أنظمة 

( معرفة 7( القدرة على تقييم أداء أنظمة المعلومات )6) بتحليل وتصميم وتطوير النظم وتطبيقها 

( معرفة األدوات المتاحة التي تساعد في رفع كفاءة أداء المشروع 8أنظمة تطبيق وحماية البيانات )

( فهم دور وأهمية  10)و التي تضمن عمل النظام بدقة وبالتوقيت المناسب ( معرفة اإلجراءات 9)

 التجارة االلكترونية في بيئة األعمال الحالية.  

التي ينبغي أن تشتمل على  و   ،كأعضاء في المهنةالمراجعون  عرف  يُ   :المواقف المهنيةالقيم واألخالق و .  7

قية  احترام المبادئ األخالعليهم قبول و  يمارسونه كممتهنين للمهنة، ولذلك من الضروري  يءشكل 

التي تعتبر أساسية في تحديد  و تشتمل على مبادئ التصرف  التي تنظم جميع عالقاتهم، والتي

 . (2007عويضة، ) الخصائص المميزة للسلوك المهني

يكون لمناهج تعليم المحاسبة دور كبير في بث الوعي بأنه من المفترض أن  (2008از، المعت)يرى و  

في وجود وقاية فعالة من الوقوع  ميثاق شرف المهنةالدور المهم للمبادئ األخالقية و بين ى الدارسد ل

حيث يعد انهيار شركة إنرون عمالق   ،خيانة األمانةواالنزالق في مهاوي الغش والتالعب واالختالس و 

م أخالق مهنة المراجعة واألعمال،  أفضل مثال لسقوط شركة نتيجة انعدا  2001الطاقة األمريكي في سنة  

نة واألعمال المزيد من العناية  سلوكيات المهضرورة إعطاء موضوع أخالقيات و  الذي يتطلب األمر 
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المؤتمرات هتمام من كافة الجهات الرسمية واألكاديمية والمهنية وتخصيص العديد من الندوات و االو 

       للحديث عنها.  

أنشطة المحاسبة االحتيالية، وكنتيجة لذلك شهدت السنوات  العشرين شهدت ظهورفبداية القرن الواحد و 

عدد من الحاالت سواء المحلية أو الدولية، القليلة الماضية زيادة االهتمام بموضوع أخالق المهنة نتيجة ل

عناوين  للسلوك غير األخالقي والذي تصدر    ائر هائلة نتيجةالمستثمرين من خسعندها عانت الشركات و 

 إلخفاء   محاولة في  المالية البيانات  حريف الشركات قاموا بت و مدير  الحاالت،  هذه  من كثير في األخبار، و 

عليه  ، و الشركة صورة  شوهت أن يمكنالتي  و  المستثمرين، ثقة   على  سلبي أثر لها  يكون  قد  التي المعلومات 

االنتقادات ، كاستجابة لهذه  أجل استرجاع سمعتها الضائعةمهنة المحاسبة عليها أن تسير طريقًا طوياًل من  

 (.  Maree and Radloff, 2007)التركيز على أخالقيات مهنة المحاسبة  يجب زيادة االنتباه و 

والسرية      الموضوعية االستقاللية و أخالق السلوك تشمل وتشمل القيم المهنية الكفاءة الفنية، كما أن 

والتهذيب واالحترام            الوقتية ل العناية المهنية الواجبة و ذ ى بيشمل السلوك المهني علو واألمانة، 

التعلم مدى  ي يشتمل على االلتزام بالتطوير والتحسين المستمر و الذ سعي للتفوق و الو والمسئولية والوثوق، 

 الحياة. 

 :   (2004)أحمد،  لسلوك األخالقي ألعضاء المهنة في اآلتيوتتمثل معايير ا

والقيام   أدائهمالعاملين بالمهنة وتحسين  معيجب االلتزام بالتعاون المستمر حيث  :المسئولية ()أ

)وليم توماس، أمرسون شئون مهنتهم والحفاظ على التقاليد المهنية والرفع من شانها إدارة فيبمسئوليتهم 

لمسئولية أوجب اإلسالم على كل عامل استحضار المسئولية أمام  وفيما يتعلق بمعنى ا  .(1989هنكي،  

اعتقاد  ، والمهنة ، والعميل. وال يكمل ذلك إال ب بل أن يكون مسئواًل أمام المجتمعانه وتعالى ق سبحهللا 

تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن   هللا قال فقد  المسلم أن هللا سوف يحاسبه على أعماله كلها

مطالب  الممتهن فإن العضو  ذال سورة الزلزلة(. 8-7اآلية القرآن الكريم، )يعمل مثقال ذرة شرًا يره" 
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ودينه تصديقًا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب  بالمحاسبة الذاتية لما يقوم به من مهام ليستبرئ لنفسه  

تحمل المسئولية حث ، وفيما يتعلق ب رضي هللا عنه "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون لحسابكم"

الذين يتحملون المسئولية    األعضاء، مما يوجب على  ألمانة بالقوة عند تأدية األعمالاإلسالم على ربط ا

اآلية  القرآن الكريم،  لكفاية واألهلية قال تعالى "إن خير من استأجرت القوي األمين" )المهنية االتصاف با

)رواه    صلى هللا عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"هللا  قال رسول  كما    .(، سورة القصص   26

لى أحسن  بذل قصارى جهده إلتمام العمل المنوط به ع الممتهن . لذا فإنه ينبغي على العضو الترمذي(

بتأهيل نفسه علميًا وعمليًا. وهذا في األصل من مقاصد    الممتهن  وجه وال يتحقق ذلك إال إذا قام العضو

 .()رواه الطبراني الشريعة، قال صلى هللا عليه وسلم"إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه"

تحافظ على مصلحة    التي بالطريقة    أعمالهم  أداء)المهنيين(    األعضاءيتعين على   :عمصلحة المجتم )ب(

رفيع   مهني قديم خدمات مهنية متنوعة ذات مستوى ت لوذلك عن طريق بذل العناية الواجبة  ،المجتمع

 .مع الجهد المبذول  تتالءم أتعاب المهنة مقابل  وآدابيتفق مع قواعد سلوك 

بما ال يتعارض مع    وصادقاً   عفيفاً و يكون نزيها    أن  الممتهن  تتطلب من العضوو   : واالستقامة  األمانة)ج(  

  ، )عويضة ،  مزايا شخصية  أوبمصلحة المجتمع من اجل مغانم    اإلخاللالعمالء وعدم    أعمال سرية  

، كما  ن يحافظ على سرية معلومات عمالئهكما تتطلب األمانة واالستقامة من العضو أ (،2007

ال ن ، وأعدم تأويل المعايير بما ال تحتمل، و خالقيةوروح المعايير الفنية واألتتطلب االلتزام بنص  

وفي   ،وتقاس األمانة واالستقامة بما هو حق وعدل  ،يعمد إلى عرض المعلومات على غير حقيقتها

أو إرشادات محددة فيتعين على   وعدم وجود قواعد أو معايير ،حالة وجود آراء مهنية متعارضة

والقرارات التي يتخذها لحكمه الشخصي من خالل التعرف على ما  العضو أن يخضع التصرفات 

  .إذا كان قد قام بما يتعين أن يقوم به شخص أمين وما إذا كان احتفظ بأمانته واستقالله
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، وفقد المراجع  أنه جوهر عملية المراجعة ىالل علاالستق ىيمكن النظر إل : الموضوعية واالستقالل)د( 

تفقد عملية المراجعة أهميتها وفاعليتها وبالتبعية فإن التقارير المالية سوف تفقد الستقالله يعني أن  

مهنة   ىمصداقيتها أمام كل األطراف التي لها عالقة بنتائج عملية المراجعة  بما يؤثر سلبًا عل

ثقة الجمهور  يزيد من  مما المراجع أن يحافظ علي استقالله وموضوعيته  ىالمراجعة، وبالتالي عل

 .(2005مهنة المراجعة )عبد الدائم، في 

وجه يستطيع العضو   أكملالخدمات المهنية على  بأداءااللتزام وتعني : العناية المهنية الواجبة)ه(  

  واإلشراف وتتطلب العناية الواجبة التخطيط  ،اهتمام أفضلتقديمه مع االهتمام بمصالح العمالء 

يقوم به العضو وبما يتفق مع مسئولية المهنة تجاه المجتمع   مهنينشاط  أيبطريقه كافية على 

هيئة المحاسبة   آداب المهنة الصادر عنووفقًا لقواعد سلوك و  ،(1998 أحمد،( بصفة عامة

أن العناية المهنية الواجبة تعني   2003لسنة  والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لدوام لتحسين  ، وأن يسعى على ا معايير المهنة الفنية واألخالقيةيجب على العضو أن يلتزم بأنه 

، وأن يؤدي مسئوليته المهنية على أكمل وجه. والسعي إلى االمتياز هو لب كفاءة وجودة خدماته

و أداء مسئولياته المهنية بكفاءة وإخالص. اجبة ولتحقيق ذلك يتعين على العض العناية المهنية الو 

بأداء الخدمات المهنية على أكمل وجه يستطيع العضو   وتتطلب العناية المهنية الواجبة التزاماً 

تقديمه مع االهتمام بمصالح العمالء أفضل اهتمام وبما يتفق مع مسئولية المهنة تجاه المجتمع  

ى رفيع من التأهيل العلمي والعملي وتبدأ بإتقان  باكتساب مستو تتحقق فاءة ، وأن الكبصفة عامة

   مراجع.المعلومات العامة المشتركة المطلوب توافرها للحصول على لقب 

أصحاب المصلحة  إلى إمداد التي تهدف  ور ما يعرف بالمراجعة البيئية و أن ظه  (2007السعد،  )يؤكد  و  

في المنشآت بالمعلومات التي تساعدهم في التعرف على مدى وفاء المنشاة بمسئولياتها البيئية على  



77 
 

أضاف أبعادًا  حيث   .القرارات  اتخاذ  في األخرى  المعلومات  عن  أهميةاعتبار أن هذه المعلومات ال تقل 

تتمثل هذه المهارات ًا بيئيًا و كون مراجع جديدة لنوعية المهارات التي ينبغي على المراجع معرفتها حتى ي

القوانين  اإللمام ب و ، العمليات  داءالجوانب التقنية والبيئية أل( 2) علوم وتكنولوجيا البيئةب( المعرفة 1)

المنظومات اإلدارية البيئية والمواصفات التي سيستند  ( فهم 4)و ذات الصلةوالتعليمات البيئية والوثائق 

ع فريق متكامل من خبراء البيئة  بل م  ة على أن ال يقوم بها المراجعالمراجععملية إليها في مباشرة 

 غيرهم. و  ن المهندسين البيئيو و 

 قدرات المراجع الليبيمهارات و مهنة المراجعة و  4/4

إعداد جة القضايا المتعلقة بالمحاسبة و المحاسبين القانونيين على معالقدرة    بأن "  (Ahmad(2004 ,  يرى 

ها على مستوى التعليم النظامي  ر التي تعتمد بدو تطورة يعتمد على مستوى كفاءتهم و تقارير مالية كافية وم 

راجع قدرات المو معرفة مهارات هنا يمكن القول بأنه وحتى يمكن تقييم و لقوه ". و و/ أو التدريب الذي ت

يبية التي يتلقاها  كذلك البرامج التدر ام التعليمي المحاسبي في ليبيا و فحص النظالليبي يتطلب األمر تقييم و 

المعارف الضرورية لمزاولة ومدى كفاءتها في توفير المهارات والقدرات و أثناء مزاولة المهنة  قبل و   المراجع

،  راجعينالتدريبية للمتحسين العملية التعليمية و ى الحاجة لتطوير و ولذلك للوقف على مد   المهنة بكفاءة

أغصان  و متينة فإنها تستطيع تقديم ثمار المستمر ( قوية و عليم والتدريب فإذا كانت جذور الشجرة ) الت

معروف أن المراجع يكتسب  فمن ال  إن كان العكس فالعكس.لمعارف (، و جيدة ) المهارات والقدرات وا

مهمًا من كفاءة المتعلم    اً التي تمثل كفاءتها جزءمية و ساسية كنتيجة للعملية التعليمهاراته المهنية األقدراته و 

 ( 2004Ahmad ,)، اسبي في ليبيا حديث العهد نسبياً التعليم المحوهنا تجدر اإلشارة بأن أو المراجع، 

الفترة التي سبقت  يؤكد أنه لم يكن هناك على اإلطالق برنامجًا للتعليم المحاسبي أو التدريب في ليبيا في  

كان هذا النظام متأثرًا تأثيرًا  و  1957للتعليم المحاسبي في سنة  استقاللها، حيث شهدت ليبيا أول نظاماً 

شبه كامل بالنظام التعليمي اإلنجليزي كنتيجة لوقوع ليبيا تحت سيطرة اإلدارة البريطانية في الفترة من  
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مريكي في التعليم المحاسبي. ويضيف أن هناك  تم تبني النظام األ 1976في سنة ، و  1952 -1943

كما أن   احتياجات البيئة الليبية و لت في سبيل التكامل بين أنظمة التعليم المحاسبية ذ القليل من الجهود ب

 المنظمات المهنية لديها دور محدود في تطوير مهنة المحاسبة في ليبيا.      

زاولة مهنة في بداية السبعينيات من القرن الماضي، أخذت وزارة الخزانة على عاتقها إصدار رخص لم

ة لذلك الحصول على شهادة جامعية في مجال المحاسبة وخبرة عملية لمد اشترطت  المحاسبة والمراجعة و 

(، أصبح للمهنة نقابة تمثلها تحت اسم " نقابة  1973( لسنة ) 116سنتين، وبصدور القانون رقم )

نظيم شئون المهنة والنهوض بها، المحاسبين والمراجعين الليبية " والتي تسعى لتحقيق عدة أغراض منها ت

ديب من يخرج عن  تأو   ،والدفاع عن مصالحهم المشروعة  توحيد كلمة األعضاء والمحافظة على حقوقهمو 

تم إنشاء جمعية المحاسبين   1973لسنة  116رقم  القانون . وبعد صدور واجبات المهنة وتقاليدها

تحسين  يم و تنظ  (1)وكان الهدف من إنشاؤها  (2007)الحصادي،1975القانونيين الليبية في سنة 

( لتنظيم  2ظروف مهنة المحاسبة ولرفع معايير المحاسبين والمراجعين مهنيًا وأكاديميًا وثقافيًا وسياسيًا )

اء على اتصال باألحداث خارجيًا للبق داخليًا و الندوات المرتبطة بالمحاسبة والمشاركة في المؤتمرات 

( لزيادة 4دوق تقاعدي ألعضائها ) ( إلنشاء صن3)  غيرهاوالمحاضرات العلمية و  ديدة والدوريات الج

د األعضاء الذين ينتهكون أخالق  ( التخاذ إجراءات تأديبية ض5)حماية حقوقهم والتعاون بين أعضاءها و 

 أن الجمعية لم تقم بالدور المطلوب منها بكفاءة. و  (53المادة  1973لسنة  116القانون تقاليد المهنة )و 

من حيث  ) األجهزة الرقابية العامة على إدارة أنشطة المهنةأن سيطرة  (2007) الحصادييضيف  

العالية وغيرهم عن  تحديد األعمال واألتعاب( أدى إلى إحجام الكثير من المهنيين ذوي التخصصات 

، وأن واقع األنشطة المهنية في ليبيا يالحظ عليه أن هناك قصور واضح في أغلب المجاالت مزاولة المهنة

والدراسات المتعلقة  ،ونظم التكاليف وأنظمة الرقابة الداخلية، اسبة ) يدوي وآلي(مثل تصميم نظم المح

خارج    نتيجة لتدني الطلب على المحاسبة  والمساهمة في وضع السياسات ،  بتخصيص الموارد االقتصادية
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المحاسبي أدى  أن غياب سياسة عامة واضحة المعالم والغايات في المجال  إضافة إلى   ،الحدود التقليدية

( عدم التنسيق بين المتطلبات القانونية والتعليم المحاسبي  1) :منهاى العديد من التراكمات السلبية إل

( إن غياب التنسيق أدى إلى أوضاع بيئية غير منتجة  2ومهنة المحاسبة لتحقيق غايات محددة مسبقًا )

إن غياب سياسة عامة   (3) ومنشودة وغير قادرة على تطوير الفكر والعمل المحاسبي لتحقيق غايات 

ستقبلي  أدى إلى تجاهل آليات مهمة في مجال الفكر والعمل المحاسبي لها آثار مهمة على التطور الم

ير للمحاسبة المالية،  ، مثل بيئة مؤسساتية متوازنة في مجال وضع معايأسوة بتجارب الدول األخرى 

 ،األخالق ،بة المالية انطلقت من أن التأهيلاسبواعث التجربة األمريكية في مجال المح  يضيف بأنو 

، أن التجربة الفرنسية قبلت ، في حينائز نجاح مهنة المحاسبةتمثل رك ،والفعالية ،الكفاءة ،االستقاللية

 .بكل ذلك ولكن قدمت االلتزام بالقانون أواًل كضمان للمصلحة العامة

بأن تعليم وتدريس مقررات المراجعة  في العديد من الدول  ( 1998، مصطفى) وفي هذا الصدد يرى 

القدرات الكافية لمزاولة المهنة  لتخريج أشخاص يكتسبون المهارات و النامية ) متضمنًا ليبيا ( غير كافيًا 

ي االعتبار عند  فكل الواقع العملي ابكفاءة مثل القدرة على الحكم أو التقدير الشخصي لعدم أخذ مش

 المرتبطة بعملية المراجعة.   المراجعة ومن بينها مفاهيم الخطر ت تدريس مقررا

الجذور ال تستطيع إنتاج   التي ترى بأن الشجرة الضعيفة أو ميتةطالقًا من المسلمة سالفة الذكر و انو 

عاني  َُ التي تً وانين المنظمة للمهنة في ليبيا و كذلك قالتدريب و عليه فإن التعليم و و  فروع قوية،أغصان و 

المعارف لمراجع بما يحتاجه من المهارات والقدرات و العديد من أوجه القصور قد ال تكون كافية إلمداد ا

 لمزاولة المهنة بكفاءة. 

  خالصة الفصل 4/5

التي تكون  و القدرات التي ينبغي على المراجع إتقانها احث في هذا الفصل أهم المهارات و استعرض الب

ها إلى حسب ما تتطلبه  متقديمه لخدماته حيث تم تقسيالمراجع لمهنته و ن من أداء األساس الذي يمك
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ي هذا المجال إلى مهارات ذهنية ومهنية ومهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين  المعايير الدولية ف

مراجع  مدى حاجة الم األخرى مثل تقنيات المعلومات و القدرات المرتبطة ببعض العلو و وكذلك المهارات 

دخول هذه التقنيات في جميع  لتطور المستمر و أن بيئة اليوم تتسم بالمهارات وخصوصًا و لمثل هذه ا

المحاسبة مثل   في مجالك ضرورة معرفته لبعض المستحدثات كذلالمراجعة من ضمنها، و المجاالت و 

ظمة التعليم المحاسبي في  كما تضمن الفصل لبعض أوجه القصور في أنالمحاسبة البيئة واالجتماعية، 

 المعارف.  المراجع لمثل هذه المهارات والقدرات و  إتقانحيلولتها دون بيا و لي
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 مقدمة 5/1

  ى ، ومد ث لمعرفة األسباب الكامنة ورائهاالتأكد من وجود مشكلة البح  ىيهدف هذا الفصل من البحث إل

المهنية   ة المراجعة وفق متطلبات المعاييرالحاجة لتطوير مهارات وقدرات ومعارف الممتهنين لمهن

معرفة أهم المعارف والقدرات والمهارات التي يفتقدها الممتهن لمهنة  بالخصوص، وذلك من خالل 

 .  اسبة لالرتقاء بالمهنة ومزاوليهاالمراجعة في ليبيا، وكذلك وضع الحلول المن
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 المنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية  5/2

الميدانية، بهدف تحديد منهج البحث،  لتحقيق أهداف البحث سيتم استعراض المنهجية المتبعة في الدراسة  

استعراض أهم أساليب تحليل البيانات التي   وكذلك بيانات البحث، ىوكذلك تحديد مصادر الحصول عل

   .االستبانة تم تفريغها من صحائف

 منهج البحث :  5/2/1

من خالل القيام بدراسة استقصائية  ك لذ البحث إتباع أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، و  هذا يتم في

المشاركين في  ى الستبانة عل ، حيت تم توزيع ا)المتدربين في مكاتب المراجعة (مجتمع البحث  ىعل

ج البحث من خالل اختبار  نتائ  ىتوصل إل، ومن خالل تحليل الباحث لإلجابات إحصائيًا البحث 

 .الفرضيات 

 

 البيانات الالزمة للدراسة الميدانية :  ىمصادر الحصول عل 5/2/2

  ى لقد اعتمد الباحث في جمع البيانات والمعلومات إلجراء الدراسة الميدانية الخاصة بموضوع البحث عل 

 الخطوات التالية :   ىكما اتبع البحث في ذلك عل كمصدر أساسي ةصحيفة االستبان

 مجاالت األسئلة :   -1

االستبانة  يعتبر تجميع المعلومات حول موضوع الدراسة محل البحث أمر ضروري من أجل إنشاء 

ذلك يقدم إدراكًا وفهمًا أساسيًا لتحديد المواضيع المرتبطة بالتأهيل المهني للمراجع،  ، الن  ىبالطريقة المثل

، ويكون دلياًل مساعدًا في اختيار األسئلة التي يجب أن  يات البحث في بناء فرضوبالتالي يساعد  ذلك 
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األدبيات المرتبطة بموضوع البحث وكذلك استعراض   ىيحويها نموذج االستبانة، ومن هنا فإن االطالع عل

والتساؤالت للباحث التي استخدمت ع يساعد ويساهم في تكوين األفكار الدراسات السابقة حول الموضو 

والتي سوف يتم اختبارها، وأخرى كأسئلة يمكن أن تحويها االستبانة، وهي   كفرضيات لهذا البحث بعضها  

 . تي سوف يتم تجميع البيانات حولهاال

 :  انةتصميم صحيفة االستب -2

 هي :  والمتطلبات عند تصميم االستبانة و تم مراعاة مجموعة من االعتبارات 

 . ضرورة وجوده في االستبانة ى: حيث يقصد بها أهمية السؤال، ومد األهمية  -

: تم إعداد األسئلة بشكل بسيط واالبتعاد قدر اإلمكان عن السؤال المعقد أو  البساطة والوضوح -

 . التي تحوي أكثر من عنصر لإلجابة األسئلة المركبة

اإلجابة، حيث تم صياغة األسئلة   ىبحيث يكون السؤال يتناسب مع قدرة المبحوثين عل: المالئمة  -

موافق، غير  موافق بشدة، موافق، محايد،    (ون اإلجابة عليها وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي  بحيث تك

الترتيب، وقد اعتمد  ىعل )2،1، 3، 4، 5(بحيث تعطي لكل منها دراجات  )غير موافق بشدة 

الدراسات،  مقياس باعتباره أنسب المقاييس الخاصة بقياس مثل هذا النوع من هذا ال ىالباحث عل 

والذي يعطي للمستقصي خيار اإلجابة بين مجموعة من البدائل توضح دراجات التأثير ودراجات  

 . ى التواليالموافقة عل

 : ةتحكيم صحيفة االستبان  -3

مجموعة من أعضاء هيأة التدريس بقسم المحاسبة    ىمشرف البحث وزعت عل   ىبعد عرض االستبانة عل

 في جامعة الجبل الغربي وهم : 
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د.  ،، د. مصطفي الحضيري ، د. مصطفي عبدالسالم ، د. الصديق الساعدي د. عصام خرواط 

 . عبد الرزاق بوفائد

االستبانة في  اج وبعد إجراء التعديالت التي استلزم األمر التقيد بإجرائها من قبل المحكمين تم إخر 

 .  صورتها النهائية

بتوزيع نسخ  االستبانة بعد إجراء التعديالت الالزمة وقبل التوزيع النهائي، وذلك  كما قام الباحث باختبار

وسهولة فهمها، وذلك   وضوح األسئلة  ىعينة من المتدربين في مكاتب المراجعة لمعرفة مد   ى تجريبية عل

صحف، رجع  )10( ةمن أجل زيادة عدد الردود وخفض نسبة الفاقد، وقد بلغ عدد صحائف االستبان

مفردات  ىمن قبل الباحث علوقد تم توزيعها مباشرة باليد )  % (60صحف، أي ما نسبته  )6(منها 

أو استفسار من قبل المشاركين    حين استالمها حتى يتم معرفة أي غموض   ىالعينة التجريبية واالنتظار إل 

 في البحث عن أية فقرة ليتم توضيحها لهم وتعديلها.

 )50(المشاركين في البحث، وبلغ إجمالي الردود  ىاستبانة عل )72(وبما أن الباحث قام بتوزيع عدد 

ينة للبحث الذي سوف يقوم باختبارها إحصائيًا  عهذه الردود باعتبارها ك  ىاستبانة، فقد اعتمد الباحث عل

أنه إذا تجاوز العدد في أي  )2000 العماري والعجيلمي،( استبانة، فقد بين )22(يقابلها عدم استجابة 

لتحديد  يتيح إجراء بعض االختبارات اإلحصائية الشائعة االستخدام في دراسات من هذا النوع  30عينة 

   .Tل عليها مثل اختبار المعنوية المتحص ى أهمية مستو 

 مجتمع البحث : 5/2/3

وألن  ، يتكون مجتمع الدراسة من المتدربين في مكاتب المراجعة الخارجية المرخص لها بمزاولة المهنة

منه هو مجتمع  ًا مجتمع المحاسبين والمراجعين القانونيين غير متجانس، فقد اختار الباحث جزء
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 ،2( مراجع 887والذي بلغ عدده ) ،القانونيين المزاولين للمهنة في مدينة طرابلسالمحاسبين والمراجعين 

ون أن يكون لديهم مكاتب  خيص بمزاولة المهنة د اتر  ىإال أن هذا العدد يشمل أعضاء متحصلين عل

الكبيرة  ى النقابة، أما عن عدد المكاتب د مسجلين لكما يشتمل أعضاء تركوا المهنة ومازالوا مراجعة، 

مدينة طرابلس وذلك لألسباب التالية   ىمكتب مراجعة(  وقد وقع االختيار عل   63في المدينة بلغ حوالي )

: 

 مكاتب المراجعة السيما الكبيرة تتركز في المدينة أكثر من غيرها.  .1

 كما أن أغلب الشركات العاملة في ليبيا المحلية منها واألجنبية تتركز في مدينة طرابلس.  .2

( إلعطاء جميع مكاتب المراجعة نفس الفرصة أو  متدرب  72عددها ها تم اختيار عينة عشوائيًا )بعد م  ث

االحتمالية ليكونوا مختارين في هذه العينة، وذلك ألن نقابة المحاسبين والمراجعين ال يوجد لديها 

 . عدد المتدربين في مكاتب المراجعةمعلومات عن  

 الفرضياتتحليل البيانات واختبار  5/3

 المستخدمة   اإلحصائية األساليبأواًل: 

انة التي تم جمعها من العينة  االستب فيلتحليل البيانات الواردة  SPSSتم استخدام حزمة تطبيقات 

 في تم توظيفها  إحصائية أساليب المبحوثة، وذلك الستخراج نتائج الدراسة من خالل االستعانة بعدة 

 عمليات التحليل، وهى كالتالي :

 اختبار درجة مصداقية البيانات .1

 
 م 2201في سنة نقابة المحاسبين والمراجعين معلومات مستخرجة من سجالت  2
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اختبار درجة مصداقية البيانات يتم تطبيقه على البيانات لمعرفة مدى توفر الثبات واالتساق الداخلي 

بين إجابات مفردات العينة المبحوثة، وقد اعتمد الباحث على مقياس معامل كرونباخ الفا  

(Cronback’s Alpha الختبار درجة مصداقية البيانات، حيث إن القيمة المقبولة )هذا االختبار   في

 للقبول. أدنى% كحد 60تساوى   أوكبر من أتكون قيمة كرونباخ الفا   أنلثبات البيانات يجب 

 األساليب اإلحصائية الوصفية   .2

نة المبحوثة وتحليل قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية الستخراج تركيبة توزيع العي 

 إجاباتها، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية اآلتية :

 التوزيع التكراري، وهو حساب عدد التكرارات لقيمة كل إجابة لكل فقرة. . 

 النسب المئوية، وهى حساب النسبة المئوية لتكرار قيم كل إجابة لكل فقرة. . 

عليها    الوسط الحسابي، وهو قياس النزعة المركزية للفقرة أو المجال، وكانت الصيغة التي اعتمد . 

 الباحث كالتالي : 

n

X

عددها

المشاهداتمجموع
X i

==
−

 
 3=  الحسابي الوسط ::(oHالفرضية الصفرية )فرضية العدم 

 3<  الحسابي أو     الوسط     3> الحسابي (: الوسط 1Hالفرضية البديلة )

 tحيث تم استعمال الصيغة التالية لحساب قيمة 

( )
S

xn
t

3−
= 

 حيث إن: 
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   n   عدد المشاهدات = 

−

  .الوسط الحسابي للعينة = 

 ( = الوسط الفرضي الذي اعتمده الباحث لنسبة إجابات األسئلة.3) 

  S  .االنحراف المعياري = 

ــــــــة   الجد ولية tالمحسوبــــــة مع قيمة   tعلى مقارنة قيمــــــة   tيقوم اختبار   عند مستوى   (n-1)بدرجة حريــــ

الجدولية يتم قبول رفض الفرضية  tالمحسوبة اكبر من أو تساوى قيمة   t، فإذا كانت قيمة  %5معنوية  

رضيــــــة ول أو رفـــــــض الف، وقد استخدم الباحث عند اتخاذ القرار لقبـــــــ في صالح الفرضية البديلة  الصفرية

ــت ــفرية مســ ــفرية )  Value-Pوى المعنويـــــــــــــــــــة الصــ ــية الصــ ــتوى  إذا(   oHالتي تثبت قبول الفرضــ كان مســ

 .(1H)%( غير ذلك تقبل الفرضية البديلة 5) 0.05تساوى  أوالمعنوية اكبر من 

 1هذا واعتمد الباحث فى قياس إجابات العينة على مقياس ليكرت المشتمل على خمسة بدائل للقياس )

 .(1كما هي موضحة في الجدول رقم ) ( ،5: 

 (1جدول رقم )

 يكرت لإلجابة على األسئلة ل مقياس 

 النسبة المئوية  وزن اإلجابة  نوع اإلجابة 
 % 20اقل من  1 غير موافق بشدة 

 % 40% إلى 21 2 غير موافق 
 % 60% إلى 41 3 محايد 
 % 80% إلى 61 4 موافق
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 % 100% إلى 81 5 موافق بشدة
 

 اختبار الصدق والثبات: ثانياً 

في مدينة طرابلس حيث تنوعت  تكونت العينة المبحوثة من مجموعة عناصر تتدرب في مكاتب المراجعة  

حتويات االستبانة المقسمة إلى ثالث مجاالت على التوالي،  م ذلك من خاللو ، إلى ثالثة مجموعات 

ن لهم  هم مئة في برنامج التدريب، و ناصر المبتد المجال األول يتعين اإلجابة عليه من قبل العأن حيث 

هذه الفئة  ليهم اإلجابة على المجال األول والثاني، و الفئة الثانية يتعين عاقل من سنة في فترة المران، و 

الفئة الثالثة والتي لها في المران من ثالثة سنوات   ، أماثالثة سنوات أقل  في المران من سنة إلى  يكون لها  

يتعين عليهم اإلجابة على أسئلة االستبانة بالكامل )المجاالت الثالثة(، والجدول إلى خمسة سنوات، فانه  

 .التي تحصل عليها الباحث لكل مجال( يبين عدد المفردات 2رقم )

 (2جدول رقم )

 عدد المفردات لكل مجال

 المجال 

 المفردات 

 المستجوبين((

 50 المجال األول

 41 المجال الثاني 

 31 المجال الثالث 

 

 ( بية البرنامج قبل البدء في التدري)مدى توفر الشروط األساسية التي تزيد من فاعلالمجال األول  .1
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( يبين نتائج االختبار لكل سؤال على 3تم تطبيق معامل كرونباخ الفا على المجال األول، والجدول رقم )

الفا العام لنفس حده، حيث يتضح التقارب بين معامل كرونباخ الفا لكل سؤال مع معامل كرونباخ 

ة لتوفر وهى قيمة مقبول (0.785)كرونباخ الفا العام لهذا المجال هي معامل قيمة حيث بلغت المجال، 

 .الثبات واالتساق الداخلي

 

 

 

 

 

 ( 3جدول رقم )

 معامل كرونباخ الفا للمجال األول

 السؤال  ر
معامل  
 االرتباط 

 معامل كرونباخ الفا 

1 
عالمكم إ تم تحديد أهداف برنامج التدريب مسبقًا وبشكل يمكن قياسه وتقييمه ويتم ي

 بهذه األهداف.
0.697 0.734 

2 
يتم عقد امتحان شفوي أو تحريري يمكن من خالله تحديد أوجه القصور التي ُيعاني 

 .راطه في البرامج التدريبيةمنها المتقدم للتدريب قبل انخ
0.562 0.751 

3 
يقوم مكتب المراجعة بتحفيز المتدربين مما يزيد من رغبتهم في التعلم واكتساب الخبرة 

 .ق النتائج المرجوةتحقتالجدية و  تتوفرحتى 
0.559 0.756 

4 
قبل البدء في التدريب يتم وضع خطة تدريبية توضح لكل متدرب األعمال المكلف 

  . بها والواجبات المطلوبة منه
0.694 0.729 

5 
يساعد على تحقيق أهداف   تحدد ساعات ومواعيد برنامج المراجعة بشكل دقيق

 البرنامج وذلك قبل البدء ببرنامج التدريب.
0.613 0.743 

 0.770 0.173 يرقى حجم مكتب المراجعة والعاملين به ألن يكون بيئة مالئمة للتدريب. 6
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 المجال الثاني )مدى قيام مكاتب المراجعة بمسئولياتها اتجاه المتدربين لتحقيق أهداف التدريب(..2

الثبات  ( مقبولة لتوفر 4معامل كرونباخ الفا العام للمجال الثاني كما هو موضح في الجدول رقم )

 .0.857 العام معامل كرونباخ آلفا ةقيم بلغت ، حيث واالتساق الداخلي لألسئلة

 

 ( 4جدول رقم )

 معامل كرنباخ الفا للمجال الثاني  

7 
الالزمة للقيام بعمليات المراجعة ويتم يمتلك القائم بالتدريب القدرات والمهارات 

لمراجعة مثل االستعانة بأشخاص ذوي خبرات في مجاالت أخرى غير المحاسبة وا
 .تكنولوجيا المعلومات

0.338 0.781 

8 
يتم وضع برنامج تأديبي يلزم المتدرب بااللتحاق بالبرنامج التدريبي وأن ال تتعدى 

 .بة محددة مسبقًا من مدة البرنامجنسبة الغياب نس
0.296 0.783 

9 
تقسم مدة المران إلي مجموعة من المراحل كل مرحلة  تخصص لتحقيق هدف معين 

 وذلك لتحقيق الهدف الكلي للبرنامج .
0.361 0.781 

 0.785 معامل كرونباخ الفا العام 

 معامل كرونباخ الفا  معامل االرتباط  السؤال  ر

1 
ية للمراجع ألداء واجباته يقوم مكتب المراجعة بتوفير كافة المعدات الضرور 

 .كمتدرب
0.657 0.837 

 0.846 0.521 .األكثر تعقيداً  ىبموضوعات المراجعة األقل تعقيدًا ثم يتدرج إليبدأ المتدرب  2

 0.860 0.323 . ف المرتبطة بالمحاسبة والمراجعةخال  ى يتضمن برنامج التدريب برامج تدريبية أخر  3

4 
ت متنوعة ولعدد مختلف إن أعمال المراجعة التي تقومون بها تحتوى على عمليا

 .من الشركات
0.546 0.845 

5 
توكل في بعض األحيان للمتدرب أعمال السكرتارية بمكتب المراجعة وال يكون 

 .مراجعة القوائم المالية للشركات تركيزه منصبًا على
0.359- 0.850 

6 
ال يقتصر دوره على مراجعة بعض و يسمح للمتدرب بمراجعة جميع أنواع الشركات 

 المشروعات البسيطة.
0.706 0.835 

 0.834 0.690 .مر المتدرب بجميع مراحل المراجعةأثناء فترة التدريب، ي 7

8 
هناك تعاون مستمر بين المتدربين للمساعدة على فهم وحل بعض اإلشكاليات 

 .المتعلقة بالمراجعة
0.616 0.839 

9 
دراك عمليات مراجعة توجد حاالت مراجعة افتراضية لتدريب المتدربين على فهم وإ

 .قة بالعمالءيقتصر األمر على بعض الحاالت الفعلية المتعلوال  تعقيداً أكثر 
0.678 0.835 
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 والقدرات المهنية للمراجع(..المجال الثالث )مدى قدرة البرامج التدريبية على بناء المهارات 3

( مقبولة لتوفر الثبات  5معامل كرونباخ الفا العام للمجال الثالث كما هو موضح فى الجدول رقم )

مما يدل   (0.847)كرونباخ الفا العام للمجال معامل واالتساق الداخلي ألسئلة المجال، وقد كانت قيمة 

على توفر الثبات واالتساق الداخلي ألسئلة المجال، كما أن قيمة معامل كرونباخ الفا للمجال قريبة من  

 قيم معامل كرونباخ آلفا لجميع أسئلة المجال نفسه.

 ( 5جدول رقم )

 معامل كرونباخ الفا للمجال الثالث 

10 
اولة يتم استعراض القوانين المنظمة للمهنة خالل البرنامج التدريبي من أجل مح

  .تطويرها وتقليل أوجه قصورها

0.654 0.837 

11 
والمـراجعة ومعايير المراجعة   بالمحاسبةتتوفر الكتب والمجالت العلمية ذات العالقة  

  .والمحاسبة الدولية والتي تزيد من قدرة المتـدرب ومهاراته بالمكتب
0.784 0.828 

12 
تبنـي المفاهيم  ىيستخدم مكتب المراجعة أساليب تدريب عصرية ترتكز عل

 ى لتعرف عللوالمهارات الحديثة واستخدام التكنولوجيا المتطورة وشـبكة المعلومات 
 كل ما هو جديد في مهنة المحاسبة والمراجعة.

0.744 0.829 

 0.857 معامل كرونباخ الفا العام 

 معامل كرونباخ الفا  معامل االرتباط  السؤال  ر

 0.812 0.743 .تناسب وما توقعت قبل انخراطك به برنامج التدريبإن  1

 0.829 0.589 .بقًا تتالئم واحتياجاتك الضروريةكان لبرنامج التدريب أهدافًا محددة مس 2

3 
شهادات  ىتلعب العالقات الشخصية والمحاباة دور في حصول بعض المتدربين عل

ا بهذه البرامج طيلة فترة االنخراط في برامج التدريب وإتمامها رغم أنهم لـم يلتحقو 
  .المران

-0.161 0.824 
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 : المتغيرات األساسيةثالثا ً 

 األكاديمي المستوى  .1

4 
تضمن برنامج المراجعة تعريجًا على التطورات التي تمرها ليبيا هذه السنوات مثل 

التجارة الدولية وكونها افتتاح سوق األوراق المالية ومحاوالتها لالنخراط في منظمة 
 .خصبة لالسـتثمار األجنبي أصبحت بيئة

0.476 0.841 

 0.809 0.825 .المتدرب المهارات التنظيمية إكساب فيمدى تسهم البرامج التدريبية  ي أإلى  5

 0.802 0.843 .المتدرب المهارات المهنية إكساب فيمدى تسهم البرامج التدريبية  ي أإلى  6

 0.806 0.800 .المتدرب المهارات الذهنية إكساب فيمدى تسهم البرامج التدريبية  ي أإلى  7

 0.814 0.710 .اإلنسانية المتدرب المهارات إكساب فيمدى تسهم البرامج التدريبية  ي أإلى  8

 0.810 0.756 .الشخصية المتدرب المهارات إكساب فيمدى تسهم البرامج التدريبية  ي أإلى  9

10 
خالل ما قدم لكم خالل البرنامج التدريبي، هل ترى أن البرنامج التدريبي كاف من 

إلعداد مراجعين يستطيعون األخذ على عاتقهم مقتضيات تطوير مهنة المراجعة وأداء 
 عملياتها بكفاءة؟

0.729 0.816 

 0.847 معامل كرونباخ الفا العام 
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معظم ( يتضح بان مفردات العينة الذين يحملون مستوى البكالوريوس، قد مثلوا  6من خالل الجدول رقم )

ة مستوى دبلوم الدراسات ، يليهم حمل%72العينة تقريبًا وذلك بنسبة  ي ثلثي مجموعأ، مفردات العينة

العدد األقل   ، أما الحاملون لشهادة الماجستير فقد مثلوا% من العينة المبحوثة20نسبة    الذين مثلواالعليا و 

معية ال تقل عن درجة  في الدراسة يحملون مؤهالت جا أن جميع المشاركينحيث ، %8بنسبة و 

  ى موضوع محل الدراسة، وبالتالي الحصول عل البأن المشاركين يفهمون    ، مما يعطي مؤشراً البكالوريوس

   .إجابات دقيقة

 ( 6الجدول رقم )

 ي المستوى األكاديم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجعة  مكتب في الخبرة فئة .2

 النسبة المئوية  العدد ي المستوى األكاديم 

 72 36 البكالوريوس 

 20 10 دبلوم دراسات عليا 

 8 4 الماجستير 

 100 50 المجموع
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الجدول من    اتضحو مكتب المراجعة    في( يبين عدد مفردات العينة من حيث سنوات الخبرة  7الجدول رقم )

  سة سنوات أما الفئة هى فئة من ثالثة إلى خم% من مفردات العينة و 62 نسبة ثلت أن الفئة الثالثة م 

 .% 18مثلت  أما الفئة األولي فقد % 20نسبة  ت الثانية فقد مثل

 ( 7جدول رقم )

 سنوات الخبرة 

 

 

 

 

 

 التدريبي  البرنامج في والبدء يالجامع المؤهل على الحصول بين الزمنية الفترة .3

بين  قل من سنة  ألديهم  ( ارتفاع عدد مفردات العينة الذين كانت الفترة الزمنية  8نالحظ في الجدول رقم )

من نصف  أكثر أي %  56ذلك بنسبة و  التحاقهم بالبرنامج التدريبي و  الجامعيحصولهم على المؤهل 

% من مفردات العينة  28 خمس سنوات فقد مثلوا إلى، أما من كانت الفترة الزمنية لديهم من سنة العينة

المستوى  ، أما مفردات العينة الذين كانت الفترة الزمنية بين حصولهم على اقل من الثلث بقليل وهم

% من مجموع مفردات 16بنسبة  أقل عدد و التدريب أكثر من خمس سنوات فقد مثلوا  ب  والتحاقهم  الجامعي

جعة في فترة أقل من  أغلب المشاركين في الدراسة التحقوا بالبرامج التدريبية في مكاتب المراأن  ،العينة

 النسبة المئوية  العدد فئة الخبرة 

 18 9 قل من سنة أ

 20 10    3أقل من  -1من 

 62 31 5-3من 

 100 50 المجموع



95 
 

عليها تنمية المهارات التي  دوره يزيد من فعالية فترة الخبرة، حيث أن البرامج التدريبية يسهل  بسنة، وهذا  

 .يمتحصل عليها المراجع من التأهيل العل

 ( 8الجدول رقم )

 الفترة بين الحصول علي المؤهل الجامعي وااللتحاق بالتدريب  

 

 

 

 

 

  

 

 رابعًا: اإلحصاء الوصفي واختبار الفرضيات 

قبل البدء في  البرامج التدريبية  فعالية )مدى توفر الشروط األساسية التي تزيد من األولالمجال 

 (.بالتدري

 :  ما يلي ىالفرض الفرعي األول علنص ي

توفير الشروط األساسية إلنجاح برامج التدريب والتي يجب توفرها   ىال يعمل مكتب المراجعة عل" 

 ".  ووضعها قبل البدء بالبرنامج التدريبي

 النسبة المئوية  العدد الفترة الزمنية 

 56 28 أقل من سنة 

 28 14 سنوات  5 إلىمن سنة 

 16 8 من خمس سنوات  أكثر

 100 50 المجموع
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 :  والختبار الفرض الفرعي األول، تمت صياغته إحصائيًا على النحو التالي

توفير الشروط األساسية إلنجاح برامج التدريب   ىمكتب المراجعة علال يعمل  ( :H0فرض العدم )

 . والتي يجب توفرها ووضعها قبل البدء بالبرنامج التدريبي

توفير الشروط األساسية إلنجاح برامج التدريب  ىيعمل مكتب المراجعة عل ( : H1الفرض البديل)

 . والتي يجب توفرها ووضعها قبل البدء بالبرنامج التدريبي

 يما يلي التحليل اإلحصائي للمجال األول :وف

 التوزيع التكراري  -أ

هى تسعة أسئلة فقط فقد كان  لمجال األول، و جابات العينة ألسئلة ا إ( يعرض تكرارات 9الجدول رقم )

"  ينبوجود حوافز للمتدرب" والتي تهتم  (3جابات الخمس هي اإلجابة "موافق" للفقرة )تكرار بين اإل أعلى

بمهارات  " والتي تتعلق  (  7الفقرة )  فيتحققت    التيجابة "موافق بشدة"  إ ، ثم تليها  %"44.00بنسبة "  وكانت 

 %".38.00" اإلجابةكانت النسبة المئوية لتكرار هذه و " من يقوم بالتدريب 

  والتي تهتم   (2قد تحققت في الفقرة )و %"  36.00تكرار بنسبة "  أعلىاإلجابة "غير موافق بشدة" كان لها  

  أعلى ، كما إن اإلجابة "غير موافق" تحقق فيها  "بوجود امتحان شفوي أو تحريري قبل البدء في التدريب "

، أما  ""بتقسيم فترة الخبرة إلى مراحل  والتي تهتم ( 9الفقرة ) فيكان ذلك %" و 22.00تكرار بنسبة "

بمدى وجود " والتي تهتم (3الفقرة ) في%" 26.00" هينسبة لتكرارها  أعلى"محايد" فقد كانت  اإلجابة

 ."حوافز للمتدرب 

معظم النسب العالية للتكرارات تحظى بها   إن( 9الجدول رقم ) فينسبها يتبين من خالل التكرارات و 

 ."موافق" و "موافق بشدة" اإلجابتين
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 ( 9جدول رقم )

 أسئلة المجال األول النسب المئوية إلجابات التكرارات و 

 األسئلة  ر

غير  
موافق 

 بشدة 

غير  
 موافق

 موافق محايد 
موافق 

 بشدة 

1 
تم تحديد أهداف برنامج التدريب مسبقًا وبشكل يمكن قياسه وتقييمه ويتم ي
 عالمكم بهذه األهداف.إ 

 10 20 7 10 3 ك

% 6 20 14 40 20 

2 
تحديد أوجه القصور يتم عقد امتحان شفوي أو تحريري يمكن من خالله 

 .بل انخراطه في البرامج التدريبيةالتي ُيعاني منها المتقدم للتدريب ق

 12 4 6 10 18 ك

% 36 20 12 8 24 

3 
يقوم مكتب المراجعة بتحفيز المتدربين مما يزيد من رغبتهم في التعلم 

 .ق النتائج المرجوةحقتالجدية وت تتوفرواكتساب الخبرة حتى 

 11 22 13 1 3 ك

% 6 2 26 44 22 

4 
قبل البدء في التدريب يتم وضع خطة تدريبية توضح لكل متدرب األعمال 

 .منهبة المكلف بها والواجبات المطلو 

 13 15 9 6 7 ك

% 14 12 18 30 26 

5 
تحدد ساعات ومواعيد برنامج المراجعة بشكل دقيق يساعد على تحقيق 

 أهداف البرنامج وذلك قبل البدء ببرنامج التدريب.

 17 17 6 5 5 ك

% 10 10 12 34 34 

6 
 16 19 8 6 1 ك للتدريب.يرقى حجم مكتب المراجعة والعاملين به ألن يكون بيئة مالئمة 

% 2 12 16 38 32 

7 

يمتلك القائم بالتدريب القدرات والمهارات الالزمة للقيام بعمليات المراجعة 
ويتم االستعانة بأشخاص ذوي خبرات في مجاالت أخرى غير المحاسبة 

 .لمراجعة مثل تكنولوجيا المعلوماتوا

 19 17 7 7 0 ك

% 0 14 14 34 38 

8 
وضع برنامج تأديبي يلزم المتدرب بااللتحاق بالبرنامج التدريبي وأن ال يتم 

 .بة محددة مسبقًا من مدة البرنامجتتعدى نسبة الغياب نس

 12 10 11 9 8 ك

% 16 18 22 20 24 

9 
مجموعة من المراحل كل مرحلة  تخصص لتحقيق  ىتقسم مدة المران إل

 .ذلك لتحقيق الهدف الكلي للبرنامجهدف معين و 

 12 9 11 11 7 ك

% 14 22 22 18 24 

 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري . ب 

األول، وقد  المجال أسئلةواالنحراف المعياري لكل سؤال من  الحسابي( يبين المتوسط 01الجدول رقم )

، حيث بلغ المتوسط  "  بمهارات من يقوم بالتدريب   " والتي تتعلق  ،  (7هو الفقرة )  حسابيكان اكبر متوسط  

الجدول  في"موافق" و "موافق جدًا" المبينتين  اإلجابتين" ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكرار 3.960" الحسابي

بمدى مالئمة المكتب  " والتي تهتم على التوالي، (5،  3، 6فقرات )( لنفس الفقرة، ثم تليها ال10رقم )

  الحسابي ، حيث بلغ المتوسط ، وتنظيم برامج التدريب"ينكبيئة للتدريب، ومدى وجود حوافز للمتدرب
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"موافق" بين   إجابةارتفاع تكرار  إلىيرجع هذا االرتفاع على التوالي، و  "3.720،  3.740،  3.860"

 .األخرى  اإلجابات 

  على  التوالي ىوالتي تنص عل( 2،  9،  8قل متوسط حسابي بين أسئلة المجال األول كان للفقرات )أ

تحريري للمتدرب ، تقسيم فترة الخبرة إلى مراحل، وجود امتحان شفوي أو متدرب للبرنامج تأديبي وجود "

، التوالي" على  2.640،    3.160،    3.180لكل منهم "  الحسابي، حيث كانت قيمة المتوسط  قبيل التدريب"

ارتفاع التكرارين  ، و (9،  8للفقرتين ) "محايد" و "موافق" اإلجابتين  فييرجع ذلك إلى ارتفاع التكرار و 

 (. 2"غير موافق بشدة" و "غير موافق" للفقرة )

" ، ثم يليها الفقرتين  1.026"  معياري ( بانحراف  3العينة كان للفقرة رقم )  إجابات أكثر تجانس بين  أما عن  

"،  1.613( بقيمة "2أعلى انحراف معياري كان للفقرة ) ، و "1.069،    1.049"   معياري ( بانحراف  6،    7)

انخفاض مستوى   إلىحيث يرجع السبب  فقرات المجالوجود ارتفاع ملحوظ لجميع انحرافات يالحظ و 

 مفردات العينة لكل سؤال. إجابات التجانس بين 

  أن ( تبين 10الجدول رقم ) فيكما هو مبين المجال األول و على جميع فقرات   tعند تطبيق اختبار و 

متوسط   أن مما يدل على  ،(p<0.05" )0.05مستوى "( معنوية عند 1،  3،   4،  5،  6،  7الفقرات )

، ليست معنوية فهي( 9،  8،  2رات )الفق  أما" ، 3عن الدرجة الوسطى " معنوي هذه الفقرات له فرق 

بين    معنوي يدل ذلك على عدم وجود فرق  ، و (p>0.05" )0.05حيث أن مستوى المعنوية لها اكبر من "

 .الفرضيالوسط متوسطات هذه الفقرات و 

 

 

 



99 
 

 ( 10جدول رقم )

 لمجال األولألسئلة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  ا

 السؤال  ر
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 tقيمة 
مستوى 
 المعنوية

1 
تم تحديد أهداف برنامج التدريب مسبقًا وبشكل يمكن قياسه وتقييمه ويتم ي
 عالمكم بهذه األهداف.إ 

3.480 1.199 2.830 0.007 

2 
يتم عقد امتحان شفوي أو تحريري يمكن من خالله تحديد أوجه القصور 

 .بل انخراطه في البرامج التدريبيةالتي ُيعاني منها المتقدم للتدريب ق
2.640 1.613 -1.578 0.121 

3 
يقوم مكتب المراجعة بتحفيز المتدربين مما يزيد من رغبتهم في التعلم 

 .ق النتائج المرجوةحقتالجدية وت تتوفرواكتساب الخبرة حتى 
3.740 1.026 5.098 0.000 

4 
قبل البدء في التدريب يتم وضع خطة تدريبية توضح لكل متدرب األعمال 

 .والواجبات المطلوبة منهمكلف بها ال
3.420 1.372 2.165 0.035 

5 
تحدد ساعات ومواعيد برنامج المراجعة بشكل دقيق يساعد على تحقيق 

 أهداف البرنامج وذلك قبل البدء ببرنامج التدريب.
3.720 1.310 3.887 0.000 

 للتدريب. يرقى حجم مكتب المراجعة والعاملين به ألن يكون بيئة مالئمة   6
3.860 1.069 5.687 0.000 

7 

يمتلك القائم بالتدريب القدرات والمهارات الالزمة للقيام بعمليات المراجعة 
ويتم االستعانة بأشخاص ذوي خبرات في مجاالت أخرى غير المحاسبة 

 .لمراجعة مثل تكنولوجيا المعلوماتوا
3.960 1.049 6.471 0.000 

تأديبي يلزم المتدرب بااللتحاق بالبرنامج التدريبي وأن يتم وضع برنامج  8
  ال تتعدى نسبة الغياب نسبة محددة مسبقًا من مدة البرنامج.

3.180 1.410 0.903 0.371 

9 
تقسم مدة المران إلي مجموعة من المراحل كل مرحلة  تخصص لتحقيق 

 .ذلك لتحقيق الهدف الكلي للبرنامجهدف معين و 
3.160 1.390 0.814 0.420 

 

، من الفرضية )المجال األول( األولالعام للفرع  الحسابيللمتوسط  t( يعرض اختبار 11الجدول رقم )

( مما يدل على وجود  p<0.05" )0.05معنوي عند مستوى "، و "3.462بلغ "  الحسابي المتوسط    أنحيث  

، (الفرضي)المتوسط  الدرجة الوسطيةينة لهذا المجال عن جابات العإل بين المتوسط العام  معنوي فرق 

على مدى التجانس بين فقرات   المعياري ، حيث يدل انخفاض االنحراف "0.779معياري " نحرافابو 

قبل  البرامج التدريبية إلنجاح الشروط األساسية  أغلب توفر  على ثبوت  Tعليه فقد دل اختبار  جال.مال

 .ب لتدريالبدء في ا
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التحليل اإلحصائي لفقرات المجال األول، يمكن أن نصل إلى النتيجة الفرعية  من العرض السابق لنتائج  

 :ى والتي مفادها رفض الفرضية الصفرية في صالح الفرضية البديلة والتي تنص عل 

توفير الشروط األساسية إلنجاح برامج التدريب والتي يجب توفرها ووضعها    ى يعمل مكتب المراجعة عل   )

 .(  قبل البدء بالبرنامج التدريبي

 ( 11جدول رقم )

 االنحراف المعياري للمجال األولو المتوسط الحسابي العام 

 

 

 

 

 

المجال الثاني )مدى قيام مكاتب المراجعة بمسئولياتها اتجاه المتدربين لتحقيق أهداف البرنامج  

 .التدريبي(

 :  ما يلي ىعل  ثانينص الفرض الفرعي الي

 المجال األول
الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 tقيمة  
مستوى 
 المعنوية

الشروط التي تزيد من فاعلية البرامج التدريبية   توفر  مدى  
 .قبل البدء في التدريب

3.462 0.779 4.195 0.000 
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 . "بكفاءة وفاعلية يقوم مكتب المراجعة أثناء التدريب بمسؤوليته اتجاه المتدرب " ال 

 :  ، تمت صياغته إحصائيًا على النحو التاليثانيوالختبار الفرض الفرعي ال

 . بكفاءة وفاعليةيقوم مكتب المراجعة أثناء التدريب بمسؤوليته اتجاه المتدرب ال  ( :H0فرض العدم )

 .بكفاءة وفاعليةيقوم مكتب المراجعة أثناء التدريب بمسؤوليته اتجاه المتدرب  ( :H1الفرض البديل)

 وفيما يلي التحليل اإلحصائي للمجال الثاني :

 

 

 

 

 

 

 التوزيع التكراري  .أ

يعرض تكرارات إجابات أسئلة المجال الثاني، أن أعلى تكرار بين   الذي( 12نالحظ في الجدول رقم )

( 7،  5، وذلك للفقرتين )والي"غير موافق بشدة" و "موافق بشدة" على التاإلجابتينهما  األسئلة  إجابات 

توكل في بعض األحيان للمتدرب أعمال السكرتارية بمكتب المراجعة وال يكون تركيزه منصبًا على  "

انت  "، وكيمر المتدرب بجميع مراحل المراجعة أثناء فترة التدريب  "، " مراجعة القوائم المالية للشركات 
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توفر الكتب  بمدى    "والتي تهتم  (  11"موافق" للفقرة )  اإلجابة%"  تليهما  41.46"  إجابةنسبة التكرار لكل  

 .%"39.02" اإلجابة، وقد كانت نسبة التكرار لهذه "المكتب في  والمجالت العلمية

أعمال المراجعة التي  إن  ( "4%، وقد كانت للفقرة )26.83اإلجابة محايد تحققت فيها أعلى نسبة تكرار "

"غير موافق"  اإلجابةتكرار  أما، "تقومون بها تحتوى على عمليات متنوعة ولعدد مختلف من الشركات 

  ى يتضمن برنامج التدريب برامج تدريبية أخر  ( "3الفقرة ) في" تحققت 21.95فقد كانت أعلى نسبة لها "

 . "خالف المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة

ب لتكرارات إجابات  ( أن اإلجابتين "موافق" و "موافق بشدة" تحتل أعلى نس12الجدول رقم )يتبين من 
  .مفردات العينة

 

 

 

 

 

 ( 12جدول رقم )

 ي النسب المئوية إلجابات أسئلة المجال الثان ت و االتكرار 

 ل السؤا  ر

غير  
موافق 

 بشدة 

غير  
 موافق

 موافق محايد 
موافق 

 بشدة 

1 
للمراجع ألداء     المراجعة بتوفير كافة المعدات الضروريةيقوم مكتب  

  . واجباته كمتدرب

 15 11 4 8 3 ك

% 7.32 19.51 9.76 26.83 36.59 

2 
األكثر   ىيبدأ المتدرب بموضوعات المراجعة األقل تعقيدًا ثم يتدرج إل

  .تعقيداً 

 16 14 2 5 4 ك

% 9.76 12.20 4.88 34.15 39.02 

 7 8 8 9 9 ك 3
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  ب.

لكل فقرة من فقرات المجال    t( يعرض المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري واختبار  13الجدول رقم )

يسمح للمتدرب بمراجعة جميع أنواع  ( "6، حيث كان أعلى متوسط حسابي تحقق في الفقرة )الثاني

الفقرتين  ، ثم يليها " 3.878" بقيمة "لى مراجعة بعض المشروعات البسيطةال يقتصر دوره عو الشركات 

أثناء فترة   "، "األكثر تعقيداً  ىيبدأ المتدرب بموضوعات المراجعة األقل تعقيدًا ثم يتدرج إل ( "7،  2)

" على التوالي، وبوجه عام كل  3.780،    3.805" بقيمة "التدريب، يمر المتدرب بجميع مراحل المراجعة

يتضمن برنامج  ( " 5،  3" عدا الفقرتين )3الجدول قيمتها اكبر من " فيمتوسطات الفقرات الواردة 

ف المرتبطة خال  ى برنامج التدريب برامج تدريبية أخر يتضمن 
 .بالمحاسبة والمراجعة

% 21.95 21.95 19.51 19.51 17.07 

4 
عمليات متنوعة  علي إن أعمال المراجعة التي تقومون بها تحتوى 

 الشركات.ولعدد مختلف من 

 12 9 11 7 2 ك

% 4.88 17.07 26.83 21.95 29.27 

5 
توكل في بعض األحيان للمتدرب أعمال السكرتارية بمكتب المراجعة 

 .مراجعة القوائم المالية للشركات وال يكون تركيزه منصبًا على

 3 7 7 7 17 ك

% 41.46 17.07 17.07 17.07 7.32 

6 

يسمح للمتدرب بمراجعة جميع أنواع الشركات وال يقتصر دوره 
 ة.ـالمشروعات البسيطى مراجعة بعض ـعل

 16 13 5 5 2 ك

% 4.88 12.20 12.20 31.71 39.02 

7 
 17 11 4 5 4 ك .مر المتدرب بجميع مراحل المراجعةأثناء فترة التدريب، ي

% 9.76 12.20 9.76 26.83 41.46 

ض فهم وحل بع ىهناك تعاون مستمر بين المتدربين للمساعدة عل 8
  .المتعلقة بالمراجعةاإلشكاليات 

 15 14 3 2 7 ك

% 17.07 4.88 7.32 34.15 36.59 

9 

فهم وإدراك  توجد حاالت مراجعة افتراضية لتدريب المتدربين على
االت يقتصر األمر على بعض الح والعمليات مراجعة أكثر تعقيدًا  

 .الفعلية المتعلقة بالعمالء

 6 12 8 8 7 ك

% 17.07 19.51 19.51 29.27 14.63 

يتم استعراض القوانين المنظمة للمهنة خالل البرنامج التدريبي من  10
  .اولة تطويرها وتقليل أوجه قصورهاأجل مح

 8 12 9 8 4 ك

% 9.76 19.51 21.95 29.27 19.51 

11 

راجعة والم تتوفر الكتب والمجالت العلمية ذات العالقة بالمحاسبة
قدرة المتـدرب  والمحاسبة الدولية والتي تزيد منومعايير المراجعة 

 .ومهاراته بالمكتب

 11 16 3 8 3 ك

% 7.32 19.51 7.32 39.02 26.83 

12 

تبنـي  ىيستخدم مكتب المراجعة أساليب تدريب عصرية ترتكز عل
المفاهيم والمهارات الحديثة واستخدام التكنولوجيا المتطورة وشـبكة 

كل ما هو جديد في مهنة المحاسبة  ىلتعرف عللالمعلومات 
 والمراجعة.

 15 8 5 7 6 ك

% 14.63 17.07 12.20 19.51 36.59 
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توكل في بعض األحيان للمتدرب   " و "خالف المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة  ى التدريب برامج تدريبية أخر 

، حيث "مراجعة القوائم المالية للشركات  أعمال السكرتارية بمكتب المراجعة وال يكون تركيزه منصبًا على

مفردات   إجابات بالنسبة لتجانس    أما  .التوالي" على  2.317،    2.878لكل منهما "  الحسابيالمتوسط    كان

"  و اكبر انحراف كان للفقرة 1.208( بقيمة "6كان للفقرة )  معياري ، فان اقل انحراف العينة لكل فقرة

نحرافان  ذو ارتفاع يدل على انخفاض مستوى التجانس بين  "، ويعتبر هذان اال1.502( بقيمة "12)

 مفردات العينة.  إجابات 

ذلك عند مستوى معنوية  و  ( 4،  11،  8،  5،  1،  7،  2،  6على معنوية الفقرات ) tيدل اختبار 

"0.05( "p<0.05)" 0.003،    0.001،   0.000،    0.000، حيث كانت مستوى المعنوية لكل منهم   ،

  إجابات ، مما يدل وجود فروق معنوية بين متوسط  التوالي" على  0.008،    0.006،    0.005،    0.003

( ليس لها فرق 9،  3،  10،  12الفقرات ) أما، "3قرات عن الدرجة الوسطى "مفردات العينة لهذه الف

 0.148،    0.055كانت قيمها "( و p>0.05" )0.05من "  ، حيث كانت مستوى المعنوية لها اكبرمعنوي 

 .التواليعلى  "0.817،  0.585، 

 السؤال  ر
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 tقيمة 
مستوى 
 المعنوية

1 
يقوم مكتب المراجعة بتوفير كافة المعدات الضرورية للمراجع ألداء 

  . واجباته كمتدرب
3.659 1.353 3.117 0.003 

2 
األكثر  ىثم يتدرج إلدًا يبدأ المتدرب بموضوعات المراجعة األقل تعقي

 .تعقيداً 
3.805 1.346 3.830 0.000 

3 
ف المرتبطة خال ى يتضمن برنامج التدريب برامج تدريبية أخر 

 .بالمحاسبة والمراجعة
2.878 1.418 -0.551 0.585 

4 
ت متنوعة إن أعمال المراجعة التي تقومون بها تحتوى على عمليا

 .ولعدد مختلف من الشركات
3.537 1.227 2.801 0.008 
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 ( 13جدول رقم ) 

 المجال الثاني المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألسئلة 

 

 

" مدى قيام مكاتب   الثاني العام إلجابات مفردات العينة للمجال    الحسابي ( يبين المتوسط  14الجدول رقم )

  الحسابي " وكانت قيمة المتوسط  البرنامج التدريبي أهدافالمراجعة بمسئولياتها اتجاه المتدربين لتحقيق 

على مدى التجانس بين   المعياري ، حيث يدل انخفاض االنحراف "0.839"  معياري " بانحراف 3.411"

، وذلك "3"  الفرضيعن المتوسط    الثانيللمتوسط العام للمجال    معنوي فقرات المجال، كما انه يوجد فرق  

بمسئولياتها    تقوم  مكاتب المراجعة  بأنيمكن القول    ى ذلكعل   وبناءاً   ("  p<0.05" )0.003بمستوى معنوية "

5 
توكل في بعض األحيان للمتدرب أعمال السكرتارية بمكتب المراجعة 

 .مراجعة القوائم المالية للشركات وال يكون تركيزه منصبًا على
2.317 1.368 -3.196 0.003 

6 
لى ال يقتصر دوره عو  ،يسمح للمتدرب بمراجعة جميع أنواع الشركات

 .المشروعات البسيطةمراجعة بعض 
3.878 1.208 4.653 0.000 

 0.001 3.649 1.370 3.780 .مر المتدرب بجميع مراحل المراجعةي ، أثناء فترة التدريب 7

8 
ض هناك تعاون مستمر بين المتدربين للمساعدة على فهم وحل بع

 .اإلشكاليات المتعلقة بالمراجعة
3.683 1.457 3.002 0.005 

9 

توجد حاالت مراجعة افتراضية لتدريب المتدربين على فهم وإدراك 
يقتصر األمر على بعض الحاالت  والعمليات مراجعة أكثر تعقيدًا 

   .الفعلية المتعلقة بالعمالء

3.049 1.341 0.233 0.817 

10 
استعراض القوانين المنظمة للمهنة خالل البرنامج التدريبي من يتم 

 .تطويرها وتقليل أوجه قصورهااولة أجل مح
3.293 1.270 1.476 0.148 

11 

راجعة مية ذات العالقة بالمحاسبة والمتتوفر الكتب والمجالت العل
درب قدرة المت ومعايير المراجعة والمحاسبة الدولية والتي تزيد من

  .ومهاراته بالمكتب

3.585 1.284 2.919 0.006 

12 

تبنـي ى أساليب تدريب عصرية ترتكز عليستخدم مكتب المراجعة 
المتطورة وشـبكة  التكنولوجيا المفاهيم والمهارات الحديثة واستخدام

كل ما هو جديد في مهنة المحاسبة  ىلتعرف عللالمعلومات 
 والمراجعة.

3.463 1.502 1.976 0.055 



106 
 

لقصور سيذكرها الباحث في انه توجد بعض أوجه ا الإاتجاه المتدربين لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي 

 . النتائج

، يمكن أن نصل إلى النتيجة الفرعية  التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثاني  من العرض السابق لنتائج

 : ىالفرضية البديلة والتي تنص عل والتي مفادها رفض الفرضية الصفرية في صالح 

 ( . بكفاءة وفاعلية يقوم مكتب المراجعة أثناء التدريب بمسؤوليته اتجاه المتدرب ) 

 ( 14جدول رقم )

 االنحراف المعياري للمجال الثانيالمتوسط الحسابي العام و 

 

 

 

 (مدى قدرة البرامج التدريبية على بناء المهارات والقدرات المهنية للمراجعالمجال الثالث )

 : ما يلي ىينص الفرض الفرعي الثالث عل

من خالل ما تحصل  وفاعلية مزاولة المهنة بكفاءة  ىانتهاء فترة خبرته عل ال يكون المراجع قادرًا قرب " 

 ." عليه من مهارات وقدرات أثناء التدريب 

 المجال الثاني
الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 tقيمة  
مستوى 
 المعنوية

مدى قيام مكاتب المراجعة بمسئولياتها اتجاه المتدربين 

 .بكفاءة وفاعلية
3.411 0.839 3.132 0.003 
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 :  ، تمت صياغته إحصائيًا على النحو التاليثالث والختبار الفرض الفرعي ال

وفاعلية  كفاءة مزاولة المهنة ب ىال يكون المراجع قادرًا قرب انتهاء فترة خبرته عل ( :H0فرض العدم )

 .من خالل ما تحصل عليه من مهارات وقدرات أثناء التدريب 

من  وفاعلية  مزاولة المهنة بكفاءة    ىيكون المراجع قادرًا قرب انتهاء فترة خبرته عل  ( :H1الفرض البديل)

 .خالل ما تحصل عليه من مهارات وقدرات أثناء التدريب 

 الثالث :وفيما يلي التحليل اإلحصائي للمجال 

 التكراري التوزيع  .أ

نسبة تكرار    أعلى، حيث كانت  ها المئوية لفقرات المجال الثالث نسب( يعرض التكرارات و 15الجدول رقم )

"  التفاعل وااليجابية والثقة والتعامل بروح الجماعةمهارة ب" والتي تتعلق .ب( 8"موافق بشدة" للفقرة ) هي

  " التفهم والتعاون واالحترام مهارة ب"  والتي تتعلق .أ(9)"موافق" للفقرة  اإلجابة، ثم تليها "48.39بنسبة "و 

 . "45.16" اإلجابةحيث بلغت النسبة المئوية لتكرار هذه 

  " والتي تتعلق.أ(  5كانت للفقرة )" و 35.48"%  اإلجابات نسبة بين    لىأعاإلجابة "غير موافق" تحققت فيها  

"غير موافق بشدة"  إجابة أن، كما "التخطيط االستراتيجي وإدارة الموارد البشرية واتخاذ القرارات  مهارةب

العالقات  " وجود  تشير إلى والتي  (3%" للفقرة )19.35تكرار بين الفقرات بنسبة " أعلىتحقق فيها 

 ."شهادات االنخراط في برامج التدريب  لىالشخصية والمحاباة في حصول بعض المتدربين ع

والتي  .ج( 7،  4%" للفقرتين )41.94" هينسبة تكرار لها بين الفقرات  أعلىأما إجابة محايد فكانت 

القدرة  " و" التطورات التي تمرها ليبيا هذه السنوات مثل افتتاح سوق األوراق المالية ب "تهتم على التوالي

 . "تحديد وحل المشكالت غير المألوفة ىعل
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جابات  بين اإل  فيعلى تكرارات قد تحققت  أ ( بان  15بناًء عليه يالحظ من خالل استعراض الجدول رقم )

 .اإلجابتين "موفق" و "موافق بشدة"هما 

 ( 15رقم )جدول 

 النسب المئوية إلجابات أسئلة المجال الثالث و  التكرارات 

 السؤال  ر

غير  
موافق 

 بشدة 

غير  
 موافق

 موافق محايد 
موافق 

 بشدة 

1 
 6 9 10 5 1 ك  . إن برنامج التدريب تناسب وما توقعت قبل انخراطك به

% 3.23 16.13 32.26 29.03 19.35 

2 
  أهدافًا محددة مسبقًا تتالئم واحتياجاتككان لبرنامج التدريب 

 .الضرورية

 5 11 8 7 0 ك

% 0 22.58 25.81 35.48 16.13 

3 

تلعب العالقات الشخصية والمحاباة دور في حصول بعض 
شهادات االنخراط في برامج التدريب وإتمامها  ىالمتدربين عل

 رغم أنهم لـم يلتحقوا بهذه البرامج طيلة فترة المران .

 8 7 7 3 6 ك

% 19.35 9.68 22.58 22.58 25.81 

4 

تضمن برنامج المراجعة تعريجًا على التطورات التي تمرها ليبيا 
ومحاوالتها هذه السنوات مثل افتتاح سوق األوراق المالية 

لالنخراط في منظمة التجارة الدولية وكونها أصبحت بيئة خصبة 
 لالسـتثمار األجنبي .

 3 6 13 5 4 ك

% 12.90 16.13 41.94 19.35 9.68 

5 

إلى أي مدى تسهم البرامج التدريبية في إكساب المتدرب 
 :المهارات التنظيمية

      

 أ
الموارد البشرية واتخاذ التخطيط االستراتيجي وإدارة 

 القرارات.

 4 5 9 11 2 ك

% 6.45 35.48 29.03 16.13 12.90 

 ب
تنظيم وتفويض المهام لتحفيز وتطوير  ىالقدرة عل

 األشخاص .

 5 8 11 7 0 ك

% 0 22.58 35.48 25.81 16.13 

 ج
 6 7 10 6 2 ك القيادة ، الحكم بالبصيرة المهنية . 

% 6.45 19.35 32.26 22.58 19.35 

6 

إلى أي مدى تسهم البرامج التدريبية في إكساب المتدرب 
 :المهارات المهنية

      

 أ
 13 9 5 2 2 ك .والمراجعة  الفهم الكامل لمعايير المحاسبة

% 6.45 6.45 16.13 29.03 41.94 

 ب

الفهم واإلدراك للكيفية التي يتم بها تجميع أدلة اإلثبات 
واستخدام أسلوب العينات وأسلوب الفحص التحليلي في 

 المراجعة.

 12 9 6 2 2 ك

% 6.45 6.45 19.35 29.03 38.71 

 ج
 التعرف على كذلكو الفهم الجيد لمفهوم االستقاللية 

 التطورات والتغيرات التي لحقت ببيئة األعمال.

 8 13 7 2 1 ك

% 3.23 6.45 22.58 41.94 25.81 
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 د
الفهم الجيد لكيفية التحقق من فعالية نظام الرقابة 

  .المطبق في الشركة محل المراجعة  الداخلية

 9 12 5 4 1 ك

% 3.23 12.90 16.13 38.71 29.03 

 ه
 12 8 7 2 2 ك .كامل ألساليب المراجعة التحليليةواإلدراك الالفهم 

% 6.45 6.45 22.58 25.81 38.71 

 و
الفهم الجيد لطرق مراجعة كل نوع من أنواع األصول 

 .واإليرادات والمصروفات وإتقانها والخصوم

 8 10 9 1 3 ك

% 9.68 3.23 29.03 32.26 25.81 

 ى
والفهم د لمهارات كتابة تقرير المراجعة الفهم الجي

  .الكامل لمعايير إعداد القوائم المالية

 10 9 7 3 2 ك

% 6.45 9.68 22.58 29.03 32.26 

7 

إلى أي مدى تسهم البرامج التدريبية في إكساب المتدرب 
 :المهارات الذهنية

      

 أ
 7 9 11 3 1 ك .البحث والتحقيق والتفكير المنطقيى القدرة عل

% 3.23 9.68 35.48 29.03 22.58 

 ب
 8 6 11 4 2 ك  .التحليل والبحث عن الحقائق ىعلالقدرة 

% 6.45 12.90 35.48 19.35 25.81 

 ج
 6 7 13 4 1 ك .تحديد وحل المشكالت غير المألوفة ىالقدرة عل

% 3.23 12.90 41.94 22.58 19.35 

 د
 9 7 9 2 4 ك .المختلفة وتحديد األولوياتلضغوط التعامل مع ا

% 12.90 6.45 29.03 22.58 29.03 

8 

 إلى أي مدى تسهم البرامج التدريبية في إكساب المتدرب
 :المهارات اإلنسانية

      

 أ
 14 8 7 2 0 ك .لتفهم والتعاون واالحترام وغيرهاوتشمل ا

% 0 6.45 22.58 25.81 45.16 

 ب
 15 10 5 1 0 ك  .ية والثقة والتعامل بروح الجماعةالتفاعل وااليجاب

% 0 3.22 16.12 32.27 48.39 

  ج

وتفهم الشخصيات واألمزجة  تقبل اآلراء األخرى 
 .األخرى 

 
  

 12 10 8 1 0 ك

% 0 3.23 25.81 32.26 38.71 

9 

 المتدربإلى أي مدى تسهم البرامج التدريبية في إكساب 
 :المهارات الشخصية

      

 أ
 6 14 7 4 0 ك اإلدارة وضبط النفس.

% 0 12.90 22.58 45.16 19.35 

 ب
 8 13 5 5 0 ك المبادرة والتأثير والتعلم الذاتي.

% 0 16.13 16.13 41.94 25.81 

 ج
دود الموارد ــاختيار وتحديد األولويات في ح ىالقدرة عل
 .وتنظيم العمل واإلفادة من الوقت المحدودة

 7 13 7 4 0 ك

% 0 12.90 22.58 41.94 22.58 

 د
التكيف مع المتغيرات المستمرة من خالل  ىالقدرة عل

 االلتزام بالتعليم المهني المستمر.

 5 10 9 7 0 ك

% 0 22.58 29.03 32.26 16.13 

 ه
المهنية واألخالق والمواقف األخذ في االعتبار القيمة 

 اذ القرارات.ـعند اتخ

 8 13 5 5 0 ك

% 0 16.13 16.13 41.94 25.81 

 6 11 11 2 1 ك 10
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من خالل ما قدم لكم خالل البرنامج التدريبي هل ترى أن 
البرنامج التدريبي كاف إلعداد مراجعين يستطيعون األخذ على 

 عملياتها بكفاءة؟عاتقهم مقتضيات تطوير مهنة المراجعة وأداء  

% 3.23 6.45 35.48 35.48 19.35 

 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ب.

للمجال الثالث "مدى بناء   t( يعرض المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري واختبار 16الجدول رقم )

مكاتب المراجعة"  حيث كان اكبر قيمة   في التدريبي جع من خالل البرنامج االمهارات للمر ات و القدر 

"  التفاعل وااليجابية والثقة والتعامل بروح الجماعة  .ب( "مهارة8" للفقرة )4.258" هي  الحسابي للمتوسط 

 ."4.097، وكان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة ""التفهم والتعاون واالحترام .أ( "مهارة8، تليها الفقرة )

التخطيط االستراتيجي وإدارة الموارد  .أ( "5" للفقرة )2.935بين الفقرات " الحسابي اقل قيمة للمتوسط 

التطورات التي تمرها ليبيا هذه السنوات مثل  ب "  والتي تهتم  (4" ، تليها الفقرة )البشرية واتخاذ القرارات 

، وهما الفقرتان اللتان تحقق  "2.968لها " الحسابيسط و ، حيث كان المت"افتتاح سوق األوراق المالية 

، المعياري لفقرات المجال الثالث أما بالنسبة لالنحراف  الفرضيقل من الوسط أ الحسابيفيهما المتوسط 

" بقيمة  التفاعل وااليجابية والثقة والتعامل بروح الجماعة.ب( "مهارة 8ة )كان للفقر  معياري قل انحراف أ

  انحراف العينة  أكبر    إجابات للفقرة على مدى التجانس بين    المعياري يدل انخفاض االنحراف  ، و "0.855"

العالقات الشخصية والمحاباة في   "والتي تشير إلى وجود ( 3" للفقرة )1.460معياري بين الفقرات كان "

، مما يدل ارتفاع قيمة االنحراف  " امج التدريب حصول بعض المتدربين علي شهادات االنخراط في بر 

 . العينة للفقرة إجابات على عدم تجانس   المعياري 

 .د ،6 .ج ،7.ج ،6،  .ب 7 .ب ،6.أ ، 6 ، 2،  1)  الفقرات  أننتج من ذلك  tعند تطبيق اختبار 

( معنوية عند  10.و ، 9.ج ، 9.ب ، 9.أ ، 9.ج ، 8.ب ، 8.أ ، 8.أ  7.ى، 6.و ، 6.ه ، 6 .د 9

، "3"  الفرضيالوسط  معنوي بين متوسطات هذه الفقرات و (، مما يدل على وجود فرق  p<0.05مستوى )
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  مستوى المعنوية لها كان إن.د( ليست معنوية، حيث 7.ج ، 5.ب ، 5.أ ، 5،  4،  3الفقرات ) أما

(p>0.05) 3" الفرضيعن المتوسط  معنوي ، مما يدل على عدم وجود فرق"                          . 

                                           

 

 

 

 

 

 

 (16جدول رقم )

 االنحراف المعياري ألسئلة المجال الثالث المتوسط الحسابي و 

 السؤال  ر
الوسط  

 ي الحساب

االنحراف  
 المعياري 

 tقيمة 
مستوى 
 المعنوية

 0.028 2.306 1.091 3.452 .تناسب وما توقعت قبل انخراطك به إن برنامج التدريب 1

2 
واحتياجاتك  كان لبرنامج التدريب أهدافًا محددة مسبقًا تتالئم

 .الضرورية
3.452 1.028 2.447 0.020 

3 

بعض تلعب العالقات الشخصية والمحاباة دور في حصول 
شهادات االنخراط في برامج التدريب وإتمامها  ىالمتدربين عل

 .ا بهذه البرامج طيلة فترة المرانرغم أنهم لـم يلتحقو 

3.258 1.460 0.984 0.333 

4 

تضمن برنامج المراجعة تعريجًا على التطورات التي تمرها ليبيا 
ومحاوالتها هذه السنوات مثل افتتاح سوق األوراق المالية 

حت بيئة لالنخراط في منظمة التجارة الدولية وكونها أصب
 .خصبة لالسـتثمار األجنبي

2.968 1.140 -0.158 0.876 
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5 

المتدرب  إكسابإلى اى مدى تسهم البرامج التدريبية فى 
 :المهارات التنظيمية

3.194 0.910 1.188 0.244 

 أ
البشرية واتخاذ التخطيط االستراتيجي وإدارة الموارد 

 القرارات.
2.935 1.153 -0.312 0.758 

 ب
يض المهام لتحفيز وتطوير تنظيم وتفو  ىالقدرة عل

 .األشخاص
3.355 1.018 1.941 0.062 

 0.184 1.360 1.189 3.290 .، الحكم بالبصيرة المهنيةلقيادةا  ج

6 

المتدرب  إكسابإلى اى مدى تسهم البرامج التدريبية فى 
 :المهارات المهنية

3.793 1.033 4.270 0.000 

 0.000 4.307 1.209 3.935  . الفهم الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة أ

 ب

الفهم واإلدراك للكيفية التي يتم بها تجميع أدلة اإلثبات 
وأسلوب الفحص التحليلي في واستخدام أسلوب العينات 

 المراجعة.

3.871 1.204 4.028 0.000 

 ج
 التعرف على كذلكو الفهم الجيد لمفهوم االستقاللية 

 التطورات والتغيرات التي لحقت ببيئة األعمال.
3.806 1.014 4.429 0.000 

 د
الفهم الجيد لكيفية التحقق من فعالية نظام الرقابة 

 .المطبق في الشركة محل المراجعة الداخلية
3.774 1.117 3.860 0.001 

 0.001 3.847 1.214 3.839 الفهم واإلدراك الكامل ألساليب المراجعة التحليلية. ه

 و

الفهم الجيد لطرق مراجعة كل نوع من أنواع األصول 
 والخصوم واإليرادات والمصروفات وإتقانها

 
  

3.613 1.202 2.839 0.008 

 ى
والفهم الكامل   ، المراجعة  يد لمهارات كتابة تقريرالفهم الج

  .لمعايير إعداد القوائم المالية
3.710 1.216 3.248 0.003 

7 

المتدرب  إكسابإلى اى مدى تسهم البرامج التدريبية فى 
 :المهارات الذهنية

3.484 1.064 2.531 0.017 

 0.005 3.057 1.057 3.581 البحث والتحقيق والتفكير المنطقي. ىالقدرة عل أ

 0.046 2.084 1.207 3.452  . التحليل والبحث عن الحقائق ىعل القدرة ب

 0.035 2.208 1.057 3.419 تحديد وحل المشكالت غير المألوفة . ىالقدرة عل ج

 0.053 2.013 1.338 3.484 .لضغوط المختلفة وتحديد األولوياتالتعامل مع ا د

8 

المتدرب  إكسابإلى اى مدى تسهم البرامج التدريبية فى 
 :اإلنسانيةمهارات ال

4.150 0.894 7.165 0.000 

 0.000 6.242 0.978 4.097  . وتشمل التفهم والتعاون واالحترام وغيرها أ

 0.000 8.192 0.855 4.258 .ية والثقة والتعامل بروح الجماعةالتفاعل وااليجاب ب

 .م الشخصيات واألمزجة األخرى تقبل اآلراء األخرى وتفه ج
4.065 0.892 6.644 0.000 

9 

المتدرب  إكسابإلى اى مدى تسهم البرامج التدريبية فى 
 :مهارات الشخصيةال

3.684 0.881 4.324 0.000 

 0.000 4.213 0.938 3.710 اإلدارة وضبط النفس. أ

 0.000 4.212 1.023 3.774 المبادرة والتأثير والتعلم الذاتي. ب
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 ج
دود الموارد اختيار وتحديد األولويات في ح ىالقدرة عل

  . المحدودة وتنظيم العمل واإلفادة من الوقت
3.742 0.965 4.281 0.000 

 د
التكيف مع المتغيرات المستمرة من خالل  ىالقدرة عل

 االلتزام بالتعليم المهني المستمر.
3.419 1.025 2.277 0.030 

 و
 والمواقف العتبار القيمة المهنية واألخالقاألخذ في ا

 عند اتخاذ القرارات.
3.774 1.023 4.212 0.000 

10 

من خالل ما قدم لكم خالل البرنامج التدريبي، هل ترى أن 
البرنامج التدريبي كاف إلعداد مراجعين يستطيعون األخذ على 
 عاتقهم مقتضيات تطوير مهنة المراجعة وأداء عملياتها بكفاءة؟

3.613 0.989 3.450 0.002 

 

الثالث له   " للمجال3.466( يتبين أن المتوسط الحسابي العام "17من خالل النظر إلى الجدول رقم )

لعام للمجال والمتوسط ا، وهذا يدل على وجود فرق معنوي قوى بين المتوسط  (p<0.05)مستوى معنوية  

التجانس بين فقرات المجال، وبذلك   " على مدى0.713، ويدل انخفاض االنحراف المعياري ""3الفرضي "

نامج التدريبي في مكاتب  والمهارات من خالل البر القدرات  من    الكثير يمكن القول بأن المراجع يتكون لديه  

 .المراجعة

من العرض السابق لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثالث، يمكن أن نصل إلى النتيجة الفرعية  

 : ىوالتي مفادها رفض الفرضية الصفرية في صالح الفرضية البديلة والتي تنص عل 

من خالل ما تحصل وفاعلية مزاولة المهنة بكفاءة  ىترة خبرته عل يكون المراجع قادرًا قرب انتهاء ف) 

 .( عليه من مهارات وقدرات أثناء التدريب 

 (17جدول رقم )

 لثالمجال الثا
الوسط 

 يالحساب

االنحراف  
 المعياري 

 tقيمة  
مستوى 
 المعنوية
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 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري للمجال الثالث  

 

الثالث، يمكن أن نصل إلى النتيجة    البحث   العرض السابق لنتائج التحليل اإلحصائي لمجاالت خالل  من  

 والتي مفادها رفض الفرضية الصفرية في صالح الفرضية البديلة والتي تنص على :  ،الرئيسية

 قبل اإلذن له بمزاولة المهنة ذات كفاءة وفاعلية (  في ليبيا ) فترة الخبرة التي يقضيها المراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والتوصيات 

بناء القدرات والمهارات للمراجع من خالل البرامج  مدى 

 . المراجعة التدريبية في مكاتب
3.466 0.713 3.642 0.001 
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 :  ُ  النتائج أواًل

االستبانة    ى االعتماد علبو مكاتب المراجعة    ىمن خالل الدراسة الميدانية التي أجريت عل  يخلص الباحث 

بأن فترة الخبرة التي يقضيها المراجع قبل اإلذن له بمزاولة المهنة ذات كفاءة   في جمع معلومات الدراسة،

تحليل اإلحصائي  ومن نتائج ال وهذا يوجب رفض الفرضية الصفرية في صالح الفرضية البديلة،    وفاعلية،

 : لتلك المعلومات توصل الباحث للنتائج التالية

  ه تقوم مكاتب المراجعة قبل البدء في التدريب بتحديد أهداف برامج التدريب مسبقًا، وبشكل يمكن قياس   .1

عالم المتدربين بهذه األهداف، كما يتم وضع خطة تدريبية توضح لكل متدرب األعمال إ ، ويتم هوتقييم

 .  والواجبات المطلوبة منه المكلف بها
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استمرارهم  تقوم مكاتب المراجعة بتحفيز المتدربين، وذلك من خالل منحهم مرتب أثناء فترة تدريبهم فب  .2

 . مر المرتب وبانقطاعهم يقف المرتب في التدريب يست

يمتلك القائمون بالتدريب القدرات والمهارات الالزمة للقيام بعمليات المراجعة، ويتم االستعانة بأشخاص   .3

ذوي خبرات في مجاالت أخرى غير المحاسبة والمراجعة، كما أن مكاتب المراجعة ترقى بأن تكون بيئة  

 . مالئمة للتدريب 

صر دوره على بعض المشروعات البسيطة،  يسمح للمتدرب بمراجعة جميع أنواع الشركات، وال يقت .4

 .كما أن المتدرب أثناء التدريب يمر بجميع مراحل المراجعة

. توكل في بعض األحيان للمتدرب أعمال السكرتارية بمكتب المراجعة، وال يكون تركيزه منصبًا على  5

 مراجعة القوائم المالية للشركات. 

المهنية موضوع الدراسة حيث كانت أكثر هذه المهارات  المراجعين المبحوثين المهارات  ىد تتوفر ل .6

والخصوم وأقلها مهارة ) فهم طرق مراجعة األصول    ،هي مهارة ) فهم أساليب المراجعة التحليلية (وفر  ت

 .واإليرادات والمصروفات (

توفرًا مهارة )  ، حيث كانت أكثر هذه المهارات المبحوثين المهارات الذهنية المراجعين ىد تتوفر ل .7

 (.  تحديد وحل المشاكل غير المألوفة  ىالقدرة علي البحث والتفكير (، وأقلها مهارة ) القدرة عل

حيث كانت  ،بالنسبة للمهارات اإلنسانية هي أكثر المهارات توفرًا في المراجعين محل الدراسةأما  .8

وأقلها مهارة )  ،ثقة والتعامل بروح الجماعة(أكثر هذه المهارات توفرًا هي مهارة ) التفاعل وااليجابية وال

 األخرى وتفهم الشخصيات واألمزجة األخرى (. اآلراء تقبل 
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) األخذ في  أكثر هذه المهارات هي مهارة  ى المراجعين المهارات الشخصية، حيث كانت د تتوفر ل .9

التكيف مع   ىوأقلها مهارة ) القدرة علاالعتبار القيمة المهنية واألخالق والمواقف عند اتخاذ القرارات (، 

  المتغيرات المستمرة من االلتزام بالتعليم المهني المستمر(. 

  التوصيات ثانيًا:

 : لتوصل إليها يمكن التوصية باآلتيعلى ضوء النتائج السابقة التي تم ا

غيرها من األعمال  يكون تركيز المتدرب منصبًا على مراجعة القوائم المالية للشركات دون  أن  يجب    -1

يستطيع المراجع ممارسة المهنة بكفاءة وفعالية من خالل ما تحصل عليه من  لك حتى ذ األخرى، و 

    .  أثناء فترة التدريب  مهارات 

لك من خالل منحهم دورات في اللغة اإلنجليزية  ذ كما يوصي الباحث بزيادة تحفيز المتدربين، و   -2

    .جديد يرتبط بالمهنةوتقنية المعلومات للتعرف على كل ما هو 

بحيث يلزم جميع مزاولي المهنة في ليبيا    ،وضع معيار للتعليم المهني المستمر ى  ضرورة العمل عل  -3

المستمر كل فترة زمنية وعدم السماح بتجديد   عدد معين من ساعات التعليم المهني ىبالحصول عل

 ة. تلك الساعات التعليمي ىترخيص مزاولة المهنة إال بعد الحصول عل

المراجعين، من خالل االستعانة   في والقدرات الواجب توفرها المهارات جميع تنمية  ىالعمل عل  -4

مراجعين غير مؤهلين لمزاولة  مما يجعل الباب مقفاًل أمام دخول    بأشخاص مؤهلين في هذا المجال،

 .  المهنة مما يؤثر سلبًا على مهنة المحاسبة والمراجعة

داد المتدربين في مكاتب  المحاسبين والمراجعين معلومات حول أعى نقابة يجب أن يكون لد   -5

التدريبية في مكاتب  البرامج در مهنية مؤهلة تقوم بمتابعة سير المراجعة، ويجب أن يكون لديها كوا

 . المراجعة
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الشهادات  ىعلوالمراجعين، بهدف تشجيعهم للحصول  للمحاسبين  ةبعثات خارجيتنظيم   ىلعمل علا -6

 مزاولة المهنة.   ىالمهنية الدولية " الزمالة المهنية "، لزيادة كفاءتهم وقدراتهم عل

ذلك بإصدار قانون جديد لمزاولة المهنة، يتفق مع  المحيط المهني، و ضرورة إعادة ترتيب وتحديث   -7

   .ةديثة في المجتمع، والعلم والمهنالتطورات الح
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119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المراجع العربية أوالً 

للبحوث   مجلة كلية التجارة اثر الخبرة المهنية على عملية المراجعة, ، (1999)إبراهيم، نعمة هللا نجيب

 .36المجلد ،جامعة اإلسكندرية,العدد األول العلمية,

تحليلية لمعيار مدى بذل المراجع العناية المهنية الكافية للوفاء دراسة    ،  (1998أحمد، محي الدين أحمد)

 جامعة اإلسكندرية.  ،كلية التجارة ،، رسالة ماجستير غير منشورةبالتزاماته تجاه عمالئه والطرف الثالث 

، رسالة  نحو إطار عام للمراجعة ودوره في تطوير الواقع المهني في ليبيا، (1998أحمد، نصر صالح)

 .ماجستير غير منشورة ، كلية المحاسبة غريان
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مية الدراسات ، منشورات أكاديمعاييرها  ىنحو إطار نظري للمراجعة وأثره عل،  (2004أحمد، نصر صالح)

 . 4العليا، طرابلس، ط 

مهنة   بشأن تنظيم 1973لسنة  116دراسة تحليلية انتقاديه للقانون رقم ،  (2005نصر صالح) أحمد،

 ، مجلة الدراسات العليا، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس.المحاسبة والمراجعة في ليبيا 

، منشورات أكاديمية الدراسات معاييرها  ىنحو إطار نظري للمراجعة وأثره عل،  (2011حمد، نصر صالح)أ

 العليا، طرابلس.  

  قدرات ومهارات القادة اإلداريين, التنمية اإلدارية ودورها في تحسين  ،(2005إعبار، نجاة مصطفي)

 جامعة الجبل الغربي.  كلية المحاسبة غريان, رسالة ماجستير غير منشورة,

,  فعالية عملية المراجعةالمعرفي للمراجع لزيادة كفاءة و   تفسير البعد قياس و ،  (2004بخيث، محمد نظمي)

 رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية التجارة, جامعة عين شمس.

دراسة تحليلية ميدانية ألثر الخبرة والمساءلة على التقدير الشخصي   ، (2000زة أحمد فتحي)بركات، ع

 جامعة القاهرة.  كلية التجارة, رسالة دكتوراه غير منشورة, ,لمراجع الحسابات 

 القاهرة.  دار الثقافة العربية, ,نظم المعلومات المحاسبية ، (1989بشادي، محمد شوقي)

،  ليبيا أهمية التعليم المهني المستمر للمحاسب والمراجع القانوني في، (2007محمد)البكوش، علي 

 رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا. 

,  كفاءة وفعالية التدريب   ىأثرها علتحديد االحتياجات التدريبية و ،  (1999البلعزي، عبد السالم أبو القاسم)

 رسالة ماجستير غير منشورة, أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس, ليبيا. 
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دراسة مقارنات   تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الواقع وإمكانية التطوير، (2000البهلول، عماد محمد)

شورة، أكاديمية  غير من، رسالة ماجستير  المغرب  – تونس  –للتشريعات التي تنظم المهنة داخل ليبيا 

 ، طرابلس. الدراسات العليا

بحوث المؤتمر الوطني ، التعليم المحاسبي المهني الواقع وسبل التطوير ،(2006رندة عطية)، بوفارس

 ليبيا.  ، ، طرابلسللمحاسبة: المحاسبة مهنة ومعايير تقييم وإصالح 

رسالة    المحاسب ومجهوداته لتطويرها المهارات الواجب توفرها في ، (2006) رندة عطية، بوفارس

 ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا.   

مجلة العلوم  التعليم المستمر وتحديث المعلومات واقع وطموح, ، (2002بيزان، حنان الصادق)

 بنغازي. الهيئة القومية للبحث العلمي, االجتماعية واإلنسانية,

رسالة  ،تحديد االحتياجات التدريبية ودورها في رفع كفاءة التدريب ، (1999رمضان محمد)بيوض، 

 .ة غريانكلية المحاسبغير منشورة،  ماجستير

، المجلة العربية التدريب كأداة لتنمية العنصر البشري في مجال العمل،  (1987تقي، عبد العزيز محمد)

 .11المجلد لإلدارة, األردن, العدد الثاني, 

،  اسبي ثنائي التركيب مح تعليم ىمتطلبات مهنة المحاسبة والحاجة إل، (2007تنتوش، أمحمد قاسم)

 . طرابلس، ليبيا ا، أكاديمية الدراسات العلياالمؤتمر العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبي

كمال  و ، ترجمة أحمد حجاج التطبيق المراجعة بين النظرية و  ،(1989توماس وهنكي، وليم وأمرسون)

 .الرياض  المريخ للنشر, ،ين سعيد د ال
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دراسة ميدانية   :جودة خدمة المراجعة ،(2008عبد الرحمن علي وحسين محمد) التويجري والنافعابي،

معة الملك عبد العزيز لالقتصاد واإلدارة، مجلة جارة فيها من وجهة نظر المراجعين،  تحليلية للعوامل المؤث

 .22لمجلد ا ،العدد األول

دراسة أثار الخبرة على األداء المتوقع للمهام التي يقدمها المراجع الخارجي   ،(2004جاب هللا، عازة سالم)

 جامعة بنغازي.  كلية االقتصاد, رسالة ماجستير غير منشورة, في ليبيا,

ة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين  فجو ، (2004محمود)جربوع، يوسف 

المجلد الثاني    ،(ت اإلنسانيةسلسلة الدراسا، مجلة الجامعة اإلسالمية )  طرق معالجة تضييق هذه الفجوةو 

 .التجارة  الجامعة اإلسالمية غزة ، كلية، العدد الثانيعشر

والمجال  المراجعة اإلطار النظري ، (1971وعبد المنعم محمود)الجمل وعبد المنعم، متولي محمد 

 ، دار النهضة العربية، القاهرة. التطبيقي

تحليل العوامل السلوكية المؤثرة في التشغيل الذهني لمعلومات المراجع  ،(1997)حجازي، وجدي حامد

 المجلد األول,   الجمعية السعودية للمحاسبة,مجلة    دراسة تجريبية مقارنة,  ,عند تقويم نظام الرقابة الداخلية

 العدد الثالث.

 ، شركة البرار, دمشق. إدارة الموارد البشرية، (1999حسين، عبد الفتاح دياب)

تحديد وقياس أثر الخبرة المهنية وهيكل المعرفة على األحكام الشخصية  ، (1997عزة)حسين، ماجد 

 منشورة,كلية التجارة,جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه غير , للمراجعين

  البيئة الليبية  االتجاهات الحديثة للمحاسبة المالية وانعكاساتها على  ،(2007الحصادي، سالم إسماعيل)

 .، جامعة بنغازي األول للسياسات العامة في ليبيا ، المؤتمر الوطني
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والتأهيل   تكنولوجيا المعلومات إدارة المعرفة بين ، (2005أبو زر، نعيم وعفاف اسحق)دهمش و 

 ، ورقة بحثية مقدمة لجامعة عمان العربية للدراسات العليا.المحاسبي

،  وسوق العمل  أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني،  (2006الدويبي، عبد السالم بشير) 

 .5المجلة الليبية للمعلومات واالتصاالت، العدد 

،  المجلة العربية للمحاسبة  ,في التعليم المحاسبي ةبناء المهارات المهني، (1998إبراهيم)الراشد، وائل 

 .2المجلد  العدد أألول, ،جامعة الكويت 

معة الملك عبد ، مجلة جاالمحاسبة بدولة الكويت جعة و امشاكل مهنة المر   ،  (2002الراشد، وائل إبراهيم)

 .2، العدد 16المجلد المملكة العربية السعودية، ، العزيز لالقتصاد واإلدارة

للمعهد   اً دراسة مقارنة لمتطلبات التعليم المهني المستمر وفق،  (1999الرويتع، سعيد بن صالح)

,   األمريكي للمحاسبين القانونيين ومعهد المحاسبين القانوني بإنجلترا وويلز واإلتحاد الدولي للمحاسبين

 جامعة اإلسكندرية.  كلية التجارة, المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة,

دارة  ، مجلة اإلأهمية التعليم المهني المستمر للمحاسب القانوني ،(2002)الرويتع، سعيد بن صالح

 . 4، العدد 41ارة العامة، الرياض، مالعامة، معهد اإلد 

رسالة ماجستير    ،تدني االهتمام بالتدريب في تسويق الخدمات المصرفية،  (2009سالم، أبتسام بلقاسم)

 .  ر منشورة ، كلية المحاسبة غريانيغ

رسالة           ابات األداء المهني لمراجع الحس  ىا عل المتغيرات البيئة وأثره   ،(2007سالم، شعبان أمحمد)

 .غريانستير غير منشورة، كلية المحاسبة  ماج
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 الكويت. دار ذات السالسل, ,اإلطار واألساسيات في المراجعة ، (1978شركس، وجدي)
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رسالة  ،إطار مقترح لتطوير مهنة المراجعة الخارجية في مصر، (2005الدائم، رضوة أحمد) عبد

 ماجستير غير منشورة, كلية التجارة, جامعة حلوان. 
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 . WWW.Aleget.com،560العدد 

أحكام المراجعين الخارجيين في حالة   ىأثار الخبرة المهنية عل، (2000علي، أحمد أبو العزم محمد)
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 كلية التجارة, جامعة القاهرة. 

  , التطبيق اإلحصاء واالحتماالت النظرية و  ،(2000العجيلي, علي عبد السالم وعلي حسين)العماري و 

 .  ELGAمنشورات  لطا,ما

لمهنة المراجعة    واللوائح المنظمة  القوانينالمشاكل الناتجة عن القصور في  ،  (2004العموري، زينب عمر)

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد، جامعة بنغازي. الخارجية في ليبيا
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دراسة نظرية مع  ، المراجعةفي مهنة المحاسبة و  عتبارات األخالقية اال ،(2007عويضة، صالح محمد)

 . جامعة طنطا ,كلية التجارة التجارة الدولي,االعتماد و  التطبيق على حالة بنك
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 .، العدد األولالمجلد األول

رسالة ، جودة الخدمة البريدية ىأثر سياستي اختيار وتدريب العاملين عل، (2001د)الفزاني، فوزي ميال

 .غريان  ر غير منشورة، كلية المحاسبةيماجست 

المهني   تأثير عامل الخبرة في مهام المراجعة علي تحسين الحكم ىمد ، ( 1998فوده، شوقي السيد)

 . 2العدد  22رة، جامعة المنصورة، مالتجا ، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية للمراجع

 اإلسكندرية.  بدون ناشر, ,أصول المراجعة ،(1999الفيومي ولبيب، محمد وعوض)

رسالة ماجستير غير   ,قواعد السلوك المهني لمراجع الحسابات ، (2002محمود مصطفي)، القاجيجي

 منشورة, أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا. 

, المجلة القومية  المشاكل الرئيسية في تقييم مدى فعالية البرامج التدريبية، (1990محمد محمد)كعبور، 

 .7اإلداري,  بنغازي, ليبيا, العدد تنمية والتطوير لإلدارة معهد ال

عين دراسة  المراج كفاءة وفاعلية قرارات وأحكام ى أثار الخبرة المهنية عل ،(1995لطفي، أمين السيد)

، كلية التجارة ، جامعة عين شمس  ملحق العدد لمجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، اتحليلية وتطبيقية

 .األول

   اإلسكندرية, الطبعة الثالثة. الدار الجامعية, ,إدارة الموارد البشرية، (1996ماهر، أحمد)
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حكم الشخصي في إمكانية استخدام النظم الخبيرة في ترشيد ال، (2005المحروق، يوسف إبراهيم)

 كلية المحاسبة غريان.  , رسالة ماجستير غير منشورة,المراجعة

القانونيين في   دراسة تحليلية لدور التأهيل العلمي والعملي للمحاسبين، (2006المريش، سلوي غالب)

 اإلسكندرية. ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة تطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة

،  المستقبل  نحو أهداف أساسية لتعليم مقررات المراجعة: الحاضر و، (8199حامد) مصطفى، صادق

 .  ، العدد الثاني12معة الملك عبد العزيز لالقتصاد واإلدارة، المجلد مجلة جا

 ئتصال الالزم توفرها في المحاسب المبتد مهارات اال، (1991صالح الدين إبراهيم)مصطفي، 

جامعة   كلية التجارة, التجارة,و  المجلة العلمية لالقتصاد  ,تطويرهاومجهودات مهنة المحاسبة في مصر و 

 عين شمس. 

 إنرون  شركة  انهيار :معها والمتعاملين المراجعة مهنة أخالقيات   ،(2008)صالح بن إحسانالمعتاز، 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ..............................................  :  األخوة المستجوبين المحترمين 

 م ورحمة هللا وبركاته ،،،،كالسالم علي

في إطار التعاون المستمر لبناء أسس علمية متطورة من خالل ما تقدمه البحوث التخصصية في كافة المجالت من 

 ة اناالستب  هذهتم تصميم    وألغراض البحث العلمي   ،بالمؤسسات والهيئات ذات العالقةحلول ومقترحات تساعد في النهوض  

مراجع يمتلك   تكوينفي  ذن له بمزاولة المهنة  فعالية فترة الخبرة )المران( التي يقضيها المراجع قبل اإل  ىبدراسة مد  ةالمتعلق

 القدرات األساسية لمزاولة المهنة بكفاءة. المهارات و 

ونظرًا ألن البرامج التدريبية مزاوليها في ليبيا،  في تطوير مهنة المراجعة و   في المساهمةموضوع من أهمية كبيرة  ولما لهذا ال

نود  الفعالة للمراجعين تسهم بشكل كبير في اكتساب المراجع المهارات والقدرات الالزمة ألداء هذه المهنة بكفاءة، وعليه 

 . ةاالستبان هفقرات هذ  ى إلجابة علمشاركتكم الكريمة في او أن نحظى بمعونتكم 

الحصول على نتائج أكثر موضوعية  ىحيث أن تقديم المعلومات الكافية والمطلوبة بدقة وموضوعية سيؤدي بال شك إل

أن تعامل  وأعدكم ب، بتوصيات لوضع الحلول المناسبة دقة، ومن تم مساعدة الباحث في تحقيق أهداف دراسته والخروج و 

الدراسة إذا  وأوكد استعدادي التام لتزويدكم بنتائج هذه  ، ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقطو ة أجابتكم بسرية تام

، وفي حالة وجود أي مالحظات أو استفسارات بخصوص الدراسة أو عن كيفية تعبئة هذه االستبانة ،  رغبتم في ذلك

 الرجاء االتصال على النحو األتي : 

    Al_kdie@yahoo.com: يبريد الكترون                    0925259817هاتف رقم: 

 شاكرين حسن تعاونكم وتجاوبكم 

 

 الباحث                                                                                                 
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 عبد الحكيم خليفة الكدي                                                                                       

 يقضيها المتدرب قبل اإلذن له بمزاولة مهنة المراجعة استبانة حول تقييم فترة الخبرة التي           

 مقدمة: 

المعارف والقدرات و هو تقييم ومحاولة فهم دور البرامج التدريبية في تقديم المهارات  هذه االستبانةـ  الهدف الرئيسي من 
 التي تتطلبها المعايير الدولية لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات.

ذلك حتى تكون نتائج هذه الدراسة تعبر فعاًل أسئلة هذه االستبانة بشكل صحيح ومتمعن و ـ  يرجى اإلجابة على جميع 
 ضع الحلول المناسبة.  وو على الواقع لمحاولة تقييمه 

 القسم األول: معلومات العامة  

 ( أمام اإلجابة المناسبة لكل عبارة من العبارات اآلتية : √رجاء وضع إشارة )ال

 المؤهل األكاديمي .1

  ماجستير      دبلوم عالي دراسات عليا  بكالوريوس 
 ) أذكرها من فضلك ( ...........................................  ى أخر 

 فئة الخبرة والمران في مكتب المراجعة . .2

  أقل من سنة  الفئة األولي   

                                    3أقل من  -1من الفئة الثانية  

          5-3من  الفئة الثالثة   

 الزمنية بين الحصول على المؤهل الجامعي والبدء في البرنامج التدريبي.. الفترة 3

  أقل من سنة  

 سنوات        5من سنة إلى 

 أكثر من خمس سنوات        
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 (  قبل البدء ببرنامج التدريب  ) :القسم الثاني

 

 

 

 

 

 
رقم 
 العبارة

 العبارة
 المقياس

1 2 3 4 5 

1 
وبشكل يمكن قياسه وتقييمه ويتم تحديد أهداف برنامج التدريب مسبقًا  يتم

 . عالمكم بهذه األهدافإ 

     

2 
تحديد أوجه القصور التي  خالله  يمكن منشفوي أو تحريري امتحان يعقد 

 التدريبية.ُيعاني منها المتقدم للتدريب قبل انخراطه في البرامج 

     

4 
يقوم مكتب المراجعة بتحفيز المتدربين مما يزيد من رغبتهم في التعلم  

 .واكتساب الخبرة حتى تتوفر الجدية وتتحقق النتائج المرجوة
     

5 
قبل البدء في التدريب يتم وضع خطة تدريبية توضح لكل متدرب األعمال  

 .المكلف بها والواجبات المطلوبة منه

     

6 
ساعات ومواعيد برنامج المراجعة بشكل دقيق يساعد على تحقيق تحدد 

 ذلك قبل البدء ببرنامج التدريب.و  أهداف البرنامج
     

      .ألن يكون بيئة مالئمة للتدريب العاملين بهحجم مكتب المراجعة و  يرقى 7

8 
بعمليات المراجعة يمتلك القائم بالتدريب القدرات والمهارات الالزمة للقيام 

ويتم االستعانة بأشخاص ذوي خبرات في مجاالت أخرى غير المحاسبة  
 والمراجعة مثل تكنولوجيا المعلومات.

     

9 
يتم وضع برنامج تأديبي يلزم المتدرب بااللتحاق بالبرنامج التدريبي وأن ال  

 تتعدى نسبة الغياب نسبة محددة مسبقًا من مدة البرنامج.
     

10  
تقسم مدة المران إلي مجموعة من المراحل كل مرحلة  تخصص لتحقيق 

 هدف معين وذلك لتحقيق الهدف الكلي للبرنامج. 
     

 من قبل جميع الفئات . يتم إجابته  ةان: هذا الجزء من االستبمالحظة 

المقومات األساسية التي تعمل على زيادة فاعلية البرامج التدريبية وبمعنى أخر تتعلق أسئلة هذا الجزء ببعض  
 . الشروط األساسية إلنجاح برامج التدريب والتي يجب توفرها ووضعها قبل البدء بالبرنامج التدريبي

 ( موافق بشدة.5)   ( غير موافق بشدة1)يتراوح بين : المقياس

 درجة تأييدكم لكل عبارة من العبارات اآلتية : لمعرفة ( √وضع إشارة )تفضلوا مشكورين ب

                

                                  

 درجة تأييدكم لكل عبارة من العبارات اآلتية : لمعرفة ( √وضع إشارة )تفضلوا مشكورين ب
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 :  ) أثناء فترة التدريب (القسم الثالث   

 

 

 

 

 

 العبارة رقم العبارة
 المقياس

1 2 3 4 5 

1 
يقوم مكتب المراجعة بتوفير كافة المعدات الضرورية للمراجع ألداء واجباته 

 كمتدرب. 
     

      يبدأ المتدرب بموضوعات المراجعة األقل تعقيدًا ثم يتدرج إلى األكثر تعقيدًا.  2

3 
يتضمن برنامج التدريب برامج تدريبية أخرى خالف المرتبطة بالمحاسبة 

 والمراجعة. 
     

4 
لعدد  ن بها تحتوى على عمليات متنوعة و أعمال المراجعة التي تقومو ن إ

 .مختلف من الشركات
     

5 
 والالمراجعة  مال السكرتارية بمكتبللمتدرب أع توكل في بعض األحيان

 .يكون تركيزه منصبًا على مراجعة القوائم المالية للشركات
     

6 
مراجعة  ال يقتصر دوره علىو  يسمح للمتدرب بمراجعة جميع أنواع الشركات

 .بعض المشروعات البسيطة

     

      أثناء فترة التدريب، يمر المتدرب بجميع مراحل المراجعة. 7

8 
المتدربين للمساعدة على فهم وحل بعض هناك تعاون مستمر بين 

 اإلشكاليات المتعلقة بالمراجعة .
     

 .(  3،   2ا من قبل فئات البحث )  :  هذه األسئلة يتم إجابتهمالحظة

دربين وبما يحقق أهداف قيام مكاتب المراجعة بمسؤولياتها تجاه المت ىتأكيد مدى أساسًا إل ةانيهدف هذا القسم من االستب
مدى موافقة المتدرب على مدى توفر  لمتدربين على مثل هذه البرامج، و مدى رضا التقييم واقع البرامج التدريبية و لذلك  التدريب و 

 العناصر التالية في برنامج التدريب الذي هو بصدده. 

 ( موافق بشدة 5)    ( غير موافق بشدة1) المقياس:

 درجة تأييدكم لكل عبارة من العبارات اآلتية : لمعرفة ( √وضع إشارة )تفضلوا مشكورين ب
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لمزاولة مهنة المراجعة    وتتواكب القدرات األساسية حيث قدرتها على توفير المهارات و : تقييم البرامج التدريبية من  القسم الرابع
 .انسجامها مع توقعاتهم قبل البرنامج التدريبيرضا المتدربين على هذه البرامج و مدى والتطورات في بيئة األعمال و 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
توجد حاالت مراجعة افتراضية لتدريب المتدربين على فهم وإدراك عمليات 
مراجعة أكثر تعقيدًا وال يقتصر األمر على بعض الحاالت الفعلية المتعلقة 

 بالعمالء.  

     

10 
جل  أ يتم استعراض القوانين المنظمة للمهنة خالل البرنامج التدريبي من

 .قصورهاتقليل أوجه محاولة تطويرها و 
     

11 
والمــراجعة ومعايير المجالت العلمية ذات العالقة بالمحاسبة تتوفر الكتب و 

 .بالمكتب مهاراتهية والتي تزيد من قدرة المتـدرب و المحاسبة الدولالمراجعة و 
     

12 
يستخدم مكتب المراجعة أساليب تدريب عصرية ترتكز علي تبنـي المفاهيم 
والمهارات الحديثة واستخدام التكنولوجيا المتطورة وشـبكة المعلومات للتعرف 

 على كل ما هو جديد في مهنة المحاسبة والمراجعة.   

     

 . والذين هم على وشك إنهاء فترة البرنامج التدريبيهذه األسئلة يتم إجابتها من قبل الفئة الثالثة فقط :  مالحظة

في بناء المهارات تدريبية من وجهة نظر المتدربين يتمثل في تقييم دور البرامج ال االستبانةالهدف الرئيسي لهذا الجزء من 
نهائية للبرنامج مع  مدى مطابقة الحصيلة الوالتي ال يستطيع مزاولة المهنة بدونها، و  المهنية للمراجعوالقدرات والمعارف 

 توقعاتهم قبل االنخراط في البرنامج التدريبي. 

 ( موافق بشدة 5)    ( غير موافق بشدة1) المقياس:

 درجة تأييدكم لكل عبارة من العبارات اآلتية : لمعرفة ( √وضع إشارة )تفضلوا مشكورين ب
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 العبارة رقم العبارة
 المقياس

1 2 3 4 5 

      إن برنامج التدريب تناسب وما توقعت قبل انخراطك به. 1

2 
بقًا تتالئم واحتياجاتك كان لبرنامج التدريب أهدافًا محددة مس

 الضرورية. 
     

3 
لعالقات الشخصية والمحاباة دور في حصول بعض المتدربين ا تلعب

التدريب وإتمامها رغم أنهم لـم يلتحقوا   شهادات االنخراط في برامج  ىعل
 بهذه البرامج طيلة فترة المران.

     

4 

تضمن برنامج المراجعة تعريجًا على التطورات التي تمرها ليبيا هذه 
السنوات مثل افتتاح سوق األوراق المالية ومحاوالتها لالنخراط في 

وكونها أصبحت بيئة خصبة لالسـتثمار منظمة التجارة الدولية 
 األجنبي.

     

5 

إلى أي مدى تسهم البرامج التدريبية في إكساب المتدرب المهارات  
 التالية؟ 

   المهارات التنظيمية
 تؤهل البرامج التدريبية المراجع عن فهم وأدراك : 

 . التخطيط االستراتيجي وإدارة الموارد البشرية واتخاذ القرارات - أ

     

      .األشخاصتنظيم وتفويض المهام لتحفيز وتطوير  ىالقدرة عل -ب
      . القيادة، الحكم بالبصيرة المهنية  -ت

6 

 المهارات المهنية 
  :برامج التدريبية المهارات المهنية التاليةتوفر 

 المهارات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة : 

 والمراجعة.الفهم الكامل لمعايير المحاسبة 

     

الفهم واإلدراك للكيفية التي يتم بها تجميع أدلة اإلثبات واستخدام أسلوب 
 .العينات وأسلوب الفحص التحليلي في المراجعة

     

الفهم الجيد لمفهوم االستقاللية وكذلك التعرف على التطورات والتغيرات 
 .التي لحقت ببيئة األعمال

     

الفهم الجيد لكيفية التحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية المطبق في  
 .الشركة محل المراجعة

     

      .ألساليب المراجعة التحليلية الفهم واإلدراك الكامل
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 نأمل منكم  برامج التدريبإذا كانت لديكم أية أراء أو تعليقات أو حلول ترون أنها يمكن أن تساهم في إنجاح 

 
  الفهم الجيد لطرق مراجعة كل نوع من أنواع األصول والخصوم

 .واإليرادات والمصروفات وإتقانها
     

7 

ل لمعايير والفهم الكامكتابة تقرير المراجعة، الفهم الجيد لمهارات 
 . إعداد القوائم المالية

     

 المهارات الذهنية 
 البحث والتحقيق والتفكير المنطقي.القدرة على  

     

      .التحليل والبحث عن الحقائق ى التأهيل عل
      القدرة على تحديد وحل المشكالت غير المألوفة.  
      التعامل مع الضغوط المختلفة وتحديد األولويات.

8 

 المهارات اإلنسانية

 .لتفهم والتعاون واالحترام وغيرهاوتشمل ا
     

      .  ح الجماعةالتفاعل وااليجابية والثقة والتعامل برو 

      .وتفهم الشخصيات واألمزجة األخرى  تقبل اآلراء األخرى 

9 

 المهارات الشخصية 
 مزاول المهنة: ىتنمي البرامج التدريبية الجوانب التالية لد

     

      اإلدارة وضبط النفس. 1

      والتعلم الذاتي. المبادرة والتأثير  2

3 
ـدود الموارد  لى اختيار وتحديد األولويات في حـالقدرة ع

 . وتنظيم العمل واإلفادة من الوقت المحدودة
     

4 
القدرة علي التكيف مع المتغيرات المستمرة من خالل 

 االلتزام بالتعليم المهني المستمر. 
     

5 
األخذ في االعتبار القيمة المهنية واألخالق والمواقف  

 اتخاذ القرارات. عند
     

10 
من خالل ما قدم لكم خالل البرنامج التدريبي، هل ترى أن البرنامج 

م إلعداد مراجعين يستطيعون األخذ على عاتقه فالتدريبي كا
 أداء عملياتها بكفاءة؟مقتضيات تطوير مهنة المراجعة و 
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 .التكرم بتدوينها أدناه

 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................

............................ ......................................................................................
.......................... ........................................................................................

........................................................  ............................
 ..................................................................................................................
................................................................................................................. .

 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................

........................... .......................................................................................
 ..................................................................................................................

....................................................... ...........................................................
..... . 

 هللا سبحانه وتعالى الموفق

 عظيم تقديري مع جزيل شكري و 

 

                                                                                                                                      

 الباحث                                                                                          

 عبد الحكيم خليفة الكدي


