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 )ميدانية دراسة(

 المستخلص

تمثل هدؾ الدراسة فً تحلٌل وتفسٌر طبٌعة العبلقة بٌن استراتٌجٌات التفاوض، وتحسٌن جودة األداء المهنً 

لمكاتب المراجعة بداللة دوران المراجع الخارجً، تم استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً من خبلل دراسة مٌدانٌة 

مد الدراسة على المصدر األولً لجمع البٌانات باستخدام استمارة استبٌان استهدفت مكاتب المراجعة اللٌبٌة، وٌعت

مصممة وفقاً لسلم لٌكرت الخماسً ، وقد تم توزٌعها على عٌنة عشوائٌة تمهٌداً لتطبٌق مجموعة من االجراءات 

ٌنة (  حٌث تمثلت عSPSS,26واالختبارات اإلحصائٌة المتمثلة فً استخدام حزمة البرامج اإلحصائٌة ))

وبنؽازي( ، وانتهت الدراسة إلى:  -الدراسة فً المسح المٌدانً لمكاتب المراجعة فً المنطقة الشرقٌة ) البٌضاء

وجود تأثٌر جوهري الستراتٌجٌات التفاوض بٌن المراجع الخارجً وعمٌل المراجعة على تحسٌن جودة األداء 

دوران المراجع  Aلخارجً ". علٌه فإن المتؽٌر الوسٌط المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا بداللة دوران المراجع ا

 Xالخارجً ٌتوسط العبلقة الكاملة بٌن المتؽٌرات المستقلة استراتٌجٌات التفاوض بٌن المراجع وعمٌل المراجعة 

، وأوصت الدراسة بضرورة تحسٌن الكفاءة Yوالمتؽٌر التابع محددات األداء المهنً الفعال لمكاتب المراجعة 

ة فً ظل رعاٌة المصالح المشتركة بٌن مكاتب المراجعة وعمبلئها بؽرض اختٌار البدائل االستراتٌجٌة المهنٌ

التفاوضٌة لقبول اآلخر فً ظل المصلحة المشتركة، ادخال مفاهٌم المراجعة من خبلل معاٌٌر المراجعة وما ٌتعلق 

 تفاوضٌة فً لٌبٌابها من مرونة حتى ٌمكن االستفادة من ذلك فً دعم االستراتٌجٌات ال

 .األداء المهنً، دوران مكاتب المراجعة، المراجعة التفاوضٌة، استراتٌجٌات التفاوضالكلمات الدالة: 
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Evaluating the Impact of negotiation strategies between the auditor and the audit 

client through rotate the auditing office to improve quality of performance of audit 

offices in Libya

A field study 

 

Abstract 

The study aims to   analyze and explain the nature of the relationship between 

negotiation strategies and improve the quality of professional performance of audit 

offices relaying on the rotation of the external auditor. The study used  The descriptive 

analytical method through a field study targeting the Libyan audit offices, and the study 

relies on the primary source for data collection using a questionnaire designed according 

to the Likert scale, which has been distributed to a random sample for applying a set of 

statistical procedures and tests represented in the use of the statistical programs package 

((SPSS, 26) . The sample of Study was represented in the field survey of the audit 

offices in East region (Al-Bayda- and Benghazi) 

The study concluded that there is a significant effect of negotiation strategies between 

the external auditor and the audit client on improving the quality of professional 

performance of the audit offices in Libya relaying on rotating the external auditor. 

"Therefore, the intermediate variable A rotation of the external auditor mediates the 

relationship between Independent variables negotiation strategies between the auditor 

and the audit client X, and the dependent variable determining the effective professional 

performance of audit offices Y  

 The study recommended the need to improve the Professionalism in light of caring for 

the common interests between the audit offices and their clients in order to choose 

strategic negotiating alternatives to accept the other in light of the common interest, to 

introduce audit concepts through auditing standards and related flexibility so that it can 

be used to support negotiating strategies in Libya 

Key Words: negotiation strategies - negotiating review - rotation of audit offices - 

professional performance. 

 



                                                                                                           Āfāqiqtiṣādi     Journ l 

afaq.elmergib.edu.ly                                                                                  E-ISSN: 2520-5005 
 

Āfāqiqtiṣādi     Journal - Volume 6. Issue 12. June 2020.                       (141)                               

 

AFIQ

 

 

 

تمثللل ثقللة المسللتثمر حجللر الزاوٌللة ألسللوا  رأت المللال، وتعتمللد جللودة التقللارٌر علللى الدقللة والمبلئمللة فللً مسللائل 

تعلد جلودة األداء المهنلً لمكاتلب المراجعلة و المحاسبة واإلفصاح المثٌرة للجدل التً تظهر خبلل عملٌة المراجعة،

لتحدٌات المعاصرة نظراً لتعدد العوامل التً تتحكم فٌها سعٌاً لكسب ثقة المستخدمٌن لمهنة المراجعلة  حٌلث إحدى ا

أن الطللب  ,Barton (2005وٌؤكلد ) للشلركات  تكتسب سمعتها من خبلل إضفاء المصداقٌة عللى القلوائم المالٌلة

المالٌلة، واسلتقبلل المراجلع وموضلعٌته أملر على خدمات المراجعة ٌعتمد على جودة المراجعة ومصداقٌة التقلارٌر 

بالػ األهمٌة لسمعته وسلبلمة مهنلة المراجعلة. وملن المحتملل أن تتراجلع سلمعة مراجلع الحسلابات إذا قلام المراجلع 

بتقدٌم التفسٌر المشكوك فٌه أو التبلعب بالممارسات المحاسبٌة للعمٌل، حٌث إن االستقبلل هو سمة أساسٌة لمبلاد  

وضوعٌة، وهو مطلب قلانونً ومهنلً، كملا أن رأي المراجلع المسلتقل ٌضلفً مصلداقٌة عللى البٌانلات النزاهة والم

المالٌة لعمبلئه  ومع ذلك فإن إدارة عمٌل المراجعة والمراجلع ٌختلفلان فلً بعلض األحٌلان بشلأن ملا إذا كلان قلد تلم 

 (.Arens et al. 2007 )اإلفصاح عن معامبلت أو مشكبلت مالٌة معٌنة فً تلك البٌانات المالٌة أم ال

ونظراً ألن العبلقة بٌن المراجع وعمٌله هً عبلقة معقدة، وٌمكن إرجاع تعقد العبلقة بٌن المراجع وعمٌله إلى عدة 

أسباب لعلل أهمهلا: هلو وجلود تعلارض فلً المصلالح بلٌن الطلرفٌن وفلى الوقلت نفسله ٌوجلد بلٌن الطلرفٌن مصلالح 

ء الرأي الفنً المحاٌلد عللى القلوائم المالٌلة التلً تعلدها اإلدارة وفلى الوقلت مشتركة، فالمراجع هو المسئول عن إبدا

ذاته ٌسعى المراجع لبلحتفاظ بعمٌلله لفتلرات مقبللة، وٌأخلذ المراجلع فلً االعتبلار عنلد قٌامله بإصلدار اللرأي الفنلً 

فأتهلا ملن خلبلل اسلتخدام المحاٌد على القوائم المالٌة أن اإلدارة تسعى عادة لتحقٌق مصلالحها الخاصلة، وتعظلٌم مكا

أسللالٌب إدارة األربللاح المختلفللة ممللا ٌعظللم مللن أرباحهللا فللً النهاٌللة ولكللن هللذا السٌاسللات قللد ٌنللتج عنهللا تضلللٌل 

المستخدمٌن، وفً الوقت نفسه اإلضرار بأهداؾ المراجع الذي ٌسعى للتوصل إلى قوائم مالٌة خالٌة من التحرٌفات 

وحماٌلة مكتبله ملن خطلر المقاضلاة، وٌأخلذ المراجلع أٌضلاً فلً اعتبلارا أنله الجوهرٌة، ومن ثم الحفاظ على سمعته 

 ٌرؼب فً الحفاظ على عمٌله لفترات مقبلة بل وزٌادة الخدمات التً ٌقدمها له فً المستقبل. 

وٌمكن القول أن التفاوض بٌن المراجع وعمٌلل المراجعلة عملٌلة مسلتمرة، وتبلدأ ملن أول ٌلوم وحتلً نهاٌلة العبلقلة 

  حٌللث إنلله ال تفللاوض نللاجح بللدون اسللتراتٌجٌة علمٌللة تقللوم علٌلله، وفللى الوقللت نفسلله لٌسللت كللل اسللتراتٌجٌة بٌنهمللا

تفاوضٌة تعد مناسبة لكل قضٌة ملن القضلاٌا التلً ٌلتم التفلاوض علٌهلا، بلل إن طبٌعلة العبلقلة بلٌن أطلراؾ القضلٌة 

لتفاوضٌة تقلوم أساسلاً عللى تحدٌلد المواقلؾ بلٌن التفاوضٌة تلعب دوراً مهماً فً اختٌار هذا االستراتٌجٌة، فالعملٌة ا

األطراؾ، وفى الوقت نفسه فإنهلا عملٌلة منظملة، لهلا شلروطها ولهلا قواعلدها ولهلا قلوانٌن معٌنلة مرسلومة مسلبقاً، 

وٌتحتم على ملن ٌرؼلب فلً خوضلها االلتلزام بتللك القواعلد وتللك الشلروط، والهلدؾ اللرئٌت ملن المفاوضلات هلو 

بولللة للطللرفٌن، واتخللاذ قللرارات مشللتركة ال تللؤثر سلللبًا علللى مصلللحة األطللراؾ أصللحاب التوصللل إلللى خٌللارات مق

هلو المحلرك األول فلً  audit partnerالمصلحة فً الشركة محل المراجعة، وعادةً ملا ٌكلون شلرٌك المراجعلة 

د تكلون التفاوض مع إدارة عمٌل المراجعة ولدٌله مجموعلة اسلتراتٌجٌة مقصلودة تلدخل فلً مثلل هلذا التفلاوض، وقل

استراتٌجٌات التفاوض التً تشكل المجموعة متكاملة )ٌمكن أن ٌربح الطرفلان أو عللى األقلل ال ٌخسلران( وملوزع 

)هنللاك فللائز وخاسللر(. حٌللث ٌوجللد خمللت اسللتراتٌجٌات للتفللاوض، هللً: اسللتراتٌجٌتان متكاملتللان )توسللٌع جللدول 

( وملع Gibbins,et al.,2010زل أو التسلوٌة() األعمال أو حل المشكبلت(، وثبلثة توزٌعات )المواجهة أو التنا

ذلك، هناك عدد قلٌل جًدا من الدراسات التً تدرت عملٌة التفاوض بٌن المراجعٌن والمدٌرٌن، عللى اللرؼم ملن أن 

استراتٌجٌة التفاوض العامة تتضمن العدٌد من جوانب هذا العملٌة، على سبٌل المثال: ) تبادل المعلومات، وااللتزام 

(. وهذا ٌثٌر الحاجة إلى التفاوض بٌن الطرفٌن  حٌث تظهلر Arens et al. 2007ٌر، واالستراتٌجٌات( )بالمعاٌ

( ، Kleinman and Palmon 2000الحاجة إلى التفاوض عند وجود تفضٌبلت متباٌنة للنتائج بٌن الطلرفٌن )
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راجلع الحسلابات وعمٌلل المراجعلة وعلٌه تتمثل مشكلة الدراسة فً محاولة تقٌٌم أثلر اسلتراتٌجٌات التفلاوض بلٌن م

 علً تحسٌن جودة األداء المهنً لمكاتب المراجعة فً دولة لٌبٌا. وتتحدد التساؤالت الدراسةٌة فٌما ٌأتً: 

ٌمكللن توصللٌؾ طبٌعللة العبلقللة بللٌن اسللتراتٌجٌات التفاوضللٌة بللٌن المراجللع الخللارجً، وعمٌللل المراجعللة،  -1

 وتحقٌق جودة األداء المهنً؟

 لعبلقة بٌن استراتٌجٌات التفاوضٌة بٌن المراجع الخارجً، وعمٌل المراجعة، ودوران المراجع الخارجً؟ما طبٌعة ا -2

 ما طبٌعة العبلقة بٌن ودوران المراجع الخارجً، وتحقٌق جودة األداء المهنً؟ -3

 اء المهنً؟ما العبلقة بٌن استراتٌجٌات التفاوضٌة بٌن المراجع الخارجً، وعمٌل المراجعة، وتحقٌق جودة األد -4

مللا طبٌعللة العبلقللة بللٌن اسللتراتٌجٌات التفاوضللٌة بللٌن المراجللع الخللارجً، وعمٌللل المراجعللة، ودوران المراجللع  -5

 الخارجً؟

 ما طبٌعة العبلقة بٌن دوران المراجع الخارجً، وتحقٌق جودة األداء المهنً؟ -6

، وتحقٌلق جلودة األداء المهنلً ما مدى تأثٌر استراتٌجٌات التفاوضٌة بٌن المراجع الخلارجً، وعمٌلل المراجعلة -7

 بداللة دوران المراجع الخارجً؟

تم التطر  إلى موضوع استراتٌجٌة التفلاوض بلٌن العمٌلل ومكاتلب المرجعلة ملن أجلل تحقٌلق تحسلٌن جلودة األداء 

فللً توضللٌح المبلمللح المهنللً لمكاتللب المراجعللة فللً لٌبٌللا بداللللة دورات المراجللع الخللارجً حٌللث تتمثللل األهمٌللة 

الرئٌسٌة لهذا التفاوت بما ال ٌؤثر على استقبللٌة المراجع الخارجً وفلً نفلت الوقلت ٌزٌلد ملن جلودة الخدملة التلً 

ٌؤدٌه المراجع الخارجً لعمٌل المراجعة بما ٌتفق مع معاٌٌر المراجعة وادب وسلوك مهنة المراجعة بصلفة عاملة، 

 راجعة فً لٌبٌا.مما ٌحسن جودة الخدمة وكذلك بٌئة الم

 فً ضوء مشكلة الدراسة وأهمٌته تتحدد أهداؾ الدراسة فٌما ٌأتً:

تحلٌل وتفسٌر طبٌعة العبلقة بٌن استراتٌجٌات التفاوض، وتحسٌن جودة األداء المهنً لمكاتلب المراجعلة بدالللة  -1

 دوران المراجع الخارجً.

ٌات التفاوض بٌن مراجع الحسابات، وعمٌلل المراجعلة عللى تحسلٌن جلودة تحلٌل وتفسٌر طبٌعة تأثٌر استراتٌج -2

 األداء المهنً بداللة دوران المراجع الخارجً فً مكاتب المراجعة فً لٌبٌا. 

تحدٌد نوع الوساطة بلٌن اسلتراتٌجٌات التفلاوض بلٌن مراجلع الحسلابات، وعمٌلل المراجعلة عللى تحسلٌن جلودة  -3

 راجع الخارجً فً مكاتب المراجعة فً لٌبٌا.األداء المهنً بداللة دوران الم

 

 فً ضوء مشكلة الدراسة تم تحدٌد الفروض اآلتٌة:

توجد عبلقة ارتباط معنوٌة بٌن استراتٌجٌات التفاوض بٌن المراجع الخارجً، وعمٌلل المراجعلة، 

 ٌبٌا ".وتحسٌن جودة األداء المهنً لمكاتب المراجعة فً ل

توجد عبلقة ارتباط معنوٌة بٌن استراتٌجٌات التفاوض بٌن المراجع الخارجً، وعمٌل المراجعلة،  

 ودوران المراجع الخارجً فً لٌبٌا ".
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توجد عبلقة ارتباط معنوٌة بٌن دوران المراجع الخارجً فً لٌبٌلا، وتحسلٌن جلودة األداء المهنلً 

 المراجعة فً لٌبٌا "لمكاتب 

ٌوجد تأثٌر جوهري الستراتٌجٌات التفاوض بلٌن المراجلع الخلارجً، وعمٌلل المراجعلة، ودوران 

 المراجع الخارجً فً لٌبٌا".

ٌوجد تأثٌر جلوهري السلتراتٌجٌات التفلاوض بلٌن المراجلع الخلارجً، وعمٌلل المراجعلة عللى 

 المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا ". تحسٌن جودة األداء

ٌوجد تأثٌر جلوهري السلتراتٌجٌات التفلاوض بلٌن المراجلع الخلارجً، وعمٌلل المراجعلة عللى 

 تحسٌن جودة األداء المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا بداللة دوران المراجع الخارجً ".

 

الوصللفً التحلٌلللً مللن خللبلل دراسللة مٌدانٌللة اسللتهدفت مكاتللب المراجعللة اللٌبٌللة، وٌعتمللد اسللتخدم الدراسللة المللنهج 

الدراسة عللى المصلدر األوللً لجملع البٌانلات باسلتخدام اسلتمارة اسلتبانة معلدة مسلبقاً، وقلد تلم توزٌعهلا عللى عٌنلة 

اسللتخدام حزمللة البللرامج عشللوائٌة تمهٌللداً لتطبٌللق مجموعللة مللن االجللراءات واالختبللارات اإلحصللائٌة المتمثلللة فللً 

( ملن خلبلل مجموعلة األسلالٌب واالختبلارات اإلحصلائٌة، الختبلار فلروض الدراسلة ملن SPSS,26اإلحصائٌة )

 خبلل إجراء دراسة مٌدانٌة، وذلك اعتماداً على الطرٌقتٌن االستقرائٌة، واالستنباطٌة.

 

ات المالٌة للمؤسسة تعد نتاجاً لئلدارة، إال أن الدراسات السابقة تشٌر إلى أن البٌانات المالٌة على الرؼم من أن البٌان

للشركة قد تتأثر باستراتٌجٌة التفاوض التً ٌسلتخدمها المراجلع وعمٌلل المراجعلة عنلد حلل اختبلفلات المراجلع ملع 

ض بلٌن الملراجعٌن والملدٌرٌن، بلالرؼم ملن أن اإلدارة  هناك عدد قلٌل جداً من الدراسات التً تتناول عملٌة التفلاو

نماذج التفاوض العامة تتضلمن العدٌلد ملن جوانلب هلذا العملٌلة )عللى سلبٌل المثلال ، تبلادل المعلوملات ، وااللتلزام 

نظلورة نظرًٌلا نظلًرا لتعقلد العبلقلة بلٌن  بالمعاٌٌر ، واالستراتٌجٌات والتكتٌكات المعتمدة( ، فإن هلذا النملاذج ؼٌلر مو

(، حٌث نشأت استراتٌجٌات متعددة للتفاوض بٌن مكاتلب المراجعلة،  (Beattie,et al.,2004 جع والعمبلءالمرا

وبٌن مجالت إدارة الشركات واعتبرت عملٌات التفاوض من العملٌات المستمرة بٌن تللك المكاتلب وعمبلئله، نتٌجلة 

ً اإلدارة لتحقٌلق تجلاوزات ومكاسلب محاولة تحقٌق أعلً جودة من األداء المهنلً لمكتلب المراجعلة، فلً ظلل سلع

ذاتٌة مسلتؽله عبلقلة المراجلع بعمٌلل المراجعلة، وٌتنلاول الباحثلان اسلتراتٌجٌات التفلاوض ملن خلبلل مجموعلة ملن 

 المحاور أهمها:

ً  –مبلء ٌشٌر األدب إلى أن إدارة الع ملا ٌكلون للدٌها حلوافز لتحقٌلق أربلاح أعللى، تتمثلل إحلدى الطلر  التلً  -ؼالبا

ٌمكن لئلدارة ملن خبللهلا محاوللة تحقٌلق الحلوافز فلً خفلض مسلتوى التعلدٌبلت المقترحلة للتلدقٌق قبلل مفاوضلات 

تحقٌللق أقللل  مللا إذا كانللت إدارة عمٌللل المراجعللة ٌمكنهللا F Jr,et al( 2015نهاٌللة التللدقٌق، وتختبللر دراسللة )

التعللدٌبلت المقترحللة باسللتخدام تكتٌكللات التللأثٌر، مثللل: االنللدماج، وتقللدٌم تنللازالت لمراجعللً الحسللابات األقللل خبللرة 

)الموظفللون، وكبللار السللن(، وتوصلللت الدراسللة إلللى أنلله عنللدما ٌتنللازل المللدٌر عللن تعللدٌل محتمللل مبللدئً، ٌضللع 

بلت كلٌلة أصلؽر، علبلوة عللى ذللك فلإن االنجلذاب لله تلأثٌر المراجعون المزٌد من الثقة فً المدٌر وٌقترحلون تعلدٌ

إٌجابً مهمشً على ثقة المراجع عندما ٌتنازل المدٌر أوالً، ومع ذلك تشلٌر النتلائج إللى أن الفوائلد التلً ٌتحللى بهلا 

 مدٌر عمٌل المراجعة للتنازل ٌعد محدوداً بشكل رئٌسً.
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أثٌر التكتٌكلات التلً ٌسلتخدمها عمٌلل المراجعلة خللبلل فلً كٌفٌلة تل Jason,et al.,(2016)بٌنملا تبحلث دراسلة 

المفاوضللات علللى مٌللل المللراجعٌن ذوي الخبللرة إلللى التنللازل عللن التعللدٌبلت المادٌللة ومللا إذا كللان ظهللور مراجعللة 

صارمة للشرٌك المؤثر ٌؤثر على قرار التنازل، نجد النظرٌات النفسٌة المختلفة تتنبلأ بلأن الملراجعٌن قلد ٌصلبحون 

ة للجللدل أو أكثلر تنلازالت عنللد مواجهلة عمٌللل مثٌلر للجلدل، تشللٌر نتلائج الدراسلة إلللى أن الملراجعٌن هللم أكثلر إثلار

األكثلر عرضللة للتنلازل عللن التعللدٌبلت المادٌلة عنللدما ٌسللتخدم العملبلء التكتٌكللات المتنافسللة، ولكلن لللٌت التكتٌكللات 

ً  –المٌسرة، ومع ذلك نجد  وافلق ٌقللل ملن هلذا المٌلل، وعلبلوة عللى أن إجراء مراجعلة صلارمة للشلرٌك المت -أٌضا

ذلك، تقدم هذا النتائج رؤى إضافٌة حول مفاوضات المراجع ملع عمٌلل المراجعلة، كملا تكشلؾ أن ضلوابط الجلودة 

 الحالٌة ٌمكن أن تؤثر على هذا المفاوضات.

ت نظللراً ألن معظللم ارتباطللات المراجعللة تحللدد عللدة تعللدٌبل Perreault & David,(2017وتشللٌر دراسللة )

مقترحلة، ٌجللب أن ٌقلرر المراجعللون أفضلل طرٌقللة لتقللدٌم هلذا التعللدٌبلت والتفلاوض بشللأنها ملع عمبلئهللم، وتشللٌر 

األبحاث السابقة إلى أن المراجعٌن ٌمكنهم التفاوض على التعدٌبلت بشكل فلردي )اسلتراتٌجٌة متسلسللة( أو ٌمكلنهم 

راتٌجٌة متزامنة( وتبحث هذا الدراسة فلً الفعالٌلة التفاوض على تعدٌبلت متعددة ضمن إعداد التفاوض نفسه. )است

النسللبٌة السللتراتٌجٌة التفللاوض المتللزامن مقابللل التسلسللل فللً الحصللول علللى تنللازالت مللن العمللبلء، وتحقٌللق رضللا 

العمللبلء بشللكل أكبللر، وتفللاوض المشللاركون علللى تعللدٌبلت المراجعللة مللع المراجللع واسللتخدم أحللد اسللتراتٌجٌتً 

سة إلى أن االستراتٌجٌة المتزامنة تثٌر تنازالت إجمالٌلة أكبلر بكثٌلر ملن ملدٌري العملبلء التفاوض، وتوصلت الدرا

مواقؾ إٌجابٌة تجاا المراجع، تم التعامل مع حجم المشكبلت التً تم التفاوض بشلأنها ووجلدت أنله  -أٌضاً  –وتولد 

لهلا ثثلار مهملة عللى مراجعلً الحسلابات   ٌتم تقدٌم تنازالت أكبر بشكل كبٌر عند تقدٌم القضاٌا األكبر، هذا النتلائج

ألنها تشٌر إلى أن التفاوض على عدة قضاٌا فً وقت واحد وعرض القضاٌا األكبر أوال ٌمكن أن ٌلؤدي إللى نتلائج 

 التفاوض محسنة بشكل كبٌر. 

إلللى التحقللق مللن العبلقللة بللٌن نللوع تكتٌكللات التفللاوض التللً    Svanberg,et al( a2018وتهللدؾ دراسللة )

ها مراجعو الحسابات عندما ٌطلبون من عمبلئهم إجراء تعدٌبلت عللى تقلارٌرهم المالٌلة، ملع التركٌلز عللى ٌستخدم

ثبلثلة أسلالٌب تفاوضلٌة توزٌعٌلة وتكاملٌلة ، وملا إذا كللان المراجعلون ٌتعرفلون عللى عمبلئهلم، تلم اسلتخدام دراسللة 

ذوي الخبلرة بشلأن نلوع تقنٌلة التفلاوض  مفلردة ملن شلركاء المراجعلة السلوٌدٌٌن 152استقصائٌة لعٌنة تتكون ملن 

الللذي سٌسللتخدمونه فللً التفكٌللر فللً أكبللر عمٌللل لللدٌهم فللً وضللع افتراضللً  وتظهللر النتللائج أنلله كلمللا زاد عللدد 

 المراجعٌن الذٌن ٌتعاملون مع عمبلئهم، زاد احتمال تبنٌهم لتكتٌكات التفاوض التوزٌعً، والتنازل. 

بشلكل تجرٌبلً ملا إذا كانلت قلدرة المراجلع عللى  Svanberg & Neidermeyer, (2019وتتنلاول دراسلة )

التفللاوض بشلللأن المسللائل المحاسلللبٌة التقدٌرٌلللة مللع العملللبلء )الفعإل للة الذاتٌلللة للتفلللاوض بشللأن المراجلللع( مرتبطلللة 

بموضللوعٌة المراجللع، ومللا إذا كللان للفعالٌللة الذاتٌللة لمفاوضللة المراجللع تللأثٌر أكبللر علللى موضللعٌته، تللم اختبللار 

مراجللع سللوٌدي مللن ذوي  800ردود مللن بللٌن  146باسللتخدام اسللتمارة اسللتبٌان وتللم الحصللول علللى الفرضللٌات 

الخبرة. تشٌر النتلائج إللى أن الملراجعٌن ذوي الكفلاءة العالٌلة للتفلاوض اللذاتً كلانوا أكثلر عرضلة التخلاذ قلرارات 

حسلابات ذوي الكفلاءة الذاتٌلة بشأن مسألة محاسبة مادٌة وتقدٌرٌة تتعارض مع رؼبات عمبلئهم مقارنة بمراجعلً ال

األقل، وتشٌر الدراسة أٌضاً إلى أن توظٌؾ الملراجعٌن وتلدرٌبهم لزٌلادة الفعالٌلة الذاتٌلة للتفلاوض قلد ٌكلون وسلٌلة 

 فعالة لتعزٌز موضوعٌة المراجع دون المشكبلت الكامنة فً طر  أخرى، مثل: دوران المراجع.

تشٌر العدٌد من المقترحات التً ظهرت بهدؾ تحسٌن المهنة  إلى أن واحداً منهم ٌطلب من الشركات العامة تدوٌر 

مراجعً الحسابات بشكل دوري بحٌث تم قبول التناوب اإللزامً على نطلا  واسلع، وٌتوقلع أن تتسلبب التوصلٌات 

ة مللن العدٌللد مللن األطللراؾ فللً إحللداث تللأثٌر كبٌللر علللى ممارسللة المراجعللة، علللى الللرؼم مللن أن التنللاوب الللوارد

سنة واآلن أصبح شرطاً إلزامٌاً، ولكن المهنة لم توافق على هذا  70اإللزامً قد نوقش على نطا  واسع ألكثر من 
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عملٌلات المراجعلة للعملبلء، مملا ٌقللل ملن الحكم، حٌث جادل المحترفون بأن هذا الحكم من شأنه أن ٌزٌد من تكلفة 

 جودة عملٌات المراجعة وٌوفر القلٌل من الفائدة.

إللى استكشلاؾ كٌلؾ ٌلؤثر تطبٌلق دوران المراجلع  Husnatarina & Nahartyo (2012) وتهلدؾ دراسلة

هلذا الدراسلة اإللزامً واستبقائه على استراتٌجٌات التفاوض المستخدمة ملن قبلل الملراجعٌن والعمٌلل. تشلٌر نتلائج 

إللللى أن عمٌلللل المراجعلللة )اإلدارة( ٌعلللدل االسلللتراتٌجٌات التلللً ٌسلللتخدمونها فلللً المفاوضلللات، وكلللذلك ملللا ٌفعلللله 

المراجعون، مملا ٌشلٌر إللى أن العملبلء ٌسلتجٌبون لزٌلادة االسلتراتٌجٌات والتناقضلات وكلذلك دملج االسلتراتٌجٌات 

لمراجعً الحسابات واالحتفاظ بهلا مقارنلة ملع علدم وجلود  وإلزامها بحٌث تكون متفقة مع شروط التناوب اإللزامً

شروط التناوب اإللزامً لمراجعً الحسابات واالحتفاظ بها وفقًا لنتائج الدراسات السابقة التً توضح أن التؽٌٌلرات 

ة السلوكٌة الناتجة عن تطبٌلق اسلتراتٌجٌات الملداورة الخاصلة بتلداول دوران المراجلع، وتؽٌٌلر المراجلع المسلتخدم

من قبل عمٌل المراجعة ، بحٌث ٌوضح الدراسة أن الؽلرض ملن التلدوٌر اإللزاملً أو االسلتبقاء ٌلرتبط بلالتؽٌٌرات 

فً الحوافز االقتصادٌة التً تواجه المراجعٌن وعمٌل المراجعة لٌت فقط بسبب طول العبلقة بٌن المراجلع وعمٌلل 

 المراجعة.

كٌفٌلة تلأثٌر دوران شلرٌك المراجعلة عللى  N. Schmidt, R., & E. Cross, B. (2014) وتهلدؾ دراسلة 

استراتٌجٌات التفاوض التً تنوي إدارة عمٌل المراجعة اسلتخدامها لحلل مشلكلة إعلداد التقلارٌر المالٌلة، ٌلتم إجلراء 

تجربللة ٌللتم التعامللل معهللا بللٌن المشللاركٌن حللول مللا إذا كللان شللرٌك المراجعللة ٌللتم تللدوٌرا مللن السللنة المالٌللة السللابقة 

وب مقابل عدم التناوب( الختبار اآلثار النظرٌة للترابط، وٌشٌر المشاركون الذٌن ٌتمتعلون بمسلتوى علال ملن )التنا

من أسالٌب التفاوض الموثوقة التً قد تسلتخدمها  25الخبرة فً مجال األعمال واإلدارة إلى استخدامهم المقصود لـ 

ع المراجلع الخلارجً. وتكملن هلذا التكتٌكلات فلً ثلبلث إدارة عمٌل المراجعة لحل مشلكلة إعلداد التقلارٌر المالٌلة مل

استراتٌجٌات للتفاوض )التوزٌعً، التسوٌة، التنازل( واثنٌن من استراتٌجٌات التفاوض المتكاملة )حلل المشلكبلت ، 

توسلٌع جللدول األعملال(، وتشللٌر نتللائج الدراسلة إلللى أن إدارة عمٌللل المراجعلة أقللل إثللارة للجلدل وأكثللر تنللازالً )أي 

ٌعاب( لشللرٌك المراجعللة الللذي تللم تللدوٌرا حللدٌثًا، مقارنللة بشللرٌك المراجعللة الللذي أقللام عبلقللة مللع إدارة عمٌللل اسللت

المراجعة، وعبلوة على ذللك فلإن إدارة عمٌلل المراجعلة أكثلر اسلتعداًدا السلتخدام اسلتراتٌجٌات التفلاوض التكاملٌلة 

عبلقة ثابتة على عكلت شلرٌك المراجعلة اللذي تلم والمساومة )أي التعاونٌة( عند التفاوض مع شرٌك المراجعة مع 

تللدوٌرا حللدٌثاً، وتؤكللد هللذا النتللائج علللى مزاٌللا وتكللالٌؾ تنللاوب شللركاء التللدقٌق فللً مفاوضللات إدارة المراجللع مللع 

والوثٌقة التً ٌؤثر تناوب الشلركاء علٌهلا للٌت فقلط عللى  auditor-client management (ACMالعمبلء )

 على سلوك إدارة عمٌل المراجعة. -ا أٌضً  –سلوك المراجع، ولكن 

أن متطلبات تناوب المراجع مثٌرة للجدل، حٌلث تلم اسلتخدم تجربلة لللتحكم  Bowlin,et al.,2015وترى دراسة 

فً عواملل الخللط واختبلار تفاعلل اللدوران ملع متؽٌلر عملٌلة المراجعلة، وشلكوك المراجلع والتركٌلز عللى الصلد  

ال ، تقٌٌملات نزاهلة عمٌلل المراجعلة( أو خٌانلة األمانلة المحتمللة )عقلٌلة الشلك، المحتمل للمدٌرٌن )على سبٌل المثل

على سبٌل المثال، تقٌٌمات مخلاطر االحتٌلال(، وجلدت الدراسلة أن اآلثلار المفٌلدة لعقلٌلة الشلكوك تعتملد عللى قلدرة 

فوائلد  وبالتلالً ٌمكلن أن المراجع فً البقاء مع عمٌل المراجعة نفسه، وأن التناوب اإللزاملً ٌمكلن أن ٌلؽلً هلذا ال

ٌكللون لوالٌللات التنللاوب عواقللب ؼٌللر مقصللودة علللى جللودة المراجعللة بسللبب تفاعللل ال ٌتوقعلله واضللعو المعللاٌٌر، 

وأضافت الدراسة أنه عندما ٌقوم المراجعون بتقٌٌم الصد  المحتمل لتمثٌل المدٌرٌن، فإن تناوب المراجلع ٌقللل ملن 

ن جهللود المراجعللة كمللا ٌقلللل مللن فشللل المراجعللة، ومللع ذلللك عنللدما ٌوقللٌ  م الثقللة التللً ٌولٌهللا المراجعللون وٌزٌللد ملل

المراجعون خٌانة األمانة المحتملة لبٌانات المدٌرٌن، ٌحدث العكت  لذا فإن التناوب ٌزٌد من ثقة المدقق، وٌقلل من 

عالٌلة"، و "ملن  جهود المراجعة، وٌزٌد من فشلل المراجعلة  وملن هنلا تلأتً النتلائج قوٌلةً لكلل ملن: "ملن مسلتوٌات

تفللاوض المراجللع مللع اإلدارة" )علللى سللبٌل المثللال: شللركاء المشللاركة وكبللار المللدٌرٌن(، ومسللتوٌات منخفضللة مللن 

التفاعللل )علللى سللبٌل المثللال: الشللركاء المتوافقللون وؼٌللرهم مللن أعضللاء فرٌللق التللدقٌق(، ممللا ٌشللٌر إلللى أن النتللائج 

 المراجعة. تنطبق على كل من شرٌك التدقٌق وفترات دوران مكتب
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( إلى التعرؾ علً تصورات شركاء المراجعلة علن تلدوٌر شلرٌك المراجعلة، ومعرفلة 2017وتهدؾ دراسة سٌد،)

اآلثار المباشرة وؼٌر المباشرة الناتجلة ملن سٌاسلة التلدوٌر عللً عملٌلة المراجعلة، واعتملدت الدراسلة عللى  قلوائم 

، كملا قاملت بتصلمٌم وتوزٌلع اسلتبانة علمٌلة فلً مجتملع االستقصاء للحصول علً البٌانات البلزمة إلتملام الدراسلة

( اسللتبانة، 165الدراسللة  والتللً تتمثللل فللً مكاتللب المحاسللبة والمراجعللة فللً جمهورٌللة مصللر العربٌللة، وعللددها )

 ( استبانة، وتوصلت لمجموعة من النتائج أهمها:152وبلؽت الردود )

تؤثر بشكل سلبً علً جودة أداء المراجلع وبالتلالً طول فترة االرتباط بٌن شرٌك المراجعة وعمٌل المراجعة،  -1

 التأثٌر علً جودة عملٌة المراجعة، حٌث إن طول الفترة ٌتبعها زٌادة الثقة فً عمٌل المراجعة.

ٌساهم تدوٌر شرٌك المراجعة بعلد فتلرة ملن االرتبلاط ملع عمٌلل المراجعلة إللى زٌلادة الثقلة فلً مهنلة المحاسلبة  -2

 والمراجعة.

تدوٌر المراجعٌن تساعد علً زٌلادة اسلتقبللٌة المراجلع وبالتلالً التلأثٌر عللً جلودة المراجعلة  إن تطبٌق سٌاسة -3

 بشكل إٌجابً مما ٌحسن من جودة التقارٌر المالٌة.

توجد عبلقة إٌجابٌة بٌن سٌاسة تدوٌر شركاء المراجعة فلً ظلل تطبٌلق اسلتراتٌجٌة التخصلن الصلناعً عللً  -4

 ع، وبالتالً تحسٌن جودة المراجعة.تحسٌن جودة األداء المهنً للمراج

إن تدوٌر شرٌك المراجعة ٌصاحبه العدٌد من التأثٌرات المباشرة وؼٌر المباشرة عللى عملٌلة المراجعلة، ومنهلا  -5

 ما ٌؤثر بشكل إٌجابً أو بشكل سلبً.

قلاء إلى أن معلاٌٌر المراجعلة الحالٌلة تحلدد بشلكل واضلح متطلبلات الب Dodgson et al (2019)وتشٌر دراسة 

على شرٌك المشاركة ، إال أن الشركات تتمتع بدرجة كبٌرة من المرونة فلً إدارة عملٌلة التنلاوب، ولفحلن عملٌلة 

ملن شلركاء مراجعلة الحسلابات فلً الوالٌلات  20تناوب الشركاء  قامت الدراسة بإجراء مقلاببلت شلبه منظملة ملع 

فً مواضلٌع مثلل كٌفٌلة تحدٌلد الشلركاء المرشلحٌن المتحدة، ٌشارك هؤالء األشخان الذٌن تمت مقابلتهم تجاربهم 

المناسبٌن والجهود التً ٌبذلونها إلدارة عبلقة عمٌل المراجع فً فترة ما بعد التناوب، عبلوة على ذللك، تلم التعبٌلر 

 (SETعلى دوافع الشركات إلدارة العبلقة بٌن المراجع وعمٌل المراجعلة ملن خلبلل نظرٌلة التبلادل االجتملاعً )

Social Exchange Theory تسلاعد الدراسلة عللى إطلبلع المنظملٌن والبلاحثٌن عللى العملٌلة التلً ٌلتم ملن ،

خبللها اختٌار شركاء المشاركة للتناوب على العمبلء، وهو مجال لله ثثلار محتمللة عللى اسلتقبللٌة المراجلع وجلودة 

 المراجعة.

وقد وصفت الدراسات السابقة مفاوضات المراجعة إلى حد كبٌر بأنها عبلقة ثنائٌة بٌن المراجعٌن والملدٌرٌن. وملع 

( ٌعلزز إللى حلد كبٌلر مسلؤولٌات الرقابلة للجنلة المراجعلة فلً عملٌلات SOXذلك، فإن قانون ساربانٌت أوكسلً )

كعبلقة ثبلثٌلة تتضلمن اآلن لجنلة  SOXوالمراجعة  وبالتالً ٌمكن عد المفاوضات التً تلً  إعداد التقارٌر المالٌة

المراجعة بصبلحٌة المراجعة فلً مفاوضلات ملع إدارة عمٌلل المراجعلة تماشلٌا ملع مراجعلً الحسلابات النظلر فلً 

أن الملراجعٌن  Liburd and Wright (2011)قوتهم التفاوضٌة النسبٌة وتوقعات السلوك النظٌر، ووجدت دراسة 

هم األكثر تنافساً عندما تكون لجنة التدقٌق قوٌة والعبلقة الماضٌة مثٌرة للجدل، وتبحث هذا الدراسة التجرٌبٌة التً 

المراجعة )قوٌة أو ضعٌفة( والعبلقة السلابقة ملع من المدٌرٌن ذوي الخبرة والشركاء فً تأثٌر قوة لجنة  63شملت 

عمٌل المراجعة )المتنازعلة أو التنازلٌلة( عللى أحكلام مراجعلً الحسلابات فلً مرحللة التخطلٌط لملا قبلل التفلاوض  

وتؤكللد النتللائج أهمٌللة قللوة لجنللة التللدقٌق والعبلقللة السللابقة للعمٌللل فللً األحكللام المتعلقللة بللالتخطٌط للتفللاوض بشللأن 

 .المراجعٌن

دراسة التأثٌرات المشتركة لمجموعة من العوامل عللى أحكلام الملدٌرٌن  Brown,et al.,(2015)وتهدؾ دراسة 

قبل التفاوض، وتفترض الدراسة أنه بدالً من عكت سلوك المراجع، ٌتخذ المدٌرون أحكاماً مختلفة ألن لدٌهم وجهلة 

javascript:popRef2('i1558-7991-35-1-47-BrownLiburd1')
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حللاث السللابقة إلللى أن المللدٌرٌن أكثللر مرونللة، نظللر ومجموعللة مللن الحللوافز المختلفللة عللن المللراجعٌن، وتشللٌر األب

وٌحددون بدقة أكثر أهداؾ وحدود نظرائهم، وٌحتمل أن ٌستخدموا تكتٌكات تفاوضلٌة معٌنلة أكثلر ملن الملراجعٌن  

عبلوة على ذلك ٌوجد لدى المدٌرٌن حوافز لزٌادة النتٌجة الحالٌة مع الحفاظ على سمعة تقارٌر شلركاتهم عللى هلذا 

سٌكون المدٌرون أقل عدوانٌة فً االستجابة لعبلقلة المراجلع السلابقة المثٌلرة للجلدل ، وبخاصلة فلً النحو  ومن ثم 

وجود لجنة مراجعة قوٌة قد تطرح أسئلة صعبة وربما تتدخل ضد مصلحتها، وملع ذللك سٌتصلرؾ الملدٌرون بقلوة 

ة مراجعلة ضلعٌفة تكلون أكبر لبلستفادة من عبلقة مراجع حسلابات متعلاون فلً الماضلً، وبخاصلة فلً وجلود لجنل

باستقصاء  Brown-Liburd,et al.,(2016)سلبٌة أو مقنعة،  ولدراسة هذٌن الشرطٌن الحدودٌٌن قامت دراسة 

خبٌر مالً / خبٌر ذو خبرة، وتحصلت على أدلة قوٌة تدعم التوقعات بأن المدٌرٌن ٌتصرفون كما لو أن كلبلً  137

 مهمة فً ضمان جودة التقارٌر المالٌة . من لجنة المراجعة والمراجع ٌلعبان أدواراً 

( التعرؾ على طبٌعة الدور الذي تقوم بله لجنلة المراجعلة للدعم عملٌلة التفلاوض بلٌن 2018وتهدؾ دراسة خلٌل،)

مراقللب الحسللابات وعمٌللل المراجعللة لتحقٌللق موضللوعٌة العملٌللة التفاوضللٌة مللع اقتللراح إطللار متكامللل لتطللوٌر هللذا 

للمعلومات المالٌة، وقد توصلت الدراسة إلى اقتراح إطلار متكاملل لتطلوٌر دور لجنلة  الدور لتحقٌق العرض العادل

المراجعة فً دعم عملٌة التفاوض متضمنناً ثبلثة محاور رئٌسة ٌعتمد كل محور منها على أربعلة عناصلر مهملة   

راسلة عللى عٌنلة مكونلة ٌؤدي وجود هذا العناصر إلى تحقٌق العرض العادل للمعلومات المالٌلة، كملا تلم إجلراء الد

مفلردة تعكلت األطلراؾ المختلفلة ملن األطلراؾ المختلفلة لعملٌلة التفلاوض، وهلم: مراقبلو الحسلابات،  71من علدد 

وإدارة عمبلء المراجعة، وأعضاء لجان المراجعة. وتوصلت إللى أن العبلقلة بلٌن لجنلة المراجعلة بعملٌلة التفلاوض 

ً انحٌازهللا لطللرؾ ضللد الطللرؾ اآلخللر ولكنهللا تتصللؾ بالحٌللاد بللٌن مراقللب الحسللابات وعمٌللل المراجعللة ال تعنلل

 والموضوعٌة حتى ٌتناسب ذلك مع دور الوساطة التً تقوم به بهدؾ تحقٌق العرض العادل فً القوائم المالٌة.

ٌتضلح الفجلوة الدراسلةٌة  2019إللى  2012ومن خبلل الدراسات السابقة التً تناولهلا الباحثلان خلبلل الفتلرة ملن 

فً محاولة لتضٌٌق تلك الفجوة ولسد الحاجة إلى المعرفة فً هلذا المجلال ٌلرى الباحثلان ضلرورة دراسلة للبحث، و

دور اسللتراتٌجٌات التفللاوض بللٌن مراجللع الحسللابات وعمٌللل المراجعللة فللً تطللوٌر أداء مكاتللب المراجعللة التللً لللم 

 اثته.ٌتطر  لها األدب من خبلل الدراسات السابقة مما ٌدل على أصالة الدراسة وحد

ٌعللد التفللاوض بللٌن المراجللع وعمٌللل المراجعللة أمللراً طبٌعٌللاً فللً المراجعللة كجللزء مللن الخدمللة للعمللبلء حٌللث سللاعد 

المراجعون فً إصلدار البٌانلات المالٌلة وفقًلا للذلك، وٌكلون للدى كللم ملن العملبلء ومراجعلً الحسلابات الرؼبلة فلً 

-Auditors and Client( ACMلمفوضات بٌن مراجعً الحسابات وإدارة العمبلء )التوصل إلى اتفا ، وتعد ا

Management  أمراً شائعاً فً معظم عملٌات المراجعة القانونٌة، وؼالبًا ملا ٌختللؾ المراجعلون وإدارة العملبلء

 (. Gibbins et al.  ،2001حول معالجة بعض المشكبلت المحاسبٌة والمناقشة حول التقارٌر المالٌة المناسبة )

أي محتوى البٌلان الملالً كملا أن رأي  -وتكتسب المفاوضات المحاسبٌة أهمٌتها من خبلل النتٌجة المتفاوض علٌها 

 ,.e.g. Gibbins et al., 2001; Beattie et alٌؤثر بشكل مباشر على جودة المراجعة ) -التدقٌق فً ذلك 

2004; Gibbins et al., 2005جلع فلً المفاوضلات فلً ضلمان نتٌجلة عالٌلة الجلودة، (. وٌتمثلل دور المرا

وٌجللب علللى المللراجعٌن منللع الممارسللات المحاسللبٌة اإلبداعٌللة وتللوفٌر ضللمان معقللول لؤلطللراؾ الخارجٌللة، مثللل: 

)المساهمون، والمستثمرون( بأن النتائج المتفاوض علٌها مقبوللة بموجلب مبلاد  المحاسلبة المقبوللة عموملاً المعنٌلة 

GPPA. 

المفاوضات بٌن عمٌل المراجعة والمراجع مجال بحث واسع فً أدبٌات المراجعلة، وٌمثلل أحلد التحلدٌات حٌث تعد 

التً ٌوجهها الباحثون فً أن التفاعل بلٌن مراجعلً الحسلابات والعملبلء ٌحلدث علادةً خللؾ أبلواب مؽلقلة وال ٌمكلن 
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فاوضات المحاسبٌة ال تقلدم علادة (، كما أن المGibbins et al., 2005مبلحظته من الخارج على حسب تعبٌر )

أي نللوع مللن البٌانللات المتاحللة للجمهللور "أي أن نتللائج هللذا المفاوضللات مضللمنة فللً األرقللام النهائٌللة المنشللورة فللً 

ال ٌوفر تحلٌل هلذا التقلارٌر المالٌلة سلوى القلٌلل ملن  -( Hatfield et al., 2008, p. 1205التقارٌر المالٌة" )

ملٌة التفاوض وسلوك الطرفٌن المتفاوضٌن، كما أن عدم وجود أدلة حول عملٌة التفاوض القٌمة المعلوماتٌة حول ع

علماً سلوكٌاً ٌعتمد فً الؽالب على األسالٌب التجرٌبٌة أو الدراسة المٌدانً. كملنهج أساسلً  ACMٌجعل من بحث 

(Brown and Wright, 2008; Salterio, 2012.) 

عللى أنله " شلكل ملن أشلكال صلنع القلرار  -خلارج سلٌا  المراجعلة  -علام  تعرؾ األدبٌات السابقة التفاوض بشكل

 .Pruitt, 1981, pٌحدث بٌن طلرفٌن أو أكثلر ملع بعضلهم اللبعض فلً محاوللة لحلل مصلالحهم المتعارضلة." )

xi وٌحتوي هذا التعرٌؾ على ثبلثة خصائن، هلً: أوالً: تشلمل المفاوضلات شخصلٌن أو مجموعلة عللى األقلل ،)

بعضللهما الللبعض، وٌكللون التركٌللز عللادةً علللى التفاعللل بللٌن األفللراد أو بللٌن المجموعللات أو داخللل  ٌتفللاعبلن مللع

عللى سلبٌل -المجموعات، ثانٌاً: أي تفاوض ٌبدأ بتضارب فً المصالح بٌن المتفاوضلٌن، وٌنشلأ تضلارب المصلالح 

ن، ثالثًلا: جمٌلع األطلراؾ بسبب تفضٌبلت معارضة حول نتٌجة التفاوض أو بسبب حوافز مختلفة للمفاوضٌ -المثال

مسللتعدة لحللل النللزاع حٌللث إن التفللاوض عبللارة عللن عملٌللة تطوعٌللة ٌفضللل فٌهللا األشللخان التوصللل إلللى اتفللا  

(Lewicki et al., 2010.) 

وٌعد أي سٌا  ٌتخذ فٌله الطرفلان أو أكثلر ملن أصلحاب التفضلٌبلت المختلفلة قلرارات مشلتركة تلؤثر عللى رفاهٌلة 

( 1(، وٌتطلب هذا التعرٌؾ: )Murnighan and Bazerman,1990بة مفاوضات )الطرفٌن )جمعٌهما( بمثا

( تتلأثر كلل ملن 2ٌجب أن ٌوافق المراجع وعمٌل المراجعة فً البداٌة )تفضٌبلت مختلفة( إذا كان هناك تفلاوض. )

د إجراءات ( ال تع3مصالح المراجع ومصالح عمٌل المراجعة بنتٌجة التفاوض )تؤثر على رفاهٌة كبل الطرفٌن(. )

المراجع من جانب واحد قبل إثارة المشكلة مع عمٌل المراجعة، مثل: التنازل عن التعدٌبلت المحتملة الموجودة فلً 

عملٌة المراجعة أو االستقبلل، واتخاذ القرارات بشكل مشترك ٌعد جلزءاً ملن التفلاوض، عللى اللرؼم ملن اعتبارهلا 

 Wright andان طرفلللاً واحلللداً ال ٌلللدرك وجودهلللا)جلللزءاً ملللن تلللارٌ  ملللاضم ملللن التفلللاعبلت، حتلللى للللو كللل

WrightK,1997 .) 

أما مفهوم التفاوض بٌن المراجع وعمٌل المراجعة، هً: عملٌة مسلتمرة وكائنلة بكٌنونلة عملٌلة المراجعلة فلبل ؼنلً 

 عنها بٌن طرفً المراجع وعمٌل المراجعة، وتتمثل فً عدة سمات، هً:

المراجعلة فلً مجموعلة ملن القضلاٌا متعلددة تضلمن الحفلاظ عللى اآلخلر  القضاٌا التفاوضٌة بٌن المراجع وعمٌل -أ 

ومللن هللذا القضللاٌا التعللدٌبلت فللً القللوائم المالٌللة بسللبب تحرٌفللات مختلفللة سللواء أكانللت جوهرٌللة أم ؼٌللر جوهرٌللة، 

 وكذلك ظل المرونة الموجودة فً معاٌٌر المحاسبة والتقرٌر المالً.

-Jan Svanberg et al., 2018:633ٌة تتمثلل فٌملا ٌلأتً: )هناك مجموعلة ملن االسلتراتٌجٌات التفاوضل -ب 

654; Richard C et al.,2015:203-208) 

: ترتكلز عللً تمسلك المراجلع وعمٌلل المراجعلة Dominating Strategyاستراتٌجٌة السٌطرة التفاوضلٌة:  -1

مثل ما ٌتعللق باالسلتمرارٌة أو بموقفهم وتطول المسائل الخبلفٌة المهمة والتً تتعلق بالقواعد أو المباد  المحاسبٌة 

التحرٌفللات الجوهرٌللة وتسللتخدم هللذا االسللتراتٌجٌة أدوات الضللؽط والتهدٌللد التللً ٌمتلكهللا كللل طللرؾ فللً مواجهللة 

الطرؾ اآلخر، وتكون الصورة القوٌة فً إصرار كل طلرؾ فلً مواجله اآلخلر وتكلون محصللتها مكاسلب لطلرؾ 

 علً حساب الطرؾ اآلخر.

: ٌتم فٌها بعض بلذل الجهلد ملن كلل طلرؾ لٌحلدث Avoidance Strategyتفاوضٌة: استراتٌجٌة التجنٌب ال -2

الوفا  وذلك بؽرض حل القضاٌا المتنازع علٌها، وتتعلق أؼلبها بمدى أهمٌة هذا القضاٌا، وتعمل عللً خسلارة كلل 

 طرؾ سواء المراجع أو عمٌل المراجعة.
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هللً: االسللتراتٌجٌة الشللفافة بللٌن المراجللع ، Concessionary Strategاسللتراتٌجٌة التنللازل التفاوضللٌة  -3

وعمٌللل المراجعللة وهللً عكللت اسللتراتٌجٌة السللٌطرة ٌللتم وفٌهللا احتللرام كللل طللرؾ رأي األخللر، والعمللل معللاً علللى 

الوصللول إلللى الحللل المشللترك الللذي ٌراعللً مصلللحة كللل طللرؾ وأهدافلله، ومنهللا تنللازل المراجللع عللن التحرٌفللات 

علة عللً التحرٌفلات ؼٌلر الجوهرٌلة، وٌؽللب عللً هلذا االسلتراتٌجٌة ثثلار الجوهرٌة مقابل أن ٌتنازل عمٌلل المراج

 (Regan, et al.,2014دوران شرٌك المراجعة علً عملٌات التفاوض)

: وتسلتند إللى عملٌلة تقسلٌم الملوارد بلٌن أطلراؾ Integrative Strategyاالستراتٌجٌة التكاملٌة التفاوضٌة:  -4

لتفاوض، حٌث إنها بجانلب تحقٌقهلا للمنفعلة لطرفلً التفلاوض، فإنهلا تسلاعد التفاوض، وتعد المعٌار الذهبً لعملٌة ا

 علً وجود عبلقات متمٌزة وثقة متبادلة للمراجع وعمٌل المراجعة فهً استراتٌجٌة الحل لكل المشكبلت العالقة.

راجلع :  تعمل علً حل النقاط الخبلفٌلة بلٌن المSimultaneous Strategyاستراتٌجٌة التزامن التفاوضٌة:  -5

 وعمٌل المراجعة فً وقت واحد مستخدماً االستراتٌجٌة التكاملٌة وتحقق مزٌداً من المكاسب لطرفً التفاوض.

: ٌللتم فٌهللا مناقشللة كللل قضللٌة خبلفٌللة مللن خللبلل Sequential Strategyاسللتراتٌجٌة التسلسللل التفاوضللٌة:  -6

 جدول مسلسل وٌكون التفاوض بصورة متتالٌة.

ول إن طبٌعللة العبلقللة بللٌن طرفللً التفللاوض تحللدد نللوع المللنهج المسللتخدم فللً العملٌللة وللتسللهٌل، فإنلله ٌمكللن القلل

التفاوضٌة، والمنهج المستخدم ٌحدد االستراتٌجٌة المختلارة، وملن ثلم فإنله ٌمكلن تنوٌلع وتقسلٌم االسلتراتٌجٌات وفقلاً 

حة المشللتركة ومللنهج للمنللاهج المختلفللة للتفللاوض، وقللد رأٌنللا االقتصللار علللى كللل مللن اسللتراتٌجٌات مللنهج المصللل

الصراع وبخاصة أن العبلقة التفاوضٌة بٌن أطراؾ التفاوض ال تخرج عن كونهلا إملا عبلقلة مصللحة مشلتركة أي 

تعللاون، أو عبلقللة صللراع قائمللة علللى التنللافت والعللداء وهللى مللا ٌمكللن العللرض للله فٌمللا ٌللأتً: منهجللان للتفللاوض ) 

 (:2007جبلل،

مللنهج مجموعللة مللن االسللتراتٌجٌات النوعٌللة التللً أهمهللا االسللتراتٌجٌات مللنهج المصلللحة المشللتركة: ٌضللم هللذا ال  - أ

اآلتٌة: استراتٌجٌة التكامل، واستراتٌجٌة تطوٌر التعاون الحالً، واسلتراتٌجٌة تعمٌلق العبلقلة القائملة، واسلتراتٌجٌة 

 توسٌع نطا  التعاون بمدا إلى مجاالت جدٌدة.

مللن االسللتراتٌجٌات التللً أهمهللا االسللتراتٌجٌات اآلتٌللة:  مللنهج الصللراع: وٌضللم هللذا المللنهج مجموعللة متنوعللة  - ب

اسللتراتٌجٌة اإلنهللاك )االسللتنزاؾ(، واسللتراتٌجٌة التشللتٌت )التفتٌللت(، واسللتراتٌجٌة إحكللام السللٌطرة، واسللتراتٌجٌة 

واستتراتيجيات التاتاوب بتين المراجتل والعمتتم وتتم تل فت  الدحر )الؽزو المنظم(، واستراتٌجٌة التلدمٌر اللذاتً، 

 جموعة من المقومات أهمها:م

1

ٌتفاوض المراجعون مع عمبلئهم حول مجموعة واسعة من المشكبلت المحاسبٌة. 

إلى أن شلركاء المراجعلة والملدٌرٌن الملالٌٌن البلد أن ٌشلٌروا فلً تقرٌلرهم  Beattie et al( 2000حٌث أشار )

ل المبللاد  والممارسللات المحاسللبٌة، واإلفصللاح عللن المعلومللات، واالمتثللال أو إلللى أنهللم قللد مللروا بمفاوضللات حللو

تقٌلٌم األحكلام أو قٌلات   -على سبٌل المثال -األمور األخرى المتعلقة بالمراجعة، وتشمل قضاٌا التفاوض المتكررة 

قٌلات بعلض بنلود الحكم عللى تللك الموضلوعات، ألنله ال ٌمكلن  ACMالقٌمة العادلة، وؼالباً ما تتطلب مفاوضات 

القوائم المالٌة ولكن ٌجب تقدٌرها أو ألن معاٌٌر المحاسبة الؽامضة تترك مجلااًل لتفسلٌر التقلارٌر المناسلبة، ٌتطللب 

( IAS 36مللثبلً اختبللار انخفللاض شللهرة الشللهرة مللن إدارة عمٌللل المراجعللة تقللدٌر التللدفقات النقدٌللة المسللتقبلٌة )

(. المهمة نفسها تقدٌرٌة، وقد تتضمن مجموعة ISA 540هذا التقدٌرات )ومراجعً الحسابات لتقٌٌم مدى معقولٌة 

 (.Gibbins et al.,2005معٌنة من الحلول المقبولة، والتً تعد سمة مهمة للمفاوضات المحاسبٌة )
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اشللراك الخبللراء، ٌللرتبط ارتباًطللا وثٌقًللا بمهمللة التفللاوض القضللائً بمشللاركة المللوظفٌن المللؤهلٌن، وتتطلللب   ( ب)

حلول المسلائل المحاسللبٌة أن ٌكلون للمشلاركٌن معرفلة محللددة بالمعلاٌٌر والمبلاد  التوجٌهٌلة للمحاسللبة المفاوضلات 

 . Gibbins et al., (2001) and Gibbins et al.,(2005,2007)المعمول بها. 

 شرٌك المراجعة. وإن معظم المفاوضات حول القضاٌا المادٌة تشمل على موظفٌن مؤهلٌن تأهٌبلً جٌداً، وهم: المدٌر المإلى، 

ج( عللدم تماثللل المعلومللات، إذ عللادة مللا ٌكللون لللدى األطللراؾ المتفاوضللة معلومللات ؼٌللر متسللاوٌة حللول موضللوع 

التفللاوض لسللبب واحللد، وقللد ٌكللون للمللراجعٌن وإدارة العمللبلء مسللتوٌات مختلفللة مللن المعرفللة المحاسللبٌة أو خبللرة 

 Gibbins etحللول متعلددة حلول مشلكلة محاسلبٌة ) متباٌنلة فلً مجلال معلٌن، وقلد تلؤدي المعرفلة المختلفلة إللى

al.,2011 وبشكل ثخر ٌتحصل معد البٌانات المالٌة للشركة على معلومات داخلٌلة أو خاصلة بصلناعة معٌنلة ال ،)

ٌمكن للمراجع الوصول إلٌها، وتوفر هذا المعلومات الداخلٌة للشركة حول المشكبلت المحاسبٌة للجهات التلً تملت 

 ة معلوماتٌة إلدارة الشركة عن المراجعٌن  مما ٌخلق إطاراً للتفاوض مع بٌن المراجعٌن والعمبلء.مراجعتها مٌز

2

مساومة التوزٌع: ؼالباً ما تعد المفاوضات المحاسبٌة مهمة لمساومة التوزٌع فلً بداٌلة المفاوضلات، حٌلث ٌقلوم  ( أ)

بتوخً حل توزٌعً ٌقلع بلٌن النتٌجلة المفضللة للمراجلع والنتلائج المفضللة  -فً الؽالب -عمبلء المراجعون وإدارة ال

 Gibbins et)للعمٌلللللل، وٌحلللللاول كلللللل طلللللرؾ إقنلللللاع الطلللللرؾ اآلخلللللر بالحلللللل المحاسلللللبً الخلللللان 

al.,2001,2005,2007 وٌهللدؾ مفاوضللو التوزٌللع إلللى إٌجللاد حلللول لمشللكلة مللا ضللمن مسللاحة نتللائج محللددة ،)

 2001Kersten,  Lewicki etالبداٌة، وتأتً مكاسب طرؾ واحد على حساب الطلرؾ اآلخلر ) ومعروفة فً

al.,2010أنواعاً ملن التوزٌلع لمعالجلة النزاعلات فلً كثٌلر ملن األحٌلان  -بالفعل  -( إلى أن المراجعٌن ٌستخدمون

 e.g. Wangتٌجٌات المطابقة )أثناء المفاوضات المحاسبٌة، على سبٌل المثال االستراتٌجٌات المتنافسة أو االسترا

and Tuttle, 2009; Gibbins et al., 2010; McCracken et al., 2011.) 

إمكانلات تكاملٌلة، فلً  -أًٌضا –لها  ACMالقدرة التكاملٌة، على الرؼم من طابعها التوزٌعً، فإن مفاوضات  ( ب)

(  حٌلث وجلدا أن 2005. )Gibbins et alو  ,.Gibbins et al( 2001الدراسلات المٌدانٌلة التلً قلام بهلا ، )

ٌللدخلون فللً مفاوضللات بهللدؾ تطللوٌر حلللول  CFO٪ مللن المشللاركٌن فللً 17٪ مللن شللركاء المراجعللة، و 14

متكاملة، ومن األمثلة العملٌة لبلستراتٌجٌات التكاملٌة إذا قلام المراجعلون بتوسلٌع جلدول أعملال المشلكبلت )سلمات 

 (.(McCracken et al.,2011لمشكلة محاسبة جدٌدة( أو اقتراح حلول جدٌدة )بدائل جدٌدة( 

3 

 Beattie etالمنظور األخبلقً: وٌتمثل دور المراجع فً المفاوضات فً منع السٌاسات المحاسبٌة اإلبداعٌة ) ( أ)

al., 2004( وتقللدٌم ضللمان معقللول بللأن نتللائج المحاسللبة خالٌللة مللن األخطللاء الجوهرٌللة )ISA 200 وٌهللتم ،)

( ، وٌرجلع ذللك إللى مخلاطر  Gibbins et al.,2001مراجعلون بنتٌجلة التفلاوض علن مسلؤولٌاتهم القانونٌلة )ال

(، وٌهلللتم Tan and Trotman,2010المسلللؤولٌة علللن األضلللرار الناجملللة علللن البٌانلللات المالٌلللة الخاطئلللة )

 مثل: مستثمري الشركة.  بالنتائج المحاسبٌة من التزام أخبلقً تجاا األطراؾ الثالثة، -أٌضاً  -المراجعون 

ٌلتللزم المراجعللون بالجانللب األخبلقللً لضللمان الوظٌفللة المعلوماتٌللة للبٌانللات المالٌللة، وتزوٌللد المسللتثمرٌن بأسللات 

أن مراجعلً الحسلابات ٌجلب عللٌهم  Gibbins et al,(2001)موضلوعً التخلاذ القلرارات  ووفقلا للذلك ٌلرى 

التفاوض، لذا ٌعد هذا المنظور األخبلقً هو سمة ممٌزة فلً سلٌا   النظر فً االعتبارات األخبلقٌة كمٌزة مهمة فً

 التفاوض.

حماٌة مصالح الطرؾ الثالث: ترتبط حماٌة مصالح الطرؾ الثالث للمراجع ارتباطاً وثٌقاً بلالمنظور األخبلقلً  ( ب)

اؾ علللى فللً الممارسللة العملٌللة، حٌللث ٌعهللد المسللتثمرون بللالموارد إلللى الشللركات ولكللن لللدٌهم القلٌللل مللن اإلشللر
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تصرفات المدٌرٌن )نظرٌة الوكالة(، وقد ٌخشى المستثمرون اختبلت اسلتثماراتهم. فلً هلذا الصلدد، وٌمكلن النظلر 

إلللى مراجعللً الحسللابات علللى أنهللم ٌراقبللون تصللرفات المللدٌرٌن، وٌقللللون مللن تضللارب المصللالح بللٌن الشللركات 

ون تقرٌللراً للمسللتثمرٌن لمسللاعدتهم فللً والمسللتثمرٌن، وٌجمللع المراجعللون المعلومللات أثنللاء مللراجعتهم وٌصللدر

كلذلك  Gibbins et al.,(2001)(، وٌجلادل Koch and Schmidt, 2010, p. 98قراراتهم االسلتثمارٌة )

ٌتحمللل مراجلللع الحسلللابات مسللؤولٌة قانونٌلللة وأخبلقٌلللة عللن حماٌلللة األطلللراؾ الثبلثللة فلللً المفاوضلللات، وبالتلللالً 

 Gibbins etن باإلضلللافة إللللى مصلللالحهم المباشلللرة." )ٌتفاوضلللون إللللى درجلللة نٌابلللة علللن مصلللالح اآلخلللرٌ

al.,2001,p540 .) 

4 

إللى أن عملٌلة التفلاوض مضلمنة بلٌن التلارٌ  السلابق والتفاعلل التلالً  GSWالعملٌة الدٌنامٌكٌة. ٌشٌر نموذج  ( أ)

هلً عملٌلة دٌنامٌكٌلة  ألن المراجعلون  ACMللمواضٌع. على هذا النحو، فلإن إحلدى السلمات المهملة لمفاوضلات 

وإدارة العمبلء ؼالباً ملا ٌتفاوضلون عللى فتلرات أطلول علدة جلوالت تفاوضلٌة، وتسلمح هلذا العملٌلة المطوللة لكلبل 

 Beattieالطرفٌن بالعمل والتصدي، واعتماد منهج تفاوض مختلؾ فً وقت مبكر مقابل العملٌة فً وقت الحق )

et al.,2000   Gibbins et al.2001,2005   McCracken et al.,2008 المفاوضلات المحاسلبٌة )

دٌنامٌكٌللة أٌضللاً، ألنهللا تحللدث بشللكل متكللرر وتشللكل جللزءاً طبٌعٌللاً مللن األعمللال الٌومٌللة فللً المراجعللة، ٌتعامللل 

المراجعللون وإدارة العمللبلء فللً مناقشللات وجهللاً لوجلله حللول القضللاٌا المحاسللبٌة والتبللادل المتكللرر لمعلومللات مثللل 

(. ، الخبلصللة أن Gibbins et al.2001,2005ٌة متأصلللة فللً عملٌللات المراجعللة القانونٌللة مجتمعللة )خاصلل

 لٌست ثابتة ، ولكنها تفاعلٌة ودٌنامٌكٌة للؽاٌة. ACMمفاوضات 

التفاعل المتكرر. المٌزة الرئٌسٌة األخرى للمفاوضات المحاسبٌة هً التفاعل المتكرر بٌن مراجعً الحسلابات  ( ب)

، ؼالبلاً ملا GSWء على مدى فترة أطول، ولٌت مجرد تفاعل واحد. كما ٌتضح ملن نملوذج تفلاوض وإدارة العمبل

 ,Gibbins et al. (2001) and Gibbins et alٌكون لكبل الطرفٌن تارٌخاً كبٌراً من التفاعل، حٌلث تشلٌر 

مبلئهلم ألكثلر ملن ٪ من المشلاركٌن فلً المراجعلة إللى متوسلط ملدة المشلاركة ملع ع80إلى أن أكثر من  (2005)

ثبلث سنوات، وٌسمح طول العبلقة للطرفٌن بالتعرؾ على بعضهما البعض وتجربة مشتركة من المفاوضلات وفقًلا 

 Gibbinsلذلك، ٌعد المراجعون وإدارة العمبلء العبلقة الشخصٌة بٌن الطرفٌن بمثابة تأثٌر مهم على مفاوضات )

et al., 2001, 2005; Beattie et al., 2004.) 

( نموذجلاً قائملاً عللى النظرٌلات مسلتمداً أساسلاً ملن أبحلاث عللم اللنفت فلً التفلاوض (Salterio,2012طلور وقد 

باإلضافة إلى معرفته العمٌقة حلول كٌفٌلة عملل شلركات المراجعلة عللى أسلات أبحاثله المٌدانٌلة فلً تللك الشلركات 

محاسلبة عمٌلل المراجعلة عللى سلتة أجلزاء للتفلاوض حلول  ACMوتشتمل النظرٌة الدٌنامٌكٌة القائمة على نظرٌة 

 أساسٌة هً:

. السوابق: قد تؤثر الظروؾ السابقة بناًء على تلارٌ  األطلراؾ ومعارفهلا وعبلقاتهلا بملا فلً ذللك أي مفاوضلات 1

 سابقة ونتائجها، على المفاوضات الحالٌة.

لٌة للعمٌل، والتً نشأت عن حلدث . قضٌة المحاسبة: تم التفاوض حول بعض المشكبلت التً تتعلق بالبٌانات الما2

نشللأ مللع المراجللع أو إدارة عمٌللل المراجعللة أو نتجللت عللن تؽٌٌللرات خارجٌللة، مثللل: معٌللار جدٌللد، وقللد ٌللرى أحللد 

الطرفٌن أو كبلهما مشكبلت اإلفصاح المالً هذا فً وقت واحد أو كجلزء ملن مجموعلة ملن المشلكبلت، حتلى ٌلتم 

 ترحٌلها من ظروؾ سابقة. 

3

فً بداٌة وأثناء التفاوض، لدى األطراؾ، و/ أو ٌطورون، و / أو ٌتبادلون المعلومات المتعلقة بالمسألة، ومصالح  -

 كل طرؾ وتفضٌبلته، ومجموعة النتائج المحاسبٌة المحتملة وعواقبها.
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وتحلٌلها، وجمع مزٌد من المعلومات إذا كان ذلك ضرورًٌا، ٌقوم الطرفان بإجراء بعض التقٌٌم للمسألة: تأطٌرها  -

 وتحدٌد موقؾ بشأن القضٌة، فً إطار التفكٌر فً العواقب المتوقعة.

 ٌجب أن ٌحدث بعض التفاعل بٌن األشخان )ثنائً االتجاا( فً التفاوض. -

و / أو اإلفصلاح علن أملر مهلم  تحدٌد أو تولٌد النتائج المحتملة للتفاوض، مثل: الحلول المحتمللة لمسلألة محاسلبٌة -

 من المنظور العام إلببلغ المفاوضٌن، حٌث ٌتم تحدٌد ما ٌتطلب من خبرة فً المحاسبة واإلبداع.

. نتائج المحاسبة: والنتٌجة هً نهاٌلة التفلاوض المحاسلبً الرسلمً، حٌلث ٌمكلن أن ٌكلون هنلاك اتفلا  عللى أحلد 4

فضلللة  أو اتفاقٌللة متبادلللة، والتللً قللد تشللمل تنللازالت مللن قبللل أي مللن نتللائج التقللارٌر المالٌللة المحللددة أصللبلً أو الم

 الطرفٌن، أو ال ٌوجد اتفا ، أو تطوٌر حل جدٌد.

، لٌسلت ذات -سلواء تملت تسلوٌتها أم ال  -. النتائج: ؼالباً ما تكون نتائج التقلارٌر المالٌلة،: مثلل المحاسلبة التقنٌلة 5

، وقد ٌونظلر الٌهلا بلدالً ملن ذللك عللى أنهلا نتلائج -أحٌانًا  -المراجعة أهمٌة قصوى إلدارة عمٌل المراجعة أو شرٌك 

مفٌدة، مثل: تحقٌق المدٌرٌن إٌرادات أعلى ثلم اإلبلبلغ عنهلا للتأهلل للحصلول عللى مكافلعت أو إعلادة تعٌلٌن شلركة 

 ء العلوي.عبر الجز 3التدقٌق أو االستقالة أو استبدالها باإلدارة على ؼرار هذا المراحل الخمت فً الشكل 

 Libby and. السلٌا : بنلاًء عللى الفهلم العلام بلأن السلٌا  ضلروري إلجلراء البحلوث المحاسلبٌة بشلكل علام )6

Luft,1993 حٌث إن التفاوض بٌن المراجلع وعمٌلل المراجعلة ٌتعللق بسلٌا  معلٌن، ونملوذج المٌلزات السلٌاقٌة ،)

مٌزات السلٌا  عللى عناصلر العملٌلة، وٌمكلن أن تلؤثر المهمة المحتملة لعملٌة التفاوض، مع مبلحظة إمكانٌة تأثٌر 

عناصر العملٌة على المٌزات السلٌاقٌة التلً تعطلى ملفلات تعرٌلؾ أعللى، وٌلتم تجمٌلع المٌلزات السلٌاقٌة فلً ثلبلث 

فئللات، وال ٌخضللع األشللخان الموجللودون فللً المجموعللة الخارجٌللة بشللكل أساسللً مللن ذلللك سللبٌل المثللال: مبللاد  

وماً، والمواعٌد النهائٌة، والمتطلبات القانونٌة( ألي ملن الطلرفٌن، وتتعللق العواملل الشخصلٌة المحاسبة المقبولة عم

فللً المقللام األول بللأدوار البلعبللٌن الرئٌسللٌن فللً كللبل المنظمتللٌن ورؼبللاتهم حللول كٌفٌللة تطللوٌر العبلقللات وإدارتهللا  

مهارات التً ٌجلبها كل طلرؾ وطلرؾ وتشٌر مجموعة القدرات فً المقام األول إلى مجموعة الخبرة والمعرفة وال

ثخر مرتبط بذلك الطرؾ وتصورات كلل طلرؾ علن خبلرة الطلرؾ اآلخلر ومعارفله ومهاراتله، حٌلث تتلأثر جلودة 

 المراجعة بذلك. 

، الذي ٌعرؾ جودة المراجعة بأنها قدرة المراجع على اكتشاؾ األخطلاء فلً  DeAngelo (1981)واستناًدا إلى 

ً  –)إمكانٌة الكشؾ( واسلتقبللٌة المراجلع  التقارٌر المالٌة للعمٌل وٌعبلر علن التقرٌلر بصلد  علن االنتهاكلات  -أٌضلا

المكتشللفة )اسللتقبلل المراجللع(، وٌوعتقللد أن  دوران المراجللع الخللارجً فللً الؽالللب ٌعللزز اسللتقبللٌة المراجللع، ولكللن 

ت إدارة عمٌل المراجعة، ٌضعؾ قدرة المراجع على الكشؾ وٌؤثر على استراتٌجٌات التفاوض بٌن المراجع ومجل

وقد ٌكون هذان التأثٌران المتعارضان لهما أثلر عللى جلودة المراجعلة  للذا نجلدهما السلبب فلً أن األدبٌلات السلابقة 

 تجد أدلة مختلفة على تأثٌرات الدوران للمراجع الخارجً.

فللً اإلدارة وأن جللودة وقللد أثللارت األزمللات المالٌللة األخٌللرة المخللاوؾ مللن أن المللراجعٌن قللد ٌصللبحون أكثللر ثقللة 

   ,DeFond and Francis(2005المراجعة قد تتدهور ملع العبلقلات طوٌللة األجلل بلٌن المراجلع والعملبلء )

، فلً كحل لهذا المخاطر  واقترح واضعو المعاٌٌر، ونفذوا أشكاالً مختلفة من التنلاوب اإللزاملً لمراجلع الحسلابات

ٌة والبورصة تدوٌر شركاء المشاركة فلً المراجعلة وشلركاء المراجعلة تتطلب لجنة األورا  المال الوالٌات المتحدة

 GAO Government)),(2003(، كملللا أوصلللى مكتلللب المحاسلللبة الحكلللومً )SEC,2003المتلللزامنٌن )

Accountability Office   بأن تفكر لجنة األورا  المالٌة والبورصة فً جعل عملٌة مراجعلة شلركة المراجعلة

 Public Company Accounting Oversight Boardألخٌلللرة، أعللللنإلزامٌلللة، وفلللً اآلونلللة ا

(PCAOB),(2011)    أنه ٌفكلر فلً قواعلد تنلاوب شلركة المراجعلة كوسلٌلة لتحسلٌن جلودة المراجعلة، وٌجلادل

بلأن تفوٌضلات التنلاوب الجدٌلدة قلد تكلون  PCAOB ,(2011a,2011b) James Dotyرئٌت مجللت إدارة 
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ثمر من المخاطر المنهجٌة فلً البٌانلات المالٌلة المراجعلة، وٌقلول كبٌلر المحاسلبٌن ضرورٌة لحماٌة الجمهور المست

، إن متطلبات التناوب الحالٌة فً الوالٌات المتحدة ؼٌر كافٌلة، وأن متطلبلات SEC Lynn Turnerالسابقٌن فً 

رٌك المراجعلة ، كملا أن شل PCAOB 2011a)التناوب الجدٌدة للشركة ستعزز الشكوك المهنٌة وجودة التلدقٌق )

أو التناوب الثابلت قلد تلم تكلٌفله فلً العدٌلد ملن البللدان بملا فلً ذللك المملكلة المتحلدة وأسلترالٌا وسلنؽافورة وكورٌلا 

الجنوبٌة وإٌطالٌا والهند، فً حٌن تم اعتماد تلك التفوٌضات والتخلً عنها فً النمسا، وكندا، والٌونلان، وسللوفاكٌا، 

فللً الوالٌللات المتحللدة، كمللا أعلنللت  PCAOB، عقللب إعللبلن  (Ryken,et al.,2007) وإسللبانٌا، وتركٌللا

(، ;Dalton 2011 Brunsden,2011المفوضللٌة األوروبٌللة عللن نٌتهللا متابعللة تفوٌضللات التنللاوب الجدٌللدة )

واعترضت شركات المراجعة بشدة على تناوب المدقق اإللزامً ، بحجة أن فقدان الخبرة مع عمٌل المراجعلة ٌقللل 

، وبالمثل ٌعلارض متطلبلات التنلاوب الجدٌلدة بعلض شلركات المراجعلة التلً  (PwC,2011)مراجعة من جودة ال

( ، عللى Dalton ,2011; Brunsden ,2011للدٌها شلرٌك داخللً خلان بهلا ومتطلبلات تنلاوب الملوظفٌن )

ٌنٌات القلرن ؼرار الوالٌات المتحدة، وكان تدوٌر شركات المراجعة موضع اهتملام المنظملٌن األوروبٌلٌن منلذ سلبع

الماضً، حٌث قدمت بعض الدول شرط التناوب الخلارجً بشلكل فلردي عللى مسلتوى الدوللة الفٌدرالٌلة، ولكلن للم 

فرضلت إٌطالٌلا التنلاوب الخلارجً لشلركات  -عللى سلبٌل المثلال -1974ٌكن هناك حل أوروبلً واحلد، وفلً علام 

االسللتثمار، واقتصللرت فتللرة التنللاوب علللى مللا المراجعللة القانونٌللة للشللركات المدرجللة، وشللركات التللأمٌن، وبٌللوت 

مجموعه تسع سنوات، تلٌها فترة لمدة ثبلث سنوات، وتهدؾ هذا البلئحة إللى تعزٌلز اسلتقبللٌة مراجعلً الحسلابات 

 وزٌادة ثقة الجمهور فً عملٌات مراجعة البٌانات المالٌة.

من أجل خفض تركٌلز  1989جعة فً عام وبالمثل، اعتمدت إسبانٌا شرط التناوب لمدة تسع سنوات لشركات المرا

السو  والسماح لشركات التدقٌق األصلؽر بالحصلول عللى حصلن سلوقٌة أعللى، وبعلد ملرور سلت سلنوات عللى 

تقدٌمها، ألؽت إسبانٌا قاعدة التناوب قبل أن تصل شركات المراجعلة األوللى إللى عتبلة التسلع سلنوات، وأللزم البنلك 

ٌن مراجع قانونً جدٌد كل خمت سنوات، وبعد فترة وجٌزة من إعبلن شلركة المركزي األلمانً طواعٌة نفسه بتعٌ

( علن خسلائر تفلو  الملٌلار دوالر Metallgesellschaft AG, now GEA AGصلناعٌة ألمانٌلة كبٌلرة )

أمرٌكً بسبب عقود مشتقات النفط المشكوك فٌها، نجد البنك المركزي ٌهدؾ إلى تقدٌم مثال جٌد لآلخرٌن وتشجٌع 

(، كلرد فعلل عللى Catanach and Walker,1999د من الشركات على فرض شرط التناوب الطوعً )المزٌ

(، وقلدم العدٌلد ملن Tycoو  Worldcomو  Enron)مثلل  2000سلسلة من فضلائح الشلركات فلً أوائلل علام 

 المشرعٌن األوروبٌٌن تناوب شركات المراجعة من أجل زٌادة استقبللٌة المراجع.

مفاوضللات بلٌن المراجلع وعمٌلل المراجعللة وهلً جلزء مهلم مللن عملٌلة المراجعلة، وٌلرتبط تقٌللٌم وؼالبلاً ملا تحلدث 

(، بحٌلث تلؤثر Tuttle and Wang,2009المراجع والتفاوض مع العملبلء بعواملل اقتصلادٌة ونفسلٌة مختلفلة )

 المفاوضات على البٌانات المالٌة المراجعة  وبالتالً تساهم فً جودة عملٌات المراجعة. 

فهم استراتٌجٌات التفاوض المرتبطة بالتناوب اإللزامً لمراجعً الحسابات على أسات االعتقاد بأن تقلٌلل وقلت إن 

المراجعللة سللٌقلل مللن إمكانٌللة تفضللٌل اسللتراتٌجٌات التفللاوض الخاصللة بمراجللع الحسللابات علللى تلبٌللة احتٌاجللات 

 العمبلء، بحٌث ٌمكن الحفاظ على جودة المراجعة.

ٌن إدارة عمٌللل المراجعللة والمراجللع لحللل مشللكبلت التقللارٌر المالٌللة، وفللً سللٌا  ذلللك ٌتللأثر وتحللدث المفاوضللات بلل

أن أحلد العناصلر المعٌنلة فلً هلذا التفلاعبلت الشخصلٌة  ,Gibbins et al(2001بالتفاعبلت الشخصٌة، وٌحدد )

، ٌكللون ACMض هللو العبلقللة السللابقة لشللركاء التللدقٌق مللع عمٌللل المراجعللة  وبالتللالً ومللن منظللور نمللوذج تفللاو

أول ملن  Hatfield et (2011)لتنلاوب شلركاء المراجعلة تلأثٌر عللى عملٌلة التفلاوض ونتائجهلا المحتمللة، وٌعلد 

درت ثثار تناوب المراجع على استراتٌجٌات التفاوض للمراجعٌن، ومع ذللك للم تبحلث أي دراسلة فلً، كٌلؾ ٌلؤثر 

لمراجعللة؟ ومللن المهللم التركٌللز الثنللائً علللى الجانللب التنللاوب علللى اسللتراتٌجٌات التفللاوض الخاصللة بللإدارة عمٌللل ا

 ,Gibbins et al., 2005) اآلخر، ألن تصرفات أحد الطرفٌن فً التفاوض تؤثر على استجابة الطلرؾ اآلخلر



                                                                                                           Āfāqiqtiṣādi     Journ l 

afaq.elmergib.edu.ly                                                                                  E-ISSN: 2520-5005 
 

Āfāqiqtiṣādi     Journal - Volume 6. Issue 12. June 2020.                       (154)                               

 

AFIQ

 

 

وفً سٌا  تناوب شركاء المراجعة المعتمدٌن، تضطر إدارة عمٌل المراجعة إلى تطوٌر عبلقة مع شلرٌك  (2007

دار.المراجعة الذي تم تدوٌ  را حدٌثاً على عكت ما إذا كان قد تم بالفعل إنشاء عبلقة مع شرٌك المراجع ؼٌر المو

ٌختن هذا القسم بتناول الجانب التطبٌقً للبحث والذي ٌهدؾ إلى اختبار معنوٌة فروض الدراسة ومحاولة اإلجابة 

 عن تساؤالت الدراسة والتً تم تناولها من خبلل ما ٌأتً:

تهدؾ الدراسة إلى التحقق المٌدانً من مدي معنوٌة استراتٌجٌات التفاوض فلً 

تحسٌن جودة أداء مكاتب المراجعة فً لٌبٌا بداللة دوران المراجلع الخلارجً، وذللك ملن خلبلل مسلح مٌلدانً لعٌنلة 
 من هذا المكاتب.

 تتناول الدراسة ثبلثة أنواع رئٌسة من المتؽٌرات، تتمثل فً الشكل اآلتً:

 
 Aالمتغير الوسيط  

 ويشمل دوران المراجل الخارج 
 العوامل الت  تؤ ر دوران مراجل الحساباتوتقاس ب

  

 Yالمتؽٌر التابع 
تحسٌن جودة األداء 

المهنً لمكاتب المراجعة 
 فً لٌبٌا

محددات األداء وتقات ب
المهنً الفعال لمكاتب 

 المراجعة

  
 Xالمتؽٌرات المستقلة  

 ــات باستراتٌجٌات التفاوض وتق
الهدؾ من عملٌة التفاوض بٌن  -

 المراجع وعمٌل المراجعة
دور لجنة المراجعة فً عملٌة  -

 التفاوض
العوامل التً تؤثر فً مجرٌات  -

 التفاوض

 
 

1

ات ٌوضح الشكل السابق متؽٌلرات الدراسلة، واللذي ٌتكلون ملن ثبلثلة أنلواع ملن المتؽٌلرات  بحٌلث تشلتمل المتؽٌلر

المستقلة على عملٌة التفاوض بٌن المراجع وعمٌلة المراجعة، ودور لجنة المراجعة فً عملٌة التفلاوض، والعواملل 

التلً تللؤثر فللً مجرٌللات التفللاوض، بٌنمللا ٌتنللاول المتؽٌلر الوسللٌط دوران المراجللع الخللارجً، وفللً المقابللل ٌوضللح 

 اجعة.المتؽٌر التابع محددات األداء المهنً الفعال لمكاتب المر

تعتمللد الدراسللة علللى البٌانللات األولٌللة لتحقٌللق هللدفها، األمللر الللذي فللرض علللى الباحثللان 

استخدام قائمة االسلتبٌان المعلدة وفقلاً للدرجات لٌكلرت الخماسلً، واحتلوت القائملة عللى مجموعلة ملن األسلئلة ذات 
 ٌأتً:على ما  الصلة بمتؽٌرات الدراسة وفروضه، واشتملت

القسم األول: معلومات عامة: وتشمل اسم المبحلوث ) وهلو اختٌلاري(، ثلم وظٌفتله واسلم المكتلب اللذي ٌعملل بله  -أ 

 كمراجع، ثم المؤهل العلمً ومستوي الخبرة، وبٌان بالشهادات المهنٌة النً حصل علٌها المبحوث.

 القسم الثانً: ٌحتوي علً مجموعة األسئلة اآلتٌة :  -ب 

( عبلارة تعملل 11محددات األداء الفعال لمكاتب المراجعة فً لٌبٌلا: وٌحتلوي عللى علدد ) مجموعة األسئلة عن -1

كمحددات لجودة األداء المهنً وطلب اإلجابة عن هذا األسئلة من خبلل مقٌات خماسً ٌتدرج ملن دائملاً إللى ؼالبلاً 

 إلى أحٌاناً إلى نادرا إلى أبداً.

ة التفاوض بٌن مكتب المراجعة وعمٌل المراجعلة، وٌتكلون ملن مجموعة األسئلة التً تعبر عن الهدؾ من عملٌ -2

( عبارات تعمل كأهداؾ لعملٌة التفاوض بٌن المراجعة وعمٌل المراجعة، وطللب اإلجابلة علن هلذا األسلئلة 6عدد )

 من خبلل مقٌات خماسً ٌتدرج من دائماً إلى ؼالباً إلى أحٌاناً إلى نادراً إلى أبداً.
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( عبلارات تحلدد 5بر عن دور لجنة المراجعة فً عملٌلة التفلاوض، وهلً عبلارة علن )مجموعة األسئلة التً تع -3

هذا الدور طلب اإلجابة عن هذا األسئلة من خبلل مقٌات خماسً ٌتدرج من دائملاً إللى ؼالبلاً إللى أحٌانلاً إللى نلادراً 

 إلى أبداً.

 قسم إلى ما ٌأتً:مجموعة األسئلة التً تعبر عن العوامل التً تؤثر فً مجرٌات التفاوض وتن -4

عوامل مرتبطة بمكتب المراجعة، وهً: عدد أربع عبارات تحدد ذلك بطلب اإلجابلة علن هلذا األسلئلة ملن خلبلل  -

 مقٌات خماسً ٌتدرج من دائماً إلى ؼالباً إلى أحٌاناً إلى نادراً إلى أبداً.

ات تحدد ذلك بطلب اإلجابلة عوامل مرتبطة بعمٌل المراجعة ذات األثر على عملٌة التفاوض وعددها خمت عبار -

 عن هذا األسئلة من خبلل مقٌات خماسً ٌتدرج من دائماً إلى ؼالباً إلى أحٌاناً إلى نادرا إلى أبداً.

عوامل مرتبطة بالبٌئة الخارجٌة ذات التأثٌر فً عملٌة التفاوض طلب اإلجابة عن هذا األسلئلة ملن خلبلل مقٌلات  -

 أحٌاناً إلى نادرا إلى أبداً. خماسً ٌتدرج من دائماً إلى ؼالباً إلى

استخدام اختبار ألفا كرونباخ الختبار معدل الثبات والصد  الداخلً فً ردود المبحوثٌن وعبر عنله الجلدول  وقد تم

(. 1التالً رقم )

2 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items 

.874 45 

% وهلً تشلٌر إللى ارتفلاع مسلتوي الثبلات واالتسلا  فلً 87.4ٌوضح الجدول السابق أن قٌملة ألفلا كرونبلاخ تبللػ 

ردود المبحوثٌن  الذي ٌشٌر إلى درجة الثقة فً إجابات المبحوثٌن مما تؤكد على إمكانٌة تعمٌم نتلائج هلذا الدراسلة 

ت الدراسة من خبلل استبٌان تم إعدادا وتوزٌعه عللى مكاتلب المراجعلة فلً على مجتمع الدراسة، وتم قٌات متؽٌرا

 لٌبٌا، معد طبقاً لمقٌات لٌكرت الخماسً حٌث تم التعبٌر عن المقٌات بالنقاط الموضحة بالجدول اآلتً: 

2

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما انًقٛبش

 2 0 3 4 5 اندر خ

ٌشمل مجتمع الدراسة كافة مكاتلب المحاسلبة والمراجعلة المعتملدة فلً دوللة 

وبنؽلازي( تلم  -لٌبٌا، وتشتمل عٌنة الدراسة فلً المسلح المٌلدانً لمكاتلب المراجعلة فلً المنطقلة الشلرقٌة ) البٌضلاء
حلوثٌن ملن هلذا العٌنلة، بالنسلبة للخبلرة فلً أعملال المراجعلة وفقلا للتوزٌلع االستقصاء منها عشوائٌاً، وأن علدد المب

 (   3التكراري المبٌن فً الجدول التالً رقم )

3

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent يطرٕٖ انخجرح

 12.1 12.1 12.1 12 دأدم يٍ خًص ضُٕا

 30.3 18.2 18.2 18 ضُٕاد 10 إنٗ أدم يٍ 5 يٍ

 45.5 15.2 15.2 15 ضُخ 15 إنٗ أدم يٍ 10 يٍ

 100.0 54.5 54.5 54 ضُخ فأكثر 15 يٍ

Total 99 100.0 100.0  
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ٌبٌلا وهلً من أعضلاء مكاتلب المحاسلبة والمراجعلة فلً  ل 99ٌوضح الجدول السابق أن إجمالً عٌنة الدراسة تبلػ 

عدد الردود علً االستبٌان الصالح للتحلٌل بعلد اسلتبعاد االسلتبانات ؼٌلر الصلالحة، وأن البلاحثٌن اسلتخدما التوزٌلع 

التوزٌلع التكلراري لمسلتوى  الورقً لبلستبٌان للوصول علً العدد الكلً القابل للتحلٌل، وأن الجلدول السلابق ٌبلٌن 

سلنة فلأكثر ملن عٌنلة  15اب الخبلرة فلً أعملال المراجعلة التلً تبللػ الخبرة فً مكاتب المراجعة، وٌلحظ أن أصلح

 5%، وٌلأتً فلً المرتبلة الثانٌلة أصلحاب الخبلرة ملن  54.5الدراسة ٌأتون فً المرتبة األولى من الترتٌلب بنسلبة 

سلنة  15إللى  10%، ثم ٌحل فً المرتبة الثالثة المراجعون ذوي الخبلرة ملن 18.2سنوات بنسبة  10إلى أقل من 

خبرة فً مكاتلب من ال%، وٌأتً فً المرتبة األخٌرة من هم دون الخمت سنوات  15.2فً مجال المراجعة بنسبة 

 (4%، وتتوزع عٌنة الدراسة حسب المؤهل الدراسً كما هو مبٌن فً الجدول اآلتً رقم )12.1المراجعة بنسبة 

4

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent انًؤْم انؼهًٙ

 78.8 78.8 78.8 78 ثكبنٕرٕٚش

 83.8 5.1 5.1 5 يب طرٛر

 100.0 16.2 16.2 16  كرٕراِ

Total 99 100.0 100.0 222 

 

درجلة ٌتناول الجدول السابق التوزٌع التكراري للمؤهل الدراسً، حٌث ٌلأتً فلً المرتبلة األوللى الحاصللٌن عللى ال
%، وٌأتٌهلا فلً المرتبلة الثانٌلة الحاصللٌن عللى اللدكتوراا بنسلبة78.8الجامعٌة األولً مرحلة البكالورٌوت بنسبة 

 %.5.1% وٌحل فً المرتبة األخٌرة حاملو درجة الماجستٌر بنسبة قدرها 16.2

 الصد  الداخلً.اختبار ألفا كرونباخ الختبار معدل الثبات و -1

 اإلحصاء الوصفً: لتحلٌل سلوك بٌانات الدراسة وترتٌب المتؽٌرات وفقاً لدرجة التأثٌر. -2

تحلٌللل االرتبللاط لسللبٌرمان الرتبللً: لتفسللٌر طبٌعللة وتحلٌللل قللوة العبلقللة االرتباطٌللة بللٌن المتؽٌللرات المسللتقلة  -3

 والوسٌطة والتابع للبحث.

لتحدٌلد نلوع  Baron and Kenny,1986ار اعتماداً عللى نملوذج تحلٌل االنحدار باستخدام معادالت االنحد -4

 الوساطة للمتؽٌر الوسٌط بالنسبة للمتؽٌر المستقل والتابع.

ٌلتم اسلتخدام تحلٌلل )ت( لعٌنلة واحلدة فلً بٌلان 

 أن المتؽٌرات األساسٌة وهذا ٌنطبق على ما ٌأتً:ترتٌب األهمٌة النسبٌة، ودراسة معنوٌة الردود بش

ترتٌب أهمٌة اإلجابات بشأن عناصر المتؽٌر التابع وهو محددات األداء المهنً: حٌث ٌستخدم الباحثان تحلٌل  -أ 

 (.5)ت( لعٌنة واحدة فً ترتٌب إجابات المبحوثٌن وهو الموضح من الجدول التالً رقم )
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(5) 

 T يذد اد  ٕ ح أل ام انًُٓٙ
ترتٛت 

 دًٛخ د
Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1.1465 7323. 93939. 000. 1 9.003 دهخ ػد  اندػبٔ٘ انقضبئٛخ

جم دػدو تغٛر يكرت انًرا ؼخ يٍ 

 انؼًالم
-11.17 10 .000 -1.28283 -1.5108 -.0548 

ػدو ارتجبط يكرت انًرا ؼخ 

 ثؼًٛم ٚفرقر إنٗ انُساْخ ٔانشفبفٛخ
-.267- 6 .790 -.04040- -.3405- .2597 

انرأْٛم انؼهًٙ ٔانؼًهٙ نفرٚق 

 انًرا ؼخ
.935 5 .352 .15306 -.1718- .4779 

ا نرساو ثبنًؼبٚٛر انًذبضجٛخ 

ٔانًُٓٛخ ػُد انقٛبو ثؼًهٛخ 

 ؼخانًرا 

-5.754- 9 .000 -.80208- -1.0788- -.5253- 

تٕثٛق أ نخ اإلثجبد انرٙ تؤكد 

 يجب ئ ػًهٛخ انًرا ؼخ األضبضٛخ
3.995 3 .000 .58763 .2956 .8796 

يؼرفخ فرٚق انؼًم ثقٕاػد ٔا اة 

 ٔضهٕكٛبد انًُٓخ
-4.481- 8 .000 -.72165- -1.0413- -.4020- 

تٕافر انخجرح انكبفٛخ فٙ َٕع 

ُبػخ انرٙ تُرًٙ إنٛٓب يُشأح انص

 ػًٛم انًرا ؼخ

9.003 2 .001 .93939 .7323 1.1465 

يد٘ ا نرساو ثبألَظًخ 

 ٔانرشرٚؼبد انطبئدح
-11.17 11 .001 -1.28283- -1.5108 -1.055 

انقدرح ػهٗ يٕا ٓخ انظرٔف غٛر 

انطجٛؼٛخ يغ ػًٛم انًرا ؼخ 

 ٔيؼبنجخ انًشكالد انرٙ تذدث

-.267- 7 .780 -.04041- -.3405- .2597 

انرًرغ ثبنُساْخ ٔانًٕضٕػٛخ 

 ٔا ضرقالنٛخ
1.607 4 .111 .26263 -.0617- .5870 

ومن خبلل الجدول السابق تترتب إجابات المبحوثٌن بشأن محددات جودة األداء المهنً وفقا لقٌملة )ت( المحسلوبة 

لمتوسط الحسلابً إلجابلات المبحلوثٌن عللً مقٌلات وبداللة ا 0.05مقارنة بقٌمة )ت( الجدولٌة عند مستوى معنوٌة 

لٌكرت الخماسً، حٌث ٌأتً فً المرتبة األولى متؽٌر قلة عدد اللدعاوي القضلائٌة المرفوعلة ضلد مكتلب المراجعلة 
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، ٌأتٌله متؽٌلر 0.05عند مستوى معنوٌة أقل من مسلتوي 9.003كمحدد لجودة األداء المهنً عند قٌمة تائٌة قدرها 

لكافٌة فً نوع الصناعة التً تنتمً إلٌها منشأة عمٌل المراجعة كمحدد لجودة األداء المهنً عند قٌملة توافر الخبرة ا

ولكلن بمسلتوى معنوٌلة أعللى، وٌلأتً فلً المرتبلة الثالثلة متؽٌلر توثٌلق أدللة اإلثبلات التلً تؤكلد  9,003تائٌة قدرا 

مللن إجابللات المبحللوثٌن، وٌشللٌر  0.05مللن  بمسللتوى معنوٌللة أقللل 3.995كمحللدد لجللودة األداء بقٌمللة تائٌللة قللدرها 

 0.05التحلٌل السابق إلى وجود قٌم )ت( المحسوبة أقل من القلٌم الجدولٌلة عنلد مسلتوي معنوٌلة أكبلر ملن مسلتوي 

وهً القدرة علً مواجهة الظروؾ ؼٌر الطبٌعٌة مع عمٌل المراجعة ومعالجة المشكبلت التً تحدث كمحدد لجودة 

، وكذلك عدم ارتباط مكتب المراجعلة بعمٌلل ٌفتقلر إللى النزاهلة والشلفافٌة 0.79معنوي  األداء المهنً عند مستوي

مللن إجابللات المبحللوثٌن والتللً تشللٌر إلللى عللدم مرافقللة المللراجعٌن علللً هللذا العبللارات  0.78عنللد مسللتوي معنوٌللة 

 كمحددات لجودة األداء المهنً وهً تعكت الحالة الراهنة لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا .

حٌث ٌستخدم الباحثان تحلٌل )ت( لعٌنلة واحلدة فلً  - ب

 (.6ترتٌب إجابات المبحوثٌن وهو الموضح من الجدول التالً رقم )

6

 T أْداف ػًهٛخ انرفبٔ 
ترتٛت 

 دٛى د

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

دم نجؼض انقضبٚب انًرؼهقخ ثؼًهٛخ إخفبم 

 انًطرُداد ٔطًص األ نخ
-4.142 6 .000 -.62887- -.9302- -.3275- 

يؼبنجخ أير ٚرؼهق ثقٛبو ػًٛم انًرا ؼخ 

 ثرقدٚى يؼهٕيبد يضههّ
4.633 1 .000 .68687 .3926 .9811 

ػدو ٔضٕح انقٕائى انًبنٛخ  نجخيؼب

 ٔانرؼجٛر انصب ت ػٍ األ ام انًبنٙ
-2.627 5 .010 -.45918- -.8060 -.1123- 

 3877. 2665.- 06061. 714. 3 368. انرر ٛخ ثٍٛ ثدائم يؼبنجخ ثؼض انقضبٚب

تفطٛر ٔ ٓبد انُظر انًرؼهقخ ثبنذكى 

انشخصٙ انرٙ ٚطرخديّ ػًٛم انًرا ؼخ 

 فٙ ثؼض انقضبٚب

.987 2 .326 .15152 -.1532- .4562 

دم انًشكالد انًرؼهقخ ثبنرقدٚراد 

انخبصخ ثًجهص اإل ارح نًُشأح ػًٛم 

 انًرا ؼخ

-1.444 4 .152 -.20202- -.4797 .0757 

وتترتب إجابات المبحوثٌن بشلأن األهلداؾ ملن عملٌلة التفلاوض وفقلا لقٌملة )ت( المحسلوبة مقارنلة بقٌملة )ت(   - ت

 وبداللة المتوسط الحسابً إلجابات المبحوثٌن علً مقٌات لٌكرت الخماسً. 0.05عنوٌة الجدولٌة بمستوى م

حٌث ٌأتً فً المرتبة األولى أن المراجعة التفاوضٌة تعالج المعلومات المضللة التً ٌتقدم بها عمٌلل المراجعلة   - ث

الثانٌة أن المراجعة التفاوضٌة ،  وٌأتٌه فً المرتبة 0.05، وبمستوى معنوٌة أقل من 4.633عند قٌمة تائٌة قدرها 

تعمل علً  تفسٌر وجهات النظر المتعلقة بالحكم الشخصً التً ٌستخدمها عمٌل المراجعة فً بعض القضاٌا بقٌملة 

، وٌحل فً المرتبة األخٌرة أن المراجعة التفاوضٌة تعمل على 0.05بمستوى معنوٌة أقل من مستوي 987.قدرها 

وبمسلتوى معنوٌلة  -4.142-لٌة إخفاء المستندات وطمت األدلة بقٌملة تائٌلة قلدرها حل لبعض القضاٌا المتعلقة بعم

 . 0.05اقل من 
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وٌشٌر الجدول السابق أن هناك بعض اإلجابات التً جاءت فٌهلا قٌملة )ت( المحسلوبة أقلل ملن القٌملة الجدولٌلة  - ج

ى التلرجٌح بلٌن بلدائل معالجلة ومنها أن المراجعة التفاوضٌة تعمل عل  0.05عند مستوي معنوٌة أكبر من مستوي 

مللن  0.05وهللو أكبللر مللن مسللتوي  0.714عنللد مسللتوى معنوٌللة ٌبلللػ  0.368بعللض القضللاٌا بقٌمللة تائٌللة قللدرها 

إجابات المبحوثٌن، وكذلك تعمل استراتٌجٌات التفاوض على تفسٌر وجهات النظلر المتعلقلة بلالحكم الشخصلً التلً 

وٌشللٌر هللذا إلللى اتجللاا الللردود  0.326د مسللتوي معنوٌللة قللدرا ٌسللتخدمها عمٌللل المراجعللة فللً بعللض القضللاٌا عنلل

للمللراجعٌن اللٌبٌللٌن إلللى عللدم االسللتفادة القصللوى مللن أهللداؾ المراجعللة التفاوضللٌة فللً التطبٌللق العملللً لعملٌللة 

 المراجعة.

ثلان حٌلث ٌسلتخدم الباح

 (.7تحلٌل "ت" لعٌنة واحدة فً ترتٌب إجابات المبحوثٌن وهو الموضح من الجدول التالً رقم )

7

اندٔر ا ضرراتٛجٙ نهجُخ 

 انًرا ؼخ
T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

اضرخداو اضرراتٛجٛخ انطٛطرح 

 كأدد  اضرراتٛجٛبد انرفبٔ 
2.466 98 .015 .36364 .0710 .6562 

اضرخداو اضرراتٛجٛخ انرجُٛت 

 كأدد اضرراتٛجٛبد انرفبٔ 
.701 98 .485 .11111 -.2035- .4257 

اضرخداو اضرراتٛجٛخ انرُبزل كأدد 

 اضرراتٛجٛبد انرفبٔ 
-.356 98 .723 -.06061- -.3987- .2775 

اضرخداو اضرراتٛجٛخ انرطٕٚخ كأدد 

 اضرراتٛجٛبد انرفبٔ 
-3.303 98 .001 -.55556- -.8893- -.2218- 

اضرخداو ا ضرراتٛجٛخ انركبيهٛخ 

 كأدد اضرراتٛجٛبد انرفبٔ 
-.970 98 .334 -.15152- -.4615- .1585 

عند قٌمة)ت( أكبر من القٌملة الجدولٌلة عنلد مسلتوي ٌوضح التحلٌل السابق أن بعض االستراتٌجٌات التفاوضٌة  - ح

وهللً اسللتراتٌجٌات اسللتخدام اسللتراتٌجٌة السللٌطرة كأحللد اسللتراتٌجٌات التفللاوض  0.05معنوٌللة أقللل مللن مسللتوي 

، واستراتٌجٌة استخدام استراتٌجٌة التسوٌة كأحد استراتٌجٌات التفلاوض عنلد مسلتوي  0.015مستوي معنوٌة قدرا

ابللات الملراجعٌن، وٌوضلح الجللدول السلابق أن بلاقً االسللتراتٌجٌات التفاوضلٌة ٌكلون قٌمللة ملن إج 0.001معنوٌلة 

 )ت( المحسوبة أقل من القٌمة الجدولٌة تشٌر إلى عدم معرفة المبحوثٌن بها وهً االستراتٌجٌات اآلتٌة:

 . 0.334استخدام االستراتٌجٌة التكاملٌة كأحد استراتٌجٌات التفاوض مستوي معنوٌة -1

 .0.485م استراتٌجٌة التجنٌب كأحد استراتٌجٌات التفاوض مستوي معنوٌة استخدا -2

 .0.723استخدام استراتٌجٌة التنازل كأحد استراتٌجٌات التفاوض مستوي معنوٌة  -3

 

حٌث ٌستخدم الباحثان تحلٌل )ت( لعٌنة واحدة فلً ترتٌلب إجابلات المبحلوثٌن،  -1

 (.8كما هو موضح من الجدول التالً رقم )
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8

 T ػٕايم يرتجطخ ثًكرت انًرا ؼخ
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

فررح انرؼبدد ثٍٛ يرادت انذطبثبد ٔػًٛم 

 انًرا ؼخ
-1.36 .175 -.24242- -.5950- .1101 

 3877. -2665.- 06061. 714. 368. يدح خجرح يكرت انًرا ؼخ

 4562. -1532.- 15152. 326. 987. دجى أتؼبة يكرت انًرا ؼخ

 0757. -4797.- -20202.- 152. 1.44- صُبػٙ نًكرت انًرا ؼخانرخصص ان

 بمكتلب المراجعلة ذات التلأثٌر فلً عملٌلات التفلاوضٌشٌر الجدول السابق أن كافة اإلجابات عن العوامل المرتبطلة 

% واللذي عنلدا تكلون قٌملة )ت( المحسلوبة أقلل ملن القٌملة الجدولٌلة، 5كلها عند مستوى معنوٌة أكبر من مسلتوى 

لذي ٌتفسر عندا أن تلك العوامل ؼٌر مؤثرا فً وجود المراجعة التفاوضٌة لدى مكاتلب المراجعلة فلً لٌبٌلا، وأن وا

العامل الوحٌد الذي هو أقرب إلى التأثٌر فً المراجعلة التفاوضلٌة هلو التخصلن الصلناعً لمكتلب المراجعلة عنلد 

 % .85% من إجابات المبحوثٌن بدرجة ثقة 15مستوى معنوٌة 

حٌث ٌستخدم الباحثان تحلٌل )ت( لعٌنة واحدة فلً ترتٌلب إجابلات المبحلوثٌن،  -2

 (.9كما هو موضح من الجدول التالً رقم )

9

 T ػٕايم انًرا ؼخ انرفبٔضٛخ
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 6562. 0710. 36364. 015. 2.466 انخجرح انًذبضجٛخ نهؼًٛم

 4257. 2035.- 11111. 485. 701. دجى أػًبل ػًٛم انًرا ؼخ

 2775. 3987.- -06061.- 723. -356.- يخبطر أػًبل ػًٛم انًرا ؼخ

فٙ يُشأح  ٔ ٕ  نجُخ انًرا ؼخ

 ػًٛم انًرا ؼخ
-3.303- .001 -.55556- -.8893 -.2218- 

انًطبدبد ا خرٛبرٚخ ٔيطرٕ٘ 

 انذكى انشخصٙ انًربح نهؼًٛم
11.877 .000 1.39394 1.1610 1.6268 

ٌبٌن الجدول السلابق وجلود قٌملة )ت(  المحسلوبة أكبلر ملن القٌملة الجدولٌلة عنلد مسلتوي معنوٌلة أقلل ملن مسلتوي 

تً تشٌر إلى وجود تأثٌر لبعض العوامل للمراجعة التفاوضٌة المرتبطة بعمٌل المراجعة فً  لٌبٌا، وهً: وال 0.05

وجود مساحات اختبارٌة، ومستوي من الحكم الشخصً متاح لدي عمٌل المراجعة ٌتطلب التفاوض عنلد قٌملة )ت( 

ٌعلد علامبلً ملن عواملل المراجعلة ، وكذلك وجود لجنة للمراجعلة فلً منشلأة عمٌلل المراجعلة فلإن وجودهلا 11.87

التفاوضٌة، كما فإن الخبرة المحاسلبٌة للعمٌلل تعلد علامبلً مهملاً عنلد اللجلوء إللى المراجعلة التفاوضلٌة عنلد مسلتوي 

 من إجابات المبحوثٌن. 0.015معنوٌة 

دم اعتبلار وتشلٌر كلذلك إللى عل 0.05وٌشٌر التحلٌل السابق إلى مستوي معنوٌلة للعواملل الباقٌلة أكبلر ملن مسلتوي 

المبحوثٌن هذا العوامل ؼٌلر ضلرورٌة إلنجلاز التفلاوض فلً المراجعلة، وهلذا العواملل هلً مخلاطر أعملال عمٌلل 
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( وهلً عنلد 0.485(، وحجم أعمال عمٌل المراجعة عند مستوي معنوٌلة )0.723المراجعة عند مستوي معنوٌة )

 قٌمة )ت( المحسوبة أقل من القٌمة الجدولٌة. 

حٌث ٌستخدم الباحثان تحلٌلل)ت(  لعٌنلة واحلدة  -3

 (.8رقم ) فً ترتٌب إجابات المبحوثٌن،  وذلك كما هو موضح من الجدول التالً

8

 T ػٕايم يرتجطخ ثبنجٛئخ انخبر ٛخ
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1101. -5950.- 24242.- 175. 1.365- طجٛؼخ انًؼبٚٛر انًذبضجٛخ انًطرخديخ

 3877. -2665.- 06061. 714. 368. طرٚقخ تؼٍٛٛ يرادت انذطبثبد

ٔ ٕ  خطر ا رتجبط ثٍٛ ػًٛم انًرا ؼخ 

 انًرا ؼخٔيكرت 
.987 .326 .15152 -.1532- .4562 

 0757. -4797.- -20202.- 152. 1.444- تطجٛق يجب ئ دٕكًخ انشركبد

 6562. 0710. 36364. 015. 2.466 اندٔر انفؼبل نهجُخ انًرا ؼخ

توي ٌبٌن الجدول السلابق أن مسلتوي المعنوٌلة فلً كافلة العواملل الملؤثرة فلً اسلتراتٌجٌات التفلاوض أكبلر ملن مسل

فٌما علدا عاملل واحلد وهلو اللدور الفعلال للجنلة المراجعلة حٌلث إن قٌملة )ت( وتشٌر هنا إلى عدم تأثٌرها،   0.05

 من إجابات المبحوثٌن. 0.015وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة عند مستوي معنوٌة ٌبلػ  2.466المحسوبة تبلػ 

تراتٌجٌات التفاوضٌة فً لٌبٌلا وهلً طبٌعلة المعلاٌٌر وعلٌه ٌمكن القول بأن العوامل األخرى ؼٌر ذات أهمٌة فً اس

المحاسللبٌة التللً ٌطبقهللا عمٌللل المراجعللة أو طرٌقللة تعٌللٌن مراقللب الحسللابات، أو وجللود خطللر االرتبللاط بللٌن عمٌللل 

 المراجعة ومكتب المراجعة، أو حتى تطبٌق مباد  حوكمة الشركات.

عواملل مرتبطلة بلدوران المراجلع )

الخللارجً(: حٌللث ٌسللتخدم الباحثللان تحلٌللل )ت( لعٌنللة واحللدة فللً ترتٌللب إجابللات المبحللوثٌن، كمللا هللو موضللح مللن 
 (.10الجدول التالً رقم )

11

ػٕايم يرتجطخ ثدٔراٌ انًرا غ 

 انخبر ٙ
t 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

اَرٓبم انًدح انقبََٕٛخ انرٙ ٚذد ْب يجهص 

 اإل ارح
37.094 .000 4.020 3.81 4.24 

 4.18 3.82 4.000 000. 42.988 دًٛخ أتؼبة انًرا غ

 4.11 3.73 3.919 000. 40.839 تغٛر يجهص اإل ارح

رغجخ يجهص اإل ارح فٙ انذصٕل ػهٗ 

 خديبد اضبفٛخ
37.797 .000 3.798 3.60 4.00 

 4.26 3.84 4.051 000. 38.259 انرغٛر فٙ انٕضغ انًبنٙ نهشركخ

انخالف دٕل تفطٛر انًجب ئ ٔانًؼبٚٛر 

 انًذبضجٛخ
35.724 .000 3.616 3.42 3.82 
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فللة العوامللل المللؤثرة فللً اسللتراتٌجٌات التفللاوض أقللل مللن مسللتوي ٌبللٌن الجللدول السللابق أن مسللتوي المعنوٌللة فللً كا

 وتشٌر هذا المتؽٌرات إلى تأثٌرا القوي والمباشر فً قٌات المتؽٌر الوسٌط دوران المراجع الخارجً، 0.05

ذللك بدالللة مخرجلات البرنلامج 

باسللتخدام معللادالت االنحللدار  باسللتخدام تحلٌللل االرتبللاط لسللبٌرمان، والعبلقللة التأثٌرٌللة  SPSS.25ئً اإلحصللا
 وذلك الختبار فروض الدراسة كما ٌأتً:   Baron and Kenny,1986اعتماداً على نموذج 

1 

الفرض األول: " ٌوجد ارتباط معنوي بلٌن اسلتراتٌجٌات التفلاوض بلٌن  ٌنن علً أنه

، والختبلار صلحة المرجع الخارجً، وعمٌل المراجعة، وتحسلٌن جلودة األداء المهنلً لمكاتلب المراجعلة فلً لٌبٌلا"
 (.11التالً رقم ) هذا الفرض ٌتم استخدام تحلٌل االرتباط سٌبرمان كما هو مبٌن فً الجدول

11 
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 تذطٍٛ  ٕ ح األ ام انًُٓٙ نًكبتت انًرا ؼخ فٙ نٛجٛب Y ريس انًرغٛر

X R المعنوية 

X1 2.630* 2.22 

X2 2.270 2.288 

X3 *0.546 2.222 

X4 0.326** 2.22 

X5 2.327** 2.22 

X6 **0.403 2.22 

X7 2.207 0.212 

X8 0.116 2.052 

X9 0.67 0.510 

X10 2.226 - 2.876 

X11 *0.232 2.202 

X12 2.542** 2.222 

X13 **0.326 2.22 

X14 2.327** 2.22 

X15 2.423** 2.22 

X16 2.207 2.020 

X17 2.226 2.052 

X18 2.267 2.522 

X19 2.226- 2.876 

X20 2.238- 2.720 

X21 2.539** 2.22 

X22 2.306** 2.22 

X23 2.327** 2.22 

X24 2.423** 2.22 

X24 2.207 2.020 

ٌبٌن الجدول السابق وجود عبلقلة طردٌلة موجبلة ذات دالللة إحصلائٌة متوسلطة القلوى بلٌن اسلتراتٌجٌات التفلاوض 

وتحسلٌن جلودة األداء المهنلً لمكاتلب المراجعلة فلً لٌبٌلا  حٌلث إن قٌملة سلٌبرمان  لمراجعلةبٌن المراجع وعمٌلل ا

وتشلٌر النتلائج إللى أن أؼللب المتؽٌلرات دال  0.05 0.01,أكبر من كل القٌم الجدولٌة تقرٌبا عنلد مسلتوي معنوٌلة 
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بلٌن المرجلع الخلارجً وعمٌلل ٌوجد ارتباط معنوي بٌن استراتٌجٌات التفاوض " إحصائٌاً علٌه ٌقبل الفرض القائل

 المراجعة وتحسٌن جودة األداء المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا".

ٌلنن عللى" ٌوجلد عبلقلة ارتبلاط معنلوي بلٌن اسلتراتٌجٌات التفلاوض بلٌن المراجلع 

لفلرض ٌلتم اسلتخدام تحلٌلل ، والختبار صلحة هلذا االخارجً وعمٌل المراجعة ودوران المراجع الخارجً فً لٌبٌا"
 (.12االرتباط سٌبرمان الرتب كما هو مبٌن فً الجدول التالً رقم )

12
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  ٔراٌ انًرا غ انخبر ٙ A ريس انًرغٛر

X R المعنوية 

X1 2.22 2.7222 

X2 2.208 2.026 

X3 **0.439 2.22 

X4 2.022* 0.047 

X5 2.300* 2.22 

X6 2.032 2.200 

X7 2.269 2.344 

X8 2.222 2.905 

X9 2.204 2.822 

X10 2.222 2.079 

X11 2.277 2.282 

X12 2.524** 2.222 

X13 2.022* 2.247 

X14 2.300** 2.222 

X15 2.032* 2.200 

X16 2.296 2.443 

X17 2.222 2.905 

X18 2.204 2.822 

X19 2.222 2.079 

X20 2.292- 2.375 

X21 2.473** 2.222 

X22 2.022* 2.247 

X23 2.300** 2.222 

X24 2.032** 2.200 

X24 2.296 2.344 

ٌفة القللوى بللٌن ٌشللٌر الجللدول السللابق إلللى وجللود عبلقللة طردٌللة موجبللة ذات داللللة إحصللائٌة متوسللطة إلللى ضللع

استراتٌجٌات التفاوض بٌن المراجع وعمٌل المراجعة ودوران المراجع الخارجً، كما أن قٌملة سلٌبرمان أكبلر ملن 

وتشلٌر النتلائج إللى أن أؼللب المتؽٌلرات دال احصلائٌاً  0.05 0.01كل القٌم الجدولٌة تقرٌبا عند مسلتوي معنوٌلة ،

 علٌه ٌقبل الفرض القائل 

اط معنللوي بللٌن اسللتراتٌجٌات التفللاوض بللٌن المراجللع الخللارجً، وعمٌللل المراجعللة، ودوران " ٌوجللد عبلقللة ارتبلل

 المراجع الخارجً فً لٌبٌا "

ٌلنن الفلرض عللى " ٌوجلد ارتبلاط معنلوي بلٌن دوران المراجلع الخلارجً فلً لٌبٌلا 

تبار صحة هذا الفرض ٌتم استخدام تحلٌل االرتبلاط ، والخوتحسٌن جودة األداء المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا "
 (.13رقم ) سٌبرمان الرتب كما هو مبٌن فً الجدول التالً
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13 

Y  تذطٍٛ  ٕ ح األ ام

انًُٓٙ نًكبتت انًرا ؼخ 

 فٙ نٛجٛب

  ٔراٌ انًرا غ انخبر ٙ A ريس انًرغٛر

Y 
R انًؼُٕٚخ 

2.272 2.482 

ٌوضللح الجللدول السللابق وجللود عبلقللة طردٌللة موجبللة ذات داللللة إحصللائٌة متوسللطة القللوى بللٌن دوران المراجللع 

الخارجً فً لٌبٌا وتحسٌن جودة األداء المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا  ولكنهلا ؼٌلر معنوٌلة وأن قٌملة سلٌبرمان 

مما ٌترتب على ذلك رفلض الفلرض اإلحصلائً  0.05وي أقل من القٌم الجدولٌة عند مستوي معنوٌة أكبر من مست

وجود عبلقة ارتبلاط معنلوي بلٌن اسلتراتٌجٌات للتفلاوض بلٌن المراجلع وعمٌلل المراجعلة ودوران المراجلع القائل "

ال ٌوجد ارتباط معنوي بٌن دوران المراجع وتحسٌن وٌقبل الفرض العدمً "" الخارجً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا"

 المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا".جودة األداء 

2 

 Baron andنمللوذج  معللادالت االنحللدار اعتمللاداً علللى بالنسللبة للعبلقللة التأثٌرٌللة ٌللتم اختبارهللا باسللتخدام

Kenny,1986  شروط أساسٌة أو أسئلة على النحو اآلتً:الذي ٌعتمد على تحقق ثبلثة 

X A

خللبلل فللروض الدراسللة، حٌللث إن المتؽٌللرات المسللتقلة واسللتراتٌجٌات التفللاوض بللٌن وٌللتم اإلجابللة علللى ذلللك مللن 

ٌؤثر على المتؽٌر الوسٌط دوران المراجع الخارجً فلً   Xالرمز المراجع الخارجً وعمٌل المراجعة وٌرمز له ب

 .Aوٌرمز له بالرمز لٌبٌا

وٌنن الفرض على: " ٌوجد تأثٌر جوهري الستراتٌجٌات التفاوض بٌن المراجع الخارجً وعمٌل المراجعلة عللى 

 ودوران المراجع الخارجً فً لٌبٌا".

14

ModelR R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .009
a

 .000 -.010- .82605036 

(   0.009من تحلٌل االنحدار ٌتضح أن قٌم معامل االرتباط البسلٌط للمتؽٌلر الملؤثر عللى المتؽٌلر الوسلٌط قلد بللػ ) 
( ممللا ٌعنللً أن0.01( فللً حللٌن كللان معامللل التحدٌللد المصللحح )0.000للمتؽٌللر )   R2مللل التحدٌللدبٌنمللا بلللػ معا

% من التؽٌرات الحاصلة عللى المتؽٌلر الوسلٌط والبلاقً ٌرجلع إللى عواملل  10المتؽٌر المستقل  استطاع أن ٌفسر
 أخري .

15 

ModelSum of Squares Mean Square F Sig. 

1

Regression .006 .006 .009 .927
b

 

Residual66.189 .682   

Total66.195    
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. و  Fٌتضمن قٌم تحلٌل التباٌن والذي ٌمكن من خبلله معرفة القلوة التفسلٌرٌة للنملوذج ككلل علن طرٌلق إحصلائٌة 

المعنوٌة أو  P-valueة   حٌث بلؽت قٌم F (P > 0.05)ٌتضح من جدول تحلٌل التباٌن المعنوٌة العالٌة الختبار 

 ( مما ٌؤكد القوة التفسٌرٌة المنخفضة لبلنحدار من الناحٌة اإلحصائٌة.0.009)    F( وقٌمة اإلحصائٌة 0.927)

16

Model

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.869 .353  10.976 .000 

X .011.114 .009 .092 .927 

ومللن ثللم ٌللتم رفللض    Tٌتضللح مللن الجللدول أن المتؽٌللر المسللتقل ؼٌللر معنللوي فللً نمللوذج االنحللدار طبقللا الختبللار 

وهري السلتراتٌجٌات التفللاوض بللٌن المراجللع الخلارجً وعمٌللل المراجعللة علللى ودوران الفلرض: " ٌوجللد تللأثٌر جلل

 المراجع الخارجً فً لٌبٌا". 

XY

ري السللتراتٌجٌات التفلاوض بلٌن المراجللع وٌلتم تحقٌلق الشلرط الثللانً ملن خلبلل الفلرض القائللل "ٌوجلد تلأثٌر جلوه
 الخارجً وعمٌل المراجعة على تحسٌن جودة األداء المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا ".

27

ModelR 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

0.569
a

 .324 .317 .5219766 

(   0.569من تحلٌل االنحدار ٌتضح أن قٌم معامل االرتباط البسلٌط للمتؽٌلر الملؤثر عللى المتؽٌلر الوسلٌط قلد بللػ ) 

( ممللا ٌعنللً أن 0.317( فللً حللٌن كللان معامللل التحدٌللد المصللحح )0.324للمتؽٌللر ) R2بٌنمللا بلللػ معامللل التحدٌللد

% من التؽٌرات الحاصلة على المتؽٌر التلابع والبلاقً  ٌرجلع إللى عواملل  31.7ستطاع أن ٌفسرالمتؽٌر المستقل ا

 .أخري

11 

Model
Sum of 

Squares 
Mean Square F Sig. 

0 

Regression 12.674 12.674 46.516 .000
b

 

Residual 26.429 .272   

Total 39.102    

. و  Fٌل التباٌن والذي ٌمكن من خبلله معرفة القلوة التفسلٌرٌة للنملوذج ككلل علن طرٌلق إحصلائٌة ٌتضمن قٌم تحل

أو  P-value ( حٌللث بلؽللت قٌمللة   > 0.05 P) Fٌتضللح مللن جللدول تحلٌللل التبللاٌن المعنوٌللة العالٌللة الختبللار 
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عالٌلة لبلنحلدار ملن الناحٌلة ( مملا ٌؤكلد القلوة التفسلٌرٌة ال0.46.516)    F ( وقٌمة اإلحصلائٌة0.000المعنوٌة )

 اإلحصائٌة.

19 

 

Model

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

BStd. Error Beta 

0
(Constant) 1.31 .223  5.879 .000 

X.491 .072 .569 6.820 .000 

  وعلٌه ٌقبل الفرض Tو ٌتضح من الجدول أن المتؽٌر المستقل معنوي فً نموذج االنحدار المرحلً طبقا الختبار 

القائل " ٌوجد تأثٌر جوهري الستراتٌجٌات التفاوض بٌن المراجلع الخلارجً وعمٌلل المراجعلة عللى تحسلٌن جلودة 

وٌتم تحقٌق الشرط الثالث من خبلل الفرض القائل "ٌوجد تأثٌر جلوهري ء المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا"، األدا

الستراتٌجٌات التفاوض بٌن المراجع الخارجً وعمٌل المراجعة على تحسٌن جودة األداء المهنً لمكاتب المراجعة 

 فً لٌبٌا بداللة دوران المراجع الخارجً ".

20 

ModelR R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

3.573
a

.329 .315 .5229603 

(   0.573عللى المتؽٌلر الوسلٌط قلد بللػ ) من تحلٌل االنحدار ٌتضح أن قٌم معامل االرتباط البسلٌط للمتؽٌلر الملؤثر 

( مملا ٌعنلً أن 0.315( فلً حلٌن كلان معاملل التحدٌلد المصلحح )0.329للمتؽٌلر )  R2بٌنما بلػ معامل التحدٌلد 

% من التؽٌرات الحاصلة على المتؽٌر التابع بدالللة المتؽٌلر الوسلٌط والبلاقً   57المتؽٌر المستقل استطاع أن ٌفسر

 ي.ٌرجع إلى عوامل أخر

21

Model
Sum of 

Squares 
Mean Square F Sig. 

3 

Regression 12.848 6.424 23.488 .000
b

 

Residual 26.255 .273   

Total 39.102    

ٌتضمن الجدول السابق قٌم تحلٌل التباٌن والذي ٌمكلن ملن خبللله معرفلة القلوة التفسلٌرٌة للنملوذج ككلل علن طرٌلق 

-P ( حٌلث بلؽلت قٌملة   > 0.05 P) F، وٌتضح من جلدول تحلٌلل التبلاٌن المعنوٌلة العالٌلة الختبلار Fحصائٌة إ
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value ( وقٌمة اإلحصائٌة0.000أو المعنوٌة ) F    (23.488 مما ٌؤكد القلوة التفسلٌرٌة العالٌلة لبلنحلدار ملن )

 الناحٌة اإلحصائٌة.

22

Model

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

3 

(Constant) 1.111 .334  3.326 .001 

X .490 .072 .569 6.800 .000 

A .051 .064 .067 .797 .427 

وعلٌله ٌقبلل الفلرض   Tٌتضح من الجدول أن المتؽٌر المستقل معنوي فً نموذج االنحدار المرحللً طبقلا الختبلار 

" ٌوجد تأثٌر جوهري الستراتٌجٌات التفلاوض بلٌن المراجلع الخلارجً وعمٌلل المراجعلة عللى تحسلٌن جلودة القائل

 لٌبٌا بداللة دوران المراجع الخارجً ".األداء المهنً لمكاتب المراجعة فً 

 وللتحقق من نوع الوساطة،  هل وساطتها كلٌة أو وساطتها جزئٌة؟ ٌتم رسم الشكل اآلتً لتحدٌد نوع الوساطة:

2
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جٌات التفلاوض بلٌن المراجلع وعمٌلل أثر المتؽٌر المستقل اسلتراتٌ -المعادلة األولى -ٌتضح من خبلل الشكل السابق

، وتوضلح المعادللة 0.011بمعاملل انحلدار قلدرا  Aعلى المتؽٌر الوسٌط دوران المراجلع الخلارجً   Xالمراجعة 

عللى المتؽٌلر التلابع تحسلٌن   Xالثانٌة أثر المتؽٌر المستقل استراتٌجٌات التفلاوض بلٌن المراجلع وعمٌلل المراجعلة 

** وهلو األثلر الكللً، بٌنملا توضلح 0.491بمعامل انحدار قدرا   Yالمراجعة فً لٌبٌا جودة األداء المهنً لمكاتب 

عللى المتؽٌلر التلابع عللى المتؽٌلر التلابع محلددات Aالمعادلة الثالثة أثر المتؽٌر الوسلٌط دوران المراجلع الخلارجً 

تضح أن األثر المباشر هو أثلر **، وكذلك 0.490ٌبمعامل انحدار قدرا   Yاألداء المهنً الفعال لمكاتب المراجعة 

عللى المتؽٌلر التلابع محلددات األداء  X المتؽٌلر المسلتقل اسلتراتٌجٌات التفلاوض بلٌن المراجلع وعمٌلل المراجعلة 

بمعامللل انحللدار قللدرا  Aبوجللود المتؽٌللر الوسللٌط دوران المراجللع الخللارجً   Yالمهنللً الفعللال لمكاتللب المراجعللة

0.051.** 

أقلرب للصلفر ملن األثلر الكللً للمعادللة  0.051عندما ٌكلون األثلر المباشلر اللذي قلدرا حٌث تشٌر الواسطة الكلٌة 

  A** وأثر المباشر لٌت داالً إحصائٌاً  وبناًء على ذلك ٌمكن القول بلأن المتؽٌلر الوسلٌط 0.490الثانٌة الذي قدرا 

ٌجٌات التفللاوض بللٌن المراجللع دوران المراجللع الخللارجً ٌتوسللط العبلقللة الكاملللة بللٌن المتؽٌللرات المسللتقلة اسللترات

 .Yوالمتؽٌر التابع محددات األداء المهنً الفعال لمكاتب المراجعة  Xوعمٌل المراجعة 
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 النتائج والتوصٌات

تترتب إجابات المبحوثٌن بشأن محددات جودة األداء المهنً، حٌلث ٌلأتً فلً المرتبلة األوللى متؽٌلر قللة علدد  -1

وعة ضد مكتب المراجعة كمحدد لجودة األداء المهنً، ٌلٌه متؽٌر توافر الخبرة الكافٌلة فلً الدعاوي القضائٌة المرف

 نوع الصناعة التً تنتمً إلٌها منشأة عمٌل المراجعة كمحدد لجودة األداء المهنً.

ً ٌأتً متؽٌر توثٌق أدلة اإلثبات التلً تؤكلد مبلاد  عملٌلة المراجعلة األساسلٌة كمحلدد لجلودة األداء المهنلً فل -2

 المرتبة الثالثة من حٌث األهمٌة النسبٌة إلجابات المبحوثٌن.

تللأتً إجابللات المبحللوثٌن بشللأن األهللداؾ مللن عملٌللة التفللاوض علللى النحللو اآلتللً: المرتبللة األولللى: المراجعللة  -3

تعملل التفاوضٌة التً تعالج المعلومات المضللة وٌتقدم بها عمٌل المراجعلة، المرتبلة الثانٌلة: المراجعلة التفاوضلٌة و

على تفسٌر وجهات النظر المتعلقة بالحكم الشخصً والتً ٌستخدمها عمٌل المراجعة فً بعض القضاٌا، وٌحل فلً 

المرتبللة األخٌللرة المراجعللة التفاوضللٌة وتعمللل علللى حللل لللبعض القضللاٌا المتعلقللة بعملٌللة إخفللاء المسللتندات وطمللت 

 األدلة.

ٌة كاسلتراتٌجٌات تفاوضلٌة ملن ضلمن االسلتراتٌجٌات التلً ٌعد استخدام استراتٌجٌة السٌطرة اسلتراتٌجٌة التسلو -4

ٌمكللن لمكتللب المراجعللة تطبٌقهللا فللً لٌبٌللا، وال مجللال لتطبٌللق أو األخللذ ببللاقً االسللتراتٌجٌات، وهللً: االسللتراتٌجٌة 

 التكاملٌة، واستراتٌجٌة التجنٌب، واستراتٌجٌة التنازل برؼم أهمٌتهم فً عبلقة التفاوض والمصالح المشتركة.

اسللتراتٌجٌات التفللاوض التللً مردهللا عوامللل متعلقللة بمكتللب المراجعللة ؼٌللر مللؤثرا فللً وجللود المراجعللة إن  -5

التفاوضٌة لدى مكاتب المراجعة فً لٌبٌا، كما أن العامل الوحٌد الذي هو أقرب إلى التأثٌر هو التخصن الصناعً 

 ٌن.% من إجابات المبحوث85% بدرجة ثقة 15لمكتب المراجعة عند مستوى معنوٌة 

وجللود تللأثٌر لللبعض عوامللل المراجعللة التفاوضللٌة المرتبطللة بعمٌللل المراجعللة فللً لٌبٌللا وهللً وجللود مسللاحات  -6

اختبارٌة ومستوي من الحكم الشخصً متاح لدي عمٌل المراجعة ٌتطللب التفلاوض، وكلذلك وجلود لجنلة للمراجعلة 

مهمللاً عنللد اللجللوء إلللى المراجعللة  فللً منشللأة عمٌللل المراجعللة، وأٌضللا فللإن الخبللرة المحاسللبٌة للعمٌللل تعللد عللامبلً 

 التفاوضٌة.

هناك عوامل ؼٌر ضرورٌة إلنجاز التفاوض فً المراجعلة تتمثلل فلً مخلاطر أعملال عمٌلل المراجعلة، وحجلم  -7

 أعمال عمٌل المراجعة. 

 إن عوامل المراجعة التفاوضٌة المتعلقة بمعاٌٌر المحاسبة التً ٌطبقها عمٌل المراجعة، أو طرٌقة تعٌٌن مراقلب -8

الحسابات، أو وجود خطر االرتباط بٌن عمٌل المراجعة ومكتب المراجعة، أو حتى تطبٌق مباد  حوكمة الشركات 

 جمٌعها عوامل ؼٌر مهمة فً البٌئة اللٌبٌة.

ٌقبل الفرض القائل "ٌوجد ارتباط معنوي بٌن استراتٌجٌات التفاوض بلٌن المراجلع الخلارجً وعمٌلل المراجعلة  -9

 لمهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا "وتحسٌن جودة األداء ا

ٌقبل الفرض القائل " ٌوجد عبلقة ارتباط معنوي بلٌن اسلتراتٌجٌات التفلاوض بلٌن المراجلع الخلارجً وعمٌلل  -10

 المراجعة ودوران المراجع الخارجً فً لٌبٌا "

ع ٌللرفض الفللرض اإلحصللائً القائللل "وجللود عبلقللة ارتبللاط معنللوي بللٌن اسللتراتٌجٌات للتفللاوض بللٌن المراجلل -11

وعمٌل المراجعة ودوران المراجع الخلارجً لمكاتلب المراجعلة فلً لٌبٌلا" وٌقبلل الفلرض البلدٌل ""ال ٌوجلد عبلقلة 

ارتبللاط معنللوي بللٌن اسللتراتٌجٌات للتفللاوض بللٌن المراجللع وعمٌللل المراجعللة ودوران المراجللع الخللارجً لمكاتللب 

 المراجعة فً لٌبٌا "

وهري السللتراتٌجٌات التفللاوض بللٌن المراجللع الخللارجً ٌللرفض الفللرض اإلحصللائً القائللل " ٌوجللد تللأثٌر جلل -12

وعمٌللل المراجعللة علللى ودوران المراجللع الخللارجً فللً لٌبٌللا"، وٌقبللل الفللرض البللدٌل "ال ٌوجللد تللأثٌر جللوهري 

 الستراتٌجٌات التفاوض بٌن المراجع الخارجً وعمٌل المراجعة على ودوران المراجع الخارجً فً لٌبٌا".
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ائل " ٌوجد تأثٌر جوهري الستراتٌجٌات التفاوض بلٌن المراجلع الخلارجً وعمٌلل ٌقبل الفرض اإلحصائً الق -13

 المراجعة على تحسٌن جودة األداء المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا ".

ٌقبل الفرض اإلحصائً القائل " ٌوجد تأثٌر جوهري الستراتٌجٌات التفاوض بلٌن المراجلع الخلارجً وعمٌلل  -14

علٌه فإن وداء المهنً لمكاتب المراجعة فً لٌبٌا بداللة دوران المراجع الخارجً "  المراجعة على تحسٌن جودة األ

دوران المراجع الخارجً ٌتوسط العبلقة الكاملة بٌن المتؽٌرات المستقلة اسلتراتٌجٌات التفلاوض  Aالمتؽٌر الوسٌط 

 .Yمكاتب المراجعة والمتؽٌر التابع محددات األداء المهنً الفعال ل Xبٌن المراجع وعمٌل المراجعة 

 

هناك حاجة إللى التحدٌلد الواضلح بمسلتوٌات جلودة األداء المهنلً لمكاتلب المراجعلة فلً لٌبٌلا والوقلوؾ عللى  -1

 حقٌقة العوامل فٌها.

ضللرورة تزكٌللة مفهللوم الكفللاءة المهنٌللة فللً ظللل رعاٌللة المصللالح المشللتركة بللٌن مكاتللب المراجعللة وعمبلئهللا  -2

 دائل االستراتٌجٌة التفاوضٌة لقبول اآلخر فً ظل المصلحة المشتركة.بؽرض اختٌار الب

ضللرورة ادخللال مفللاهٌم المراجعللة والتللدقٌق مللن خللبلل معللاٌٌر المراجعللة ومللا ٌتعلللق بهللا مللن مرجحللات للحكللم  -3

 الشخصً والمرونة حتى ٌمكن االستفادة من ذلك فً دعم االستراتٌجٌات التفاوضٌة فً لٌبٌا.
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