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امللخص:
يعتبر التخطيط االستراتيجي األداة الحديثة لتحقيق متطلبات اإلدارة العليا ،ولكي يتحقق نجاح عملية التخطيط االستراتيجي على مستوى املنظمة
يجب أن تكون هناك أداة ملراجعة مثل هذا األداء للمنظمة ،ويركز البحث على إبراز دور املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء االستراتيجي
للمنظمات عن طريق املراجع الخارجي ،وهل يمكن للمراجعة الخارجية أن تكون أحد األدوات الهامة للتطوير والحكم على األداء االستراتيجي للمنظمة!
حيث استخدم الباحث في الدراسة امليدانية عينة عشوائيا والتي تضم أكاديميين ببعض الجامعات السعودية وبعض الشركات التي تمارس التخطيط
االستراتيجي من خالل استبانات تم إعدادها ،وقد خلص البحث إلى :أوال أنه توجد عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين وجود فريق
للمراجعة الخارجية -في تخصصات مختلفة :محاسبية ،وإدارية ،ومالية -وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة ،وهذا طبقا لنتائج الدراسة
امليدانية،ثانيا :توجد عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظمة وتطوير مستوى األداء االستراتيجي
للمنظمة ،وذلك طبقا لنتائج الدراسة امليدانية،ثالثا توجد عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة
ومتابعتها عن طريق املراجع الخارجي وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة ،وذلك طبقا لنتائج الدراسة امليدانية.
الكلمات املفتاحية :التخطيط االستراتيجي؛ املراجعة الخارجية؛ مستوى األداء االستراتيجي.

املقدمة:
تلعب املراجعة الخارجية دورا كبيرا في ترشيد األداء الفعلي للمنظمات على اختالف مستوياتها وأحجامها وذلك ملا تقدمه من تقييم فعلي ملستوى
األداء ،إضافة إلى كونها أداة الكتشاف األخطاء وتصحيح املسار ،وعلى الجانب اآلخر يعتبر التخطيط االستراتيجي األداة الحديثة لتحقيق طموح اإلدارة
العليا ،ولكي يتحقق نجاح عملية التخطيط االستراتيجي على مستوى املنظمة يجب أن تكون هناك أداة تراقب وتدقق وتقيس مستوى األداء االستراتيجي
للمنظمة .لذلك فعن طريق املراجعة الخارجية يمكن قياس اإلداء االستراتيجي للمنظمة وتحديد مستوى األداء الفعلي ووضع البدائل الالزمة لتحسين
مستوى األداء للمنظمة بشكل عام0
مشكلة البحث:
إن التخطيط االستراتيجي أحد أهم عوامل نجاح املنظمات الحديثة والذي يؤدي إلى زيادة فرص املنظمة في املنافسة والنمو والبقاء في السوق،
لذلك فإن القرارات االستراتيجية تتميز بعدة خصائص منها االهتمام بالبيئة الخارجية وكذا البيئة الداخلية مما يشكال معا منظومة متكاملة إلدارة
وتوجية موارد املنظمة وبما يمكن من تحقيق األهداف املوضوعة0
ويسعى البحث إلى إبراز دور املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات عن طريق املراجع الخارجي ،حيث يمكن أن تمثل
املراجعة الخارجية أحد األدوات الهامة للحكم على األداء االستراتيجي للمنظمة0
هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة دور املراجعة الخارجية من حيث مدى تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات ،سواء مستوى األداء الحالي أو
املستقبلي ،إضافة إلى التعرف على مستوى أداء املنظمة نفسها مقارنة بغيرها من املنظمات األخرى التي قد تتساوى أو تتشابه في ظروفها وذلك عن طريق
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املراجعة الخارجية ،وبالتالي يهدف البحث إلى اإلجابة عن السؤال التالي :ما هو دور املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات
؟
منهج البحث:
يعتمد البحث على املنهج الوصفي ،ويعرف املنهج الوصفي على أنه أسلوب أو نمط يتم استخدامه لدراسة ووصف الظواهر واملشكالت العلمية
وصف دقيق للوصول إلى التفسيرات املنطقية املبرهنة بهدف إتاحة الفرصة للباحث لوضع إطارات محددة للمشكلة واستخالص عدد من األسباب التي
أدت لحدوث الظاهرة أو املشكلة .ومن خالل دراسة دور املراجعة الخارجية للمنظمات وماتقدمه من خدمات لخدمة للعديد من األطراف املستفيدة
يمكن استخالص إطار الستخدام املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات.
فروض البحث:
يهدف البحث إلى دراسة الفروض التالية:
الفرض األول " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين وجود فريق للمراجعة الخارجية (محاسبي ،إداري ،ومالي ) وتطوير مستوى األداء
االستراتيجي للمنظمات "
الفرض الثاني " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظمات وتطوير مستوى األداء االستراتيجي
للمنظمات "
الفرض الثالث " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن طريق املراجع الخارجي،
وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات "

ا
أوال :اإلطارالنظري:
مقدمة:
تتميز القرارات االستراتيجية بعدة خصائص تميزها عن القرارات غير االستراتيجية ومنها :االهتمام األول بالعميل ،واالهتمام بالتغيرات البيئية،
والتأثير طويل األجل والتحول الجذري في ممارسات املنظمة ،واالعتماد على املزايا التنافسية ،وكذلك السرعة في تطبيق االستراتيجيات0
إن تعقد أنشطة املنظمة وتنوعها قد يؤدي إلى تعقد اتخاذ القرارات االستراتيجية وبالتالي تحتاج اإلدارة االستراتيجية إلى آلية معينة ( أو مؤشرات )
تساعدها في تجميع وتنظيم وتحليل البيانات ألغراض التحليل االستراتيجي وتنمية البدائل االستراتيجية والبرامج الالزمة للتنفيذ والتي تسمى قائمة
املراجعة 0 Checklist
أهمية املراجعة االستراتيجية للمنظمات:
يوص ى الباحثون والدارسون واإلحصائيون باستخدام ما يسمى " املراجعة اإلدارية " ألنشطة املنظمة " " Management Auditملراجعة مستوى
األداء االستراتيجي للمنظمة ،وتستند املراجعة اإلدارية على مجموعة من األسئلة تشكل أساس لعمل تحليل متعمق ألحد مجاالت النشاط الهامة في
املنظمة0
وتفيد املراجعة اإلدارية باعتبارها أداة تشخيصية إلظهار املشكالت وإلقاء الضوء على نواحي القوة والضعف املوجودة باملنظمة ،ومن النادر أن
تتضمن استعراض أكثر من قضية أو مجال مثل :القوى البيعية -أو عمليات الشراء -أو عمليات التخزين -أو غير ذلك 0وبالتالي تغطى املالمح الرئيسية
لإلدارة االستراتيجية وتضعها في إطار اتخاذ القرارات ويتكون هذا اإلطار من ثمانية خطوات هي:
• تقييم األداء الحالي :من حيث الربحية -املبيعات -العائد على االستثمار -الرسالة -األهداف -الرؤية -االستراتيجيات الحالية -وغير ذلك0
• فحص وتقييم املديرين الحاليين االستراتيجيين خاصة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا0
• مراجعة وفحص عناصر البيئة الخارجية للتعرف على العوامل التي تمثل مصدرا للتهديدات ومعرفة الفرص املتاحة0
• مراجعة وفحص عناصر البيئة الداخلية لتحديد العوامل االستراتيجية التي تمثل مصدر للقوة أو الضعف0
• تحليل العوامل االستراتيجية بغرض تحديد املشكالت0
• تقييم واختيار أفضل البدائل االستراتيجية في ضوء التحليل السابق0
• تنفيذ االستراتيجيات املختارة عن طريق البرامج واملوازنات0
• تقييم االستراتيجيات املنفذة من خالل أنظمة املعلومات املرتدة0
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مراجعة االستراتيجية تكون من خالل فحص وتقييم عملية إدارة االستراتيجية وتشمل قياس أداء املنظمة مقابل استراتيجية املنظمة .كما يالحظ
أن نقص الكفاءة أو أن أداء املنظمة دون املستوى قد يدفع املنظمة بالقيام باملراجعة االستراتيجية ،ويمكن أن يتم ذلك داخليا عن طريق املراجعة
اإلدارية أو خارجيا عن طريق التعاقد مع إحدى شركات املراجعة الخارجية ، )Finance .toolbox.com.strategic audit. 2008.( .وتساعد املراجعة
االستراتيجية أصحاب األعمال في تقييم مدى االمتثال للوائح واإلجراءات ومدى تحقيق األهداف االستراتيجية(Marilyn,2018) .
يقوم مراجعي الحسابات بمراجعة أداء املنظمة مقابل استراتيجية املنظمة ثم يتم تحديد أو تعريف املشاكل املوجودة في االستراتيجية الحالية
والتي ربما يكون لها تأثير على أداء املنظمة ،أي أن مراجعة االستراتيجية تتم عن طريق مقارنة حالة األعمال القائمة في وقت املراجعة بالطريقة التي يجب
العمل وفقا لها لتحقيق أهداف املنظمة ،واملراجعة االستراتيجية هي عملية مستمرة ،حيث يقوم أصحاب األعمال بتنفيذ التغييرات اعتمادا على تقرير
املراجعة ،وفريق املراجعة يقوم بفحص وإعادة التقييم بشكل دوري ألداء كل وحدة ملدى تحقيق أهداف املنظمة0
وعند إعداد تقرير املراجعة يقوم املراجع بعمل تقرير مكتوب يوضح به تقييم كل وحدة وظيفية للمنظمة وفقا لألهداف املوضوعة وتحديد
املشاكل واملعوقات التي تعوق أداء املنظمة مع تقديم مقترحات لعالج مثل هذه املشاكل ويقدم التقرير لإلدارة العليا لتبدأ إجراءات التنفيذ طبقا ملا جاء
في تقرير املراجعة ،على سبيل املثال :إذا كان هناك متجر لبيع الدراجات ويرغب في زيادة إنتاج الدراجات الجبلية ولكنه ينفق موازنة اإلعالن على دراجات
األطفال مثال في هذه الحالة فإن الهدف األساس ي يصعب تحقيقه نظرا لعدم االلتزام باألهداف املوضوعة وهي زيادة مبيعات الدراجات الجبلية نتيجة
عدم تخصيص مساحة لإلعالن للدراجات الجبلية .ولذلك على اإلدارة العليا إعادة النظر وتصحيح املسار حتى يمكن تحقيق األهداف األساسية
للمنظمة ،)Finance .toolbox.com.strategic audit. 2008 ( 0وتتم املراجعة االستراتيجية عن طريق عدة خطوات منها :مراجعة املوارد Resource
 Value Chain Analysis ، Auditتحليل سلسلة القيمة ،تحليل الكفاءات األساس ي  ، Core Competence Analysisتحليل األداء Performance
 ، Analysisتحليل املحفظة  ، Portfolio Analysisوتحليل سوات .SWOT analysis
)(Jim, 2012.) ; (htt: //toutor 2u-net/business/strategy/strategic audit – htm

دوراملراجعة الخارجية في تطويرمستوى األداء االستراتيجي للمنظمات:
قياس األداء االستراتيجي يعتمد على مجموعة من الخطوات الستخدام مدخل املراجعة االستراتيجية في قياس أداء املنظمات التي تتبع سياسة
التخطيط االستراتيجي ،عن طريق العناصر التالية:
 .1توفير املوارد البشرية املؤهلة0
 .2الحصول على املعلومات الالزمة عن املنظمة محل املراجعة0
 .3دراسة الوضع الحالي للمنظمة0
 .4إعداد تقرير املراجعة0
 .5اختيار وتنفيذ البدائل عن طريق إدارة املنظمة مع املتابعة دوريا من قبل املراجع الخارجي لعملية التنفيذ0
وفيما يلي نستعرض هذه العناصر بش يء من التفصيل:
 .1توفير املوارد البشرية املؤهلة
عند قيام مكاتب املراجعة بقبول مراجعة االستراتيجيات التي تتبعها بعض املنظمات -بجانب املراجعة األساسية -فإنه يجب على هذه املكاتب أن
يكون لديها اإلفراد املؤهلين علميا وعمليا ملراجعة مثل هذه األعمال ،حيث تتطلب املراجعة االستراتيجية إلى أفراد لديهم خبرات ودراسات في كيفية
إعداد الخطة االستراتيجية وبرامج العمل وتحديد الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة باملنظمة ،وبالتالي أولى الخطوات لقبول عملية املراجعة
االستراتيجية هي ضرورة وجود أفراد مؤهلين ملراجعة الخطط االستراتيجية0
 .2الحصول على املعلومات الالزمة عن املنظمة محل املراجعة
من أهم هذه املعلومات التي يجب الحصول عليها هو الخطة االستراتيجية بما تتضمنه من برامج العمل -النشاط -العمالة  -وغير ذلك0
 .3دراسة الوضع الحالي للمنظمة
بغرض تقييم األداء الفعلي طبقا للخطة املوضوعة ويتم استخدام مجموعة من األساليب للمساعدة في عملية التحليل والتقييم ومنها :تحليل
املوارد املتاحة -تحليل سلسلة القيمة -تحليل الكفاءة األساسية -تحليل محفظة االستثمارات  -تحليل  ) SWOTونعرض فيما يلي لكيفية دراسة الوضع
الحالي للمنظمة من خالل االتي:
• إجراءات مراجعة املوارد املتاحة للمنظمة
من خالل تعريف االستراتيجية يتضح أنها عبارة عن نطاق ومجال املنظمة على املدى الطويل الذى يحقق مميزات للمنظمة من خالل تهيئة املوارد
املتاحة الداخلية لتلبية احتياجات األسواق وأصحاب املشروع ،وبالتالي فاملوارد تعتبر أساس قيام االستراتيجية والتي يجب العناية بهاRyan and .
) ) Oestrich ,2002
97

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 95-111

دوراملراجعة الخارجية في تطويرمستوى األداء االستراتيجي للمنظمات -دراسة ميدانية

شريف الشيخ

ومراجعة املوارد من أهم األعمال التي على مراجع الحسابات القيام بها وبالتالي على مراجع الحسابات مراجعة األنواع التالية والخاصة باملوارد :
املوارد املالية -املوارد البشرية -املوارد املادية -املوارد غير امللموسة .ونعرض ذلك بش يء من التفصيل:
األول :مراجعة املوارد املاليةFinancial Resources Audit :
املوارد املالية تتعلق بقدرة املنظمة على تمويل االستراتيجية املختارة ،على سبيل املثال االستراتيجية التي تتطلب استثمار هام ملنتجات جديدة او
قنوات توزيع جديدة سوف يكون لها تأثير على تمويل املنظمة ،وملراجعة املوارد املالية على مراجع الحسابات عمل تقييم للعناصر التالية  -جدول رقم
((Marc ,2009 ) , ( htt: //toutor 2u-net/business/strategy/strategic audit – htm) )1
جدول ( :)1عناصر املوارد املالية محل املراجعة
م
1

الحالة املالية
صناديق التمويل الحالية
" أو القائمة "

2

مدى القدرة على جمع أموال جديدة
" أو صناديق التمويل املستقبلية "

نوع املورد املالي
األرصدة النقدية املتاحة 0البنك سحب على املكشوف 0 البنك والقروض األخرى 0 رأس مال املساهمين 0 رأس املال العامل 0 الدائنون ( موردين – حكومة -أخرى ) قدرة وسمعة فريق اإلدارة 0 قوة العالقة مع املستثمرين واملقرضين 0 جاذبية السوق ألنشطة " من منتجات أو خدمات أو غير ذلك " املنظمة 0 -مدى قيد املنظمة ببورصة األوراق املالية

التقييم املبدئي للموارد املالية:
وبانتهاء عملية مراجعة املوارد املالية سواء الحالية أو املستقبلية يستطيع مراجع الحسابات وضع تقييم مبدئي للموارد املالية للمنظمة ومدى
تأثيرها على وضع املنظمة الحالي واملستقبلي انتظارا لتقييم باقي املوارد املتاحة للمنظمة0
الثاني :مراجعة املوارد البشرية Human Resources Audit :
تعتبر املوارد البشرية العصب الرئيس ي لقيام أي منظمة ،ملا تملكه من مهارات وخبرات علمية وعملية  ،مما يثير العديد نمن التساؤالت حول  :ماهي
املهارات التي تملكها املنظمة ،وهل هي كافية ملواجهة االستراتيجيات املوضوعة واحتياجاتها؟ وهل هذه املهارات بها من املرونة ملواجهة أي تغيرات
مستقبلية ؟ لذلك على مراجع الحسابات عمل تقييم لهذه االستفسارات حتى يمكن أن يقيم مدى مالئمة هذه املوارد لالستراتيجيات املختارة  ،وبالتالي
يقوم مراجع الحسابات بعمل تقييم للعناصر التالية – جدول رقم ((htt: //toutor 2u-net/business/strategy/strategic audit – htm), )2
)(Gordon , 1995 ) , ( Michael, 2006

جدول( :)2عناصر املوارد البشرية محل املراجعة
م
1

طبيعة املوارد البشرية الحالية واملستقبلية
املوارد البشرية املتاحة من العاملين
existing staffing resources

2

التغيرات املتوقعة واملطلوبة على املوارد البشرية

العناصر محل املراجعة
-1عدد العاملين حسب :الوظائف -املواقع -الخبرة – املؤهالت – األجر 00
 -2املعدل الطبيعي لفقد الوظائف 0
 -3املستوى العام للتدريب  ،ومعايير التدريب
 -4تقييم األصول غير امللموسة ( مثل :الروح املعنوية – ثقافة العاملين ) 0000 ،
-1ماهي التغييرات املتوقعة في التنظيم والتي تتضمنها االستراتيجية ( مثل  :تغيير املوقع-
مواقع جديدة  ،ومنتجات جديدة  ) 000 ،؟
-2ماهي املوارد البشرية اإلضافية الالزمة ؟
-3ماهي مصادر الحصول عليها ( مثل  :التوظيف  ،أو النقل من مواقع اخرى )000 ،؟

التقييم املبدئي للموارد البشرية:
بعد عمل مراجعة للموارد البشرية الحالية واملتوقعة للوفاء بمتطلبات االستراتيجية املختارة  ،يستطيع مراجع الحسابات عمل تقييم ملدى كفاية
هذه املوارد البشرية ملتطلبات الخطة االستراتيجية ومدى تأثير ذلك على استكمال الخطة االستراتيجية مستقبال0
الثالث :مراجعة املوارد املاديةPhysical Resources :
املوارد املادية تتمثل في املوارد التشغيلية وغير التشغيلية التي تملكها املنظمة والتي تتعلق بالقدرة املادية لالستراتيجية  ،ولذلك على مراجع
الحسابات مراجعة العناصر التالية  -جدول رقم ( ( ، (Mellalieu ,2008) 0 )3عبد السالم ) 2002 ،
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جدول ( :)3عناصر املوارد املادية محل املراجعة
م
1

العنصر املادي
مرافق اإلنتاج
production facilities

2

املوارد املادية التسويق Marketing facilities

3

املوارد املادية لتكنولوجيا املعلومات
Information Technology

نوع العنصر
 -1موقع مرافق اإلنتاج املتاحة ( الطاقة -ومتطلبات االستثمار -والصيانة – وغيرها ) 0
-2عمليات اإلنتاج الحالية ( األسلوب والتنظيم  ،والجودة 0 )00 ،
 -3اإلمكانيات املتاحة الستالم وتسلم مستلزمات اإلنتاج 0
-1عملية إدارة التسويق0
 -2قنوات التوزيع ( عددها  ،وإمكانياتها0)000 ،
 -1أنظمة تكنولوجيا املعلومات  (0نوع الشبكة  ،وحجم الشبكة  ،وعدد الوحدات الطرفية ،
0 )000
 -2التكامل اإللكتروني مع العمالء واملوردين 0

التقييم املبدئي للموارد املادية :
بعد عمل مراجعة للموارد املادية الحالية واملتوقعة للوفاء بمتطلبات االستراتيجية املختارة ،يستطيع مراجع الحسابات عمل تقييم ملدى كفاية
هذه املوارد البشرية ملتطلبات الخطة االستراتيجية ومدى تأثير ذلك على استكمال الخطة االستراتيجية مستقبال0
الرابع :م راجعة املوارد غير امللموسةIntangible Resources :
من العناصر الهامة التي قد يتم تجاهلها عند تقيم االستراتيجية املختارة املوارد غير امللموسة والتي قد يكون لها دورا حاسما عند تقييم
االستراتيجية ،ومن أهم العناصر التي يجب على مراجع الحسابات العناية بها عند مراجعة االستراتيجية بالجدول رقم (0)4
جدول ( :)4عناصر املوارد غيرامللموسة محل املراجعة
م
1
2
3

العنصر
شهرة املحل

هي الفرق بين قيمة األصول امللموسة

Goodwill

0 Value

Reputation

إذا كان للمنظمة سجل حافل في تحقيق أهدافها االستراتيجية هذا يمكن ان يساعد في جمع الدعم الالزم
من املوظفين واملوردين0
العالمات التجارية القوية غالبا ما تكون عامل رئيس في نجاح االستراتيجية0

السمعة
العالمات التجارية
Brands

4

البيان

امللكية الفكرية
Intellectual Property

Tangible Assets

للمنظمة والقيمة الفعلية للمنظمة

Actual

الحقوق التجارية الرئيسية التي تحميها براءات االختراع والعالمات التجارية تكون عامال هاما في
االستراتيجية0

التقييم املبدئ للموارد غيرامللموسة
بعد قيام مراجع الحسابات بمراجعة املوارد غير امللموسة يستطيع وضع تقييم مبدئي لهذه املوارد الغير ملموسة ومدى تأثير ذلك على
االستراتيجية املختارة 0يلي ذلك يقوم مراجع الحسابات بوضع تصور شامل عن املوارد املتاحة بأنواعها بناءا على عملية املراجعة والتقييم السابقة ،أي
وضع تقييم للموارد املتاحة ومدى مالئمة ذلك للخطة االستراتيجية املختارة0
• إجراءات مراجعة سلسة القيمة
سلسلة القيمة تعتبر أحد أنواع التحليل االستراتيجي للتكلفة ،حيث يختلف التحليل االستراتيجي للتكلفة عن التحليل التقليدي للتكلفة ،ويأتي
ذلك في أن التحليل التقليدي يركز على الرؤية الداخلية للتكاليف عند اتخاذ القرارات ،أما التحليل االستراتيجي للتكلفة فهو يركز على الرؤية الداخلية
للتكاليف إضافة إلى الرؤية الخارجية للمنافسين مما يساعد على وضع استراتيجية تكاليف مالئمة تحقق األهداف االستراتيجية ( .مدحت) 2012 ،
ويمكن النظر إلى املنظمة كنظام تتكون من مجموعة من األنشطة ( أو النظم ) لتحويل املدخالت إلى مخرجات ،حيث يوجد نظام املورد وفي املقابل
يوجد نظام املستهلك ،وحركة السلعة عبر سلسلة تبدأ من ( نظام املورد) وتنتهي ( بنظام املستهلك ) مرورا بالنظم الداخلية للمنظمة حيث تحدث إضافة
على قيمتها األولية من جراء أنشطة متنوعة من توريد مواد أولية ،وإنتاج ،وتخزين ،وتسويق ،وخدمات أخرى( 0صنهات بدر العتيبي ) 2012 ،
ويعتبر عامل تحليل سلسلة القيمة إذن أحد أنواع التحليل للتكلفة االستراتيجية  ،ويمكن تعريف تحليل سلسلة القيمة على أنه " تحليل لقياس
مدى قدرة خاليا القيمة ( أو أنشطة القيمة ) على تحقيق إضافة للقيمة وبالتالي التحول من الوضع التقليدي إلى الوضع االستراتيجي في اإلدارة0
) ( ( Gordon ,2012أحمد  ،) 2008 ،ومن األمثلة التي يمكن االعتماد عليها للحكم على نشاط القيمة هي:
 .1هل املستهلك على استعداد للدفع مقابل النشاط ؟
 .2إذا تم حذف النشاط ،هل سيالحظ املستهلك ذلك ؟
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 .3إذا تم حذف النشاط ،هل سيؤثر على قدرة املخرجات للوفاء بمتطلبات املستهلك ؟
وتتكون سلسلة القيمة من عدة أنشطة وعلى مراجع الحسابات مراجعة هذه السلسلة إلمكانية وضع تصور ملدى سالمة مكونات هذه السلسلة ،و
يمكن تلخيص مكونات هذه السلسلة في مجموعتين هما  (:انس(Koontz, 2010 ) )2018 ،
املجموعة األولى :األنشطة األساسية:
وهي األنشطة التي تتولى مهمة تكوين املنتج أو الخدمة وتسليمها للمستهلك أو العمالء  ،وكذلك خدمة ما بعد البيع ويقوم مراجع الحسابات
بمراجعة هذه األنشطة الرئيسية :
 .1التموين الداخلي ( نظام الوارد )  :وهي انشطة مرتبطة بكل من:
• استالم املواد األولية0
• التخزين0
• صرف املواد لعنابر اإلنتاج0
• املخازن والرقابة عليها0
• جدولة السيارات0
• مردودات املوردين0
 .2أنشطة اإلنتاج  :وهي أنشطة مرتبطة بكل من تحويل املواد األولية إلى منتج تام وهي:
• تشغيل اآلالت0
• الصيانة0
• التجميع0
• التعبئة0
• التغليف0
• الصيانة0

• اإلشراف والرقابة على مراحل التشغيل0
 .3أنشطة استالم وتوزيع املنتج :وهي أنشطة مرتبطة بعملية استالم وتخزين وتوزيع املنتج للمستهلك ومنها:
• تخزين املنتجات0
• املناولة0
• سيارات التسليم0
• تنفيذ وجدولة الطلبيات0
 .4أنشطة الترويج واإلعالن :وهي األنشطة املرتبطة بتحفيز املستهلك على الشراء ومنها:
• اإلعالن0
• الترويج0
• رجال البيع0
• اختيار املنفذ0
 .5أنشطة الخدمات املعاونة  :وهي أنشطة مرتبطة بتقديم خدمات للمحافظة على املنتج ومنها :
• خدمات التركيب0
• خدمات اإلصالح0
• خدمات التدريب0
• خدمات قطع الغيار0
• خدمات تعديل املنتج0
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املجموعة الثانية :األنشطة الداعمة ( أنشطة الدعم) :
هي أنشطة تقوم بتقديم الدعم لألنشطة الرئيسية أو األساسية أي تقدم خدمات خاصة بالبنية التحتية ،وتتكون من أربعة أنشطة وعلى مراجع
الحسابات مراجعة هذه األنشطة وهي:
 .1البنية األساسية للمنظمة  : Infrastructureوهي تشمل أنشطة عامة مثل :
• اإلدارة العامة0
• املحاسبة0
• الجوانب القانونية0
• التمويل0
• التخطيط االستراتيجية0
• وغيرها من أنشطة مماثلة أخرى0
 .2إدارة املوارد البشرية :هي عبارة عن أنشطة مرتبطة باملوارد البشرية وعلى مراجع الحسابات القيام بمراجعة هذه األنشطة مثل:
• االختيار0
• التدريب0
• تنمية األفراد0
• وغيرها من أنشطة مماثلة تتعلق باملوارد البشرية0
 .3البحوث والتطوير :هي أنشطة تتعلق بتصميم املنتج وتحسين أداء األنشطة في سلسلة القيمة مثل:
• املعرفة الفنية0
• اإلجراءات واملدخالت التكنولوجية املطلوبة لكل نشاط داخل املنظمة 0
 .4الشراء :هي أنشطة تتعلق بالحصول على املدخالت سواء :
• مواد خام0
• خدمات0
• أالت0
• وغير ذلك0
• إجراءات مراجعة الكفاءة األساسية
الكفاءة األساسية للمنظمة هي تلك القدرات التي تمكن املنظمة من تحقيق ميزات تنافسية في األسواق مقارنة بغيرها من املنظمات األخرى ،وذلك
بالحصول على موقع وسمعة بالسوق .والكفاءة األساسية ليست عملية ثابتة بل هي متغيرة ويجب أن تكون مرنة لالستجابة للمتغيرات البيئة املحيطة،
وملراجعة الكفاءة األساسية يجب على مراجع الحسابات مراجعة ثالثة عناصر أساسية والتي تحدد مدى كفاءة املنظمة وهي:
األول :مدى إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من األسواق
املفتاح الرئيس ي للكفاءة األساسية ينبع من مدى إمكانية خلق أو إنتاج منتجات أو خدمات جديدة تلقى قبول ورضاء املستهلك ،وعلى مراجع
الحسابات مراجعة املنتجات األساسية والخطط الحالية واملستقبلية ،وحجم املبيعات ( الفعلي والتقديري بالخطة) الشهري والسنوي مقارنة بالسنوات
السابقة لتقييم مدى نمو مبيعات املنظمة ،إضافة إلى املقارنة مع املنافسين0
الثاني :مدى إرضاء املستهلك ( أو العميل )  /أو مدى اإلضافات الهامة التي تعود باملنافع على املستهلكين أو العمالء باملنتج النهائي
أي ماهي العوامل التي تؤدى باملستهلك أو العميل لدفع قيمة أكبر لشراء املنتج وترك منتج أخر من نفس النوعية ،ويمكن أن يكون مؤشر حجم
املبيعات كمرشد في تقييم مدى إرضاء العميل أو املستهلك0
الثالث :مدى صعوبة تقليد منتجات املنظمة من قبل املنافسين
كل منظمة يجب أن يكون ملنتجاتها صفات معينة يصعب تقليدها من قبل املنافسين حتى تحافظ املنظمة على جودة منتجاتها باألسواق وبالتالي
املحافظة على الكفاءة األساسية للمنظمة ككل ،وبالتالي كلما كان هناك صعوبة في تقليد املنظمة من قبل املنافسين كلما كان افضل للمنظمة
للمحافظة على الكفاءة األساسية .ويمكن أن يساعد مؤشر حجم املبيعات ،وشكاوى العمالء في املساهمة في عملية املراجعة لهذا العنصر من قبل
املراجع(Bill and riad , 2000) 0
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وبانتهاء مراجعة الكفاءة األساسية يستطيع املراجع عمل تقييم ملدى الكفاءة األساسية للمنظمة ومدى تأثير ذلك على االستراتيجية املختارة
وتنفيذها0
• إجراءات مراجعة محفظة االستثمارات
على مراجع الحسابات تقييم العناصر التالية ملحفظة االستثمارات  ( :حسام ) 2004 ،
األول :تقييم مصادرتمويل املحفظة
يقوم مراجع الحسابات بتقييم مصادر تمويل املحفظة ،فكلما اتجهت املنظمة إلى االعتماد على رأس املال الخاص في تمويل املحفظة كلما كان
أفضل لها من االعتماد على التمويل عن طريق االقتراض.
الثاني :تقييم مدى التنوع في درجة املخاطر
على مراجع الحسابات تقييم كيفية قيام املنظمة بتنوع االستثمارات وبالتالي درجة املخاطر والعائد ،فيجب على املنظمة أن تختار املحفظة
املالئمة التي تجمع بين االستثمارات ذات املخاطر العالية والعائد املرتفع ،واالستثمارات األخرى ذات املخاطر املتوسطة والعائد املتوسط ،وأخيرا
االستثمارات ذات املخاطر املنخفضة ذات العائد املنخفض حتى بصبح لديها تنوع في درجة املخاطر وبالتالي تجنب الخسائر العالية 0وهذا ينصب أيضا
على مكونات املحفظة بحيث تشمل صناعات متنوعة دون التركيز على قطاعات صناعية محددة ،وبالتالي كلما زاد التنوع في مكونات املحفظة كان أفضل
للمنظمة0
الثالث :تقييم االختالف في الفترة الزمنية لالستثمارات
يقوم مراجع الحسابات بتقييم مدى التنوع في االستثمارات التي تكون املحفظة ،حيث يجب تحديد الفترة الزمنية لالستثمار مسبقا ،وأن يتم
تحديد نوع االستثمار من حيث املدة ،فهل هو استثمار قصير األجل أو طويل األجل ،فالتنوع في الفترات الزمنية يعتبر ميزة ويعمل على تقليل املخاطر
وتقلبات االستثمارات0
الرابع :تقييم مدى املرونة في مكونات املحفظة
يقيم مراجع الحسابات مدى قدرة املنظمة في االستجابة ملتغيرات السوق ،ومايطرأ من تغيرات ومدى انعكاس ذلك على درجة املخاطر والعائد
ملكونات محفظة االستثمارات
ا
الخامس :تقييم اسس أداء املحفظة مستقبال
على مراجع الحسابات مراجعة كيفية إدارة املحفظة الخاصة باملنظمة وتقييم قدرة املنظمة على دراسة أوضاع صناديق االستثمار املحلية
والعاملية .وكذا تقييم األداء والتوقعات املستقبلية لألسهم والسندات.
ا
ا
السادس :تقييم كيفية إدارة املحفظة بيعا وشراءا
على مراجع الحسابات تقييم كيفية قيام املنظمة بتحليل وتحديد نوع األسهم املراد استثمارها ،ووقت كل شراء ،وهي تعد من البنود األساسية في
االستراتيجية املثلى ببناء املحفظة االستثمارية ،ويشمل التحليل أداء السهم ،والعائد من ورائه ،وكذلك التحليل املالي للشركة والفني أيضا ألداء السهم في
البورصة ،كذلك تقييم كيفية تحديد وقت البيع ،فيجب أن يكون مالك املحفظة املالية دقيق املالحظة بالنسبة ألداء األوراق املالية داخل املحفظة؛
ألنه قد تطرأ أحوال شديدة التقلب على السوق يمكن أن تتسبب في خسائر هائلة0
وبانتهاء هذه املرحلة يستطيع مراجع الحسابات أن يضع تقييم ملدى كفاءة وفاعلية محفظة االستثمارات وكيفية نجاح او فشل املنظمة في إدارة
هذه الحفظة0
ا
ا
• إجراءات مراجعة نقاط القوة والضعف لتقييم مدى قدرة املنظمة إداريا وفنيا
يمكن ملراجع الحسابات أن يقيم نقاط القوة والضعف باملنظمة باالعتماد على مدى قدرة املنظمة على تحليل نقاط القوة والضعف والخطوات
التي تم اتخاذها للمحافظة على مواطن القوة ،وكذا معالجة نواحي الضعف ،وبالتالي يتم تقييم اإلجراءات والوسائل التي تضمن تحقيق هذه الجوانب
فيما يخص نقاط القوة والضعف ،ومن أهم العناصر التي يمكن ملراجع الحسابات االعتماد عليها في تقييم نقاط القوة والضعف العناصر التالية:
األول :املوارد املتاحة :وتشمل كل من  :املوارد املالية،املوارد البشرية ،املوارد املادية ،املوارد غير امللموسة0
الثاني  :مكونات سلسلة القيمة :والتي تشمل تقييم كل من :األنشطة األساسية ،واألنشطة الداعمة ،ومدى القوة والضعف بها0
الثالث :الكفاءة األساسية :وتتمثل في تقييم كل من :مدى إمكانية الوصول للمستهلكين ،مدى إرضاء العمالء0
الرابع :محفظة االستثمارات :وتشمل تقييم مكونات محفظة االستثمارات ومواطن القوة أو الضعف بها0
مما سبق يتضح أهمية دراسة الوضع الحالي للمنظمة وتقييم كل حالة على حدة للوقوف على مستوى األداء الفعلي ،ولعل هذا يفيد املنظمة
نفسها وغيرها من املنظات األخرى التي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة استراتيجيتها للوقوف على مستوى األداء لهذه املنظمات ،إضافة إلى تحقيق
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االستفادة إلدارة املنظمة للمساعدة في عمليات التحسين والتطوير املستقبلي ومعالجة أو جه القصور التي قد تتواجد باالستراتيجية الحالية ،حيث
اثبتت بعض الدراسات (د 0صالح  )2012 ،أن التدقيق الخارجي يساعد على زيادة الكفاءة والفاعلية للمنظمات التي تتبع التخطيط اإلستراتيجي.
إعداد تقريراملراجعة
في نهاية عملية املراجعة يتم إعداد تقرير املراجعة بحيث يتضمن البنود التالية :تقييم الوضع الحالي للمنظمة في ضوء الخطة االستراتيجية -
تحديد نقاط القوة والضعف الحالية واملتوقعة مستقبال -تحديد املشكالت الحالية واملستقبلية التي قد تؤثر على أداء املنظمة -اقتراح توصيات :لزيادة
والحفاظ على مصادر القوة ،وللتغلب عل ى نقاط الضعف واملشاكل الحالية واملتوقعة عن طريق مجموعة من البدائل القابلة للتنفيذ العملي0
اختياروتنفيذ البدائل
عن طريق إدارة املنظمة مع املتابعة دوريا من قبل املراجع الخارجي لعملية التنفيذ0
مما سبق يتضح أن املراجعة الخارجية يمكن أن تساعد في تطوير مستوى األداء االستراتيجي من خالل مراجعة املؤشرات الخاصة بالخطة
االستراتيجية التي تم وضعها مسبقا من قبل اإلدارة وفريق املراجعة سواء من حيث النواحي املالية أو املادية أو اإلدارية والتي ترتبط بمستوى أداء
املنظمة والتي تنعكس في الخطة االستراتيجية ،وهذا التطوير في مستوى اإلداء االستراتيجي ينصب أساسا على تصحيح األخطاء أو القصور الذى قد
يظهر أثناء عملية التنفيذ الفعلي للخطة االستراتيجية ،إضافة إلى اقتراح البدائل الالزمة لترشيد مستوى األداء الفعلي ،وكل ذلك يعتمد على تحقيق
املشاركة الفعلية لفريق العمل في إعداد الخطة االستراتيجية األولية مع متابعة تنفيذها من خالل تجميع البيانات واملعلومات الالزمة عن املنظمة0

ا
ثانيا :الدراسة امليدانية:
 .1أهداف ومنهج الدراسة:
تهدف الدراسة امليدانية إلى اختبار ميداني لفروض البحث لإلطار النظري املقترح للتقرير عن دور املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء
االستراتيجي للمنظمات  ،ولتحقيق ذلك فقد تم استخدام املنهج البحثي الذي يعتمد على  :استخدام املنهج االستقرائي  Inductive Approachوذلك
الستقراء واقع البيئة باململكة العربية السعودية فيما يتعلق بكيفية مساهمة املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات ،كما تم
استخدام قوائم االستقصاء واملقابالت الشخصية واملالحظات كأداة بحث وذلك لتجميع البيانات الالزمة للدراسة ،ويعتمد البحث على طريقة الدراسة
امليدانية الختبار أهداف البحث للتطبيق في البيئة السعودية.
 .2مجتمع البحث وعينة الدراسة:
حدد الباحث مجتمع البحث بحيث يكون ممثل لشريحة تضم األطراف ذات العالقة باملراجعة الخارجية والتخطيط االستراتيجي ،باململكة العربية
السعودية ،وقد تم أخذ عينة من هذا املجتمع عشوائيا والتي تضم أكاديميين ببعض الجامعات السعودية وبعض الشركات التي تمارس التخطيط
االستراتيجي0
ا
 .3جمع وتحليل الردود إحصائيا:
وبالنسبة لعينة الدراسة بشكل عام فقد كانت ردود العينة كما يلي :تم توزيع عدد  75استبيان وتم استالم الرد لعدد  43مفردة بنسبة %57تقريبا،
ولم يتم الرد على  32مفردة .
 .4االختبارات اإلحصائية املستخدمة:
قام الباحث باستخدام اختبار برنامج  ، spssوتم استخدام عدة اختبارات إحصائية مثل  ،Descriptive Statistics ، Reliability Statisticsو
معامل ارتباط سبيرمان  ،واختبار 0 Z-
 .5فروض الدراسة:
الفرض األول " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين وجود فريق للمراجعة الخارجية (محاسبي ،إداري ،ومالي ) وتطوير مستوى األداء
االستراتيجي للمنظمات "
الفرض الثاني " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظمات وتطوير مستوى األداء االستراتيجي
للمنظمات "
الفرض الثالث " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن طريق املراجع الخارجي،
وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات "
 .6تحليل نتائج الدراسة امليدانية:
فيما يلي نستعرض نتائج التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة
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جدول(  :) 5نتائج التحليل اإلحصائي للمحاور الدراسة

شريف الشيخ
Statistics

املحور الثالث _H3

املحور الثاني _H2

املحور األولى _H1

43
0
4.1279
4.0000
4.00
.60840
3.00
5.00

43
0
4.1860
4.0000
4.00
.56719
3.00
5.00

43
0
4.3256
4.5000
4.50
.52194
3.50
5.00

البيان
Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

الجدول رقم ( ) 5يشير إلى ان نتائج التحليل اإلحصائي لكل محور من محاور الدراسة  ،حيث يوضح كل من االنحراف املعياري والوسط والوسيط
واملنوال حيث تشير النتائج إلى:
أن أغلب الردود كانت بين موافق وموافق بشدة ،حيث أظهر نتائج التحليل للمحاور الثالثة أن الوسط والوسيط واملنوال يتراوح من  4فيما أكثر ،
بانحراف معياري يتراوح فيما بين  0.52إلى  0.60تقريبا ،مما يدل على أن البيانات موزعه بشكل طبيعي وأن مفردات العينة تؤيد محاور الدراسة0

( مرفق نموذج االستبيان بمالحق الدراسة )0
جدول (  )6نتائج تحليل نسب الردود ملحاور الدراسة
محور الدراسة
املحور األول
املحور الثاني
املحور الثالث

موافق بشدة وموافق جدا( )4،5

موافق إلى حد ما ()3

غير موافق ()1،2

املجموع

%81.4

%18.60

%0

%100

%74.40

%25.60

%0

%100

%76.70

%23.30

%0

%100

من الجدول يتضح أن نسبة غير موافق للمحور األولى هي  ، %0موافق إلى حد ما  %18.6وموافق  %81.4مما يعنى أن أغلب مفردات العينة يؤيدون
أهمية املحور األول .كذلك يتضح أن نسبة غير موافق للمحور الثاني هي  ، %0موافق إلى حد ما  %25.6وموافق  %74.4مما يعنى أن أغلب مفردات العينة
يؤيدون أهمية املحور الثاني ،وأن نسبة غير موافق للمحور الثالث هي  ، %0موافق إلى حد ما  %23.3وموافق  %76.7مما يعنى أن أغلب مفردات العينة
يؤيدون أهمية املحور الثالث ( مرفق نموذج االستبيان بمالحق الدراسة )0
جدول ( ) 7نتائج تحليل  Reliability Statisticsملحاور الدراسة
املحور
األول

Cronbach's Alpha

N of Items

0.781
0.891
0.840

4
5
4

الثاني
الثالث

محاور الدراسة حيث أظهرت نتائج تحليل املحور األول أن معامل Cronbach's Alpha

من الجدول يتضح ان جميع األسئلة يعتمد عليها لتمثيل
 ، 0.78أما املحور الثاني فقد أظهرت النتائج أن املعامل يبلغ ، 0.819و املحور الثالث فقد بلغ  ، 0.84مما يعني قوة تمثيل األسئلة ملحاور الدراسة وهي
نتائج مقبولة إحصائيا حيث تشير هذه القيمة إلى أن االستبيان يتمتع باملصداقية والثبات الداخلي وإن العبارات التي وضعت تقيس ما وضعت لقياسه
ويمكن االعتماد عليها في هذه الدراسة إلجابة التساؤالت واختبار الفرضيات0
جدول رقم ( Descriptive Statistics :) 8
Std. Deviation
.54478
.62877
.70357
.66888
.73438
.74041
.73211
.70906
.64785
.74188
.84515
.62700
.65296

Mean
4.5814
4.4419
4.0698
4.0698
4.2791
4.1905
4.1860
4.2093
4.0930
4.2093
4.0000
4.1860
4.0465

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Minimum
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00

N
43
43
43
43
43
42
43
43
43
43
43
43
43
42

N.O of Q
H1Q1
H1Q2
H1Q3
H1Q4
H2Q1
H2Q2
H2Q3
H2Q4
H2Q5
H3Q1
H3Q2
H3Q3
H3Q4
)Valid N (listwise

104

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 95-111

دوراملراجعة الخارجية في تطويرمستوى األداء االستراتيجي للمنظمات -دراسة ميدانية

شريف الشيخ

من الجدول يتضح أن الوسيط للمحور األول يتراوح فيما بين  4.00إلى  ، 4.58بانحراف معياري يتراوح بين  0.544إلى  0.70تقريبا ،أيضا بالنسبة
للمحور الثاني يتراوح الوسيط فيما بين  4.09إلى  ، 4.27بانحراف معياري يتراوح بين  0.64إلى  0.74تقريبا ،كذلك الوسيط للمحور الثالث يتراوح فيما
بين  4.00إلى  ، 4.20بانحراف معياري يتراوح بين  0.62إلى  0.84تقريبا 0مما يعني ارتفاع تأييد مفردات الدراسة للمحاور املختلفة0
نتائج التحليل اإلحصائي للفرض األول " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين وجود فريق للمراجعة الخارجية (محاسبي ،إداري ،ومالي )
وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظات "
الجدول التالي يوضح تحليل نتائج اختبار الفرض األول:
جدول(  :)9معامل ارتباط سبيرمان  ،واختبارZ-

املتغيرات املستقلة
فريق عمل املراجعة
الخارجية (محاسبي ،إداري
 ،ومالي)

قيمة معامل
االرتباط البسيط
**0.715

املتغير التابع
مستوى األداء
االستراتيجي

قيمة Zاملحسوبة

p value

8.895

0.000

value

Zالجدولية1.96

التفسير
يوجد ارتباط
معنوي

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

حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين فريق عمل املراجعة ( ) 0.715وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة (  ) zاملحسوبة ( )8.895وهي
أكبر من القيمة الجدولية البالغة (  )1.96عند مستوى داللة اقل من (  ) 0.01وهذا يعنى وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين
وجود فريق للمراجعة الخارجية وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة 0
نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الثاني " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظمات وتطوير
مستوى األداء االستراتيجي للمنظات "
الجدول التالي يوضح تحليل نتائج اختبار الفرض الثاني:
جدول ( :)10معامل ارتباط سبيرمان  ،واختبارZ -

املتغيرات املستقلة
دراسة الوضع االستراتيجي
الحالي

املتغير التابع
مستوى األداء االستراتيجي

قيمة معامل االرتباط
البسيط
**0.740

قيمة Zاملحسوبة

p value

Z- value

10.727

0.000

1.96

الجدولية

التفسير
يوجد ارتباط
معنوي

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

حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين فريق عمل املراجعة ( ) **0.740وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة (  ) zاملحسوبة ( )10.727وهي
أكبر من القيمة الجدولية البالغة (  )1.96عند مستوى داللة اقل من (  ) 0.01وهذا يعنى وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين
دراسة الوضع االستراتيجي الحالي وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة0
نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الثالث " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن
طريق املراجع الخارجي ،وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظات "
والجدول التالي يوضح تحليل نتائج اختبار الفرض الثالث:
جدول ( :)11معامل ارتباط سبيرمان  ،واختبارZ-
املتغيرات املستقلة
اختيار أفضل البدائل عن
طريق اإلدارة ومتابعتها عن
طريق املراجع الخارجي

املتغير التابع
مستوى األداء االستراتيجي

قيمة معامل
االرتباط البسيط
**0.541

قيمة Zاملحسوبة

p value

Z- value

7.209

0.000

1.96

الجدولية

التفسير
يوجد ارتباط
معنوي

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

حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين فريق عمل املراجعة ( ) **0.541وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة (  ) zاملحسوبة ( )7.209وهي
أكبر من القيمة الجدولية البالغة ( )1.96عند مستوى داللة اقل من ( )0.01وهذا يعنى وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين
اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن طريق املراجع الخارجي وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة0
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الخالصة والنتائج:
من خالل الدراسة النظرية وامليدانية لدور املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات فإنه يمكن استخالص النتائج التالية:
• أن املراجعة الخارجية لها دور كبير في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات وذلك من خالل ما تقدمة من تقييم دوري ومستمر ملستوى
األداء الفعلي والحالي واقتراح الحلول املستقبلية لتحسين األداء االستراتيجي0
• أن هناك عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين وجود فريق للمراجعة الخارجية -في تخصصات مختلفة :محاسبية ،وإدارية ،ومالية -
وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة ،وهذا طبقا لنتائج الدراسة امليدانية والخاصة بالفرض األول من الدراسة0
• أن هناك عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظمة وتطوير مستوى األداء االستراتيجي
للمنظمة  ،وذلك طبقا لنتائج الدراسة امليدانية والخاصة بالفرض الثاني.
• أن هناك عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن طريق املراجع الخارجي وتطوير
مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة ،وذلك طبقا لنتائج الدراسة امليدانية والخاصة بالفرض الثالث0
الخالصة العامة  :لكي يتم تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات عن طريق املراجعة الخارجية يحتاج األمر إلى :
• وجود فريق عمل في تخصصات مختلفة بحيث يغطى كافة الجوانب للخطة االستراتيجية للمنظمة0
• دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظمة وتقييم مستوى األداء طبقا للخطة االستراتيجية املوضوعة من قبل اإلدارة العليا ووضع الحلول
واملقترحات الالزمة من قبل فريق العمل0
• اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن طريق املراجع الخارجي ،وهذا يتطلب من اإلدارة أوال أن تضع خطة استراتيجية مالئمة وقابلة
للتنفيذ ،ثم يأتي دور املراجعة الخارجية في مراجعة مستوى األداء االستراتيجي وتقييم للبيئة الداخلية والخارجية ووضع البدائل الالزمة لتحسين
وتطوير مستوى األداء0

توصيات البحث:
يوص ي الباحث بعمل أبحاث إضافية في مجال تأثير األداء االستراتيجية الحالي للمنظمة على أتعاب مراجع الحسابات ،كذلك تأثير مراجعة استراتيجيات
املنظمات على استقاللية مراجع الحسابات0
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Abstract: Strategic planning is the modern tool for achieving the aspiration of senior management, and for the
success of the strategic planning process to be achieved at the organization level, there must be a tool that
monitors, audits and measures the level of the organization's strategic performance, and the research seeks to
highlight the role of external auditing in developing the level of strategic performance of organizations through
the external auditor, Where the external review can represent one of the important tools for developing and
judging the organization's strategic performance, Where the researcher used a random sample in the field study
that includes academics in some Saudi universities and some companies that practice strategic planning through
questionnaires prepared and through theoretical and field study the research concluded:
- That there is a strong and significant correlation between the presence of an external audit team - in different
specialties: accounting, administrative, and financial - and developing the level of strategic performance of the
organization, and this is according to the results of the field study.
- There is a strong and significant correlation between the study of the organization’s current strategic position
and the development of the organization’s strategic performance level, according to the results of the field study.
- There is a strong and significant correlation between the choice of the best alternatives through management
and their follow-up through the external auditor and the development of the level of strategic performance of the
organization, according to the results of the field study.

Keywords: Strategic Planning; External auditing; Level of Strategic Performance.
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مالحق الدراسة
نموذج االستبيان :
بسم هللا الرحمن الرحيم
استمارة استبيان

األستاذ الدكتور ........................................ /املحترم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

هذا االستبيان خاص ببحث علمي بعنوان " دوراملراجعة الخارجية في تطويرمستوى األداء االستراتيجي للمنظمات – دراسة ميدانية
واملعلومات املقدمة تعتبر معلومات سرية ال يطلع عليها أحد وهي ألغراض البحث العلمي فقط 0
وإذ نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،،

ا
أوال  :معلومات شخصية:
االسم  ( :اختياري ) .........................................
النوع . ................................................... :
الدرجة العلمية................................................:
اسم الجامعة ................................................ :
اسم الكلية .........................................................:
التخصص ....................................................... :
سنوات الخبرة .................................................. :

ا
ملحوظة :مو افق جدا =  ، 5مو افق= ،4مو افق إلى حد ما =  ، 3غيرمو افق=  ، 2غيرمو افق باملرة= 1

ا
ثانيا  :معلومات البحث:
املحور األول  " :لتطوير مستوى األداء االستراتيجي عن طريق املراجعة الخارجية يجب توفر فريق عمل مؤهل في تخصصات محاسبية وإدارية ومالية " 0
م
السؤال
1
2
3
4

5

االختيارات
3

4

1

2

التخطيط االستراتيجي يعتبر أحد أهم الخيارات أمام اإلدارة لتطوير مستوى األداء االستراتيجي طويل األجل0
إعداد الخطة االستراتيجية يتطلب تضافر الجهود في عدة مجاالت منها :محاسبية  ،إدارية  ،ومالية وغيرها 0
تلعببب املراجعببة الخارجيببة (الت ببدقيق الخببارجي) دورا كبيبرا ف ببي تطببوير مسببتوى األداء االس ببتراتيجي للمنظمببات عببن طري ببق مراجعببة مسببتوى األداء الفعل ببي
واملتوقع0
يمكبن للمراجبع الخبارجي عنبد مراجعبة أو تبدقيق الخطبة االسبتراتيجية االسببتعانة بمتخصصبين فبي التخطبيط االسبتراتيجي للمسباعدة فبي إعبداد تقريببر
املراجعة وتقييم مستوى األداء الفعلي واملتوقع0

املحور الثاني " :لتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات يجب الحصول على  /ودراسة املعلومات الالزمة عن الوضع االستراتيجي الحالي عن طريق املراجع
الخارجي " 0
م

السؤال

5

تقيببيم مس ببتوى األداء االس ببتراتيجي ع ببن طري ببق املراج ببع الخ ببارجي يتطل ببب دراس ببة وتقي ببيم عنص ررر امل رروارد املتاح ررة والت ببي تتمث ببل ف ببي  :امل رروارد املالي ررة (م ببن
خ ببالل مراجعب ببة صب ببناديق التمويب ببل الحالي ببة واملسب ببتقبلية )  ،وامل رروارد البشر ررية ( ع ببن طريب ببق مراجعب ببة املب ببوارد البش ببرية املتاحب ببة والتغيب برات املتوقعب ببة ) ،
وامل رروارد املادي ررة ( عب ببن طريب ببق مراجعب ببة مرافب ببق اإلنتب بباج  ،والتسب ببويق ،واملب ببوارد املاديب ببة لتكنولوجيب ببا املعلومب ببات )  ،وامل رروارد غي ررر امللموس ررة ( مب ببن خب ببالل
الدراسة الشهرة والسمعة والعالمات التجارية وغيرها ) 0
تقي ببيم مس ببتوى األداء االس ببتراتيجي ع ببن طري ببق املراج ببع الخ ببارجي يتطل ببب دراس ببة وتقي ببيم عنص رررسلس ررلة القيم ررة وذل ببك م ببن خ ببالل  :دراس ببة األنش ررطة
األساسية( بداية من املور إنتهاءا باملستهلك وخدمة ما بعد البيع )  0واألنشطة الداعمة( كاإلدارة والتمويل والنواحي القانونية وغيرها ) 0
تقييم مستوى األداء االستراتيجي عن طريق املراجع الخارجي يتطلب دراسة وتقييم عنصرالكفاءة األساسية من خبالل :مراجعبة مبدى الوصبول إلبى
األسواق الجديدة ،مدى إرضاء العمالء  ،مدى إمكانية تقليد منتجات املنظمة عن طريق املنافسين0
تقيبيم مسبتوى األداء االسبتراتيجي عبن طريبق املراجبع الخبارجي يتطلبب دراسبة وتقيبيم عنصررتحليرل محفظرة االسرتثمار مبن خبالل مراجعبة كبل مبن:
مصادر تمويل املحفظة  ،تنوع املحفظة ،إدارة املحفظة ،املرونة في مكونات املحفظة0
تقي ببيم مس ببتوى األداء االس ببتراتيجي ع ببن طري ببق املراج ببع الخ ببارجي يتطل ببب دراس ببة وتقي ببيم عنص رررنق رراط الق رروة والض ررعف م ببن خ ببالل مراجع ببة وتقي ببيم
العناص ببر الس ببابقة والت ببي تش ببمل نت ببائج دراس ببة ك ببل م ببن :مراجع ببة امل رروارد املتاح ررة ،مراجع ببة سلس ررلة القيم ررة ،مراجع ببة الكف رراءة األساس ررية  ،مراجع ببة
محفظة االستثمار 0
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شريف الشيخ

املحور الثالث " :يتطلب تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة العليا مع متابعة التنفيذ عن طريق املراجع الخارجي "
م
10
11
12
13

السؤال

5

4

االختيارات
3

2

1

لتطوير مستوى األداء االستراتيجي يتطلب وضع البدائل واختيار األفضل من قبل اإلدارة باالستعانة باملتخصصين 0
لتطوير مستوى األداء االستراتيجي يتطلب املراجعة أو التدقيق الدوري من قبل املراجع الخارجي 0
تحتاج عملية مراجعة األداء االستراتيجي إلى تضافر الجهود فيما بين اإلدارة العليا ومراجع الحسابات الخارجي وأطراف اخرى ذات العالقة 0
تحتاج عملية مراجعة األداء االستراتيجي إلى تقديم تقارير دورية بنتائج التقييم عن طريق مراجع الحسابات الخارجي 0
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