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أثر استخدام أساليب المعالجة اإللكترونية لمبيانات عمى زيادة فعالية مكاتب تدقيق
الحسابات العاممة بقطاع غزة

م2004 دراسة تطبيقية عمى مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة – فمسطين في نوفمبر
 ناهض نمر محمد الخالدي.د
كمية التجارة

الجامعة اإلسالمية بغزة

 ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام أساليب المعالجة اإللكترونية عمى زيادة:ممخص
 ولتحقيق ىذا اليدف تم تصميم استبانة، فعالية مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة بفمسطين
 استبانة07  خضع منيا لمتحميل اإلحصائي،  مدققاً م ازوالً لممينة07 وزعت عمى عينة الدراسة البالغة

 تم التوصل إلى أنSPSS  وبعد تحميل مفردات االستبانة باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي،
استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق يؤدي إلى زيادة فاعمية مرحمة التخطيط وتحسين قيام

 وتوصمت الدراسة،  كما يرفع من جودة أداء أعمال التدقيق وتوثيقيا، المدقق باإلجراءات التحميمية
إلى وجود عالقة بين استخدام أساليب المعالجة االلكترونية لمبيانات عمى زيادة فعالية مكاتب التدقيق

لكنيا عالقة دون المتوسطة نظ اًر لوجود عناصر أخرى تؤثر عمى ذلك خالف أساليب المعالجة

 وقد أوصى الباحث بإدراج الموضوع في المناىج األكاديمية لمجامعات وأىمية متابعة،االلكترونية
الحكومة والجيات اإلشرافية والنقابات تطبيق تمك األساليب التكنولوجية في مكاتب التدقيق مع صرف

.مزايا خاصة ليم

The effect of using electronic data processing to increase the
effectiveness of the audit offices in Gaza Strip
Abstract: This study aims to recognize The effect of using methods of
electronic data processing to increase the effectiveness of the audit offices in
Gaza Strip ,To that effect, a questionnaire was designed and distributed to the
sample consisting 70 auditors. The analysis of the questionnaires items using
the statistical method SPSS showed that the use of methods of electronic
processing in the audit leads to increase the effectiveness of the planning
stage and improve the auditor's analytical procedures, and raise the quality of
the performance audit and documented, and the study found a relationship
between the use of methods of electronic data processing to increase the
effectiveness of audit firms, but a relationship without medium due to the
presence of other elements that otherwise affect the electronic processing
methods, the researcher has recommended the inclusion of the subject in the
academic curriculum of universities and the importance of follow-up to the
government and the supervisory authorities, trade unions, the application of
those technologies in exchange offices checking with special advantages for
those who are on it.
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المقدمة:

لما كان استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق في مختمف شؤون الحياة يمكن االستفادة منو في
تحسين الكثير من الجوانب عمى مستوى الفرد والجماعة  ،وفي مختمف األعمال)Gupta,2000) ،

لذا أضحت كثير من الشركات حالياً تستخدم تكنولوجيا المعمومات لمعالجة بياناتيا بشكل إلكتروني ،
وذلك بيدف تمبية احتياجاتيا وتقديم خدماتيا وتبادل المعمومات.

يعتبر نظام المعمومات المحاسبي مصد ار رئيسيا لممعمومات في المؤسسة حيث تعتمد عميو اإلدارة
لتوفير المعمومات الالزمة في الوقت المحدد ،لذا تسعى المؤسسات لتطوير وتحديث ىذا النظام

باستمرار من خالل استخدام تكنولوجيا المعمومات التي توفر الدقة والسرعة  ،وتخفض التكمفة مما

أدى إلى تغيير عممية معالجة البيانات وتخزينيا ،مما يستوجب تطوير الضوابط الرقابية.

وأمام كل ىذا فإن التدقيق باستخدام المعالجة االلكترونية لمبيانات يستوجب من المدقق دراسة وفيماً

جيدًا لمبيئة التي تتم فييا معالجة البيانات حتى يسيل فيم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخمية ،

والذي يتطمب استخدام أساليب واجراءات حديثة واالستفادة من مزايا تكنولوجيا المعمومات ،فالتشغيل
اإللكتروني يساعد المدقق في تحقيق األىداف بطريقة أفضل.

كما أن استخدام المعالجة االلكترونية تسيل عممية التدقيق وتخفض التكمفة الالزمة إلجرائيا،

) (Manson,s1997حيث يعتبر استخدام تكنولوجيا المعمومات في مكاتب التدقيق من القضايا
المعاصرة التي انبثقت عن إدراك مكاتب التدقيق ألىمية ذلك  ،ولما يوفره من مساعدة لممدقق

الخارجي في إجراء العمميات الحسابية لمحصول عمى نتائج أدق وأسرع وأكثر مصداقية.
)(Tittanan,A.2000

وتعتمد فعالية التدقيق عمى مفيومين رئيسيين األول ىو المفيوم العام لمجودة ممثمة في خصائص
األداء الميني لمدقق الحسابات التي تمبي طمبات مستخدمي القوائم المالية  ،والثاني ىو المفيوم

التشغيمي لجودة التدقيق الذي يبدأ بتحديد احتياجات مستخدمي القوائم المالية حيث يقوم المدقق
بترجمة ىذه االحتياجات إلى معايير قابمة لمتنفيذ  ،ثم تكون الخطوة الثانية بااللتزام بالمعايير المينية

عند تنفيذ التدقيق وذلك بالتخطيط الجيد ووضع البرامج المالئمة واإلشراف أيضاً عمى تنفيذىا  ،مما
يؤدي إلى تقميل مخاطر عدم الكشف عن المخالفات واألخطاء الجوىرية التي توجد في القوائم

المالية(.أبو العزم )2777 ،
أهمية الدراسة:

لقد استخدمت المعالجة االلكترونية في التدقيق في كافة مجاالت الحياة  ،واستفادت منيا منظمات

األعمال في تحقيق أىدافيا ،وتقميل تكاليف العمميات فييا ،من ىنا تأتي أىمية الدراسة حيث تحاول
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إلقاء الضوء عمى إمكانية استفادة مدقق الحسابات من تكنولوجيا المعمومات في تنظيم مكاتب
التدقيق من خالل تطبيقيا عمى عناصر رقابة الجودة و بيان أثرىا عمييا بما يكفل الرقي بمينة
تدقيق الحسابات وتقميل الفجوة بين ما يتوقعو المجتمع من مينة التدقيق ومسؤوليات وواجبات المدقق

وبين الواقع الفعمي ،ومن ىنا جاءت أىمية ىذه الد ارسة التي تيدف إلى التعرف عمى أثر المعالجة
االلكترونية في التدقيق عمى زياد فعالية مكاتب التدقيق في فمسطين.
أهداف الدراسة:

تحاول ىذه الدراسة التعرف عمى مفيوم وأىمية المعالجة االلكترونية في التدقيق وبيان أثرىا عمى

زيادة فعالية مكاتب التدقيق  ،ثم استطالع أراء مدققي الحسابات في قطاع غزة في فمسطين عن
مدى إدراكيم ألىمية المعالجة االلكترونية في تحسين جودة خدمات التدقيق .

مشكمة الدراسة:

تأتي ىذه الدراسة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة  ،واالستخدام الواسع لتكنولوجيا

المعمومات في مختمفة القطاعات االقتصادية  ،وامكانية استفادة مكاتب تدقيق الحسابات من
المعالجة االلكترونية في التدقيق مما ترتب عميو حاجة مدققي الحسابات إلى تقديم خدماتيم بأعمى
مستوى من الجودة مما يزيد من قدرة المدقق عمى اكتشاف األخطاء والمخالفات المالية .

فرضيات الدراسة:

تقوم ىذه الدراسة باختبار الفرضية الرئيسة التالية " :ال يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام
أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق وزيادة فعالية مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة في

فمسطين.

والفرضيات الفرعية التالية :
ال يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق وزيادة فعالية

التخطيط لعممية التدقيق في مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة .

ال يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق وزيادة فعالية

اإلجراءات التحميمية لعممية التدقيق في مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة

ال يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق وزيادة فعالية
أعمال التدقيق وتوثيقيا في مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة .

نموذج الدراسة
بناء عمى اإلطار النظري ،والدراسات السابقة ،ومشكمة الدراسة،
لقد تم الربط بين متغيرات الدراسة ً
عمى النحو التالي:
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الدراسات السابقة

تناولت العديد من البحوث والدراسات المعالجة االلكترونية في التدقيق وعالقتيا بتدقيق الحسابات
وفيما يمي بعض ىذه الدراسات :

دراسة (  )Fischer ,M ,J,1996بعنوان فوائد التكنولوجيات الجديدة كمصدر لمتدقيق ،اإلثبات:
حيث قامت الدراسة بعمل دراسة ميدانية عمى أكبر ستة شركات لمتدقيق في أمريكا مستخدماً المنيج

التفسيري لمعرفة المنافع المتحققة من عممية التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعمومات  ،وكان
اليدف الرئيسي لمدراسة تقييم كفاءة وفعالية المنيجيات الحديثة المستخدمة من قبل شركات التدقيق
الكبرى  ،وقد بينت الدراسة أن دور تكنولوجيا المعمومات في عممية تحسين كفاءة التدقيق ال يمكن
إنكاره وأن ذلك يمكن تحقيقو دن أن يكون لو تأثير سمبي عمى جودة عممية التدقيق  ،ولكن المنافع

المتحققة من استخدام منيجيات تدقيق حديثة في مجال الكفاءة والفعالية مرتبطة بشكل أساسي
بالتخمص من الطرق واإلجراءات القديمة الخاصة بالمنيجيات الحديثة نفسيا  ،وبينت الدراسة أن
إدراك المنافع الحقيقية لممنيجيات الحديثة سواء من قبل مستخدمييا أو من قبل من يقومون عمل

المدقق يتطمب استخدام المدقق ليذه المنيجيات بأساليب مناسبة مع مراعاة بذل العناية المينية
المعقولة في عممية تبني ىذه المنيجيات .

دراسة ( )Helms.2001بعنوان "األساليب التقميدية و الحديثة في التأكيد االلكتروني" ىدفت
الدراسة إلى بحث و مقارنة األساليب التقميدية مع األساليب المستحدثة في مجال التأكيد اإللكترونية
E-Assurance

المصاحب لمتطور في بيئة عمل الشركات بسبب التجارة اإللكترونية و

تكنولوجيا المعمومات ،وذلك لتحديد أفضل األساليب لجمع أدلة كافية و مالئمتيا لمدخل التدقيق

المستمر ،الذي يجمع بين أساليب جمع األدلة اإللكترونية التقميدية و أساليب جمع األدلة اإللكترونية

في ظل عمميات التدقيق المستمرة  .واعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج النظري من خالل
285

أثر استخدام أساليب المعالجة اإللكترونية لمبيانات

الرجوع إلى األدبيات المحاسبية ودراسة التطورات المعاصرة ،وخمصت الدراسة إلى أن أىم األساليب

التقميدية لجمع أدلة التدقيق بالحاسوب ىي برامج التدقيق الجاىزة ،برامج اإلدارة المكتبية ،برامج
األمن والرقابة ،برامج المقارنات ،برامج خرائط التدفق ،ومستندات فوتوغرافية .

دراسة ( )Liang2001بعنوان "التدقيق االلكتروني لنظم البيانات االلكترونية باستخدام تكنولوجيا
البيانات الحديثة " ىدفت الدراسة إلى مناقشة متطمبات تطبيق أساليب التدقيق المعتمدة عمى الحاسب

، CAATsبمساندة تكنولوجيا المعمومات الحديثة التي تمثل نظم التوجيو المتوسطة  ،تكنولوجيا أمان
االنترنت و الوكالء األذكياء  ،كما استيدفت ىذه الدراسة اقتراح مدخل التدقيق الجديدة الذي يسمى

التدقيق االلكتروني ، E-Auditingبمعنى أن تعطي مدقق الحسابات ميام التدقيق الكترونيا و الي ًا

عبر االنترنت ،حيث يتم تشغيل و تخزين عمميات نظم المحاسبة لدى الشركة محل التدقيق

االلكتروني ،وأجريت الدراسة كدراسة ميدانية عمى أحد مكاتب التدقيق فيما يتعمق بتدقيق حسابات

القروض و فوائدىا و المدينين بيا لدى أحد البنوك التجارية بتايوان في الصين  ،ووفق ىذه الدراسة

يمكن تطبيق نموذج التدقيق اإللكتروني عبر االنترنت باالعتماد عمى برامج التدقيق اإللكترونية
النمطية وأدوات تكنولوجيا المعمومات الحديثة السابق اإلشارة إلييا ،حيث يستطيع مدقق الحسابات
دون غيره ان يدخل إلى قواعد بيانات قسم االئتمان بالبنك ويطبق عمى ىذه البيانات برامج المراجعة
النمطية  ،ويعد تقري اًر باالستثناءات وارسال المصادقات عبر االيميل.

دراسة (خداش ،وصيام  )2004بعنوان مدى تقبل مدققي الحسابات الستخدام تكنولوجيا المعمومات

في التدقيق – دراسة ميدانية عمى مكاتب التدقيق الكبرى في األردن " ىدفت الدراسة إلى إب ارز
أىمية استخدام تكنولوجيا المعمومات في عممية تدقيق الحسابات ،واختبار واقع استخداميا،

والمعوقات التي تشوبيا وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا قناعة مدققي الحسابات في
األردن بأىمية استخدام التكنولوجيا في التدقيق ،وادراكيم أن ذلك يوفر مزيداً من الدقة في العمل،

يرق إلى المستوى المطموب،
وتعزيز الفاعمية ،وتخفيض الكمفة ،إال أن استخداميم الفعمي ليا لم ً
لوجود الكثير من المعوقات مثل التطبيق المحاسبي اليدوي في بعض الشركات الخاضعة لمتدقيق،

وقمة الخبرة والميارات لدى بعض المدققين ،وعدم وجود تشريعات ممزمة ومنظمة الستخدام تكنولوجيا
المعمومات في المحاسبة والتدقيق.

دراسة ( الذنيبات  (2002 ،بعنوان مدى وفاعمية استخدام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق

في األردن ،ىدفت الدراسة إلى بيان مجاالت استخدام تكنولوجيا المعمومات في التدقيق ،وأثرىا في
كفاءة عممية التدقيق وفاعميتيا وخمصت الدراسة إلى أن مدققي الحسابات في األردن يستخدمون

تكنولوجيا المعمومات في مجاالت التخطيط  ،وتوثيق العمميات وتسجيميا ،إال أن متوسط درجة
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استخداميم كان منخفضاً  ،عمى الرغم من إسياميا في تحسين كفاءة عممية التدقيق ،من حيث تقميل
الوقت المبذول في العمميات الحسابية والكتابية  ،وتقميل عدد المستخدمين في مكتب التدقيق  ،وتقميل
تكاليف عممية التدقيق بشكل عام ،وبالتالي تحسين جودة عممية التدقيق .وخرجت الدراسة بالتوصيات

بضرورة قيام جمعية مدققي الحسابات األردنيين بتنظيم دورات تدريبية لألعضاء لمتعريف باستخدام

تكنولوجيا المعمومات في التدقيق ،انسجاماً مع التوجو الدولي نحو حوسبة التعميم والخدمات وغيرىا،
يوصي الباحث باعتبار استخدام تكنولوجيا المعمومات في التدقيق مطمباً ومصمحة وطنية  ،لرفع

مستوى خدمات التدقيق  ،وزيادة القدرة التنافسية ألعضاء المينة محمياً وعالمياً.

دراسة (الجوهر ،العقدة ،أبو سردانة )2000،بعنوان "أثر مخاطر استخدام التكنولوجيا في جودة

عمل المدقق الخارجي دراسة ميدانية في بعض مكاتب التدقيق األردنية " ىدفت الدراسة إلى تسميط
الضوء عمى أبعاد تأثير تكنولوجيا المعمومات في التدقيق ،وأنواع المخاطر التي يمكن مواجيتيا،

وكيفية تأثير تمك المخاطر في مقاييس جودة عمل المدقق ،مستخدمين أسموب االستبانة في جمع

المعمومات لعينة من مكاتب التدقيق العاممة في األردن  ،وأظيرت نتائج البحث أن أكثر المخاطر

التي يمكن مواجيتيا ىي مخاطر التعرض نتيجة عدم كفاية اإلجراءات الرقابية المصاحبة الستخدام
تأثر بمخاطر التكنولوجيا ىو مقياس الكفاءة والجدارة.
التكنولوجيا ،وأن أكثر مقاييس جودة المينة ًا
دراسة ( يعقوب 2002 ،م) بعنوان " أثر المعالجة اآللية في التدقيق عمى فعالية التدقيق الخارجي
من وجية نظر محافظي الحسابات والخبراء المينيين " ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر بيئة التشغيل

اإللكتروني عمى التدقيق الخارجي  ،وما إذا كانت تساعد في تحقيق الفعالية في التدقيق ،و أىمية
استخدام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق لتحقيق األىداف ،إبراز تأثير التشغيل اإللكتروني
في التدقيق عمى نظام المعمومات المحاسبي  ،تحديد العراقيل و الصعوبات التي يواجييا المدقق

الخارجي في ظل بيئة التشغيل اإللكتروني ،واتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،وخمصت
الدراسة إلى أن التشغيل االلكتروني يساعد المدقق في تحقيق األىداف بطريقة أفضل .

دراسة (المطارنة 2004 ،م) بعنوان " مدى التزام مدققي الحسابات األردنيين بمعيار التدقيق الدولي

( )077في ظل التدقيق اإللكتروني  ،ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى التزام مدققي الحسابات
األردنيين بمتطمبات معيار التخطيط رقم ( ، )077وكذلك معرفة التزام مدققي الحسابات بتطبيق
مفيوم األىمية النسبية في مرحمة التخطيط لعممية التدقيق االلكتروني  ،وتوصمت الدراسة إلى أن
ىناك التزام لدى مدققي الحسابات األردنيين بمتطمبات معيار التدقيق الدولي رقم ( ، )077والتزاميم
أيضاً بمعرفة العميل تحت الدقيق االلكتروني  ،وأوصت الدراسة إلى عقد جمسات من قبل جمعية
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المحاسبين القانونيين األردنيين لرفع الوعي بين المراجعين األردنيين ألىمية التدقيق االلكتروني

وفائدتو لألطراف .

دراسة (الوردات 2003 ،م) بعنوان " أثر استخدام الحاسوب واإلجراءات التحميمية عمى إجراءات

التدقيق  ،وىدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان استخدام الحاسوب يساىم في حماية أصول المنشأة
ويؤيد سالمة بياناتيا  ،ويحقق أىدافيا بفعالية  ،ويستخدم مواردىا بكفاءة  ،وتوصمت الدراسة إلى

وجود حاجة لتدقيق خاص لمتطبيقات اإللكترونية عمى العاممين وعمى األجيزة والبرمجيات
المستخدمة .

أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بتركيزىا عمى مجاالت استخدام أساليب المعالجة

االلكترونية ،ولكن ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنيا تناولت اثر المعالجة
االلكترونية لمبيانات عمى زيادة فعالية مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة بفمسطين و إمكانية

االستفادة من تكنولوجيا المعمومات في تطبيق عناصر رقابة الجودة أما الدراسات السابقة فقد تناولت

إمكانية ومدى استخدام تكنولوجيا المعمومات في تنفيذ عممية التدقيق و التحول نحو التدقيق
االلكتروني.

أوالً :ا إلطار النظري

أثر استخدام المعالجة االلكترونية لمبيانات عمى زيادة فعالية مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع
غزة

لقد أصبحت السمة الغالبة عمى الكثير من المنظمات الحديثة استخداميا لتكنولوجيا المعمومات في
تسيير أعماليا ومعالجة بياناتيا  ،فيي تساعد في بناء المنشآت الناجحة  ،وتساعدىا في بناء

عالقات متميزة مع عمالئيا وزيادة حصتيا السوقية وتحسين اإلنتاجية  ،وىذا وضع مينة التدقيق
أمام تحدي كبير لتطوير أدواتيا وأساليبيا من أجل أن تستمر في تقديم خدماتيا بجودة عالية

(،حمدونة  )2772 ،مما ساعد في ظيور ما يعرف بالتدقيق االلكتروني أو تدقيق األنظمة

المحوسبة  ،وىذا يساعد مينة التدقيق في التغمب عمى بعض جوانب القصور البشري في حالة

وابداء الرأي الميني المالئم.

اساليب تكنولوجيا المعمومات:
إن تدقيق الحسابات عممية منتظمة لمحصول عمى األدلة والبراىين المتعمقة بتأكيدات اإلدارة عن
البيانات المالية ،وتقديم ىذه األدلة بصورة موضوعية ،كما وان عممية التدقيق في جميع مراحميا

تتطمب من المدقق خطوات منتظمة من اجل الوصول إلى رأيو الفني المحايد بصورة مينية،
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) (Bamber,2007وتعتبر مينة التدقيق من الميام التي يعتمد عمييا أطراف خارجيون في اتخاذ
ق ارراتيم المالية واالستثمارية ،ولذلك فإن زيادة الموثوقية في البيانات المالية ودرجة االعتماد عمييا

من قبل المستخدمين الخارجيين وكذلك الداخميين تعتبر ذات أىمية قصوى في زيادة الثقة المطموبة

في تقرير المدقق الذي يوفر معمومات ميمة لممراقب عن المشاكل التي يجب أن ينصب تركيزه
عمييا( ،الذنيبات  )2770،ويمكن أن يتم توزيع ىذه التقارير عبر البريد اإللكتروني أو عن طريق
ترحيل الممفات أو عبر صفحات الويب ( ،)Webوعمى المدققين أن يتخذوا التدابير اآلمنة المناسبة

التي تضمن سالمة ىذه التقارير(Grand,2001) .

ولما كانت عممية التدقيق بحاجة إلى أساليب متطورة لزيادة الموثوقية في البيانات المالية فان

المدققين أصبحوا بحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية ،مما تطمب ميارات مادية وفنية لكي يتم
توظيفيا في عممية التدقيق( ،المومني  )2770 ،وىذه الميارات تتمثل في التدريب الفني لمعنصر
البشري وتوفر األقسام الفنية المساعدة ،وتوفر الشبكات الكترونية والبد أيضا من توفر األنظمة

المحاسبية( ،قيقة )2772،وبذلك يعتبر تدريب المدققين عمى استخدام التكنولوجيا الحاسوبية أم ًار
ميما لمواكبة ىذه التطورات حيث "إن التدريب التكنولوجي المتواصل من شأنو توسيع أفق المدقق
وعمى المدققين أنفسيم أن يكتشفوا مدى فاعمية البرامج الحاسوبية وكيفية استخداميا في البحث وتعمم

معمومات جديدة"(Janvrin,2009) ،كما أوصى مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي بضرورة
تمتع المدقق بالكفاءات اآلتية( :السقا)2770،

القدرة عمى تصميم وعمل خرائط تدفق النظم المتطورة وتحميميا لمتعرف عمى مواطن القوة والخمل.

خبرة عامة بمغات البرمجة.

إلمام بأساليب التدقيق حاسوبياً.

الميارات والخبرة الكافية لفيم نظام الرقابة الداخمية الشاممة بما فييا الرقابة الداخمية عمى الحاسوب.

معرفة أساسية بنظم الحاسوب ومكوناتيا ووظائفيا وامكانياتيا التشغيمية(.الطراونة )2770 ،

كما أن توفر الخدمات الفنية الداعمة لعممية التدقيق يعتبر أم اًر ميماً لسرعة انجاز العمميات

المنتظمة المطموبة لعممية التدقيق (التخطيط ،الرقابة ،التوثيق) ،فجممة ىذه األمور توفر السرعة
والجيد والتكمفة وزيادة الموثوقية في البيانات المالية المدققة من قبل المدققين( ،الذنيبات)2770 ،

وان األطراف األخرى المستفيدة من ىذه البيانات المالية ىي الشركات محل التدقيق ،السوق المالي،
السماسرة ،والحكومة ،والمتعاممين اآلخرين مع ىذه البيانات يمنحيم السرعة في اتخاذ القرار المالي
واالستثماري وىذا ما توفره التكنولوجيا الحاسوبية المستخدمة من قبل مكاتب التدقيق والمدققين.

(العرود)2772 ،
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عممية التدقيق باستخدام البرامج االلكترونية:

إن التحول من نظام التدقيق اليدوي إلى نظام التدقيق االلكتروني أصبح ضرورة ممحة لمنيوض

بمينة التدقيق ودخولو عصر تكنولوجيا المعمومات ،وان ىذا التغير في األسموب أدى إلى اختالف

أساليب المراجعة والتدقيق في تقييم المخاطر واستخدام أدوات واجراءات وبرامج متخصصة في
تكنولوجيا المعمومات في استكمال عممية التدقيق االلكتروني،

) (Janvrin,2009وقد ظيرت

حاالت من أنواع التدقيق المحوسب حيث اعتمد بعضيا عمى أسموب التدقيق حول الحاسوب،

وبعضيا اآلخر اعتمد عمى التدقيق باستخدام الحاسوب ،مما أنتج لدينا أساليب مختمفة تمكن من

أداء ىذه الوظيفة بيسر وسيولة وبوقت مناسب ،وتنوعت ىذه األساليب بحيث أن غالبيتيا يعتمد

عمى العمميات التكنولوجية ذات الجودة العالية)Kabala,2002).

لقد تناول) (Grand,2001مفاىيم التدقيق الحديثة في دراسة بعنوان "الوسائل والتقنيات المساعدة
في استخدام الكمبيوتر في التدقيق المالي وايجابيات ذلك عمى عدد من المفاىيم التدقيقية" وقد بينت

الدراسة إن المدققين في الماضي كانوا يمجئون إلى مراجعة المؤشرات النموذجية في اكتشاف الغش
مثل مراجعة النسخ من الدفعات والفواتير ،أما في السنوات األخيرة فقد وفرت البرمجيات أدوات جديدة
لممدققين من شأنيا اكتشاف الغش من خالل ىذه األدوات الجديدة دون عناء  ،واإلجراء اآلمن لشبكة

االتصال ،حيث أنو من الميم جداً لإلداريين أن يستخدموا جميع الوسائل والتدابير اآلمنة إلجراءاتصاالتيم عبر شبكة اإلنترنت وأن االستخدام الخاطئ في تحميل الوسائل األمنية قد يؤدي إلى فشل

الشبكة.

وبالنسبة لممدققين يجب أن يكونوا حذرين جداً في استخداميم لشبكة اإلنترنت وتدقيق العمميات
والتبادل االلكتروني والبيع والشراء وتبادل الخدمات ،وعمييم اتخاذ تدابير أمنية داخمية أخرى لتوفير

بيئة آمنة لمتدقيق والشبكة ،والتجارة اإللكترونية ،وأمن اإلنترنت ،وىذا ما جعل ىناك تحد جديد

لممدققين الخارجيين(Abu-Musa,2004) ،

كما يجب عمى المدققين أن يكونوا قادرين عمى

مواكبة ىذا التطور والتعامل مع التجارة اإللكترونية ،ولذلك فإن الوسائل واألساليب اإللكترونية

المتطورة قد تساعد المدققين عمى جميع المستويات باستخدام أساليب تدقيق آمنة وذلك باستخدام
معايير مثل المراقبة المستمرة ،نتيجة لتقدم عممية مراقبة وتحميل المعمومات والتسارع التكنولوجي
المتزايد ومن حيث الحاجة لمحصول عمى المعمومات المطموبة في الوقت المناسب توفير القدرات

والوقت فإن المراقبة المستمرة ليست جديدة ولكنيا لم تكن منتشرة كما ىي في الوقت الحالي وزيادة

الحاجة إلى المعمومات يؤكد أن المراقبة المستمرة وأنظمة التدقيق تصبح دستو اًر وليس أم اًر ح اًر
ثانوياً .وانشاء قاعدة بيانات لتاريخ التدقيق ،يجب توفير قاعدة بيانات توفر توثيقاً مؤرخاً لجميع
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جداول التدقيق وأن تشير إلى جميع المشاكل المعمقة ،والى مجاالت المخاطرة إضافة إلى ذلك فإن

وتحدث باستمرار توفي اًر لجيد ووقت
معظم أوراق المدققين يجب أن تنسخ ويحتفظ بيا في ممفات
َ
المدقق(Grand,2001) .
ومن خالل نظم المعمومات يمكن تداول البيانات عبر صفحـة الويـب ( )Webمع األخذ بعين
االعتبار السرية والخصوصية ليذه الممفات وكذلك عنصر المخاطرة وضبط الوقت ،وفي بعض
الحاالت يمكن تخصيص نظام داخمي لتسجيل الوقت الذي يقضيو المدققون في استعمال حواسيبيم

وأن ذلك الوقت ىو في عمل برامج التدقيق ،ومشاريع التدقيق ولكن ىذه األيام ىناك آلية ذاتية
لضبط الوقت وتوفير تفاصيل وممخص تحميمي لمتقارير وىذا من شأنو أن يقيم األداء وتقدير الوقت

المتطمب في عممية جدولة التدقيق(Mark M. Stephenson,2001) .

ثانياً  :الدراسة العممية وتحميل االستبانة
منهجية الدراسة:

لقد تبنت الدراسة منيجية البحث الوصفي ،والميداني التحميمي ،فعمى صعيد البحث الوصفي ،تم
إجراء المسح المكتبي واالطالع عمى الدراسات والبحوث النظرية والميدانية ،من أجل بمورة األسس
والمنطمقات التي يقوم عمييا اإلطار النظري ،والوقوف عند أىم الدراسات السابقة ،التي تشكل رافداً
حيوياً في الدراسة وبما تتضمنو من محاور معرفية .أما عمى صعيد البحث الميداني التحميمي ،فقد تم

إجراء المسح الميداني ،وتحميل البيانات المتجمعة كافة من خالل اإلجابة عن االستبانات ،واستخدام

الطرق اإلحصائية المناسبة ،وكان اعتماد الدراسة عمى االستبانة التي تم تطويرىا.
مجتمع الدراسة وعينتها:

لقد بمغ العدد الكمي لممدققين الخارجيين المجازين لمينة تدقيق الحسابات في قطاع غزة بفمسطين 27

مدقق  ،اما عدد المدققين الخارجيين الممارسين لمتدقيق فقد بمغ عددىم (  )07مدقق والذى اعتمد

من قبل الباحث كمجتمع لمدراسة ( وفقاً لسجالت جمعية المدققين الفمسطينين ) وتم توزيع استبانة

الدراسة عمييم جميعاً  ،استرجع منيا ( )00استبانة بنسبة استرجاع بمغت (  ،)%27وقد تم استبعاد

( )0استبانات لعدم صالحيتيا لمتحميل ،وبذلك خضعت لمتحميل ( )07استبانة تشكل ما نسبتو
( )%22.20من االستبانات المسترجعة ،وىي نسبة مقبولة ألغراض البحث العممي.
أسموب جمع البيانات:

تم تطوير وبناء استبانو لقياس مستوى استخدام المدققين الممارسين لمينة تدقيق الحسابات في غزة
ولمعرفة أثر المعالجة االلكترونية لمبيانات في التدقيق في زيادة فعالية مكاتب التدقيق في قطاع غزة،
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حيث تم االسترشاد في بناء فقرات االستبانة بالدراسات السابقة ذنيبات ؛ خداش وصيام وفيما يمي

توضيح ألجزاء أداة الدراسة-:

الجزء األول :ويشمل مجموعة فقرات تتعمق بالخصائص الشخصية لممدققين وتتكون من التخصص

العممي ،المؤىل العممي ،وعدد سنوات الخبرة.

الجزء الثاني :ويضم ( )27فقرة ،وتقيـس أبعاد المتغير المستقـل والمتغير التابع عمى النحو التالي:

المتغيرات المستقمة :تطبيق

استخدام مدققي الحسابات الخارجيين في غزة ألساليب المعالجة

االلكترونية ويتضمن األبعاد التالية :أداء أعمال التدقيق وتوثيقيا من خالل المعالجة االلكترونية،

استخدام المعالجة االلكترونية في اإلجراءات التحميمية ،وفي مرحمة التخطيط وبمغت فقراتو ()07
فقرات.

المتغيرات التابعة :يتمثل المتغير التابع بيذه الدراسة كما بينا في نموذج الدراسة ىو فعالية عممية
مكاتب التدقيق في غزة ويتضمن األبعاد التالية :تقييم المدقق لمدى تحسن فعالية الخدمات ،

ومالحظة المدقق النخفاض األخطاء واستغالل الوقت وبمغت فقراتو ( )07فقرات وقـد تـم االعتمـاد
فـي تصميم وتطويـر فقرات متغيرات الدراسة عمـى العديد من الدراسات السابقـة ،ومـن ثـم تعديميـا

وتطويرىـا لتناسب عمل مدققي الحسابات الفمسطينيين في قطاع غزة ،وقد اعتمد النموذج الخماسي
اآلتي لقياس أراء المبحوثين وحددت بخمس إجابات حسب أوزانيا رقمياً عمى النحو اآلتي:
أوافق بدرجة

أوافق بدرجة

أوافق بدرجة متوسطة

أوافق بدرجة قميمة

ال أوافق

( )2درجات

( )3درجات

( )4درجات

( )2درجتين

( )0درجة واحدة

كبيرة جدا

كبيرة

اختبار صدق أداة الدراسة

لقد تم عرض االستبانة عمى ( )0محكمين من أساتذة المحاسبة ومنيجية البحث العممي،
ومتخصصين في تكنولوجيا المعمومات والتدقيق ؛ لمتحقق من مدى صدق فقرات االستبانة ،ولقد تم

األخذ بمالحظاتيم واجراء التعديالت المطموبة بشكل دقيق يحقق التوازن بين مضامين االستبانة في
فقراتيا ،وفضالً عن ذلك فقد جرى عرض االستبانة عمى عينة اختباريو قواميا ( )2مبحوثين من

أفراد العينة بغرض التعرف إلى درجة استجابة المبحوثين لالستبانة ،وعبروا عن رغبتيم في التفاعل
معيا مما أكد صدق األداة.

ثبات أداة الدراسة

تم استخراج معامل الثبات ( كرونباخ ألفا ) لمتأكد من االتساق الداخمي لفقرات االستبانة ،وقد بمغت
قيميا كما ىو في الجدول رقم ( )0التالي:
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جدول رقم ( :)0قيمة معامل الثبات (االتساق الداخمي) لكل متغير من متغيرات الدراسة
المتغير

أرقام

اسم المتغير

معامل الثبات(كرونباخ ألفا)

-0

07-0

أثر المعالجة االلكترونية في التدقيق

7.20

-2

27-00

زيادة فعالية مكاتب التدقيق في قطاع غزة

7.22

الفقرات

بفمسطين

يالحظ من الجدول رقم( )0أن معامل الثبات لممتغير المستقل ألثر المعالجة االلكترونية في التدقيق
جاءت مرتفعة ،حيث بمغ( ،)7.20أما المتغير التابع زيادة فعالية مكاتب التدقيق في قطاع غزة
بفمسطين فقد بمغ معامل الثبات ( )7.22وىي نسبة ثبات عالية ومقبولة ألغراض إجراء الدراسة.
أوالً :عينة الدراسة حسب الجنس

جدول رقم ( :)2عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

27

%20

أنثى

07

%00

المجموع

07

%077

من خالل الجدول السابق يتضح وجود زيادة في عدد المدققين الذكور في عينة الدراسة عمى عدد

اإلناث ،ويعود ذلك ربما لطبيعة عمل المدقق وما يتصف بو العمل من طول الدوام والتنقل المستمر
بين مكتب التدقيق والشركات محل التدقيق والمصارف ..الخ

ثانياً :عينة الدراسة حسب العمر

جدول رقم ( :)4عينة الدراسة حسب العمر

العمر

التكرار

النسبة المئوية

أقل من أو يساوي  22عاماً

0

%00.0

27

%00.0

02

%27

20

%02

07

%077

أكبر من  22عاماً وأقل أو يساوي  02عاما
أكبر من  02عاماً وأقل أو يساوي  22عاما
أكبر من  22عاماً
المجموع

مما يتضح سبق أن عينة الدراسة كانت موزعة بين جميع الفئات العمرية  ،مما يؤكد مصداقية نتائج
الدراسة كونيا تمثل آراء مختمفة لفئات عمرية مختمفة لمدققي الحسابات الفمسطينيين بقطاع غزة
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ثالثاً :عينة الدراسة حسب المؤهل العممي

جدول رقم ( :)3عينة الدراسة حسب المؤهل العممي

المؤهل العممي

التكرار

النسبة المئوية

دبموم ميني

07

%00.0

بكالوريوس

02

%20.0

ماجستير

02

%22

دكتوراه

0

%2

المجموع

07

%077

يتضح من خالل الجدول السابق وجود تأىيل عالي لدى عينة الدراسة حيث احتوت العينة عمى
حممة دكتوراه عددىم  0والماجستير كانوا بنسبة  %22أما حممة البكالوريوس فقد زادت عمى %27
رابعاً :عينة الدراسة حسب الخبرة العممية

جدول رقم ( :)2عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة العممية

عدد سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

أكثر من  02عاماً

0

% 2

أكثر من  07أعوام وأقل أو يساوي 02

20

% 02

أكثر من  2أعوام وأقل أو يساوي 07

20

%20.0

أقل أو يساوي  2سنوات

07

% 00.0

المجموع

07

%077

عام

أعوام

يتبين من الجدول السابق وجود تنوع في خبرات عينة الدراسة في خبرتيم في مجال التدقيق  ،حيث
احتوت الدراسة نوعين من الخبرات  ،خبرات طويمة زادت عن  02عاما وىناك خبرات حديثة .

خامساً :عينة الدراسة وفقاً لنسبة استخدامهم ألساليب المعالجة اإللكترونية في عمميات التدقيق
جدول رقم ( :)6عينة الدراسة حسب استخدامهم ألساليب المعالجة اإللكترونية في عمميات التدقيق

هل يستخدم أساليب المعالجة االلكترونية

التكرار

النسبة المئوية

نعم

27

%00.0

ال

27

%00.0

المجموع

07

%077

في التدقيق

الجدول السابق يبين أن ىناك نسبة كبيرة من عينة الدراسة تستخدم برامج التدقيق االلكترونية في
عمميات التدقيق ( )%00.0مما يعنى أن أفراد العينة لدييم إدراك كافي لفقرات االستبانة .
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سادساً :اختبار مدى الحصول عمى التدريب الالزم ألساليب المعالجة اإللكترونية في عمميات

التدقيق

جدول رقم ( :)7عينة الدراسة حسب حصولها عمى دورات تدريبية في استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في
التدقيق

مدى التدريب عمى أساليب المعالجة االلكترونية

التكرار

النسبة المئوية

نعم

00

% 07

ال

22

% 27

المجموع

07

%077

في التدقيق

يتضح مما سبق وجود تقصير في تدريب المدققين عمى استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في
التدقيق
تحميل االستبانة واختبار الفرضيات

استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية  SPSSفي تحميل البيانات واختبار الفرضيات كما يمي:
أوالً :اختبار التوزيع الطبيعي ) )Kolmogorov -Smirnov

لمعرفة مدى إتباع التوزيع الطبيعي في التدقيق  ،ولما كانت  Zالمعنوية لجميع فرضيات

الدراسة أكبر من مستوى الداللة  %2كما يتبين من الجدول رقم ( )2لذا فإن البيانات تكون موزعة

طبيعياً.

جدول رقم ( :)8اختبار التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة
الفرضية

األولى

الثانية

الثالثة

المعنوية Z

1.805

1.598

2.093

ثانياً :اختبار تحميل التباين ))ANOVA

قام الباحث بإجراء تحميل التباين لفرضيات الدراسة وفقاً لخبرة المدقق العممية ومؤىمو العممي وعدد

الدورات التي حصل عمييا في مجال استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق.

ثالثاً :اختبار المصداقية ( ثبات أداة القياس) ))Reliability

ألجل قياس درجة الثبات الداخمي لفقرات االستبانة واالتساق الداخمي لردود المدققين تم استخدام

اختبار (كرونباخ ألفا) حيث بمغت قيمة ألفا  % 22وىي نسبة ممتازة ألنيا أعمى من النسبة المقبولة
.% 07
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رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة

استخدم الباحث األسموب الوصفي التحميمي والذي يتضمن التك اررات والوسط الحسابي المعياري

لقبول أو رفض فقرات الفرضية  ،كما تم اختبار الفرضيات باستخدام اختبار One Sample T-

 Testعند مستوى معنوية  %2وحسب قاعدة الق ارر المتضمنة قبول الفرضية إذا كانت ()T
المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ليا.
اختبار الفرضية األولى:

"ال يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق وزيادة

فعالية التخطيط لعممية التدقيق في قطاع غزة"

تم اختبار ىذه الفرضية من خالل الفقرات ( )0-0من االستبانة حيث كانت نتائجيا كما يمي:
جدول رقم ( :)9نتائج اختبار الفرضية األولى

 Tالجدولية
0.22

Tالمحسوبة
02.22

Tالمعنوية
7.77

نتيجة الفرضية العدمية

الوسط الحسابي

رفض

0.0

ووفقاً لمجدول السابق نجد أن  Tالجدولية أقل من  Tالمحسوبة  ،مما يعنى رفض الفرضية العدمية
وقبول الفرضية البديمة ،فإذا ىناك عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام المعالجة االلكترونية في

التدقيق وزيادة جودة التخطيط لعممية التدقيق في قطاع غزة.

ويمكن توضيح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة كما في الجدول التالي :
جدول رقم ( :)00تحميل الفقرات المتعمقة بالفرضية األولى
م

الفقرة

0

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في إعداد الجدول الزمني الالزم لمتدقيق بشكل

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.02

7.22

أفضل
2

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في توزيع الميام عمى فريق التدقيق بشكل أفضل

2.22

0.02

0

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في تقدير مخاطر التدقيق المستقبمية عمى أحسن

2.22

0.72

وجو.
2

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عمميات التدقيق في احتساب حجم عينة

2.0

7.00

2

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق في تنظيم الوقت الالزم لمقيام بعمميات

2.00

7.20

التدقيق بشكل أفضل

ومراحل التدقيق عمى أفضل وجو.
0

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عمميات التدقيق عمى اختيار أفضل لمفردات

2.00

7.02

عينة التدقيق
كل الفقرات السابقة تؤكد عمى " وجود أثر الستخدام المعالجة االلكترونية في زيادة فعالية

مرحمة التخطيط لعممية التدقيق "
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من خالل الجدول السابق يتضح لمباحث وجود اتجاىات ايجابية لممدققين اتجاه بعض فقرات

الفرضية األولي حيث كان الوسط الحسابي ليذه لمفقرات  2،0 ،2 ،0يزيد عن  ، 0وىي الفقرات
الخاصة بأثر استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق في المساعدة في إعداد جدول زمني مناسب

لمتدقيق وأيض ًا في احتساب حجم عينة التدقيق بشكل أفضل وفي تنظيم الوقت الالزم لمقيام بعمميات

التدقيق واختيار أفضل لمفردات عينة التدقيق ،حيث بمغ االنحراف المعياري لمفقرات السابقة أقل من

 ، 0فيما بمغ الوسط الحسابي لمفقرتين  0 ،2من االستبانة أقل من  ، 0فيما بمغ االنحراف المعياري
لكل منيما أكبر من  0وىذا يدل عمى اتجاىات سمبية.
اختبار الفرضية الثانية:

"ال يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق وزيادة

فعالية اإلجراءات التحميمية لعممية التدقيق في قطاع غزة"

ولقد قام الباحث باختبار ىذه الفرضية من خالل الفقرات ( )02-0وكانت النتائج كما يمي:
جدول رقم ( :)00نتائج اختبار الفرضية الثانية

 Tالجدولية
0.20

Tالمحسوبة
02.20

Tالمعنوية
7.77

نتيجة الفرضية العدمية

الوسط الحسابي

رفض

0.20

وبما أن Tالجدولية أقل من  Tالمحسوبة  ،مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية

البديمة ،أي أنو "يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق في
زيادة فعالية اإلجراءات التحميمية لعممية التدقيق في قطاع غزة " ،ويمكن بيان الوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات الفرضية في الجدول التالي:
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جدول رقم ( :)02تحميل الفقرات المتعمقة بالفرضية الثانية
االنحراف

الرقم

الفقرة

الوسط

الحسابي

المعياري

0

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عممية تدقيق

2.07

7.02

الحسابات عمى مقارنة النسب المالية الفعمية لممنشأة مع

النسب المالية المماثمة المقدرة بشكل أدق.
2

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عممية تدقيق

الحسابات عمى مقارنة النسب الفعمية لممنشأة مع النسب

2.02

7.27

المالية المماثمة المستخرجة من دفاتر الشركة محل التدقيق
بشكل أفضل
2

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في تدقيق
الحسابات عمى مقارنة النتائج الفعمية ألقسام الشركة مع ما

2.07

7.02

ىو مخطط لتحديد االنحرافات ومعرفة األسباب عمى أحسن

وجو.
07

يسيل استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عمميات

2.27

7.20

00

يسيل استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عمميات

2.72

7.22

التدقيق من االطالع عمى أوراق العمل السابقة بشكل أفضل

التدقيق من مراجعة كافة المستندات والقوائم المالية الحالية

والسابقة بشكل أفضل
02

يسيل استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عمميات
التدقيق من االطالع عمى التقارير المالية السنوية لممنشآت

2.02

7.22

األخرى المشابية في الصناعة بشكل أفضل
00

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عممية تدقيق

الحسابات في اإلطالع عمى القوانين والتشريعات ذات العالقة

2.07

0.07

بالعميل المراد تدقيق حساباتو بشكل أدق .

كل الفقرات السابقة تؤكد عمى وجود عالقة ذات داللة

0.27

7.22

معنوية بين استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق في
زيادة فعالية اإلجراءات التحميمية لعممية التدقيق في قطاع

غزة "

يتضح لمباحث من تحميل الجدول السابق وجود اتجاىات ايجابية لغالبية فقرات الفرضية الثانية ألن

الوسط الحسابي ليذه الفقرات كان أكبر من  ، 0وكان االنحراف المعياري أقل من  ، 0وذلك لجميع
الفقرات ما عدا الفقرة  ، 00مما أظير أن استخدام أساليب المعالجة االلكترونية يساعد عمى مقارنة
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النسب المالية لممؤسسة في تواريخ مختمفة وأيضاً مع المؤسسات األخرى كما يساعد في تحديد
االنحرافات وتحميميا مراجعة كافة المستندات الحالية والسابقة والتقارير المالية بشكل أدق  ،كما وجد

اتجاه سمبي لممدققين بخصوص الفقرة  00حيث بمغ االنحراف المعياري  0.07أي أكبر من ، 0

فيما بمغ المتوسط الحسابي أقل م . 0
 .4تحميل الفرضية الثالثة

"ال يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق وزيادة
فعالية أعمال التدقيق وتوثيقيا بقطاع غزة في فمسطين"

ولقد تم اختبار صحة الفرضية الثالثة من خالل الفقرات ( )27-02من االستبانة الموزعة ،وكانت

النتائج كما في الجدول التالي :

جدول رقم ( :)04نتائج اختبار الفرضية الثالثة

 Tالجدولية
0.20

Tالمحسوبة
02.70

Tالمعنوية
7.77

نتيجة الفرضية العدمية

الوسط

رفض

0.20

الحسابي

وبما أن Tالجدولية أقل من  Tالمحسوبة  ،مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديمة،
أي أنو "يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق في زيادة فعالية

أعمال التدقيق وتوثيقيا بقطاع غزة في فمسطين".
ويمكن بيان الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات الفرضية في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)03تحميل الفقرات المتعمقة بالفرضية الثالثة

الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

االنحراف

02

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عممية تدقيق

2.02

7.22

02

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عممية تدقيق

2.02

7.27

الحسابات عمى إعداد أوراق العمل والمصادقات بشكل أدق.

الحسابات عمى إعداد خرائط البيانات االنسيابية والتدفقية

المعياري

بشكل أفضل
00

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في تدقيق

2.02

7.22

00

يسيل استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عمميات

2.07

0.02

الحسابات عمى تمخيص نتائج التدقيق لمراجعتيا

التدقيق في إعداد ما يمزم رفعو لإلدارة من رسائل وتقارير
بشكل أفضل
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02

يسيل استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عمميات

التدقيق من مراجعة كافة المستندات والقوائم المالية الحالية

2.72

7.22

والسابقة بشكل أفضل
02

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عمميات

2.07

7.27

27

يساعد استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في عممية تدقيق

2.00

7.27

كل الفقرات السابقة تؤكد عمى وجود عالقة ذات داللة

0.22

7.22

التدقيق في إنجاز العمميات الحسابية والكتابية بشكل أفضل

الحسابات في إنجاز برنامج التدقيق بوقت أقصر .

معنوية بين استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق عمى

زيادة فعالية أعمال التدقيق وتوثيقها بقطاع غزة في
فمسطين "

يتضح لمباحث من خالل الجدول السابق اتجاىات آراء المدققين نحو فقرات الفرضية الثالثة  ،حيث

بمغ الوسط الحسابي لجميع الفقرات ما عدا الفقرة  00أكبر من  ،0واالنحراف المعياري ليا كان أقل
من  ،0أما الفقرة  00فقد بمغ الوسط الحسابي ليا أقل من  ، 0كما بمغ االنحراف المعياري ليا أكبر
من .0

رابعاً  :اختبار الفرضية الرئيسية

"ال يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين استخدام أساليب المعالجة االلكترونية في التدقيق وزيادة

فعالية مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة في فمسطين"

بعد اختبار كل فرضية من الفرضيات الفرعية الثالث  ،والمتعمقة بكل عنصر من عناصر فعالية
مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة بفمسطين  ،سيتم اآلن اختبار الفرضية الرئيسية  ،والمتعمقة بأثر

استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق في زيادة فعالية مكاتب التدقيق بقطاع غزة بفمسطين  ،وقد
تم دمج كافة المتغيرات التابعة والمستقمة بمتغيرين اثنين ىما استخدام المعالجة االلكترونية في

التدقيق كمتغير مستقل ،وفعالية مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة كمتغير تابع ،لذا كان الضروري
استخدام أسموب تحميل االنحدار البسيط لمعالقة السابقة  ،وقد ظيرت نتائج اختبار مدى صحة
النموذج ،وتحميل االنحدار البسيط كما بالجدول اآلتي :

جدول رقم ( )02نتائج اختبار صحة النموذج العام ونتائج تحميل االنحدار البسيط

اختبار النموذج
VIF

D-W

0

0.070

معممات النموذج
Sig.
7.7777a

T

F

2

2.200

00.22

7.222
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ويرى الباحث لدى اختبار صحة النموذج المقترح أن ال يعاني من مشكمتي التعدد الخطي ،أو

االرتباط الذاتي ،ومن تحميل االنحدار البسيط ،نرى أن المتغير المستقل (استخدام المعالجة

االلكترونية في التدقيق) يفسر ما نسبتو  %22.2من التباين الحاصل في المتغير التابع (فعالية
مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة) ،وعمى الرغم من كون النموذج ذو داللة إحصائية ألثر المغير

المستقل عمى التابع ،ويظير ذلك من أن قيمة  Fأكبر من قيمتيا المجدولة  ،وأن قيمة مستوى

الداللة  Sigأقل من مستوى المعنوية ،إال أننا ال نستطيع قبول النموذج بشكمو الكامل  ،إذ أنو ال
يتضمن العديد من المتغيرات التي تؤثر عمى فعالية مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة  ،التي تفسر

النسبة الباقية من التباين بالمتغير التابع والبالغة . %20.0

ومن العالقة بين المتغيرين نالحظ أنيا عالقة غير خطية تامة  ،فيناك عدة متغيرات تؤثر عمى
المتغير التابع  ،ولم يتم تضمينيا بالنموذج  ،لذا يمكننا أن نتوصل إلى أن استخدام المعالجة
االلكترونية في التدقيق لو أثر دون المتوسط في زيادة فعالية مكاتب التدقيق في قطاع غزة  ،وىناك

العديد من المتغيرات التي تؤثر عمى جودة األدلة مع استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق.
النتائج والتوصيات
أوالً  :الخالصة والنتائج

يساعد استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق في زيادة فعالية جودة مرحمة التخطيط لعممية

التدقيق ،وذلك من خالل تسييل احتساب حجم العينة وبشكل دقيق وتسييل اختيار مفردات العينة أو
المساعدة في إعداد موازنة الوقت الالزم لمقيام بعمميات التدقيق وقد أكد المدققون محل الدراسة بأن

استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق يزيد من فعالية مرحمة التخطيط لعممية التدقيق.

يساعد استخدام المدقق لممعالجة االلكترونية في التدقيق عمى زيادة فعالية قيام المدقق باإلجراءات
التحميمية فتساعده مثالً في مراجعة القوائم المالية لمشركة لمسنة الحالية والسنوات السابقة ومقارنتيا

مع الشركات المشابية األخرى  ،وأيضاً في مقارنة النسب المالية الفعمية لسنوات مختمفة بشكل دقيق
 ،ويرى الباحث أن ىذا سيوفر لمباحث المزيد من الوقت الذي يمكن استغاللو في إجراءات تحميمية

أخرى من خالل البرامج التحميمية المحوسبة مما يساعد المدقق عمى إبداء رأيو الميني بشكل أكثر
موضوعية وثقة ومصداقية.

يساعد استخدام المدقق لممعالجة االلكترونية في التدقيق عمى زيادة جودة أعمال التدقيق وتوثيقيا،

من خالل تمخيص نتائج التدقيق وتدقيق أرصدة الحسابات المختمفة بشكل أدق وأسرع ،وأيضاً في
إعداد أوراق العمل والمصادقات وعند إعداده لمخرائط االنسيابية والتدفقية بشكل أفضل ،مما يجعل
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المدقق ينجز برنامج التدقيق بأقصر وقت ،كما أن استخدام التكنولوجيا سيزيد من عدد عمالء
مكاتب التدقيق.

أما فيما يتعمق باألثر العام الستخدام المعالجة االلكترونية في عممية التدقيق فقد تبين أن ليا أث ًار

متوسطاً في زيادة فعالية مكاتب التدقيق ،وأن ىناك العديد من المتغيرات المؤثرة عمى فعالية مكاتب

التدقيق بخالف استخدام المعالجة االلكترونية.

ثانياً  :التوصيات  :بناءاً عمى ما توصمنا إليو من نتائج فإن الباحث يوصي بما يمي:

التأكيد عمى أن استخدام المعالجة االلكترونية في التدقيق يعتبر من المتطمبات األساسية لزيادة فعالية

مكاتب التدقيق ولمرقابة عمى جودتيا.

ضرورة تعزيز إدراك العاممين بمكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة بأىمية استخداميم ألساليب

المعالجة االلكترونية في عممية التدقيق ،وتعزيز دورىا في الحصول عمى أدلة ذات جودة تدعم الرأي
الميني لممدقق.

ضرورة تسييل حصول مدققي الحسابات عمى أساليب المعالجة االلكترونية الالزمة لمتدقيق.
ضرورة أن تشمل المناىج الدراسية في الجامعات عمى أساليب تكنولوجيا المعمومات في مجال

التدقيق

ضرورة قيام الجيات الحكومية بمتابعة إدخال أساليب تكنولوجيا المعمومات إلى مكاتب التدقيق بغزة.
قيام مكاتب التدقيق بمنح مزايا مادية ومعنوية لممدققين الذين يستخدمون أساليب المعالجة االلكترونية
في التدقيق لتشجيع اآلخرين ولما يعود عمى المكتب من فوائد ومن منافع تتعمق بسرعة االنجاز

وتقميل التكاليف .

تشجيع كافة المكاتب عمى استبدال ما لدييا من أنظمة يدوية إلى أنظمة تدقيق الكترونية.
قيام مكاتب التدقيق في قطاع غزة بتأىيل وتدريب العاممين لدييم في مجال استخدام أساليب

المعالجة االلكترونية في التدقيق.
قائمة المصادر

أوالً :المصادر العربية

أبو العزم  ،محمد فييم  ،مفيوم جودة المراجعة  ،مجمة المحاسبة  ،الجمعية السعودية لممحاسبة ،

نيسان  ، 2777ص .22

الجوىر ،كريمة ،صالح العقدة ،جمال أبو سردانة أثر مخاطر استخدام التكنولوجيا في جودة عمل
المدقق الخارجي دراسة ميدانية في بعض مكاتب التدقيق األردنية
والدراسات اإلنسانية – المجمد العاشر – العدد الثاني عشر2707 ،م.
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حسام الدين خداش ،ووليد صيام ،مدى تقبل مدققي الحسابات الستخدام تكنولوجيا المعمومات في

التدقيق ،دراسة ميدانية عمى مكاتب التدقيق الكبرى في األردن ،مجمة دراسات العموم اإلدارية ،المجمد
 ،٠٣العدد  ،٢ص ٢٣٣٠، ٢٨٩-٢٧٩م.

حمدونة ،د .طالل ،مدى استخدام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق (التدقيق االلكتروني) في
فمسطين وأثر ذلك عمى الحصول عمى أدلة ذات جودة عالية تدعم الرأي الفني المحايد لممدقق حول

عدالة القوائم المالية  ،فمسطين  :الجامعة اإلسالمية بغزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية بغزة ،المجمد
السادس عشر ،العدد األول ،ص 2772، 222م.

السقا ،زياد ،صالح الشعبالي ،ناظم الطائي ،تأثير استخدام الحاسوب في عمل نظم المعمومات

المحاسبية عمى معايير التدقيق المقبولة عموماً  GAASمجمة بحوث مستقبمية ،دمشق ،العدد السابع

عشر ،ص ص 2770 ،070-00م.

الطراونو ،محمد سالم،أثر جودة تكنولوجيا نظام المعمومات اإلدارية المدركة في السموك اإلبداعي

وفاعمية اتخاذ القرار في سمطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة مؤتة ،األردن 2770،م.
العرود ،شاىر فالح ،طالل حمدون" :جودة تكنولوجيا المعمومات وأثرىا في كفاءة التدقيق الداخمي
في الشركات الصناعية والخدمية المساىمة العامة األردنية ،مجمة إدارة األعمال األردنية ،األردن،

مجمد  ،2عدد ،2ص ص 2772 ،220-202م.

عمي ذنيبات، ،مدى وفاعمية استخدام تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيق في األردن ،مجمة

دراسات العموم اإلدارية ،مجمد  ، ٠عدد  ،ص ٢٣٣٠ ،٢٦٧ -٢٥٠م.

قيقة ،إياد سامي ،كفاءة مراجعة حسابات الجامعات الرسمية األردنية في ظل األنظمة المحاسبية

اإللكترونية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت ،األردن.

المطارنة ،غسان فالح ،مدى التزام مدققي الحسابات األردنيين بمعيار التدقيق الدولي ( )077في
ظل التدقيق اإللكتروني – دراسة مقارنة  ،مجمة جامعة تشرين  ،العدد  ، 2المجمد  ، 00السنة

2700م

المومني ،منذر طالل ،)2770( ،العوامل والمعيقات المؤثرة عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في
تدقيق الحسابات من وجية نظر مدققي الحسابات في األردن ،المجمة العربية لإلدارة ،مجمد ،20

عدد ،2ص ص2772 ،020-020م.

الوردات ،خمف عبد اهلل ،أثر استخدام الحاسوب واإلجراءات التحميمية عمى إجراءات التدقيق ،ورقة

عمل مقدمة بمؤتمر التدقيق الداخمي ،دبي2702 ،مwww.kenanaonline.com .
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 أثر المعالجة اآللية في التدقيق عمى فعالية التدقيق الخارجي من وجية نظر، إيغمن،يعقوب

، جامعة قاصدي مرباح، رسالة ماجستير غير منشورة،محافظي الحسابات والخبراء المينيين
.م2702 ،الجزائر
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