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الملخص:

هدفت هذه الدراسة التحليلية لتحديد أهم العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا .هذه العوامل

تمثلت في :استقاللية المراجع ،الكفاءة العلمية للمراجع ،سمعة المراجع ،أخالق المهنة ،حوكمة الشركات .وتوصلت الدراسة
إلى التأثير اإليجابي لكل من :استقاللية المراجع ،الكفاءة العلمية للمراجعُ ،سمعة المراجع ،أخالق المهنة ،وحوكمة
الشركات على جودة عملية المراجعة الخارجية في ليييا .باإلضافة إلى ذلك قامت الدراسة بترتيب المتغيرات المستقلة من
حيث األكثر تأثي اًر إيجابياً على المتغير التابع جودة المراجعة الخارجية على التوالي كما يلي :أخالق المهنة ،استقاللية
المراجع ،حوكمة الشركات ،الكفاءة العلمية للمراجع ،وأخي اًر ُسمعة المراجع.
Abstract:
This an analytical study aimed to identify most important Factors Influence on Audit
Quality in Libya. The results of study showed that there is a positive relationship between
Auditor Independence, Auditor Professional Competence, Auditor Reputation, Audit Ethics,
Corporate Governance; In addition the study ranked the most important Factors that had a
higher positive Influence on Audit Quality in Libya was as below: Audit Ethics, Auditor
Independence, Corporate Governance, Auditor Professional Competence, and Auditor
Reputation.

 )1مقدمة:
يجب أن تتصف المعلومات المحاسبية بالمالءمة والوقتية والموثوقية وامكانية االعتماد عليها عند اتخاذ القرار وتلبية
احتياجات مستخدميها بكافة أنواعهم وطوائفهم ،والمراجع باعتمادها يضيف الثقة والمصداقية على دقة هذه البيانات
والمعلومات المالية ألن الهدف الرئيسي لعملية المراجعة هو أعطاء رأي فني محايد حول مدى عدالة إعداد القوائم المالية
وتمثيلها للمركز المالي ،وعادة ما يبدي المراجع رأيه وفقاً لألدلة التي قام بتجميعها واستنتاجاته التي توصل إليها أثناء
عملية المراجعة بأن القوائم المالية ال تحتوي على أخطاء مادية ،ولكي تحقق عملية المراجعة الفائدة المرجوة منها والتي
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يطمح إليها مستخدمو معلومات القوائم المالية التي تمت اعتمادها ومراجعتها من مراجع خارجي يجب أن يكون مستخدمو
المعلومات المحاسبية على اقتناع كامل بأن عملية المراجعة قد تمت وفقاً للمعايير المهنية وأخالق المهنة وأن جودة عملية
المراجعة قد تم تحقيقها ).(IASSB
يمكن تعريف جودة المراجعة بأنها عملية تأخذ على عاتقها العمل وفقاً لمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها
 ،GAASوتلتزم بالمبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها  ،GAAPبحيث تصبح عملية المراجعة قابلة لإلفصاح
الكافي والعادل عن كشف أي تالعب أو أخطاء في إعداد القوائم المالية ،وبالتالي فإن جودة المراجعة ذات أهمية بالغة
وخصوصاً في هذه األيام التي أصبح الطلب فيها مرتفعاً على تحقيق جودة عملية المراجعة من المجتمع ،والمستثمرين،
والمصارف ،والحكومات التي تريد تقرير مراجع ٍ
خال من األخطاء خصوصاً بعد الفضائح المالية في أمريكا،1002
باإلضافة إلى أن شركة  Toshibaأكتشف أنها أعلنت عن أرباح مالية وهمية في سنة  1002بمبلغ مليار ومائتنان
مليون دوالر ،من هنا أصبحت الحاجة ُملحة أكثر من أي وقت مضى إلجراء بحوث من أجل تعريف وقياس العوامل التي
تزيد أو تحد من جودة المراجعة ).(Baskara,2018,p1
 )2مشكلة الدراسة:
إن تواطؤ كبرى مكاتب المراجعة فى أمريكا ممثلة في شركة أرثر أندرسون للمراجعة مع شركة إنرون واشهار إفالسها،
باإلضافة لعدة فضائح مماثلة حول العالم زعزع ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية والمستثمرين عموماً في أسواق المال
وجودة وظيقة المراجعة الخارجية على وجه الخصوص مما دفع الكونغرس األمريكي إلى إصدار قانون ساربينز أوكسلي
في سنة  1001بعد هذه الفضيحة محاولة منه إلرجاع الثقة للمستثمرين من جديد في أسواق المال األمريكية والعالمية وفي
المراجعين الخارجيين ،مما استدعى ضرورة إعادة تسليط الضوء واالهتمام من قبل المشرعين وهيئات أسواق المال
وواضعي معايير المراجعة الدولية واألمريكية ومحاولتهم ضمان زيادة وتدعيم جودة المراجعة الخارجية ومحاولة تحديد
ومعرفة ماهية العوامل التي تهدد وتؤثر على جودة وظيفة المراجعة الخارجية ،ولذلك فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في
محاولة اإلجابة عن التساؤل التالي:
ما هي العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا؟
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 )3الدراسات السابقة:
سيتم في هذا الجزء سرد واستقراء وبيان نتائج ألحدث الدراسات التي تناولت موضوع جودة المراجعة حول العالم:
لقد هدفت دراسة الطويل ( )1021إلى معرفة تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية على جودة األداء المهني
لمراجعي الحسابات في قطاع غزة وتوصلت إلى أن هناك متغيرات لها تأثير إيجابي على جودة المراجعة مثل كبر حجم
مكتب المراجعة ،الخبرة المهنية ،التأهيل العلمي ،المنافسة بين مكاتب المراجعة ،السمعة الجيدة للمكتب ،باإلضافة لمتغيرات
لها تأثير سلبي كالدعاوى القضائية والخدمات االستشارية( .الطويل،1021،ص ص .)201-2
كما صنفت دراسة عابي واليعقوبي ( )1022العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية إلى عوامل مرتبطة
بالمكتب لها تأثير إيجابي على جودة المراجعة مثل كبر حجم شركة المراجعة التي تقاس بعدد الشركاء والعاملين والعمالء
وسمعة المكتب ومشاركة المكتب في عمليات مراجعة مع المكاتب العالمية الكبار ،والتصنيف الثاني تمثل في العوامل
المرتبطة بعناصر رقابة الجودة ممثلة في االلتزام بمعايير المراجعة والمبادىء المقبولة واعداد تقرير المراجع ويعتبر تأثيرها
سلبياً في حال فشل المراجع في االلتزام بها ،مما ينتج عنه رفع دعاوى قضائية ضد المراجع باإلضافة إلى ذلك عوامل تؤثر
سلبياً مثل األتعاب والمنافسة في الحصول على عمل ،والتوسع في تقديم الخدمات االستشارية

( عابي و يعقوبي،

 ،1022ص ص.)122-102
كما خلصت دراسة ( Hosseinniakani,et,al )1022بعنوان دراسة عوامل جودة المراجعة إلى أن استقاللية المراجعة
من الصعوبة بمكان تعريفها بسبب أنه توجد عدة عوامل متناقضة تؤثر على جودة المراجعة ،ووفقاً للمجلس الدولي لمعايير
المراجعة الموثوقة ) (IASSBفإن جودة المراجعة هي قضية هامة تحتاج الهتمام خاص وفهم لحقيقة أنها هامة والبد من
دراستها بعمق أكثر ،لذلك فإن هذه المقالة هدفت لدراسة وتلخيص العوامل المختلفة التي تؤثر على جودة المراجعة ومقارنة
نتائج دراسات سابقة وحالي ة ،وتم تحديد عوامل جودة المراجعة كما يلي :أتعاب المراجعة  ،ارتباط المراجع ،أتعاب المراجعة
األخرى ،سمعة المراجع ،تخصص المراجع ،ووجد أن هذه العوامل تؤثر جوهرياً في جودة المراجعة وخلصت الدراسة إلى أن
هذه

العوامل

تتفاعل

مع

بعضها

البعض،

ومن

ثم

تؤثر

في

جودة

عملية

المراجعة

).(Hosseinniakani,et,al,2014,PP243-254
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كما هدفت دراسة ( Sulanjaku )5102لبيان العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية الممثلة
في ثقافة مكتب المراجعة ،جودة العادات ،مجلس اإلدارة ولجان المراجعة ،وبالمثل العوامل السياسية والثقافية التي تؤثر على
جودة المراجعة في ألبانيا وبيان أهم عامل يؤثر على جودة المراجعة ويساهم في فهم مدى إلتزام المراجعين األلبان بتطبيق
المراجعة بالجودة الالزمة لتحديد العامل الذي يؤثر على جودة المراجعة وقد تم تحقيق هدف الدراسة من خالل تحليل
إجابات المراجعين إحصائياً على االستبانة ،وتوصلت الدراسة إلى أن أهم عامل يؤثر إيجابياُ على جودة المراجعة هو جودة
األرباح لشركة المراجع ،يليه أهمية العميل ،باإلضافة إلى ذلك استقاللية المراجع ،بينما تؤثر المهارات والخبرة سليباً على
جودة المراجعة ،وال تأثير ألتعاب المراجعة األخرى ألنها مازالت خدمة جديدة في سوق المراجعة في ألبانيا
).(Sulanjaku,2015,pp223-228
كما حاولت دراسة (Belfagir )1022

قياس جودة المراجعة في ليبيا للشركات المدرجة في سوق المال الليبي

بإستخدام ثالثة عوامل وهي:استقاللية المراجع ،حجم مكتب المراجعة ،أتعاب المراجعة ). (Belfagir,2015,pp1-22
وفي محاولة من دراسة ) Sudjoko (1022لمعرفة أهم العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة قامت بتحديد أثر كل
من أتعاب المراجعة ،حجم مكتب المراجعة ،وتغيير المراجع على جودة المراجعة .ومن واقع تحليل بيانات البنوك المدرجة
في سوق المال االندونيسي عن فترة  1022-1001توصلت الدراسة إلى أن العامل الوحيد الذي يؤثر على جودة المراجعة
هو حجم مكتب المراجعة وال تأثير لكل من أتعاب المراجعة وتغيير المراجع على جودة المراجعة
)(Sudjoko,2016,pp79-90
كما حاولت دراسة ( Dunakhir )1022بعنوان العوامل المرتبطة بجودة المراجعة ،حيث هدفت إلى دراسة درجة أهمية
العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من عدة وجهات نظر ،حيث وزعت قائمة االستقصاء على المراجعين ،وعمالء
المراجعين ،ومستخدمي المعلومات المحاسبية ،باإلضافة ألصحاب المصلحة ُممثلين في رئيس لجنة المراجعة والمقرضين
وخلصت الدراسة إلى أن أهم عامل لجودة المراجعة هو الكفاءة المهنية ،وبالنسبة للعمالء سمعة المراجع بينما اختلف
أصحاب المصالح الثالث اآلخرون في تحديد أهم العوامل المؤثرة على جودة المراجعة وأوصت الدراسة المشرعين وواضعي
المعايير والمنظمات المهنية بزيادة االهتمام بموضوع جودة المراجعة ).(Dunakhir,2016,pp188-198
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كما قام ( Husnin,et,al )1022بدراسة عالقة حوكمة الشركات بجودة المراجعة عن فترة قبل وبعد صدور الئحة
الحوكمة في ماليزيا في  1002إلجمالي عدد  200شركة ُمدرجة بسوق المال تم اختيارها وتحليل بياناتها عن السنوات من
 1002 -1002وتوصلت الدراسة إلى أن إعادة هيكلة حوكمة الشركات يساهم ويؤدي لتعزيز جودة أداء عملية المراجعة
).(Husnin,et,al,pp202-230
كما هدفت دراسة بشير( )1022لمعرفة أثر مراجعة النظير على جودة المراجعة الخارجية وتوصلت إلى أن مراجعة
النظير ،Peer Reviewلها دور كبير في تعزيز االلتزام بمعايير المراجعة كذلك قلل تطبيق مراجعة النظير في السودان
من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المراجعين (بشير،1022،ص ص.)221-2
كما تناولت دراسة ( Sulaiman )1022فحص وتلخيص دور لجان المراجعة لضمان جودة المراجعة الخارجية من
خالل وجوب التأكد من قبل لجان المراجعة من توافر أربع صفات في المراجع وهي :االستقاللية ،المقابلة ،وتحديد األتعاب،
وفعالية عملية المراجعة ،وتوصلت الدراسة إلى أن الدور الفعال للجان المراجعة في مراقبة جودة المراجعة في بريطانيا يعتمد
إلى حد كبير على كل من رئيس لجنة المراجعة ،وجودة العالقة بين لجنة المراجع والمراجع الخارجي
).(Sulaiman,2017,pp351-367
كما هدفت دراسة ( Diaaudisz,et,al )1022لدراسة تأثير كل من االستقاللية ،وبذل العناية المهنية ،والكفاءة
المهنية للمراجع على جودة المراجعة لمكاتب المراجعة في صربيا وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل اآلنفة الذكر تؤثر في
جودة المراجعة ).(Diaaudisz,et,al,2017,pp1-15
كما قامت ) Lusy,et,al (2017بدراسة ـتأثير كل من األربع متغيرات التالية :الكفاءة العلمية ،واالستقاللية ،وبذل
العناية المهنية ،وموازنة الوقت على جودة المراجعة ،باإلضافة للمتغير الوسيط  Moderating Varibleالحالة النفسية
المرتبطة بكل متغير من المتغيرات اآلنفة الذكر وهي دراسة كمية تم من خاللها توزيع صحيفة االستقصاء على موظفي
ومديري مكاتب المراجعة وتم تحليل البيانات إحصائياً وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها وجود عالقة إيجابية بين الثالثة
متغيرات سالفة الذكر وجودة المراجعة باستثناء بذل العناية المهنية إذ ال يوجد له تأثير على جودة المراجعة بسبب أن
المراجع الذي يملك الكفاءة العلمية ال يتأثر سلوكه الشخصي بالعوامل النفسية كضغط العمل وهذا يجعل المراجع يفكر جيداً
ويؤدي عمله بالجودة الالزمة ).(Lusy,et,al,2017,pp87-99
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كما قام المجلس الدولي لمعايير المراجعة الموثوقة International Audit Assurance Standards Board
بدراسة لمحاولة تحديد إطار لجودة المراجعة ،يتلخص هذا اإلطار في المدخالت الممثلة في المراجعين الملتزمين بأخالق
المهنة ولهم خبرة مهنية عميقة ويعملون وفقاً لخطة عمل فعالة ،باإلضافة لعملية المراجعة ممثلة في تطبيق المراجعين
إلجراءات رقابة الجودة وأن يكونوا ملتزمين بالقوانين والتشريعات والمعايير الم ِ
نظمة لمهنة المراجعة وأخي اًر مخرجات في
ُ
ٍ
مرض للمراجع ومكتب المراجعة والمجتمع والمنظمات المهنية).) IAASB,PP1-12
شكل تقرير
كذلك قامت دراسة ( Ghebremichael )1022بعنوان تحديد جودة خدمات المراجعة من وجهة نظر لجنة المراقبة في
الشركات األلمانية من خالل استطالع رأيهم في العوامل التي تؤثر في جودة المراجعة وخلصت بأن العوامل التالية :الكفاءة
المهنية ،االستقاللية ،الخدمات الفنية تؤثر على جودة المراجعة ). (Ghebremichael,2018,53-84
كما أن دراسة ) Baskara (2018بعنوان تأثير أتعاب المراجعة ،حجم مكتب المراجعة ،خبرة المراجع ،أتعاب المراجعة
األخرى ،وسمعة المراجع على جودة المراجعة ،توصلت إلى أن أتعاب المراجعة تؤثر معنوياً على جودة المراجعة ،يليها في
األهمية حجم مكتب المراجعة بينما أتعاب المراجعة األخرى ال تؤثر على جودة المراجعة ).(Baskara,2018,pp1-9
كما قامت دراسة ) Saeed (2018بدراسة الدور المعتدل الذي من الممكن أن تلعبه كل من جودة المراجعة وجودة
اإلفصاح في وجود عالقة ارتباط مع كل من حوكمة الشركات و محاسبة التحفظ في ثالثة أسواق ناشئة في جنوب شرق
أسيا من سنة  1001إلى سنة  ،1022وأوضحت الدراسة أن تعقيد حوكمة الشركات تجعل لحملة األسهم األقلية ميزة في
السيطرة والتحكم في حملة األسهم األغلبية وذلك من خالل ممارسة التحفظ المحاسبي ،وتوصلت الدراسة لوجود عالقة
إيجابية فيما بين كل من التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات من ناحية والجودة المرتفعة لإلفصاح والمراجعة من ناحية
أخرى مما يضعف هذه العالقة ،وأوصت الدراسة من خالل نتائجها مستخدمي القوائم المالية باألخذ في اعتبارهم لجودة
المراجعة وجودة اإلفصاح عند اتخاذ قرار تقييم الشركات خصوصاً في بيئة حوكمة الشركات المعقدة وتركيز الملكية
واألسواق التي مازالت في مرحلة التطور ).(Saeed,et,al.2018,123-16
يتبين من السرد السابق ألحدث الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة حول العالم ،أن هناك العديد من العوامل التي
تؤثر على جودة مهنة المراجعة الخارجية ،وتتمثل أهم تلك العوامل فيما يلي :استقاللية المراجع ،وسمعة المراجع ،والكفاءة

العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا  -دراسة تحليلية

89

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي
Scientific Journal of Open University - Benghazi

المجلد األول  -العدد الثاني
يونيو 0202م

العلمية للمراجع ،وأخالق المهنة ،وحوكمة الشركات .وتتمثل الفجوة البحثية لهذه الدراسة بأنها قامت بدراسة أهم العوامل
المؤثرة على جودة مهنة المراجعة الخارجية.

 )4أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي لبيان أهم العوامل المؤثرة على جودة مهنة المراجعة الخارجية في ليبيا.

 )5أهمية الدراسة:
تركز هذه الدراسة على موضوع جودة المراجعة الخارجية في ليبيا وهو الموضوع الذي ُيعتبر مثار تحديث مستمر
من قبل المنظمات والهيئات الدولية لمهنة المراجعة حول العالم ،كما تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها بأنها درست
أهم العوامل المؤثرة على جودة مهنة المراجعة الخارجية ومن ثم تحديد العامل األكثر تأثي اًر على جودة مهنة المراجعة
الخارجية في ليبيا.

 )6فروض الدراسة:
لقد اعتمد الباحثون الفرضيات التالية لإلجابة على تساؤل مشكلة الدراسة:
الفرض األول :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استقاللية المراجع وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
الفرض الثاني :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة العلمية للمراجع وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
الفرض الثالث :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سمعة المراجع وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
الفرض الرابع :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إلتزام المراجع بأخالق المهنة وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
الفرض الخامس :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حوكمة الشركات وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

 )7منهجية الدراسة:
بإستقراء ما ورد في األدب المحاسبي حول موضوع الدراسة لتحديد متغيرات وصياغة فروض الدراسة وتصميم صحيفة
االستبيان ومن ثم تجميع البيانات من عينة الدراسة من خالل صحيفة االستبيان والحقاً إجراء الدراسة التحليلية بواسطة
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التحاليل االحصائية المالئمة لهذا النوع من األبحاث بواسطة تحليل  SPSSواختبار فروض ومتغيرات الدراسة وصوالً
لنتائج اختبار الفروض.

 )8متغيرات الدراسة:
أوالً :المتغيرات المستقلة:
وتتمثل في العوامل المؤثرة على جودة المراجعه الخارجية في ليبيا وهي كما يلي:
 .2استقاللية المراجع الخارجى( .....العبارات من رقم  2الى رقم .)2
 .1الكفاءة العلميه للمراجع (..........العبارات من رقم  2الى رقم .)1
 .2سمعة المراجع الخارجى( ........العبارات من رقم  20الى رقم .)22
 .2أخالق المهنة( .................العبارات رقم  22ورقم .)22
 .2حوكمة الشركات ( ............العبارات من رقم  22الى رقم .)10
ثانياً :المتغير التابع:
ويتمثل في جودة المراجعة الخارجية في ليبيا وتم التعبير عنها بخمس عبارات (العبارات من رقم  12الى رقم .)12

 )9حجم ونوع عينة الدراسة :
وحيث إن مجتمع الدراسة مقسم إلى ثالث طبقات هم المراجعين الخارجيين ،المراجعين الحكوميين وأعضاء هيئة
التدريس بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية ،فقد تم استخدام العينة العشوائية الطبقية التى يمكن تحديد حجمها باستخدام
القانون التالي:
) ̂ ̂ √
̂ ̂

∑(

∑

ومن ثم تم تحديد حجم العينة المسحوب من كل طبقة باستخدام المعادلة التالية:
̂ ̂ √
̂ ̂ √
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حيث إن:
حجم المجتمع.

N

عدد الطبقات.

حجم العينة.

N

خطأ التقدير.

حجم الطبقة.

النسبة في المجتمع وتفترض انها تساوى 0.2
̂

حجم العينة المسحوب من كل طبقة.

مكمل النسبة في المجتمع ()1 – 0.5

̂

وبتطبيق المعادلة السابقة يتضح أن حجم العينة العشوائية من طبقة المراجعين الخارجيين تبلغ  22مراجعاً ،ومن طبقة
المراجعين الحكوميين بديوان المحاسبة  22مراجعاً ،وحجم العينة من طبقة أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبه
بالجامعات الليبيه  21عضو هيئة تدريس.

 ) 1.1استمارة االستبيان :
استمارة االستبيان كانت الوسيلة الرئيسية لتجميع البيانات الخاصة بموضوع الدراسة ،وقد تم مراعاة سرد األسئلة بشكل
مبسط ومتناسق ،باإلضافة إلى مراعاة توفير الجهد والوقت على المشاركين ،وقد تم تقسيم االستمارة إلى جزئين كالتالي:
الجزء االول  :بيانات عن المشاركين من حيث المؤهل العلمي ،التخصص ،الوظيفة ،الخبرة في مجال الوظيفة ،عدد
الدورات والمؤتمرات التي تم حضورها في مجال المهنة.
الجزء الثانى :يحتوي على العبارات التى تخص كل متغير من متغيرات الدراسة ،طبقاً لفروض الدراسة حيث تم قياس
عبارات جميع المحاور على مقياس ليكرت ) (likertالمكون من ( )2درجات وهذا يعني أن كل فقرة في استمارة االستبيان
مقاسه بخمسة دالئل لإلجابة وتتراوح ما بين خمس درجات إلى درجة واحدة ،وفي المقياس( )12فقرة تمت صياغتها جميعاً
بشكل إيجابي والجدول رقم ( )2يوضح توزيع الدرجات حسب مستوى الموافقة:
جدول ()1
توزيع الدرجات حسب مستوى الموافقة على فقرات االستبيان
اإلجابة

موافق تماماً

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق تماماً

الدرجة

2

4

3

5

0

 ) 2.9ثبات وصدق أداة الدراسة:
هناك العديد من الطرق لقياس معامل الثبات ،من بينها معادلـة ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachالتي تم استخدامها
كطريقة لقياس الثبات ،وللتحقق من ثبات األداة استخرج معامل الثبات عن طريق االتساق الداخلي من خالل عينة الدراسة
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فبلغ معامل الثبات حسب معادلة كرونباخ ألفا  %22مما يدل على أن ارتباط الفقرات بالمقياس كان عالياً مما ُيعزز
استخدامه في هذه الدراسة.

 )9.9عرض البيانات العامة لعينة الدراسة:
تم استخدام االحصاء الوصفي الستخراج التك اررات والنسب المئوية لكل فئة إلى إجمالي حجم عينة الدراسة كما هو
موضح في الجدول رقم (:)1
جدول()2
البيانات العامة لعينة الدراسة
العدد

النسبة المئوية

البيانات
دكتوراة

22

% 20

ماجستير

22

% 22.2

بكالوريوس

22

% 22.2

141

% 111

محاسبة

222

% 21.2

إدارة

22

% 2.2

تمويل

22

% 21.1

141

% 111

صاحب المكتب

12

% 22.2

شريك بالمكتب

21

% 2.2

مدير مراجعة بالمكتب

2

% 2.2

مراجع بالمكتب

20

% 12.2

مراجع بديوان المحاسبة

22

% 21.2

عضو هيئة تدريس

22

%20.2

141

% 111

أقل من  2سنوات

11

% 22.2

من  2إلى أقل من  22سنوات

22

% 12.2

من  22سنة إلى  22سنة

22

% 22.2

أكثر من  22سنة

22

% 12.2

141

% 111

المؤهل العلمي

المجموع
التخصص

المجموع
المركز الوظيفي

المجموع
الخبرة الوظيفية

المجموع
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عدد الدورات أو المؤتمرات أوالندوات

لم أحضر إي دورة أو مؤتمر أو ندوة

22

% 21.2

من  2إلى أقل من  2دورات

22

% 22.1

من  2دورات إلى أقل من  20دورات

20

% 21.1

أكثر من  20دورات

20

% 2.2

141

% 111

المجموع

 )1.9.9تحليل ووصف البيانات العامة لعينة الدراسة:
 .1المؤهل العلمي :يتضح من الجدول رقم ( )1أن  %51.4ممن شملهم االستبيان يحملون شهادات عالية ودقيقة ،أي
من ذوي حملة الماجستير والدكتوراة مما يؤهلهم لالطالع على أحدث المستجدات في مجال عملهم واالضطالع بمهنة
المراجعة الخارجية.
 .2التخصص :يوضح الجدول رقم ( )1أن حوالي نسبة  % 21من عينة الدراسة تخصصهم المحاسبة ،وهذا التخصص
مضافاً إليه المؤهل العلمي والعالي للعينة يعزز دروهم في مهنة المراجعة .كما بلغت نسبة أفراد العينة الذين يحملون
تخصص اإلدارة حوالي نسبة  ،%2والمتخصصون في التمويل يمثلون حوالي نسبة .%22
 .9المركز الوظيفيُ :يالحظ من الجدول رقم ( )1أن الفئة (مراجع بديوان المحاسبة ) هي الفئة الغالبة حيث كانت
 ،%21.2تليها الفئة (مراجع بالمكتب) بنسبة  ،%12.2ثم الفئة ( صاحب المكتب ) بنسبة  ،%22.2ثم الفئة
(عضو هيئة تدريس) بنسبة  ،%20.2ثم الفئة (شريك بالمكتب) بنسبة  ،%2.2وأخي اًر الفئة ( مدير مراجعة
بالمكتب) بنسبة .%2.2
 .4الخبرة في الوظيفة :نستخلص من الجدول رقم ( )1أن أكثر من  %20من عينة الدراسة لديهم خبرة من  22سنة
فأكثر ،وهذه الخبرة مضافاً إليها المستوى العلمي والعالي والتخصص لعينة الدراسة يعزز أهمية رأيهم في عوامل
جودة وظيفة المراجعة الخارجية.
 .5عدد الدورات أو المؤتمرات أو الندوات  :يتضح من الجدول رقم ( )1أن ما نسبته  %22.1من عينة الدراسة
حضروا دورات أو مؤتمرات خاصة بالمهنة ،ويعني ذلك إطالعهم على آخر المستجدات في مجال المراجعة.
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 ) 2.9.9عرض وتحليل إجابات عينة الدراسة :
يوضح الجدول رقم ( )2تك اررات إجابات المشاركين والنسب المئوية عن العبارات الخاصة لفرضيات الدراسة :

الرمز

استقاللية المراجع الخارجى
الكفاءة العلمية للمراجع

X9

سمعة المراجع

X10
X11
X12

اخالق المهنة

X13
X14
X15

للدفاع عن نفسه أمام الجمعية العمومية يدعم جودة المراجعة الخارجية.

التأهيل العلمي العالي لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم في الرفع من جودة

المراجعة الخارجية في ليبيا.

توافر التخصص لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم في الرفع من جودة
المراجعة الخارجية في ليبيا.

توافر اإللمام الكافي بطبيعة وتعقد صناعة العميل لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا
يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

الخبرة المالية العميقة لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم في الرفع من جودة

المراجعة الخارجية في ليبيا.

موافق بشدة

X8

يتم عزل المراجع من قبل الجمعية العمومية للشركات ويحق له حضور الجلسة

النسبة المئوية %

X7

يساهم في تدعيم جودة المراجعة الخارجية.

موافق

X6

يتم تعيين المراجع الخارجي من قبل رئيس مجلس اإلدارة والذي هو عضو مستقل

النسبة المئوية %

X5

تدعيم جودة المراجعة الخارجية.

محايد

X4

عدم توسع مكاتب المراجعة في ليبيا في تقديم الخدمات االستشارية يساهم في

النسبة المئوية %

X3

تدعيم جودة المراجعة الخارجية.

غير موافق

X2

عدم اعتماد مكاتب المراجعة في ليبيا على األ تعاب األخرى للمراجعة يساهم في

النسبة المئوية %

العبارة " العنصر"

غير موافق بشدة

X1

إجابات المشاركين واألهمية النسبية عن العبارات الخاصة لفرضيات

الدراسة
النسبة المئوية %

المتغيرات

جدول ()9

52

97

62

44

16

11

7

5

9

9

57

41

58

41

22

16

2

1

1

1

69

45

52

97

8

6

11

7

7

5

41

29

56

41

14

11

18

19

12

8

48

94

65

46

17

12

5

4

5

4

47

94

51

96

12

9

16

11

14

11

60

49

55

99

11

8

6

4

8

6

46

99

55

99

17

12

13

9

9

7

51

96

56

41

13

9

8

6

12

9

يواكب موظفو مكاتب المراجعة في ليبيا أحدث اإلصدارات والتطورات في المعايير
األمريكية والدولية في مهنة المراجعة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة
الخارجية في ليبيا.

كبر حجم مكتب المراجعة يزيد من سمعته مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة
الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية تتقاضى أتعاباً مرتفعة مما يساهم في الرفع
من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية لديها اإلمكانيات واألفراد المؤهلون ذوو الخبرة

العالية في المراجعة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية تقوم بإعداد تقرير مراجعة ذي دقة عالية مما

يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة في ليبيا ذات إلمام تام بأخالق المهنة مما يساهم في الرفع من

جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة في ليبيا تلتزم عند قيامها بعمليات المراجعة بأخالق المهنة مما

يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
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20

14

22

16

13

9

44

91

41

91

ال يقبل المراجعون الليبيون التكليف بعملية مراجعة تم عزل مراجعها السابق قبل

التواصل مع المراجع السابق لمعرفة سبب عزله مما يساهم في الرفع من جودة

المراجعة الخارجية في ليبيا.

صدور الئحة الحوكمة من قبل هيئة سوق المال الليبي ساهم في الرفع من جودة

المراجعة الخارجية في ليبيا.

تشكيل مجالس إدارات الشركات ولجان المراجعة حسب متطلبات قانون إنشاء سوق
المال وهيئة سوق المال ساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

إلتزام المراجعين بدليل االفصاح الصادر عن هيئة سوق المال الليبي ساهم في
الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

المراجعون الخارجيون الليبيون على إلمام تام بأحدث ممارسات حوكمة الشركات
مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

عدم توسع مكاتب المراجعة في ليبيا في تقديم الخدمات االستشارية يساهم في

تدعيم جودة المراجعة الخارجية.

توافر التخصص لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم في الرفع من جودة

المراجعة الخارجية في ليبيا.

كبر حجم مكتب المراجعة يزيد من سمعته مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة

الخارجية في ليبيا.

مكاتب المراجعة في ليبيا تلتزم عند قيامها بعمليات المراجعة بأخالق المهنة مما

يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

إلتزام المراجعين بدليل االفصاح الصادر عن هيئة سوق المال الليبي ساهم في
الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.

14

11

13

9

16

11

43

91

54

99

22

16

21

15

16

11

43

91

38

27

15

11

18

19

14

11

40

28

53

98

19

14

22

16

13

9

48

94

38

27

57

41

58

41

22

16

2

1

1

1

47

94

51

96

12

9

16

11

14

11

23

16

20

14

71

51

15

11

11

8

18

19

17

12

17

12

38

27

50

96

15

11

18

19

14

11

40

28

53

98

فيما يلي عرض وتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن محاور الدراسة ،كما يلي:
المحور األول :عالقة استقاللية المراجع وجودة المراجعة الخارجية:
 -2إن نسبة ( )%22من عينة الدراسة موافقون إجماالً بأن عدم اعتماد مكاتب المراجعة في ليبيا على األتعاب األخرى
للمراجعة يساهم في تدعيم جودة المراجعة الخارجية ،وأن نسبة ( )%22منهم محايدون ،وأن نسبة غير الموافقين
إجماالً (.)%2
 -1إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن عدم توسع مكاتب المراجعة في ليبيا في تقديم الخدمات
االستشارية يساهم في تدعيم جودة المراجعة الخارجية ،وأن نسبة المحايدين بلغت ( ،)%22ونسبة غير الموافقين
بلغت (.)%1
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 -2إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن تعيين المراجع الخارجي من قبل رئيس مجلس االدارة
والذي هو عضو مستقل يساهم في تدعيم جودة المراجعة الخارجية ،وكانت نسبة المحايدين ( ،)%2كما بلغت نسبة
غير الموافقين (.)%21
 -2إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون على أن عزل المراجع يتم من قبل الجمعية العمومية للشركة وأنه يحق
له حضور الجلسة للدفاع عن نفسه أمام الجمعية العمومية يدعم جودة المراجعة الخارجية ،ونسبة المحايدين (،)%20
وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%12
المحور الثاني :عالقة الكفاءة العلمية للم ارجع وجودة المراجعة الخارجية:
 -2إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن التأهيل العلمي العالي لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا
يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا  ،وأن نسبة ( )%21منهم محايدين ،وأن نسبة غير الموافقين
إجماالً (.)%2
 -2إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن توافر التخصص لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم
في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،وأن نسبة المحايدين بلغت ( ،)%1ونسبة غير الموافقين بلغت
(.)%12
 -2إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن توافر االلمام الكافي بطبيعة وتعقد صناعة العميل
لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،وهي نسبة مرتفعة ،وكانت
نسبة المحايدين ( ،)%2كما بلغت نسبة غير الموافقين (.)%20
 -2إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون على أن الخبرة المالية العميقة لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا يساهم
في الرفع من جودة المراجعة الخارجية ،ونسبة المحايدين ( ،)%21وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22
 -1إن نسبة ( )%22من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مواكبة موظفي مكاتب المراجعة في ليبيا أحدث
اإلصدارات و التطورات في المعايير األمريكية و الدولية في مهنة المراجعة يساهم في الرفع من جودة المراجعة
الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين ( ،)%1وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22
المحور الثالث :عالقة سمعة المراجع وجودة المراجعة الخارجية:

العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا  -دراسة تحليلية

929

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي
Scientific Journal of Open University - Benghazi

المجلد األول  -العدد الثاني
يونيو 0202م

 -20إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن كبر حجم مكتب المراجعة يزيد من سمعة المراجع مما
يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،وهي نسبة منخفضة جداً ،كما بلغت نسبة المحايدين
( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين بلغت (.)%21
-22

إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية تتقاضى أتعاباً
مرتفعة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،وتعتبر نسبة منخفضة جداً ،ونسبة المحايدين
بلغت ( ،)%21وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22

-21

إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية لديها
االمكانيات واألفراد المؤهلين ذوو الخبرة العالية في المراجعة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في
ليبيا ،وتعتبر نسبة منخفضة ،كما كانت نسبة المحايدين ( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين بلغت (.)%22

-22

إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة ذات السمعة العالية تقوم بإعداد
تقرير مراجعة ذو دقة عالية مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،وتعتبر نسبة منخفضة،
وأن نسبة المحايدين بلغت ( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22

المحور الرابع :عالقة إلتزام المراجع بأخالق المهنة وجودة المراجعة الخارجية:
 -22إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة في ليبيا ذات المام تام بأخالق
المهنة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا.ونسبة المحايدين ( ،)%20وأن نسبة غير
الموافقين إجماالً بلغت (.)%20
-22

إن نسبة ( )%12من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة في ليبيا تلتزم عند قيامها بعمليات
المراجعة بأخالق المهنة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين (،)%21
وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22

-22

إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على عدم قبول المراجعون الليبيون التكليف بعملية م ارجعة تم
عزل مراجعها السابق قبل التواصل مع المراجع السابق لمعرفة أسباب عزله مما يساهم في الرفع من جودة
المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين ( ،)%1ونسبة غير الموافقين بلغت (.)%22
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المحور الخامس :عالقة حوكمة الشركات وجودة المراجعة الخارجية:
 -22إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن صدور الئحة الحوكمة من قبل هيئة سوق المال
الليبي ساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين ( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين
إجماالً بلغت (.)%20
 -22إن نسبة ( )%22من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن تشكيل مجالس إدارات الشركات ولجان المراجعة
حسب متطلبات قانون إنشاء سوق المال وهيئة سوق المال ساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا،
ونسبة المحايدين ( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22
 -21إن نسبة ( )%12من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن إلتزام المراجعين بدليل اإلفصاح الصادر عن هيئة
سوق المال الليبي ساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين ( ،)%20وأن نسبة
غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22
 -10إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً أن المراجعين الخارجيين الليبيين على إلمام تام بأحدث
ممارسات حوكمة الشركات مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين (،)%1
وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22

المحور السادس :جودة المراجعة الخارجية:
 -12إن نسبة ( )%21من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن عدم توسع مكاتب المراجعة في ليبيا في تقديم
الخدمات االستشارية يساهم في تدعيم جودة المراجعة الخارجية ،ونسبة المحايدين ( ،)%22وأن نسبة غير
الموافقين إجماالً بلغت (.)%1
 -11إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن توافر التخصص لموظفي مكاتب المراجعة في ليبيا
يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا .ونسبة المحايدين ( ،)%1وأن نسبة غير الموافقين إجماالً
بلغت (.)%12
 -12إن نسبة ( )%20من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن كبر حجم مكتب المراجعة يزيد من سمعته مما يساهم
في الرفع من جودة المراجعة الخارجية ،ونسبة المحايدين ( ،)%22وأن نسبة غير الموافقين بلغت (.)%21
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 -12إن نسبة ( )%12من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن مكاتب المراجعة في ليبيا تلتزم عند قيامها بعمليات
المراجعة بأخالق المهنة مما يساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين (،)%21
وأن نسبة غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22
 -12إن نسبة ( )%12من عينة الدراسة موافقون إجماالً على أن إلتزام المراجعين بدليل اإلفصاح الصادر عن هيئة
سوق المال الليبي ساهم في الرفع من جودة المراجعة الخارجية في ليبيا ،ونسبة المحايدين ( ،)%20وأن نسبة
غير الموافقين إجماالً بلغت (.)%22

 )11اختبار فروض الدراسة :
الختبار فروض الدراسة ،تم تحليل عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة مع بعضها البعض ،وبذلك توصلت الدراسة إلى النتائج
التالية:
جدول ()4
مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة المستقلة والمتغير التابع
معامل ارتباط بيرسون /القيمة االحتمالية

متغيرات الدراسة
استقاللية المراجع الخارجى.
Q1
الكفاءة العلمية للمراجع.
Q2
سمعة المراجع.
Q3
أخالق المهنة.
Q4
حوكمة الشركات.
Q5
جودة المراجعة الخارجية.
Y

معامل ارتباط بيرسون

Q1
1

القيمة االحتمالية

Q2

Q3

Q4

Q5

0.975

0.884

0.831

0.817

0.924

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1

0.893

0.805

0.792

0.906

0.000

0.000

0.000

0.000

1

0.895

0.898

0.939

0.000

0.000

0.000

1

0.995

0.973

0.000

0.000

1

0.969

معامل ارتباط بيرسون

0.975

القيمة االحتمالية

0.000

معامل ارتباط بيرسون

0.884

0.893

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

معامل ارتباط بيرسون

0.831

0.805

0.895

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

0.000

معامل ارتباط بيرسون

0.817

0.792

0.898

0.995

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل ارتباط بيرسون

0.924

0.906

0.939

0.973

0.969

القيمة االحتمالية

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Y

0.000
1

من الجدول رقم ( )2نستنتج ما يلى:
( )2العالقة بين المتغير المستقل األول "استقاللية المراجع الخارجى" والمتغير التابع "جودة المراجعة الخارجية" عالقة
طردية قوية ومعنوية حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.112وذلك بمعامل ثقة .%12
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( )1العالقة بين المتغير المستقل الثاني "الكفاءة العلمية للمراجع" والمتغير التابع "جودة المراجعة الخارجية " عالقة
طردية قوية ومعنوية رحيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.102وذلك بمعامل ثقة .%12
( )2العالقة بين المتغير المستقل الثالث "سمعة المراجع" والمتغير التابع "جودة المراجعة الخارجية " عالقة طردية قوية
ومعنوية حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.121وذلك بمعامل ثقة .%12
( )2العالقة بين المتغير المستقل الرابع "أخالق المهنة" والمتغير التابع "جودة المراجعة الخارجية " عالقة طردية قوية
ومعنوية حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.122وذلك بمعامل ثقة .%12
( )2العالقة بين المتغير المستقل الخامس "حوكمة الشركات" والمتغير التابع "جودة المراجعة الخارجية " عالقة طردية

قوية ومعنوية حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.121ومعنوية وذلك بمعامل ثقة .%12
وبتقدير معادلة االنحدار المتعدد المتدرج للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،تم تطبيق نموذج االنحدار المتعدد
المتدرج ،حيث توصلت الدراسة للنتائج التالية:
 .2تم إجراء خمس محاوالت للوصول الى النموذج النهائى وذلك طبقاً ألعلى قيمة لمعامل التحديد ،والجدول رقم ()2
يعرض تطور قيمة معامل التحديد فى كل محاولة:
جدول ()5

تطور قيمة معامل التحديد لعدد خمس محاوالت لنموذج االنحدار المتعدد

ترتيب أهمية المتغيرات المستقلة

Model

معامل االرتباط المتعدد

معامل التحديد

1

0.973

0.946

Q4

2

0.995

0.990

Q4, Q1

3

0.996

0.992

Q4, Q1, Q5

4

0.996

0.993

Q4, Q1, Q5, Q2

5

0.997

0.993

Q4, Q1, Q5, Q2, Q3

من الجدول رقم ( )2يتضح أن المتغير الرابع "أخالق المهنة"  Q4هو المتغير األقوى تأثي اًر على المتغير التابع "جودة
المراجعة الخارجية" ،حيث بلغت قوة التأثير التى يمكن قياسها بمعامل التحديد  ،0.122وذلك نتيجة تطبيق النموذج
األول.
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 .1وفى محاولة زيادة قيمة معامل التحديد ،تم إدخال المتغير المستقل األول "استقاللية المراجع الخارجى" الذى يأخذ
المرتبة الثانية فى التأثير على المتغير التابع ،حيث أدى إدراج هذا المتغير فى النموذج الثانى إلى زيادة قيمة
معامل التحديد من  0.122إلى  .0.110وتوالت المحاوالت حتى بلغت قيمة معامل التحديد  0.112وذلك
بدخول الخمس متغيرات المستقلة.
ولقد توصلت الدراسة إلى جدول تحليل التباين للنموذج المقترح كما يتضح فى الجدول رقم (:)2
جدول ()6
جدول تحليل التباين للنموذج الخامس لالنحدار المتعدد

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع المربعات

قيمة  Fالمحسوبة

القيمه االحتمالية

مصدر االختالف
االنحدار

175.311

5

35.062

3889.401

0.000

البواقى

1.208

134

0.009

المجموع

176.519

139

من الجدول رقم ( )2نجد أن قيمة  Fالمحسوبة بلغت  2221.202لدرجات الحرية للبسط  2درجات وللمقام 222
درجة حرية ،وبلغت القيمه االحتمالية لهذا االختبار  0.000أي أصغر من مستوى المعنوية  %2وهذا يعطي دليالً
إحصائياً بمعامل ثقة  %12أن نموذج االنحدار المتعدد جوهرى وال يمكن االستغناء عن أي من المتغيرات المستقلة.
وبحساب معامالت نموذج االنحدار المتعدد ،يمكن صياغة المعادله التالية:

Ŷ  0.078  0.191Q4  0.290Q1  0.325Q5  0.124Q2  0.054Q3
من هذا النموذج يتضح أن جميع معامالت نموذج االنحدار المتعدد موجبة وهذا يعزز وجود عالقات طردية بين
المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،أي أن الزيادة فى المتغيرات المستقلة متمثلة في :استقاللية المراجع ،والكفاءة العلمية
للمراجع ،وسمعة المراجع ،وحوكمة الشركات سوف تؤدى إلى زيادة المتغير التابع المتمثل في جودة المراجعة الخارجية.

 )11نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة بعد استخدام األساليب اإلحصائية للنتائج التالية:
 .2وجود عالقة طردية بين استقاللية المراجع الخارجي وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
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 .1وجود عالقة طردية بين الكفاءة العلمية للمراجع وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
 .2وجود عالقة طردية بين سمعة المراجع وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
 .2وجود عالقة طردية بين أخالق المهنة وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
 .2وجود عالقة طردية بين حوكمة الشركات وجودة المراجعة الخارجية في ليبيا.
 .2تبين من الدراسة أن المتغير المستقل األكثر تأثي اًر إيجابياً على جودة المراجعة الخارجية هو أخالق المهنة.
 .2تبين من الدراسة أن المتغير المستقل األقل تأثي اًر إيجابياً على جودة المراجعة الخارجية هو سمعة المراجع.
 .2توصلت الدراسة إلى إمكانية ترتيب المتغيرات المستقلة من األكثر تأثي اًر إيجابياً على المتغير التابع جودة
المراجعة الخارجية على التوالي كما يلي :أخالق المهنة ،ثم استقاللية المراجع ،ثم حوكمة الشركات ،ثم الكفاءة
العلمية للمراجع ،وأخي اًر سمعة المراجع.

 )12توصيات الدراسة:
بعد عرض وسرد وتحليل أهم نتائج الدراسات السابقة واختبار فروض الدراسة إحصائياً للوصول لنتائج الدراسة ،فإن
هذه الدراسة توصي بما يلي:
 .2ضرورة قيام الهيئات والمنظمات المهنية في الدولة الليبية و ِ
المنظمة لمهنة المراجعة الخارجية بإصدار القوانين
واللوائح التنظيمية ألخالق المهنة في ليبيا ،أسوةً بباقي دول العالم.
 .1ضرورة تدعيم استقاللية المراجع الخارجي الليبي من خالل تعزيز وترسيخ مفهوم حوكمة الشركات في ليبيا.
 .2إلزام الهيئات والمنظمات المهنية في ليبيا و ِ
المنظمة لمهنة المراجعة الخارجية المراجعين الخارجيين بضرورة
حضور عدد من الدورات والندوات العلمية لإلطالع على أحدث المستجدات في مهنة المراجعة في العالم.
 .2ضرورة قيام الهيئات والمنظمات المهنية في الدولة الليبية و ِ
المنظمة لمهنة المراجعة الخارجية بالتوجه نحو اندماج
قدمة من ِقبلها أسوةً
الم َ
مكاتب المراجعة الخارجية في ليبيا لتكوين شركات مراجعة؛ لزيادة جودة خدمات المراجعة ٌ
بتجارب دول العالم المتقدمة.
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