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المستخلص
ىجفت الجراسة إلي معخفة أثخ تكشػلػجيا السعمػمات ( األنطسة السحاسبية االلكتخونية) عمى تصػيخ األداء السيشي
لسكاتب السخاجعةوالتعخف عمى أساليب وخصػات تصػيخ إجخاءات السخاجعة االلكتخونية لمخفع مغ مدتػى األداء

السيشي لمسخاجعيغ وكحلظ معخفة مجى اىتسام السخاجعيغ بالتعميع السيشي السدتسخ و إلساميع بشطع السعمػمات
االلكتخونية  ،وفي سبيل تحقيق أىجاف الجراسة قام الباحثيغ بإعجاد وتػزيع( )55قائسة استبيان عمى عيشة مغ
مكاتب السحاسبة والسخاجعة القانػنية السذتغميغ بسجيشة شخابمذ بغخض اختبار فخضيات الجراسة وقج تع استخجاع

( )48قائسة استبيان ما يسثل ندبة ( )%96مغ عيشة الجراسة .وقج تع استخجام نطام  SPSSاإلحرائي واعتساد
أسمػب  t-testلتحميل البيانات واستخبلص الشتائج .مغ خبلل اختبار فخضيات البحث أضيخت الشتائج إليأن
مسارسة مكاتب السخاجعة في ليبيا السخاجعة االلكتخونية عشج مخاجعة أنطسة السحاسبة االلكتخونية ،وتصػيخ ميام
وإجخاءات السخاجعة بدبب التذغيل االلكتخوني لمبيانات السحاسبية  ،و كحلظ التعميع السيشي الستخرز

لمسخاجعيغ جسيعيا ليا اثخ ىام كسؤشخ في تصػيخ ميشة السخاجعة االلكتخونية وعمي جػدة األداء السيشي لسكاتب
السخاجعة .وتػصي الجراسة بزخورة تجريب مخاجعي الحدابات في مكاتب السحاسبة عمى استخجام األنطسة
السحاسبية االلكتخونية  ،ورفع وعي جسيع السخاجعيغ فيسا يتعمق باإلجخاءات العسمية التي تتصمبيا مخاجعة ىحه
األنطسة  ،وتػضيح أىسية ىحه الخصػات في تحديغ جػدة األداء السيشي لسكاتب السخاجعة .كسا تػصي الجراسة
بزخورة االىتسام بتذجيع مكاتب السحاسبة في ليبيا عمى االرتباط بسكاتب محاسبة عالسية والتي تمتدم بسعاييخ
صارمة لمجػدة مسا يؤدي إلى تصػيخ وتحديغ جػدة األداء السيشي لسكاتب السحاسبة في ليبيا .أن يكػن ىشاك

نطام وضػابط إلل ادم مكاتب السحاسبة بااللتحاق بسا ىػ ججيج مغ بخامج عمسية متصػرة وحجيثة ذات عبلقة
بالسحاسبة والسخاجعة االلكتخونية وذلظ مغ خبلل إلدام مكاتب السحاسبة بتخريز جدء مغ إيخاداتيا لتػفيخ
فخص التجريب والتعميع السدتسخ لسػضفييا لبللتحاق بتمظ البخامج.
كممات مفتاحيو :المراجعة  ،المراجعة االلكترونية  ،األداء الميني  ،مكاتب المراجعة
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أثر استخدام النعػ اال لكترونية في تحديؼ وتطؽرر األداء الميني لمكاتب المراجعة في ليبيا
د .عسخان البكػري /جامعة السخقب ؛

د .بذيخ البػسيفي

؛

جامعة شخابمذ

د .عادل البلفي

المقدمة:

لقج أدى انتذار نطع الحاسب اآللي إلي اعتساد معطع مشذآت األعسال عمييا برػرة أساسية في تذغيل البيانات
وتحميميا و تػصيميا الي مدتخجمييا وباعتبار السحاسبة وضيفة ميسة في السؤسدات فيي معشية بالتفاعل مع
ىحه التغيخات وذلظ بأتستة نطام السعمػمات السحاسبي بذكل جعل تشفيح الجورة السحاسبية يتع برػرة آلية وغيخ
مخئية في كثيخ مغ الخصػات وذات شابع امتاز بالدخعة والجقة ولكغ رغع ايجابيات ىحه التكشػلػجيا إال أن ىشاك
سمبيات خصيخة رافقتيا كإمكانية اختخاقيا أو التبلعب بسجخبلتيا وبالتالي الحرػل عمى مخخجات مزممة مسا

فخض ضخورة مػاكبة ميشة التجقيق ليحه التكشػلػجيا وما أحجثو عمى الشطام السحاسبي مغ تغيخات  ،وبخرت

أىسية تغييخ األساليب التقميجية في السخاجعة واعتساد السخاجع عمى التقشيات الحجيثة االلكتخونية في أداء ميام
عسمية السخاجعة وكحا تأىيل السخاجع لسػاجية ىحه التحجيات التي تػاجيو نتيجة استخجام ىحه التكشػلػجيا.
مذكمة الدراسة:

إن مػاكبة ميشة السخجعة لمتصػرات الستبلحقة في مجال تكشػلػجيا السعمػمات يعجا أمخ حتسيا الستسخارىا في

تقجيسيا لخجماتيا الستسيدة في حقل األعسال  ،وان جػىخ عسميا يشرب في ضسان ثقة مدتخجمي البيانات
السالية وتقجيسيا لخجمات السخاجعة بجػدة عالية ويتأتى ذلظ مغ خبلل تعسيق السعخفة في مجال تكشػلػجيا

السعمػمات .

ومسا سبق يسكغ شخح مذكمة الجراسة في التداؤل الخئيذ التالي:
ىل يػجج أثخ لمسعالجة االلكتخونية لمبيانات في تحديغ و تصػيخ األداء السيشي لسكاتب السخاجعة ؟
ويتفخع مغ التداؤل الخئيذ األسئمة الفخعية التالية :

 -1ىل تسارس مكاتب السخاجعة في ليبيا السخاجعة االلكتخونية عشج قياميا بسخاجعة األنطسة السحاسبية
االلكتخونية؟
 -2ىل يػجج تصػر في ميام وإجخاءات السخاجعة نتيجة التذغيل االلكتخوني لمبيانات السحاسبية؟
 -3ىل تتبشى مكاتب السخاجعة التعميع السيشي الستخرز لمسخاجعيغ في مجال استخجام األنطسة السحاسبية
االلكتخونية لتسكشيع مغ أداء ميسة السخاجعة بكفاءة و فاعمية؟
أىداف الدراسة:

وتيجف الجراسة إلي تحقيق األىجاف التالية :
 -1معخفة اثخ تكشػلػجيا السعمػمات ( األنطسة السحاسبية االلكتخونية) عمى تصػيخ األداء السيشي لسكاتب
السخاجعة .

 -2التعخف عمى أساليب و خصػات تصػيخ إجخاءات السخاجعة االلكتخونية لمخفع مغ مدتػى األداء السيشي
لمسخاجعيغ.
 -3معخفة مجى اىتسام السخاجعيغ بالتعميع السيشي السدتسخ و إلساميع بشطع السعمػمات االلكتخونية .
فرضيات البحث:

الفرضية الرئيدية األولى:

 :H01ال يػجج اثخ ذو داللة إحرائية لسسارسة مكاتب السخاجعة في ليبيا لمسخاجعة االلكتخونية عشج مخاجعة
أنطسة السحاسبة االلكتخونية عمى تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة في ليبيا.
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الفرضية الرئيدية الثانية:

 :H02ال يػجج اثخ ذو داللة إحرائية لمتصػر في ميام وإجخاءات السخاجعة نتيجة التذغيل االلكتخوني لمبيانات
السحاسبية عمى تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة في ليبيا.

الفرضية الرئيدية الثالثة:

 :H03ال يػجج اثخ ذو داللة إحرائية لتبشى مكاتب السخاجعة في ليبيا التعميع السيشي الستخرز لمسخاجعيغ في
مجال استخجام األنطسة السحاسبية االلكتخونية عمى تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة في ليبيا.
أىمية البحث:

يداىع ىحا البحث في إثخاء األدب السحاسبي فيسا يتعمق بأنطسة تكشػلػجيا السعمػمات االلكتخونية و تصػيخ

األداء السيشي لسكاتب السخاجعة في ليبيا وذلظ مغ خبلل تقييع أداء نطع السخاجعة االلكتخونية و تدميط الزػء
عمى تصػيخ و تحديغ وسائل و إجخاءات السخاجعة نتيجة التذغيل االلكتخوني لمبيانات السحاسبية  ،و تػجيو

االىتسام إلي تبشي التعميع السعشي الستخرز لمسخاجعيغ في مجال مخاجعة نطع السعمػمات االلكتخونية الحجيثة.
منيجية الدراسة:

ولتحقيق أىجاف الجراسة سػف يتع االعتساد عمى السشيج الػصفي التحميمي مغ خبلل إعجاد استسارة استبيان تػزع
عمى عيشة مغ مجتسع الجراسة و الستسثل في مكاتب السخاجعة في ليبيا و تحميل الشتائج باالعتساد عمى استخجام

رزمة البخامج اإلحرائية (.)SPSS

أوال  :اإلطار النعري والدراسات الدابقة :
تمييد

تػاجو ميشة السخاجعة في الػقت الحاضخ العجيج مغ التحجيات  ،كتكشػلػجيا السعمػمات  ،وأخبلقيات السيشة ،

وإدارة السعخفة ؛ وقج أدى ضيػر العػلسة والتغيخات في بيئة األعسال والتصػر الكبيخ إلى إعادة الشطخ في
السعالجات السحاسبية  ،وذلظ نتيجة لػجػد الحػاسيب الستزسشة عمى االنتخنت وعسميات الحػسبة واسعة
االنتذار  ،ومغ خبلل التجارة االلكتخونية ،األمخ الحي جعل مغ السعمػمات السالية أكثخ تعقيجا  ،وأوجب قيام

السخاجعيغ بزخورة التكيف ومجاراة األمػر الججيجة بديادة معخفتيع في مجال الحاسب واالنتخنت  ،لمتأقمع مع بيئة

األعسال الستغيخة بذكل مدتسخ  ،واألخح بعيغ االعتبار تأثيخ بيئة تكشػلػجيا السعمػمات عمى ميشة السحاسبة
والسخاجعة ونط اخ لمتصػر الكبيخ في تكشػلػجيا السعمػمات والتي أثخت عمى الشطع اإلدارية والسحاسبية بالذخكات
حيث تدتخجميا لسعالجة بياناتيا وتدييخ أعساليا ،وتقجيع خجماتيا والخبط بيغ األشخاف السختمفة الستفاعمة معيا،

ولمعبلقة الػشيجة بيغ ميشة السخاجعة والسحاسبة ،حيث انعكذ ىحا االستخجام عمى ميشة السخاجعة في تحقيق

االستفادة القرػى مغ تكشػلػجيا السعمػمات بتأكيج الثقة والسرجاقية ونتيجة لحمػل السعالجة االلكتخونية محل

اليجوية التقميجية لمبيانات السالية ،ومغ أجل تػفيخ معمػمات عالية الجػدة وذات مػثػقية ،تفي باحتياجات

السدتخجميغ لمبيانات السالية ،ال بج مغ تحديغ األداء السيشي لعسمية السخاجعة ،ومغ ناحية أخخى أصبح استخجام

الحاسب اآللي ومعالجة البيانات الكتخونيا ضخورة ممحة في عرخ التصػر التكشػلػجي ،لسا تػفخه ىحه التقشية مغ

ميدات ايجابية كتخديغ البيانات واستجعائيا باإلضافة إلى الدخعة والجقة العالية في إجخاء العسميات الحدابية
التي يحتاجيا السحاسب والسخاجع والديصخة عمييا والتخفيس مغ التكاليف وتقميل األخصاء حيث ضيخت السخاجعة
باستخجام تكشػلػجيا السعمػمات والتي يصمق عميو (.(tuaAutuutiduAon
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أثر استخدام النعػ اال لكترونية في تحديؼ وتطؽرر األداء الميني لمكاتب المراجعة في ليبيا
د .عسخان البكػري /جامعة السخقب ؛

د .بذيخ البػسيفي

؛

جامعة شخابمذ

د .عادل البلفي

المراجعة في ظل استخدام تكنؽلؽجيا المعمؽمات

أصبحت الدسة الغالبة عمى الكثيخ مغ السشطسات الحجيثة استخجاميا لتكشػلػجيا السعمػمات في تدييخ أعساليا
ومعالجة بياناتيا فيي تداعج في بشاء السشذآت الشاجحة ،وتداعجىا في بشاء عبلقات متسيدة مع عسبلئيا وزيادة

حرتيا الدػقية وتحديغ اإلنتاجية .ىحه التصػرات التي حجثت لتكشػلػجيا السعمػمات وضعت ميشة السخاجعة
أمام تحجي كبيخ لتصػيخ أدواتيا وأساليبيا لتدتسخ في تقجيع خجماتيا بجػدة عالية(حسجونو  ،حسجان)2558،

.حيث إن ىحه التكشػلػجيا سػف تداعج ميشة السخاجعة في التغمب عمى بعس جػانب القرػر البذخي في حال

مسارسة الحكع السيشي السبلئع وإبجاء الخأي ،وتعشي استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في عسمية السخاجعة يصمق
عميو ()tuaAutuutiduAtAبأنيا عسمية تصبيق أي نػع مغ األنطسة باستخجام تكشػلػجيا السعمػمات لسداعجة
السخاجع في التخصيط والخقابة وتػثيق أعسال السخاجعة ( الحنيبات  . ) 2553،كسا تعخف أيزا بأنيا وسائل
إلكتخونية لتجسيع السعمػمات ومعالجتيا وتخديشيا ونذخىا  ،ويقػم السخاجع بسخاجعة األنطسة اإللكتخونية بػاسصة

بخامج السخاجعة اإللكتخونية وىحه البخامج مرسسة لتشفيح عسمية السخاجعة وقج تكػن عامة أي يسكغ استخجاميا في
مخجعة معيشة ،حيث يشطخ إلى عسمية السخاجعة
أي عسمية مخاجعة ،أو خاصة ،أي تكػن معجة خريرا لعسمية ا

في ضل استخجام تكشػلػجيا السعمػمات عمى أنيا عسمية جسع وتقػيع لتحجيج ما إذا كان استخجام الحاسب يديع
في حساية أصػل السشذأة وتأكيج سبلمة بياناتيا وتحقيق أىجافيا بفعالية واستخجام مػاردىا بكفاءة ،حيث يتزح
أن عسمية السخاجعة في ضل استخجام تكشػلػجيا السعمػمات ال تختمف في األىجاف عغ السخاجعة اليجوية مغ

حيث إبجاء الخأي وخجمة الجسيػر ،كسا تتزسغ عسمية السخاجعة في ضل تكشػلػجيا السعمػمات كافة مكػنات

نطام الحاسب اآللي وىي األجيدة والبخامج وقاعجة البيانات ( جسعة ) 2512،
أىمية المراجعة في ظل استخدام تكنؽلؽجيا المعمؽمات

ال يسكغ لمسخاجع أداء ميستو في مخاجعة العسميات السحاسبية االلكتخونية دون استخجام الحاسػب وذلظ لؤلسباب
التالية ( جسعة : ) 2512،
 -1التصػر السدتسخ في ميام وإجخاءات السخاجعة نتيجة التذغيل االلكتخوني لمبيانات السحاسبية .

-2تػفيخ الػقت البلزم ألداء عسمية السخاجعة لسا يتختب عغ السخاجعة مغ آثار عمى السخكد السالي لمعجيج مغ
السشذات  ،وبسا أن عسمية السخاجعة في ضل السعالجة اآللية لمسعمػمات تتصمب بأن يكػن لجى السخاجع معخفة

ودراية بصبيعة الشطام اإللكتخوني فإنو مغ األفزل مذاركة السخاجع في ترسيع جػانب الخقابة والسخاجعة حيث

أن مذاركة السخاجع في ترسيع الشطام سػف تكػن أكثخ حداسية وضخورية في حالة نطع التذغيل الستقجمة كسا
أنيا تداىع في تحقيق األمػر التالية):(Dowling, 2009
 .1ضسان اكتذاف األمػر الذاذة وتقميل احتسال التحايل والتبلعب بالحاسب االلكتخوني نط اخ إلمكانية
وضع نطع رقابية محاسبية أفزل.
 . 2تسكغ السخاجع مغ استخجام أساليب أفزل لجسع األدلة والقخائغ وتديج مغ احتسال اكتذاف األخصاء
والغر.

 .3معالجة السذكبلت الستعمقة بفقجان الجليل السدتشجي وعجم تػافخ مدار لمسخاجعة.
 .4تدويج السخاجع بشدخ لكل البخامج الستعمقة بالتصبيقات السحاسبية اليامة والتعجيبلت فييا.
وبالتالي فإن استخجام الحاسػب في مجاالت السخاجعة السختمفة يداعج في تقميل الػقت السبحول وتقميل تكاليف
عسمية السخاجعة بذكل عام وتشبع أىسية استخجامو في مجاالت السخاجعة في أنو يداعج عمى تحقق األمػر التالية
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(الحنيبات : ) 2515 ،
 -1تحديغ عسمية اتخاذ القخار وعسمية مسارسة الحكع الذخري.
 -2تحديغ جػدة عسمية السخاجعة بذكل عام .
 -3زيادة الشطخة الستفائمة لجى العسبلء إزاء عسمية السخاجعة.

 -4زيادة شيخة مكاتب السخاجعة بدب استخجاميا الحاسػب في عسمية السخاجعة.
 -5الحرػل عمى عسبلء ججد نتيجة استخجام الحاسػب في السخاجعة .
 -6إمكانية استخجام أساليب حجيثة في السخاجعة باستخجام الحاسػب.
 -7إمكانية انجاز بعس عسميات السخاجعة السعقجة بجرجة أكثخ سيػلة .
أىداف المراجعة في ظل استخدام تكنؽلؽجيا المعمؽمات:

إن استخجام نطع الحاسوػب إلنجواز أعسوال السخاجعوة تدوسح لمس اخجوع باالسوتفادة موغ إمكانيوات الحاسوػب فوي تشفيوح

ىحه األعسال بدخعة وبجقة أكبخ حيث تسكشو مغ استخجام بخامج الحاسػب لقخاءة البيانوات السصموػب التحقوق مشيوا
واختيووار العيشووات وإج وخاء الخص وػات البلزمووة لجسووع األدلووة كسووا تدوواعجه فووي تشفيووح االختبووارات السشصقيووة والحدووابية

وبالتالي سيل الحاسػب لمسخاجع عسمية التحقق مغ صحة العسميات الدابقة وبتكمفوة أقول موغ تكمفوة األداء اليوجوي
أي أن استخجام الحاسبات اإللكتخونية في إدارة البيانات السحاسبية قج أدى أو يداىع في تحقيق األىجاف التالية:

االقتراد  :أي أن ىجف السخاجع فحوز اسوتخجام الحاسوػب لمتأكوج موغ أنوو يدوتخجم بأقروى شاقوة مسكشوة لخجموة
السشذأة وبأقل التكاليف ويػفخ السعمػمات والبيانات السصمػبة في الػقت السشاسب مسا يعوػد بالسشفعوة عموى السشذوأة

.
الفعالية  :أي أن ىجف السخاجع فحز فعالية األدوات الخقابية لمتأكوج موغ كفواءة نطوام الخقابوة الجاخميوة فوي جسيوع
األنذصة اإلدارية والسالية والتذغيمية .

الكفايةةة  :أي أنووو يجووب عمووى الس اخجووع التحقووق مووغ اسووتخجام الحاسووػب لتمبيووة الستصمبووات األكثووخ أىسيووة بالشدووبة
لمسشذأة بحدب مفيػم األىسية الشدبية .

الحماية  :بسعشى أن يتأكج السخاجع مغ حساية الشطام مغ مختمف السخاشخ السخافقة الستخجامو ومغ أىسيا انييار
الشط ووام وفق ووجان البيان ووات السخدن ووة عم ووى األقو وخاص الحاس ووبية ومذ ووكبلت الفيخوس ووات وس ووخقة البيان ووات أو التخخي ووب

الستعسج الحي قج تتعخض لو الشطع لتغصية السخالفات التي قج يختكبيا بعس العامميغ .
مخاطر المراجعة في بيئة تكنؽلؽجيا المعمؽمات

أشار معيج السحاسبيغ القانػنييغ األمخيكي  tPCItإلى مفيػم مخاشخ السخاجعة في بيان السعيار رقع ( )47

واعتبخىا ´´السخاشخ الشاجسة عغ فذل السخاجع في إبجاء رأيو بذكل مشاسب والستعمق بالقػائع السالية التي تحتػي
عمى أخصاء جػىخية´.

وعخفت معاييخ السخاجعة الرادرة عغ السشطسات السيشية خصخ السخاجعة عمى أنو احتػاء القػائع السالية السجققة
عمى خصأ أو تحخيف مادي ولع يكتذف (فخجاني.)2513 ،
وتعخف مخاشخ السخاجعة أيزا بأنيا :السخاشخ التي تشذأ عشج قيام السخاجع بإبجاء رأي غيخ مشاسب في تقخيخه

الحي يرجره حػل السعمػمات الػاردة في القػائع السالية عشجما تحتػي تمظ البيانات السالية عمى أخصاء جػىخية ،
ونط اخ لآلثار البالغة التي أحجثتيا نطع التذغيل االلكتخوني لمبيانات السحاسبية في عسمية السخاجعة فقج حاز

مػضػع خصخ السخاجعة اىتسام العجيج مغ الجيات السيشية وخاصة أن جػدة عسمية السخاجعة تختبط بجرجة
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؛

جامعة شخابمذ

د .عادل البلفي

اكتذاف السخاجع لؤلخصاء والغر (التحخيفات) بأنػاعيا فكمسا زادت جػدة عسمية السخاجعة قل خصخ السخاجعة
وابتعجت عغ الغر في اكتذاف األخصاء مسا يعصي الثقة البلزمة لمسخاجع في إبجاء رأيو الفشي السحايج في مجى
صحة القػائع السالية السعجة الكتخونيا ( يعقػب ) 2512 ،
الدراسات الدابقة:

 -1دراسة ( حاج ،بؼ بررغ  ) 7117 ،بعنؽان "المراجعة في ظل نعػ المعمؽمات المحاسبية اإللكترونية"

تشاولت الجراسة السخاجعة في ضل نطع السعمػمات السحاسبية اإللكتخونية ،وتسثل ىجف الجراسة في معخفة دور

نطع السعمػمات السحاسبية اإللكتخونية عمى السخاجعة وتحجيج مذاكل ومخاشخ التي يدببيا نطام السعمػمات
السحاسبية اإللكتخونية عمى السخاجعة  ،وقج تع استخجام السشيج التحميمي حيث تع ترسيع االستبيان وتػزيعو
عمى مجتسع الجراسة والستسثل في مخاجعي الحدابات والسحاسبيغ واألساتحة الجامعييغ ،وقج اعتسج الباحث في

التحميل عمى بخنامجSPSSو Excelوتػصمت الجراسة إلي عجة نتائج مشيا :أن السخاجعة اإللكتخونية تؤدي إلى
تحديغ إ جخاءات وأساليب السخاجعة ،واستخجام السخاجعة اإللكتخونية تداعج في تػفيخ القػائع السالية في الػقت
السشاسب.
 -7دراسة (حبذي  ) 7116 ،بعنؽان "أثر تكنؽلؽجيا المعمؽمات عمى عممية المراجعة الخارجية (دراسة حالة
شركة التمؽر لمجنؽب – والية بدكرة)".

تشحرخ مذكمة الجراسة في تحجيج أثخ تكشػلػجيا السعمػمات عمى عسمية السخاجعة الخارجية ،وييجف البحث إلى
دراسة السخاجعة االلكتخونية لمسعمػمات السحاسبية وبيان إجخاءاتيا وأساليبيا والسخاشخ الشاجسة عشيا واقتخاح
الػسائل السشاسبة لمتقميل أو الحج مغ السخاشخ ،استخجم في البحث السشيج الػصفي التحميمي ،ومغ خبلل

التحميل واالستشتاجات تػصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا أن استخجام تكشػلػجيا السعمػمات أدى إلى تحديغ

إجخاءات وأساليب عسمية السخاجعة ،وأثخت عمى سخعة ودقة تشفيح العسمية مع تقميل لمجيج والتكمفة السختبصة بيا

لكشيا لع تؤثخ عمى أىجاف السخاجعة الخارجية مع ضخورة تقييع اإلجخاءات الخقابية بذكل دوري.

 -3دراسة ( )Refaee&Siam, 2013بعنؽان "اثر استخدام التكنؽلؽجيا لمرفع مؼ كفاءة نعػ الرقابة
الداخمية في المرارف اإلسالمية العاممة في األردن".

ىجفت الجراسة التعخف عمى اثخ استخجام األنطسة االلكتخونية لمسعمػمات عمى استقبللية و ميشية السخاجعة
الجاخمية في السرارف اإلسبلمية العاممة في األردن  ،كسا سعت الجراسة أيزا إلي تحجيج مجى االلتدام بتػفيخ
احتياجات األنطسة االلكتخونية لمخقابة عمى األنذصة السختمفة لمسرارف اإلسبلمية .وتأتي ىحه الجراسة لبيان

أىسية السخاجعة الجاخمية في السرارف اإلسبلمية و كحلظ استخجام نطع السعمػمات االلكتخونية لمخفع مغ كفاءة
مغ السخاجعة الجاخمية في السرارف اإلسبلمية العاممة في األردن  ،حيث تعج دليل عمى دقة اإلدارة في إعجاد
التقاريخ و عخضيا بذكل أكثخ وضػح مقارنة بتمظ التقاريخ التي يشتجيا األنطسة اليجوية .
تػصمت الجراسة إلي وجػد اثخ ايجابي الستخجام أنطسة السعمػمات االلكتخونية عمى استقبللية و خاصية
السخاجعة الجاخمية في السرارف اإلسبلمية العاممة في األردن.
 -4دراسة ))Bible,et. al. 2010بعشػان "اثر بيئة المراجعة االلكترونية عمى األداء"

ىحه الجراسة ىجفت إلي تػضيح الشتائج العسمية الختبار اثخ بيئة العسل االلكتخونية عمى أداء السخاجع  ،حيث

تبشت الجراسة إلي إن األنطسة االلكتخونية تتصمب أكثخ معخفة و إدراك مقارنة باألنطسة التقميجية اليجوية و أن
ىحه األنطسة تؤثخ سمبا عمى األداء .اعتسجت الجراسة عمي مذاركة عيشة تكػنت مغ  48مخاجع حدابات

بستػسط خبخة  78شيخ في مجال السخاجعة لجى شخكات السخاجعة األربعة الكبخى  .و قج تػصمت الجراسة إلي
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إن السخاجعيغ في بيئة األنطسة االلكتخونية اقل قجرة لتحجيج و ترشيف األخصاء وكيف يسكغ استخجام ذلظ في

تقييع التعيجات الخاصة بالجيػن و االلتدامات مغ السخاجعيغ في بيئة األنطسة اليجوية .وقج اقتخحت الجراسة
تصػيخ و تحديغ أداء السخاجعيغ في بيئة األنطسة االلكتخونية نط اخ لمتصػر الحاصل في بيئة اإلعسال
االقترادية و انتذار استخجام األنطسة االلكتخونية في شتى السجاالت.
 -5دراسة (حمدونو و حمدان  )7118 ،بعنؽان "مدى استخدام تكنؽلؽجيا المعمؽمات في عممية التدقيق
(التدقيق اإللكتروني) في فمدطيؼ ،وأثر ذلغ عمى الحرؽل عمى أدلة ذات جؽدة عالية تدعػ الرأي الفني
المحايد لممدقق حؽل مدى عدالة القؽائػ المالية"

ىجفت ىحه الجراسة إلى قياس مجى استخجام السخاجعة االلكتخونية في عسميات السخاجعة مغ تخصيط ،ورقابة
،وتػثيق مغ قبل مكاتب السخاجعة في فمدصيغ ،باإلضافة إلى قياس أىع السعػقات والسذاكل الستعمقة بحلظ .

باإلضافة إلى ذلظ فإن الجانب الحيػي في ىحه الجراسة تسثل في قياس أثخ السخاجعة االلكتخونية عمى جػدة
األدلة التي ىي محػر عسمية السخاجعة  .تبيغ مغ تحميل ومشاقذة نتائج ىحه الجراسة أن مخاجعي الحدابات في
فمدصيغ يدتخجمػن السخاجعة االلكتخونية في أنذصة السخاجعة السختمفة بذكل دون الستػسط في التخصيط

والخقابة،والتػثيق.

ومغ خبلل البحث عغ أىع السعػقات التي تحػل دون تصػيخ ىحا االستخجام فقج استشتجت الجراسة مجسػعة مغ
السعػقات كان مغ أبخزىا :فقجان الثقة باألعسال االلكتخونية ،وارتفاع كمفة التصبيق ،وفقجان الجافعية نحػ التصػيخ

أخيخ عجم وجػد تذخيعات مشطسة
النخفاض العائج باإلضافة إلى نقز الخبخات والكفاءات في ىحا السجال ،و ًا
ومذجعة لمسيشة.
ما يميز ىذه الدراسة عؼ الدراسات الدابقة :

تسيدت ىحه الجراسة بأنيا األولي حدب عمع الباحثيغ فيسا يتعمق بسػضػع تحجيج اثخ استخجام األنطسة
االلكتخونية في مجال السخاجعة االلكتخونية في ليبيا و تتسيد أيزا بتدميط الزػء عمى سبل تحديغ وتصػيخ
األداء السيشي االلكتخوني وتػجيو االىتسام نحػ التعميع السيشي الستخرز في مجال مخاجعة الشطع السحاسبية

االلكتخونية .

ثانيا  :الجانب العممي :

تمييد

يتشاول ىحا الجانب مشيجية البحث الستبعة ،و أساليب جسع البيانات واألساليب اإلحرائية السدتخجمة في تحميل
البيانات واختبار الفخضيات ،وتحميل الخرائز الجيسػغخافية ألفخاد العيشة ويدتعخض الجانب أداة الجراسة
وتفاصيميا ومجتسع وعيشة الجراسة واالختبارات اإلحرائية السصبقة وصجق وثبات أداة الجراسة.
مجتمع وعينة الدراسة

يتكػن مجتسع وعيشة الجراسة مغ مكاتب مخاجعي الحدابات السداوليغ لمسيشة السذتغميغ والسدجميغ لجى نقابة

السحاسبيغ والسخاجعيغ الميبييغ ويعسمػن في مكاتب محاسبة مخخرة بسجيشة شخابمذ ،والبالغ عجدىع ( )500مغ

واقع سجبلت الشقابة ،وثع اختيار عيشة عذػائية وتػزيع ( )55استبيان ،حيث ثع استخداد ( )48استبيان ،وبحلظ

تكػن عجد االستبيانات الخاضعة لمتحميل ( )48استبيان.
اختبار مقياس أداة الدراسة

تع اعتساد مقياس  Likert Scaleالسكػن مغ خسذ درجات لتحجيج درجة أىسية كل بشج مغ بشػد االستبيان
وذلظ كسا ىػ مػضح الججول إذناه:
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ججول ( )1مقياس تحجيج األىسية الشدبية
الدرجة
1

األىمية الندبية
غيخ مػافق بذجة

2

غيخ مػافق

3

محايج

4

مػافق

5

مػافق بذجة

تػ تحديد األىمية الندبية وفق المعادلة اآلتية:
االهمية النسبية =

الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديل
عدد المستويات

=

1-5
1

=

1311

حيث عجد السدتػيات ىي :مشخفس ،متػسط ،ومختفع ،وبحلظ يكػن الحكع عمى الذكل اآلتي:
السدتػى السشخفس إذا بمغ الػسط الحدابي مغ  1لغاية .2333

السدتػى الستػسط إذا بمغ الػسط الحدابي أكثخ مغ  2333لغاية .3366
السدتػى السختفع إذا بمغ الػسط الحدابي أكثخ مغ 3366
األساليب اإلحرائية المدتخدمة في الدراسة

تع استخجام بخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمػم االجتساعية SPSS(Statistical Package for Social
) Sciencesفي تحميل البيانات التي تع جسعيا في ىحه الجراسة ،وقج تع استخجام األساليب السشاسبة في التحميل
والتي تعتسج أساسا عمى نػع البيانات السخاد تحميميا وعمى أىجاف وفخضيات الجراسة ،وقج تع استخجام عجة
أساليب إحرائية مغ أجل تػضيف البيانات التي تع جسعيا لتحقيق أىجاف الجراسة ،وفيسا يمي األساليب التي تع
استخجاميا ومبخرات استخجام كل مشيا:

 .1الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والشدب السئػية والتك اخرات كاستعخاض لشتائج الجراسة بالتفريل.
 .2معامل االرتباط لجراسة العبلقة بيغ متغيخات الجراسة.

 .3اختبار داربغ  -واتدػن D - Wالختبار ضاىخة االرتباط الحاتي.
 .4تحميل االنحجار البديط .Simple Linear Regression
 .5بعج استعخاض نتائج االستبيان بالتفريل لكل فخضية ثع مقارنة الػسط الحدابي ليحه الجسل مع الستػسط
الفخضي لبلستبيان ( )Test Value = 3الحي يجل عمى الحياد وىػ متػسط االستبانة ،بحيث تخفس
الفخضية العجمية وتقبل الفخضية البجيمة إذا اختمف الستػسط الحدابي لمفخضية عغ الستػسط الفخضي

بسدتػى معشػية ( )0.05±وذلظ باستخجام اختبار ( )Tلعيشة واحجة (.)ne Sample T- Test
تحميل البيانات واختبار الفرضيات :

وصف خرائص عينة الدراسة  :يتشاول ىحا الجدء وصف الخرائز الجيسػغخافية والػضيفية ألفخاد عيشة
الجراسة مغ

( السؤىل العمسي ،سشػات الخبخة ،الػضيفة الحالية) .ولبيان وصف خرائز عيشة الجراسة ،تع إيجاد التك اخرات
والشدب السئػية لمستغيخات الجيسػغخافية ألفخاد عيشة الجراسة عمى الشحػ التالي:
أوالً :المؤىل العممي
833
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الججول ( :)1تػزيع أفخاد العيشة حدب متغيخ السؤىل العمسي
المتغير

المؤىل العممي

الفئة

التكرار

الندبة المئؽرة

بكالؽررؽس

01

6725

ماجدتير

17

75

دكتؽراه

6

1725

المجمؽع

48

100

تطيخ بيانات الججول ( )1أن ندبة حسمة شيادة البكالػريػس ىي ( )%6235وىع بحلظ يذكمػن الشدبة الكبخى
مغ العيشة ،وىحا يتػافق مع قانػن تشطيع ميشة السحاسبة والسخاجعة بسشح التخاخيز بذخط الحرػل عمى مؤىل

بكالػريػس .
ثانياً :الخبرة

ججول ( :)2تػزيع أفخاد العيشة حدب متغيخ الخبخة

المتغير

سنؽات الخبرة

الفئة

التكرار

الندبة المئؽرة

أقل مؼ  5سنؽات

11

71

 5سنؽات – أقل مؼ  11سنؽات

17

75

 11سنؽات – أقل مؼ  15سنؽات

15

01

 15سنة فأكثر

11

70

المجمؽع

48

100

يبلحظ مغ الججول ( )2تشػع مدتػى خبخات أفخاد العيشة ،وىحا قج يعػد إلى أن التشػع في الخبخات لمعسل السيشي،
ييجف إلى تذارك السعخفة وتبادل الخبخات.
ثالثا :الؽظيفة الحالية بالندبة لممحاسب القانؽني

ججول ( :)3تػزيع أفخاد العيشة حدب متغيخ الػضيفة الحالية

المتغير

المدتؽى الؽظيفي

الفئة

التكرار

الندبة المئؽرة

مذرف

5

4.1

مراجع رئيدي

01

20

مراجع

10

18.9

المجمؽع

48

100

يبلحظ مغ الججول ( ) 3أن ندب الػضائف بيغ أفخاد عيشة السخاجعيغ القانػنييغ قج تقاربت ،مسا يذيخ إلى
اشتسال العيشة عمى جسيع الػضائف التي تؤثخ أو تدتصيع تقييع أثخ استخجام الشطع االلكتخونية في تحديغ

وتصػيخ األداء السيشي لسكاتب السخاجعة في ليبيا.
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أثر استخدام النعػ اال لكترونية في تحديؼ وتطؽرر األداء الميني لمكاتب المراجعة في ليبيا
د .عسخان البكػري /جامعة السخقب ؛

د .بذيخ البػسيفي

؛

جامعة شخابمذ

د .عادل البلفي

تحميل أثر متغيرات الدراسة

يعخض ىحا الجدء مغ الجراسة وصفاً لستغيخات الجراسة ،حيث تع احتداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات
السعيارية لبلستجابات بغخض الحكع عمى درجة السػافقة ،وتحجيج األىسية الشدبية عشج كل فقخة ،وكانت الشتائج
كسا يمي:
أوالً :تحميل ممارسة مكاتب المراجعة في ليبيا المراجعة االلكترونية :
ججول ( :)4الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لفقخات ممارسة مكاتب المراجعة في ليبيا المراجعة
االلكترونية
المتوسط
الرتبت
الحسابي

الفقرة

يًبرست يكبتب انًزاجعت فٍ نُبُب
31
انًزاجعت االنكتزوَُت3
 32تىفز بزايج يزاجعت انكتزوَُت 23255 3
انمذرة عهٍ استخذاو بزايج انعًُم
33112
33
3
وجىد بزايج انكتزوَُت لبدرة عهً
23357
34
اكتشبف أخطبء انُظبو وانتشغُم3
اخذ انًزاجع ببالعتببر انطزق
23266
35
انًختهفت نًعبنجت
02544
المقياس العام
يبلحظ مغ الججول رقع (:)4
33435

األهميت
النسبيت

االنحراف
المعياري

الرتبت

األهميت
النسبيت

1

يتىسطت

53859

1

يزتفعت

5

يُخفضت

53423

5

يزتفعت

2

يتىسطت

53543

2

يزتفعت

3

يُخفضت

53498

3

يزتفعت

4

يُخفضت

53452

4

يزتفعت

متوسطت

12044

مرتفعت

 -1أن األىسية الشدبية لمستػسط العام لفقخات عػامل االستجالل عمى مسارسة مكاتب السخاجعة في ليبيا
السخاجعة االلكتخونية متػسصة ،حيث بمغ الستػسط العام ( .)33544وىحا يذيخ إلى أىسية ىحه العػامل في

إن ىشاك تصػر وتحدغ في مسارسة مكاتب السخاجعة في ليبيا السخاجعة االلكتخونية .وقج جاءت الفقخة "
ممارسة مكاتب المراجعة في ليبيا المراجعة االلكترونية " بالسختبة األولى بستػسط حدابي ()33435

وبأىسية ندبية متػسصة مسا يجل عمى أن مسارسة مكاتب السخاجعة في ليبيا السخاجعة االلكتخونية لو أىسية
كبيخة في تصػر وتحدغ السيشة  ،في حيغ حمت الفقخة " تؽفر برامج مراجعة الكترونية " بالسختبة األخيخة

بستػسط حدابي ( )23255وبأىسية ندبية مشخفزة وىحا قج يعػد إلى نجرة وجػد بخامج مخاجعة بميبيا
تسكشيع مغ القيام بعسمية السخاجعة وعجم إدراك السخاجعيغ بأىسية ىحه البخامج.
ثانياً :تحميل وجؽد تطؽر في ميام وإجراءات المراجعة نتيجة التذغيل االلكتروني لمبيانات المحاسبية :
ججول ( :)5الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لفقخات
وجػد تصػر في ميام وإجخاءات السخاجعة.
الفقرة
وجىد يعبَُز يزاجعت خبصت
 31بًعبنجت أَظًت انًحبسبُت
االنكتزوَُت3
تىفز بزايج يزاجعت انكتزوَُت
32
ويب َزتبظ بهب يٍ أدواث تشغُم3
َىجذ تحذَذ ألسبنُب وإجزاءاث
33
انًزاجعت االنكتزوَُت 3
835

المتوسط
الحسابي

الرتبت

األهميت
النسبيت

االنحراف
المعياري

الرتبت

األهميت
النسبيت

43358

1

يزتفعت

53564

1

يزتفعت

23217

5

يُخفضت

53432

5

يزتفعت

33534

4

يزتفعت

53543

4

يزتفعت
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وجىد تىافك واتسبق بٍُ أَظًت
انًحبسبت االنكتزوَُت يع
34
إجزاءاث وسُبسبث انًزاجعت بًب
َتالءو يع انبُئت االنكتزوَُت3
تخطُظ االختببراث األسبسُت
نهًزاجعت انتٍ سُمىو بهب انًزاجع
35
نتحمُك ادًَ يستىي يمبىل يٍ
انًخبطز3
المقياس العام
يبلحظ مغ الججول (:)5

ICETR2018

33432

3

يزتفعت

53497

3

يزتفعت

4.174

2

يزتفعت

53552

2

يزتفعت

مرتفعت

0.464

02960

مرتفعت

أن األىسية الشدبية لمستػسط العام لفقخات وجؽد تطؽر في ميام وإجراءات المراجعة مرتفعة ،حيث بمغ الستػسط

العام ( ، )33963وىحا يؤكج عمى وجػد تصػر في ميام وإجخاءات السخاجعة التي يقػم بيا السخاجعيغ عشج

قياميع بعسمية السخاجعة  .وقج جاءت الفقخة " وجػد معاييخ مخاجعة خاصة بسعالجة أنطسة السحاسبة االلكتخونية "

بالسختبة األولى بستػسط حدابي ( )43358وبأىسية ندبية مختفعة ،مسا يذيخ إلى أىسية وجػد معاييخ مخاجعة
خاصة بسعالجة أنطسة السحاسبة االلكتخونية في حيغ حمت الفقخة "تػفخ بخامج مخاجعة الكتخونية وما يختبط بيا
مغ أدوات تذغيل " بالسختبة األخيخة بستػسط حدابي ( )23217وبأىسية ندبيةمشخفزة وىحا قج يذيخ إلى ان
تػفخ بخامج مخاجعة الكتخونية وما يختبط بيا مغ أدوات تذغيل في ليبيا يؤثخ عمي القيام بعسمية السخاجعة
االلكتخونية.

مغ خبلل الشتائج الدابقة نبلحظ إن ىشاك تصػر وتحدغ في أداء مكاتب السخاجعة مغ وجية نطخ عيشة
البحث .

ثالثا  :تحميل تبني مكاتب المراجعة في ليبيا التعميػ الميني التخرري

ججول ( :)6الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لفقخات تبشي مكاتب السخاجعة في ليبيا التعميع
الفقرة

31

32

33
34

35

836

وجىد ضعف فٍ انكفبءة انعًهُت
وانعهًُت انخبصت بًعبنجت
اَظًت انًحبسبت االنكتزوَُت 3
َجب اٌ َكىٌ نذي انًزاجع
انتأهُم انعهًٍ وانعًهٍ فٍ
يجبل َظى انًعهىيبث
االنكتزوَُت 3
وجىد بزايج تذرَب يتخصصت
نهًزاجعٍُ عهً اَظًت
انًحبسبت االنكتزوَُت 3
وجىد انًبو دورٌ ببزايج
انًزاجعت االنكتزوَُت انجذَذة
نذي انًزاجع 3
تىفز انًهبراث انالسيت
نهًزاجع انتٍ تًكُه يٍ اجزاء
انعًهُبث انًحبسبُت داخم انُظبو
انًحبسبٍ نهعًُم 3
المقياس العام

السيشي التخرري
األهميت
المتوسط
الرتبت
النسبيت
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبت

األهميت
النسبيت

33186

3

يتىسطت

53545

3

يزتفعت

33975

1

يزتفعت

0.582

1

يزتفعت

23325

4

يُخفضت

0.669

4

يزتفعت

23655

5

يُخفضت

0.701

5

يزتفعت

33435

2

يتىسطت

53564

2

يزتفعت

متوسطت

0.385

02717

مرتفعت
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أثر استخدام النعػ اال لكترونية في تحديؼ وتطؽرر األداء الميني لمكاتب المراجعة في ليبيا
د .عسخان البكػري /جامعة السخقب ؛

د .بذيخ البػسيفي

؛

جامعة شخابمذ

د .عادل البلفي

يبلحظ مغ الججول (:)6
 -1أن األىسية الشدبية لمستػسط العام لفقخات تبني مكاتب المراجعة في ليبيا التعميػ الميني التخرري
متػسصة  ،حيث بمغ الستػسط العام ( .)33257وىحا يذيخ إلى ضخورة أن يتػفخ لجى السخاجع القجر
الكافي مغ السؤىبلت العمسية والخبخات العسمية في مجال مخاجعة أنطسة السحاسبة االلكتخونية والتجريب

السيشي الستخرز بحيث يكػن قاد ار عمى القيام بالسدؤوليات السػكمة إليو وقج جاءت الفقخة " يجب أن

يكػن لجى السخاجع التأىيل العمسي والعسمي ي مجال نطع السعمػمات االلكتخونية" بالسختبة األولى بستػسط
حدابي ( )33975وبأىسية ندبية مختفعة ،وىحا يذيخ إلى أن مػاكبة التصػر في ما يخز مخاجعة األنطسة
السحاسبية االلكتخونية مصمب ضخوري ألداء أعسال السخاجعة والسحافطة عمى جػدة األداء السيشي في

حيغ حمت الفقخة " وجػد إلسام دوري ببخامج السخاجعة االلكتخونية الججيجة لجى السخاجع" بالسختبة األخيخة

بستػسط حدابي ( )23655وبأىسية ندبية متػسصة وىحا يذيخ إلى أىسية وجػد إلسام دوري ببخامج السخاجعة
االلكتخونية الججيجة لجى السخاجع.
اختبار االرتباط الذاتي Autocorrelation

مغ شخوط االنحجار خمػ البيانات مغ مذكمة االرتباط الحاتي ،والتي تعخف بػجػد ارتباط بيغ حجود الخصأ
العذػائي في نسػذج االنحجار ،مسا يشتج عشو تحيد في قيسة السعمسات السقجرة ،estimated parameters

وبالتالي ضعف قجرة الشسػذج عمى التشبؤ .ويتع التأكج مغ ذلظ بإجخاء اختبار دربغ – واتدػن (Durbin-
) .Watson Testويعتسج ىحا االختبار عمى مقارنة  D-Wالججولية لعيشة حجسيا  nوعجد متغيخاتيا  kمع

نتيجة  D-Wالسحدػبة ،حيث يػجج قيستان ججوليتان لئلحراءة (  )D-Wوىسا  dlالقيسة الرغخى و du

القيسة العطسى .حيث يتع رفس وجػد مذكمة االرتباط الحاتي إذا كانت قيسة () D-Wالسحدػبة أكبخ مغ ،du

وقج كانت الشتائج كسا ىي مػضحة في الججول التالي:
ججول ( :)7اختبار مذكمة االرتباط الحاتي
الفرضية
H01

Du
Dl
قيمة  D-Wالمحدؽبة
1.698 1.655
1.764

النتيجة
اليػجج ارتباط ذاتي

H02

1.780

1.698 1.645

اليػجج ارتباط ذاتي

H03

1.782

1.698 1.650

اليػجج ارتباط ذاتي

نبلحظ أن قيع  D-Wلمستغيخات في الفخضيات السحكػرة جسيعيا أكبخ مغ  duمسا يذيخ لخمػ البيانات مغ
مذكمة االرتباط الحاتي أي عجم وجػد ارتباط بيغ حجود الخصأ العذػائي في نسػذج االنحجار.
اختبار فرضيات الدراسة

تع اختبار الفخضيات باستخجام تحميل االنحجار الخصي البديط  ، Simple linear regressionوكانت الشتائج

كسا يمي:
الفرضية الرئيدية األولى:
 :H01اليؽجد اثر ذو داللة إحرائية لممارسة مكاتب المراجعة في ليبيا المراجعة االلكترونية عند مراجعة
انعمة المحاسبة االلكترونية عمى تطؽرر وتحديؼ مينة المراجعة في ليبيا.
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ججول ( * :)8نتائج اختبار ال تمارس مكاتب المراجعة في ليبيا المراجعة االلكترونية عند مراجعة انعمة
المحاسبة االلكترونية.

المتغير
التابع

R
معامل
االرتباط

تطىَز
وتحسٍُ
يهُت
انًزاجعت

53227

R2
معامل
التحديد

53544

F
المحسوبت

153435

معامل االنحدار

*Sig F
مستوى
الداللت

0.001

البيان

β

يًبرست
يكبتب
انًزاجعت
فٍ نُبُب
انًزاجعت
االنكتزوَُ
ة

53242

الخطأ
المعياري

5354

T
المحسوبت

33234

* يكػن التأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى )( α≤ 0.05
تذيخ نتائج الججول أعبله أن أثخ الستغيخ السدتقل (مسارسة ميشة السخاجعة) عمى الستغيخ التابع (تصػيخ وتحديغ

السيشة) ىػ أثخ ذو داللة إحرائية ،حيث كانت قيسة  Fالسحدػبة ىي( ،)153435وبسدتػى داللة = (Sig F
) 0.001وىػ أقل مغ  ،0.05في حيغ كان معامل االرتباط ) (R = 0.227والحي يذيخ الى العبلقة السػجبة
بيغ الستغيخيغ ،باإلضافة إلى أن قيسة معامل التحجيج كانت ) (R2= 0.044وىي تذيخ الى أن  %4.4مغ

التبايغ في (تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة) يسكغ تفديخه مغ خبلل التبايغ في (مسارسة السخاجعة االلكتخونية)،

مع بقاء جسيع الستغيخات األخخى ثابتة.

أما معامل االنحجار ) (β = 0.242فيػ يذيخ الى األثخ الكمي لسسارسة ميشة السخاجعة االلكتخونية عمى تصػيخ

وتحديغ ميشة السخاجعة وىػ أثخ معشػي ،حيث كانت قيسة  tعشجه ىي ( )3.234وبسدتػى داللة = (Sig

) ،0.001وعميو نخفس الفخضية الفخعية األولى ونقبل الفخضية البجيمة وتشز :

(يؽجد اثر ذو داللة إحرائية لممارسة مكاتب المراجعة في ليبيا المراجعة االلكترونية عند مراجعة أنعمة
المحاسبة االلكترونية عمى تطؽرر وتحديؼ مينة المراجعة في ليبيا)

اختبار الفرضية الرئيدية الثانية:
 :H01-2ال يؽجد اثر ذو داللة إحرائية لمتطؽر في ميام وإجراءات المراجعة نتيجة التذغيل االلكتروني
لمبيانات المحاسبية عمى تطؽرر وتحديؼ مينة المراجعة في ليبيا.
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*Sig
مستوى
الداللت

0.001

أثر استخدام النعػ اال لكترونية في تحديؼ وتطؽرر األداء الميني لمكاتب المراجعة في ليبيا
د .بذيخ البػسيفي

د .عسخان البكػري /جامعة السخقب ؛

؛

جامعة شخابمذ

د .عادل البلفي

ججول ( * :)9نتائج اختبار لمتصػر في ميام وإجخاءات السخاجعة نتيجة التذغيل االلكتخوني لمبيانات السحاسبية
عمى تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة في ليبيا

المتغير التابع

R
معامل
االرتباط

R2
معامل
التحديد

F
المحسوبت

Sig
*F
مستو
ى
الداللت

تطىَز وتحسٍُ
يهُت انًزاجعت

53355

53125

273432

0.00
0

معامل االنحدار
البيان

β

انتطىر فٍ
يهبو
واجزاءاث
انًزاجعت

53399

الخطأ
المعياري

53542

T
المحسوبت

53211

* يكػن التأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى )( α≤ 0.05
تذيخ نتائج الججول أعبله أن أثخ الستغيخ السدتقل (التصػر في ميام وإجخاءات السخاجعة) عمى الستغيخ التابع
(تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة) ىػ أثخ ذو داللة إحرائية ،حيث كانت قيسة  Fالسحدػبة ىي (،)27.432

وبسدتػى داللة ) (Sig F = 0.000وىػ أقل مغ  ،0.05في حيغ كان معامل االرتباط ) (R = 0.355والحي

يذيخ إلى العبلقة السػجبة بيغ الستغيخيغ ،باإلضافة إلى أن قيسة معامل التحجيج كانت ) (R2= 0.125وىي
تذيخ إلى أن  % 12.5مغ التبايغ في (تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة) يسكغ تفديخه مغ خبلل التبايغ في
(التصػر في ميام وإجخاءات السخاجعة) ،مع بقاء جسيع الستغيخات األخخى ثابتة.

أما معامل االنحجار ) (β = 0.399فيػ يذيخ إلى األثخ الكمي لمتصػر في ميام وإجخاءات السخاجعة عمى تصػيخ

وتحديغ ميشة السخاجعة وىػ أثخ معشػي ،حيث كانت قيسة  tعشجه ىي ( )5.211وبسدتػى داللة = (Sig
) ،0.001وعميو نخفس الفخضية الخئيدية الثانية ونقبل الفخضية البجيمة و تشز :

(يؽجد اثر ذو داللة إحرائية لمتطؽر في ميام وإجراءات المراجعة نتيجة التذغيل االلكتروني لمبيانات
المحاسبية عمى تطؽرر وتحديؼ مينة المراجعة في ليبيا.

اختبار الفرضية الرئيدية الثالثة :

 :H03ال يؽجد اثر ذو داللة إحرائية لتبنى مكاتب المراجعة في ليبيا التعميػ الميني المتخرص لممراجعيؼ

في مجال استخدام األنعمة المحاسبية االلكترونية عمى تطؽرر وتحديؼ مينة المراجعة في ليبيا.
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*Sig
مستوى
الداللت

0.000
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الججول ( * :)10نتائج اختبار أثخ تبشى مكاتب السخاجعة في ليبيا التعميع السيشي الستخرز لمسخاجعيغ في

المتغير التابع

مجال استخجام االنطسة السحاسبية االلكتخونية عمى تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة في ليبيا.
Sig
معامل االنحدار
*F
R2
R
F
مدتؽ
معامل
معامل
T
الخطأ
المحدؽبة
β
البيان
ى
االرتباط التحديد
المعياري المحدؽبة
الداللة

*Sig
مدتؽى
الداللة

تبشى
تصػيخ وتحديغ
ميشة السخاجعة

0.389

0.156

36.542

0.00
0

مكاتب

السخاجعة

0.048

0.316

6.123

في ليبيا
التعميع

* يكػن التأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى )( α≤ 0.05
تذيخ نتائج الججول أعبله أن أثخ الستغيخ السدتقل (تبشى مكاتب السخاجعة في ليبيا التعميع) عمى الستغيخ التابع
(تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة) ىػ أثخ ذو داللة إحرائية ،حيث كانت قيسة  Fالسحدػبة ىي (،)363542

وبسدتػى داللة ) (Sig F = 0.000وىػ أقل مغ  ،0.05في حيغ كان معامل االرتباط ) (R = 0.389والحي
يذيخ إلى العبلقة السػجبة بيغ الستغيخيغ ،باإلضافة إلى أن قيسة معامل التحجيج كانت ) (R2= 0.156وىي
تذيخ إلى أن  %15.6مغ التبايغ في (تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة) يسكغ تفديخه مغ خبلل التبايغ في (تبشى
مكاتب السخاجعة في ليبيا التعميع السيشي االلكتخوني) ،مع بقاء جسيع الستغيخات األخخى ثابتة.

أما معامل االنحجار ) (β = 0.316فيػ يذيخ الى األثخ الكمي لتبشى مكاتب السخاجعة في ليبيا التعميع السيشي

االلكتخوني عمى تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة وىػ أثخ معشػي ،حيث كانت قيسة  tعشجه ىي ()6.123

وبسدتػى داللة ) ،(Sig = 0.000وعميو نخفس الفخضية الخئيدية الثالثة ونقبل الفخضية البجيمة وتشز :

(يؽجد اثر ذو داللة احرائية لتبنى مكاتب المراجعة في ليبيا التعميػ الميني المتخرص لممراجعيؼ في مجال

استخدام االنعمة المحاسبية االلكترونية عمى تطؽرر وتحديؼ مينة المراجعة في ليبيا).

النتائج والتؽصيات :

بعج إجخاء التحميل اإلحرائي السصمػب ،واختبار الفخضيات ،وما تع عخضو في الجراسة الشطخية ،والجراسات

الدابقة لسعخفة أثخ استخجام الشطع االلكتخونية في تحديغ وتصػيخ األداء السيشي لسكاتب السخاجعة في ليبيا

والػصػل بيا إلى السدتػى السصمػب ،ولقج تع التػصل إلى الشتائج والتػصيات اآلتية:
أوال  :النتائج :

 -1أضيخت الشتائج أن األىسية الشدبية لسسارسة مكاتب السخاجعة في ليبيا السخاجعة االلكتخونية عشج مخاجعة
أنطسة السحاسبة االلكتخونية لو اثخ ذو داللة إحرائية ىامة ،وىجا يؤكج أىسية ىحا العامل مغ وجية نطخ
عيشة الجراسة كسؤشخ في تصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعة.
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0.000

أثر استخدام النعػ اال لكترونية في تحديؼ وتطؽرر األداء الميني لمكاتب المراجعة في ليبيا
د .عسخان البكػري /جامعة السخقب ؛

د .بذيخ البػسيفي

؛

جامعة شخابمذ

د .عادل البلفي

 -2إن التصػر في ميام وإجخاءات السخاجعة نتيجة التذغيل االلكتخوني لمبيانات السحاسبية لو اثخ ذو داللة
إحرائية ىامة ،وىجا يؤكج أىسية ىحا العامل مغ وجية نطخ عيشة الجراسة كسؤشخ في تصػيخ وتحديغ
ميشة السخاجعة.
 -3إن التعميع السيشي الستخرز لمسخاجعيغ في مجال استخجام األنطسة السحاسبية االلكتخونية لو اثخ ذو داللة
إحرائية ىامة ،وىجا يؤكج أىسية ىحا العامل مغ وجية نطخ عيشة الجراسة كسؤشخ في تصػيخ وتحديغ
ميشة السخاجعة.
ثانيا :التؽصيات:

مغ التػصيات التي يسكغ تقجيسيا لتصػيخ وتحديغ ميشة السخاجعةعمى األنطسة السحاسبية االلكتخونية والشيػض

بيا إلى السدتػى السصمػب ما يمي:

 -1تجريب مخاجعي الحدابات في مكاتب السحاسبة عمى اإلجخاءات التي تتصمبيا مخاجعة األنطسة السحاسبية
االلكتخونية وتػضيح ىحه اإلجخاءات  ،ورفع وعي جسيع السخاجعيغ فيسا يتعمق بيا.
 -2ضخورة االىتسام بتذجيع مكاتب السحاسبة في ليبيا عمى االرتباط بسكاتب محاسبة عالسية والتي تمتدم
بسعاييخ صارمة لمجػدة مسا يؤدي إلى تصػيخ وتحديغ جػدة األداء السيشي لسكاتب السحاسبة في ليبيا.

 -3التأكيج عمى تػفيخ بيئة مخاجعة الكتخونية ذات جػدة عالية مغ خبلل التدام مكاتب السحاسبة باإلرشادات
الػاردة في معاييخ السخاجعة الجولية مغ أجل تحديغ مدتػى أداء السيشة في ليبيا.

 -4أن يكػن ىشاك نطام وضػابط إللدام مكاتب السحاسبة بااللتحاق بسا ىػ ججيج مغ بخامج عمسية متصػرة
وحجيثة ذات عبلقة بالسحاسبة والسخاجعة وذلظ مغ خبلل إلدام مكاتب السحاسبة بتخريز جدء مغ
إيخاداتيا لتػفيخ فخص التجريب والتعميع السدتسخ لسػضفييا لبللتحاق بتمظ البخامج ،األمخ الحي يشعكذ عمى

تشسية القجرات العمسية لفخيق عسل السخاجعة ويخفع مغ مدتػى التأىيل العمسي والسيشي لجييع.
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Abstract
The study aimed to identify the impact of information technology (electronic
accounting systems) on the development of the professional performance of the
auditing offices and to identify the methods and steps of developing the electronic
review procedures to increase the level of professional performance of the auditors as
well as to know the extent of interest of the professional education reviewers to
continue their knowledge of electronic information systems. To achieve the study
objectives and test hypotheses, a questionnaire was prepared and distributed to a
sample taken from the study population that consists of accounting and auditing
offices. A random sample was selected and (50 questionnaires were distributed, and
(48) questionnaires were received which represent (96%) of the sample population.
In order to analyze the data and draw conclusions the SPSS statistical system has
been used and the adoption of t-test method was followed. By testing hypotheses the
study showed that factors such as using electronic auditing systems when reviewing
electronic accounting systems, the development of audit functions and procedures
due to the electronic operation of accounting data and specialized professional
education of all auditors have a significant impact as an indicator in the development
of the electronic audit profession. The study recommends that auditors in the
accounting offices should be trained to use electronic accounting systems, raise the
awareness of all auditors regarding the practical procedures required by auditing
these systems, and clarify the importance of these steps in improving the quality of
the professional performance of auditing offices. The study also recommends that
attention should be paid to encouraging accounting firms in Libya to link with
international accounting firms that adhere to strict quality standards, thus developing
and improving the quality of the professional performance of accounting offices in
Libya. There should be a system and controls to compel the accounting offices to
join the new advanced scientific programs related to accounting and electronic
auditing by committing accounting offices to allocate part of their revenues to
provide training and continuing education opportunities for their employees to join
these programs.
Key words: auditing, electronic auditing, professional performance, audit
offices
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