المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثػرة التكشػلػجية (اقتراديات القخن الحادؼ والعذخيغ)

المهافق  9-7أكتهبر 2018
ICETR2018

"دراسة استطالعية من وجهة نظر مراجعي الحدابات بالمنطقة
الغربية في ليبيا"

د .امباركة سالم مفتاح العماري

قسم احملاسبة /كلية االقتصاد /جامعة سرت
embaraka.hassan@su.edu.ly

مقدمة:
يعتبخ استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في مجال مخاجعة الحدابات مغ القزايا السعاصخة التي جاءت مغ إدراك
مخاجعي الحدابات ألىسية ىحا االستخجام لسا يػفخه مغ مداعجة مخاجع الحدابات في اختيار عيشة السخاجعة
وإجخاء العسميات الحدابية لمحرػل عمى نتائج أدق وأسخع مسا يؤدؼ إلى زيادة مرجاقية نتائج عسمية السخاجعة
(.)Tittanan,2001
وحيث أن أساس وجػد ميشة السخاجعة واستسخارىا يتسثل في الثقة التي يزعيا مدتخجمػ السعمػمات السحاسبية
في كفاءتيا وفي رأؼ السخاجع ,ومغ ثع فانو يجب عمى مخاجع الحدابات العسل دائسا عمى تجعيع ىحه الثقة ,وإال
فقجت ميشة السخاجعة معشاىا وججواىا.
وبشاء عميو شيجت ميشة السخاجعة استجابة متدايجة لسػاكبة التصػرات في تكشػلػجيا السعمػمات ,ونتيجة لحلظ

ضيخ ما يعخف بالسخاجعة االلكتخونية ,وزاد االىتسام بيا خالل العقجيغ السشرخميغ حيث تع إصجار السعاييخ
السيشية التي تخشج مخاجعي الحدابات في ىحا السجال (الحنيبات .)2010 ,وقج أصبحت معطع الذخكات في
اآلونة األخيخة تدتخجم تكشػلػجيا السعمػمات واألنطسة السحػسبة في جسيع أنذصتيا مغ أجل مػاكبة متصمبات
العرخ ,وتصمب ذلظ أن تػاكب ميشة السخاجعة ىحه التصػرات بتصبيق السخاجعة االلكتخونية في جسيع مخاحل
عسمية السخاجعة.
مذكمة الدراسة:
أن تصبيق السخاجعة االلكتخونية في أداء عسمية السخاجعة يتصمب مغ مخاجعي الحدابات بحل الكفاءة و السيارة
مغ الشاحيتيغ العمسية و العسمية(دمحم ,)1999 ,بسا يتساشى مع متصمبات وبيئة التذغيل االلكتخوني لمعسميات

السحاسبية .وفي ضل انتذار استخجام التكشػلػجيا اإللكتخونية والبخامج التصبيقية السحػسبة ,والتصػر الكبيخ في
معطع القصاعات االقترادية السختمفة ,وما تختب عمى ذلظ مغ حاجة مخاجعي الحدابات إلى تقجيع خجماتيع

بأعمى مدتػػ مغ الجػدة ,جاءت الحاجة إلى ىحه الجراسة لإلجابة عغ التداؤل الخئيدي لمسذكمة وىػ :ما دور
السخاجعة االلكتخونية في زيادة ثقة مخاجع الحدابات إلبجاء رأيو الفشي السحايج حػل مجػ عجالة القػائع السالية و

تسثيميا لمسخكد السالي لمسشذأة الخاضعة لمسخاجعة ؟.
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إن ىحه السذكمة ىي السحفد الخئيدي ليحه الجراسة والتي تخكد عمي تصبيق السخاجعة االلكتخونية في عسمية

السخاجعة بسخاحميا السختمفة مغ تخصيط و تشفيح و إصجار تقخيخ السخاجعة ,و أثخىا عمى ثقة مخاجع الحدابات

في إبجاء رأيو الفشي السحايج في تقخيخه ,ودورىا في تزييق فجػة التػقعات في السخاجعة والتي تؤدؼ إلى تحديغ
جػدة خجمة السخاجعة والتي بجورىا تجعع الثقة في ميشة السخاجعة.
أهمية الدراسة:
تكتدب ميشة السخاجعة أىسية كبيخة في السجتسع بذكل عام لسا ليا مغ دور ىام في إضفاء الثقة والسرجاقية
والذفافية عمى السعمػمات السحاسبية .وتبخز أىسية ىحه الجراسة في تػضيح استخجام التكشػلػجيا اإللكتخونية في
عسمية السخاجعة ,مع محاولة تعسيق السعخفة في ىحا السجال ,وكحلظ معخفة مجػ استخجام ىحا األسمػب مغ قبل
مخاجعي الحدابات في بيئة السخاجعة الميبية .وتشبع أىسية ىحه الجراسة مغ أنيا تتشاول أحج السػضػعات الحجيثة

في السخاجعة ,مسا يذكل إضافة ججيجة لسيشة السخاجعة والستعمق بإمكانية استخجام تكشػلػجيا السعمػمات والتقشيات
اإللكتخونية الحجيثة في تحديغ جػدة عسمية السخاجعة.
ومغ ىشا جاءت أىسية ىحه الجراسة والتي تيجف إلى التعخف عمى دور السخاجعة االلكتخونية في إضفاء الثقة

والسرجاقية عمى أداء عسمية السخاجعة .ولتعديد ثقة مدتخجمي السعمػمات السحاسبية في أداء مخاجعي الحدابات
بذكل خاص وفي ميشة السخاجعة بذكل عام .ومغ ىحا السشصمق تكسغ أىسية ىحه الجراسة في أىسية السػضػع

الستعمق بجراسة أحج أىع السجاالت التي مغ شأنيا أن تداىع في رفع مدتػػ ميشة السخاجعة في البيئة الميبية.
أهداف الدراسة:
تيجف ىحه الجراسة إلى تحقيق األتي:
-

إلقاء الزػء عمى مفاىيع السخاجعة االلكتخونية في أداء عسمية السخاجعة.

-

معخفة إجخاءات وأساليب السخاجعة االلكتخونية.

-

بيان مقجرة السخاجعة االلكتخونية في زيادة الثقة لسخاجع الحدابات إلبجاء رأيو الفشي السحايج حػل مجػ
عجالة القػائع السالية لمسشذأة الخاضعة لمسخاجعة.

فرضيات الدراسة:
لتحقيق أىجاف الجراسة صيغت الفخضيات عمى الشحػ التالي:
الفخضية األولى" :تػجج اختالفات ذات داللة إحرائية (عشج مدتػػ الجاللة  )0.05في إجابات أفخاد العيشة عمى
إن السخاجعة االلكتخونية تديج مغ درجة الثقة لسخاجع الحدابات إلبجاء رأيو".
لفخضية الثانية" :تػجج اختالفات ذات داللة إحرائية (عشج مدتػػ الجاللة  )0.05في إجابات أفخاد العيشة عمى
إن السخاجعة االلكتخونية تديج مغ جػدة أداء عسمية السخاجعة".
حدود ونطاق الدراسة:
ىشاك بعس الحجود التي تست في إشارىا الجراسة وىي كالتالي:
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الحجود السكانية :اقترخت الجراسة عمى مكاتب السخاجعة الخاصة (مكاتب السحاسبة والسخاجعة) في
السشصقة الغخبية بميبيا الػاقعة في مجيشتي سخت ومرخاتة.

-

الحجود الدمانية :تع إجخاء الجراسة السيجانية (تػزيع استسارة االستبيان) عمى مخاجعي الحدابات خالل

-

الحجود البذخية :اقترخت ىحه الجراسة عمى استصالع وجيات نطخ مخاجعي الحدابات مداولي السيشة

-

الحجود العمسية :اقترخت عمى دراسة السخاجعة االلكتخونية وأزمة الثقة في ميشة السخاجعة ,دون التصخق

-

شيخؼ مايػ ويػنيػ 2018م.

في السشصقة الغخبية بميبيا ,مغ دون وجية نطخ مدتخجمي السعمػمات السحاسبية.

إلى فجػة الثقة وتزييقيا ,إال بالقجر اليديخ الحؼ يخجم أىجاف الجراسة وأغخاضيا.
الحجود السػضػعية :تتحجد نتائج ىحه الجراسة مغ خالل إجابات أفخاد العيشة عمى استسارة االستبيان
السعجة ليحا الغخض.

منهجية الدراسة:
تع استخجم السشيج الػصفي التحميمي في إجخاء الجراسة ,وذلظ لكػنو السشيج السشاسب لسثل ىحا الشػع مغ
الجراسات حيث أن ىحا السشيج مغ أكثخ السشاىج السدتخجمة في دراسة الطػاىخ االجتساعية واإلندانية .ومغ
أجل تحقيق أىجاف الجراسة واختبار فخضياتيا ,تع االعتساد عمى السرادر التالية:
السرادر الثانػية :وىي مرادر السعمػمات السكتػبة مثل :الكتب والجوريات والسجالت العمسية والجراسات الدابقة

حيث تع استعخاض أدبيات السخاجعة الستعمقة بسػضػع الجراسة.

السرادر األولية :تع ترسيع استسارة استبيان احتػت عمى مجسػعة مغ األسئمة وزعت عمى عيشة الجراسة.
صدق وثبات األداة:
لمتأكج مغ صجق أداة االستبيان و مجػ صالحيتيا لمقياس تع عخضيا في صػرتيا األولية عمى عجد مغ أعزاء
ىيئة التجريذ بقدع السحاسبة في جامعة سخت ,وذلظ بيجف تقييسيا مغ حيث وضػح األسئمة ,وقابميتيا لمفيع,
وارتباشيا بسذكمة الجراسة .وقج اجسع اغمبيع عمى صالحية األداة وذلظ بعج األخح باقتخاحاتيع و تػصياتيع في

تعجيل بعس الفقخات.
الدراسات الدابقة:

مغ أبخز الجراسات التي تشاولت مػضػع تكشػلػجيا السعمػمات في مخاجعة الحدابات ما يمي:
 -1دراسة (حبذي  :)2016,بعشػان" أثخ تكشػلػجيا السعمػمات عمى السخاجعة الخارجية" ,ىجفت إلى دراسة
السخاجعة اإللكتخونية لمسعمػمات السحاسبية ,وبيان إجخاءاتيا وأساليبيا والسخاشخ الشاجسة عشيا واقتخاح
الػسائل السشاسبة لمتقميل أو الحج مغ السخاشخ .وتسثمت أىسية الجراسة في إبخاز أثخ تكشػلػجيا
السعمػمات عمى عسمية السخاجعة الخارجية ,لتخشيج اتخاذ الق اخرات وضسان التشافدية واالستس اخرية

لمسشذأة ,ودعع أداء مخاجع الحدابات وتحديشو ,وتػضيح مجػ فاعمية تكشػلػجيا السعمػمات في
الحرػل عمى أدلة كفاية ومالئسة لعسمية السخاجعة ,وتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا أن
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استخجام تكشػلػجيا السعمػمات أدػ إلى تحديغ إجخاءات وأساليب عسمية السخاجعة الخارجية ,وأثخت
عمى سخعة ودقة تشفيح العسمية مع تقميل الجيج والتكمفة السختبصة بيا ,ولكشيا لع تؤثخ عمى أىجاف

السخاجعة مع ضخورة تقييع اإلجخاءات الخقابية بذكل دورؼ.
 -2دراسة (زقػت :)2016 ,بعشػان"مجػ فاعمية استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية التجقيق

وأثخه

في تحديغ جػدة خجمة التجقيق في قصاع غدة" ,ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى مجػ فاعمية استخجام

تكشػلػجيا السعمػمات في تحديغ جػدة عسمية السخاجعة ,وتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج مشيا أىسية

استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في مخحمة التخصيط ومخحمة تشفيح اختبارات الخقابة واالختبارات األساسية
لمعسميات ,مغ خالل فيع بيئة الخقابة الجاخمية  ,باإلضافة إلى قجرتيا عمى تقييع نتائج أعسال السخاجعة
بذكل أكثخ جػدة وأكثخ مرجاقية ,مسا يداىع في تحديغ جػدة عسمية السخاجعة ,الجور السيع الحؼ
تمعبو تكشػلػجيا السعمػمات في مخحمة تشفيح إجخاءات السخاجعة التحميمية واالختبارات التفريمية

لألرصجة ,وذلظ مغ خالل السداعجة في تقييع قجرة السشذأة عمى االستسخار ومقارنة الشتائج الفعمية مع

ما ىػ مخصط لتحجيج االنحخافات الجػىخية.
 -3دراسة (شو :)2015 ,بعشػان "تخصيط وتشفيح السخاجعة الخارجية في ضل الشطع السحاسبية
االلكتخونية" ,ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى كيفية تخصيط وتشفيح عسمية السخاجعة في ضل الشطع

السحاسبية اإللكتخونية ,الػاقع والتحجيات التي تػاجو السيشة في ضل استخجام الشطع السحاسبية

اإللكتخونية في الدػدان .وتع جسع البيانات عغ شخيق استسارة االستبيان وتسثل مجتسع الجراسة في
مخاجعي الحدابات بػالية الخخشػم مغ خالل عيشة عذػائية بديصة مغ مجتسع الجراسة .وأوصت
الجراسة بزخورة تحجيج الجقة في الشطع السحاسبية اإللكتخونية ,ضخورة التأىيل العمسي والعسمي لمسخاجع
في مجال الشطع السحاسبية اإللكتخونية ,ضخورة التدام السخاجع بسعاييخ العسل السيجاني في ضل الشطع
السحاسبية اإللكتخونية.

 -4دراسة (الذشصي: )2011,بعشػان "دور تكشػلػجيا معمػمات في تصػيخ ميشة تجقيق الحدابات ,دراسة
تصبيقية عمى مكاتب التجقيق في السسمكة األردنية الياشسية" ,ىجفت الجراسة إلى بيان أىسية استخجام
تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية السخاجعة واألثخ والتغيخات الستختبة عمى استخجام تكشػلػجيا السعمػمات
في عسمية السخاجعة ومعخفة مجػ تصبيق السخاجعة اإللكتخونية .وتػصمت الجراسة إلى أن تكشػلػجيا

معمػمات ساىست في تصػيخ ميشة السخاجعة الخارجية ووجػد بعس السذاكل والسعػقات جخاء استخجام
تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية السخاجعة .وأوصت الجراسة بزخورة إبخاز أىسية تكشػلػجيا السعمػمات
في ميشة السخاجعة ومػاكبة تصػرات ومالحقة األنطسة الحجيثة وخاصة في مجال السخاجعة.
 -5دراسة (السػسػؼ :)2009,بعشػان"مجػ كفاءة وفعالية أساليب التجقيق الخارجي في ضل التذغيل
االلكتخوني لشطع السعمػمات السحاسبية " ,ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى أثار التحػل إلى التذغيل
اإللكتخوني ,عمى نطع السعمػمات السحاسبية وعمى ميشة السخاجعة ,ودراسة وتحميل أساليب السخاجعة
الخارجية في ضل التذغيل اإللكتخوني لشطع السعمػمات السحاسبية .وتسثمت أىسية الجراسة في جانبيغ
ىسا جانب عمسي أكاديسي لبيان األساليب والتقشيات الحجيثة السدتخجمة في مجال السخاجعة الخارجية
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في ضل التصػرات التكشػلػجية وكيفية انعكاس استخجام ىحه األساليب ,وجانب عمسي ميجاني لبيان
مجػ كفاءة وفعالية أساليب السخاجعة التقميجية في ضل التذغيل اإللكتخوني لشطع السعمػمات السحاسبية.
ووصمت الجراسة إلى األىسية الكبيخة لمسخاجعة االلكتخونية ,وعجم وجػد اختالفات جػىخية بيغ إجخاءات
السخاجعة قي الشطع اليجوية والسخاجعة اإللكتخونية.
 -6دراسة (دمحم :) 2007 ,بعشػان" السخاجعة االلكتخونية وأثخىا في كفاءة أداء عسمية السخاجعة" ,ىجفت

الجراسة إلى االستفادة مغ السخاجعة اإللكتخونية في أعسال السخاجعة ,وبيان إجخاءات وأساليب السخاجعة

اإللكتخونية لمسعمػمات السحاسبية ,واختبار مجػ كفاءة الػسائل التقشية اإللكتخونية لمسخاجعة ومقارنتيا

مع الػسائل التقميجية لمسخاجعة ,وبيان مقجرة السخاجعة اإللكتخونية في زيادة الثقة لمسخاجع إلبجاء رأيو
الفشي السحايج حػل مجػ صحة وصجق القػائع السالية ,وتػصمت الجراسة إلى أن استخجام الحاسػب
في مجال السخاجعة في الدػدان يحتاج إلى بيئة تجريبية متخررة ويديج مغ درجة الثقة والحيادية

والسػضػعية في الحرػل عمى السعمػمات وبالتالي صحة عسمية السخاجعة .وأوصت الجراسة بإقامة

دورات تجريب وتأىيل مدتسخة لمسخاجع عمى السعالجة اآللية خالل فتخات زمشية معيشة لتسكيغ السخاجع
مغ متابعة التصػرات الحاصمة في مجال السخاجعة االلكتخونية وبالتالي االستفادة مشيا في تدييل
عسمية السخاجعة والخقابة عمييا وتصػيخ إجخاءات وأساليب السخاجعة في ضل السعالجة االلكتخونية
لمسعمػمات.
 -7دراسة )خجاش  ,وصيام  :)2003 ,بعشػان"مجػ تقبل مجققي الحدابات الستخجام تكشػلػجيا السعمػمات
في التجقيق" ,ىجفت الجراسة إلى قياس مجػ إدراك مخاجعي الحدابات ألىسية استخجام تكشػلػجيا
السعمػمات في عسمية السخاجعة ,والسعػقات التي تحج مغ ىحا االستخجام .وتػصمت الجراسة إلى أن

مخاجعي الحدابات يجركػن أىسية استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية السخاجعة ,ولجييع قشاعة

كبيخة بيحه األىسية ,إال أن الػاقع العسمي يذيخ إلى قمة استخجام وسائل تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية
السخاجعة بذكل كبيخ ,بدبب وجػد بعس السحجدات مثل ارتفاع تكاليف استخجام تكشػلػجيا السعمػمات
وانخفاض خبخة مخاجعي الحدابات في مجال استخجام تكشػلػجيا السعمػمات.

 -8دراسة ( :)Tittanan, 2001بعشػان "دور استخجام الخجمات الجاعسة في التجقيق الحجيث" اليجف
الخئيدي لمجراسة ىػ بيان أىسية تػضيف تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية السخاجعة,حيث ركدت عمى
الخجمات الجاعسة  Support Servicesالتي تحتاج إلييا عسمية تػضيف تكشػلػجيا السعمػمات في
مخاجعة الحدابات ,مثل أىسية التجريب عمى استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في عسميات السخاجعة,
وضخورة وجػد شبكات الكتخونية وأقدام فشية مداعجة لمسخاجعيغ ,وخمرت الجراسة إلى أن التخكيد

عمى عشرخؼ التعميع والتجريب يجعل مغ عسمية تػضيف تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية السخاجعة ذات

إنتاجية أكبخ.

التعميق عمى الدراسات الدابقة:
تعتبخ الجراسة الحالية مكسمة لمجراسات الدابقة ,وخرػصا تمظ الجراسات التي تشاولت مػضػع استخجام
تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية السخاجعة .حيث تػصمت بعس الجراسات إلى أن تصبيق السخاجعة االلكتخونية
يؤدؼ إلى زيادة فاعمية مخحمة التخصيط وتحديغ قيام مخاجع الحدابات باإلجخاءات التحميمية ,كسا يخفع مغ جػدة
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أداء عسمية السخاجعة وتػثيقيا .وكذفت دراسات أخخػ عغ أن ىشاك دور ميع الستخجام نطع السعمػمات

السحاسبية السحػسبة عمى كفاءة وفاعمية عسمية السخاجعة ,كسا يعج استخجاميا مغ الػسائل األساسية التي تداعج

عمى رفع مدتػػ كفاءة وفاعمية ميشة السخاجعة ,وتداعج مخاجع الحدابات في أداء عسمية السخاجعة بصخيقة
أفزل ,كسا أن ليا دور ميع في رفع مدتػػ ميشة السخاجعة.

اتفقت الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في السشيجية السدتخجمة ,فقج استخجمت السشيج الػصفي التحميمي

باالعتساد عمى أداة الجراسة (استسارة االستبيان) ,وكسا أكجت عمى أىسية استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في
عسمية السخاجعة بالخغع مغ اختالف الطخوف الدمانية والسكانية ومدتػػ التصػر التكشػلػجي .وأىع ما يسيد

الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة ىػ مزسػن الجراسة ومتغيخاتيا ,والعيشة التي تشاولتيا الجراسة فقج اشتسمت
عمى مجسػعة مغ مخاجعي الحدابات السداوليغ لمسيشة مغ خالل مكاتب خاصة في بيئة السخاجعة الميبية ,وكحلظ
أسمػب تحميل البيانات ,واإلشار العام لمجراسة حيث تع االستفادة مغ الجراسات الدابقة في صياغتو.
أوال :الدراسة النظرية :و تذتسل عمى األتي:
 -1مفههم المراجعة االلكترونية:
أن التصػرات التي حجثت في التكشػلػجيا وضعت ميشة السخاجعة في تحجؼ لتصػيخ أساليبيا و أدواتيا ,وفي
تقجيع خجمة السخاجعة بكفاءة وفعالية ,لحا ضيخ ما يعخف بالسخاجعة اإللكتخونية ,أو مخاجعة األنطسة

السحػسبة

 Computerized Auditingأو E-Auditingأو  Audit Automationوىحا سيداعج مخاجع

الحدابات في التغمب عمى بعس جػانب القرػر البذخؼ عشج اعتساده عمى تقجيخه وحكسو الذخري في بعس

الحاالت (.)Ashton & Willingham, 1998
لقج تعجدت مفاىيع و تعخيفات السخاجعة االلكتخونية ,ومشيا ما يمي:
السخاجعة اإللكتخونية ىي" :عسمية تصبيق أؼ نػع مغ األنطسة باستخجام تكشػلػجيا السعمػمات لسداعجة السجقق
في التخصيط والخقابة وتػثيق أعسال التجقيق" ).(Williamson, 1994,p32
كسا عخفت بأنيا" :عسمية جسع وتقييع أدلة لتحجيج ما إذا كان استخجام نطام الحاسػب يداىع في حساية أصػل
السؤسدة ,ويؤكج سالمة بياناتيا ,ويحقق أىجافيا بفعالية ,ويدتخجم مػاردىا بكفاءة" (شعبان ,2011 ,ص.)175
وعخفت عمى إنيا" :عسمية مشطسة ومػضػعية لمحرػل عمى أدلة اإلثبات الػرقية واإللكتخونية ,الخاصة بسداعع

اإلدارة وتقييسيا تقييسا مػضػعيا ,كسا في تقييع كل مغ الخقابة الجاخمية والبيانات وأمغ السعمػمات في جسيع
مخاحل نطام السعمػمات السحاسبي اإللكتخوني ,مغ مجخالت وتذغيل ومخخجات و تتسذي ىحه السداعع مع
السعاييخ السحجدة وتػصيل الشتائج إلى السدتخجميغ الحيغ ييسيع األمخ" (الديغ ,2009 ,ص.)4

و عخفت بأنيا" :عسمية تجسيع وتقػيع األدلة ,لتحجيج مجػ كػن نطام الكسبيػتخ قج تع ترسيسو ليحتفع بالبيانات

متكاممة ,ويحسي األصػل ,ويدسح بتحقيق األىجاف التشطيسية واستخجام السػارد بفعالية" ( السػسػؼ,2009 ,
ص.)114
كسا عخفت عمى إنيا " :ىي عسمية جسع وتقييع لتحجيج ما إذا كان استخجام الكسبيػتخ ,يداىع في حساية أصػل
السشذأة ,ويؤيج سالمة بياناتيا ,ويحقق أىجافيا بفعالية ,ويدتخجم مػاردىا بكفاءة"( سخدوك ,2004 ,ص.) 65
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ومسا سبق يسكششا تعخيف السخاجعة االلكتخونية بأنيا "استخجام تكشػلػجيا السعمػمات مغ قبل مخاجع الحدابات
لسداعجتو في أداء عسمية السخاجعة في جسيع مخاحميا".
ومغ خالل التعخيفات الدابقة الحكخ لمسخاجعة االلكتخونية ,يتزح أن أىجاف السخاجعة ىي نفديا حتى في ضل
استخجام الحاسػب مغ حيث إبجاء الخأؼ و خجمة اإلدارة .وبالخغع مغ أن السعالجة االلكتخونية لمبيانات تختمف
عغ السعالجة اليجوية إال إن أىجاف السخاجعة ىي نفديا في كمتا الحالتيغ ,ولكغ أساليب وإجخاءات السخاجعة

االلكتخونية تحتاج إلى تعجيالت لتحقيق أىجافيا .فعشج استخجام السخاجعة االلكتخونية يجب أن يخكد مخاجع
الحدابات عمى فحز وتقييع نطام الخقابة الجاخمية والتي عمى أساسيا يتع نصاق مخاجعتو التي تذسل العشاصخ
التالية:
فحز ومخاجعة نطام إدخال البيانات لمحاسب اآللي؛
فحز ومخاجعة إعجاد البيانات بالحاسػب؛
فحز ومخاجعة الشتائج.
 -2أهداف المراجعة االلكترونية:
تداىع السخاجعة االلكتخونية في تحقيق األىجاف التالية (بخزان: ) 2015 ,
 -1االقتراد :ىجف مخاجع الحدابات مغ استخجام السخاجعة االلكتخونية ,ىػ لخجمة السشذأة محل
السخاجعة وذلظ بتػفيخ البيانات والسعمػمات السصمػبة في الػقت السشاسب ,وبأقل التكاليف مسا يعػد

بالسشفعة عمى السشذأة محل السخاجعة.

 -2الفعالية :أؼ أن ىجف السخاجع ىػ فحز فعالية األدوات الخقابية ,لمتأكج مغ كفاءة نطام الخقابة
الجاخمية في جسيع األنذصة اإلدارية والسالية والتذغيمية.
 -3الكفاية :أؼ أنو يجب عمى السخاجع التحقق مغ استخجام الحاسػب ,لتمبية الستصمبات األكثخ أىسية
بالشدبة لمسشذأة بحدب مفيػم األىسية الشدبية.

 -4الحساية :بسعشى أن يتأكج مخاجع الحدابات مغ حساية الشطام ,مغ مختمف السخاشخ السخافقة
الستخجامو ,ومغ أىسيا انييار الشطام وفقجان البيانات السخدنة عمى األقخاص الحاسبية  ,ومذكالت
الفيخوسات وسخقة البيانات أو التخخيب الستعسج ,الحؼ قج تتعخض لو الشطع لتغصية السخالفات التي قج
يختكبيا بعس العامميغ.
 -3مداخل المراجعة االلكترونية:
تػجج ثالثة مجاخل لمسخاجعة االلكتخونية وىي كاألتي )) (Arens, 2006الحنيبات( ,( 2006,الحجاد,)2010,

( لصفي:)2010,

السخاجعة حػل الحاسػب :ويقػم مخاجع الحدابات وفقا ليحا السجخل بعسميات الفحز والسخاجعة ,متجاىال وجػد

الحاسػب ,لحلظ لغ يقػم مخاجع الحدابات بإجخاء أية اختبارات لمخقابة الخاصة بالشطام االلكتخوني ,كخقابة

السجخالت أو السخخجات ورقابة التذغيل.
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السخاجعة خالل الحاسػب :ويتع فحز واختبار أنطسة الخقابة الجاخمية وفقا ليحا السجخل ,في الشقاط الخقابية

االلكتخونية لمسجخالت والشقاط الخقابية عمى معالجة البيانات ,والتحقق مغ صحة أدائيا محاسبيا .وىشاك عجة

شخق يسكغ استخجاميا وفقا ليحا السجخل وىي :شخيقة اختبار العسميات الكتخونيا ,شخيقة بخامج الخقابة ,شخيق
بخامج السخاجعة العامة.
السخاجعة باستخجام الحاسػب :مغ أىع األسباب الستخجام ىحا السجخل ,ىػ التصػر السدتسخ في نطع السعمػمات

السحاسبية االلكتخونية ,حيث أصبح استخجام الحاسػب الػسيمة الػحيجة في الػقت الحاضخ لسخاجعة ىحه الشطع,

وكحلظ لتػفيخ الػقت السدتغخق في أداء عسمية السخاجعة.
 -4المعايير المهنية التقنية:

ىشاك العجيج مغ السعاييخ السيشية الجولية السختبصة باستخجام التكشػلػجيا في السخاجعة ,والسعيج األمخيكي والكشجؼ
وضع السعاييخ السشاسبة إلضفاء الثقة عمى نطام السعمػمات االلكتخوني ,وذلظ مغ خالل العسل عمى تخفيس
مخاشخ السخاجعة وتكاليف الخقابة الستعمقة بيا ,حيث يقػم مخاجع الحدابات بإصجار تقخيخه بعج فحز إجخاءات
الخقابة عمى الشطام االلكتخوني ,ليزفي الثقة عمى نطام السعمػمات االلكتخوني واالعتساد عميو .وأن أداء عسمية

السخاجعة االلكتخونية يتصمب معخفة معسقة بتقشية السعمػمات ,وأدوات لجعع السخاجعة االلكتخونية عمى نصاق واسع

(دىسر و ابػزر( , )2004 ,لصفي.)2005,
ومغ أىع السعاييخ التقشية التي أصجرتيا السشطسات السيشية الجولية لمتقميل مغ فجػة األداء في السخاجعة
االلكتخونية ما يمي (البكػع:)2006 ,
معيار رقع  401الرادر عغ  IFACبعشػان "السخاجعة في بيئة أنطسة معمػمات تدتعسل الحاسػب" ,يتعمق ىحا
السعيار بالسيارات السصمػبة مغ مخاجع الحدابات عشج تشفيحه لسيامو في بيئة الحاسػب ,مغ تخصيط وتشفيحه
العسل ,واإلشخاف عميو ومخاعاتيا عشج ترسيع إجخاءات الخقابة , .وتقجيخ السخاشخ الستػقعة في بيئة الحاسػب
البيان رقع  1001الرادر عغ  IAPSCبعشػان "بيئة أنطسة معمػمات تدتعسل الحاسػب الذخري السدتقل".
البيان رقع  1002بعشػان "بيئة أنطسة معمػمات تدتعسل الحاسػب – أنطسة الحاسػب السباشخ" .
البيان رقع  1003بعشػان "بيئة أنطسة معمػمات تدتعسل الحاسػب – أنطسة قاعجة البيانات".
البيان رقع  1008بعشػان "تقجيخ مخاشخ الخقابة الجاخمية -خػاص واعتبارات ألنطسة تدتعسل الحاسػب".
البيان رقع  1009بعشػان "شخق التجقيق بسداعجة الحاسػب".
البيان رقع  1013بعشػان "التجارة اإللكتخونية األثخ في تجقيق القػائع السالية".
ولكي يؤكج مخاجع الحدابات عمى إن نطام السشذأة الخاضعة لمسخاجعة االلكتخونية تستمظ نطام يتدع
بالسرجاقية ,فانو يقػم بتقييسو في ضػء أربع مبادغ أساسية ,وىي كالتالي (لصفي ,أ :)2010
اإلتاحة :وىحا السبجأ يجرس ما إذا كان الشطام متاحا لالستخجام عشج أزمشة محجدة.
األمغ :وىحا السبجأ يجرس ما إذا كان الشطام تع حسايتو في مػاجية الػصػل غيخ السرخح بو.
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الدالمة :ويخكد ىحا السبجأ عمى ما إذا كان الشطام يقػم بتذغيل نقط بيانات مخخز بيا ,وبذكل كامل و بجقة
وفي تػقيت مالئع.
إمكانية االحتفاظ :ويخكد ىحا السبجأ عمى ما إذا كان الشطام يسكغ تحجيثو ,عشجما يكػن ذلظ مصمػبا بصخيقة
معيشة مغ شأنيا االستسخار في تػفيخ إتاحة الشطام وتأميشو وسالمتو.
العشاصخ الػاجب مخاعاتيا عشج تشفيح عسمية السخاجعة اإللكتخونية تتسثل في األتي (القباني,2008 ,ص:)226
-

تحجيج أىجاف عسمية مخاجعة نطع التذغيل االلكتخوني والعػامل الػاجب تقديسيا؛

-

تحجيج العشاصخ األساسية التي تؤدؼ األنذصة األساسية في كل نطام جدئي؛

-

تقييع درجة الثقة في كل جدء؛

-

تحجيج الثقة في كل نطام جدئي التشفيح عمى كل مدتػػ لمشطع الجدئية.

ثانيا :الدراسة الميدانية:
مغ أجل تحقيق أىجاف الجراسة ,تع تجسيع البيانات الالزمة الستعمقة بسػضػع الجراسة مغ خالل استسارة
االستبيان التي وزعت عمى عيشة الجراسة.
 -1مجتمع و عينة الدراسة:
تكػن مجتسع الجراسة مغ مخاجعي الحدابات (السخاجع الخارجي) ,مداولي السيشة مغ خالل مكاتب السخاجعة
الخاصة (مكاتب السحاسبة و السخاجعة) في السشصقة الغخبية بميبيا ,ومسغ يصبقػن السخاجعة االلكتخونية .أما عيشة

الجراسة اعتسجت مغ مجتسع الجراسة وذلظ لمحرػل عمى البيانات السصمػبة ,وتع اختيارىا مغ مجتسع الجراسة
حيث اقترخت عيشة الجراسة عمى مخاجعي الحدابات الحيغ أمكغ تحجيج عشاويشيع ,واالترال بيع ,والسػجػديغ

وقت أجخاء الجراسة في كل مغ مجيشتي سخت ومرخاتة .حيث تع تػزيع ( )35استسارة استبيان في شكميا الشيائية
عمى عيشة الجراسة ,استمع مشيا عجد ( )29استسارة استبيان صالحة لمتحميل ,وبحلظ تكػن ندبة الخدود حػالي

.%82.8
 -2تحميل البيانات واختبار الفرضيات:
تع استخجام البخنامج اإلحرائي لمعمػم االجتساعية ()SPSS

Statistical Package for Social

 Sciencesفي تحميل البيانات الستحرل عمييا مغ استسارات االستبيان ,وتع تصبيق معاممة الثبات لقياس
معامل االتداق الجاخمي لمسقياس عمى عيشة الجراسة عغ شخيق معادلة ألفا كخونباخ , Cronbach's Alpha

وقج أضيخت السعادلة قيسة معامل االرتباط لجسيع أبعاد القياس السدتخجمة في ىحه الجراسة وىػ ( ,)0.842وىحه
الشتيجة تعبخ عغ ثبات أداة القياس ,أؼ تعصي نفذ الشتيجة إذ تع استخجاميا عجة مخات تحت نفذ الطخوف.
وىحا يعشي أن أداة الجراسة تتستع بجرجة ثبات تدسح باستخجاميا بثقة.
تحميل البيانات عغ السذاركيغ:
تشاول الجدء األول مغ استسارة االستبيان بعس األسئمة التي تػضح خرائز السذاركيغ في الجراسة ,ويسكغ
إيزاح نتائج ىجه الخرائز مغ خالل التحميل التالي:
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جامعة سخت

 -1العمر:
الججول رقع ()1
يهضح تهزيع عينة الدراسة حدب العمر
العمر
يٍ ٔ 02أقم يٍ  52سُح
يٍ ٔ 56أقم يٍ 22سُح
يٍ ٔ 26أقم يٍ  22سُح
يٍ  26سُح فأكثش
انًجًٕع

النسبت المئويت
%3.4
% 10.4
%44.8
%41.4
%022

العذد
1
3
13
12
02

يتزح مغ الججول رقع ( )1أن أغمب أفخاد عيشة الجراسة تديج أعسارىع عغ  46سشة ,وىحا يجل عمى أن غالبيتيع
مسغ لجييع سشػات خبخة كافية في مسارسة ميشة السخاجعة.
 -2المؤهل العممي:
الجدول رقم ( ) 2
يهضح تهزيع عينة الدراسة حدب المؤهل العممي
العذد
5
7
13
4
02

المؤهل العلمي
دكتٕساِ
ياجستٍش
تكانٕسٌٕط
دتهٕو
انًجًٕع

النسبت المئويت
% 0.75
%0270
%2272
%0572
%022

يتزح مغ الججول رقع ( )2أن معطع مخاجعي الحدابات السذاركيغ في الجراسة تقخيبا بشدبة  % 86.2ال يقل

مدتػاىع العمسي عغ السؤىل السشرػص عميو في قانػن مداولة السيشة رقع ( )116لدشة 1973م و السصبق
حاليا ,بل إن  % 41.4مغ إجسالي مخاجعي الحدابات السذاركيغ بالجراسة يحسمػن مؤىالت عمسية أعمى مغ
الحج األدنى الحؼ نز عميو القانػن السحكػر ,وىحا يعتبخ مؤشخ جيجا يخفع مغ مدتػؼ ميشة السخاجعة في ليبيا.
 -3سنهات الخبرة:
الجدول رقم ( ) 3
يهضح تهزيع عينة الدراسة حدب الخبرة العممية
سنواث الخبرة
يٍ ٔ 5أقم يٍ  2سُٕاخ
يٍ  2سُٕاخ ٔأقم يٍ  02سُٕاخ
يٍ  02سُٕاخ ٔأقم يٍ  02سُح
يٍ  02سُح ٔأقم يٍ  02سُح
يٍ  02سُح فأكثش
انًجًٕع

العذد
0
2
6
00
.
02

النسبت المئويت
%572
%0572
%027.
% 5.72
%0270
%022

يتبيغ مغ الججول رقع ( )3إن ما ندبتو  % 37.9مغ إجسالي مخاجعي الحدابات السذاركيغ بالجراسة تستج

خبختيع ألكثخ مغ 15سشة ,وندبة  % 20.7تتخاوح خبختيع ما بيغ  10إلى  15سشة ,وأن  % 24.1مغ
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إجسالي مخاجعي الحدابات السذاركيغ في الجراسة تديج خبختيع عمى  20سشة ,وىحا يعشي أن السداوليغ لسيشة

السخاجعة في ليبيا يتستعػن بخبخة كافية في مجال السخاجعة ,وىحا مغ األمػر السيسة ,والتي تعتبخ ضاىخة حدشة
لمسيشة في ليبيا ,وىحا ما يعصي أىسية آلرائيع كػنيا تحسل قجر مغ الػاقعية.
تشاول الجدء الثاني مغ استسارة االستبيان تحميال وصفيا لمبيانات الػاردة فيو ,وشمب مغ السذاركيغ اإلجابة عمي

كل سؤال ,وفقا لسقياس ليكخت ( (Likertالخساسي ,إلعصاء السذارك حخية أكثخ في اإلجابة .وفيسا يمي عخض
ومشاقذة نتائج الفخضية األولى:
الفخضية الرفخية " :H0ال تػجج داللة إحرائية معشػية في إجابات أفخاد العيشة عمى إن السخاجعة االلكتخونية ال
تديج مغ درجة الثقة لسخاجع الحدابات إلبجاء رأيو".
والختبار الفخضية برػرة إجسالية لجسيع عبارات الفخضية األولى ,تع تمخيز ندب اإلجابات الكمية لجسيع أفخاد
عيشة الجراسة عمى العبارات الخاصة بالفخضية األولى ,كسا ىػ مػضح في الججول رقع (.)4
الجدول رقم ()4

يهضح تمخيص ندب اإلجابات الكمية لجميع أفراد عينة الدراسة المتعمقة بالفرضية األولى
اإلجببت
أٔافق تشذج
أٔافق
يحاٌذ
غٍش يٕافق
غٍش يٕافق تشذج
انًجًٕع

العذد
66
062
2.
00
022

النسبت
%0072
%267.
%0675
%270
%022

يتبيغ مغ الججول رقع ( )4أن ندبة  %79.5مغ عيشة الجراسة مػافقيغ عمى عبارات الفخضية األولى ,بيشسا
بمغت ندبة غيخ السػافقيغ عمى ذلظ  ,%4.2أما المحيغ لع يبجو إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع .%16.3

لحلظ تع حداب الستػسط الحدابي و االنحخاف السعيارؼ إلجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى كل عبارة مغ العبارات
الستعمقة بالفخضية األولى لسعخفة اتجاه آرائيع ,فكانت الشتائج كسا في الججول رقع ( )5التالي:
الجدول رقم ()5

يهضح التحميالت المتعمقة بالفرضية األولى
انٕسظ انحساتً
انؼثاسج
يشاجغ انحساتاخ يؤْم ػهًٍا ٔػًهٍا فً يجال َظى انًؼهٕياخ 5722
انًحاسثٍح االنكتشٍَٔح يًا ًٌكُّ يٍ أداء ػًهٍح انًشاجؼح االنكتشٍَٔح
تكفاءج7
تقشٌش انًشاجغ فً ظم انًشاجؼح االنكتشٍَٔح ٌكٌٕ أكثش كفاءج يٍ 2702
تقشٌش انًشاجغ فً ظم انًشاجؼح انتقهٍذٌح7
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تؤثش اٌجاتً فً سشػح ٔدقح إجشاءاخ انًشاجؼح 2752
ٔاتخار انقشاساخ7
تكهفح ػًهٍح انًشاجؼح االنكتشٍَٔح أقم يٍ تكهفح انًشاجؼح انؼادٌح 5725
(انتقهٍذٌح)7
2702
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تضٌذ يٍ سشػح ٔدقح أداء ػًهٍح انًشاجؼح7
5760
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تضٌذ يٍ سشػح ٔدقح أداء ػًهٍح انًشاجؼح7
57.6
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تساػذ فً تقذٌش يخاطش ػًهٍح انًشاجؼح7
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تؼًم ػهى تحسٍٍ جٕدج اإلجشاءاخ انشقاتٍح ػهى 272.
انثشايج ٔانًهفاخ االنكتشٍَٔح نهًُشأج انخاضؼح نهًشاجؼح7
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07222
272..
27225
27622
27602
27.02
27200
27252
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جامعة سخت
27222
27225

2752
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تؼًم ػهى تحسٍٍ جٕدج أداء ػًهٍح انًشاجؼح7
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تساػذ فً اَجاص أداء ػًهٍح انًشاجؼح تشكم 272.
أفضم7

مغ خالل نتائج الججول رقع ( )5يالحع أن قيسة الػسط الحدابي إلجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى عبارات
الفخضية األولى بمغت قيسة  3.62كأدنى قيسة و  4.38كأعمى قيسة ,وىي أعمى مغ متػسط أداة القياس (,)3
ويعشي ىحا أن أغمب أفخاد عيشة الجراسة مػافقيغ عمى عبارات الفخضية األولى .ولديادة تأكيج الشتائج التي تع

الحرػل عمييا تع اختبار الفخضية الرفخية األولى  :H0ال تػجج اختالفات ذات داللة إحرائية (عشج مدتػػ

الجاللة  ) 0.05في إجابات أفخاد العيشة عمى إن السخاجعة االلكتخونية ال تديج مغ درجة الثقة لسخاجع الحدابات
إلبجاء رأيو ,باستخجام اختبار  one-samples t. testفكانت الشتائج كسا ىي في الججول رقع ( )6التالي:
جدول رقم ()6

يهضح نتائج اختبار الفرضية األولى
انفشضٍح األٔنى

انٕسظ
انحساتً

االَحشاف
انًؼٍاسي

دسجح انحشٌح

T
انًحسٕتح

P
Value

27202

27500

02

0.7025

27222

"انًشاجؼح االنكتشٍَٔح ال تضٌذ يٍ دسجح انثقح
نًشاجغ انحساتاخ إلتذاء سأٌّ"7
مدتػػ السعشػية = ()0.05
) (Tالججولية = 1.687

ومغ خالل الججول رقع ( )5أعاله تبيغ أن قيسة ( )Tالسحدػبة تداوؼ ( )17.193وىي أكبخ مغ قيسة ()T
الججولية ( ,)1.687وان الستػسط الحدابي أكبخ مغ ( )3وان قيسة ( )p=0.000أقل مغ مدتػؼ السعشػية

( )0.05وىحا يذيخ إلي رفس الفخضية الرفخية وقبػل الفخضية البجيمة ,التي نريا " تػجج اختالفات ذات
داللة إحرائية (عشج مدتػػ الجاللة  )0.05في إجابات أفخاد العيشة عمى إن السخاجعة االلكتخونية تديج مغ درجة
الثقة لسخاجع الحدابات إلبجاء رأيو".
و الختبار الفخضية الثانية برػرة إجسالية لجسيع العبارات ,فقج تع تمخيز اإلجابات الكمية لجسيع أفخاد عيشة
الجراسة عمى العبارات الخاصة بالفخضية الثانية ,كسا ىػ مػضح في الججول رقع ( )7التالي:
الجدول رقم ()7
يهضح تمخيص ندب اإلجابات الكمية لجميع أفراد عينة الدراسة المتعمقة بالفرضية الثانية
اإلجببت
أٔافق تشذج
أٔافق
يحاٌذ
غٍش يٕافق
غٍش يٕافق تشذج
انًجًٕع

العذد
6.
0.2
25
02
022

النسبت
%0570
%2276
%0272
%572
%022

يتبيغ مغ الججول رقع ( )7أن ندبة  %81.7مغ عيشة الجراسة مػافقيغ عمى عبارات الفخضية الثانية ,بيشسا
بمغت ندبة غيخ السػافقيغ عمى ذلظ  %3.5فقط .أما المحيغ لع يبجو إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع .%14.8
لحلظ تع حداب الستػسط الحدابي و االنحخاف السعيارؼ إلجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى كل عبارة مغ العبارات
الستعمقة بالفخضية الثانية لسعخفة اتجاه آرائيع ,فكانت الشتائج كسا في الججول رقع ( )8التالي:

0.2
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الجدول رقم ()8
يهضح التحميالت المتعمقة بالفرضية الثانية
العببرة
يشاجغ انحساتاخ ػهى دساٌح كافٍح تكٍفٍح استخذاو انحاسٕب ٔخاصح
انثشايج انًستخذيح نهًشاجؼح ٔ أَظًح تشغٍهٓا7
ػًهٍح انتذسٌة ٔانتأٍْم نًشاجغ انحساتاخ فً ظم انًشاجؼح االنكتشٍَٔح
ضشٔسٌح نًساػذتّ فً أداء ػًهٍح انًشاجؼح تسٕٓنح ٔسشػح7
ٌجة ػهى يشاجغ انحساتاخ أٌ ٌكٌٕ ػهى دساٌح تايح ٔيؼشفح نكم
يتطهثاخ ػًهٍح انًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
ٌهتضو يشاجغ انحساتاخ تاإلجشاءاخ انًطهٕتح نقثٕل ٔتخطٍظ ٔتُفٍز
ػًهٍح انًشاجؼح االنكتشٍَٔح ٔفقا نًؼاٌٍش انًشاجؼح7
يشاجغ انحساتاخ ٌتهقى تذسٌة كافً ًٌكُّ يٍ استخذاو انًشاجؼح
االنكتشٍَٔح7
استخذاو انًُشأج يحم انًشاجؼح نألَظًح انٍذٌٔح (انتقهٍذٌح) ٌحذ أٔ ٌؼشقم
يٍ استخذاو يشاجغ انحساتاخ نهًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
ضؼف يٓاسج يشاجغ انحساتاخ فً استخذاو انحاسٕب ٌحذ يٍ قذسج
انًشاجغ ػهى انقٍاو تانًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
قهح أٔ ػذو ٔجٕد انتذسٌة انكافً نًشاجغ انحساتاخ ٌجؼهّ غٍش قادس
ػهى استخذاو انًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
ػذو ٔجٕد انخثشج انكافٍح نًشاجغ انحساتاخ تجؼهّ غٍش قادس ػهى
استخذاو انًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
ػذو إٌجاد انهغح االَجهٍضٌح نًشاجغ انحساتاخ ٌحذ يٍ قذستّ ػهى انقٍاو
تانًشاجؼح االنكتشٍَٔح7

الوسط الحسببي

االنحراف المعيبري

5722

27202

2752

27222

2702

27.22

572.

27205

5725

27.00

272.

27252

2700

27222

2702

27602

2702

27602

5725

27222

مغ خالل نتائج الججول رقع ( )8يالحع أن قيسة الػسط الحدابي إلجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى عبارات
الفخضية الثانية بمغت قيسة  3.55كأدنى قيسة و  4.34كأعمى قيسة ,وىي أعمى مغ متػسط أداة القياس (,)3
ويعشي ىحا أن أغمب أفخاد عيشة الجراسة مػافقيغ عمى عبارات الفخضية الثانية .ولديادة تأكيج الشتائج التي تع

الحرػل عمييا و لسعخفة ما إذا كانت ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية (فخوق معشػية) في آراء عيشة الجراسة

تع اختبار الفخضية الرفخية الثانية  :H0ال تػجج اختالفات ذات داللة إحرائية (عشج مدتػػ الجاللة )0.05
في إجابات أفخاد العيشة عمى إن السخاجعة االلكتخونية ال تديج مغ جػدة أداء عسمية السخاجعة ,و تع حداب قيسة

 Tفكانت الشتائج كسا مػضحة في الججول رقع ( )9التالي:

الجدول رقم ()9
يهضح نتائج اختبار الفرضية الثانية
انفشضٍح انثاٍَح

انٕسظ انحساتً

االَحشاف
انًؼٍاسي

دسجح انحشٌح

T
انًحسٕتح

P
Value

" انًشاجؼح االنكتشٍَٔح ال تضٌذ يٍ جٕدج
أداء ػًهٍح انًشاجؼح"7

5722.

272.2

02

027260

27222

) )Tالججولية = 1.687

مدتػػ السعشػية = ()0.05

يالحع مغ نتائج الججول رقع ( )9أن قيسة  Tالسحدػبة لجاللة الفخوق بيغ أفخاد عيشة الجراسة لجسيع عبارات

الفخضية الثانية تداوؼ ( )10.062وىي أكبخ مغ قيسة  Tالججولية ( ,)1.687وأن الستػسط الحدابي أكبخ مغ

( ,)3وأن قيسة ( )P=0.000أقل مغ مدتػػ السعشػية ( ,)0.05وىحا يجل عمى وجػد فخوق ذات داللة
إحرائية بيغ أفخاد العيشة و لرالح السػافقيغ ,وىحا يذيخ إلى رفس فخضية العجم وقبػل الفخضية البجيمة والتي
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جامعة سخت

تشز عمى انو "تػجج اختالفات ذات داللة إحرائية (عشج مدتػػ الجاللة  )0.05في إجابات أفخاد العيشة عمى
إن السخاجعة االلكتخونية تديج مغ جػدة أداء عسمية السخاجعة".

نتائج الدراسة:
أسفخت ىحه الجراسة عمى مجسػعة مغ الشتائج وىي كالتالي:
 -1معخفة مخاجع الحدابات بتكشػلػجيا السعمػمات تسكشو مغ مداولتو لمسيشة بشجاح ,ويتصمب ذلظ إعادة
الشطخ في اإلشار السشيجي الستعمق بتأىيل مخاجع الحدابات.
 -2جػدة أداء عسمية السخاجعة تعتبخ العامل الخئيدي الستسخار السيشة ومخاجع الحدابات في تأدية الخجمة,
ويتصمب ذلظ إعادة الشطخ في اإلشار السشيجي الستعمق بالتجريب وصقل ميارات مخاجع الحدابات في

ضل بيئة تكشػلػجيا السعمػمات.

 -3السخاجعة اإللكتخونية تديج مغ مقجرة مخاجع الحدابات مغ تػسيع حجع العيشة مسا يعدز الثقة في رأيو
الفشي السحايج في القػائع السالية.
 -4تصبيق السخاجعة االلكتخونية يقمل مغ الػقت والجيج السبحول لمقيام بعسمية السخاجعة ,مسا يؤدؼ إلى
تقميل تكاليف السخاجعة.

 -5لمسخاجعة االلكتخونية دور ىام في مخحمة التخصيط ومخحمة التشفيح واختبارات الخقابة ,باإلضافة إلى
قجرتيا عمى تقييع نتائج أعسال السخاجعة بذكل أكثخ جػدة وأكثخ مرجاقية ,مسا يداىع في تحديغ
جػدة أداء عسمية السخاجعة.
 -6لمسخاجعة اإللكتخونية دور ىام في تحديغ إجخاءات وأساليب السخاجعة.
 -7تصبيق السخاجعة اإللكتخونية يداعج في تقجيع القػائع السالية في الػقت السشاسب.
 -8تعتبخ السخاجعة اإللكتخونية أداة فعالة في دقة االختبارات ومعالجة البيانات بذكل أكبخ .وتداعج مخاجع
الحدابات في تشفيح بخامج السخاجعة وتحقيق األىجاف بصخيقة أفزل.
تهصيات الدراسة:
وفقا ألىجاف الجراسة و الشتائج التي أمكغ التػصل إلييا نػصي باالتي:
 -1ضخورة مػاكبة التصػرات في تكشػلػجيا السعمػمات وخاصة في مجال مخاجعة الحدابات ,ذلظ بإقامة
دورات تجريب وتأىيل مدتسخة لسخاجع الحدابات لتسكشو مغ متابعة التصػرات في مجال السخاجعة
االلكتخونية واالستفادة مشيا في تدييل عسمية السخاجعة وتصػيخ إجخاءاتيا وأساليبيا والخقابة عمييا في
ضل السعالجة اآللية لمسعمػمات.
 -2ضخورة تجريب مخاجعي الحدابات عمى استخجام التقشيات االلكتخونية لسداولة ميشة السخاجعة لخفع
كفاءتيع ,وضخورة أخح أرائيع عشج تصػيخ األنطسة االلكتخونية السدتخجمة في السخاجعة.

0.0
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 -3ضخورة استخجام السخاجعة االلكتخونية لسا ليا مغ أثخ في زيادة كفاءة وفعالية عسمية السخاجعة وذلظ مغ
خالل تخفيس الػقت والجيج السبحول في عسمية السخاجعة.
 -4ضخورة التأىيل العمسي والعسمي لسخاجع الحدابات في مجال الشطع السحاسبية االلكتخونية.
 -5ضخورة إلدام مخاجع الحدابات بسعاييخ العسل السيجاني في ضل الشطع السحاسبية االلكتخونية.
 -6ضخورة تجريب وتأىيل مخاجع الحدابات في ضل السعالجة اآللية ,الن تصبيق السخاجعة االلكتخونية يديج
مغ درجة الثقة والحياد والسػضػعية في عسمية السخاجعة.
 -7ضخورة إضيار أىسية تأثيخ تكشػلػجيا السعمػمات عمى ميشة السخاجعة .عمى مخاجع الحدابات أن يكػن
عمى عمع ودراية بتأثيخ الحاسػب عمى التصبيقات السحاسبية وبصبيعة البخامج االلكتخونية السدتخجمة,

وأن يأخح في اعتباره السخاشخ التي قج يتعخض ليا الشطام خاصة تمظ الستعمقة بالغر و التالعب.

 -8ضخورة تصػيخ معاييخ السخاجعة التي ترجرىا السشطسات السيشية الستعمقة بتأىيل مخاجع الحدابات,
لسػاكبة التصػرات في نطع تكشػلػجيا السعمػمات لسداعجتو عمى استخجاميا في عسمية السخاجعة.
 -9ضخورة تعديد إدراك مخاجعي الحدابات بأىسية استخجام تكشػلػجيا السعمػمات .والعسل عمى تعديد
التعميع التكشػلػجي في مشاىج التجريذ الجامعي في أقدام السحاسبة.

قائمة المراجع:
-

البكػع ,فيحاء عبج الخالق ( ,)2006التحميل االستخاتيجي لمتحجيات التي تػاجو ميشة مخاقبة الحدابات
في إ شار عشاصخ البيئة التقشية الحجيثة ,العخاق حالة دراسية  ,رسالة دكتػراه( ,جامعة السػصل :كمية
اإلدارة واالقتراد).

 الحجاد ,عمي أحسج ( ,)2010األسذ العمسية و العسمية لسخاجعة الحدابات( ,جامعة الفاتح :إدارةالسصبػعات و الشذخ).

-

الحنيبات ,عمي ( ,دراسات لمعمػم اإلدارية ,العجد  ,12السجمج  2003 ,30أ) ,مجػ و فاعمية استخجام
تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية التجقيق  ,األردن.
الحنيبات ,عمي عبج القادر , ( 2006) ,تجقيق الحدابات في ضػء معاييخ التجقيق الجولية واألنطسة
والقػانيغ السحمية :نطخية وتصبيق ( ,األردن :مصبعة الجامعة األردنية).
الحنيبات ,عمي عبج القادر ) , ( 2010تجقيق الحدابات في ضػء معاييخ التجقيق الجولية ,نطخية
وتصبيق ,الصبعة الثالثة( ,األردن ,دار وائل لمشذخ).

-

الديغ ,دمحم وضاح ( ,)2009السخاجعة في ضل نطع السعمػمات السحاسبية االلكتخونية ,بحث تصبيقي.

-

القباني ,ثشاء عمي ,)2008( ,مخاجعة نطع تذغيل البيانات الكتخونيا ,الجار الجامعية ( ,اإلسكشجرية:
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الذشصي ,أيسغ دمحم نسخ (مجمة كمية بغجاد لمعمػم االقترادية ,العجد ,)27,2011دور تكشػلػجيا

السعمػمات في تصػيخ ميشة تجقيق الحدابات .دراسة تصبيقية عمى مكاتب التجقيق في السسمكة األردنية
الياشسية.

-

السػسػؼ ,عباس نػار كيحط (,مجمة الكػت لمعمػم االقترادية ,العجد األول ,) 2009,مجػ كفاءة
أساليب التجقيق الخارجي في ضل التذغيل اإللكتخوني لشطع السعمػمات السحاسبية.
أريشد ,ألفيغ ,)2005( ,السخاجعة مجخل متكامل ,تخجسة :دمحم دمحم عبج القادر ,أحسج حامج حجازؼ
(الخياض:دار السخيخ).
بخزان ,صبيحة (مجمة العمػم االقترادية واإلدارية ,السجمج ,21العجد  ,)2015 ,74اثخ التجقيق
االلكتخوني في رفع االستقاللية وكفاءة السجقق الخارجي.

-

حجازؼ ,وججؼ أحسج ( ,)2010السعاييخ الجولية لمسخاجعة شخح وتحميل( ,اإلسكشجرية:الجار الجامعية).

-

حبذي ,أسساء ( )2016أثخ تكشػلػجيا السعمػمات عمى عسمية السخاجعة الخارجية ,رسالة ماجدتيخ,

-

(جامعة دمحم خيزخ :كمية العمػم االقترادية).
خجاش حدام ,صيام وليج (دراسات لمعمػم اإلدارية ,العجد  2مجمج  ,)2003 ,3مجػ تقبل مجققي
الحدابات الستخجام تكشػلػجيا السعمػمات ت في التجقيق ,األردن.
دىسر ,نعيع حدغ  ,وأبػزر,عفاف إسحاق (السؤتسخ العمسي الدشػؼ الخابع ,) 2004 ,إدارة السعخفة
بيغ التكشػلػجيا والتأىيل السحاسبي (,عسان :كمية االقتراد والعمػم اإلدارية ,جامعة الديتػنة).
زقػت ,محسػد يحيى )2016( ,مجػ فاعمية استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية التجقيق وأثخه في
تحديغ جػدة خجمة التجقيق في قصاع غدة ,رسالة ماجدتيخ( ,الجامعة اإلسالمية ,غدة :كمية العمػم
االقترادية).

-

سخدوك ,فاتح ( )2004دور السخاجعة الخارجية لمحدابات في الشيػض بسرجاقية السعمػمة
السحاسبية ALGAL ,حالة شخكة األلسشيػم,رسالة ماجدتيخ.

-

شعبان ,نادر ( )2011السخاجعة الجاخمية في ضل التذغيل االلكتخوني ) ,اإلسكشجرية:الجار الجامعية).

-

شو,دمحم السعتد السجتبي( ,مجمة كمية بغجاد لمعمػم االقترادية الجامعية ,العجد  ,) 2015 ,46تخصيط

-

عمي ,عبج الػىاب نرخ ( ,)2009مػسػعة السخاجعة الخارجية الحجيثة ,الجدء الخامذ ,مخاجعة

وتشفيح السخاجعة الخارجية في ضل الشطع السحاسبية اإللكتخونية).

الحدابات في بيئة التجارة االلكتخونية وانييار أسػاق السال وفقا لسعاييخ السخاجعة العخبية والجولية
واألمخيكية( ,اإلسكشجرية:الجار الجامعية).

-
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لصفي ,أميغ الديج أحسج )2005(,مخاجعة وتجقيق نطع السعمػمات  (,اإلسكشجرية :الجار الجامعية).
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الجار: (اإلسكشجرية, دراسات متقجمة في السخاجعة وخجمات التأكج,)2010(  أميغ الديج أحسج,لصفي
.)الجامعية
 رسالة, ) السخاجعة اإللكتخونية وأثخىا في كفاءة أداء عسمية السخاجعة2007(  عساد صالح,دمحم
.) جامعة الدػدان: )كمية الجراسات العميا,ماجدتيخ
, أساسيات السخاجعة في ضل بيئة نطع التذغيل االلكتخوني لمبيانات,)1999(  سسيخ كامل,دمحم
.) الجار الجامعية الججيجة:(اإلسكشجرية

-

Ashton, R. H. & Willingham, J. J. (1998) “Using and Evaluating Audit Decision
Aids”, in Srivastava, R. J. & Rebele, J. (Eds), Auditing Symposium IX: Proceedings
of the 1988 Touche Ross/ University of Kansas Symposium on Auditing Problems,
pp. 1-31.
Arens & Randal J. Elder & Mark S. Beasley. (2006). Auditing and Assurance
Services An Integrated approach, Prentice Hall, USA.
Tittanan A., (2001). The Role of User Support Services in Modern Auditing.
Williamson, A. L. (1994), “Audit Automation”, Accountant Digest, No. 318,
ICAEW, London.
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المالحق:

استمارة االستبيان
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الديج  /مخاجع الحدابات

تحية شيبة ,,,
تقػم الباحثة بعسل دراسة بعشػان":السخاجعة االلكتخونية وأزمة الثقة في ميشة السخاجعة ,دراسة استصالعية مغ
وجية نطخ مخاجعي الحدابات بالسشصقة الغخبية في ليبيا" .وحيث إنكع مغ أىل الخبخة واالختراص في مجال
مخاجعة الحدابات ,لحا نأمل مغ سيادتكع التكخم باإلجابة عمى جسيع أسئمة ىحا االستبيان بجقة وعشاية ,لسا ليحه
اإلجابة مغ أىسية في تحقيق أىجاف الجراسة ,حيث إن صحة نتائج ىحا االستبيان تعتسج بجرجة كبيخة عمى صحة
إجابتظ.
مع العمع أن السعمػمات التي سيتع الحرػل عمييا ,لغ تدتخجم إال ألغخاض البحث العمسي فقط وستعامل بسشتيى
الدخية.

شاكخيغ لكع حدغ تعاونكع

الباحثة :د .امباركة سالع العسارؼ
كمية االقتراد-جامعة سخت

0.6
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الجزء األول :معمهمات عامة
يخجى وضع عالمة

أمام اإلجابة السشاسبة:

 -1العسخ :
مغ  25وأقل مغ  35سشة

( )

مغ  36و أقل مغ 45سشة

( )

مغ  46و أقل مغ  55سشة

( )

مغ  56سشة فأكثخ

( )

 -2السؤىل العمسي:
(

دكتػراه
ماجدتيخ

)
(

بكالػريػس

(

دبمػم

( )

)

)

 -3عجد سشػات الخبخة:
مغ  3و أقل مغ  5سشػات

(

مغ  5سشػات و أقل مغ  10سشػات (

)
)

مغ  10سشػات و أقل مغ  15سشة

(

)

مغ  15سشة و أقل مغ  20سشة

(

)

مغ  20سشة فأكثخ

(

)

الجزء الثاني /أسئمة االستبيان
يخجى وضع عالمة

في الخانة التي تقابل اإلجابة السشاسبة مغ وجية نطخك:
العببراث

1

2

277

موافق
بشذة

موافق

محبيذ

غير
موافق

غير موافق
بشذة

يشاجغ انحساتاخ يؤْم ػهًٍا ٔ ػًهٍا فً يجال َظى
انًؼهٕياخ انًحاسثٍح االنكتشٍَٔح يًا ًٌكُّ يٍ أداء
ػًهٍح انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تكفاءج7
تقشٌش انًشاجغ فً ظم انًشاجؼح االنكتشٍَٔح ٌكٌٕ
أكثش كفاءج يٍ تقشٌش انًشاجغ فً ظم انًشاجؼح
انتقهٍذٌح7
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3
4

انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تؤثش اٌجاتً فً سشػح ٔ دقح
إجشاءاخ انًشاجؼح ٔ اتخار انقشاساخ7
تكهفح ػًهٍح انًشاجؼح االنكتشٍَٔح أقم يٍ تكهفح
انًشاجؼح انؼادٌح (انتقهٍذٌح)7

5

انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تضٌذ يٍ سشػح ٔ دقح أداء ػًهٍح
انًشاجؼح7

6

انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تضٌذ يٍ سشػح ٔ دقح أداء ػًهٍح
انًشاجؼح7

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
02

0.2
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انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تساػذ فً تقذٌش يخاطش ػًهٍح
انًشاجؼح7
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تؼًم ػهى تحسٍٍ جٕدج
اإلجشاءاخ انشقاتٍح ػهى انثشايج ٔ انًهفاخ االنكتشٍَٔح
نهًُشأج انخاضؼح نهًشاجؼح7
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تؼًم ػهى تحسٍٍ جٕدج أداء
ػًهٍح انًشاجؼح7
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح تساػذ فً اَجاص أداء ػًهٍح
انًشاجؼح تشكم أفضم7
يشاجغ انحساتاخ ػهى دساٌح كافٍح تكٍفٍح استخذاو
انحاسٕب ٔ خاصح انثشايج انًستخذيح نهًشاجؼح ٔ
أَظًح تشغٍهٓا7
ػًهٍح انتذسٌة ٔ انتأٍْم نًشاجغ انحساتاخ فً ظم
انًشاجؼح االنكتشٍَٔح ضشٔسٌح نًساػذتّ فً أداء
ػًهٍح انًشاجؼح تسٕٓنح ٔ سشػح7
ٌجة ػهى يشاجغ انحساتاخ أٌ ٌكٌٕ ػهى دساٌح تايح
ٔ يؼشفح نكم يتطهثاخ ػًهٍح انًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
ٌهتضو يشاجغ انحساتاخ تاإلجشاءاخ انًطهٕتح نقثٕل ٔ
تخطٍظ ٔ تُفٍز ػًهٍح انًشاجؼح االنكتشٍَٔح ٔفقا
نًؼاٌٍش انًشاجؼح7
يشاجغ انحساتاخ ٌتهقى تذسٌة كافً ًٌكُّ يٍ
استخذاو انًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
استخذاو انًُشأج يحم انًشاجؼح نألَظًح انٍذٌٔح
(انتقهٍذٌح) ٌحذ أٔ ٌؼشقم يٍ استخذاو يشاجغ انحساتاخ
نهًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
ضؼف يٓاسج يشاجغ انحساتاخ فً استخذاو انحاسٕب
ٌحذ يٍ قذسج انًشاجغ ػهى انقٍاو تانًشاجؼح
االنكتشٍَٔح7
قهح أٔ ػذو ٔجٕد انتذسٌة انكافً نًشاجغ انحساتاخ
ٌجؼهّ غٍش قادس ػهى استخذاو انًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
ػذو ٔجٕد انخثشج انكافٍح نًشاجغ انحساتاخ تجؼهّ غٍش
قادس ػهى استخذاو انًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
ػذو إٌجاد انهغح االَجهٍضٌح نًشاجغ انحساتاخ ٌحذ يٍ
قذستّ ػهى انقٍاو تانًشاجؼح االنكتشٍَٔح7
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Abstract:
The aim of this study, which is conducted on the Electronic-Audit in Libya, is to
identify the role of Electronic-Audit in improving the quality of audit services. This
study derives its significance from the importance of the topic and its concept; it
concentrates in Electronic-Audit. The present study used questionnaire as a tool for
collecting the relevant data and also to achieve the objectives of the study, a
questionnaire has been distributed to the members of the study sample. The study
sample consisted of (35) respondents selected randomly from the auditors, (29)
questionnaire has been received with response rate (82.8%). The statistical package
for social sciences (SPSS) program was used to analyze and examine the hypotheses,
and some statistical methods such as the weighted mean, standard deviation and
other appropriate analysis were used.
the study reached a number of results, the most important of which are: The use of
computer in auditing will increase the degree of credibility independence and
objectivity towards obtaining the information. The use of electronic processing in
audit will reduce the time and the efforts. The study concluded several
recommendations, the most important was: The importance of providing practical
training courses to empower the auditors and raise their awareness regarding the real
effective use of information technology in performing the auditing process.
Key words: Electronic-Audit, Information Technology, Auditors.
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