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Abstract 

  The aim of this study is to identify the motives and methods used to manage earnings 

management by Libyan companies from the point of view of auditors, to achieve the 

objectives of the study the questionnaire was designed and distributed to the study sample, 

and the SPSS method was used to analyze the data, the study reached a set of results the most 

important: That there are contractual and behavioral motives for earnings management in 

Libyan companies from the point of view of the auditors, in addition to that managers in 

Libyan companies use the method of change in accounting methods to practice earnings 

management. 
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 الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف بالدوافع واألساليب المستخدمة إلدارة األرباح من قبل الشركات الليبية من وجهة نظر 

المراجعين والمحاسبين القانونيين الليبيين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استمارة استبيان وتوزيعها على عينة الدراسة، 

لتحليل البيانات، ولقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج  SPSSج اإلحصائي  تم في هذه الدراسة استخدام البرنام

أهمها: أن هناك دوافع تنظيمية وسلوكية إلدارة األرباح في الشركات الليبية من وجهة نظر المراجعين والمحاسبين القانونيين 

لتغيير في الطرق المحاسبية لممارسة إدارة الليبيين، باإلضافة إلى أن المدراء في الشركات الليبية يستخدموا طريقة ا

 األرباح.
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 أوال": المقدمة:

إن الفضائح المالية العالمية التي هزت االقتصاد العالمي في نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي كانهيار 

Enron, Word com Nortel, AIG,  وكذلك أزمة الرهن العقاري، صحبها مجموعة من الفضائح المحاسبة لكبرى

وتحميلها جزء من المسئولية واتهامها  Arthur Andersonالشركات المحاسبة العالمية، وما تمثل في انهيار شركة 

ى مهنة المراجعة، وذلك بالتالعب بالبيانات المحاسبية، حيث أن الكثير من الدراسات في األدب المحاسبي تلقي باللوم عل

لعدم قيامها بالتنبيه إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة من قبل الشركات، حيث تقدم الشركات تقارير مالية تحمل 

معلومات تتسم بضعف اإلفصاح المحاسبي وقلة الشفافية، مستفيدة من وجود مرونة في استخدام المعايير المحاسبية، 

ق ممارسة اإلحكام الشخصية واتخاذ تقديرات وقرارات تشغيلية محددة تهدف إلى تحقيق وباستغالل هذه المرونة عن طري

رغباتهم المحددة مسبقا"، ما يدفعهم إلى إظهار أداء هذه الشركات بخالف نتائج األداء الحقيقي، والتأثير على رقم الدخل 

 ا يطلق عليه ممارسة "إدارة األرباح".المثبت في التقارير المالية بحسب ما يحقق لهم أهدافهم الشخصية، وهذا م

المدراء ربما يستخدموا تقنيات  ، حيثللشركة االقتصاديةبدال من النتائج األساسية  اإلدارة فيه رغبت ما إدارة األرباح تعكس

 أهدافبعض من  أوية, من أجل تحقيق احد أو القرارات التشغيل ختلفةباح مثل الطرق المحاسبية الماألر  إلدارةمختلفة 

  .المثبتالتأثير على الدخل ب التي تنتهي المتعددة, اإلدارة

حيث أن الهدف األساسي لمهنة المراجعة يتمثل في أبداء الرأي حول مدى عدالة وصدق القوائم المالية، وبما أن ممارسة 

التي تحتويها هذه القوائم، إدارة األرباح من قبل المدراء يساهم في زعزعت ثقة مستخدمي القوائم المالية في المعلومات 

فوجود طرف ثالث لمراجعة معلومات التقارير المالية التي تصدرها اإلدارة يدعم ثقة مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات 

المالية، بذلك تتحمل مهنة المراجعة الدور األساسي في الحد من ممارسة إدارة األرباح، وللقيام بذلك يكون لزاما على 

مهنة القيام بتطوير أساليبهم وتكتيكاتهم وتقنياتهم للتعرف واكتشاف الدوافع واألساليب المستخدمة من قبل المدراء ممارسي ال

 من أجل إدارة األرباح.

 :مشكلة الدراسة

 ومن خالل ما تقدم أعاله يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
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 ؟في الشركات الليبية من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين إدارة األرباح ممارسة دوافع وأساليب هيما 

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

  دوافع سوق رأس المال إلدارة األرباح؟ هناكهل 

  إلدارة األرباح؟ هل هناك دوافع تعاقدية 

 إلدارة األرباح؟ هل هناك دوافع تنظيمية 

  إلدارة األرباح؟ هناك دوافع سلوكيةهل 

  هل يتم استخدام أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية إلدارة األرباح؟ 

 هل يتم استخدام أسلوب القرارات التشغيلية إلدارة األرباح؟ 

 :أهمية الدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع إدارة األرباح وخطورته، وما يمكن أن يسببه من تظليل لمستخدمي القوائم 

المالية، كما تنبع أهميتها أيضا من الدور اإليجابي الذي يمكن أن يقوم به المراجعين الخارجيين للحد من مضار ممارسة 

احبة لهذه الظاهرة والمتمثلة في معرفتهم بإدارة األرباح ودوافع القيام بها إدارة األرباح، وذلك بإدراكهم لألبعاد المص

واألساليب المتبعة لممارستها، وبالتالي تبع أهمية الدراسة من النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها، والتي يمكن أن تساهم في 

مما يعطي المهنة مكانتها لتكون أداة تساهم في  تنبيه ممارسي مهنة المراجعة لمخاطر هذه الظاهرة للحد منها ومنع تفشيها،

 توقف مدراء الشركات عن ممارسة إدارة األرباح. 

 :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مكاتب المراجعة في ليبيا لمعرفة وجهة نظر ممارسي مهنة المراجعة لدوافع 

باح، ولتحقيق هدف الدراسة الرئيسي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق النقاط المدراء وأساليبهم المتبعة في ممارسة إدارة األر 

 التالية:

 .التعرف على مفهوم و دوافع وأساليب إدارة األرباح 

 .بيان الدوافع المسببة لممارسة إدارة األرباح 
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 .بيان األساليب المتبعة إلدارة األرباح 

 دعم المراجعين والمحاسبين القانونيين للحد من إدارة األرباح. الخروج بنتائج وتوصيات تساهم في 

 فرضيات الدراسة:

 :التالية الرئيسية الفرضية صياغة متت فقد التساؤالت على واإلجابة الدراسة فأهدا حتقيق أجل من

 "دوافع وأساليب إدارة األرباح المحاسبين والمراجعين نحو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء "

 :التالية الفرعية الفرضيات مت صياغة الرئيسية الفرضية الختبارو 

 " اتجاهات المحاسبين والمراجعين نحو دوافع سوق رأس المال إلدارة  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء

 األرباح"

 " تعاقدية إلدارة األرباح"الدوافع الالمحاسبين والمراجعين نحو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء 

 " تنظيمية إلدارة األرباح"الدوافع الالمحاسبين والمراجعين نحو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء 

 " األرباح"سلوكية إلدارة الدوافع الالمحاسبين والمراجعين نحو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء 

 " المحاسبين والمراجعين نحو استخدام أسلوب التغيير في الطرق  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء

 المحاسبية إلدارة األرباح"

 " المحاسبين والمراجعين نحو استخدام أسلوب القرارات التشغيلية  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء

 إلدارة األرباح"

 ثانيا": اإلطار النظري للدراسة:

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية: –أ 

( بعنوان: "مسئولية المحاسب القانوني عن خدمات التأكيد ودورها في ممارسة إدارة األرباح 5112دراسة )مدني،  – 1

 معايير ضوء في األرباح إدارة مواجهة في المراجع دور تحديد إلىهدفت الدراسة في ضوء معايير المراجعة المصرية"، 

ولقد كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن  ،القانوني المحاسب مسئولية تحديد إلى إضافة   المصرية، راجعةالم
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وكما أشارت نتائج الدراسة إلى  ،األرباح إدارة ممارسات من الحد إلى معينة تؤدى محددة مقاييس وفق التأكيد خدمات تأدية

 السلوك وقواعد بمبادئ تزامواالل التأكيد، خدمات أداء عند األخرى التأكيد وخدماتمراجعة ال ومعايير بمبادئ امز االلت إن

 .القانوني المحاسب  مسئولية من يخفف ،المهني

"، ( بعنوان: "دوافع ووسائل تبني اإلدارة لممارسات إدارة األرباح المحاسبية وسبل الحد منها5112دراسة )جبار،  – 5

هدفت الدراسة إلى البحث عن مدى ممارسة الشركات العراقية إلدارة األرباح والمخاطر التي تنطوي عليها، وذلك من خالل 

ألساليب المتبعة في ممارستها، وقد قدمت الدراسة مجموعة من النتائج التعرف على طبيعة تلك العمليات ومؤشراتها وا

أهمها: أن الشركات العراقية تقوم بممارسة إدارة األرباح، باإلضافة إلى مجموعة من الدوافع أهمها: سعي اإلدارة إلى زيادة 

أثير على أسعار األسهم والتكاليف الحوافز والمكافئات والحفاظ على المناصب اإلدارية، وكذلك وجود دوافع خارجية كالت

السياسية، وحددت بعض األساليب المتبعة إلدارة األرباح كالقرارات المحاسبية والقرارات التشغيلية والقيام بتصنيف 

 المصروفات واإليرادات كبنود اعتيادية أو غير اعتيادية حسب رغبة اإلدارة.

بعنوان: "ممارسات المحاسبة اإلبداعية وأثرها على ربحية السهم في الشركات الصناعية  (5112دراسة )النمرين،  – 3

 المحاسبة ممارسات في الصناعية الشركات دور على التعرفهدفت هذه الدراسة إلى  المدرجة في بورصة عمان"،

 أثر معرفةإلى  باإلضافة الدخل، وتمهيد األرباح إدارة خالل من اإلبداعية المحاسبة ممارسة واقع وتحديد ،اإلبداعية

، قدمت قيد الدراسة  الشركات في السهم ربحية على )الدخل وتمهيد األرباح، إدارة(وهي اإلبداعية المحاسبة ممارسات

 األرباح إدارة خالل من اإلبداعية المحاسبة تمارس األردنية الصناعية الشركات أن: أهمها النتائج من مجموعة الدراسة

 داللة ذو أثر ووجود السهم، ربحية على اإلبداعية المحاسبة لممارسات إحصائية داللة ذو اثر وجودراسة الد بينت كما ،فقط

 .السهم ربحية على الدخل لتمهيد إحصائية داللة ذو أثر وجود عدمالنتائج  وبينت، ربحية على األرباح إلدارة إحصائية

 الدراسات األجنبية: –ب 

دارة األرباح في الشركات الصغيرة والمتوسطة   (Huguet, Gandía, 2016) دراسة – 1 بعنوان: " المراجعة وا 

هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين إدارة األرباح والمراجعة الطواعية واإللزامية في الشركات الصغيرة  اإلسبانية"،

في الحد من ممارسة إدارة األرباح وتحسين جودة  والمتوسطة اإلسبانية، وما إذا كانت المراجعة اإللزامية والطوعية تساعد
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التقارير المالية، ولقد كانت أهم النتائج: أن الشركات التي خضعت للمراجعة لها استحقاقات اختيارية أقل، وكذلك أشارت 

 الدراسة إلى أن المراجعة الطواعية ساهمت بدرجة أقل في الحد من ممارسة إدارة األرباح. 

، هدفت الدراسة إلى بعنوان: "إدارة األرباح للحفاظ على زيادة األرباح المتتالية" (Kyunga Na, 2018) دراسة – 5

زيادة األرباح لالذي تقوم به الشركات مع سلسلة ال تقل عن خمس سنوات  التحقق من نمط واألداة المستخدمة إلدارة األرباح

 باتجاهتحرك الشركات  بداية مع زدادلتلك الشركات ت ياريةختالمستحقات اال ، ولقد حددت نتائج الدراسة: أنعلى التوالي

 .السلسلة نهاية بحدة عند ختياريةبينما يتناقص مدى االستحقاقات اال ،نهاية سلسلة األرباح

 "،بعنوان: "إدارة األرباح لتجنب الخسائر وانخفاض األرباح في كرواتيا (Degiannakis, et al, 2019)دراسة  – 3

هدفت الدراسة إلى التعرف على أذا كانت الشركات الكرواتية تمارس إدارة األرباح لتجنب تسجيل الخسائر وانخفاض 

، تجنب الخسائر وانخفاض األرباحلتدير األرباح المبلغ عنها األرباح، ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات الكرواتية 

 االختيارية إلدارة األرباح.وتؤكد الدراسة أنه تم استخدام االستحقاقات 

 تعريف إدارة األرباح:

يوضح أن "تعريف إدارة األرباح يختلف حسب (Goncharov, 2005:20) ليس هناك أتفاق حول تعريف إدارة األرباح 

على  ،تعريفات مختلفة قدمت إلدارة األرباح ،أدوات التالعب على الهدف من سلوك إدارة األرباح وتوقيت إدارة األرباح"

المدراء أحكام في  تخدميفسر أن "إدارة األرباح تحدث عندما يس (Healy and Wahlen,1999:368) سبيل المثال

لتظليل بعض حملة األسهم حول األداء االقتصادي الحقيقي  ،اإلثبات المالي وتنظيم المعامالت لتغيير التقارير المالية

 :Schippr, 1989) على نفس المنوال ،تعتمد على األرقام المحاسبية المثبتة" التي و للتأثير على النتائج التعاقديةللشركة أ

يعرف إدارة األرباح بأنها "إفصاح اإلدارة إلى حد ما للتدخل بقصد تحقيق هدف معين في عملية اإلثبات المالي (92

 بشكل مشابه ،ت"تسهيل التشغيل المحايد للعملياالخارجي بقصد الحصول على بعض المكاسب الخاصة, عكس قول 

(Scott, 2009: 369)  يقول أن "إدارة األرباح تكون االختيار بواسطة المدير للسياسات المحاسبية من أجل تحقيق بعض

يفسر إدارة األرباح بأنها "الحذر اإلداري الذي يكون الوسائل  (Beneish, 2001: 5) نفس السياقوب األهداف الخاصة"،

، بشكل مماثل "للمستثمرين توقعاتهم الخاصة حول التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع المستخدمة من المدراء ليكشفوا
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يعرفوا حدوث إدارة األرباح "بأنها   (Fieds et al,. 2001: 260) كما أشار إليها Watts and Zimmermenدراسة 

يمكن أن تكون كال من تعظيم هي الحيطة, و لحيطة على األرقام المحاسبية مع أو بدون قيود على هذه ل ممارسة المدراء

 قيمة الشركة أو ممارسة بعض االنتهازية".

 دوافع إدارة األرباح:

 ةتخفيض دخل الفترة الحالية مقارنالتأثير على األرباح من أجل تعظيم أو  بهدف إدارة األرباح وذلك مارسأن الشركات ت

 ،العكس أو والخسائر روفاتأو تخفيض المص باألرباح المستهدفة, وذلك بجعل اإليرادات والمكاسب كبيرة جدا أو العكس

وبالتالي ممارسة إدارة األرباح ربما تخلق بسبب الظروف البيئية، حيث يحدد األدب المحاسبي عدت مجموعات تمثل 

دارة األرباح من أجل تحقيق إالمدراء ربما يستخدموا فتالعب باألرباح, إدارة األرباح من أجل ال ممارسةراء لالدوافع للمد

  هدف أو مجموعة من األهداف التالية: دوافع سوق رأس المال, دوافع تعاقدية, دوافع تنظيمية, دوافع سلوكية

.(Goncharov, 2005:76)  

 دوافع سوق رأس المال. -أ 

تجنب الخسائر واالنخفاض في أسعار  (1) :في التاليإدارة األرباح  ممارسةدوافع سوق رأس المال ل يمكن أن نلخص

، وذلك القصير المدى في األسهم أسعار انخفاض تجنب (2،)، وذلك بتحقيق األرباح المتوقعةاألسهم في المدى القصير

للتأثير على الممولين رفع أسعار األسهم خالل الفترة الطويلة األجل ( 3، )أرباح السنة السابقة قريبة منأرباح  بتحقيق

، (IPOs)لتأثير على العروض العامة األولية ( ا5، )(SPOs)األسهم الموسمية لتأثير على عروض ( ا4، )الخارجيين

تحقيق ( 7، )األسهم لتأثير على أسعار األسهم في حاالت حقوق خيارات( ا6، )كتتاب في السوق المالية األوليةمرحلة اال

ض األرباح متى تتحول يخف( ت8، )يلة األجل  للرفع من سعر األسهممعدل نمو األرباح لفترة طو اتجاه ثابت ومستقر في 

رفع األرباح عند االمتالك العدائي متى تكون الشركة عرضه ( 9، )ن خاصة إلى عامة أو عند الخصخصةالشركات م

 لالستيالء من الغير.

                                                                           الدوافع التعاقدية. -ب 

تستخدم للتأثير على  (1) يمكن توضح الدوافع التعاقدية الستخدام إدارة األرباح للتأثير على األرباح المثبتة في التالي:
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( 3روط الدين والتخلف عن الدفع، )( تستخدم لتخفيض أمكانية انتهاك ش2عقود االقتراض والحصول على القروض، )

( للحصول على اتفاقيات مخطط المكافآت متى 4تستخدم إلعادة جدولة الديون أو إعادة التفاوض على شروط الدين، )

( للحصول على التعويضات والمكافآت المرتبطة بأداء األسهم في 5يكون هناك اتفاق المقاصة على أساس األرباح، )

( تستخدم لتوفير 7( لزيادة قيمة مخططات المكافآت والحوافز التشجيعية للمدراء، )6ى الطويل، )السوق المالي في المد

 مخططات المكافآت للفترة المستقبلية متى لم تتحقق في الفترة الحالية.

 الدوافع التنظيمية. -ج 

تستخدم إدارة األرباح بهدف تحقيق ( 1):  التالي في لدوافع التنظيمية إلدارة األرباح من قبل المدراءلتلخص  يمكن تقديم

مقاومة  وانينقالمتثال إلى ( ل3، )ظيم التسعير ورفع أسعار المبيعاتتنل (2، )ستيراد ألجل حماية المنتج المحليمعونة اال

تجنب مطالبات نقابات العمال بزيادة األجور ( ل5، )ل الضريبةتحقيق أهداف ضريبية وتخفيض معد( ل4، )االحتكار

 .تجنب تأمين الوحدات االقتصاديةل (6، )بات أو الحصول على مزايا عينيةرتوالم

 الدوافع السلوكية. -د 

يستخدم المدراء الجدد ( 1) :التالي في المثبتة األرباح على للتأثير األرباح إدارة الستخدام ةالسلوكية الدوافع توضح يمكن 

يقوموا المدراء الجدد بتخفيض األرباح في سنة االنتقال وزيادة ( 2، )أداء متميز عن المدراء السابقينإدارة األرباح إلظهار 

وعدم  يزيد المدراء األرباح في سنة األداء اإلداري السيئ من أجل االحتفاظ بالوظيفة( 3، )رباح في السنة التالية لالنتقالاأل

اء في الوظيفة ألطول فترة لضمان البق لالمستقب ستخدامه فية األداء الجيد الفتر  فيض األرباح يخف( ت4، )التعرض للفصل

التقاعد لضمان  ( لالستفاد منه بعد6، )رباح للحصول على وضع وظيفي أفضليستخدم المدراء إدارة األ( 5، )ممكنة

 في الشركة بصفة جديدة )كعضو مجلس إدارة أو مستشار للشركة(. ستمراراال

                                                                              أساليب أدارة األرباح:

 إدارة األرباح يمكن أن تنفذ عن طريق آليتان رئيسيتان: هما التغير في الطرق المحاسبية، والقرارات التشغيلية، وتأكيد لذلك 

(Clikeman et al,. 2001: 389) االختيارية أو توقيت عرفوا إدارة األرباح بأنها "الممارسة باتخاذ الخيارات المحاسبية

 القرارات التشغيلية لنقل األرباح المثبتة اتجاه الهدف المرغوب".
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 المحاسبية. التغيير في الطرق -أ 

هذه الطريقة إلدارة األرباح تعتمد بشكل أساسي على التنقل بين البدائل المحاسبية المتاحة لمعالجة المعامالت للحصول 

تعتمد على األرقام المحاسبية  اتالرسمية وغير الرسمية للشرك االتفاقيات أن حيثو على أرقام محاسبية محددة مسبقا"، 

لتحديد المبالغ ومواعيد المدفوعات، فالنظرية المحاسبية تفسر ذلك حيث تبين أن إجراءات محاسبية معينة يتم اختيارها 

راء على حساب مصروفات التعاقد لحملة بكفاءة بواسطة المدراء لتعظيم قيمة الشركة أو النجاز المصالح الشخصية للمد

الممارسات المحاسبية يتم تحديدها عن طريق اإلدارة، هذا االختيار يظهر التالعب في األرباح،  بين األسهم، أن االختيار

المدراء إلدارة األرباح  تلخص أساليب يمكن، الطرق المحاسبيةلالختيار بين  ةحيث التالعب يحدث بسبب المرونة الواسع

المبالغة في تقدير المصروفات اإليرادية )مثل مصروفات الدعاية ( 1): في التالي متمثلة في تغيير الطرق المحاسبيةال

التقليل في تقدير مخصص ( 3، )رسملة مصروفات البحث والتطوير( 2، )الن أو مصروفات البحث والتطوير(واإلع

التأثير على قيمة اإلهالك ( 5، )في تقدير العمر اإلنتاجي لألصل المبالغة في التقليل( 4، )المشكوك في تحصيلهاالديون 

غة أو التقليل في المبال( 7، )تقدير قيمة األصول غير الملموسةالمبالغة في ( 6، )ك بتغيير طريقة اإلهالك المتبعةوذل

( 9، )إفصاح عن تفاصيلالميزانية بدون تسجيل مخزون تالف أو راكد أو متقادم مع بند المخزون ب( 8، )تقويم المخزون

تضمين ( 11، )جل لتفادي تأثيرات هبوط األسعارتغيير تصنيف االستثمارات قصيرة األجل إلى استثمارات طويلة األ

 إيرادات ومصروفات تشغيلية ضمن األرباح والخسائر غير المتكررة في قائمة الدخل أو العكس. 

 القرارات التشغيلية. -ب 

ن أن يتم بها إدارة األرباح تكون القرارات التشغيلية والتي تحدد بواسطة المدراء، فأساليب إدارة الطريقة الثانية التي يمك

األرباح التي ركز عليها من قبل المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها اعتمدت على اإليرادات والمصروفات, 

لمطلوبة لتحقيق راء والذي يكون متعلق باألنشطة الحقيقية االتوقيت واالعتراف، بينما القرار التشغيلي يتخذ عن طريق المد

تخفيض سعر المبيعات  (1) غيلية إلدارة األرباح في التالي:تتمثل األساليب التي تعكس القرارات التش، األرباح المرغوبة

بمنح فترات  االئتمانيةالتغيير في السياسة ( 2، )من أجل تحقيق األرباح المستهدفةعلى تعاقب بهدف زيادة كمية المبيعات 

رغوبة بيع األسهم الم( 4، )ثابتة لتحقيق األرباح المستهدفةبيع األصول ال( 3، )أكبر بهدف زيادة كمية المبيعات سماح
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عدم إقفال ( 6، )دة في المبيعات في العام المقبلتأجيل أثبات المبيعات للحصول على زيا( 5، )لتحقيق األرباح المستهدفة

إرسال بضاعة إلى ( 7، )ات المتوقعة ضمن السنة المنتهيةالمحاسبية بعد انتهاء السنة المالية لتسجيل بعض المبيعالدفاتر 

اإلفصاح عن االلتزامات أو القيود مثل الرهونات عدم ( 8، )كمبيعات بهدف االعتراف باإليرادمراكز الشحن وتسجيلها 

 القابضة عن أرباح وخسائر الشركات التابعة.عدم إفصاح الشركات ( 9، )والضمانات واإلستأجارات

 :منهجية الدراسةثالثا": 

تجميع البيانات من المصادر الثانوية، وذلك وقد تم المنهج التحليلي الوصفي،  الباحث لتحقيق أهداف الدراسة استخدم

تم تجميع وكذلك السابقة ذات العالقة،  والبحوث العلمية المحكمة واالطالع على الدراسات مجالتباستقراء الكتب وال

على عينة الدراسة، وقد تم  هاوزعم توتحكيمها، ت تصميم استمارة استبيانعن طريق المصادر األولية وذلك  منالبيانات 

إجراء بعض  للعلوم االجتماعية"، حيث تم اإلحصائي"البرنامج  SPSSمن خالل برنامج  االستبيان تفريغ وتحليل استمارة

، لمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية لكل فقرةلحساب من  تبارات اإلحصائية المناسبةاالخ

  . باستخدام األسلوب اإلحصائي المناسب لدراسةباإلضافة إلى اختبار فرضيات ا

 :مجتمع وعينة الدراسة

في المحاسبين المتمثل  تم تصميم استمارة استبيان وجهت إلى مجتمع الدراسة ، فقدتضمن دراسة ميدانيةحيث أن البحث ي

نقابة  السجالت وبالرجوع إلى، والمراجعين الليبيين المشتغلين المعتمدين لدى نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين

( محاسب قانوني، 3112جل القيد هو )المحاسبيين والمراجعين الليبيين، فأن عدد المحاسبين الليبيين المشتغلين من واقع س

تم توزيع االستمارات على م، و 3112(  محاسب قانوني معتمد قاموا بتجديد اشتراكاتهم حتى سنة 414منهم فقط عدد )

، بذلك يكون (19عدد ) تحليلكانت الصالح منها للو  (11إرجاعها منها عدد )استمارة تم  114عينة عشوائية بلغت حوالي 

 % تقريبا، وهي نسبة جيدة في مثل هذا النوع من الدراسات.11حجم العينة 

                                                                       لعينة الدراسة:العامة  الخصائص

 إيجابي داعم التالية) العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة،( قد تمثل صراعنالب يتعلق فيما يتبين
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مكانية االعتماد عليها وذلك بالحصول على نسب عالية للعناصر المذكورة أعاله،إل أما عنصر  جابات المبحوثين وا 

 الشهادات المهنية وعنصر عدد العاملين بالمكتب قد ال تمثل ذلك.

تصميما  إحصائيا  لتحليل اإلجابات على فقرات االستبيان، وهو مقياس إحصائي لتحليل المتوسطات  عتمد الباحثا

والجدول التالي  ،الحسابية، وهذا المقياس يعتمد على تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا(

 ا ومدى الوزن النسبي لكل خلية: يوضح بداية ونهاية الخاليا الخمس المستخدمة لإلجابات وأوزانه

العناصر المدروسةيوضح مستوى  (1) جدول  

مستوى ال المدى اإلجابة ووزنها  مدى الوزن النسبي 

1ال أوافق بشدة = 1811-1من   % 11 -%  01 منخفض جدا     

0ال أوافق = 0811-1811من   % 10 -% 11 منخفض   

1محايد = 1811-0811من   % 11 -% 10 متوسط   

1=أوافق  1801-1811من   % 11 -% 11 عالي   

1أوافق بشدة = 1-1801من   % 111 -% 11 عالي جدا     

 الثبات والصدق:

تم عرض استمارة االستبيان على مجموعة من المحكمين األكاديميين ذوي الخبرة في موضوع الدراسة،  –أ 

من مصداقيتها وأن باإلضافة إلى بعض األكاديميين المتخصصين في مجال اإلحصاء، وذلك للتحقق 

 .مالحظاتهم وتعليقاتهم بعين االعتبارجميع األفكار التي تضمنتها تحقق أهداف الدراسة، وقد تم األخذ ب

لمعرفة ثبات فقرات استمارة االستبيان  (Cronbach's Alpha)تم استخدام اختبار ألفا كرونباخ   –ب 

على  لفقرات االستمارة حسب فرضيات الدراسةنتيجة اختبار الثبات والمصداقية حيث كانت ومصداقيتها، 

% تقريبا، وفرضية الدراسة 73% تقريبا، وفرضية الدراسة الثانية 91فرضية الدراسة األولى  النحو التالي:

% تقريبا، وفرضية 81% تقريبا، وفرضية الدراسة الخامسة 82% تقريبا، وفرضية الدراسة الرابعة 62الثالثة 

% تقريبا، حيث تعتبر هذه النسبة 81ريبا، وأن قيمة المعامل للفقرات مجتمعة % تق61الدراسة السادسة 

 مناسبة جدا ألغراض هذه الدراسة.
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 اختبار التوزيع الطبيعي:

سميرنوف -بيانات تتبع التوزيع الطبيعي تم استخدام اختبار كولموجروفاللمعرفة ما أذا كانت 

(Kolmogrove-Smirov)أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي،)يوسف القماطي،  االختبار ، ويتبين من

( "أذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي فأن االختبارات المعلمية هي األنسب في االستخدام 21: 8102

 والتطبيق، أما إذا كانت البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي فأن االختبارات الالمعلمية هي األنسب".

 الميدانية: رابعا": الدراسة 

 لتحليل األول يتمثل في استخدام اإلحصاء الوصفي الجزاء كان البيانات، لتحليل جزأين إلى الميدانية الدراسة انقسمت

 تم الدراسة، لمحاور المكونة للفقرات الحسابية واالنحراف المعياري واحتساب الرتب المتوسطات البيانات، وذلك باستخدام

على دوافع وأساليب إدارة األرباح في الشركات الليبية من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين  للتعرف األسلوب هذا اختيار

 One) الواحدة للعينة T اختبار نتائج بتقديم التحليل طريق عن فيتم البيانات تحليل من الثاني الجزء أما القانونيين الليبيين،

– Sample T Test) .لفرضية الدراسة 

 الجانب الوصفي:

 دوافع سوق رأس المال. محور  – 1

يتكون هذا الجزء من تسعة فقرات تتعلق بدوافع سوق رأس المال لممارسة إدارة األرباح من قبل الشركات الليبية من وجهة 

( نجد أن المتوسطات الحسابية 2نظر المحاسبين والمراجعين القانونيين الليبيين، وبوجه عام ومن خالل الجدول رقم )

( وهو يقع في نطاق 2.4( والمتوسط العام لدوافع سوق رأس المال يساوى تقريبا" )3.36-2.16ح بين )للفقرات تتراو 

المستوى المنخفض، وهو يقل عن المتوسط النظري للمقياس، وبذلك تكون إجابات المبحوثين على ما تناولته فقرات هذا 

س المال، ومن حيث األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة المقياس في االتجاه السلبي بعدم الموافقة على وجود دوافع سوق رأ

" رفع أسعار األسهم خالل الفترة الطويلة األجل للتأثير على الممولين الخارجيين" متوسطات فقرات المقياس نجد أن دافع

جاءت في المرتبة األخيرة فقرة  (، بينما1.22166وانحراف معياري  3.36جاء في المرتبة األولى )بمتوسط حسابي 
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" للتأثير على أرباح السنة الحالية للوصول ألرباح السنة السابقة لتنجب انخفاض أسعار األسهم في المدى القصير"

(، وهذا يشير إلى أن دوافع سوق رأس المال ليست ذات تأثير قوي 1.11614وانحراف معياري  2.16)بمتوسط حسابي 

مارسة إدارة األرباح من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين، وذلك ربما في األساس يرجع لتدفع مدراء الشركات لم

 بسبب ضعف وغياب وصغر حجم سوق رأس المال الليبي.

 المعياري والرتب لدوافع سوق رأس المال واالنحراف الحسابي والوسط المئوية النسب( يبين 5الجدول رقم )

                                 المقياس                  م
 الفقرات                      
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الخسائر واالنخفاض في أسعار األسهم في  لتجنب 1
 المدى القصير وذلك بتحقيق األرباح المتوقعة

4 11 8 48 44 4.48 1.13141 1 

للتأثير على أرباح السنة الحالية للوصول ألرباح  5
السنة السابقة لتنجب انخفاض أسعار األسهم في 

 المدى القصير

1 14 1 44 41 4.11 1.1.1.4 4 

أسعار األسهم خالل الفترة الطويلة األجل  لرفع 3
 للتأثير على الممولين الخارجيين

11 4. 11 4. 8 3.31 1.44.11 1 

 sOPS 3 4 44 4. 44 4.48 1..1141 1للتأثير على عروض األسهم الموسمية  4

 sOPS  8 4 4. 48 4. 4.34 1.1.111 1للتأثير على العروض العامة األولية  2

أسعار األسهم في حاالت حقوق خيارات للتأثير على  2
 األسهم

4 1 41 48 44 4.11 ..48118 8 

لتحقيق اتجاه ثابت ومستقر في معدل نمو األرباح  7
 لفترة طويلة األجل للرفع من سعر السهم

1 1. 4. 11 8 4.48 ..41414 4 

انخفاض األرباح متى تتحول الشركات من  استخدام 8
 خاصة إلى عامة أو عند الخصخصة

4 8 48 44 11 4.4 1 3 

تستخدم لرفع األرباح عند االمتالك العدائي متى  2
 تكون الشركة عرضة لالستيالء من الغير

1 1 4. 14 11 4.34 ..48841 4 

714.2 المتوسط العام 
8 

212..7
2 

 

 الدوافع التعاقدية إلدارة األرباح. محور – 5

فقرات تتعلق بآراء المحاسبين والمراجعين القانونيين نحو الدوافع التعاقدية التي يمكن أن تكون  سبعة يتشكل هذا الجزء من

( نالحظ أن متوسط الفقرات 3السبب وراء ممارسة مدراء الشركات إلدارة األرباح، بوجه عام ومن خالل الجدول رقم )
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(، وهذا المقياس يمثل مستوى عالي طبقا" 3.5( والمتوسط العام للدوافع التعاقدية يساوي تقريبا )3.84-2.4يتراوح بين )

وبذلك تكون إجابات المبحوثين على ما تناولته فقرات هذا المقياس في االتجاه  للمقياس المستخدم في هذه الدراسة،

، حيث جاءت جميع متوسطات الفقرات فوق متوسط المقياس النظري باستثناء اإليجابي بالموافقة على وجود دوافع تعاقدية

كان  "للحصول على التعويضات والمكافآت المرتبطة بأداء األسهم في السوق المالي في المدى الطويل "متوسط فقرة 

زيادة  " نجد أن دافع، ومن حيث األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة متوسطات فقرات المقياس (2.4المتوسط الحسابي لها )

وانحراف معياري  3.84" جاء في المرتبة األولى )بمتوسط حسابي قيمة مخططات المكافآت والحوافز التشجيعية للمدراء.

لحصول على التعويضات والمكافآت المرتبطة بأداء األسهم في ا (، بينما جاءت في المرتبة األخيرة فقرة "1.16771

(، وهذا يشير إلى أن الدوافع 1.95743وانحراف معياري  2.4" )بمتوسط حسابي الطويلالسوق المالي في المدى 

 التعاقدية لها تأثير عالي لتدفع مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين.

 لرتب للدوافع التعاقديةالمعياري وا واالنحراف الحسابي والوسط المئوية النسب( يبين 3الجدول رقم )

المقياس                                                   م
 الفقرات                      
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 4 1.11311 3.14 8 8 14 11 11 للتأثير على عقود االقتراض والحصول على القروض.  1
تستخدم لتخفيض أمكانية انتهاك شروط الدين   5

 والتخلف عن الدفع.
4. 14 14 14 4 3.14 1..1141 3 

تستخدم إلعادة جدولة الديون أو إعادة التفاوض   3
 على شروط الدين.

8 1. 4. 4 8 3.11 1...333 2 

للحصول على اتفاقيات مخطط المكافآت متى يكون   4
 هناك اتفاق المقاصة على أساس األرباح.

4. 48 14 11 4 3.14 1.11311 2 

للحصول على التعويضات والمكافآت المرتبطة بأداء   2
 األسهم في السوق المالي في المدى الطويل.

4 14 14 14 8 4.4 ..41143 7 

لزيادة قيمة مخططات المكافآت والحوافز التشجيعية   2
 للمدراء.

48 44 11 8 4 3.84 1..1111 1 

تستخدم لتوفير مخططات المكافآت للفترة المستقبلية   7
 متى لم تتحقق في الفترة الحالية.

44 48 11 8 4 3.8 1..4.83 5 

3.114 المتوسط العام 

3 
1.25278  
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 .األرباح إلدارة التنظيمية الدوافع محور – 3

( المتوسطات واالنحراف المعياري والرتب لستة فقرات ممثلة لمحور الدوافع التنظيمية إلدارة األرباح، 4يبين الجدول رقم )

حيث احتوى هذا الجدول آراء المبحوثين حول الدوافع التعاقدية لممارسة مدراء الشركات إلدارة األرباح، وبوجه عام نالحظ 

(، وهذا 2.4( والمتوسط العام للدوافع التنظيمية يساوي تقريبا" )4.16-1.6ي للفقرات يتراوح بين )أن متوسط الحساب

المقياس يمثل مستوى منخفض طبقا" للمقياس النظري المستخدم في الدراسة، وهو ما يعطي أشارة إلى وجود اتجاه سلبي 

حيث ع باتجاه انخراط مدراء الشركات في إدارة األرباح، بعدم وجود موافقة من قبل المبحوثين على وجود دوافع تنظيمية تدف

اف ضريبية تستخدم ألجل تحقيق أهد "جاءت جميع متوسطات الفقرات تحت متوسط المقياس النظري باستثناء متوسط فقرة 

حيث األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة متوسطات  ومن ،(4.16كان المتوسط الحسابي لها ) حيث "وتخفيض معدل الضريبة

" جاء في المرتبة األولى  اف ضريبية وتخفيض معدل الضريبةتستخدم ألجل تحقيق أهد " فقرات المقياس نجد أن دافع

تستخدم إدارة األرباح بهدف  (، بينما جاءت في المرتبة األخيرة فقرة "1.85149وانحراف معياري  4.16)بمتوسط حسابي 

(، وهذا يشير إلى 1.71711وانحراف معياري  1.6" )بمتوسط حسابي  تحقيق معونة االستيراد ألجل حماية المنتج المحلي

أن الدوافع التنظيمية لها تأثير منخفض لتدفع مدراء الشركات إلى ممارسة إدارة األرباح من وجهة نظر المحاسبين 

 والمراجعين الليبيين.

 للدوافع التنظيمية والرتب المعياري واالنحراف الحسابي والوسط المئوية النسب( يبين 4الجدول رقم )
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تستخدم إدارة األرباح بهدف تحقيق معونة   1
 االستيراد ألجل حماية المنتج المحلي.

. . 14 31 14 1.1 ..1.111 1 

تستخدم ألجل تنظيم التسعير ورفع أسعار   5
 المبيعات.

. . 8 14 4. 1.88 ..14144 4 

قوانين مقاومة  تستخدم ألجل االمتثال إلى 3
 االحتكار.

. . 8 11 31 1.14 ..11313 1 

تستخدم ألجل تحقيق أهداف ضريبية   4
 وتخفيض معدل الضريبة.

31 14 4 8 . 4.11 ..81.44 1 
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تستخدم ألجل تجنب مطالبات نقابات العمال   2
بزيادة األجور والمرتبات أو الحصول على مزايا 

 عينية.

4 14 31 44 4 4.141 ..81134 4 

تستخدم ألجل تجنب تأمين الوحدات   2
 االقتصادية.

4 8 44 4. 44 4.4.8

3 

1..4.14 3 

4.313 المتوسط العام 

3 

..33.11  

 محور الدوافع السلوكية إلدارة األرباح. – 4

( المتوسطات واالنحراف المعياري والرتب للفقرات الستة الممثلة لمحور الدوافع السلوكية إلدارة األرباح، 5يبين الجدول رقم )

حيث احتوى هذا الجدول آراء المبحوثين حول الدوافع السلوكية لممارسة مدراء الشركات إلدارة األرباح، وبوجه عام نالحظ 

(، وهذا 3.5( والمتوسط العام للدوافع السلوكية يساوي تقريبا" )3.84-3.1اوح بين )أن متوسط الحسابي للفقرات يتر 

المقياس يمثل مستوى عالي طبقا" للمقياس النظري المستخدم في هذه الدراسة، وهو ما يعطي أشارة إلى وجود اتجاه إيجابي 

حيث جاءت ت باتجاه ممارسة إدارة األرباح، بوجود موافقة من قبل المبحوثين على وجود دوافع سلوكية تدفع مدراء الشركا

ومن حيث األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة متوسطات فقرات المقياس  جميع متوسطات الفقرات فوق متوسط المقياس النظري،

 " جاء في المرتبة األولىيستخدم المدراء الجدد إدارة األرباح إلظهار أداء متميز عن المدراء السابقين " نجد أن دافع

يزيد المدراء األرباح في سنة  (، بينما جاءت في المرتبة األخيرة فقرة "1.12794وانحراف معياري  3.84)بمتوسط حسابي 

وانحراف معياري  3.1" )بمتوسط حسابي األداء اإلداري السيئ من أجل االحتفاظ بالوظيفة وعدم التعرض للفصل

تأثير عالي لتدفع مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح من وجهة (، وهذا يشير إلى أن الدوافع السلوكية لها 1.12794

 نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين.

 سلوكيةللدوافع ال والرتب المعياري واالنحراف الحسابي والوسط المئوية النسب( يبين 2الجدول رقم )
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إلظهار أداء يستخدم المدراء الجدد إدارة األرباح  1
 متميز عن المدراء السابقين.

44 14 14 1 1 3.84 1..4144 1 

 4 444...1 3.48 3 14 41 44 11يقوموا المدراء الجدد بتخفيض األرباح في سنة  5
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 االنتقال وزيادة األرباح في السنة التالية لالنتقال. 
يزيد المدراء األرباح في سنة األداء اإلداري السيئ  3

 االحتفاظ بالوظيفة وعدم التعرض للفصل.من أجل 
4 44 44 48 4 3.1 1..4144 1 

يخفض المدراء األرباح خالل فترة األداء الجيد  4
لتوفير الدخل ألجل المستقبل وذلك لضمان البقاء 

 في الوظيفة ألطول فترة ممكنة.

11 4. 4. 43 1 3.4 1.141.1 1 

وضع يستخدم المدراء إدارة األرباح للحصول على  2
 وظيفي أفضل.

11 48 14 14 1 3.14 1.1441. 3 

يستخدم في حاالت قبل التقاعد لضمان استمرار  2
المدراء في الشركة بصفة جديدة )كعضو مجلس 

 إدارة أو مستشار للشركة(.

14 14 14 18 4 3.14 1..4113 4 

  14111.. 3.4433 المتوسط العام 

 المحاسبية.محور أسلوب التغيير في الطرق  –2 

عشرة فقرات تتعلق بآراء المحاسبين والمراجعين القانونيين نحو أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية  على هذا الجزء حتويي

( نالحظ 6التي يمكن أن تكون األداة المتبعة من قبل مدراء الشركات في إدارة األرباح، بوجه عام ومن خالل الجدول رقم )

(، 3.5م ألسلوب التغيير في الطرق المحاسبية يساوي تقريبا )( والمتوسط العا3.88-2.32أن متوسط الفقرات يتراوح بين )

وبذلك تكون إجابات المبحوثين على ما تناولته  وهذا المقياس يمثل مستوى عالي طبقا" للمقياس المستخدم في هذه الدراسة،

بية إلدارة األرباح، حيث فقرات هذا المقياس في االتجاه اإليجابي بالموافقة على استخدام أسلوب التغيير في الطرق المحاس

التأثير على قيمة اإلهالك وذلك  "جاءت جميع متوسطات الفقرات فوق متوسط المقياس النظري باستثناء متوسط فقرة 

تغيير تصنيف االستثمارات قصيرة األجل إلى استثمارات  "وفقرة ،(2.32) حسابي متوسطب " بتغيير طريقة اإلهالك المتبعة

 " ، ومن حيث األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة متوسطات فقرات المقياس نجد أن فقرة(2.6) متوسط حسابيب "طويلة 

وانحراف معياري  3.88" جاء في المرتبة األولى )بمتوسط حسابي المبالغة في التقليل في تقدير العمر اإلنتاجي لألصل

" اإلهالك وذلك بتغيير طريقة اإلهالك المتبعةالتأثير على قيمة  (، بينما جاءت في المرتبة األخيرة فقرة "1.92736

(، والمحصلة هنا تشير إلى أن أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية 1.91111وانحراف معياري  2.32)بمتوسط حسابي 

 مستخدم من قبل مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين.
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سلوب التغيير في الطرق أل والرتب المعياري واالنحراف الحسابي والوسط المئوية النسبين ( يب2الجدول رقم )

 المحاسبية

المقياس                                                   م
 الفقرات                      
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المبالغة في تقدير المصروفات اإليرادية )مثل  1
مصروفات الدعاية واإلعالن أو مصروفات البحث 

 والتطوير(.

17 28 3 7 2 3.84 1.24341 3 

 2 1.21225 3.22 4 7 52 22 8 رسملة مصروفات البحث والتطوير. 5
تقدير مخصص الديون المشكوك في التقليل في  3

 تحصيلها.
12 24 2 4 11 3.72 1.12128 2 

المبالغة في التقليل في تقدير العمر اإلنتاجي  4
 لألصل.

51 21 15 2 5 3.88 1.25732 1 

التأثير على قيمة اإلهالك وذلك بتغيير طريقة  2
 اإلهالك المتبعة.

5 2 54 22 15 5.35 1.21111 11 

 7 1.11422 3.25 3 12 13 22 2 تقدير قيمة األصول غير الملموسة.المبالغة في  2
 4 1.15724 3.84 5 11 15 25 54 المبالغة أو التقليل في تقويم المخزون. 7
تسجيل مخزون تالف أو راكد أو متقادم مع بند  8

 المخزون بالميزانية بدون إفصاح عن تفاصيل.
54 22 8 2 2 3.88 1.11352 5 

تغيير تصنيف االستثمارات قصيرة األجل إلى  2
استثمارات طويلة األجل لتفادي تأثيرات هبوط 

 األسعار.

4 15 35 44 4 5.2 1.22743 2 

تضمين إيرادات ومصروفات تشغيلية ضمن األرباح  11
 والخسائر غير المتكررة في قائمة الدخل أو العكس. 

8 41 54 58 1 3.58 1.27281 8 

  1.23821 3.448 المتوسط العام 

 محور أسلوب القرارات التشغيلية. – 2

على تسعة فقرات تتعلق بآراء المحاسبين والمراجعين القانونيين نحو أسلوب القرارات التشغيلية التي يمكن  هذا الجزء حتويي

( نالحظ أن متوسط 7) أن تكون األداة المتبعة من قبل مدراء الشركات في إدارة األرباح، بوجه عام ومن خالل الجدول رقم

(، وهذا المقياس يمثل 3( والمتوسط العام ألسلوب القرارات التشغيلية يساوي تقريبا )3.88-2.16الفقرات يتراوح بين )

في االتجاه المحايد على استخدام  بحوثينوبذلك تكون إجابات الم مستوى متوسط طبقا" للمقياس المستخدم في هذه الدراسة،
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التشغيلية إلدارة األرباح، حيث توزعت متوسطات الفقرات فوق وتحت متوسط المقياس النظري، ومن حيث أسلوب القرارات 

عدم اإلفصاح عن االلتزامات أو القيود مثل " األهمية أذا ما نظرنا إلى رتبة متوسطات فقرات المقياس نجد أن فقرة

(، بينما 1.97125وانحراف معياري  3.88سط حسابي " جاء في المرتبة األولى )بمتو الرهونات والضمانات واإلستأجارات

وانحراف معياري  2.16" )بمتوسط حسابي بيع األسهم المرغوبة لتحقيق األرباح المستهدفةجاءت في المرتبة األخيرة فقرة "

م من (، والمحصلة هنا تشير إلى أن أسلوب القرارات التشغيلية غير مؤكد من حيث االستخدام أو عدم االستخدا1.91287

 قبل مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين.

 سلوب القرارات التشغيليةأل والرتب المعياري واالنحراف الحسابي والوسط المئوية النسب( يبين 7الجدول رقم )

المقياس                                                   م
 الفقرات                      
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سعر المبيعات على تعاقب بهدف زيادة  تخفيض 1
 كمية المبيعات من أجل تحقيق األرباح المستهدفة.

4 8 58 25 8 5.48 1.21833 7 

التغيير في السياسة االئتمانية  بمنح فترات سماح  5
 أكبر بهدف زيادة كمية المبيعات.

3 42 15 32 4 3.18 1.17713 4 

 5 1.21587 3.2 5 11 55 21 2 الثابتة لتحقيق األرباح المستهدفة. بيع األصول 3
5 22 12 3 2 بيع األسهم المرغوبة لتحقيق األرباح المستهدفة. 4

1 
5.12 1.24341 2 

تأجيل أثبات المبيعات للحصول على زيادة في  2
 المبيعات في العام المقبل.

4 54 54 44 4 5.8 1.11111 2 

إقفال الدفاتر المحاسبية بعد انتهاء السنة  عدم 2
المالية لتسجيل بعض المبيعات المتوقعة ضمن 

 السنة المنتهية.

7 27 51 11 2 3.48 1.21833 3 

إرسال بضاعة إلى مراكز الشحن وتسجيلها كمبيعات  7
 بهدف االعتراف باإليراد.

4 4 54 24 4 5.4 1.81221 8 

عدم اإلفصاح عن االلتزامات أو القيود مثل  8
 الرهونات والضمانات واإلستأجارات.

51 24 4 8 4 3.88 1.27152 1 

عدم إفصاح الشركات القابضة عن أرباح وخسائر  2
 الشركات التابعة.

8 8 32 42 5 5.75 1.27281 2 

  1.3532 5.2222 المتوسط العام
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نحو الدوافع واألساليب إلدارة األرباح مجتمعه، حيث كان مستوى الدوافع التعاقدية  اتجاهات المبحوثين ( يلخص8الجدول )

(، بينما كان مستوى دوافع سوق رأس المال 2.4122-2.5142والسلوكية عالي بمتوسط حسابي عام على التوالي )

ب إدارة األرباح فكان (، أما بالنسبة ألسالي3.2922-3.41.2والتنظيمية منخفض بمتوسط حسابي عام على التوالي )

، بينما كان مستوى أسلوب القرارات (2.442مستوى عالي بمتوسط حسابي عام )على  أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية

 (.3.1559التشغيلية متوسط بمتوسط حسابي عام )

 المحاور المدروسةومستوى  والرتب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري يبين (8الجدول )

رالمحو   المستوى الترتيب االنحراف المعياري المتوسط العام 
 منخفض 2 1.71257 5.4178 دوافع سوق رأس المال

 عالي 1 1.25278 3.2143 الدوافع التعاقدية
 منخفض 2 1.33121 5.3233 الدوافع التنظيمية
 عالي 5 1.74722 3.4233 الدوافع السلوكية

 عالي 3 1.23821 3.448 أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية
 متوسط 4 1.35324 5.2222 أسلوب القرارات التشغيلية

 اختبار فرضيات الدراسة:

Ho :الفرضية الفرعية األولى 

 المحاسبين والمراجعين نحو دوافع سوق رأس المال إلدارة األرباح" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء"

Ho ثانيةالفرضية الفرعية ال: 

 تعاقدية إلدارة األرباح"الدوافع الالمحاسبين والمراجعين نحو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء ال "

Ho ثالثةالفرضية الفرعية ال: 

 تنظيمية إلدارة األرباح"الدوافع الالمحاسبين والمراجعين نحو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء "

Ho رابعةالفرضية الفرعية ال: 

 سلوكية إلدارة األرباح"الدوافع الالمحاسبين والمراجعين نحو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء "

Ho خامسةالفرضية الفرعية ال: 
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المحاسبين والمراجعين نحو استخدام أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء "

 إلدارة األرباح"

Ho سادسةال الفرضية الفرعية: 

المحاسبين والمراجعين نحو استخدام أسلوب القرارات التشغيلية إلدارة  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء "

 األرباح"

تشير النتائج المتحصل عليه من التحليل الوصفي في الجزء السابق أن آراء المبحوثين حول الدوافع واألساليب المتبعة 

المستوى المنخفض والمتوسط والعالي، ولتأكيد هذه النتائج تم اختبار  تنوعت بين بوجود مستويات مختلفة ،ة األرباحإلدار 

( نتائج 01ويبين الجدول رقم ) ,1.15(عند مستوى داللة (One-Sample t-testفرضيات الدراسة الفرعية باستخدام 

 االختبارات للفرضيات الفرعية.

 للفرضيات الدراسة (One- Sample t-test)( يبين نتائج اختبار 1الجدول )

 T الفرضيات
المحسوبة   

 مستوى المعنوية
Sig. (2-tailed 

درجة 
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القرار

(Hoرفض فرض العدم ) 1.71257 5.4178 22 1.111 12.211 األولى  
(Hoرفض فرض العدم ) 1.25278 3.2143 22 1.111 58.134 الثانية  
(Hoرفض فرض العدم ) 1.33121 5.3233 22 1.111 32.745 الثالثة  
(Hoرفض فرض العدم ) 1.74722 3.4233 22 1.111 53.325 الرابعة  
(Hoرفض فرض العدم ) 1.23821 3.4481 22 1.111 35.118 الخامسة  
(Hoالعدم ) رفض فرض 1.35324 5.2222 22 1.111 42.212 السادسة  

 

( عند مستوى داللة إحصائية 1.111للفرضيات الفرعية لكال" منها تساوي ) Sig( أن القيمة االحتمالية 9يبين الجدول )

، 16.911المحسوبة للفرضيات الفرعية الستة، والتي جاءت على النحو التالي على التوالي ) t( وهي أقل من قيمة 1.15)

(، وهذا يؤكد عدم صحة الفرضيات الفرعية العدمية ورفضها 45.619، 32.118، 23.362، 35.742، 28.134

داللة إحصائية بين آراء  "ال توجد عالقة ذات والتي مفادها (Ho)جميعا"، وبالتالي رفض الفرضية الرئيسية العدمية 

توجد عالقة ذات داللة ، وذلك بأنه "(1o)وقبول الفرضية البديلة  المحاسبين والمراجعين نحو دوافع وأساليب إدارة األرباح"
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"، وبذلك تكون النتائج المتحصل عليها في هذا إحصائية بين آراء المحاسبين والمراجعين نحو دوافع وأساليب إدارة األرباح

 من التحليل لهذه الفرضيات تدعم النتائج المتحصل عليها من التحليل الوصفي في الجزء السابق. الجزء 

  :النتائجخامسا": 

 :التالية النقاط في تنحصر النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت اإلحصائي التحليل نتائج خالل من

من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين الليبيين  نتائج الدراسة إلى وجود مستوى منخفض لدوافع سوق رأس المال تشير – 1

ليست ذات تأثير  (، حيث يعتقد المحاسبين والمراجعين القانونيين بأن دوافع سوق رأس المال2.4بمتوسط حسابي عام )

قوي لتدفع مدراء الشركات لممارسة إدارة األرباح، وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن سوق رأس المال الليبي منذ تأسيسه كان 

صغير الحجم يتضمن عدد بسيط جدا من المصارف وشركات التأمين والتي ال تشكل في مجملها نسبة تذكر في االقتصاد 

السوق الليبي أذا ما قورن باألسواق المالية في المحيط اإلقليمي والبيئة المشابهة له فأنه  الليبي، باإلضافة إلى ذلك فأن

ليس هناك وجها" للمقارنة والفارق شاسع جدا"، وبذلك يمكن أن يعزى سبب ضعف دوافع سوق رأس المال إلى صغر حجم 

خيرة التي تمر بها البالد أدت إلى تعطل وضعف السوق المالي الليبي، باإلضافة إلى ذلك فأن األحداث السياسية األ

 جوانب كثيرة في الحياة االقتصادية ومنها السوق المالي الليبي. 

(، حيث يعتقد المحاسبين 3.5تشير نتائج الدراسة إلى وجود مستوى عالي للدوافع التعاقدية بمتوسط حسابي عام ) – 2

راء الشركات لممارسة إدارة األرباح، فقد جاءت المكافآت والحوافز والمراجعين القانونيين أن هناك أسباب تعاقدية تدفع بمد

 (.3.84التشجيعية في المرتبة األولى لتقود الدوافع التعاقدية كأحد األسباب إلدارة األرباح بمتوسط حسابي )

نجد أنه (، حيث 2.4تبين نتائج الدراسة أن الدوافع التنظيمية كانت على مستوى منخفض بمتوسط حسابي عام ) – 3

فقد  (4.16كان المتوسط الحسابي لها ) حيث "اف ضريبية وتخفيض معدل الضريبةتستخدم ألجل تحقيق أهد "باستثناء فقرة

جاءت جميع متوسطات الفقرات تحت متوسط المقياس النظري، وبذلك يكون واضح أن المحاسبين والمراجعين القانونيين 

يروا أنه ال يوجد تأثير للدوافع التنظيمية على مدراء الشركات يدفعهم لممارسة إدارة األرباح، وربما يرجع سبب ذلك في 

ليبية والتي يمكن أن تدفع باتجاه اتخاذ مثل هذا السلوك، كقوانين حماية المنتج حقيقة أن ال وجود لقوانين في البيئة ال

 المحلي، تنظيم التسعير، مقاومة االحتكار، وتأمين الوحدات االقتصادية.
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 (، حيث كانت فقرة "3.5تقدم نتائج الدراسة دليال" على وجود مستوى عالي للدوافع السلوكية بمتوسط حسابي عام ) – 4

( 3.84 " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )المدراء الجدد إدارة األرباح إلظهار أداء متميز عن المدراء السابقينيستخدم 

لتقود الدوافع السلوكية لممارسة المدراء إدارة األرباح، وبذلك فأن المحاسبين والمراجعين يعتقدوا أن الدوافع السلوكية تمثل 

 ستخدام إدارة األرباح للوصول إلى األرباح المرغوبة. احد األسباب التي تدفع بالمدراء ال

(، حيث 3.5تشير نتائج الدراسة إلى وجود مستوى عالي ألسلوب التغيير في الطرق المحاسبية بمتوسط حسابي عام ) – 5

وبذلك نجد أن (، 3.88" أساليب التغيير بمتوسط حسابي )المبالغة في التقليل في تقدير العمر اإلنتاجي لألصل " قادة فقرة

المحاسبين والمراجعين القانونيين من وجهة نظرهم أن أسلوب التغيير في الطرق المحاسبية مستخدم من قبل مدراء الشركات 

 لالنخراط في إدارة األرباح.

تشير نتائج الدراسة إلى وجود مستوى متوسط الستخدام أسلوب القرارات التشغيلية إلدارة األرباح بمتوسط حسابي عام  – 6

حيث يعتقد المحاسبين والمراجعين القانونيين أن أسلوب القرارات التشغيلية غير مؤكد االستخدام من قبل مدراء  (،3)

 لألهداف المرغوبة.الشركات إلدارة األرباح من أجل الوصول 

 مستوى عند البديلة الفرضيات العدمية، وقبول فرضياتال رفض إلى الفرعية الفرضيات اختبار جميع نتائج تبين -7

عالقة ذات داللة إحصائية بين  توجد "وقبول الفرض البديل المتمثل في تم رفض الفرضية الرئيسية وبذلك  ، 0.05داللة

داعمة  للفرضيات آراء المحاسبين والمراجعين نحو دوافع وأساليب إدارة األرباح"، وبذلك جاءت نتائج التحليل اإلحصائي

 .لنتائج المتحصل عليها في التحليل الوصفيل

 ا": التوصيات:سادس

 :التاليةالتوصيات في النقاط  من عدد تقديم يمكن الدراسة نتائج خالل من

 ممارسة إدارة األرباح. كملة لها للحد منواللوائح الم يجب على جهات االختصاص بالدولة وضع القانونين -1

 البيئة الليبية تساعد في الحد من ممارسة إدارة األرباح. ميجب وضع أو تبني معايير محاسبية تالء  -3

إجراء المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل المحلية للتعريف بإدارة األرباح ومخاطرها، باإلضافة إلى ذلك يجب   -2

على الجهات المعنية التواصل مع المحيط اإلقليمي والعالمي للتعرف على ما تم التوصل إليه من حلول لمواجهة هذه 

 .طبيعة البيئة الليبية عتباراالمع األخذ في عين  الظاهرة والحد من ممارستها،
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وذلك للتعريف بها  إدارة األرباح،ب فيما يتعلقمن زوايا مختلفة إجراء المزيد من البحوث العلمية  ضرورة الباحث رىي -4

  وبالمخاطر المصاحبة لها، للوقوف على حيثياتها والقيام بما يلزم للحد منها وممارستها.

 :المراجعقائمة سابعا": 

 العربية: المراجع –أ 

 (، "دوافع ووسائل تبني اإلدارة لممارسات إدارة األرباح المحاسبية وسبل الحد منها"، 2116جبار، ناظم شعالن، ) -

 مجلة المتنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلد السادس، العدد األول.   

 "، مركز البحوث SPSS(، "المتقدم في التحليل اإلحصائي باستخدام 2118القماطي، يوسف محمد، ) -

 واالستشارات، الطبعة األولى.   

 (، "مسئولية المحاسب القانوني عن خدمات التأكيد ودورها في ممارسة إدارة 2115مدني، محمد صبح أنيس، ) -

 األرباح في ضوء معايير المراجعة المصرية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة بنها.   

 ، "ممارسات المحاسبة اإلبداعية وأثرها على ربحية السهم في الشركات (2119عبدهللا محمود عبدهللا، )النمرين،  -

 الصناعية المدرجة في بورصة عمان"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط.   
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