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  : ملخص البحث

بـاط بـين المـراجعين      طول فترة االرت  استهدف البحث دراسة أثر     
على استقاللية المراجع الخـارجي مـن       الخارجيين وعمالئهم محل المراجعة     

. وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين في مكاتب المراجعة فـي ليبيـا           
 قُسم البحثُ إلى أربعة أجزاء رئيسة،       وألجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف،     
حث وهدفه وأهميته، في حين خُصص      حيث عرف في الجزء األول بمشكلة الب      

الجزء الثاني لبناء اإلطار النظري للبحث، أما الجزء الثالث فقد كُرس لعرض            
الجوانب المتعلقة بالدراسة الميدانية، وأخيراً تناول الجزء الرابع عرضاً ألهم          

   .النتائج التي تَّم الوصول إليها، باإلضافة إلى تقديم بعض التوصيات المقترحة
قد أظهرت النتائج المتحصل عليها من خالل تحليل البيانات تـأثر           و

استقاللية المراجع الخارجي بشكل كبير ببعض الحاالت المتعلقة بطول فتـرة           
استخدام بعض المراجعين ألساليب وإجراءات روتينية وبسيطة       : االرتباط مثل 

ـ           ب في عمليات المراجعة، وعدم قدرة بعض المراجعين على اكتشاف التالع
وفي الجانب اآلخر أظهرت النتائج عـدم تـأثر         . بنتائج األعمال المعلن عنها   

استمرارية العالقة التعاقديـة    : استقاللية المراجع ببعض الحاالت األخرى مثل     
بين المراجعين وعمالئهم لمدة ثالث سنوات متتالية، وعدم نـشؤ نـوع مـن              

بسبب طول   العميلةالتواطؤ بين المراجع وبين أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة
  .فترة االرتباط
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  : اإلطار العام للبحث-1

  : المقدمة: 1 -1
يعد مفهوم االستقاللية من أهم السمات التي يجب َأن تتـوافر فـي المراجـع                 

الخارجي لضمان ثقة مستخدمي التقارير المالية في التقرير الذي يصدره حول صـدق             
 اَألدب المحاسبي نقاش وجدل كبير حـول بعـض          وقد ُأثير في  . وعدالة القوائم المالية  

العوامل التي من الممكن َأن تؤثر في هذه االستقاللية وتؤدي ِإلى نشؤ احتماالت الشك              
والتساؤل لدى مستخدمي القوائم المالية حول مـدى نزاهـة وموضـوعية المراجـع              

 ِإلى فقدان الثقة    الخارجي َأثناء قيامه بعملية المراجعة، اَألمر الذي قد يؤدي في النهاية          
ويعد عامل طـول فتـرة ارتبـاط        . في عمل المراجعين وفي مهنة المراجعة بالكامل      

المراجعين الخارجيين بعمالئهم محل المراجعة من بين َأهم العوامل التي يعتقد بان لها             
تأثيراً كبيراً على نزاهة واستقاللية المراجعين، لذلك يهدف هذا البحث إلـى التعـرف              

تأثر استقاللية المراجع الخارجي بطول فترة ارتباطه بعمالء المراجعة فـي        على مدى   
  .البيئة الليبية

حيـث  . ولضمان تحقيق هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى أربعة أجزاء رئيسة            
خُصّص الجزء األول لتوضيح اإلطار العام للبحث، في حين اهتم الجزء الثاني ببنـاء              

لجزء الثالث فقد تناول عرض وشرح الجوانب المتعلقـة         اإلطار النظري للبحث، َأما ا    
بالدراسة الميدانية للبحث، وأخيرا خُصص الجزء الرابع لعـرض النتـائج التـي تـم           

.                                                              التوصل إليها والتوصيات المقترحة بهذا الشأن
 : مشكلة البحث: 2 -1

ما شهدته البيئة العالمية للمال واَألعمال في اَألونة األخيرة من انتشار           نتيجة ل   
للمشاكل والفضائح المالية للعديد من الشركات والمؤسسات االقتصادية الكبرى التـي           

 Enron, WorledCom, and(شـركات  : أدت إلى فشل وانهيار بعض منها مثـل 
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Sunbeam (  في أمريكيا، وشـركة)Independent Insurance (   ،فـي بريطانيـا
في استراليا وغيرها من الشركات فـي العديـد مـن    ) HIH and OneTel(وشركة 

، تعرضت مهنـة المراجعـة   )Wines, 2006; Oberleitrer, 2017(الدول األخرى
الخارجية بشكل عام واستقاللية المراجع الخارجي بشكل خـاص إلـى العديـد مـن               

لـذلك  . طراف المهتمة بعملية المراجعة كافةً    التساؤالت واالنتقادات القوية بواسطة األ    
قامت المنظمات المهنية والحكومية ذات العالقة بمهنة المراجعة بإصدار العديـد مـن            
القوانين والضوابط الهادفة إلى المحافظة على اسـتقاللية المراجـع والعمـل علـى              

بـإجراء  تدعيمها، باإلضافة إلى ذلك قام العديد من المتخصصين في مجال المراجعة            
الدراسات واألبحاث للتعرف على مدى تأثر استقاللية المراجع الخارجي بالعديد مـن            
العوامل، ومن بين العوامل التي حازت على اهتمام كبير من قبل الباحثين والدارسـين      
في العديد من الدول، عامل طول فترة االرتباط بين المراجعين الخارجيين وعمالئهـم             

ى االستقاللية، غير انه من المالحظ أن معظم تلك الدراسـات     محل المراجعة وأثره عل   
بريطانيا وأمريكا وكندا في حين لم ينـل موضـوع          : قد تمت في البلدان المتقدمة مثل     

  .استقاللية المراجع الخارجي االهتمام الكافي في البلدان النامية مثل ليبيا
لمتحصل عليها من ونظراً لالختالف والتعارض فيما بين العديد من النتائج ا  

تلك الدراسات نتيجة الختالف الفترات الزمنية والظروف البيئية واالقتصادية والثقافية 
للبلدان التي أجريت بها تلك الدراسات، ولما شهدته البيئة الليبية في السنوات السابقة 
من تغيرات اقتصادية تمثلت في زيادة واتساع قاعدة الملكية الخاصة وظهور العديد 

 الشركات وتشجيع االستثمار المحلي واَألجنبي وِإنشاء سوق األوراق المالية من
وغيرها من األمور، يرى الباحث ضرورة دراسة عامل طول فترة االرتباط بين 
المراجعين الخارجيين وعمالئهم محل المراجعة وَأثره على االستقاللية بهدف 

  .الحصول على أدلة عملية في البيئة الليبية
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   :أهداف البحث: 3 -1
يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى توفير أدلة عملية متعلقة بموضوع التأثير              

المحتمل لطول فترة االرتباط بين المراجعين الخارجيين وعمالئهم محـل المراجعـة            
على استقاللية المراجعين في البيئة الليبية وذلك من خالل تحقيق األهـداف الفرعيـة              

  : التالية
ى ما ُأثير في األدب المحاسبي المتعلق بالمراجعة من آراء وأفكار التعرف عل -1

حول التأثير المحتمل لطول فترة االرتباط بين المراجعين الخارجيين وعمالئهم محل 
  .المراجعة على استقاللية المراجعين

التعرف على جهود المنظمات المهنية والحكومية فيما يتعلق بإصداراتها بشأن  -2
 المحتمل لطول فترة لقواعد الهادفة إلى الحد من التأثير السلبي القوانين وا

دراسة مدى تأثر استقاللية المراجعين الخارجيين في البيئة الليبية بطول فترة  -3
االرتباط بين المراجعين الخارجيين وعمالئهم محل المراجعة من وجهة نظر 

 .  المراجعين الخارجيين أنفسهم

  : أهمية البحث: 4 -1
لطول فترة نبع أهمية البحث من كونه يتناول دراسة التأثير المحتمل ت  

االرتباط بين المراجعين الخارجيين وعمالئهم محل المراجعة على استقاللية 
، لما لهذه االستقاللية من أثر عظيم في إضفاء الثقة على مصداقية القوائم المراجعين

ية المراجع الخارجي بشكل المالية للوحدات االقتصادية، وعلى نزاهة وموضوع
.                                                                                      خاص، ومهنة المراجعة بشكل عام

   :تساؤالت البحث: 1 -5
  :في ضوء طبيعة المشكلة وَأهداف البحث تَّم صياغة التساؤالت اآلتية  
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مراجعين الخارجيين بعمالئهم محل المراجعة إلى يؤدي طول فترة ارتباط ال هل -1
  التأثير على استقاللية المراجعين؟

بطول فترة ارتباط المراجعين الخـارجيين بعمالئهـم محـل     ما الحاالت ذات العالقة - 2
  المراجعة التي يعتقد المشاركون في الدراسة بَأن لها تأثير كبير على استقاللية المراجعين؟

ف جوهري كبير بين آراء المشاركين في الدراسة حول مدى تأثر هل يوجد اختال -3
  بعمالء المراجعة؟ استقاللية المراجعين بطول فترة ارتباطهم

   :منهجية البحث: 1 -6
  : قُسمتُ المنهجية المتبعة في هذا البحث ِإلى قسمين رئيسين وذلك على النحو اآلتي  

هج االستقرائي التحليلي لتكوين اإلطار اعتمد هذا الجانب على المن: الجانب النظري -
النظري للبحث من خالل عرض وتحليل ما ورد في اَألدب المحاسبي المتعلق بمجال 
المراجعة من كتب ودوريات وَأبحاث متعلقة بالمشكلة موضوع البحث، باإلضافة إلى 
عرض وتحليل بعض القواعد والمواد الصادرة عن المنظمات المهنية والرسمية في 

  .ض الدول ذات العالقة بموضوع البحثبع
اعتمد هذا الجانب على المنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام : الجانب العملي -

لجمع البيانات والمعلومات الالزمة للدراسة ) Survey method(أسلوب المسح 
أداة رئيسة لهذا ) Questionnaire(الميدانية وقد تَّم استخدام صحف االستبانة 

رض، كذلك تم استخدام بعض األساليب والطرق اإلحصائية في وصف وتحليل الغ
  ). SPSS(البيانات من خالل استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  :حدود البحث: 1 -7
  : يتقيد البحث بالحدود التالية  

م محل التعرف على َأثر عامل طول فترة ارتباط المراجعين الخارجيين بعمالئه -1
المراجعة على االستقاللية دون التطرق إلى العوامل األخرى التي يعتقد بَأن لها تأثيراً 

  . حجم مكتب المراجعة والخدمات االستشارية: محتمالً على االستقاللية مثل
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التعرف على َأثر عامل طول فترة ارتباط المراجعين الخارجيين بعمالئهم محل  -2
المراجعين الخارجيين بمكاتب المراجعة دون غيرهم من المراجعة على استقاللية 

  . المراجعين العاملين باألجهزة الحكومية
التعرف على َأثر عامل طول فترة ارتباط المراجعين الخارجيين بعمالئهم محل  -3

المراجعة على استقاللية المراجعين من وجهة نظر المراجعين الخارجيين أنفسهم دون 
نظر المتعلقة بأطراف أخرى مثل المراجعين بجهاز الرقابة أو التعرف على وجهات ال

  . مدراء االئتمان بالمصارف التجارية
  :  اإلطار النظري للبحث-2

أثارت استمرارية العالقة التعاقدية بين المراجعين الخارجيين وعمالئهم محل           
رسـمية  المراجعة وأثرها على استقاللية المراجعين، اهتمام العديـد مـن الهيئـات ال            

 وقد نتج عن هذا االهتمام الكثير مـن وجهـات           ،والمهنية والباحثين في مختلف الدول    
 ،النظر والدراسات التي ناقشت وحللت اآلثار المحتملة لهذه العالقة على االسـتقاللية           

المتعلقـة  ) العمليـة (وسيتم عرض اآلراء واألفكار النظرية ونتائج الدراسات الميدانية         
  :   للسياق اآلتيبهذا الموضوع وفقا

  :اآلراء المستندة على األفكار النظرية: 1 -2
يعتقد في األدب المحاسبي المتعلق بمجال المراجعة، بَأن لطول فترة االرتباط             

بين المراجع الخارجي وعمالئه محل المراجعة، تأثيراً كبيراً على استقاللية المراجعين           
من الممكن َأن يؤدي طـول فتـرة    حيث  (Abu Bakar et al, 2005) .الخارجيين

ارتباط المراجعين بعمالئهم إلى نشؤ عالقة حميمة وقوية بين المراجعين الخـارجيين            
وبين أعضاء مجالس اإلدارة بهذه الشركات، األمر الذي قد يؤثر سلبيا على اسـتقاللية    

ـ . المراجعين، ويقلل من جودة عملية المراجعة، وإمكانية االعتماد على نتائجهـا          ذلك ل
في اآلونة األخيرة إلى عدم تمكـن   َأن هذا النوع من العالقات، قد أدىبيرى بعضهم 
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المراجعين الخارجيين من إجراء الفحوصات واالختبارات الالزمة المتعلقة بعمليـات          
تلـك   المراجعة للعديد من الشركات بشكل حيادي، مما َأدى ِإلى فـشل العديـد مـن   

 ,Abu Bakar et al, 2005; Gates et al, 2007, Jackson et al)الـشركات 

2008; Carren, 2013; Oberleitrer, 2017). 
إلى َأنMautz and Sharaf (1961)،  وقد أشار منذ سنوات عديدة كل من  

الخطر على استقاللية المراجع الخارجي ينشأ في كثير من الحاالت بـشكل بطـيء،              
ة وموضوعية المراجع الخارجي َأثناء     ومتواصل مما يؤدي إلى ِإضعاف وتالشي نزاه      

 الرأي، عندما َأشار ِإلـى إمكانيـة    هذا Shockley (1982)َأيد: وبالمثل. قيامه بعمله
استخدام مكاتب المراجعة ألساليب وإجراءات روتينية، وبسيطة، عند قيامها بعمليـات           

 من ابتكـار  المراجعة الخارجية لعمالئهم الذين تربطهم بهم عالقات مهنية طويلة، بدال       
وباإلضافة إلـى   . أساليب فنية جديدة وحديثة، نتيجة للثقة المكتسبة مسبقا تجاه العمالء         

بإمكانية فقدان المراجع الخارجي لنزاهتـه المهنيـة،    Shockley (1982)ذلك، أكد 
 بـسبب  نتيجة لتكون عالقة صداقة قوية تربطه بأعضاء مجالس اإلدارة بتلك الشركات  

  .ط مع هوالك العمالءطول فترة االرتبا
بأنه قد يتولد لدى المراجـع الخـارجي   Flint (1988)وفي نفس السياق، ذكر  

الذي يستمر لفترات طويلة في مراجعة حسابات نفس العميل، نوع من العالقة الحميمة             
. أو الوالء تجاه ذلك العميل إلى درجة قد تؤدي إلى تهديد استقاللية المراجع الخارجي             

 على َأنَّه في بعض الحاالت Petty and Cuganesan (1996) أكد عالوة على ذلك،
النادرة قد ينتج عن استمرارية العالقة التعاقدية بين المراجع الخارجي وعمالئه وجود            
نوع من التآمر أو التواطؤ بين الطرفين مما يسبب في القضاء على عملية المراجعـة               

  .برمتها
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هنية والرسمية المختصة بتنظـيم مهنـة        معظم المنظمات الم  َأن  لذلك نالحظ     
المراجعة الخارجية على الحسابات، قد أشارت إلى التأثير المحتمل الستمرارية مكاتب           
المراجعة في مراجعة حسابات نفس العمالء وخطورتـه علـى اسـتقاللية المراجـع              
الخارجي، وأفردت لهذا الخصوص العديد من القواعد والشروط ألجل الحد من هـذا             

أشار مجمع  : فعلى سبيل المثال   ،أثير على موضوعية  واستقاللية المراجع الخارجي      الت
  في تـصريحه    ICAEW (1997)المحاسبين والمراجعين القانونيين بإنجلترا وويلز 

The Guide to Professional Ethics Statement (GPES 1.201, Para 

الرتباط بين المراجعين وعمالئهـم مـن    إلى َأنَّه غالباً ما يتّم تفسير طول فترة ا (2.5
لـذلك أوصـى    . قبل العامة على انه تهديد حقيقي الستقاللية المراجعين الخـارجيين         

المجمع بضرورة تجنب المراجعين الخارجيين للحاالت والمواقف التي ينتج عنها نوع           
العميلـة  من الثقة الزائدة تجاه أعضاء مجالس اإلدارة، أو المدراء التنفيذيين بالشركات            

محل المراجعة، مما يدفع أعضاء فريق عملية المراجعة في كثير من األحيـان إلـى               
  . التعاطف مع اهتمامات عمالئهم

 the Metcalf Committeeوفي الواليات المتحدة األمريكية عدتَ لجنـة    

1976) (  استمرارية المراجع مع نفس العميل لفترات طويلة تمثل خطـرا حقيقيـا            َأن
) التـدوير (الستقاللية، لدرجة َأن اللجنة قد َأوصتْ بـضرورة َأن يـتم التغييـر            على ا 

ويعتقد . لمكاتب المراجعة بعد فترة زمنية محددة) mandatory rotation(اِإلجباري 
 بَأنَّه سيؤدي إلى التقليل مـن       -اِإلحالل أو التغيير اِإلجباري     -المؤيدون لهذا اِإلجراء    
صادية بين المراجعين وبين عمالئهم محل المراجعة، وبالتالي        العالقات والروابط االقت  

معرفـة  َأن  بمعنى  . التقليل من إمكانية إصدار المراجعين آلراء متحيزة تجاه عمالئهم        
المراجع الخارجي لمحدودية الفترة التي تربطه بعميل معين والعائد االقتصادي النـاتج     
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ر مراجعة متحيـز لمـصلحة ذلـك        عن ذلك سيؤدى إلى عدم المجازفة بإصدار تقري       
  .(Gates et al, 2007)العميل 

) تزيد(استقاللية المراجع الخارجي تتأثر إيجابياً      َأن  وفي المقابل، يعد بعضهم       
فعلى . نتيجة لطول فترة االرتباط بين المراجعين الخارجيين وعمالئهم محل المراجعة         

قلة المعرفة والدراية لحسابات َأن ى  إلGul, et al (2007)أشار كل من: سبيل المثال
وأنظمة العمالء محل المراجعة من قبل المراجعين الخارجيين، نتيجـة لقـصر فتـرة     
االرتباط، قد تعطي ميزة للمدراء بتلك الشركات إلمكانية التالعـب بنتـائج اَألعمـال      

مـا يهـتم     بَأنَّـه غالبـاً   Gul, et al (2007)باإلضافة إلى ذلك، يعتقد . المعلن عنها
المراجعون الخارجيون ذوو فترات االرتباط الطويلة  مع عمالئهم بالمحافظـة علـى             
سمعتهم المهنية، بعكس المراجعين الذين تقل فترة ارتباطهم بعمالئهم والـذين يرتكـز       

 the Cohenوفي الـسياق نفـسه، َأكـدت لجنـة     . جل اهتمامهم على العائد المادي

Commission (1978) (عملية التغيير اإلجباري في أمريكا على َأن )mandatory 

rotation (           للمراجعين بعد فترة زمنية محددة سوف تؤدي إلى ارتفاع األتعاب المالية
  .المطلوبة لعملية المراجعة من قبل المراجعين

لذلك يعتقد المعارضون لعملية التغيير اإلجباري بَأن التكلفة المترتبة عن هذه             
درجة كبيرة العوائد أو الفوائد المتوقع الحصول عليهـا مـن وراءهـا،       العملية تفوق ب  

باإلضافة إلى فقدان المراجع الحالي للخبرة والمعرفة التي اكتسبها نتيجة لطول فتـرة             
 ;Arel, et al 2005)ارتباطه بنفس العميل في حالة تم تغييره بمراجع خارجي جديد 

Mohamed & Albkeh, 2016) .د المحاسـبين األوربـي   وقد شاطر االتحا)the 

European Federation of Accountants (2002) (  هذا الرأي عندما أشار إلـى
َأن عملية التغيير اإلجباري للمراجعين سوف تؤدي إلى فقدان المـراجعين للخبـرات             
المتراكمة التي تكونت نتيجة لطول فترة االرتباط باإلضافة إلى احتمال زيادة المخاطر            
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ة على عملية المراجعة الجديدة في الـسنوات األولـي بعـد عمليـة التغييـر                المترتب
  . اإلجباري
 the(وعلى الرغم من ذلك، طالبت لجنة ممارسات المراجعة في بريطانيـا    

Auditing Practices Board (APB, 2004) (   بضرورة تغيير أعـضاء فريـق
عضاء الرئيسيين كل سبعة    المراجعة العاديين كل خمسة سنوات، على أن يتم تغيير األ         

فـي  )the Sarbanes-Oxley Act 2002(وبنفس الشروط طالـب قـانون   . سنوات
أمريكا بضرورة تغيير المراجعين الخارجيين الـذين يقومـون بمراجعـة الـشركات             

وبالمثل طالب القـانون    . كل خمس سنوات  ) SEC(المدرجة في سوق األوراق المالية      
راجعة للشركات المساهمة التي يقوم بها مكتب المراجعة        السعودي بأن ال تزيد مدة الم     

عن خمس سنوات متصلة مع ضرورة انقضاء فترة سنتين قبل معاودة مراجعتها مـن              
أما في ايطاليا، فقد نص القانون على عدم الجواز لالسـتمرار فـي           . قبل نفس المكتب  

ة التجديد لمرة واحـدة     عملية المراجعة لعميل معين ألكثر من ثالثة سنوات، مع ِإمكاني         
  (Stevenson, 2002).فقط

َأما على المستوى المحلي، فِإن قضية التغيير اإلجباري للمراجعين الخارجيين            
من عدمه، لم يتم اإلشارة ِإليها، سواء بـشكل صـريح أو ضـمني، فـي القـوانين                  

ه، والقانون   وتعديالت 1953القانون التجاري لسنة    : والتشريعات الصادرة في ليبيا، مثل    
  .  المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة116رقم 
      :)العملية(اآلراء المستندة على نتائج الدراسات الميدانية : 2 -2

لقد استقطب موضوع التأثير المحتمل لطول فترة ارتباط المراجع الخـارجي             
ن في الكثيـر    بعمالئه محل المراجعة على استقاللية المراجع، اهتمام العديد من الباحثي         

 استقـصى : فعلى سـبيل المثـال  . من الدول، ونال قسطاً كبيراً من الدراسة والتحليل

Schleifer and Shockley (1990)   آراء كل من المراجعين الخارجيين، ومدراء
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االئتمان بالمصارف التجارية، في أمريكيا حول مجموعة مـن اإلجـراءات الـواردة             
. ، والهادفة إلى تعزيز استقاللية المراجع الخارجي      1978بتقرير لجنة كوهين في سنة      

وقد كان موضوع التغيير اإلجباري للمراجعين الخارجيين بعد فترة زمنية محددة، من            
مـن   % 72وقد أظهـرت نتـائج هـذه الدراسـة َأن           . بين تلك السياسات المقترحة   

الخارجيين سـيؤدي   المشاركين في الدراسة يعتقدون بَأن التغيير اإلجباري للمراجعين         
  .إلى تعزيز وتقوية استقالليتهم بشكل كبير

 Hussey and Lan (2001)وفي دراسة مشابه في بريطانيا، قام كل مـن    
 مدير، حول موضوع التغييـر      300بدراسة آراء عينة من المدراء الماليين مكونة من         

ن خالل تحليل   وقد َأظهرت النتائج المتحصل عليها م     . اإلجباري للمراجعين الخارجيين  
البيانات الواردة بصحيفة االستبيان، اعتقاد َأغلب المشاركين بالتأثير االيجـابي علـى            

  . استقالليتهم للمراجعين الخارجيين نتيجة للتغيير اإلجباري
 باسـتخدام َأسـلوب   Hudaib (2003)وفي المملكة العربية السعودية، قـام    

ن الخـارجيين، ومـستخدمي القـوائم    المقابلة الشخصية للتعرف على أراء المـراجعي  
لها تأثيراً على االستقاللية، بمـا فيهـا   بَأن  المالية، حول العديد من العوامل التي يعتقد        

وقـد َأظهـرت    . عامل طول فترة االرتباط بين المراجعين وعمالئهم محل المراجعة        
رة االرتبـاط   طول فت بَأن  النتائج المتحصل عليها اعتقاد معظم المشتركين في الدراسة         

بين المراجعين وعمالئهم تعد من بين العوامل التي تهدد االسـتقاللية وتـؤدي إلـى               
 مـدى  Tahinakis and Nicolaou (2004)وفي اليونان، اختبر كل من . إضعافها

تأثر استقاللية المراجع الخارجي من وجهة نظر كل مـن المـراجعين الخـارجيين،              
لين الماليين بأربعة عوامل رئيسة من بينها عامل        ومدراء االئتمان بالمصارف، والمحل   

اقل من ثالث   : االستمرارية، وقد حددت الدراسة فترت االستمرارية في مستويين هما        
وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها اعتقاد َأغلـب        . سنوات، وأكثر من ثالث سنوات    
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ـ             ة لعامـل   المشاركين بوجود تأثير سلبي على اسـتقاللية المراجـع الخـارجي نتيج
  . االستمرارية ألكثر من ثالث سنوات

 في ماليزيا، باسـتطالع آراء  Abu Bakar et al (2005)كذلك قام كلٌّ من   
مدراء االئتمان حول التأثير المحتمل على استقاللية المراجع الخارجي فيما يتعلق بستة            

وقـد  . ئهمعوامل بما فيها عامل طول فترة االرتباط بين المراجعين الخارجيين وعمال          
من المشاركين في الدراسـة يعتقـدون بـان     % 91تبين من خالل النتائج، َأن حولي    

وفـي بربـادوزا، َأجـرى كـلٌّ        . لطول فترة االرتباط تأثيراً سلبياً على االسـتقاللية       
دراسة حول مدى إدراك مجموعة من الفئـات المهتمـة   (Alleyne et al, 2006)من

تمل لعدد من العوامل على استقاللية المراجع الخـارجي،         بعملية المراجعة للتأثير المح   
وقد كان من بين هذه العوامل عامل االستمرارية، وقد بينت نتائج هذه الدراسة اعتقاد              
معظم المشاركين بوجود تأثير سـلبي لالسـتمرارية علـى اسـتقاللية المـراجعين              

  .الخارجيين
موعة مـن العوامـل    في كينيا بدراسة أثر مج(Omondi, 2016)كذلك قام   

على استقاللية المراجع الخارجي وقد كان من بينهـا عامـل اسـتمرارية المراجـع               
الخارجي في مراجعة الشركات العميلة لفترات طويلة، وقد بينت نتائج هذه الدراسـة             
            وجود عالقة جوهرية بين االستمرارية وبين استقاللية المراجع وقد استنتج الباحث َأن

لبياً على استقاللية المراجع نتيجة الستمرار يته في مراجعة نفس العميل           هناك تأثيراً س  
 بدراسة مـا إذا كانـت       (Oberleitrer,2017)َأما في السويد فقد قام      . لفترات طويلة 

سياسة التغيير اإلجباري للمراجعين تؤدي إلى تقوية وتعزيز جودة المراجعـة نتيجـة             
ن جدد، َأم َأنها تؤدي إلى إضعافها بسبب قلة         لجلب أفكار وآراء جديدة بواسطة مراجعي     

المعرفة والخبرة لدى المراجعين الجدد فيما يتعلق بنشاط عمالئهم محل المراجعة، وقد            
أظهرت النتائج المتحصل عليها َأن َأغلب المشاركين في الدراسة قـد أيـدوا سياسـة               



µîuŠb©a@µÈua‹¾a@òîÛýÔn�a@óÜÇ@ÂbjmŠüa@ñ�Ï@Þì�@‹qc@ @

†@N@ÒìèÜ¾a@�“jÛa@áîØ¨a‡jÇ  

 169

 علـى جـودة عمليـة       التغيير اإلجباري للمراجعين نتيجة لألثر اإليجابي الذي تتركه       
  . المراجعة
بدراسة العوامل المؤثرة علـى     ) 2007َأبوالقمصان،  (وفي الوطن العربي قام       

استقاللية المراجع الخارجي التي من الممكن َأن تؤثر على مصداقية البيانات الماليـة             
من وجهة نظر المراجعين الخارجيين في قطاع غزة في فلسطين، وقد كـان عامـل               

ترة االرتباط لمدة تزيد عن خمس سنوات من بين العوامـل التـي تـم               امتداد طول ف  
دراستها، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود أثر سلبي على اسـتقاللية المراجـع               

َأبـورواش،  (الخارجي عند زيادة مدة التعاقد ألكثر من خمس سـنوات، كـذلك قـام               
جودة عملية المراجعة   بدراسة َأثر عامل معدل دوران المراجع الخارجي على         ) 2013

في قطاع غزة وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة سلبية بـين طـول فتـرة ارتبـاط         
كـذلك فـي    . المراجع الخارجي وعمالئه محل المراجعة وبين جودة عملية المراجعة        

بدراسة العالقة بين عوامل تغيير المراجع      ) 2015على وصالح،   (السودان قام كٌل من     
حوكمة الشركات العاملة في السودان مـن وجهـة نظـر           الخارجي ودوره في إطار     

المراجعين الخارجيين، وقد بينت هذه الدراسة َأن هناك عالقة مباشرة بـين عـاملي               
تغيير المراجع الخارجي ودوره في حوكمة الشركات وأوصـى الباحثـان بـضرورة            

يـة جـودة    االهتمام بالتغيير الدوري لمكاتب المراجعة في السودان لضمان زيادة فاعل         
  . المراجعة الخارجية

وعلى الرغم من إشارة معظم نتائج الدراسات السابقة إلـى التـأثير الـسلبي                
لطول فترة ارتباط المراجع مع عمالئه محل المراجعة على استقالليته، إالَّ أن هنـاك              
بعض الدراسات األخرى التي توصلت إلى نتائج مخالفة فيما يتعلق بهذا الشأن، فعلـى       

 فـي الواليـات   St. Pier and Anderson (1984)أجري كل مـن  : المثالسبيل 
المتحدة األمريكية دراسة حول األنشطة والقرارات والظروف التي َأدت إلـى وجـود             



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @†‡ÈÛa@‹“Ç@ïãbrÛa@O@�à�í†2018@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 170

وقد تناولـت   . حاالت تعارض في المصالح بين المراجعين وعمالئهم محل المراجعة        
ـ     334الدراسة تحليل ما يقارب من       ام بَأنَّـه كـان بـسبب        خطاء، اعتقد المدعي الع

 إلى سنة   1960 قضية مرفوعة إلى المحاكم في الفترة ما بين سنة           192المراجعين في   
، وقد تم اختبار وتحليل كل قضية على انفراد لمعرفة العوامل التـي أدت إلـى          1973

من القضايا المرفوعة كان     % 30وقد تبين من خالل التحليل َأن حوالي        . تلك المشاكل 
رئيس من ورائها هو قصر فترة ارتباط المراجع بالعميل محل المراجعة ألقل            السبب ال 

من ثالث سنوات، لذلك استنتج القائمون بهذه الدراسة َأن مخـاطر المراجعـة تـزداد         
 Geiger andكذلك قام كل مـن  . بدرجة كبيرة في السنوات األولى لعملية المراجعة

Raghunandan (2002)ستمرارية المراجع الخـارجي وبـين    العالقة بين ا بدراسة
وقد تضمنت هذه الدراسة تحليـل البيانـات        . فشله في إعطاء تقارير مراجعة صحيحة     

المتعلقة بالقوائم المالية وتقارير المراجع الخارجي وفترات االرتباط بين المـراجعين           
ي  شركة تعاني من مشاكل مالية في الواليات المتحدة األمريكية ف          177والعمالء لــ   

وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها من هـذه        .1998 وسنة   1996الفترة ما بين سنة     
الدراسة بوجود عالقة ايجابية بين طول فترة االرتباط وبين عدم تعـرض الـشركات              

باإلضافة إلى ذلك، استنتج الباحثون     . لمشاكل مالية يمكن َأن تؤدي إلى إعالن ِإفالسها       
حدوث األخطاء التي يمكن َأن تتضمنها تقارير المراجعة فـي          َأن هناك احتماالً كبيراً ل    

  .السنوات األولى لعملية المراجعة
وباالعتماد على البيانات المتعلقة باالنكماش االقتصادي الذي حدث بين سـنة             
 دراسـة لمعرفـة   Ghosh and Moon (2005)، أجري كل من 2000وسنة 1990

ارجي بعمالئه على جودة عملية المراجعـة       مدى تأثير طول فترة ارتباط المراجع الخ      
وقد . من وجهة نظر كل من المستثمرين والمحللين الماليين ووكاالت التثمين المستقلة          

هناك ثقة كبيرة في القوائم المالية للشركات ذات العالقـة          َأن  بينت نتائج هذه الدراسة     
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أشارت الدراسـة إلـى     التعاقدية الطويلة بمراجعيها الخارجيين، وباإلضافة إلى ذلك،        
إمكانية زيادة التكاليف بالنسبة للمتعاملين في األسواق المالية نتيجـة لتطبيـق فكـرة              

  . التغيير اإلجباري وتحديد مدة زمنية معينة للعالقة التعاقدية
بدراسة أثر مجموعة (Almalhuf,2014) أما على المستوى المحلي فقد قام   

محاسبي بَأن لها تأثيراً على اسـتقاللية المراجـع         من العوامل التي يعتقد في األدب ال      
الخارجي من وجهة نظر كل من المراجعين الخارجيين، ومراجعي جهاز المراجعـة            

وكـان مـن بـين تلـك        . المالية، ومراجعي الضرائب، ومدراء االئتمان بالمصارف     
 عامل طول فترة ارتباط المراجع الخارجي بعمالئه محل المراجعـة، وقـد           : العوامل

أظهرت نتائج هذه الدراسة َأن استقاللية المراجع الخارجي تتأثر بشكل كبيـر نتيجـة              
  لطول فترة االرتباط

نالحظ مما سبق احتواء الدراسات السابقة، علـى َأدلـة وإثباتـات مختلفـة                
ومتناقضة في بعض اَألحيان، حول التأثير المحتمل لطول فتـرة ارتبـاط المراجـع              

حيث يعتقد الكثيرون َأن طول فترة      .  المراجعة على االستقاللية   الخارجي بعمالئه محل  
ارتباط المراجع الخارجي بعمالئه محل المراجعة قد تؤدي إلى تكون أو نشؤ عالقـة              
قوية وحميمة بين المراجع وبين عمالئه والتي من الممكن َأن تـؤثر عكـسيا علـى                

لـذلك تـم   . إمكانية االعتماد عليها  االستقاللية، وتقلل من جودة عملية المراجعة، ومن        
اقتراح فكرة التغيير اإلجباري للمراجعين بعد مرور فترة زمنية محددة كحـل لهـذه              

 .                                                                      المشكلة

وفي الجانب المقابل يعتقد بعضهم َأن التكاليف المترتبة على تطبيـق فكـرة               
التغيير اإلجباري للمراجعين، تفوق المنافع التي يمكن الحصول عليها، باإلضافة إلـى            
التضحية بالخبرة والمعرفة المكتسبة بمرور الوقت والتي تساعد في زيادة جودة عملية            

كذلك يرى َأصحاب هذا الرأي     . المراجعة في حالة القيام بالتغيير اإلجباري للمراجعين      
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لمتعلقة بتقارير المراجعة وباستقاللية المراجع الخـارجي تظهـر         َأن َأغلب المشاكل ا   
وبالتالي يعتقد أصـحاب    . خالل السنوات اَألولى للعالقة التعاقدية بين المراجع وعميله       

هذا الرأي َأن فكرة التغيير اإلجباري للمراجعين الخارجيين بعد مرور فتـرة زمنيـة              
لمتقدمة التي تتمتع بوجود عـدد كبيـر مـن      محددة للعالقة التعاقدية قد تناسب الدول ا      

المراجعين المؤهلين كحل لدعم الثقة في عملية المراجعة الخارجية على الحـسابات،            
، غير مناسبة في الدول التي تعاني مـن         )التغيير اإلجباري (في حين تُعد هذه السياسة      

ذات الجـودة   نقص في المراجعين المؤهلين القادرين على القيام بعمليات المراجعـة           
 .                العالية

  : الدراسة الميدانية وتحليل البيانات-3
يعرض هذا الجزء من البحث المراحل والخطوات المتعلقة بالدراسة الميدانية   

:                                                                           وتحليل البيانات وذلك على النحو اآلتي
   :منهجية الدراسة الميدانية: 1 -3

تضمنت عملية تحديد وتجميع البيانات الالزمـة لتحقيـق َأهـداف الدراسـة               
  : الخطوات اآلتية

 :مجتمع الدراسة: 1 -1 -3
اقتصر مجتمع الدراسة على فئة المراجعين الخـارجيين العـاملين بمكاتـب              

ذين يبلغ عددهم حسب سجالت نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين في          والالمراجعة  
وقـد   مراجع قانوني موزعين على مختلف المناطق فـي ليبيـا،            1500ليبيا حوالي   

اعتمدت عملية اختيار عينة البحث على المراجعين العاملين في منطقة طرابلس فقـط             
 الميدانية لمقار عملهم، وقد بلـغ       والذين أمكن الوصول إليهم مباشرة من خالل الزيارة       

ومن بين إجمالي صحف االسـتبيان الموزعـة علـى          . )مراجع خارجي  90( عددهم
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 صالحة للتحليل، وبـذلك     ) صحيفة 63(المشاركين في الدراسة، تم الحصول على عدد        
  %).                       70(بلغت نسبة الردود 

  :وسيلة جمع البيانات: 2 -1 -3
مـن  ) Questionnaire(ظر الكثيرين تعد صـحف االسـتبيان        من وجهة ن    

أفضل وأكثر الوسائل استخداما لجمع البيانات والمعلومات الالزمة للدراسات الميدانية          
 لذلك تم تصميم ؛(Sarantakos, 1998; Sekaran, 2003)المتعلقة بالعلوم اإلنسانية 

 حيث خـصص    ، رئيسين صحيفة االستبيان الخاصة بالدراسة بحيث تكونت من جزأين       
القسم األول لجمع بعض البيانات الخاصة بالمشاركين في الدراسة كالمؤهـل العلمـي             

 في حين تضمن القسم الثاني مجموعـة مـن العبـارات ذات العالقـة               ،ومدة الخبرة 
تهدف إلى معرفة آراء المشاركين حول مدى التأثير المحتمل         بموضوع الدراسة، التي    
اجعين الخارجيين بعمالئهم محل المراجعـة علـى اسـتقاللية          لطول فترة ارتباط المر   

 الموضح )Five-point Likert scale(، متبوعة بمقياس ليكرت الخماسي المراجعين
  : وذلك على النحو اآلتي) 1(في الجدول رقم 

  )five-point Likert scale(مقياس ليكرت الخماسي ) 1(جدول رقم 

 بشدة موافق وافقم محايد موافق غير بشدة موافق غير

1 2 3 4 5 

وقدتم اَألخذ بعين االعتبار لجميع المالحظـات واالقتراحـات التـي أبـداها               
مجموعة من ذوي الخبرة والعالقة بموضوع الدراسة بعد أن عرِضتْ عليهم إلبـداء             

وقد أظهرت النتائج المتحصل عليهـا مـن خـالل اسـتخدام معامـل              ،الرأي حولها 
)Cronbach’s Alpha Coefficient (    المتعلق بقياس مدى ثبـات وسـيلة جمـع

جودة االتساق الداخلي لمكونات صحيفة االستبيان، حيث نالحـظ         ) االستبيان(البيانات  
، ويتفق هذا المستوى مع     )0.74(أن نسبة االتساق قد بلغت      ) 2(من خالل الجدول رقم     
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حـين قـاال إن   ) ;Pallant, 2007Sekaran, 2003(ما سبق وِإن أشار إليه كل من 
  %). 70(القيم المثالية لهذا االختبار يجب أن تتجاوز 

  )Cronbach’s Alpha Coefficient(نتيجة اختبار معامل ) 2(جدول رقم 
Cronbach’s Alpha Number of items 

0.74 13 

   :الطرق واألساليب اإلحصائية: 3 -1 -3
لتحليل ) SPSS(عية تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتما  

 وذلك من خالل االستعانة ،البيانات المتحصل عليها من المشاركين في الدراسة
  : باالختبارات اإلحصائية اآلتية

لقيـاس الثبـات والتناسـق    ) Cronbach’s Alpha Coefficient(اختبار معامل  �
  .الداخلي لمكونات صحيفة االستبيان

لمعرفـة أثـر   (Means) سطات الحـسابية  والمتو (Percentage)النسب المئوية  �
المتغيرات المستقلة المرتبطة بطول فترة ارتباط المراجعين الخارجيين بعمالئهم محل          

 . المراجعة على المتغير التابع استقاللية المراجع الخارجي

الختبار مدى وجود اختالفـات جوهريـة بـين    ) one Sample T-Test(اختبار  �
بطـول فتـرة ارتبـاط      راسة حول أثر العوامل المرتبطـة       إجابات المشاركين في الد   

  . المراجعين الخارجيين بعمالئهم محل المراجعة على استقاللية المراجع الخارجي
  :تحليل البيانات واإلجابة على تساؤالت البحث: 2 -3

يتناول هذا الجزء تحليل البيانات المتحصل عليها بهدف تحديـد الخـصائص              
 الدراسة باإلضافة إلى اإلجابة على تساؤالت البحـث، وذلـك           النوعية للمشاركين في  

 :                                    على النحو اآلتي
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  :تحليل البيانات المتعلقة بالجزء األول من االستبيان: 1 -2 -3
اهتم الجزء األول من االستبيان بجمع بعض البيانات العامة عن المـشاركين              

ؤهل العلمي، ومجال التخصص، والخبرة العملية، وذلك من أجل         الم: في الدراسة مثل  
، )3(تحديد بعض الخصائص النوعية لهؤالء المشاركين كما هو مبين فـي الجـدول              

حيث نالحظ من خالل الجدول أن أغلب المشاركين في الدراسة يتمتعون بخـصائص             
المشاركين في  من إجمالي    %) 70( فمن حيث التأهيل العلمي نجد أن ما نسبته          ،جيدة

مـنهم حاصـلين علـى شـهادة         %) 24( وأن   ،الدراسة يحملون الشهادة الجامعيـة    
كذلك نالحظ أن كل المشاركين في الدراسـة متخصـصون فـي مجـال              . الماجستير

 أما فيما يتعلق بالخبرة العملية، فإننا نالحـظ     ، %)100(المحاسبة، حيث بلغت نسبتهم     
الدراسة يتمتعون بخبرة عمليـة فـي مجـال         من إجمالي المشاركين في      %) 65(أن  

 مما يوضح أن معظـم المـشاركين فـي الدراسـة            ،عملهم تفوق مدة عشرة سنوات    
يتمتعـون بخصائـص جيدة تمكنهـم من فهم موضـوع الدراســة والمـشاركـة           

 األمر الـذي يسهم في زيادة مصـداقية البيانات المتحصل عليها مـن            ،فيها بفاعليـة 
 ،يعة موضوع الدراسة وإجاباتهم عـن األسـئلة بـشكل موضـوعي      خالل فهمهم لطب  

.                         ويعطي هذا مؤشراً قوياً على موضوعية وصدق النتائج المتحصل عليها
  الخصائص النوعية للمشاركين في الدراسة) 3(الجدول رقم 

  الخارجيين المراجعين
  العدد   %النسبة

  الخاصية

  العلمـي المؤهل  
  دكتوراه 4 6 %
  ماجستير 15 24 %
  بكالوريوس 44 70 %
  المجمـوع 63 100 %
  التخصــص  

  محاسبة 63 100 %
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  الخارجيين المراجعين
  العدد   %النسبة

  الخاصية

  ومصارف تمويل - -
  إدارة - -

  المجمـــوع 63 100 %
  الخبرة مدة  

 سنوات) 5 (من اقل 7 11 %

 سنوات) 9 (إلى) 5 (من 15 24 %

 سنة) 14 (إلى) 10 (من 20 32 %

  سنة) 15 (من أكثر 21 33 %
  المجموع 63 100 %

  

 :تحليل البيانات المتعلقة بالجزء الثاني من االستبيان: 2 -2 -3
يعرض هذا الجزء من البحث نتائج تحليل بيانات القسم الثاني مـن صـحيفة                

              االستبيان المتعلقة بمعرفة آراء المشاركين في الدراسة حول التأثير الـذي يمكـن َأن
اللية المراجعين الخارجيين نتيجة لطول فترة ارتباطهم بعمالئهم محل         تتعرض له استق  
 درس التأثير المحتمل لطول فترة االرتباط على االستقاللية من خـالل            المراجعة، وقد 

اختيار مجموعة من العبارات أو العوامل التي تشرح نوع التأثير المحتمل لطول فترة             
راسة تحديد مدى موافقتهم من عدمها لكـل        االرتباط، وقد طلب من المشاركين في الد      

، ويوضح  )1(عبارة من خالل اختيار أحد المستويات الخمسة المشار إليها في الجدول            
إجابات المشاركين في الدراسـة حـول تـأثير هـذه العبـارات علـى               ) 4(الجدول  

    .                                                              )1(االستقاللية

                                                 

لقد تم الدمج بين النتائج المتعلقة بتحليل البيانات لمستويات درجة الموافقة على اثر العبارات فـي            -1
  : االستقاللية ألجل التبسيط في عملية عرض النتائج وفق التالي



µîuŠb©a@µÈua‹¾a@òîÛýÔn�a@óÜÇ@ÂbjmŠüa@ñ�Ï@Þì�@‹qc@ @

†@N@ÒìèÜ¾a@�“jÛa@áîØ¨a‡jÇ  

 177

اعتقاد اغلب المشاركين في الدراسـة بوجـود         ) 4(نالحظ من خالل الجدول       
تأثير لطول فترة ارتباط المراجع الخارجي بعمالئه محل المراجعة على االسـتقاللية            
مع اختالف بسيط لدرجة هذا التأثير من عبارة إلى أخرى فيما يتعلق بالعبارات أرقام              

حظ أن المتوسط الحسابي المحسوب إلجمـالي       ، حيث نال  )11،  10،  8،  6،  5،  4،  3(
المتوسط الحسابي  (إجابات المشاركين في الدراسة لكل عبارة كان َأكبر من ثالثة نقاط            

من إجمالي المشاركين في الدراسـة       %) 59(، فعلى سبيل المثال نالحظ موافقة       )3>
د بان طول   والتي تفي ) 3.6190= ، المتوسط الحسابي    6(على العبارة رقم    ) 37العدد  (

فترة االرتباط يؤدي إلى استخدام بعض المـراجعين ألسـاليب وإجـراءات روتينيـة          
. وبسيطة في عمليات المراجعة مما يسبب في إضعاف استقاللية المراجـع الخـارجي   

قـد وافقـوا    ) 33العدد  (من إجمالي المشاركين في الدراسة      %) 53(كذلك نالحظ أن    
إلى عدم قدرة بعض المـراجعين علـى اكتـشاف          طول فترة االرتباط تؤدي     َأن  على  

التالعب بنتائج األعمال المعلن عنها األمر الذي ينتج عنـه ضـعف لجـودة عمليـة                
مـن   %) 57(، وبالمثل أبدا    )3.5239= ، المتوسط الحسابي    8العبارة رقم (المراجعة  

لتي وا) 3.4603= ، المتوسط الحسابي    4(المشاركين في الدراسة تأييدهم للعبارة رقم       
طول فترة ارتباط المراجع الخارجي بعمالئه محل المراجعة ألكثر مـن           َأن  تشير إلى   

وتتوافق هـذه النتـائج مـع مـا         . عشر سنوات متتالية تؤدي إلى إضعاف استقالليته      
توصلت إليه العديد من الدراسات السابقة فيما يتعلق بهذا الموضوع في بعض الـدول              

  :)1(األجنبية مثل

                                                                                                                       

غير موافق، (المستوى الرابع والخامس . موافق بشدة) = موافق بشدة، موافق(المستوى االول والثاني 
 غير موافق بشدة) = دةغير موافق بش

اآلراء المستندة علـى    : 2 -2 الجزء إلى الرجوع يرجى الدراسات هذه حول التفاصيل من لمزيد -1
  ).10 -7(الصفحات ) العملية(نتائج الدراسات الميدانية 
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Hussey and Lan (2001); Hudaib (2003); Tahinakis and Nicolaou (2004); 

Abu Bakar et al (2005); Alleyne et al,(2006); Omondi, (2016); 

Oberleitrer,(2017).                       

: كذلك تتوافق هذه النتائج مع ما توصـلت إليـه الدراسـات العربيـة مثـل               
).                                                                            2015(، على وصالح )2013( أبورواش، )2007(أبوالقمصان (

وفي المقابل نالحظ اعتقاد بعض المشاركين في الدراسة بعدم تأثر اسـتقاللية              
حيث نالحظ أن   . المراجع الخارجي نتيجة لطول فترة ارتباطه بعمالئه محل المراجعة        

سابي المحسوب إلجمالي إجابات المـشاركين فـي الدراسـة المتعلـق            المتوسط الح 
المتوسط الحـسابي   (لم يتجاوز الثالث نقاط     ) 13،  12،  9،  7،  2،  1(بالعبارات أرقام   

) 39= العـدد   (من إجمالي المشاركين     %) 65(، فعلى سبيل المثال، نالحظ أن       )3<
اجعة لثالث سنوات متتاليـة     يعتقدون بأن ارتباط المراجع الخارجي بعمالئه محل المر       

من إجمالي المشاركين    %) 61(كذلك نالحظ أن آراء   . ال يؤدي إلى إضعاف استقالليته    
تشير إلى أن طول فترة ارتباط المراجـع الخـارجي بعمالئـه محـل              ) 38= العدد  (

المراجعة ال تؤدي إلى وجود نوع من التواطؤ بين المراجع وأعضاء مجلـس اإلدارة              
= ، المتوسـط الحـسابي      7العبارة (ة مما يؤدي إلى إضعاف استقالليته     بالشركة العميل 

من إجمـالي المـشاركين فـي        %) 48( وباإلضافة إلى ذلك، نالحظ أن       ،)2.3651
لم يبدوا موافقتهم للعبارة التي تنص على أن استقاللية المراجـع           )30= العدد  (الدراسة  

المتوسـط  ،  2العبارة(متتالية  لخمس سنوات   الخارجي تضعف نتيجة الرتباطه بعمالئه    
وتتوافق هذه النتائج مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة          .)2.5873= الحسابي  

  :)1(فيما يتعلق بهذا الموضوع مثل 

                                                 

اآلراء المستندة علـى    : 2 -2 الجزء إلى الرجوع يرجى الدراسات هذه حول التفاصيل من لمزيد -1
 ).10 -9(الصفحات ) العملية(سات الميدانية نتائج الدرا
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St. Pier and Anderson (1984);Geiger and Raghunandan (2002); 

Ghosh and Moon (2005);Almalhuf,(2014).                                         
ومن حيث ترتيب درجة موافقة المشاركين في الدراسة على العبارات التـي             

أن ) 4( نالحظ من خالل الجدول رقم       ،تصف أثر طول فترة االرتباط على استقالليتهم      
على التوالي قد صنفت من قبل المشاركين في الدراسة على          ) 4،  8،  6(الحاالت أرقام   

أثيراً في االستقاللية، حيث بلغت المتوسطات الحسابية إلجابـات         أنها الحاالت األكثر ت   
. على التـوالي  ) 3.460،  3.5238،  3.6190(المشاركين في الدراسة لهذه العبارات      

في مقدمة التصنيف مـن حيـث درجـة التـأثير علـى             ) 6(وقد جاءت العبارة رقم     
ن ألسـاليب   تؤدي طول فترة االرتباط إلـى اسـتخدام بعـض المـراجعي           (االستقاللية

وإجراءات روتينية وبسيطة في عمليات المراجعـة بحيـث تـساهم فـي إضـعاف               
طـول فتـرة    َأن  ثانيا والتـي مفادهـا      ) 8( في حين صنفت العبارة رقم       ،)استقالليتهم

االرتباط تؤدي إلى عدم قدرة بعض المراجعين على اكتشاف التالعب بنتائج األعمال             
َأن كـذلك نالحـظ     . ضعف جودة عملية المراجعة   المعلن عنها األمر الذي ينتج عنه       

قد أتت ثالثا في التصنيف من حيث درجة التأثير علـى االسـتقاللية             ) 4(العبارة رقم   
تؤدي طول فترة ارتباط المراجع الخارجي بعمالئه محل المراجعة ألكثر من عـشر             (

  ).                              سنوات متتالية إلى إضعاف استقالليته
وفي الجانب اآلخر نالحظ أن المشاركين في الدراسة قد صـنفوا العبـارات               

 حيـث بلغـت المتوسـطات       ،األقل تأثيراً على االستقاللية    على َأنها    )2،  7،  1 (أرقام
، 2.3651، 2.0635(الحسابية إلجمالي إجابات المشاركين فيما يتعلق بهذه العبـارات       

المشاركين في الدراسة قد صنفوا العبـارة       ومن المالحظ أن    . على التوالي ) 2.5873
طول فترة ارتباط المراجع الخارجي بعمالئه محـل المراجعـة          َأن  التي تفيد   ) 1(رقم  

من ) الثالثة عشر ( في آخر الترتيب     لثالث سنوات متتالية تؤدي إلى إضعاف استقالليته      
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َأن ي تشير إلى    الت) 7(حيث درجة التأثير في االستقاللية، في حين صنفت الحالة رقم           
طول فترة ارتباط المراجع الخارجي بعمالئه محل المراجعة ال تؤدي إلى وجود نـوع   
من التواطؤ بين المراجع وأعضاء مجلس اإلدارة بالشركة العميلة ممـا يـؤدي إلـى               

َأن علـى   التي تـنص    ) 2(َأما العبارة رقم    .إضعاف استقالليته في المرتبة الثانية عشر     
تباط المراجع الخارجي بعمالئه محل المراجعة لخمس سـنوات متتاليـة           طول فترة ار  

تؤدي إلى إضعاف استقالليته فقد صنفت وفقا آلراء المـشاركين فـي الدراسـة فـي          
 .                              المرتبة الحادية عشر

َأن كل النتائج المتحصل عليها مـن       ) 4(كذلك نالحظ من خالل الجدول رقم         
المتعلقة بكافة العبارات التي تصف تأثير طول فترة ) one Sample T-Test(ر اختبا

 statistical( االرتباط على االستقاللية قد أظهـرت وجـود اختالفـات جوهريـة     

significant differences(  حيث كانت كل مستويات الداللة تـساوي ،)0.0000 (
  ).P- value >0.05 (0.000ل من أقوهي 
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غير موافق 
 بشدة

 موافق  محايد غير موافق
موافق 
 بشدة

ب 
رتي

الت
 

متوسط ال
 الحسابي

Sig. 

  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %
 الرقم العبـــــــــارة

13 

2
.0
6
3
5

 

0
.0
0
0

 

41 26 21 13 30 19 6 4 2 1 

تؤدي طول فترة ارتباط المراجع الخـارجي       
بعمالئه محل المراجعة لثالث سنوات متتالية     

 إلى إضعاف استقالليته

1 

11 

2
.5
8
7
3

 

0
.0
0
0

 

32 20 16 10 24 15 19 12 9 6 

تؤدي طول فترة ارتباط المراجع الخـارجي       
بعمالئه محل المراجعة لخمس سنوات متتالية      

 إلى إضعاف استقالليته

2 

7 

3
.1
5
8
7

 

0
.0
0
0

 

14 9 21 13 19 12 27 17 19 12 

تؤدي طول فترة ارتباط المراجع الخـارجي       
ئه محل المراجعة لعشر سنوات متتالية      بعمال

 إلى إضعاف استقالليته

3 

3 

3
.4
6
0
3

 

0
.0
0
0

 

8 5 13 8 22 14 40 25 17 11 

تؤدي طول فترة ارتباط المراجع الخـارجي       
بعمالئه محل المراجعة ألكثـر مـن عـشر         

 سنوات متتالية إلى إضعاف استقالليته

4 

6 

3
.2
3
8

 

0
.0
0
0

 

14 9 17 11 19 12 29 18 21 13 

ي طول فترة االرتباط إلى نـشؤ عالقـة         تؤد
صداقة قوية بين بعض المراجعين وأعـضاء       
مجلس اإلدارة بالشركة العميلة بحيث تـساهم       

 في إضعاف استقالليتهم

5 

1 

3
.6
1
9
0

 

0
.0
0
0

 

8 5 14 9 19 12 25 16 34 21 

تؤدي طول فترة االرتباط إلى استخدام بعض       
المراجعين ألسـاليب وإجـراءات روتينيـة       

 في عمليات المراجعة بحيث تـساهم       وبسيطة
 في إضعاف استقالليتهم 

6 

12 

2
.3
6
5
1

 

0
.0
0
0

 

21 13 40 25 27 17 8 5 5 3 

تؤدي طول فترة االرتباط إلى نشؤ نوع مـن         
التواطؤ بين بعض المراجعين وأعضاء مجلس 
اإلدارة بالشركة العميلـة ممـا يـؤدي إلـى      

 إضعاف استقالليتهم

7 

2  

3
.5
2
3
8

 

0
.0
0
0

 

8 5 15 10 24 15 21 13 32 20 

تؤدي طول فترة االرتباط إلـى عـدم قـدرة         
بعض المراجعين على اكتشاف التالعب بنتائج 
األعمال المعلن عنها األمر الذي ينـتج عنـه         

 ضعف جودة عملية المراجعة

8 
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غير موافق 
 بشدة

 موافق  محايد غير موافق
موافق 
 بشدة

ب 
رتي

الت
 

متوسط ال
 الحسابي

Sig. 

  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %
 الرقم العبـــــــــارة

9 

2
.8
4
1
3

 

0
.0
0
0

 

19 12 28 18 21 13 13 8 19 12 

تؤدي طول فترة االرتباط إلى اهتمام بعـض        
ألمور المادية بدال مـن تركيـز       المراجعين با 

اهتمامهم على سمعتهم المهنية مما يساهم في       
 فقدان استقالليتهم

9 

5 

3
.2
3
9

 

0
.0
0
0

 

19 12 11 7 21 13 25 16 24 15 

عـدم ابتكـار    تؤدي طول فترة االرتباط إلى      
بعض المراجعين ألساليب فنية جديدة وحديثة      
أثناء القيام بعملية المراجعة ويؤثر ذلك سـلبا        

 لى استقالليتهمع

10 

4 

3
.3
0
1
5

 

0
.0
0
0

 

16 10 13 8 22 14 24 15 25 16 

تؤدي طول فترة االرتباط إلى تعاطف بعض       
المراجعين مع اهتمامات ومصالح عمالئهـم      

 مما ينتج عنه إضعاف استقالليتهم

11 

8 

2
.9
8
4
1

 

0
.0
0
0

 

14 9 21 13 32 20 19 12 14 9 

تؤدي طول فترة االرتباط إلى زيادة اعتمـاد        
عض المراجعين اقتصاديا علـى عمالئهـم       ب

 األمر الذي يتسبب في إضعاف استقالليتهم

12 

10 

2
.7
1
4
2

 

0
.0
0
0

 

24 15 25 16 21 13 16 10 14 9 

تؤدي طول فترة االرتباط إلى قلـت معرفـة         
بعض المراجعين بأنظمة وحسابات عمالئهـم      

 مما ينتج عنه إضعاف استقالليتهم

13 
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  : النتائج والتوصيات-4
يعرض هذا الجزء أهم النتائج التي تم التوصل إليها باإلضافة للتوصيات التي              

يمكن أن تفيد في تدعيم استقاللية المراجع الخارجي والمحافظة عليها وذلك على النحو             
 : اآلتي

  :النتائج: 4-1
بناء على تحليل البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية تـم التوصـل               

  :                 آلتيةإلى النتائج ا
  : وجود تأثير لطول فترة االرتباط على استقاللية المراجع الخارجي: أوالً -

استقاللية المراجع الخارجي تتـأثر     َأن  تبين من خالل النتائج المتحصل عليها         
بشكل كبير نتيجة لطول فترة ارتباط المراجع الخارجي بعمالئـه محـل المراجعـة              

 : لألسباب اآلتية

استخدام بعض المراجعين ألساليب وإجراءات روتينية وبـسيطة فـي عمليـات             -1
  .المراجعة

 .عدم قدرة بعض المراجعين على اكتشاف التالعب بنتائج األعمال المعلن عنها -2
 .ارتباط المراجع الخارجي بعمالئه محل المراجعة ألكثر من عشر سنوات متتالية -3
  .مصالح عمالئهتعاطف المراجع مع اهتمامات و -4
عدم ابتكار بعض المراجعين ألساليب فنية جديدة وحديثـة أثنـاء القيـام بعمليـة        -5

 .المراجعة
  . نشؤ عالقة صداقة قوية بين المراجع وأعضاء مجالس اإلدارات بالشركات العميلة - 6
  : عدم وجود تأثير لطول فترة االرتباط على استقاللية المراجع الخارجي: ثانياً -

ن من خالل النتائج المتحصل عليها عدم وجود تأثير في استقاللية المراجع            تبي  
  :الخارجي نتيجة لطول فترة ارتباط المراجع بعمالئه محل المراجعة لألسباب التالية
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ال يؤدي طول فترة االرتباط من ثالث إلى خمسة سنوات متتالية إلـى إضـعاف                -1
  .استقاللية المراجع الخارجي

 فترة االرتباط إلى نشؤ نوع من التواطؤ بين المراجـع وأعـضاء             ال يؤدي طول   -2
  . بحيث تتسبب في إضعاف استقالليتهمجلس اإلدارة بالشركة العميلة

ال يؤدي طول فترة االرتباط إلى قلت معرفة بعض المراجعين بأنظمة وحـسابات              -3
  عمالئهم مما ينتج عنه إضعاف استقالليتهم

باط إلى اهتمام بعض المراجعين باألمور المادية بدال من         ال يؤدي طول فترة االرت     -4
  تركيز اهتمامهم على سمعتهم المهنية مما يساهم في فقدان استقالليتهم

  :التوصيات المقترحة: 4-2
  :في ضوء النتائج السابقة يوصي البحث باآلتي  

عـة  نظراً لما الستقاللية المراجع الخارجي من أهمية كبيـرة فـي مهنـة المراج              -1
الخارجية من خالل ما يضيفه تقرير المراجع الخارجي من ثقة في مصداقية وعدالـة              
القوائم المالية، فإنه ينبغي على المراجعين الخارجيين أثناء قيامهم بعمليات المراجعـة            

 وذلك مـن    بطول فترة ارتباطهم بعمالئهم محل المراجعة     للشركات العميلة عدم التأثر   
 : خالل االلتزام بالتالي

 وعـدم اسـتخدام األسـاليب    ابتكار بعض األساليب الفنية الجديدة والحديثة      محاولة   -أ
  .واإلجراءات البسيطة والروتينية في عمليات المراجعة

لنشؤ عالقة صـداقة     وعدم السماح    تعاطف مع اهتمامات ومصالح العمالء     عدم ال  -ب
َأن لتي من الممكـن     اقوية بين المراجعين وأعضاء مجالس اإلدارات بالشركات العميلة       

  .تؤثر في استقالليتهم
 العمل على إصدار تشريع يحد من استمرارية العالقة التعاقدية بـين المـراجعين              -ج

  . وعمالئهم ألكثر من خمسة سنوات متتالية
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ضرورة إجراء البحوث والدراسات العملية واالهتمام بإقامة الندوات والمؤتمرات          -2
 المراجعة بصفة عامة، واستقاللية المراجع الخارجي بصفة        العلمية ذات العالقة بمجال   

خاصة، ومتابعة ما يستجد حول هذا الموضوع من بحوث ومؤتمرات خـارج ليبيـا،              
حتى يتمكن أعضاء المهنة والدارسون والباحثون في مجال المراجعـة مـن معرفـة              

  . ومواكبة أهم التطورات التي تحدث في مجال المهنة
ا البحث بدراسة التأثير المحتمل لعدة حاالت مختلفة تعبـر عـن            نظرا الهتمام هذ   -3

مدى تأثير طول فترة االرتباط على استقاللية المراجع الخارجي، فإن البحث يوصـي             
بإجراء المزيد من البحوث التي يمكن أن تشرك عدة فئات أخرى بخالف المـراجعين              

ـ  : الخارجيين لمعرفة آرائهم حول هذا الموضوع مثل       شركات، أو فاحـصي    مدراء ال
 . الضرائب
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