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Abstract
This study attempts to identify the perceptions of Libyan auditors about the
importance of electronic auditing systems (E-audit) on the quality of audit quality.
Questionnaires were distributed to external auditors in Tripoli who practicing audit
operations at the time of conducting this study. Descriptive statistics and one sample
T test analysis were carried out to analyse the data and testing this study's
hypotheses. The results show good awareness among Libyan auditors of the role of
using E-audit systems in enhancing the quality of auditing services. The results
indicate that using E-audit systems improves audit services at: 1) the stage of
planning, 2) the stage of investigating internal control systems, 3) the stage of
performing analytical procedures, and finally the stage of documentation and issuing
the auditing report.
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جامعة السخقب

مقــــدمــــــــة
أصبح لتكشؾلؾجيا السعمؾمات تأثيخات ىامة في مختمف مجاالت الحياة اليؾم ،وأثخت برفة كبيخة عمى مشغسات
األعسال وأوجو أنذظتيا السختمفة .ويعتبخ أسمؾب معالجة البيانات السالية مؽ السجاالت التي شيجت تظؾ اًر الفتاً

حيث أصبحت الشغؼ االلكتخونية ىي أساس العسل وأصبح لداماً عمى ميشة السحاسبة والسخاجعة مؾاكبة ىحه
التظؾرات بسا يسكؽ مؽ أداء ميام العسل وفق مدتؾيات متسيدة مؽ الكفاءة والفاعمية.

وقج شيجت ميشة السخاجعة اىتساما متدايجاً لسؾاكبة التظؾرات في تكشؾلؾجيا السعمؾمات وعيخ ما يسكؽ تدسيتو

بالسخاجعة االلكتخونية ( )E-Auditingوالتي زاد االىتسام بيا خالل العقجيؽ الساضييؽ (الحنيبات،
:0202ص ) 503وتؼ إصجار اإلرشادات السيشية التي تداعج السخاجعيؽ في ىحا السجالIAS,2003: (.
.)p698
ومؽ أىؼ األسباب وراء زيادة االىتسام بشغؼ السخاجعة االلكتخونية كؾن السخاجعة ،اعتساداً عمى األساليب اليجوية
التقميجية ،لؼ تعج قادرة عمى مؾاجية التؾسع في حجؼ أنذظة السشغسات وتعقج عسمياتيا مسا يجعل مؽ عسمية
السخاجعة اليجوية شاقة ومزشية ومكمفة .كسا أن التظؾر السدتسخ في معاييخ السخاجعة جعل مؽ عسمية استخجام
بخامج السخاجعة االلكتخونية يحقق العجيج مؽ السدايا سؾاء عشج التخظيط لعسمية السخاجعة أو عشج تشفيح اختبارات
الخقابة واإلجخاءات الجؾىخية وصؾالً إلى مخحمة إعجاد التقخيخ .حيث تتزسؽ ىحه البخامج مجسؾعة متكاممة مؽ
اإلجخاءات السعجة مدبقاً بحيث يقؾم السخاجع باختيار اإلجخاءات السشاسبة وفق الحالة وبسا ال يؤدي إلى إغفال

أي مؽ اإلجخاءات لمديؾ أو الشديان.

إن تحقيق مفيؾم جؾدة السخاجعة يتأتّى فقط مؽ خالل إتباع السعاييخ واإلرشادات السيشية التي تتظمب مؽ
مخاجعي الحدابات تظبيق سياسات وإجخاءات مخاقبة الجؾدة السرسسة لزسان أن جسيع أعسال السخاجعة تتؼ بسا

يتفق والسعاييخ الجولية أو السسارسات الؾطشية ذات الرمة:002 IAS(.ص.)071

فعمى الرعيج السحمي يسكؽ القؾل بأن استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية يكاد يكؾن مقتر اًخ عمى بعض مكاتب
أو شخكات السخاجعة التي تسثل فخعاً أو مخاسالً إلحجى الذخكات الكبخى لمسخاجعة ( ،)Big 4ويعؾد سبب ذلػ
إلى ارتفاع تكمفة ىحه الشغؼ مؽ جية وغياب السعاييخ السيشية السشغسة ألعسال السخاجعة عمى الخغؼ مؽ صجور

قانؾن تشغيؼ السيشة مشح سشة  0775مؽ القخن الساضي.
مذكمة الدراسة

عمى الخغؼ مؽ التظؾر اليائل في تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى جسيع األصعجة بسا في ذلػ نغؼ السخاجعة

االلكتخونية ،إال أن السالحظ عمى السدتؾى السحمي محجودية استخجام ىحه الشغؼ األمخ الحي يقؾد إلى تداؤل
ىام مفاده:
ما مدى أهمية استخدام نظم المراجعة االلكترونية ودورها في تحدبن جهدة خدمات المراجعة من وجهة نظر

المراجعين الخارجيين الميبيين؟

ويسكؽ أن يتفخع مؽ ىحا الدؤال األسئمة الفخعية التالية:
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 .0ما مجى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة التخظيط لعسمية السخاجعة ومداىستيا في
تحديؽ خجمات السخاجعة مؽ وجية نغخ السخاجعيؽ الخارجييؽ الميبييؽ؟
 .0ما مجى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة تشفيح إجخاءات الخقابة واإلجخاءات الجؾىخية
ومداىستيا في تحديؽ خجمات السخاجعة مؽ وجية نغخ السخاجعيؽ الخارجييؽ الميبييؽ؟
 .5ما مجى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة تشفيح اإلجخاءات التحميمية ومداىستيا في
تحديؽ خجمات السخاجعة مؽ وجية نغخ السخاجعيؽ الخارجييؽ الميبييؽ؟
 .4ما مجى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة تؾثيق أدلة العسل وإعجاد التقخيخ ومداىستيا في
تحديؽ خجمات السخاجعة مؽ وجية نغخ السخاجعيؽ الخارجييؽ الميبييؽ؟
أهداف الدراسة
إن اليجف الخئيدي مؽ ىحه الجراسة ىؾ محاولة الستقخاء الؾاقع السيشي لسخاجعي الحدابات فيسا يتعمق بسجى

إدراكيؼ لمسدايا السسكؽ تحقيقيا عشج استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية .فالسفتخض أن ليحه الشغؼ العجيج مؽ
السدايا بجاية مؽ مخحمة التخظيط لعسمية السخاجعة ومخحمة تشفيح إجخاءات الخقابة واإلجخاءات األساسية وصؾالً إلى
مخحمة إعجاد التقخيخ الشيائي وتؾثيق نتائج العسل.

وحيث أن تحقيق جؾدة خجمات السخاجعة ىي غاية تدعى إلييا السؤسدات السيشية ،عمى اختالف ىياكميا
وأحجاميا ،لحلػ مؽ أىجاف ىحه الجراسة أيزاً التعخف عمى أراء مخاجعي الحدابات حؾل مجى إمكانية مداىسة
تظبيق إجخاءات السخاجعة االلكتخونية في تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة.

وكشتيجة لقرؾر دور السشغسة السيشية السشاط بيا تظؾيخ ميشة السحاسبة والسخاجعة في ليبيا ،فإن مؽ واجب
السختريؽ والسيشييؽ القيام بجورىؼ في التعخيف بالتظؾر في السعاييخ السيشية عمى السدتؾى الجولي محمياً وىحا

جانب أخخ مؽ أىجاف ىحه الجراسة أال وىؾ التعخيف بأىؼ السعاييخ السيشية ذات العالقة باستخجام نغؼ السخاجعة

االلكتخونية في مخاجعة الحدابات.
أهمية الدراسة:

ليحه الجراسة ،حدب اعتقاد الباحثان ،العجيج مؽ الجؾانب اليامة ،لعل أىسيا التعخيف بالسعاييخ واإلرشادات
السيشية ذات العالقة باستخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية وبالتالي السداىسة في مؾاكبة التظؾر في أساليب

وإجخاءات السخاجعة بسا يؤدي إلى تعديد فخص تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة السقجمة عمى السدتؾى السحمي.

كسا تبخز أىسية ىحه الجراسة مؽ أىسية العسل الحي يشبغي القيام بو محمياً لؾضع قؾاعج وإرشادات ميشية مالئسة
لتحقيق ىجف الجؾدة في خجمات السخاجعة ،فغياب التأطيخ السيشي عمى السدتؾى السحمي الزال يداىؼ في تخمف

ميشة السخاجعة عؽ مثيالتيا عمى السدتؾى الجولي وحتى اإلقميسي.
فروض الدراسة:

بيجف اإلجابة عمى تداؤالت ىحه الجراسة واالقتخاب قجر اإلمكان مؽ تحقيق أىجافيا يسكؽ صياغة التداؤالت
وفق الفخضيات التالية:
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الفرضية الرئيدية :ال يهافق المراجعهن الخارجيهن في ليبيا عمى أهمية استخدام نظم المراجعة االلكترونية
في تحدين خدمات المراجعة.

ويمكن اشتقاق الفروض الفرعية التالية:
الفرضية األولى :ال يؾافق السخاجعؾن الخارجيؾن عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة

التخظيط لمسخاجعة في تحديؽ خجمات السخاجعة.

الفرضية الثانية :ال يؾافق السخاجعؾن الخارجيؾن عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة تشفيح
اختبارات الخقابة واالختبارات األساسية لمسخاجعة في تحديؽ خجمات السخاجعة.

الفرضية الثالثة :ال يؾافق السخاجعؾن الخارجيؾن عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة تشفيح
اإلجخاءات التحميمية لمسخاجعة في تحديؽ خجمات السخاجعة.

الفرضية الرابعة :ال يؾافق السخاجعؾن الخارجيؾن عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة
التؾثيق وإصجار التقخيخ الشيائي لمس اخجعة في تحديؽ خجمات السخاجعة.

المبحث األول :الدراسات الدابقة
شكر ،حمدان ( )8116التدقيق االلكتروني وأثره عمى جهدة األدلة
ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة بخامج السخاجعة االلكتخونية مؽ حيث مجاالت وأثخ استخجام ىحه البخامج في

مخاجعة الحدابات في فمدظيؽ وقج تؾصمت ىحه الجراسة إلى أن مخاجعي الحدابات يدتخجمؾن بخامج السخاجعة

االلكتخونية في التخظيط والخقابة والتؾثيق إلى حج فؾق الستؾسط وأن استخجام ىحه البخامج يداىؼ في تحديؽ
جؾدة أدلة السخاجعة.
الهنينى ( )8100دور استخدام تكنهلهجيا المعمهمات في تحدين جهدة خدمات التدقيق في األردن.

حيث ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى دور استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في تحديؽ جؾدة خجمات التجقيق
في األردن .وقج تؾصمت ىحه الجراسة إلى وجؾد إدراك لجى مخاجعي الحدابات في األردن ألىسية استخجام

تكشؾلؾجيا السعمؾمات في تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة الخارجية .كسا أن ىحه الجراسة تؾصمت إلى أن تحديؽ
خجمات السخاجعة كان خالل مخاحل السخاجعة السختمفة مؽ التخظيط لعسمية السخاجعة إلى مخحمة التشفيح وأخي اخ
مخحمة التؾثيق وإبجاء الخأي.
مرعي ( )8105التدقيق االلكتروني وأثره عمى جهدة التدقيق لدى مكاتب وشركات التدقيق في األردن
ى جفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أثخ تظبيق التجقيق اإللكتخوني عمى جؾدة التجقيق لجى مكاتب وشخكات
التجقيق العاممة في األردن .ومؽ أىؼ الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة ،أن استخجام التجقيق اإللكتخوني لو أثخ
عمى جؾدة عسمية التجقيق لسا يستاز بو مؽ دقة في إخخاج البيانات وتبؾيبيا ،ويسارس السجققيؽ عسمية التجقيق

اإللكتخوني بكل فاعمية ؛ ألنيؼ يجركؾن أن التجقيق اإللكتخوني يحتؾي عمى كثيخ مؽ السدايا والتي يسكؽ مؽ
خالليا ضبط جؾدة التجقيق الخارجي .كسا أعيخت ىحه الجراسة أن عجد كبيخ مؽ مكاتب وشخكات التجقيق

العاممة في األردن ،يدتخجمؾن بخامج التجقيق اإللكتخوني.
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Information technology in audit processes: An )8107( Mustapha & Lai
empirical evidence from Malaysian audit firms:
ىجفت ىحه الجراسة إلى اختبار مجى استخجام تقشية السعمؾمات في عجة مدتؾيات مؽ مكاتب السخاجعة في
ماليديا .كسا اختبخت العؾامل التي تؤثخ عمى استخجام تقشية السعمؾمات .تؾصمت الجراسة إلى أن استخجام تقشية

السعمؾمات خالل عسميات السخاجعة يتؼ مؽ خالل مجيخي مكتب السخاجعة أو مداعجييؼ .كسا اقتخحت ىحه

الجراسة أن السخاجعيؽ يمجأون إلى استخجام تقشية السعمؾمات في عسميات السخاجعة ألنيا تخترخ الؾقت وتداعج
في أداء أعسال السخاجعة بكفاءة وفاعمية.
Evaluation of the effect of using ( 2016)Kermani, Bigzadeh, Khodamipour

computer audit systems on audit quality

اختبخت ىحه الجراسة مجى استخجام مكاتب السخاجعة اإليخانية مرشفة إلى صغيخة ،متؾسظة ،وكبيخة لشغؼ
السخاجعة االلكتخونية ،واثخ ىحا االستخجام عمى جؾدة عسميات السخاجعة .تؾصمت ىحه الجراسة إلى أن استخجام
الشغؼ االلكتخونية لو اثخ ضعيف عمى فعالية عسمية السخاجعة في مكاتب السخاجعة الرغيخة ،فيسا تدداد فعالية

عسمية السخاجعة وجؾدتيا بذكل اكبخ كمسا ازداد حجؼ مكاتب السخاجعة مؽ الستؾسظة إلى الكبيخة.
Ahmai & Kent

(2012) The Utilization of Generalized Software (GAS) by

External Auditors
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخيف ببخامج السخاجعة االلكتخونية العامة وتؾصمت الجراسة إلى وجؾد أدلة محجودة
عمى أن بخامج السخاجعة االلكتخونية يتؼ االعتساد عمييا دولياً مؽ قبل السخاجعيؽ الخارجييؽ .كسا أن استخجام ىحه
البخامج في السسمكة الستحجة حيث أجخيت ىحه الجراسة ،يعج محجوداً .حيث أعيخت الجراسة أن  %00فقط مؽ

مخاجعي الحدابات يدتخجمؾن ىحه البخامج .وتعؾد أسباب عدوف السخاجعيؽ عؽ استخجام ىحه البخامج الرتفاع
تكمفتيا مؽ جية وصعؾبات تظبيقية تؾاجو السخاجعيؽ عشج استخجاميا مؽ جية أخخى.

Dowling & Leech (2014) A big 4 Firm’s use of Information Technology to

the audit process: How an Audit support system is changing auditor Control
behavior

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أثخ استخجام الذخكات الكبخى لمسخاجعة في استخاليا لشغؼ دعؼ التجقيق
ضسؽ بخامج السخاجعة االلكتخونية في تؾجيو سمؾك السخاجعيؽ .وتدتخجم شخكات السخاجعة نغؼ دعؼ عسمية
السخاجعة كأداة لمسخاقبة بيجف تعديد مبجأ فعالية السخاجعة .وتؾصمت ىحه الجراسة إلى أن استخجام نغؼ دعؼ

السخاجعة كأداة لمسخاقبة يديج مؽ التحجيات التي تؾاجييا شخكات السخاجعة خاصة فيسا يتعمق بإيجاد تؾازن ما بيؽ
كيفية ضسان االلتدام عشج مخاقبة السخاجعيؽ والحج مؽ االعتساد الكمي عمى الشغام.
التعميق عمى الدراسات الدابقة:

خمص الباحثان مؽ عخض نتائج الجراسات الدابقة إلى أن ىشاك اتفاق عام بيؽ ىحه الجراسات عمى أن استخجام

نغؼ السخاجعة االلكتخونية يعتبخ متفاوتاً ،بيؽ استخجام محجود ليحه البخامج في السسمكة الستحجة في السكاتب
الرغيخة واالستخجام بجرجة مختفعة في السسمكة األردنية كسا أعيخت الشتائج أنو عشجما تدتخجم مكاتب وشخكات
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السخاجعة نغؼ السخاجعة االلكتخونية يداىؼ ذلػ في تحديؽ فاعمية السخاجعة .وتعتبخ دراسة اليشيشي ()0200
أقخب الجراسات إلى ىحه الجراسة مع اختالف بيئة الجراسة وبعض أجداء مشيجيتيا.
المبحث الثاني :جهدة المراجعة
.0.8مفههم جهدة المراجعة
تتسثل جؾدة السخاجعة في مجى قجرة السخاجع عمى أداء ميام عسمو بسا يتفق والسعاييخ السيشية لمسخاجعة وفي ضل

قؾاعج الدمؾك السيشي .كسا يخي البعض أن جؾدة السخاجعة تعشى قجرة السخاجع عمى اكتذاف السخالفات السالية
لعسيل السخاجعة (الشؾايدة ،0222 ،ص  .)572و يختبط مفيؾم الجؾدة في السخاجعة بالخرائص السيشية
لسخاجع الحدابات التي تديؼ في تمبية احتياجات مدتخجمي القؾائؼ السالية لسا يداىؼ بو الخأي الفشي لمسخاجع مؽ

إضفاء لمثقة عمى ىحه القؾائؼ (اليشيشي ،0200 ،ص.)0
.8.8المعايير المهنية لجهدة المراجعة
يتزسؽ معيار السخاجعة الجولي رقؼ ( )002السعشؾن ضبط العسل في السخاجعة ،إرشادات ميشية عؽ رقابة
الجؾدة لعسمية السخاجعة مؽ خالل:


الدياسات واالجخاءات التي يتبعيا السكتب عشج أداء أعسال السخاجعة.



اإلجخاءات الستعمقة بتفؾيض السداعجيؽ ألداء األعسال وميام العسل.



تظبيق سياسات إجخاءات رقابة الجؾدة عمى مدتؾى كل مؽ مكتب السخاجعة أو عسمية السخاجعة السعشية.

كسا بيؽ السعيار أن عشاصخ الخقابة عمى جؾدة السخاجعة تتزسؽ مجسؾعة مؽ العؾامل ىي الستظمبات السيشية،
السيارة والكفاءة ،تؾزيع ميام العسل ،اإلشخاف والسذؾرة ،أسذ قبؾل العسالء الججد واالستسخار مع العسالء
الدابقيؽ و الخقابة والستابعة.
.8نظم المراجعة االلكترونية
السقرؾد بشغؼ السخاجعة االلكتخونية في ىحا الدياق ىي البخامج السحؾسبة التي تؼ ترسيسيا وتظؾيخىا بذكل

خاص لتشفيح إجخاءات مخاجعة الحدابات كبجيل عؽ أسمؾب السخاجعة االعتيادي الحي يتؼ تشفيحه يجوياً .ويسكؽ

تقديؼ ىحه البخامج إلى نؾعيؽ:

.0.8نظم المراجعة االلكترونية العامة
وىي البخامج التي تؼ ترسيسيا الستخجاميا في تشفيح بخامج مخاجعة الحدابات ألنؾاع مختمفة مؽ الذخكات ويسكؽ

استخجاميا مؽ قبل مخاجعي الحدابات دون أي قيؾد تتعمق بسمكية ىحه البخامج.
 .8.8نظم المراجعة االلكترونية الخاصة

وىي البخامج التي تؼ ترسيسيا وتظؾيخىا وفق متظمبات محجدة مؽ شخكة السخاجعة مالكة البخنامج .وتتسيد ىحه
البخامج بامكانية استقبال بيانات العسيل ومؽ ثؼ يتؼ إعجاد خظة السخاجعة وتشفيح إجخاءاتيا وتؾثيقيا وصؾالً إلى

مخحمة إعجاد التقخيخ الشيائي.
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وتعتبخ بخامج السخاجعة التي تدتخجميا شخكات السخاجعة الكبخى مؽ أىؼ االمثمة عمى استخجام نغؼ السخاجعة
االلكتخونية اليؾم .ومؽ أىؼ ىحه البخامج:
بخنامج  Case Wareوىؾ بخنامج متسيد لمسخاجعة تشتجو شخكة تحسل ذات االسؼ ويتسيد ىحا البخنامج



بإمكانية استيخاد كافة الدجالت السحاسبية لمعسيل بسا في ذلػ أوراق العسل السداعجة كـ Excel Sheet

وترجيخ البيانات مؽ قؾاعج بيانات ىحه السشغؾمة في شكل  . txt ،PDFكسا يتسيد ىحا البخنامج بالسقجرة
العالية لمحساية االلكتخونية لمبيانات سؾاء تمػ السدتؾردة أو الرادرة.
ىشاك أيزاً استخجامات أخخى ليحا البخنامج حيث باإلمكان استخخاج االحراءات وخخائط التجفق لشغؼ

السحاسبة التي يظبقيا العسيل ويستاز ىحا البخنامج أيزاً بتؾثيق كل الخظؾات العسمية التي يقؾم بيا السخاجع مسا

يعدز مؽ وجؾد مدار واضح لمسخاجعة (www.casewareanalytics.com( .وتعج شخكة

Ernest

 &Youngمؽ أىؼ الذخكات التي تدتخجم ىحا البخنامج في كل فخوعيا حؾل العالؼ .كسا تؾجج العجيج مؽ بخامج
السخاجعة األخخى والتي يسكؽ اقتشاؤىا مباشخة مؽ شبكة السعمؾمات الجولية وىي متؾفخة لالستخجام كـ web-
 basedأو .Installed
.3مداهمة استخدام نظم المراجعة االلكترونية في تحدين جهدة خدمات المراجعة
أوصت العجيج مؽ السشغسات السيشية بزخورة أن يتستع السخاجع بالكفاءات السيشية الالزمة ألداء ميام عسمو
بكفاءة وميشية عالية في ضل بيئة تكشؾلؾجيا السعمؾمات ،ويسكؽ القؾل بأن أىسية استخجام نغؼ السعمؾمات

االلكتخونية في تعديد جؾدة السخاجعة تتأتى مؽ خالل:

أ -يداىؼ استخجام بخامج السخاجعة االلكتخونية في االلتدام بإجخاءات رقابة الجؾدة مؽ حيث زيادة الثقة في ميشة
السخاجعة ضسؽ بيئة تكشؾلؾجيا السعمؾمات.
ب -تحديؽ عسمية تؾثيق أوراق العسل مؽ خالل االعتساد عمى ىحه الشغؼ التي تسكؽ مؽ عسمية التؾثيق التمقائي
لكل إجخاءات العسل السشفحة.

ج -تقجيؼ تأكيجات ميشية تفي بالتدام السخاجع بالسعاييخ السيشية في ضل معيار العشاية السيشية الؾاجبة.
د -تداىؼ في زيادة ثقة العسالء في قيام السخاجعيؽ بأعساليؼ وفق السعاييخ السيشية مؽ خالل امكانية االعتساد
عمى نتائج ومخخجات العسل .
ه -تداىؼ في خفض تكاليف السخاجعة وذلػ مؽ خالل استخجام نغام مؾازنة الؾقت وتحجيج اإلجخاءات وتؾزيع
ميام العسل عمى السداعجيؽ إضافة إلى نغام لإلشخاف والستابعة.

منهجية الدراسة:
اعتسجت الجراسة الحالية السشيج الؾصفي التحميمي حيث اعتسجت السشيج الؾصفي في وصف متغيخات الجراسة،
كسا اعتسجت السشيج التحميمي في تحميل العالقات واختبار الفخضيات.
مجتمع الدراسة:
تكؾن مجتسع الجراسة مؽ كافة السحاسبيؽ القانؾنييؽ السذتغميؽ بسيشة السخاجعة داخل طخابمذ نغ اخ لؾجؾد اكبخ
مكاتب السخاجعة بيا ،كسا أن اكبخ الذخكات التابعة لمجولة والذخكات الخاصة تتخح مؽ طخابمذ مخك اد ليا .تؼ
اخح عجد مكاتب السخاجعة وعشؾانيؽ ىحه السكاتب مؽ نقابة السحاسبيؽ ونغ اخ لعجم وجؾد قاعجة بيانات وعشاويؽ
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لسكاتب السخاجعة فقج تؼ اختيار مكاتب السخاجعة التي تؾفخ عشيا بيانات لجى نقابة السحاسبيؽ وكان عجدىؼ 52
مكتباً .تؼ تؾزيع االستبيان باستخجام التؾزيع السباشخ والجسع بالسشاولة وتؼ استخجاع كافة االستبيانات السؾزعة.
أداة الدراسة:
تؼ االعتساد عمى السرادر الثانؾية كالكتب والجراسات الدابقة وذلػ فيسا يتعمق بسؾضع السخاجعة االلكتخونية .
أما فيسا يخص فخضيات الجراسة فقج تؼ ترسيؼ استبيان يتشاسب مع مؾضؾع الجراسة وأىجافيا وذلػ باالطالع

عمى الجراسات الدابقة حيث تكؾن االستبيان مؽ خسدة أجداء كسا يمي:
 -0الستغيخات الجيسؾغخافية.

 -0مجى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة التخظيط في تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة
الخارجية.
 -5مجى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية أثشاء مخحمة تشفيح اختبارات الخقابة واالختبارات األساسية في
تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة الخارجية.

 -4مجى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية أثشاء مخحمة تشفيح اإلجخاءات التحميمية في تحديؽ جؾدة
خجمات السخاجعة الخارجية .
 -3أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية أثشاء مخحمة التؾثيق وإصجار التقخيخ الشيائي لمسخاجعة في تحديؽ
جؾدة خجمات السخاجعة الخارجية .

صدق أداة الدراسة وثباتها:
الختبار صجق االستبيان الغاىخي تؼ عخضو عمى عجد مؽ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات الميبية وقج تؼ
تعجيمو وفقا لسالحغاتيؼ ،كسا تؼ اختبار مجى ثبات فقخات االستبيان باستخجام مقياس ألفا كخونباخ لقياس
االتداق الجاخمي لجسيع محاور االستبيان حيث بمغ معامل ألفا  %74.2وتعج ىحه الشدبة كافية ألغخاض تعسيؼ
نتائج الجراسة .بشفذ الظخيقة كان معامل ألفا لكل محؾر مؽ محاور االستبيان ،%12.2 ،%11.5 ،%70
 %17.1عمى التؾالي كاف لتعسيؼ نتائج الجراسة كسا ىؾ واضح مؽ الججول رقؼ (.)0
جدول رقم ( )0نتائج اختبار ألفا كرونباخ
انًحٕس
يذٖ أًْٛخ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙيشحهخ انزخطٛظ فٙ
رحس ٍٛجٕدح خذيبد انًشاجؼخ انخبسجٛخ
أًْٛخ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ أصُبء يشحهخ رُفٛز اخزجبساد انشلبثخ
ٔاالخزجبساد األسبسٛخ ف ٙرحس ٍٛجٕدح خذيبد انًشاجؼخ
يذٖ أًْٛخ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ أصُبء يشحهخ رُفٛز اإلجشاءاد
انزحهٛهٛخ ف ٙرحس ٍٛجٕدح خذيبد انًشاجؼخ انخبسجٛخ
أًْٛخ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ أصُبء يشحهخ انزٕصٛك ٔإصذاس
انزمشٚش انُٓبئ ٙنهًشاجؼخ ف ٙرحس ٍٛجٕدح خذيبد انًشاجؼخ انخبسجٛخ
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اختبار التهزيع الطبيعي:
وفقا لشغخية الشياية السخكدية فانو كمسا زاد حجؼ العيشة كمسا اقتخب تبايشيا مؽ تبايؽ السجتسع ويسكؽ اعتبار أن
التؾزيع يكؾن طبيعيا برؾرة تقخيبية عشجما يربح حجؼ العيشة ( 52مفخدة) فسا فؾق ،وبسا أن حجؼ عيشة
الجراسة الحالية كان  52مفخدة ،يعج افتخاض تبعية بيانات الجراسة لمتؾزيع الظبيعي مقبؾال.
األساليب اإلحرائية المدتخدمة:
أ) األساليب اإلحرائية الؾصفية :حيث تؼ استخجام الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري إلجابات أفخاد
العيشة وذلػ عمى الشحؾ التالي:
تؼ استخجام مقياس ليكخت الخساسي لتخميد إجابات عيشة الجراسة فتؼ إعظاء الخقؼ ( )3لإلجابة مؾافق

بذجة )4( ،لإلجابة أوافق )5( ،لإلجابة محايج )0( ،لإلجابة أرفض )0( ،لإلجابة أرفض بذجة .بالتالي
فان الؾسط الحدابي كسا ىؾ مالحظ يداوى (.)5

ب) اختبار (ت) ( )One-Sample T-Testوقج تؼ استخجامو الختبار فخضيات الجراسة.
نتائج الدراسة:
أوال -:الخرائص الديمهغرافية لعينة الدراسة:
يؾضح الججول رقؼ  0الخرائص الجيسؾغخافية لمسدتجؾبيؽ .فيسا يخص التخرص العمسي لمسدتجؾبيؽ فان
جسيع أفخاد عيشة الجراسة يحسمؾن مؤىالت في تخرص السحاسبة مسا يعظى مؤش اخ ايجابيا عمى أن لجى
السدتجؾبيؽ السعخفة الكافية بسؾضؾع السخاجعة الخارجية مسا يديج الثقة في إجاباتيؼ .فيسا يتعمق بجرجة السؤىل

العمسي ،يذيخ الججول  0إلى أن ما ندبتو  %77.5يحسمؾن شيادات عميا في مجال السحاسبة مؾزعة عمى

 %22.7شيادة بكالؾريؾس ،و  %52.2يحسمؾن شيادة ماجدتيخ ،مسا يعشى قجرة أفخاد العيشة عمى فيؼ فقخات
االستبيان واإلجابة عشيا بجرجة عالية مؽ الكفاءة مسا يعدز مؽ صحة الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا ودقتيا .أما
فيسا يخص خبخة السدتجؾبيؽ في مجال السخاجعة فان  %70.0مؽ السدتجؾبيؽ لجييؼ خبخة تتخاوح ما بيؽ
خسذ إلى عذخ سشؾات ،فيسا كان  %03مؽ السدتجؾبيؽ لجييؼ خبخة أكثخ مؽ عذخ سشؾات .ىحه األرقام

تؤشخ إلى ارتفاع مدتؾى الخبخة العسمية لمسدتجؾبيؽ مسا يشعكذ إيجابا عمى دقة إجاباتيؼ بسا يخجم أىجاف
الجراسة .وبالشدبة لمتجريب فإن  %55فقط مؽ السدتجؾبيؽ تحرمؾا عمى التجريب عمى الشغؼ االلكتخونية
لمسخاجعة .أخيخا ،فيسا يتعمق بسعخفة أفخاد العيشة بالمغة االنجميدية فان  %73مؽ أفخاد العيشة يتقشؾن المغة
االنجميدية بجرجة متؾسظة إلى جيجة ،مسا يعظى انظباع بان لجى أفخاد العيشة السقجرة عمى االطالع عمى
البحؾث العمسية العالسية في مجال السخاجعة الخارجية واستخجامات نغؼ السخاجعة االلكتخونية.
جدول رقم ( :)8التهزيع التكراري والندب المئهية لمخرائص الديمهغرافية لممدتجهبين
انخبصٛخ
انزخصص
انًؤْم انؼهًٙ
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يحبسجخ
إداسح أػًبل
أخشٖ
دثهٕو
ثكبنٕسٕٚط

انؼذد (انزكشاس)
08
88

انُسجخ انًئٕٚخ
%188
%8827
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سُٕاد انخجشح
انزذسٚت ػهٗ انُظى االنكزشَٔٛخ
انهغخ االَجهٛضٚخ

يبجسزٛش
دكزٕساِ
 5سُٕاد
يٍ  5إنٗ  18سُٕاد
أكضش يٍ  18سُخ
رحصم ػهٗ رذسٚت
نى ٚزحصم ػهٗ رذسٚت
يجزذئ
يزٕسظ
جٛذ فأػهٗ

%0828
%827
%828
%7828
%85
%0020
%8827
%85
%8828
%0828

11
1
1
88
9
18
88
9
18
11

ثانيا -:التحميل الهصفي ألسئمة االستبيان
ألغخاض الجراسة الحالية تؼ اعتساد درجة أىسية السؾافقة عمى اإلجابة عؽ أسئمة االستبيان بأنيا عالية ججا إذا
كان الؾسط الحدابي لإلجابات عؽ الدؤال الؾاحج مابيؽ ( ،)3-4.3وبأنيا عالية إذا كان مابيؽ (،)4.47-4
وبأنيا متؾسظة إذا كان مابيؽ ( ،)5.77-5.3وبأنيا ضعيفة إذا كان مابيؽ ( ،)5.47-5وبأنيا ضعيفة ججا إذا

كان مابيؽ (.)0.77-0

جدول رقم ( )3المحهر األول -:مدى أهمية استخدام نظم المراجعة االلكترونية في مرحمة التخطيط في
تحدين جهدة خدمات المراجعة الخارجية:
و
1
8
0
8
5
8
7

انفمشح
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙإػذاد إطبس
صيُ ٙيالئى نزُفٛز ثشَبيج انًشاجؼخ2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙاحزسبة حجى
ػُٛخ انًشاجؼخ ثبنذلخ انًُبسجخ
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙاخزٛبس يفشداد
ػُٛخ انًشاجؼخ ثبنذلخ انًُبسجخ2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرمذٚش يخبطش
انًشاجؼخ ثطشٚمخ أفضم2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرٕصٚغ يٓبو
انؼًم ػهٗ انًٕظف ٍٛثًب ٚؤد٘ إنٗ رُفٛز إجشاءاد انًشاجؼخ
ثبنكفبءح انًُٓٛخ انٕاججخ
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙفٓى أفضم
نهجٛئخ انز ٙرؼًم ثٓب انششكخ (ػًٛم انًشاجؼخ) ،يٍ خالل
انًؼهٕيبد انًالئًخ انز ٙرزضًُٓب2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ فٔ ٙضغ رمٛٛى
أفضم نهؼاللخ يغ انؼًالء انسبثم ٍٛأٔ انجذد نزحذٚذ يذٖ
إيكبَٛخ االسزًشاس يؼٓى2
اجًبنٗ انًحٕس األٔل

انٕسظ
انحسبثٙ

االَحشاف
انًؼٛبس٘

دسجخ
انًٕافمخ

82878

82815

ػبنٛخ

82888

82519

ػبنٛخ

82081

82580

ػبنٛخ

82888

82788

ػبنٛخ

82888

82807

ػبنٛخ

82880

82788

ػبنٛخ

82198

82888

ػبنٛخ

82818

82588

ػبنٛخ

يذيخ الججول رقؼ ( ) 5إلى أن اتجاىات عيشة الجراسة كانت مؾافقة بجرجة عالية عمى جسيع الفقخات ،حيث كان
الستؾسط الحدابي ليحه الفقخات اعمي مؽ الستؾسط الحدابي ألداة القياس والحي يداوى ( .)5كسا أن االنخفاض
الشدبي ألرقام االنحخافات السعيارية ألجؾبة الفقخات يذيخ إلى تجانذ أراء أفخاد العيشة باستثشاء الفقختيؽ 2 ،4

حيث اقتخب الستؾسط الحدابي ليسا إلى  ،5فيسا ارتفع االنحخاف السعياري ليقتخب مؽ الؾاحج الرحيح مسا يذيخ
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إلى عجم تؾافق طفيف بيؽ أراء السدتجؾبيؽ عمى أن استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية يداىؼ في تقجيخ مخاطخ
السخاجعة بظخيقة أفزل ،وان استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية يداىؼ في فيؼ أفزل لمبيئة التي تعسل بيا
الذخكة (عسيل السخاجعة) ،مؽ خالل السعمؾمات السالئسة التي تتزسشيا .أخيخا ،ومسا يؤكج السؤشخات الدابقة

فان الستؾسط الحدابي العام لجسيع فقخات السحؾر كان  4.002في حيؽ كان االنحخاف السعياري  2.321مسا

يعظى مؾثؾقية في تجانذ أراء عيشة الجراسة حؾل مؾافقتيؼ العالية عمى مجى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة
االلكتخونية في مخحمة التخظيط في تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة الخارجية.
جدول رقم ( )4ثانيا -:أهمية استخدام نظم المراجعة االلكترونية أثناء مرحمة تنفيذ اختبارات الرقابة
واالختبارات األساسية في تحدين جهدة خدمات المراجعة الخارجية
و
1
8
0
8
5
8
7
8

انفمشح
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرحهٛم ٔفٓى ثٛئخ
انشلبثخ انذاخهٛخ ٔٔسبئم ٔإجشاءاد ٔأدنخ ػًهٓب2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرفؼٛم اإلجشاءاد
انشلبثٛخ ػهٗ انجشايج ٔانًهفبد االنكزشَٔٛخ انًسزخذيخ يٍ لجم
انششكخ2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرمٛٛى فبػهٛخ َظبو
انشلبثخ انذاخهٛخ انًطجك
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرُفٛز اخزجبساد
انشلبثخ ـ انفحص انًشحه ٙـ انفحص انُٓبئ2ٙ
ٚؤد٘ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ إنٗ انزحمك ثشكم
أفضم يٍ دلخ ٔرٕلٛذ انؼًهٛبد انًبنٛخ ػُذ رُفٛز االخزجبساد2
ٚؤد٘ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ إنٗ انزحمك يٍ ٔجٕد
ٔحذٔس ٔاكزًبل انؼًهٛبد انًبنٛخ ػُذ رُفٛز االخزجبساد
انًشحهٛخ نهؼًهٛبد2
ٚؤد٘ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ إنٗ انًسبػذح ثشكم
أفضم ف ٙرمذٚش خطش انشلبثخ
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙانزحمك يٍ
رصُٛف ٔرشحٛم ٔرهخٛص انؼًهٛبد ٔاألحذاس انًبنٛخ2
اجًبنٗ انًحٕس انضبَٙ

انٕسظ
انحسبثٙ

االَحشاف
انًؼٛبس٘

دسجخ
انًٕافمخ

82888

82881

ػبنٛخ

82198

82577

ػبنٛخ

82198

82888

ػبنٛخ

82889

82898

ػبنٛخ

82817

82588

ػبنٛخ

82089

82589

ػبنٛخ

82888

82788

ػبنٛخ

82817

82588

ػبنٛخ

82885

82888

ػبنٛخ

يذيخ الججول رقؼ ( ) 4إلى أن اتجاىات عيشة الجراسة كانت مؾافقة بجرجة عالية عمى جسيع الفقخات ،حيث كان
الستؾسط الحدابي ليحه الفقخات اعمي مؽ الستؾسط الحدابي ألداة القياس والحي يداوى ( .)5كسا أن االنخفاض
الشدبي ألرقام االنحخافات السعيارية ألجؾبة الفقخات يذيخ إلى تجانذ أراء أفخاد العيشة باستثشاء الفقخة  7مسا

يذيخ إلى عجم تؾافق طفيف بيؽ أراء السدتجؾبيؽ عمى أن استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية يؤدى إلى

السداعجة بذكل أفزل في تقجيخ خظخ الخقابة .أخيخا ،ومسا يؤكج السؤشخات الدابقة فان الستؾسط الحدابي العام

لجسيع فقخات السحؾر كان  4.013في حيؽ كان االنحخاف السعياري  2.401مسا يعظى ثقة اكبخ في تجانذ

أراء عيشة الجراسة حؾل مؾافقتيؼ العالية عمى مجى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية أثشاء مخحمة تشفيح
اختبارات الخقابة واالختبارات األساسية في تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة.
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مدى أهمية استخدام نظم المراجعة االلكترونية في تحدين جهدة خدمات المراجعة الخارجية.........

د .مفتاح نجاح ؛ د .معتؾق العؾد

جامعة السخقب

جدول رقم ( )5ثالثا -:مدى أهمية استخدام نظم المراجعة االلكترونية أثناء مرحمة تنفيذ اإلجراءات التحميمية
في تحدين جهدة خدمات المراجعة الخارجية
و
1
8
0
8
5
8
7
8

انفمشح
ٚؤد٘ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرُفٛز اإلجشاءاد
انزحهٛهٛخ إنٗ رحس ٍٛجٕدح خذيبد انًشاجؼخ
إٌ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ انزحهٛهٛخ ف ٙرمٛٛى يمذسح انؼًٛم
ػهٗ االسزًشاس ٚسبْى ف ٙرحس ٍٛجٕدح انًشاجؼخ
رسبْى َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرسٓٛم ػًهٛخ احزسبة
ٔيمبسَخ انُست ٔانًؤششاد انًبنٛخ نهششكخ يغ انُست انًًبصهخ
ٚؤد٘ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ إنٗ انًسبػذح فٙ
اكزشبف ٔجٕد رحشٚفبد جْٕشٚخ يحزًهخ ثبنمٕائى انًبنٛخ2
ٚؤد٘ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ إنٗ رمهٛم اسزخذاو
االخزجبساد انزفصٛهٛخ نهحسبثبد ٔاألسصذح انًكَٕخ نهمٕائى
انًبنٛخ2
رسبْى َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرسٓٛم ػًهٛخ احزسبة
ٔيمبسَخ انُزبئج انفؼهٛخ يغ يب رى انزخطٛظ نّ ٔرحذٚذ
االَحشافبد2
ٚؤد٘ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ إنٗ رسٓٛم ػًهٛخ
االطالع ػهٗ انزششٚؼبد ٔانمٕاَ ٍٛانز ٙرزأصش ثٓب أَشطخ
انؼًٛم2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙانًسبػذح ػهٗ
انزحمك ثشكم أدق يٍ صحخ األسصذح2
اجًبنٗ انًحٕس انضبنش

انٕسظ
انحسبثٙ

االَحشاف
انًؼٛبس٘

دسجخ
انًٕافمخ

82000

82588

ػبنٛخ

82880

82889

ػبنٛخ

82088

82888

ػبنٛخ

82111

82785

ػبنٛخ

82109

82798

ػبنٛخ

82888

82887

ػبنٛخ

82187

82811

ػبنٛخ

82558

82588

ػبنٛخ

82887

82891

ػبنٛخ

يذيخ الججول رقؼ ( ) 3إلى أن اتجاىات عيشة الجراسة كانت مؾافقة بجرجة عالية عمى جسيع الفقخات ،حيث كان
الستؾسط الحدابي ليحه الفقخات اعمي مؽ الستؾسط الحدابي ألداة القياس والحي يداوى ( .)5كسا أن االنخفاض
الشدبي ألرقام االنحخافات السعيارية ألجؾبة الفقخات يذيخ إلى تجانذ أراء أفخاد العيشة باستثشاء الفقخات 1 ،3 ،4

حيث انخفض الستؾسط الحدابي ليسا مقارنة بباقي فقخات السحؾر ،فيسا ارتفع االنحخاف السعياري ليقتخب مؽ

الؾاحج الرحيح مسا يذيخ إلى عجم تؾافق طفيف بيؽ أراء السدتجؾبيؽ حؾل ىحه الفقخات .أخيخا ،عمى الخغؼ مؽ

التفاوت الظفيف بيؽ متؾسظات واالنحخاف السعياري لفقخات السحؾر فان الستؾسط الحدابي العام لجسيع فقخات

السحؾر كان  4.027في حيؽ كان االنحخاف السعياري  2.470مسا يعدز الثقة في تجانذ أراء عيشة الجراسة
حؾل مؾافقتيؼ العالية عمى مجى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية أثشاء مخحمة تشفيح اإلجخاءات التحميمية
في تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة الخارجية.

جدول رقم ( )6رابعا -:أهمية استخدام نظم المراجعة االلكترونية أثناء مرحمة التهثيق وإصدار التقرير النهائي
لممراجعة في تحدين جهدة خدمات المراجعة الخارجية
و
1
8
897

انفمشح
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙيسبػذح
انًشاجغ ػهٗ انمٛبو ثبالخزجبساد راد انؼاللخ ثبالنزضايبد
انًحزًهخ ٔانطبسئخ2
ٚؤد٘ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ إنٗ يسبػذح
انًشاجغ ف ٙاإلفصبح ػٍ األحذاس انالحمخ نهمٕائى انًبنٛخ

انٕسظ
انحسبثٙ

االَحشاف
انًؼٛبس٘

دسجخ
انًٕافمخ

82858

82888

ػبنٛخ

82088

82887

ػبنٛخ
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ٚؤد٘ اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ إنٗ إيكبَٛخ
انزحمك يٍ يالئًخ انًؼهٕيبد انزٚ ٙزضًُٓب رمشٚش
انًشاجؼخ يغ اإلفصبحبد ثبنمٕائى انًبنٛخ2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرمٛٛى يذٖ
كفبٚخ اإلفصبح ف ٙرمشٚش يشاجغ انحسبثبد2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرٕصٛك أدنخ
انؼًم ثطشٚمخ رسٓم يٍ ػًهٛخ اسزشجبع ْزِ األدنخ2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙاسزكًبل
رٕصٛك إجشاءاد انًشاجؼخ ثًب ف ٙرنك اإللشاساد انًبنٛخ ثًب
ًٚكٍ يٍ إػذاد انزمشٚش انُٓبئ ٙف ٙانٕلذ انًالئى2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙرمٛٛى يذٖ
إيكبَٛخ االسزًشاس يغ انؼًٛم يٍ خالل انًؼهٕيبد انًزبحخ
أصُبء رٕصٛك اإلجشاءاد ٔأدنخ انؼًم2
ٚسبْى اسزخذاو َظى انًشاجؼخ االنكزشَٔٛخ ف ٙإػذاد
ٔإصذاس رمشٚش انًشاجؼخ ف ٙانٕلذ انًالئى2
اجًبنٗ انًحٕس انشاثغ

0
8
5
8
7
8

82000

82878

ػبنٛخ

82187

82897

ػبنٛخ

82588

82587

ػبنٛخ

82878

82588

ػبنٛخ

82000

82588

ػبنٛخ

82000

82588

ػبنٛخ

82007

82887

ػبنٛخ

يذيخ الججول رقؼ ( ) 2إلى أن اتجاىات عيشة الجراسة كانت مؾافقة بجرجة عالية عمى جسيع الفقخات ،حيث كان
الستؾسط الحدابي ليحه الفقخات اعمي مؽ الستؾسط الحدابي ألداة القياس والحي يداوى ( .)5كسا أن االنخفاض
الشدبي ألرقام االنحخافات السعيارية ألجؾبة الفقخات يذيخ إلى تجانذ أراء أفخاد العيشة حؾل ىحه الفقخات .كسا
يؾضح الججول رقؼ ( )2أن الستؾسط الحدابي العام لجسيع فقخات السحؾر كان  4.557في حيؽ كان االنحخاف
السعياري  2.407مسا يعشى تجانذ أراء عيشة الجراسة حؾل مؾافقتيؼ العالية عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة
االلكتخونية أثشاء مخحمة التؾثيق وإصجار التقخيخ الشيائي لمسخاجعة في تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة الخارجية.

ثالثا :اختبار الفرضيات
تؼ اختبار الفخضيات باستخجام اختبار  One Sample T-testبالشدبة لمؾسط الفخضي ()5عشج مدتؾى

معشؾية  2.23بحيث تكؾن قاعجة القخار ىي :تقبل الفخضية الرفخية إذا كانت قيسة الجاللة اكبخ مؽ ،2.23
وتخفض الفخضية الرفخية إذا كانت قيسة الجاللة اإلحرائية اصغخ مؽ  ،2.23وبتظبيق ىحه القاعجة عمى
فخضيات الجراسة كانت الشتائج عمى الشحؾ التالي:
 -0الفرضية األولى:
ال يؾافق السخاجعؾن الخارجيؾن عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة التخظيط لمسخاجعة في

تحديؽ خجمات السخاجعة .وقج تؼ اختبار ىحه الفخضية مؽ خالل فقخات السحؾر األول وعجدىا سبعة فقخات
وكانت الشتائج كسا يمي
T
انًحسٕثخ
182058

Tانجذ ٔنٛخ

انذالنخ sig

82881

8288

انٕسظ
انحسبثٙ
82818

االَحشاف
انًؼٛبس٘
82588

َزٛجخ انفشضٛخ انصفشٚخ
سفض

بسا أن  Tالسحدؾبة اكبخ مؽ الججولية ،وأيزا مدتؾى الجاللة اإلحرائية ( )2.22اقل مؽ قيستيا  2.23تخفض
الفخضية الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة ،وىحا يعشى مؾافقة مخاجعي الحدابات الميبييؽ عمى أىسية استخجام
السخاجعة االلكتخونية في مخحمة التخظيط لعسمية السخاجعة ومداىستيا في تحديؽ خجمات السخاجعة الخارجية.
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 -8الفرضية الثانية:
ال يؾافق السخاجعؾن الخارجيؾن عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة تشفيح اختبارات الخقابة
واالختبارات األساسية لمسخاجعة في تحديؽ خجمات السخاجعة .وقج تؼ اختبار ىحه الفخضية مؽ خالل فقخات
السحؾر الثاني وعجدىا ثسانية فقخات وكانت الشتائج كسا يمي
T
السحدؾبة
07.770

Tالجج ولية

الجاللة sig

0.200

2.22

الؾسط

االنحخاف

الحدابي

السعياري

4.013

2.401

نتيجة الفخضية الرفخية
رفض

بسا أن  Tالسحدؾبة اكبخ مؽ الججولية ،وأيزا مدتؾى الجاللة اإلحرائية ( )2.22اقل مؽ قيستيا  2.23تخفض
الفخضية الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة ،وىحا يعشى مؾافقة مخاجعي الحدابات الميبييؽ عمى أىسية استخجام نغؼ
السخاجعة االلكتخونية في مخحمة تشفيح اختبارات الخقابة واالختبارات األساسية لمسخاجعة في تحديؽ خجمات
السخاجعة الخارجية.
 -3الفرضية الثالثة :
ال يؾافق السخاجعؾن الخارجيؾن عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة تشفيح اإلجخاءات
التحميمية لمسخاجعة في تحديؽ خجمات السخاجعة .وقج تؼ اختبار ىحه الفخضية مؽ خالل فقخات السحؾر الثالث

وعجدىا ثسانية فقخات وكانت الشتائج كسا يمي
T
السحدؾبة
03.415

Tالجج ولية

الجاللة sig

0.200

2.22

الؾسط

االنحخاف

الحدابي

السعياري

4.027

2.470

نتيجة الفخضية الرفخية
رفض

بسا أن  Tالسحدؾبة اكبخ مؽ الججولية ،وأيزا مدتؾى الجاللة اإلحرائية ( )2.22اقل مؽ قيستيا 2.23
تخفض الفخضية الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة ،وىحا يعشى مؾافقة مخاجعي الحدابات الميبييؽ عمى أىسية
استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة تشفيح اإلجخاءات التحميمية لمسخاجعة في تحديؽ خجمات السخاجعة

الخارجية.
 -4الفرضية الرابعة:
ال يؾافق السخاجعؾن الخارجيؾن عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة التؾثيق وإصجار التقخيخ
الشيائي لمسخاجعة في تحديؽ خجمات السخاجعة .وقج تؼ اختبار ىحه الفخضية مؽ خالل فقخات السحؾر الخابع
وعجدىا ثسانية فقخات وكانت الشتائج كسا يمي
 Tالسحدؾبة

Tالجج ولية

الجاللة sig

01.120

0.200

2.22

899

الؾسط

االنحخاف

نتيجة الفخضية

الحدابي

السعياري

الرفخية

4.557

2.407

رفض
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بسا أن  Tالسحدؾبة اكبخ مؽ الججولية ،وأيزا مدتؾى الجاللة اإلحرائية ( )2.22اقل مؽ قيستيا  2.23تخفض
الفخضية الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة ،وىحا يعشى مؾافقة مخاجعي الحدابات الميبييؽ عمى أىسية استخجام نغؼ
السخاجعة االلكتخونية في مخحمة التؾثيق وإصجار التقخيخ الشيائي لمسخاجعة في تحديؽ خجمات السخاجعة
الخارجية.
نتائج الدراسة:
بشاء عمى التحميل اإلحرائي والشتائج التي تؼ التؾصل إلييا ،فان نتائج ىحه الجراسة تتسثل فيسا يأتي:
 -0تذيخ الشتائج إلى مؾافقة أفخاد عيشة الجراسة عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخحمة
التخظيط لمسخاجعة في تحديؽ خجمات الس اخجعة .وىحا مؤشخ ايجابي إلى الجور السيؼ الحي تمعبو تكشؾلؾجيا
ونغؼ السعمؾمات الحجيثة في تحديؽ عسمية التخظيط لعسمية السخاجعة مؽ خالل اختيار حجؼ عيشة
السخاجعة ،وانجاز العسميات بدخعة اكبخ ،مسا يشعكذ إيجابا عمى جؾدة عسمية السخاجعة ،وتتفق ىحه الجراسة
مع ما تؾصمت إليو دراسات اليشيشى ( ،)0200الحنيبات ( ،)0225و خجاش ( ،)0225وىؾ أن استخجام
تكشؾلؾجيا السعمؾمات تعسل عمى تحديؽ جؾدة مخحمة التخظيط لعسمية السخاجعة.
 -0أعيخت نتائج اختبارات السحؾر الثاني مؾافقة السخاجعيؽ الميبييؽ عمى أن استخجام السخاجعة االلكتخونية في
مخحمة تشفيح اختبارات الخقابة يداعج في فيؼ بيئة الخقابة الجاخمية وإجخاءاتيا وتقييؼ كفاءة وفعالية الخقابة
الجاخمية مسا يزيف الجؾدة والفاعمية عمى عسمية السخاجعة خالل ىحه السخحمة.
 -5تذيخ نتائج السحؾر الثالث إلى أن استخجام السخاجعة االلكتخونية وتقشياتيا السختمفة تعسل عمى تحديؽ
جؾدة أداء السخاجع الميبي في القيام باإلجخاءات التحميمية مثل االختبارات التفريمية لمبشؾد ومقارنة الشتائج
الفعمية لمسشذأة محل السخاجعة مع ما ىؾ مخظط ومع معاييخ الرشاعة وغيخىا مؽ االجخاءات التحميمية.
 -4أشارت اختبارات السحؾر الخابع إلى اتفاق السخاجعيؽ الميبييؽ عمى أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية
في مخحمة التؾثيق وإصجار التقخيخ الشيائي لمسخاجعة وىى السخحمة األخيخة مؽ مخاحل عسمية السخاجعة في

تحديؽ خجمات السخاجعة.
التهصيات:
 -0ضخورة زيادة االىتسام بإبخاز أىسية استخجام نغؼ السخاجعة االلكتخونية في مخاجعة الحدابات وذلػ مؽ
خالل السؤتسخات وورش العسل واألبحاث العمسية.
 -0االىتسام بالتعخيف بشغؼ السخاجعة االلكتخونية ضسؽ بخامج التعميؼ الجامعي والعالي بسا يداىؼ في تجييد
الخخيجيؽ لدؾق العسل.

 -5االىتسام بسؾاكبة آخخ ما تؾصمت إليو أساليب وتقشيات السخاجعة االلكتخونية وتجريب السخاجعيؽ عمى ىحه
األساليب بسا يحقق اليجف مشيا وىؾ تحديؽ خجمات السخاجعة .ىحا اليجف بجوره يتظمب زيادة االستثسارات
في اقتشاء وتظؾيخ بخامج السخاجعة االلكتخونية.
 -4ضخورة إصجار معاييخ تشغؼ نؾع وطبيعة عسل السخاجعة االلكتخونية بسا يتشاسب وطبيعة السسارسات
السحاسبية في البيئة الميبية.
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دراسات مدتقبمية:
يسكؽ القيام بجراسة تجخيبية ألثخ السخاجعة االلكتخونية عمى تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة وذلػ عؽ طخيق
فخيقي عسل األول يدتخجم بخامج السخاجعة االلكتخونية والفخيق الثاني يتبع إجخاءات السخاجعة اليجوبة والتحقق مؽ
الشتائج التي يتؼ التؾصل الييا في كل مخحمة مؽ مخاحل عسمية السخاجعة.
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