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 المدتخمص

تيجف ىحه الجراسة إلى ابخاز دور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في رفع كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ في السؤسدات 
استسارة  57السشيج التحميمي الؾصفي. وقج تؼ تؾزيع الحكؾمية الميبية. ولتحقيق أىجاف الجراسة تؼ االعتساد عمى 

 استسارة. وباستخجام 75استبيان عمى عيشة مؽ السخاجعيؽ الجاخمييؽ بالسؤسدات الحكؾمية الميبية، واستخد مشيا 
واحجة، تؼ التؾصل  ( لعيشة(Tواختبار  واالنحخافات السعيارية(، الشدعة السخكدية )الستؾسظات الحدابية، مقاييذ

كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ في السؤسدات الحكؾمية الميبية،  في رفع أن ىشاك دور ىام لتكشؾلؾجيا السعمؾمات إلى
مؽ حيث تأثيخ تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى أبعاد الكفاءة الستسثمة في )االستقاللية، وبخنامج السيسات، واالحتخاف 

 السيشي، والتكمفة والؾقت، واالترال(.
السؤسدات الحكؾمية -كفاءة السخاجع الجاخمي–نغام السخاجعة الجاخمية  -تكشؾلؾجيا السعمؾمات :الكممات الجالة

 الميبية.
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 :مقجمة ومذكمة الجراسة -1
تكشؾلؾجيا السعمؾمات  وأصبحت العامة والخاصة، السشغسات في أثخت معمؾماتية ثؾرة العالؼ شيج لقج     

Information Technology   مؽ أىؼ الؾسائل التي تدتخجميا مشغسات األعسال في عسمياتيا السختمفة. لحا
رات الحجيثة في تكشؾلؾجيا عمؼ ودراية بالتظؾ  ىأن يكؾن عمكان مؽ الؾاجب عمي السخاجع الجاخمي والخارجي 

و حتى أن يدتفيج مؽ تمػ التظؾرات في تظؾيخ أدائو وتحديش ى ويؾاكبيا، كسا يجب مؽ ناحية أخخ السعمؾمات 
 يقجم خجمة ذات جؾدة متسيدة ونفع كبيخ وال سيسا في عل الشغام العالسي الججيج واتفاقية الجات.

 ميشة اىتسام وازداد األنغسة السحؾسبة، بسخاجعة يدسى ما عيخ السعمؾمات تكشؾلؾجيا في الستدايج لمتظؾر ونتيجة  

 جؾانب بعض عمى السجال، ولمتغمب ىحا السخاجعيؽ في تخشجى السيشية الت السعاييخ إصجار تؼ حيث بو، السخاجعة

)  السخاجعة عسمية وفعالية كفاءة تحديؽ يسكؽ السيشي، وبالتالي فإنو الحكؼ مسارسة حالة في البذخي  القرؾر
 (.583، ص8202، الحنيبات

أو   E-Auditing عميو يظمق والحي السخاجعة، عسمية في السعمؾمات تكشؾلؾجيا باستخجام يتعمق وفيسا   
Automation (. 835 ،8225، )الحنيبات السشرخميؽ العقجيؽ خالل ازداد بو االىتسام أن إال تظؾًرا، أقل فكان

 استخجام بججوى   Jarvin et.al: 2008 ،(Braun & Davis: 2003)ولقج اىتست العجيج مؽ الجراسات مثل 

 ،Shaio:2003مثل ) ى ركدت أخخ  آخخ جانب ومؽ جانب، مؽ ىحا السخاجعة؛ عسمية السعمؾمات في تكشؾلؾجيا
Al-Refaee & Siam:2013 عمى دور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في زيادة فاعمية ( 8223 شكخ:و  العخود،؛

 آثاراً  أن استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات تخك (3: ص0331) القاضيوفي سياق ذلػ يخى السخاجعة الجاخمية. 

السخاجعة  معاييخ في أو أىجافيا في أو السخاجعة مجال في يؤثخ لؼ ولكشو حدابات،ال مخاجعة عمى إجخاءات واضحة
 بدبب والعسمي التأىيل العمسي يتأثخ أن السشظقي مؽ صار حيث السعاييخ ىحه نظاق حيث مؽ إال عسؾمًا، السقبؾلة

 ىي.  كسا عمت الالزمة وبحل العشاية ومؾضؾعيتو السخاجع استقالل أن إال السعمؾمات تكشؾلؾجيا إدخال

 وذلػ رفع كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ؛ في السعمؾمات تكشؾلؾجيا دور استخجام في البحث الجراسة ىحه وتحاول     

 :الدؤال الخئيذ التالي في الجراسة مذكمة صياغة ويسكؽ  .كفاءة السخاجعيؽ الجاخميؽ أبعاد عمى أثخىا بفحص
 الحكهمية الميبية؟  المؤسداتما أثر استخجام تكنهلهجيا المعمهمات عمى كفاءة المراجعين الجاخميين في 

  الحكؾمية الميبية لتكشؾلؾجيا السعمؾمات؟ السؤسداتما مجي استخجام دوائخ السخاجعة الجاخمية في 
 سؤسداتييؽ بالىل ىشاك دور الستخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في رفع كفاءة السخاجعيؽ الجاخم 

السيسات، واالحتخاف السيشي، والتكمفة والؾقت،  بخنامج)االستقاللية، و  الحكؾمية الميبية مؽ حيث أبعاد الكفاءة
 واالترال(؟

 هجف الجراسة:  -2
 سؤسداتتدعى ىحه الجراسة إلي إبخاز دور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في رفع كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ في ال    

 بية.  ويشبثق مؽ ىحا اليجف ىجفيؽ فخعييؽ؛ وىسا:الحكؾمية المي
 سؤسداتتذخيص الؾاقع الحالي الستخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في دوائخ السخاجعة الجاخمية بال -0

 الحكؾمية الميبية.

الحكؾمية الميبية مؽ  سؤسداتتحجيج دور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في رفع كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ بال -8
 السيسات، واالحتخاف السيشي، والتكمفة والؾقت، واالترال(. بخنامجحيث أبعاد الكفاءة )االستقاللية، و 

 أهمية الجراسة: -3
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 مؽ لو ولسا لتكشؾلؾجيا السعمؾمات الحالي الؾاقع وتذخيص استقخاء عمى تقؾم أنيا مؽ الجراسة ىحه أىسية تشبع    

 في: الجراسة أىسية تكسؽ لحلػ السخاجعيؽ الجاخمييؽ،كفاءة  عمى أثخ
 السخاجعيؽ الجاخمييؽ في  كفاءة عمى السعمؾمات تكشؾلؾجيا أثخ دراسة مجال في متخررة عمسية إضافة
 الحي السشاسب والتقييؼ بالسالحغات تدويج تمػ الؾحجات إمكانية يتيح الحي األمخ الحكؾمية الميبية، سؤسداتال

 أعساليا. اءأد عمى سيداعجىا
 عمى السعمؾمات وأثخىا تكشؾلؾجيا حؾل معمؾمات وتؾفخ الحقة الجراسة مجااًل خربًا لجراسات ستذكل 

 ىحا في خاص بذكل الميبية والسكتبة بذكل عام العخبية إثخاء السكتبة في ُيديؼ مسا السخاجعيؽ الجاخمييؽ، كفاءة

 .السؾضؾع
  يعتبخ استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في الؾحجات الحكؾمية دلياًل عمى سخعة ودقة السخاجعيؽ الجاخمييؽ

 في أداء اعساليؼ بكفاءة أكثخ مسا كانت عميو في عل الشغام اليجوي. 
  تعسل تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى مداعجة السخاجعيؽ الجاخمييؽ في التأكج مؽ تشفيح السيام وفق الخظة

 جاف السؾضؾعة.واألى

 حجود الجراسة: -4
 لجييؼ  كؾنيؼ تتؾفخ الحكؾمية الميبية؛ سؤسداتالجاخمييؽ بال استسارة االستبيان لمسخاجعيؽ تؾجيو تؼ

 .الحكؾمية سؤسداتال السعخفة الكافية بإعسال السخاجعة الجاخمية في
 البالغ عجدىا كسجتسع في مجيشة بشغازي الحكؾمية الميبية  سؤسداتمؽ ال عيشة فقط ىتؼ التخكيد عم

( مؤسدة، وتؼ تحجيج حجؼ العيشة مؽ السؤسدات الحكؾمية التي بمغ عسخىا التأسيدي مؽ 050أصمي لمجراسة )
وتؼ استثشاء بعض السؤسدات التى وقع عمييا االختيار بدبب  ( مؤسدة،88سشة فسا فؾق البالغ عجدىا ) 83

 .الغخوف التى تسخ بيا البالد

 فرضيات الجراسة: -5
 الفخضيات التالية: صياغة تؼ الجراسة، أىجاف ولتحقيق الدابقة الجراسات ضؾء في    

(= ال يؾجج استخجام لتكشؾلؾجيا السعمؾمات فى دوائخ السخاجعة (HO1الفرضية الرئيدية األولي: -5-1      
 الحكؾمية الميبية.  سؤسداتالجاخمية بال

 ≥ α) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  يؾجج ال (=(HO2الفرضية الرئيدية الثانية: -5-2     

مؽ ىحه  يتفخع الحكؾمية الميبية، سؤسداتكفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ في ال في رفع ( لتكشؾلؾجيا السعمؾمات 0.05
 :يمي كسا فخضيات فخعية خسذ الفخضية

HO2-1)=) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  يؾجج ال (α ≤ 0.05لتكشؾلؾجيا ) في التأثيخ  السعمؾمات
 عمى االستقاللية كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ .

 HO2-2)=) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  ال يؾجج (α ≤ 0.05لتكشؾلؾجيا السعمؾمات )  في التأثيخ
 السيسات كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ . بخنامجعمى 

HO2-3)دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  (= ال يؾجج (α ≤ 0.05لتكشؾلؾجيا السعمؾمات )  في التأثيخ
 عمى االحتخاف السيشي كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ.

HO2-4)دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  (= ال يؾجج (α ≤ 0.05لتكشؾلؾجيا السعمؾمات )  في التأثيخ
 ج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽكبع والؾقت عمى التكمفة
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HO2-5)دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  (= ال يؾجج (α ≤ 0.05لتكشؾلؾجيا السعمؾمات )  في التأثيخ
 عمى االترال كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ

 :الجراسات الدابقة -6
شؾلؾجيا السعمؾمات في رفع كفاءة عسمية السخاجعة. ىجفت العجيج مؽ الجراسات إلي معخفة تأثيخ استخجام تك    

  السعمؾمات في السخاجعة كانت دراسة تكشؾلؾجيا استخجام مؽ الستحققة السشافع لتقؾيؼ األولى ومؽ الجراسات

Fischer  (1996)إلى خمرت وقج الستحجة، في الؾاليات الكبخى  الدت السخاجعة مكاتب ذلػ في عيشتيا وكانت 

 تختبط ذاتو بالؾقت أنيا إال السخاجعة، وفعالية عمى كفاءة السعمؾمات تكشؾلؾجيا الستخجام إنكاره يسكؽ ال أثخ وجؾد

 .التقميجية والسشيجيات الظخق  مؽ والتخمص مخاجعة حجيثة، ومشيجيات طخق  استخجام تظؾيخ بسجى
 & Braun ؛ Jarvin et.al:2008؛  (Moorthy,et.al;2011مثل كسا تؾصمت بعض الجراسات  

Davis:2003  )تقميل خالل أن تكشؾلؾجيا السعمؾمات ليا دور فعال في رفع كفاءة عسمية السخاجعة مؽ ىإل 

 مؽ واسعة تذكيمة يدتخجمؾن  السخاجعيؽ السبحول، وزيادة مدتؾى دقة الشتائج الستحرل عمييا. كسا أن الؾقت

متفاوتة،  بجرجات السخاجعة وذلػ تقخيخ وكتابة مية،االختبارات التحمي وإجخاء السخاجعة عسمية إلجخاء التقشيات
 باستخجام لمفؾائج السختبظة السخاجعيؽ إدراك حجؼ استخجاميا، وأن حدب السخاجعة يتفاوت عسمية ىعم وتأثيخىا

 االتجاه وأكجت أيزًا عمى .كفاءة عسمية السخاجعة تحديؽ في تكشؾلؾجيا السعمؾمات ساىؼ بذكل كبيخ أدوات

 السخاجعة.  عسمية في لمخقابة أكثخ بيئة إنتاج األجيدة( في/البخمجيات(السعمؾمات تكشؾلؾجيا العتساد العالسي
 والبحؾث الستسخسيؽ قبل مؽ السقتخحة العؾامل قؾة مجى تؾضيح إلى Lenz((2012  دراسة ىجفتفي السانيا؛ و  

 وقج، الخاصةااللسانية  السشغسات مؽ جدع في الجاخمية السخاجعة وعيفة وفعالية قؾة عمى تؤثخ األكاديسية التي

 وفعالية قؾة بيؽ في التسييد تداعج قج التي واألسئمة السؤشخات مؽ مجسؾعة احتؾت استبانة الجراسة استخجمت

أن فعالية وعيفة السخاجعة الجاخمية مختبظة بعجد مؽ العؾامل مثل  الجراسة خمرت وقج .الجاخمية السخاجعة وعيفة
 مدتؾى  عشج احرائياً  دالة تمػ العؾامل بعض كانت الجاخمية، وقج السخاجعة لسؾعفي والتكشؾلؾجيالسيشي  التأىيل

 99.5 %. عال ثقة
دور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في تحديؽ كفاءة السخاجعة الجاخمية بذكل خاص مثل  ى كسا تشاولت دراسات أخخ    

دانية متأخخة ججًا في استخجام تكشؾلؾجيا التي أعيخت أن الذخكات التشفي تشدانيا Lotto (2014 )  دراسة
السعمؾمات في عسمية السخاجعة الجاخمية، كسا بيشت أيزا أن الديادة في عجد حاممي شيادة السحاسب 

في تمػ الذخكات لؼ يحدؽ مؽ مدتؾى استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في إدارات السخاجعة  CPA)القانؾني)
 الجاخمية.

نسؾذج مفاىيسي العتساد تكشؾلؾجيا السعمؾمات مؽ قبل Ahmi,et.at ( (2014  دراسة قجمت وفي ماليديا  
البيئي وتحجيج الجانب التشغيسي و الجانب التكشؾلؾجي و  ؛ وىي الجانبالسخاجعيؽ الجاخمييؽ مؽ ثالثة جؾانب

تكشؾلؾجيا  العؾامل التي تؤثخ عمى اعتساد تكشؾلؾجيا السعمؾمات أو عجم اعتسادىا. مع تدميط الزؾء عمى أىسية
الشسؾذج كجليل  الجراسة ىحا وقج قجمتالسعمؾمات لسخاجعي الحدابات، ال سيسا في تحقيق فعالية وكفاءة التجقيق. 

إلجخاء مديج مؽ التحقيقات حؾل قزايا اعتساد تكشؾلؾجيا السعمؾمات بيؽ السخاجعيؽ الجاخمييؽ في القظاع العام 
 الساليدي. 

عمى معخفة تأثيخ تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى نغام الخقابة  Fasilat & Hassan((2015  ركدت دراسة كسا   
أن تكشؾلؾجيا السعمؾمات ليا عالقة إيجابية مع أنذظة  الجراسة أعيخت نتائجو الجاخمية في الجامعات الشيجيخية. 

https://aip.scitation.org/author/A%2C+Sanusi+Fasilat
https://aip.scitation.org/author/Hassan%2C+Haslinda
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الخقابة الجاخمية الفعالة في نغام الجامعة. وخمرت إلى أن اعتساد تكشؾلؾجيا السعمؾمات سيحدؽ بذكل كبيخ 
 مؽ حيث جؾدة تقجيؼ الخجمات. اتفعالية عسميات نغام الخقابة الجاخمية في الجامع

عالقة بيؽ تكشؾلؾجيا السعمؾمات الاىتست العجيج مؽ الجراسات بجراسة ربية وعمى مدتهى الجول الع    
معخفة  ىاستكذاف مجب AL-Duwaila & AL-Mutairi (2017) دراسة قامتوالسخاجعة؛ ففي الكؾيت 

(، AA(، أتستة السخاجعة)GOAتقشيات؛ وىي أتستة السكتب العام )الوإدراك السخاجعيؽ ألىسية خسدة أنؾاع مؽ 
(. وبيشت SDI) ( وترسيؼ الشغام وتشفيحهECT) (، وتقشيات التجارة اإللكتخونيةAFOA) مكاتب السحاسبةأتستة 

الجراسة أن درجة معخفة السخاجعيؽ بتقشيات تكشؾلؾجيا السعمؾمات كانت أقل مؽ مدتؾى إدراكيؼ لجرجة أىسية تمػ 
( مؽ أكثخ التقشيات أىسية بالشدبة AFOA) التقشيات في عسمية السخاجعة، وتعتبخ تقشية أتستة مكاتب السحاسبة

 لمسخاجعيؽ في الكؾيت.
 Abu-Musa في البحخيؽ، ودراسة  ((Alqatanani & Hezabr 2015 دراسةنتائج كل مؽ  واتفقت     

أن ىشاك نقص في وعي السخاجعيؽ باستخاتيجيات السخاجعة في عل تكشؾلؾجيا في الدعؾدية عمى  2008))
قة في البخامج اإللكتخونية، والخؾف مؽ فقجان البيانات وعجم القجرة عمى الحفاظ عمى ثالعجم مع  ،السعمؾمات

بأن ىشاك حاجة لديادة مدتؾى الؾعي والسعخفة باستخاتيجيات السخاجعة  تانخمرت الجراس كساحساية البيانات. 
 خاد انجازىا. في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات ألغخاض التخظيط والتؾجيو واإلشخاف ومخاجعة األعسال الس

 السخاجعة في عسمية السعمؾمات تكشؾلؾجيا دور معخفة إلى 2003) ) الحنيبات ىجفت دراسة ، فقجأما في األردن   

 في مجاالت السعمؾمات تكشؾلؾجيا يدتخجمؾن  األردن في أن السخاجعيؽ الجراسة نتائج بيشت وقج األردن، في

بيشت  نفدو الؾقت وفي الستؾسط، مؽ أقل بسدتؾى  السخاجعة؛ ولكؽ بعسمية الخاصة والتؾثيق والخقابة التخظيط
السخاجعة.  كفاءة عسمية تحديؽ في تداعج السختمفة مجاالت السخاجعة في السعمؾمات تكشؾلؾجيا استخجام أن الجراسة

 في اخميةالج السخاجعة كفاءة في السعمؾمات تكشؾلؾجيا جؾدة أثخ بيان إلى (8223) كسا ىجفت دراسة العخود، وشكخ

 الجاخمييؽ السخاجعيؽ ترؾرات أن إلى الجراسة تؾصمت األردنية. وقج السداىسة العامة والخجمية الرشاعية الذخكات

 أثخاً  ىشاك وأن ندبيًا، مختفعة جاءت مؽ أبعادىسا بعج وكل السخاجعة الجاخمية وكفاءة السعمؾمات تكشؾلؾجيا لجؾدة

 Al-Refaeeالجاخمية. كسا تؾصمت دراسة السخاجعة كفاءة في السعمؾمات تكشؾلؾجيا لجؾدة إحرائية داللة ذا ميساً 

& Siam (8205 ) أن ىشاك تأثيخ إيجابي الستخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى استقاللية وخرؾصية السخاجعة
لخقابة الجاخمية في عل العؾلسة، ووجؾد تأثيخ لخرائص البيئة التكشؾلؾجية لشغؼ السعمؾمات عمى مخاطخ ا

 التذغيمية في البشؾك اإلسالمية العاممة في األردن.
( بالتحقق مؽ دور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في تحديؽ السخاجعة 8208) وفي الجدائخ قامت دراسة زيتؾني   

أن تكشؾلؾجيا السعمؾمات ليا دور فعال في  ىجراسة حالة شخكة نفظال بالجدائخ . وتؾصمت الجراسة إلبالجاخمية 
 السبحول في عسمية السخاجعة. كسا حاولت دراسة بؽ قظيب وقاسسي الؾقت تقميل خالل اءة السخاجعة مؽرفع كف

السحاسبية،  السعمؾمات وجؾدة لمبيانات االلكتخونية السعالجة عل في السخاجعة بيؽ العالقة ( التحقق مؽ8206)
السخاجعة بجراسة ميجانية لعيشة مؽ الخبخاء  وعيفة دور تظؾيخ في واالترال تكشؾلؾجيا السعمؾمات ومجى مداىسة

 لتكشؾلؾجيا السعمؾمات تأثيخ السحاسبيؽ ومحافغي الحدابات بؾالية تيارت بالجدائخ. وأعيخت الجراسة وجؾد

االعتبار  بعيؽ األخح مع السحاسبية، السعمؾمات جؾدة عمى السخاجعة؛ وبالتالي تؤثخ إيجاباً  عمى عسمية واالترال
  السيشة. ليحه حقيقياً  تيجيجاً  تسثل التي التكشؾلؾجيا ومخاطخ السخاجعة مخاطخ

عمى تحجيج أثخ العالقة بيؽ نغؼ الخقابة الجاخمية واستخجام  (8200دراسة )الذائبي:ركدت  وفي البيئة الميبية   
مدتؾى مختفع عمى مؾثؾقية القؾائؼ السالية بالسرارف التجارية. وأعيخت الجراسة أن ىشاك  تكشؾلؾجيا السعمؾمات
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لتكيف نغؼ الخقابة الجاخمية مع تظؾر استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في السرارف التجارية الميبية لسؾاجية 
مؾثؾقية القؾائؼ السالية في السرارف التجارية  ىوأثخ ذلػ عم االستخجام،التحجيات الشاتجة عؽ ىحا التظؾر في 

لجاخمية واستخجام أدوات تكشؾلؾجيا السعمؾمات لتعديد جؾدة الميبية. وأوصت الجراسة بتظؾيخ نغؼ الخقابة ا
 السعمؾمات السحاسبية، وتظؾيخ المؾائح والتعميسات في ليبيا مؽ أجل التكيف مع متظمبات تكشؾلؾجيا السعمؾمات.

ؾمات تعتبخ الجراسة الحالية امتجادًا لمجراسات الدابقة؛ فقج ركدت معغؼ الجراسات عمى تكشؾلؾجيا السعم        
فى عسمية السخاجعة الخارجية ومجى استخجاميا، ودراسات أخخى اىتست بجورىا في التأثيخ عمى السخاجعة 

السخاجعيؽ الجاخمية. ولكؽ اختمفت ىحه الجراسة عؽ الجراسات الدابقة في أنيا ركدت عمى معخفة وجيات نغخ 
كفاءة السخاجعيؽ  مؾمات في التأثيخ عمى أبعاددور تكشؾلؾجيا السع حؾل في السؤسدات الحكؾمية الميبية ؽيالجاخمي

باإلضافة إلى ذلػ،   .في ليبيا تشاولت السؾضؾع حدب عمؼ الباحثةدراسات سابقة  . كسا أنو ال تؾججالجاخمييؽ
وعيفة السخاجع الجاخمي باىتسام ضئيل في األدبيات، ال سيسا في ليبيا كجولة مؽ الجول الشامية. لحلػ، حغيت 

ؽ في السؤسدات الحكؾمية الميبية وعالقة ذلػ ييالجاخميؽ السخاجعكفاءة اسة القجرة عمى تعديد فيؼ تؾفخ ىحه الجر 
 بتكشؾلؾجيا السعمؾمات، خرؾصًا في عل الغخوف االستثشائية التي تعيذيا البالد اآلن.

 منهجية الجراسة: -7
ؾع وإلى الجراسات الدابقة سؾف يشتيج ىحا البحث السشيج الؾصفي التحميمي استشادًا إلى طبيعة السؾض   

وتتكؾن ىحه السشيجية مؽ  االستبيان،والجوريات والسخاجع العمسية والسعمؾمات التي تؼ الحرؾل عمييا عؽ طخيق 
 -اآلتي:

 الجراسة النظرية وتذتمل عمى ما يمي: 7-1   
 :تطهر المراجعة الجاخمية 7-1-1      
 انتغؼ السخاجعؾن  أن األمخ، إلى بادئ في الالزم باالىتسام تحغى ولؼ ميّسذا الجاخمية السخاجعة كان دور     

 األمخيكييؽ الجاخمييؽ السخاجعيؽ بسعيج يدسى ما وكّؾنؾا م 0380 سشة نيؾيؾرك في مؾحج تشغيؼ شكل في الجاخميؾن 
(Institute of  Internal Auditors  )بجأ اىش ومؽ وتشغيسيا، السيشة ىحه تظؾيخ عمى إنذاءه مشح عسل والحي 

. كسا أن السخاجعة الجاخمية (20:ص 8225، دمحمو )الدؾافيخي  الجاخمية السخاجعة وآليات ومشيجية تشغيؼ مفاىيؼ
العالسية مثل شخكة إنخون وشخكة وورلج كؾم التي حجثت في أواخخ  لمذخكات السالية واالنييارات الفزائح بعج

 أوصت إذ الحالي، الؾقت في العمسية الييئات تذغل التي الزخورات مؽ أصبحت ؛التدعيشيات مؽ القخن العذخيؽ

 الذخكات، في الجاخمية السخاجعة تمعبو الحي بالجور االىتسام عمى ضخورة العالؼ دول جسيع في العمسية التقاريخ

 بالسخاجعة خاص قدؼ إنذاء وضخورة العالسية، البؾرصات مؽ العجيج في القيج شخوط تزسيؽ ذلػ عمى وتختب

(. وقج أدت ىحه التظؾرات 026: 8226 البؾرصات )سميسان: تمػ في أسيسيا قيج تخيج التي الذخكات في الجاخمية
 السخاجعيؽ أعجاد في السظخدة الى الديادة باإلضافة التأثيخ عمى إنتاجية وطبيعة عسل السخاجع الجاخمي، ىإل

ومؽ ىشا عيخت  ؛مثمى مياميؼ برؾرة حلتشفي بيا يدتخشجون  أدلة الى وحاجتيؼ ذخكاتال في العامميؽ الجاخمييؽ
 وجؾد أسذ ومعاييخ لحكؼ عسمية السخاجعة الجاخمية.  ىالحاجة إل

 المراجعة الجاخمية: ماهية 7-1-2     
األمخيكية في  الستحجة الؾاليات في (IIA:2003)الجاخمييؽ  السخاجعيؽ معيج قبل مؽ خفت السخاجعة الجاخميةعُ     

 شغسةالس داخل تؤسذ مدتقمة تقييسية وعيفة أنو لمسخاجعة الجاخمية عمى السيشية السسارسة بسعاييخ نذختو الخاصة 
 مؾضؾعي وتأكيج مدتقل، أنيا نذاط عمى وُعخفت أيزاً  .ليا قيسة وإضافة ليا كخجمة نذاطاتيؼ وتقييؼ لفحص
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 مشغؼ، مجخل تكؾيؽ بؾاسظة أىجافيا إنجاز في ومداعجتيا عسمياتيا، قيسة السشذأة وتحديؽ لديادة مرسؼ واستذاري 

 (.35 ص :8222 )الذخفاء: التحكؼ وعسميات والخقابة السخاطخ إدارة فعالية وتحديؽ ومشزبط لتقييؼ
 ييجف ومؾضؾعي مدتقل بأنيا نذاط (IFACI)الجاخمييؽ  والسدتذاريؽ لمسخاجعة الفخندي السعيج عخفيا كسا   

 والسداىسة تحديؽمل تقجيؼ نرائح تقؾم بيا مع التي عسمياتال في تحكسيا درجة حؾل لمسشظقة ضسانات اعظاءى إل

 سكؽ القؾل، أن السخاجعة الجاخمية ىى نذاطعميو يو  (.10 ص :8228 شعباني:"(السزافة القيسة خمق في

واالقتخاحات  التؾصيات والشرائح وتقجيؼ الحقائق عؽ والبحث شغسةأنذظة الس كافة بفحص يقؾم مدتقل، تقييسي
 .عسمياتيا ة وتحديؽشغسالسقيسة  لديادة
 لمراجعة الجاخمية:اعايير م 7-1-3    
 أن تمػ الجاخمية، إال لمسخاجعة دولية معاييخ أول 1978 األمخيكي عام الجاخمييؽ السخاجعيؽ معيج اصجر     

 تبشى لحا . الجاخمييؽ السخاجعيؽ تؾاجو بجأت التي لمحاالت والسذكالت السظمؾبة الحمؾل جسيع تؾفخ لؼ السعاييخ

 وليذ السعاييخ لتمػ وامتجادا تفديخاً  بحيث تؼ اصجار نذخات ججيجة ،السعاييخ ىحه وتظؾيخ لتحجيث خظة السعيج

(. حيث قدست معاييخ السخاجعة الجاخمية إلى 8228) عام اإلصجارات في ىحه آخخ كان وقج تبجيال فييا، أو تغييخاً 
 (:Arens,et.al:2006:p772مجسؾعتيؽ رئيدتيؽ، ىسا )

 السشغسات واألطخاف التي بخرائص وتتعمق :Attribute Standardsمعاييخ الدسات أو )الخرائص( -0

، ويتزسؽ األبعاد اآلتية؛ الغخض والدمظة والسدؤولية واالستقاللية والسؾضؾعية  الجاخمية السخاجعة أنذظة تشفح
التحديؽ والتظؾيخ واإلفراح عؽ عجم االلتدام  والكفاءة والعشاية السيشية الالزمة في العسل وضسان الجؾدة وبخامج

 بالسعاييخ والقؾاعج األخالقية.
: وتذيخ ىحه السعاييخ إلي قياس كفاءة أعسال السخاجعة  Performance Standardsمعاييخ األداء  -5

، الجاخمية وتتزسؽ األبعاد اآلتية؛  إدارة نذاط السخاجعة الجاخمية، وطبيعة عسل نذاط السخاجعة الجاخمية
واإلسيام في تحديؽ السخاطخ وإدارتيا عمى نحؾ كفؤ، والخقابة والتحكؼ السؤسدي والتخظيط لمقيام بالعسل، 
ووضع خظة العسل الحي يخاد إنجازه مؽ قبل السخاجع الجاخمي وعخضو عمى لجشة السخاجعة الجاخمية، وأداء 

، 00: ص 8223)جسعة )ب(: العسل، وتؾصيل نتائج العسل، ومجى تقبل اإلدارة لمسخاطخ ومشاقذتيا
 (.812: ص 8223العخود،شكخ: 

 كفاءة المراجعة الجاخمية: 7-1-4    
قجمت العجيج مؽ التعاريف لمكفاءة، وركدت معغسيا عمى كيفية استخجام السشغسة لسجخالتيا مؽ السؾارد      

 بيؽ العالقة إحكام فية سشغسال نجاح مجى" بأنيا) 082: ص 8028ر )عبجالدتامقارنة بسخخجاتيا. فقج عخفيا 

 تقيذ أي السجخالت وتخفيض السخخجات زيادة إلى تيجف كفؤة بظخيقة والسخخجات السدتخجمة )السجخالت( السؾارد
 الستظمبات لتمبية الحاسؾب؛ استخجام سالمة مؽ التحقق" أنيا.كسا ُعخفت بالسجخالت و السخخجات بيؽ العالقة

 بأنيا )80: ص 8223) بمؾط ياعخف(. بيشسا 812: ص 8223العخود، شكخ:  شغسة")لمس بالشدبة أىسية األكثخ

 .خ"يحك ىجر أي حرؾل دون  مسكشة تكمفة بأقل السؤسداتية لمسؾارد األمثل االستخجام"
وقج تعخض بعض الباحثؾن لإلنتاجية وكفاءة السخاجعة الجاخمية، ومؽ مشغؾر تقميجي فإن عسمية تقييؼ أداء    

السخاجع الجاخمي كانت تعتسج عمى خسذ مجسؾعات مؽ السعاييخ، وىي االستقاللية، واالحتخاف السيشي، وبخنامج 
 يقاس الجاخمي خاجعالس أداء كسا أن (.66: ص8223السيسات، و األترال، وإدارة السخاجعة الجاخمية )الخحاحمة: 
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 :Zureigat & AL-Moshaigeh) ) لو السؾكمة والسيام مدؤولياتو بظبيعة السختبظة ىجافزه لألانجا سدتؾى ب

2014: p 74  
 عمى السخاجعيؽ قجرة بأنيا " الجاخمية السخاجعة ( كفاءة2013: p341) Badara & Saidinولقج حجد      

 خاجعيؽالس ونؾعية لرفات نتيجة تحجد سخاجعةال إجخاءات كفاءة فإنالسشغسة. لحا  داخل السشذؾد اليجف تحقيق

 أن أي ؛ةالجاخمي سخاجعةال نذاط بيا يشفح التي شغسةلمس الخقابية اإلجخاءات وجؾدة بيا، يتستعؾن  التي لمكفاءة تبًعا

 وجيج وقت بأقل أىجافيا حققت قج ةالجاخمي سخاجعةال دائخة وأن ،شغسةالس كفاءة مؤشخ ىي ةالجاخمي سخاجعةال عسمية

 أو مقياس إيجاد الرعب ( أنو مؽ66: ص 8223.  ويخى الخحاحمة )الجؾدة وعالية محجدة معاييخ ووفق وتكمفة

 وبقرج أجميا، لحلػ مؽ أنذئت التي األىجاف واألغخاض تحقيق في الجاخمية السخاجعة كفاءة لتحجيج فحص بديط

 قج السشغسة أن أعيخت الجاخمية نتائج السخاجعة كانت إذا فيسا الشغخ مؽ بج فال السخاجعة الجاخمية مؽ كفاءة التحقق

 أىجافيا أم ال.  حققت
 :مفههم وأهمية تكنهلهجيا المعمهمات 7-1-5   
 اليادفة ت األعسالغسامش أنؾاع مختمف تدتخجميا التي الؾسائل أىؼ مؽ السعمؾمات تكشؾلؾجيا أصبحت لقج       

 الذؤون  أو التؾثيق أو التخظيط واإلشخاف عسميات في ذلػ كان سؾاء السختمفة عسمياتيا في الخبح إلى اليادفة وغيخ

 شامل واحج لتعخيف إعظائيؼ في والباحثؾن  اختمف الّكتاب ولقج .الشذاط أوجو مؽ غيخىا أو السحاسبية أو اإلدارية

 الحاسب عمى مخاحميا كل في تعتسج أنيا مؽ وبالخغؼ( Information Technology) لتكشؾلؾجيا السعمؾمات

 فيي ذلػ عمى اآللي. وبشاء الحاسب لتكشؾلؾجيا استخجام عبارة عؽ ىؾ استخجاميا أن يخى  البعض أن إال اآللي. 

 السختبظة الؾسائل وكل السادية السكؾنات عمى وآلليات األجيدة وتذتسل وآلليات والبخمجيات، األجيدة كل مؽ تتكؾن 

 عخفت فقج (. لحا556: ص 8202الذشظي: اآللي) لمحاسب تكتب التي البخامج إلى البخمجيات فتذيخ أما ،بيا

 البيانات، وإدارة قؾاعج بعج، عؽ االترال ووسائل البخمجيات، و السكؾنات السادية،" أنيا عمى السعمؾمات تكشؾلؾجيا

  )العجمؾني:"الحاسؾب عمى السعتسجة السعمؾمات أنغسة في األخخى، السدتخجمة السعمؾمات معالجة وتقشيات
( بأنيا مجسؾعة التقشيات واألدوات واألساليب التي 083 ص :8222 :)أ جسعة عخفيا،  كسا (33ص 1998:

 تداىؼ في تؾفيخ البيانات والسعمؾمات السظمؾبة التي تديل أداء العسل وتجعؼ القجرات لتحديؽ طخائق العسل. 
بحيث تقجم اآللي،  الحاسب وبخمجيات تقشيات عمى استخجام رئيدي بذكل   تخكد ماتالسعمؾ  تكشؾلؾجيا إن أي

لمسدتفيجيؽ البيانات والسعمؾمات السظمؾبة ألداء اعساليؼ. ويؤدي استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات إلي تحقيق العجيج 
 (: 2: ص8223مؽ الفؾائج  مشيا)بختي: 

 لمظاقة البذخية. تقميص اإلجخاءات اإلدارية واالستخجام األمثل 
 .والدخعة والجقة في انجاز األعسال السظمؾبة 
   .وتخفيض التكاليف السدتخجمة النجاز السمفات الؾرقية التي تأخح مداحة واسعة مؽ السشغسة 
 .زيادة الكفاءة والفاعمية وذلػ مؽ خالل القيام باألعسال عمى اكسل وجو 
 السشغسة. تدييل عسمية االترال بيؽ السدتؾيات اإلدارية في 
  تؾفيخ الغخوف البيئية السشاسبة التخاذ القخارات الرحيحة ذلػ مؽ خالل تؾفيخ السعمؾمات بأقرخ

 وقت مسكؽ.
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 أثر استخجام تكنهلهجيا المعمهمات عمى المراجعة الجاخمية: 7-1-6   
حيث أن ىحه التظؾرات  السعمؾمات، تكشؾلؾجيا في التظؾرات مؾاكبة ضسؽ تظؾرًا متدايجاً  السخاجعة عسمية شيجت   

وضعت ميشة السخاجعة الجاخمية أمام تحجي كبيخ لتظؾيخ أدواتيا وأساليبيا لتدتسخ في تقجيؼ خجماتيا بجؾدة 
 مدتسخة تظؾرات السجال ىحا الحاسؾب، وشيج مخاجعة أو السحؾسبة األنغسة بسخاجعة يدسى ماعالية؛  لحا عيخ 

 السجال ىحا في السخاجعيؽ تخشج السيشية التي السعاييخ إصجار تؼ حيث بو، السخاجعة ميشة اىتسام وازداد
(Romney & Steinbart:2006: p238 ويخي .)& Willingham)  Ashton  :نقال عؽ حسجونو، حسجان

( أن التكشؾلؾجيا ستداعج ميشة السخاجعة الجاخمية في التغمب عمي بعض جؾانب القرؾر 386: ص 8222
 السيشي السالئؼ.البذخي في حالة مسارسة الحكؼ 

 طخيقة تعجيل ضخورة بيشيا تحجيات، مؽ خاجعالس عمى السعمؾمات تكشؾلؾجيا في الدخيعة التظؾرات فخضت لقجو     

ىحا   .األحدؽ يإل ادائو لتظؾيخ الستغيخات مؽ تمػ االستفادة وضخورة بو، السحيظة الستغيخات إلى وونغخت تفكيخه،
 (:026: ص0326جؾىخيا في مشيجية السخاجع الجاخمي عمى الشحؾ التالي )الرعيجى:   األمخ أحجث تغييخاً 

  التغييخ في ثقافة ومعخفة السخاجع )التأىيل العمسي(، حيث يجب اإللسام التام بأساسيات التذغيل
 .  مج ووسائل الكسبيؾتخ الستظؾرةااللكتخوني لمبيانات، وتكشؾلؾجيا السعمؾمات والجراسة الكاممة بمغات وبخا

  إعادة الشغخ في خظة وبخنامج السخاجعة، وال سيسا أن جدءًا كبيخا مؽ عشاصخ الشغام السحاسبي مؾجؾد
 داخل جياز الكسبيؾتخ مثل الجفاتخ والسدتشجات والقؾائؼ والتقاريخ .

 بحؾث العسميات في الحرؾل  إعادة الشغخ في طبيعية أدلة اإلثبات ، واالستفادة مؽ الكسبيؾتخ وأساليب
 عمي مديج مشيا بجانب أو بجياًل عؽ األدلة التقميجية .

 في تقؾية نغؼ  إعادة الشغخ في آلية نغؼ الزبط الجاخمي، واالستفادة مؽ مجخل السخاقبة والتحكؼ الحاتي
 الزبط الجاخمي لمبيانات والسعمؾمات .

 ا يتؾاءم مع التظؾرات الحجيثة .إعادة الشغخ في طخق إعجاد وعخض تقاريخ السخاجعة بس 

 الجراسة الميجانية: 7-2  
 منهج الجراسة: 7-2-1     

الجراسة في إطارىا الشغخي، فإن ليحه  إضافة لمسشيج الؾصفي التحميمي والسشيج العمسي المحان تشاولتيسا   
الجراسة ُبعج ميجاني يتعمق بالؾقؾف عمى دور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في رفع كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ مؽ خالل 

 ان التي تؼ إعجادىا ليحا الغخض. يالستبستسارات اا
 مجتمع وعينة الجراسة: 7-2-2      

السؤسدات الحكؾمية والسخاجعيؽ الجاخمييؽ العامميؽ بيا، والؾاقعة في نظاق مجيشة أجـخيت الجراسة عمى       
 83( مؤسدة، واستيجفت الباحثة السؤسدات الحكؾمية التي بمغ عسخىا التأسيدي مؽ 050بشغازي البالغ عجدىا )

ؽ العسل بدبب (  مؤسدة حكؾمية، وتؼ استثشاء بعزيا نغخًا لتؾفقيا ع88سشة فسا فؾق، والتى بمغ عجدىا )
الغخوف التى تسخ بيا البالد. و سبب االعتساد عمى أقجمية ىحه السؤسدات بحيث تكؾن ضسؽ العيشة نغخًا لفتخة 

العسل الظؾيمة التى مخت بيا فسؽ الظبيعي أن يكؾن ىشاك مخاجعيؽ داخمييؽ ذوى خبخة بيا في مجال السخاجعة.  
التي وقع الحكؾمية  سؤسداتالجاخمييؽ العامميؽ في ال ؽخاجعيسوقج وزعت الباحثة استسارات االستبيان عمى ال

 مخاجعًا، وقج تؼ استخجاع (12)عمييا االختيار باستخجام اسمؾب العيشة العذؾائية البديظة، وبمغ العجد اإلجسالي 
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بحاث %(، وىي ندبة مختفعة ومعقؾلة قياسًا لأل15( استبانة صالحة لمتحميل، وىي تسثل ندبة مئؾية قجرىا )30)
 السساثمـة. 

 نمهذج الجراسة: 7-2-3     

بشاًء عمى اإلطار الشغخي والجراسات الدابقة فإن الستغيخ السدتقل يسثل تكشؾلؾجيا السعمؾمات، والستغيخات     
ودراسة  (؛8223العخود، شكخ: )لجراسة التابعة فتتسثل في أبعاد كفاءة عسل السخاجعيؽ الجاخمييؽ وفقًا 

 -(. ويسكؽ تمخيص الشسؾذج كسا يمي: Badara & Saidin :2013ودراسة )، (8223)الخحاحمة:
 
 

                                                    
 
 
 

                                 
 
 

 لمجراسة ( النمهذج المقترح1شكل )
 :جراسةأداة ال 7-2-4    
االستبيان  استسارةعمى استخجام أسمؾب  قامت الباحثة باالعتساد عمى الجراسـة السيجانية في جسع البيانات، و   

وىي أكثخ األساليب السالئسة في مثل ىحا الشؾع مؽ البحؾث. لغخض تجسيع بيانات الجراسة تؼ ترسيؼ استسارة 
العالقة بيؽ تكشؾلؾجيا السعمؾمات وكفاءة  االستبانة استبيان وتحكسييا مؽ قبل أربعة متخرريؽ، وقج تزسشت

(. 8206، بؽ قظيب وقاسسي: 8203 ، رشيج:8200 ظي:)الذش الجراسات الدابقةالسخاجعيؽ الجاخمييؽ كسا فى 
إجابات  لتحجيج بذجة( مؾافق )غيخ1 إلى بذجة( )مؾافق 5 مؽ الستجرج الخساسي ليكخت مقياس وتؼ استخجام

 السذاركيؽ عؽ يسؾغخافيةجال بالبيانات السذاركيؽ. وتتكؾن استسارة االستبيان مؽ ثالثة أجداء: الجدء األول خاص

شذ، والسؤىل العمسي، والتخرص العمسي، والخبخة، وعجد الجورات التجريبية في مجال تكشؾلؾجيا الج( بالجراسة
السعمؾمات(، والجدء الثاني يذسل مجسؾعة مؽ األسئمة الستعمقة بسجي استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في دوائخ 

سئمة عؽ تأثيخ تكشؾلؾجيا أى الحكؾمية الميبية، والجدء الثالث يحتؾي عم سؤسداتالسخاجعة الجاخمية في ال
 .يؽالجاخمي يؽالسعمؾمات في رفع كفاءة عسل السخاجع

 أساليب تحميل البيانات: 7-2-5  
 Descriptiveألغخاض تحقيق أىجاف الجراسة واختبار فخضياتيا تؼ استخجام السشيج الؾصفي التحميمي     

Approach Analytical  لبيان دور استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في رفع كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ
اتجاىات عيشة لتحجيج  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعياريةتؼ استخجام  حيثبالؾحجات الحكؾمية الميبية، 

ر تكشؾلؾجيا بيجف معخفة دو الختبار فخضيات الجراسة؛  ( One Sample-T.Test، واستخجام تحميل الجراسة
 أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ ودالالتو االحرائية.عمى السعمؾمات في التأثيخ 

 
 

) كفاءة المراجع  المتغيرات التابعة
 الجاخمي(

 االستقاللية
 االحتراف المهني
 برنامج المهمات

 االترال
 التكمفة

 المتغير المدتقل
 
تكنهلهجيا 
 المعمهمات
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 مناقذة نتائج التحميل اإلحرائي: -8
 اختبار الرجق و الثبات: 8-1           

ي ان تؼ عخضيا عمى مجسؾعة مؽ الدمالء أعزاء ىيئة التجريذ فيالستبستسارة اوالختبار مرجاقية نتائج ا    
األقدام السحاسبية واإلدارية في الجامعات الميبية؛ بيجف تحكيسيا وإبجاء آرائيؼ حؾل سالمة صياغتيا وتخابط 

لحداب معامل ارتباط ألفا  Reliability Analysisفقخاتيا، إضافة إلى استخجام تحميل الثبات )االعتسادية( 
، وىي (0وذلػ كسا ىؾ بالججول رقؼ ) (% ..30( وتبيؽ أن قيستو تبمغ ) (Cronbach's Alphaكخونباخ 

ستسارة %، فإن ذلػ يعشي إمكانية اعتساد نتائج ا62قيسة مختفعة وبعيجة عؽ الحج األدني عؽ الشدبة السقبؾلة 
 ان واالطسئشان إلى مرجاقيتيا وثباتيا وقجرتيا عمى تحقيق أىجاف الجراسة.يالستبا

 لقياس صجق وثبات األداة  Cronbach's Alpha( معامل 0ججول رقؼ) 
 

 انفمشح

 

 ػذد األعئهخ

Cronbach's Alpha 

 %32 03 اسخخذاو دوائر انمراجعت نخكنىنىجيا انمعهىماث ومكىناحها

 أبعاد كفاءة انمراجعين انذاخهيين

 االعزمالنٛخ-0

 

3 

 

2173% 

 %23 2 ثشَبيظ انًًٓبد-8

 %20 8 االحزشاف انًُٓٙ-5

 %3078 3 انزكهفخ ٔانٕلذ-8

 %23 5 االرصبل-3

 %3078 82 االسخمارة ككم   

 خرائص عينة الجراسة: 8-2        
 ذاركيؽأن غالبية الس (؛ 8كسا في الججول رقؼ) انيالستبستسارة ايتزح مؽ تحميل نتائج القدؼ األول مؽ ا    

%( مؤىميؽ تأىياًل أكاديسيًا 36) %( تخرص السحاسبة، وأن ماندبتو12%( تقخيبًا مؽ الحكؾر، وندبة)65)
مالئسًا، إذ ىؼ مؽ حسمة درجة دبمؾم عالي كحج أدنى، مسا يجل عمى تؾفخ الخمفية العمسية الالزمة في مجال 

يتستعؾن  ذاركيؽحرل عمييا أن الست. ومسا يعدز الثقة بالشتائج السلجي السذاركيؽ السخاجعة الجاخميةو السحاسبة 
%( تقخيبًا وىي ندبة 26سشؾات فأكثخ ) 3يؼ إذ تبمغ ندبة مؽ يتستعؾن بخبخة بخبخة عالية في مجال عسم

مؽ االجابة عمي اسئمة االستبيان. وأن مدتؾاىؼ  ذاركيؽمختفعة، وىحا مؤشخ ايجابي عمي قجرة وكفاءة الس
ؼ قج %( تقخيبًا مشي12الؾعيفي يؤىميؼ لمسداىسة في االجابة بجقة ومؾضؾعية عمى االسئمة. كسا أن ندبة )

دورة في  الحرؾل عمى%( لؼ يتسكشؾا مؽ 83دورات في مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات؛ وندبة ) ىتحرمؾا عم
الحكؾمية،  سؤسداتمجال دورات تكشؾلؾجيا السعمؾمات. وىحا يجل عمى ضعف نذاط الجورات التجريبية في ال

 واالكتفاء بالسسارسة العسمية في ىحا السجال.
 الجراسة ( خرائص عينة2ججول رقم )

سلى 

 انغؤال

انُغجخ انًئٕٚخ  انزكشاساد   ثذائم اإلعبثخ انًؼهٕيبد انؼبيخ     

)%( 

0  

 انغُظ

 62.7% 32 ركش

 37.3% 19 أَضٙ

 100.0% 51 انًغًٕع

8  

 

 

 انًؤْم انؼهًٙ

 3.9% 2 دكزٕساِ

 9.8% 5 يبعغزٛش

 52.9% 27 ثكبنٕسٕٚط

 29.4% 15 دثهٕو ػبنٙ
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 3.9% 2 يزٕعط دثهٕو

 - - صبَٕٚخ ػبيخ

 - - أخش٘

 100.0 51 انًغًٕع

5  

 

 

 انزخصص انؼهًٙ

 78.4% 40 يحبعجخ

 9.8% 5 رًٕٚم ٔيصبسف

 2.0% 1 الزصبد

 9.8% 5 إداسح اػًبل

 - - أخش٘

 100.0% 51 انًغًٕع

8  

 

 انٕظٛفخ انحبنٛخ

 7.8% 4 يذٚش إداسح

 2.0% 1 َبئت يذٚش

 15.7% 8 سئٛظ لغى

 72.5% 37 يٕظف

 2.0% 1 أخش٘

 100.0% 51 انًغًٕع

3  

 

 عُٕاد انخجشح

 13.7% 7 عُٕاد 3الم يٍ 

 43.1% 22 عُٕاد 02عُخ إنٙ  3يٍ 

 15.7% 8 عُخ 03-عُخ 00يٍ 

 15.7% 8 عُخ 82 –عُخ  06يٍ  

 11.8% 6 عُخ 82اكضش يٍ 

 100.0% 51 انًغًٕع

6  

 

انذٔساد فٙ يغبل انحبعٕة 

 ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد

 29.4% 15 ثذٌٔ دٔسح

 17.6% 9 دٔسح ٔاحذح

 21.6% 11 دٔسرٍٛ

 13.7% 7 صالس دٔساد 

 2.0% 1 اسثغ دٔسد

 15.7% 8 أكضش يٍ خًظ دٔساد

 100.0% 51 انًغًٕع

 ة:الحدابي اتتهصيف االجابات باستخجام المتهسط 8-3       

استخجم الستؾسط الحدابي في تختيب استخجام تكنهلهجيا المعمهمات في دوائر المراجعة الجاخمية:  8-3-1   
فقخات استسارة االستبيان، وتحجيج درجة أىسيتيا، حيث تزسؽ الجدء الثاني مؽ االستبيان اختبارَا لسجي استخجام 

الحكؾمية الميبية لتكشؾلؾجيا السعمؾمات، وكانت متؾسط إجابات عيشة  سؤسداتدوائخ السخاجعة الجاخمية في ال
( 3.79) االجسالي السؾافقة بذجة، وكان متؾسط الستؾسظات لىالجراسة متقاربة عؽ معغؼ الفقخات مؽ السؾافقة إ

ئخ درجات(، ويؤكج ذلػ تأييج العيشة الستخجام دوا 5) مؽ الستؾسط الحدابي االفتخاضي لمجراسة ىوىؾ أعم
 الحكؾمية الميبية لتكشؾلؾجيا السعمؾمات في أعساليا.  سؤسداتالسخاجعة الجاخمية بال

" استخجام السخاجع الجاخمي لمحاسؾب في أعسال السخاجعة  ( والتي تشص عمى أن1) قج حغيت فقخة رقؼو    
حيث بمغ الستؾسط متؾسط حدابي،  وبأعمىالجاخمية يحقق العجيج مؽ السدايا" بسؾافقة عيشة الجراسة وبذجة 

 تعمؼ كيفية في قبل العامميؽ مؽ اىتسام متدايج ىشاك  "أن  ( التي تشص عمى8) . أما فقخة رقؼ4.235)) الحدابي

فقج حغيت بالسختبة الثانية في مؾافقة عيشة الجراسة، حيث بمغ الستؾسط   مع الحاسؾب وممحقاتو"، التعامل
 وخبخاء يدتظيعؾن  السخاجعة يؾجج لجييا مبخمجيؽ صة بأن "وحجات(. وأخيخًا حغيت الفقخة الخا(4.176 الحدابي

العسل"  بالسختبة األخيخة، حيث بمغ الستؾسط  اليو لسا يحتاج وفقا وتظؾيخ البخمجيات وتكييفيا تعجيل وتحجيث
  .( يؾضح ىحه الشتائج 5(، والججول رقؼ )3.43) الحدابي
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 المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية آلراء عينة الجراسة ( 3) ججول
 استخجام تكنهلهجيا المعمهمات في دوائر المراجعة الجاخميةحهل 

 

 انعبارة

انمخىسط 

 انحسابي

االنحراف 

 انمعياري

 

 األهميت

 3 1.09688 3.725 ثشكم أعبعٙ ػهٗ انحبعٕة إَغبص انؼًم فٙ ٚؼزًذ-0

انًشاعغ العزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد  نذٖدائى  اعزؼذاد ٕٚعذ-8

 7انحذٚضخ كبنحبعٕة ٔيهحمبرّ

4.117 .79113 5 

يغ  انزؼبيم رؼهى كٛفٛخ فٙ لجم انؼبيهٍٛ يٍ اْزًبو يزضاٚذ ٕٚعذ-5

 7انحبعٕة ٔيهحمبرّ يٍ انًكَٕبد انًبدٚخ

4.176 .68428 8 

أٌ  يٍ ٔيؼذاد رًكُٓب انذاخهٛخ اعٓضح ٔحذاد انًشاعؼخ رًزهك-8

 ٔرحمك اْذافٓب7 فٙ ػًهٓب سائذح ركٌٕ

3.490 1.17256 

 

08 

 نزٕفٛش انغشػخ انٗ اعزخذاو انحبعٕة ٔيهحمبرّ انًذساء ٚهغب-3

  اَغبص انًٓبو ٔانذلخ فٙ

3.902 1.02479 6 

 أعٓضح انحبعٕة رٕفٛش انذاخهٛخ إنٗ ٔحذاد انًشاعؼخ رغؼٗ-6

 .ٔانؼبيهٍٛ انًذساء يغزٕٖ أداء ثٓذف سفغ انحذٚضخ ٔانًزطٕسح

3.745 1.16350 2 

اعزخذاو انًشاعغ انذاخهٙ نهحبعٕة فٙ أػًبل انًشاعؼخ ٚحمك نّ -1

 انؼذٚذ يٍ انًضاٚب7

4.235 .92926 0 

 ثجؼط انجشيغٛبد انغبْضح رغزؼٍٛ ٔحذاد انًشاعؼخ انذاخهٛخ-2

 ألداء أػًبنٓب 

3.549 1.13690 02 

رهجٛخ  فٙ حذٚضخ رغبػذ ٔحذاد انًشاعؼخ انذاخهٛخ ثشيغٛبد رًزهك-3

 اإلداسح7 احزٛبعبد

3.549 1.544 00 

رحذٚش ثشيغٛبرٓب  انذاخهٛخ ػهٗ ٔحذاد انًشاعؼخ رؼزًذ-02

 ثبعزًشاس7

3.49 1.239 05 

 3 988. 3.94 انًشاعؼ7ٍٛ لجم انًُبعت يٍ انجٛبَبد ثبنٕلذ انٕصٕل إنٗ ًٚكٍ-00

انذاخهٛخ ٔفشٔػٓب ألغبو انًشاعؼخ  يٕصػخ ثٍٛ لبػذح ثٛبَبد ٕٚعذ-08

 .اإلداسٚخ اَغبص انًٓبو ػهٗ انًؼهٕيبد نغشض رغبػذ فٙ انحصٕل

3.667 1.1605 08 

رؼذٚم  ٔخجشاء ٚغزطٛؼٌٕ انًشاعؼخ يجشيغٍٛ نذٖ ٔحذاد ٕٚعذ-05

 انؼًم انّٛ نًب ٚحزبط ٔفمب ٔرطٕٚش انجشيغٛبد ٔركٛٛفٓب ٔرحذٚش

3.43 1.237 03 

 انجشايظ انزطجٛمٛخ انغبْضح العزخذاوانؼبيهٍٛ   اعزؼذاد نذٖ ٕٚعذ-08

 انًشاعؼخ7  إلرًبو ػًم ػٍ انحبعٕة

3.88 .864 1 

فٙ انًشبسكخ ثبنذٔساد انًزخصصخ  انؼبيهٍٛ اعزؼذاد نذٖ ٕٚعذ-03

 .رطٕٚش إيكبَٛبرٓى انجشيغٛخ فٙ انزٙ رغبػذ ثبنجشيغٛبد

4.078 .845 8 

   3.798 مخىسط انمخىسطاث األجماني

 
 تكنهلهجيا المعمهمات في رفع كفاءة المراجعين الجاخميين: دور 8-3-2      

تزسؽ الجدء الثالث مؽ االستبيان اختبارَا لجور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في رفع كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ،    
ومؽ خالل نتائج الستؾسط الحدابي عيخ أن لتكشؾلؾجيا السعمؾمات دور في رفع كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ 

%، وان أكثخ أبعاد كفاءة السخاجع الجاخمي تأثخًا بتكشؾلؾجيا السعمؾمات 28، أي بشدبة 4.22)) ؾسط حدابيبست
عج االترال تأثخًا بتكشؾلؾجيا % تقخيبًا، وأكثخ فقخات بُ 88(ـ أي بشدبة 8753عج االترال بستؾسط حدابي )ىؾ بُ 

داعج في تجسيع السعمؾمات وتحميميا وتفديخىا التي تشص عمى أن "تكشؾلؾجيا السعمؾمات ت(82)السعمؾمات فقخة 
(أي بشدبة 4.49) فقج اتفقت عيشة الجراسة وبذجة عمى ذلػ، بستؾسط حدابي  وتؾثيقيا لتجعيؼ نتائج السخاجعة"،

 عج التكمفة والؾقت فقج جاء بالسختبة الثانية مؽ حيث التأثخ بتكشؾلؾجيا السعمؾمات بستؾسط حدابي%.  أما بُ 32
التي تشص عمى (53)تأثخًا بتكشؾلؾجيا السعمؾمات فقخة رقؼ  والؾقت عج التكمفة%، وأكثخ فقخات بُ 23 (بشدبة4.26)

"استخجام السخاجع الجاخمي لتكشؾلؾجيا السعمؾمات في مجال السخاجعة يؾفخ الكثيخ مؽ الؾقت والجيج السبحول في 
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السيسات بستؾسط  بخنامجعج سختبة الثالثة جاء بُ انجار عسميات السخاجعة مقارنة بالشغؼ اليجوية التقميجية". وفي ال
 (85)السيسات تأثخًا بتكشؾلؾجيا السعمؾمات فقخة رقؼ  بخنامجعج %، وأكثخ فقخات بُ 25أي بشدبة 4.16) ) حدابي

التي تشص عمى "أن تكشؾلؾجيا السعمؾمات في انجاز بعض عسميات السخاجعة السعقجة بذكل أكثخ سيؾلة" 
، 4.15)) عج االستقاللية في السختبة الخابعة بستؾسط حدابي% تقخيبًا. وجاء بُ 26بشدبة (4.29بستؾسط حدابي )

الخاصة (01)عج االستقاللية التي اتفقت عمييا عيشة الجراسة وبذجة ىي فقخة %، ومؽ فقخات بُ 25بشدبة 
، ؤسدةاخل السباستخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات إلي تحقيق درجة أكبخ مؽ التكامل والتخابط بيؽ األنذظة د

وجاء في السختبة األخيخة البعج الستعمق باالحتخاف السيشي بستؾسط  87%.(، أي بشدبة8751بستؾسط حدابي)
%، وربسا يعؾد سبب ذلػ إلي أن االحتخاف السيشي يحتاج إلي خبخة في مجال 28( أي بشدبة 4.12) حدابي

ال تكشؾلؾجيا السعمؾمات. والججول التالي يؾضح السخاجعة الجاخمية بالجرجة األولي قبل امتالك ميارات في مج
 حدب درجة األىسية. أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽتمػ الشتائج ، ويختب 

 المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية آلراء عينة الجراسة  (4) ججول رقم
 دور تكنهلهجيا المعمهمات في رفع كفاءة المراجعين الجاخميينحهل  

 

 انعبارة

انمخىسط 

 انحسابي

االنحراف 

 انمعياري

 

 األهميت

   أوالً: االسخقالنيت

رغبْى ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد  فٙ االرصبل انًجبشش يغ االداسح انؼهٛب، -06

 ٔرٕصٛم انًؼهٕيبد فٙ انُٕاحٙ انًًٓخ7

4.1373 .825  

انزكبيم ٚؤد٘ اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد إنٙ رحمٛك دسعخ أكجش يٍ -01

 ٔانزشاثط ثٍٛ األَشطخ داخم انًُظًخ7

4.373 .6621 

رغبػذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد انًشاعغ انذاخهٙ إلػذاد خطخ يالئًخ رُفٛز -02

 ػًهٛخ انًشاعؼخ7

4.2353 .7896 

رغبػذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد انًشاعغ انذاخهٙ فٙ االششاف ٔرٕصٚغ -03

 انكفبءح7انًٓبو ػهٙ انًغبػذٍٚ حغت دسعخ 

4.117 .9088 

رؼًم ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ انزغهت ػهٗ يشكهخ ظؼف رطجٛك -82

 .أصُبء ػًهٛخ انًشاعؼخ يؼبٚٛش انًشاعؼخ انذاخهٛخ 

3.883 1.052 

 4  4.15 مخىسط انمخىسطاث نهمحىر

    ثانياً: برنامج انمهماث

انًشاعغ ػًم  انضخى فٙ رؼًم ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ػهٗ رخفٛف-80

 . فٙ انمغى انذاخهٙ انًخزص ثئعشاء ػًهٛخ انًشاعؼخ

4.12 .5719  

رغبػذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ انزغهت ػهٗ يشكهخ اخفبء انجٛبَبد يٍ -88

 انغٓخ انزٙ رمٕو ثبنًشاعؼخ7

4.137 .917 

ٚغبػذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ اَغبص ثؼط ػًهٛبد انًشاعؼخ انًؼمذح -85

 .عٕٓنخثشكم أكضش 

4.294 .923 

ٚؤد٘ اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد إنٙ رخفٛط ػذد األفشاد انؼبيهٍٛ -88

 فٗ لغى انًشاعؼخ انذاخهٛخ7

4.078 1.036 

رٕفش ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد يخزهف األعٓضح ٔ انزمُٛبد انزٙ رغًح نمغى -83

ثشكم أعٓم، انًشاعؼخ انذاخهٛخ ثبالحزفبظ ثبنجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد ٔاعزؼًبنٓب 

 ٔانشعٕع إنٛٓب فٙ أ٘ ٔلذ يًك7ٍ

4.255 .8208 

رغبػذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد انًشاعغ انذاخهٙ فٙ فحص َطبق االنزضاو -86

 ثبنغٛبعبد ٔانخطط ٔاإلعشاءاد انًٕظٕػخ7 

4.019 .7872 

يٍ خالل أعٓضح ٔرمُٛبد ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ًٚكٍ انمٛبو ثحغبثبد -81

 ٔأداء انؼًهٛبد انًحبعجٛخ ثذسعخ ػبنٛخ يٍ انكفبءح7 سلًٛخ كجٛشح انحغى

4.275 .8019 

رًكٍ اعشاءاد انًشاعؼخ االنكزشَٔٛخ يٍ رحمٛك أْذاف ػًهٛخ -82

 انًشاعؼخ ٔانمعبء ػهٗ االعزٓبد انشخص7ٙ

4.137 .749 
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 3  4.16 مخىسط انمخىسطاث نهمحىر

    ثانثاً: االحخراف انمهني

ثزأْٛم ٔرذسٚت انًشاعؼٍٛ انذاخهٍٛٛ ػهٗ  ُٚؼكظ ٔظغ ثشايظ خبصخ-83

اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ انًشاعؼخ ثشكم اٚغبثٙ ػهٗ أداء 

 .انًشاعغ انذاخهٙ

4.196 .895  

رغبػذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ػهٗ صٚبدح كفبءح أداء انًشاعغ انذاخهٙ -52

انٛذٔ٘ ثئرجبع ٔعبئم ٔإعشاءاد رخزهف ػٍ رهك انًغزخذيخ فٙ ظم انُظبو 

 انزمهٛذ7٘

4.294 .833 

 800. 4.00 .انًشاعغ انذاخهٙ احزٛبعبد يغ انًؼهٕيبد ركُٕنٕعٛب رزُبعت -50

 انحبعت اٜنٙ ٔركُٕنٕعٛب ٔرطجٛمبد ثؼهٕو انذاخهٗ انًشاعغ إنًبو ٚؤصش-58

 .انًشاعؼخ انذاخهٛخ عٕدح رحذٚذ فٗ انًؼهٕيبد

4.00 .775 

 5  4.123 مخىسط انمخىسطاث نهمحىر

    رابعاً: انخكهفت وانىقج

رغبػذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ رمهٛم انٕلذ انًغزُفز فٙ ظم انًشاعؼخ -55

 انزمهٛذٚخ7

4.255 .7705  

ركبنٛف ػًهٛخ انًشاعؼخ فٙ ظم اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ركٌٕ -58

 ألم ثكضٛش يمبسَخ ثبنزكهفخ فٙ حبل اعزخذاو انُظى انٛذٔٚخ7

4.275 .6951 

اعزخذاو انًشاعغ انذاخهٙ نزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ يغبل انًشاعؼخ -53

ٕٚفش انكضٛش يٍ انٕلذ ٔانغٓذ انًجزٔل فٙ اَغبس ػًهٛبد انًشاعؼخ يمبسَخ 

 ثبنُظى انٛذٔٚخ انزمهٛذٚخ7

4.412 .6686 

 انًشاعؼخ انذاخهٛخ ػًهٛبد فٙ انًؼهٕيبد ركُٕنٕعٛب اعزخذاو ٚغبػذ-56

 .انشلبثٛخ اإلعشاءاد ركبنٛف ػهٗ رخفٛط

4.117 .816 

ٚؤد٘ اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد إنٙ رغٛٛش َٕػٛخ انًٓبساد -51

 انالصيخ نهؼبيهٍٛ ٔاإلعشاع فٙ اَغبص انؼًهٛبد ٔخفط انزكبنٛف7

4.255 .7705 

 8  4.263 مخىسط انمخىسطاث نهمحىر

    خامساً: االحصال

انًشاعغ انذاخهٙ ػهٗ اػذاد  ٚغبػذ اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد-52

 رمبسٚش انًشاعؼخ ثشكم أعشع ٔأدق7

4.451 .6104  

رغبػذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ػهٗ االرصبل ثبأللغبو انًخزهفخ ٔاإلداساد -53

 األخشٖ انزبثؼخ نهًؤعغخ7 

4.235 .764 

ٚغبػذ اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ػهٗ رغًٛغ انًؼهٕيبد ٔرحهٛهٓب -82

 ٔرفغٛشْب ٔرٕصٛمٓب نزذػٛى َزبئظ انًشاعؼخ 

4.49 .644 

 1  4.39 مخىسط انمخىسطاث نهمحىر

   4.22 مخىسط انمخىسطاث االجماني

 
 -One Sampleلعيشة واحجة  Tالختبار مجى صحة الفخضيات استخجم اختبار اختبار الفرضيات:  8-4   

T-Test :وكانت الشتائج كسا يمي 
ال يهجج استخجام لتكنهلهجيا المعمهمات فى دوائر المراجعة الجاخمية  :األوليالفرضية الرئيدية  8-4-1   
 الحكهمية الميبية. مؤسداتبال

الحكؾمية الميبية تدتخجم  تسؤسداأن دوائخ السخاجعة الجاخمية بال( 3كسا في الججول رقؼ )تذيخ الشتائج      
(، وبمغ مدتؾى 1.76الججولية ) T، وىي أكبخ مؽ 54.33)السحدؾبة ) Tتكشؾلؾجيا السعمؾمات، حيث بمغت

، ونتيجة لحلػ نخفض ىحه الفخضية العجمية وقبؾل الفخضية (0.05)(، وىؾ أقل مؽ (0.00الجاللة االحرائية 
 . الحكهمية الميبية مؤسداتات فى دوائر المراجعة الجاخمية باليهجج استخجام لتكنهلهجيا المعمهمالبجيمة، أي 
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 ( لمفرضية الرئيدية األوليT( نتائج اختبار )5ججول )
 مدتؾى الجاللة الججولية  T السحدؾبة T االنحخاف السعيارى  الستؾسط الحدابي

3.798 .2707 54.335 1.76 0.000 

 
( α ≤ 0.05) دور مهم ذو داللة احرائية عنج مدتهى  يهجج "ال: الفرضية الرئيدية الثانية 8-4-2   

، وسيتؼ اختبار ىحه الميبية" الحكهمية مؤسداتكفاءة المراجعين الجاخميين في ال في رفع لتكنهلهجيا المعمهمات
 :يمي كسا فخعية فخضيات الفخضية مؽ خالل خسذ

( لتكشؾلؾجيا α ≤ 0.05) احرائية عشج مدتؾى دور ميؼ ذو داللة  يؾجج " الفبالندبة الفرضية الفرعية األولي   
 في التأثيخ عمى االستقاللية كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ".  السعمؾمات

فتذيخ الشتائج في الججول أدناه إلي وجؾد دور ميؼ ذو داللة احرائية لتكشؾلؾجيا السعمؾمات في التأثيخ عمى   
(، وبمغ مدتؾى الجاللة 2.132) الججولية T( وىي أكبخ مؽ 51.55 ) السحدؾبة Tاالستقاللية، حيث بمغت 

ونتيجة لحلػ نخفض ىحه الفخضية العجمية وقبؾل الفخضية البجيمة، (0.05).(، وىؾ أقل مؽ (0.00االحرائية 
في التأثيخ عمى االستقاللية  (لتكشؾلؾجيا السعمؾماتα ≤ 0.05) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  أي يؾجج

 Siam) Al- Refaee & دراسة مع الجراسة ىحه كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ. وتتفق نتائج
 تكشؾلؾجيا السعمؾمات تؤثخ إيجابيًا عمى استقاللية السخاجعيؽ الجاخمييؽ.   أن التي أعيخت( 8205

 ( لمفرضية الفرعية األوليT( نتائج اختبار )6ججول )
 مدتؾى الجاللة الججولية  T السحدؾبة T االنحخاف السعيارى  الستؾسط الحدابي

4.15 .17992 51.55 2.132 0.000 

 
(لتكشؾلؾجيا α ≤ 0.05) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  " ال يؾججأما الفرضية الفرعية الثانية   

  جاخمييؽ".السيسات كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ ال بخنامجفي التأثيخ عمى  السعمؾمات
جيا السعمؾمات لؾ وجؾد دور ميؼ ذو داللة احرائية لتكشؾ ( 1كسا ىي بالججول رقؼ ) Tأعيخت نتائج اختبار   

(، 1.89الججولية ) T( وىي أكبخ مؽ 118.4)  السحدؾبة Tالسيسات؛ حيث بمغت  بخنامجفي التأثيخ عمى 
ونتيجة لحلػ نخفض ىحه الفخضية العجمية ، (0.05) (، وىؾ أقل مؽ(0.00وبمغ مدتؾى الجاللة االحرائية 
 ( لتكشؾلؾجيا السعمؾمات≥ α  0.05) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  وقبؾل الفخضية البجيمة، أي يؾجج

دراسة  مع الجراسة ىحه السيسات كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ. وتتفق نتائج بخنامجفي التأثيخ عمى 
 وتؾثيقيا. السخاجعة اعسال أداء جؾدة تحديؽفي السعمؾمات دور ميؼ  أعيخت أن لتكشؾلؾجيا(التي 8206)زقؾت:

 ( لمفرضية الفرعية الثانية T( نتائج اختبار )7ججول )
 مدتؾى الجاللة الججولية  T السحدؾبة T االنحخاف السعيارى  الستؾسط الحدابي

4.16 0.0995 118.4 1.89 0.000 

 
 ال يؾجج ارتبطت الفرضية الفرعية الثالثة باالحتراف المهني كبعج من أبعاد كفاءة المراجعين الجاخميين "    

في التأثيخ عمى االحتخاف السيشي  (لتكشؾلؾجيا السعمؾماتα ≤ 0.05) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى 
 كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ ".
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أن ىشاك دور ميؼ ذو داللة احرائية لتكشؾلؾجيا السعمؾمات في التأثيخ عمي االحتخاف  Tاختبار وبيشت نتائج   
(، وبمغ مدتؾى الجاللة 2.35) الججولية T( وىي أكبخ مؽ 56.088) السحدؾبة Tالسيشي، حيث بمغت 

ه الفخضية ونتيجة لحلػ نخفض ىح(. 2كسا يغيخ بالججول رقؼ )، (0.05)(، وىؾ أقل مؽ (0.00االحرائية 
( لتكشؾلؾجيا α ≤ 0.05) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  العجمية وقبؾل الفخضية البجيمة، أي يؾجج

في التأثيخ عمى االحتخاف السيشي كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ. وتتفق نتائج ىحه  السعمؾمات
 األعسالأداء  عمى سخاجعالساعجت  السعمؾمات تكشؾلؾجيا( التي خمرت إلي أن 8203مع دراسة بخوبة )الجراسة 

 . أقل وبتكمفة العسميات صحة مؽ التحقق عسمية سيمت أنيا كسا خ، أكب وبجقة بدخعة

 ( لمفرضية الفرعية الثالثةT( نتائج اختبار )8ججول )
 مدتؾى الجاللة الججولية  T السحدؾبة T االنحخاف السعيارى  الستؾسط الحدابي

4.123 0.147 56.088 2.35 0.000 

 
( لتكشؾلؾجيا α ≤ 0.05) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  ال يؾججأما الفرضية الفرعية الرابعة "  

 في التأثيخ عمى التكمفة والؾقت كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ". السعمؾمات
(، وبمغ مدتؾى الجاللة االحرائية 2.132) الججولية T( وىي أكبخ مؽ 91.10) السحدؾبة Tفقج بمغت    

ونتيجة لحلػ نخفض ىحه الفخضية العجمية وقبؾل  (. 3كسا ىي بالججول رقؼ ) ،(0.05) (، وىؾ أقل مؽ(0.00
في  ( لتكشؾلؾجيا السعمؾماتα ≤ 0.05) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  الفخضية البجيمة، أي يؾجج

األدبيات التأثيخ عمى التكمفة والؾقت كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ. وتتفق نتائج ىحه الجراسة مع 
أن تكشؾلؾجيا السعمؾمات ليا دور  ىالتي تؾصمت إل ( 8223؛  األميؽ:8226؛ سالؼ:8208)زيتؾني:الدابقة 

، وسخعة انجاز عسمية السخاجعة في عسمية السخاجعةالسبحول  الؾقت تقميل خالل فعال في رفع كفاءة السخاجعة مؽ
 وتقميل تكاليفيا مقارنة بالظخق التقميجية.

 ( لمفرضية الفرعية الرابعةT( نتائج اختبار )9ججول )
 مدتؾى الجاللة الججولية  T السحدؾبة T االنحخاف السعيارى  الستؾسط الحدابي

4.26 0.1046 91.102 2.132 0.000 

( α ≤ 0.05) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  ال يؾجج وبالندبة لمفرضية الفرعية األخيرة "  
 في التأثيخ عمى االترال كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ ". لتكشؾلؾجيا السعمؾمات

لتكشؾلؾجيا السعمؾمات  أن ىشاك دور ميؼ ذو داللة احرائية(02كسا ىي بالججول رقؼ ) Tوبيشت نتائج اختبار   
(، وبمغ مدتؾى 2.92) الججولية T( وىي أكبخ مؽ 55.38) السحدؾبة Tاالترال، حيث بمغت  ىفي التأثيخ عم

، ونتيجة لحلػ نخفض ىحه الفخضية العجمية وقبؾل الفخضية (0.05)(، وىؾ أقل مؽ (0.00الجاللة االحرائية 
في التأثيخ عمى  (لتكشؾلؾجيا السعمؾماتα ≤ 0.05) ج مدتؾى دور ميؼ ذو داللة احرائية عش البجيمة، أي يؾجج

( التي 8208)سسؾر: دراسة مع الجراسة ىحه وتتفق نتائج االترال كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ.
أعيخت أن استخجام السخاجعة االلكتخونية في مخحمة استكسال السخاجعة و اصجار تقخيخ السخاجعة يؤدي إلى 

 ؾدة خجمة السخاجعة.تحديؽ ج
 ( لمفرضية الفرعية الخامدةT( نتائج اختبار )11ججول )

 مدتؾى الجاللة الججولية  T السحدؾبة T االنحخاف السعيارى  الستؾسط الحدابي
4.39 0.1374 55.382 2.92 0.000 
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دور ميؼ ذو داللة  يؾجج ونغخًا لقبؾل الفخضيات الفخعية جسيعيا فإن الفخضية الخئيدية الثانية تقبل، ومفادىا "ال  
 سؤسداتكفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ في ال في رفع (لتكشؾلؾجيا السعمؾمات α ≤ 0.05) احرائية عشج مدتؾى 

  ؛Lenz:201)لجراسات الدابقة مثل مع نتائج ا الجراسة ىحه الحكؾمية الميبية". وتتفق نتائج

Fasilat & Hassan:2015 :)ختبظة التي تخى أن فعالية وعيفة السخاجعة الجاخمية م( 8225؛  الحنيبات)ب
تكشؾلؾجيا  استخجامأن و  ،الجاخمية السخاجعة لسؾعفي السيشي والتأىيل التكشؾلؾجي بعجد مؽ العؾامل مثل التأىيل

ويسكؽ القؾل أن استخجام ة عسمية السخاجعة. كفاء سيداىؼ في تحديؽفي مجاالت السخاجعة السختمفة  السعمؾمات
عسل السخاجعيؽ الجاخمييؽ إذا استغمت بذكل جيج، بحيث تكشؾلؾجيا السعمؾمات لو عجة مدايا تؤثخ عمى كفاءة 

 مداعجتيؼ في أداء مياميؼ بكفاءة وفاعمية عالية.  لىتؤدي إ
 والتهصيات: النتائج  -9

 النتائج: 9-1   
الحكؾمية الميبية لتكشؾلؾجيا سؤسدات معخفة مجي استخجام دوائخ السخاجعة الجاخمية بال ىىجفت ىحه الجراسة إل    

ذلػ فإن الجانب الحيؾي في ىحه الجراسة تسثل في معخفة الجور الحي  ىفي أداء أعساليا، باإلضافة إل السعمؾمات
 بخنامج)االستقاللية، و  تمعبو تكشؾلؾجيا السعمؾمات في رفع كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ مؽ خالل االبعاد التالية

 يؽ مؽ مؽ تحميل ومشاقذة نتائج الجراسة ما يمي:. وتب(السيسات، واالحتخاف السيشي، التكمفة و الؾقت، واالترال
تدتخجم الحكؾمية الميبية  سؤسداتدوائخ السخاجعة الجاخمية باليؾجج اتفاق بيؽ أفخاد العيشة عمى أن  -0

أن السؤسدات الحكؾمية الميبية تجرك أىسية  تكشؾلؾجيا السعمؾمات في تشفيح أعساليا، وىحا مؤشخ ايجابي إلى
 تكشؾلؾجيا السعمؾمات في تحديؽ جؾدة الخجمات واالرتقاء بسدتؾيات عالية لمتذغيل.  

كفاءة  في رفع (لتكشؾلؾجيا السعمؾماتα ≤ 0.05) دور ميؼ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى  يؾجج -8
اإلشارة إلى أن أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ تتأثخ ، مع الحكؾمية الميبية سؤسداتالسخاجعيؽ الجاخمييؽ في ال

  .بتكشؾلؾجيا السعمؾمات بسدتؾيات مختمفة

  .في التأثيخ عمى االستقاللية كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ دور تكشؾلؾجيا السعمؾماتل أن -5
بعاد كفاءة السخاجعيؽ السيسات كبعج مؽ أ بخنامجفي التأثيخ عمى  دور كشؾلؾجيا السعمؾماتلت أن -8

  الجاخمييؽ.

كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ  االحتخاف السيشيفي التأثيخ عمى  لتكشؾلؾجيا السعمؾماتىشاك دور  -3
 الجاخمييؽ. 

في التأثيخ عمى التكمفة والؾقت كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ  ىشاك دور ميؼ لتكشؾلؾجيا السعمؾمات -6
 الجاخمييؽ. 

 كبعج مؽ أبعاد كفاءة السخاجعيؽ الجاخمييؽ. االترالفي التأثيخ عمى  دور السعمؾماتكشؾلؾجيا لت إن -1

 التهصيات: 9-2   
 بشاًء عمى ما تؼ التؾصل إليو مؽ نتائج تؾصي الباحثة بسا يمي:        
 السخاجعة الجاخمية وأنغسة مجاالت في وخاصة الحجيثة األنغسة ومالحقة التظؾرات مؾاكبة ضخورة .0

 . عمييا والعامميؽ القائسيؽ وتجريب الجاخمية الخقابة

ضخورة العسل عمى رفع كفاءة السخاجعة الجاخمية عؽ طخيق تظبيق األنغسة السحاسبية االلكتخونية في  .8
 جسيع السؤسدات الحكؾمية.

https://aip.scitation.org/author/A%2C+Sanusi+Fasilat
https://aip.scitation.org/author/A%2C+Sanusi+Fasilat
https://aip.scitation.org/author/A%2C+Sanusi+Fasilat
https://aip.scitation.org/author/Hassan%2C+Haslinda
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 تفعيميا بالسؤتسخات خالل مؽ وذلػ السخاجعة ميشة في السعمؾمات تكشؾلؾجيا أىسية إبخاز ضخورة .5

 التجريبية. والجورات والشجوات والسحاضخات
 مقترحات لبحهث مدتقبمية: -9-3

 الجراسة بزخورة قيام الباحثيؽ بسديج مؽ البحؾث والجراسات في ىحا السجال، مثل: تؾصي
 .أثخ استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى اجخاءات وسياسات السخاجعة الجاخمية 

 تظؾرات في تكشؾلؾجيا السعمؾمات.قياس قجرة أنغسة الخقابة الجاخمية عمى مؾاكبة ال 

 .العؾامل السحجدة لجؾدة وعيفة السخاجعة الجاخمية وأثخىا عمي جؾدة حؾكسة الذخكات 
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 المراجع: -11
 المراجع العربية: 11-1  
،  وتطبيق نظرية:الجولية المعايير ضهء في الحدابات تجقيق (،8202)أ(، ) القادر عبج عمي الحنيبات، .0

 .5ط. دار وائل لمشذخ(،)االردن: 

 التجقيق عسمية في تكشؾلؾجيا السعمؾمات استخجام وفاعمية "مجى (،8225) عمي عبجالقادر)ب(، الحنيات؛ .8

 .862- 253 ص ،2 عجد ، 30 رقؼ مجمج ،اإلدارية دراسات العمهم مجمة ،"األردن في
 الجاخمي التجقيق أجيدة فاعمية الجولية الجاخمي التجقيق معاييخ عل "في(، 8223) ياسيؽ، الخحاحمة، دمحم .5

 جمالسج ، جامعة آل البيت، االردن،األعمال إدارة في األردنية المجمةوالخاصة"،  الخسسية األردنية الجامعات في
 .12-33ص ، ص 1) ) العجد ،1
) االسكشجرية:  ،الجاخمية والمراجعة الرقابة (،8225) السالػ، عبج أحسج دمحم،؛ رزق  الدؾافيخي، فتحي .8

 والتؾزيع. لمشذخ الجامعية الجار
في  الجاخمي التجقيق فاعمية تعديد في السؤسدية الحاكسية أثخ "،(2008)  جسيل، الذخفاء، امجج .3
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the role of information technology in 

raising the efficiency of internal auditors in the Libyan government Institutions. To 

achieve the objectives of the study, a descriptive analytical approach was adopted. A 

total of 75 questionnaires were distributed to a sample of internal auditors in Libyan 

government Institutions, of which 51 were retrieved. The study employs central 

tendency measures (arithmetical averages, standard deviations) and one- sample – T. 

Test, to address the role of information technology in improving the efficiency of 

internal auditors in the Libyan government Institutions. 

The findings of the study reveal that information technology has an important role in 

raising the efficiency of internal auditors in the Libyan government Institutions, in 

terms of influencing the efficiency dimensions of (independence, Program Tasks, 

professionalism, cost, time and communication.                                               
Key words: Information technology- Internal audit system- Efficiency of Internal 

auditor - Libyan government Institutions . 


