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  ملخص

ا المعلومات في تحسين جودة       التعرف على دور استخدام تكنولوج إلىهدفت هذه الدراسة   ي
صميم     األردنخدمات التدقيق في    م ت ك ت ق ذل تبانة ، ولتحقي ة      اس ة الدراسة البالغ ى عين  وزعت عل

ل     .  استبانة ٩٣ اإلحصائي مدققًا، خضع منها للتحليل      ١٢٠ ردات  وبعد تحلي تبانة بواسطة     مف  االس
ل    امج التحلي تخدام برن وب، وباس صائيالحاس ل SPSSٍٍ اإلح م التوص ى  ت ود إل دى إدراك وج  ل

ي  سابات ف دققي الح دمات   األردنم ودة خ سين ج ي تح ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة اس  ألهمي
ة التخط                  ى تحسين جودة مرحل يط التدقيق الخارجي، وان استخدام تكنولوجيا المعلومات تعمل عل

دقيق، و ة الت دقق  لعملي ام الم سين قي اإلجراءاتتح سن  ب ا ُيح ة، آم ود التحليلي ن ج ال أداءة م  أعم
ا المعلومات           وجود معي   إلىالتدقيق وتوثيقها، آما توصلت الدراسة       ات تواجه استخدام تكنولوجي ق

ا المعلومات في                    ى استخدام تكنولوجي دقق عل دى الم درة ل في عمليات التدقيق أهمها عدم وجود ق
دقيق            شرآات موضع الت ة عملية التدقيق، واستخدام ال ة    أنظم بية يدوي د أوص    . محاس ة   وق ت الباحث

ة  بية المعني ات المحاس ام المنظم ضرورة قي إجراءب ة ب ة  دورات تدريبي ين وتوعي ة لتمك عملي
أهمية االستخدام الفعلي لتكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق، وتدريبهم على آيفية           بالمدققين  
  .استخدامها

 
Abstract 

This study aims to recognize the role of information technology in 
enhancing the quality of auditing services in Jordan. To that effect, a 
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questionnaire was designed and distributed to the study sample consisting 
of 93 auditors. The analysis of the questionnaires' items using the 
statistical method SPSS showed   good awareness of the role of using 
information technology in enhancing the quality of auditing services, the 
quality of planning for auditing, the quality of performing the analytical 
procedures and the quality of performing the auditing process and 
documentation. However, the study reveals a number of obstacles facing 
the use of information technology in auditing process; the most important 
are the auditors' inability to use information technology in the auditing 
process in addition to the use of manual accounting system by the 
companies which seek the service of auditing. The researcher 
recommends the importance of providing practical training courses by 
accounting institutes to empower the auditors and raise their awareness 
regarding the real effective use of information technology in performing 
the auditing process. 

  
  مقدمة

ي                ضايا المعاصرة الت يعتبر استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال تدقيق الحسابات من الق
دقق    ساعدة الم ن م وفره م ا ي تخدام لم ذا االس ل ه ة مث سابات ألهمي دققي الح ت عن إدراك م   انبثق

ار عين ي اختي دقق  ف ساعدة الم دقيق، وم ي الت ة ف ائج المعاين صداقية نت ادة م الي زي دقيق وبالت   ة الت
صول عل      سابية للح ات الح راء العملي ي إج صداقيـرع وأآثـج أدق وأسـى نتائـف   ة ـر م

)Tittanan, 2001, p1(وتخفض  ، آما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات تسهل عملية التدقيق 
  .)Manson and  Sherer, 1997, P1 (التكلفة الالزمة إلجرائها

ل في   : أما جودة التدقيق يمكن توضيحها من خالل مفهومين   المفهوم العام للجودة والذي يتمث
ة،     وائم المالي ستخدمي الق ات م شبع احتياج ي ت سابات الت دقق الح ي لم صائص األداء المهن خ

ة الب  ون نقط ضمن أن تك ذي يت دقيق، وال ودة الت شغيلي لج وم الت د احتياجات والمفه ة هي تحدي داي
أتي    م ت ذ، ث ة للتنفي ايير قابل ى مع ات إل ذه االحتياج ة ه تم ترجم ث ي ة بحي وائم المالي ستخدمي الق م
ك من خالل التخطيط                     دقيق وذل ة الت الخطوة الثانية وهي االلتزام بالمعايير المهنية عند تنفيذ عملي

ل مخاطر عدم الكشف           الجيد ووضع البرامج المالئمة واإلشراف على تنفيذها مما ي         ى تقلي ؤدي إل
-٢٤، ص٢٠٠٠أبو العزم،  . (عن المخالفات واألخطاء الجوهرية التي قد توجد في القوائم المالية         

٢٥.(  

وقد تبين أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر على جودة التدقيق آان منها مدى إلمام ودراية       
ة وال      دقيق بأحدث التطورات المهني ى مكتب الت ائمين عل اعهم   الق ة، وإتب ي أداء المهن ة ف تكنولوجي

  ).٣٠٠، ص١٩٩٨راضي، (األساليب الحديثة في التدقيق 
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ادل                 ة والتب ر الورقي نظم غي ونظرًا لدور استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق الفوري لل
ن   أ م ة أسرع وأآف رة بطريق ة آبي ار عين ن اختب دقق الحسابات م ين م ات وتمك ي للبيان اإللكترون

ادة جودة               التدق الي زي يق اليدوي، وتخفيض الوقت والكلفة التي يحتاج إليها المدققون للتدقيق، وبالت
  .التدقيق

تخدام   ين حول دور اس سابات األردني دققي الح ة آراء م ى دراس ز عل ة ترآ ذه الدراس إن ه ف
  . تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة خدمات تدقيق الحسابات في األردن

  
  أهمية الدراسة

عود أهمية هذه الدراسة إلى ازدياد الحاجة إلى النهوض بمهنة تدقيق الحسابات في األردن،     ت
ك من                          أعلى مستوى من الجودة، وذل دقيق ب امهم بخدمات الت وتحسين أداء المدققين من خالل قي
ه               ل من ظاهرة توجي ا، والتقلي ساهم في زيادته ي ت خالل الترآيز على جودة التدقيق والعوامل الت

دقيق وهي                  االنت قادات إلى مهنة تدقيق الحسابات أو ممن يزاولونها، لوجود فجوة التوقعات في الت
ي،      الفجوة بين ما يتوقعه المجتمع من مهنة التدقيق ومسؤوليات وواجبات المدقق وبين الواقع الفعل

ذه ال             ا المعلومات أحد ه ل،  ويعتبر استخدام األساليب الحديثة والمعتمدة أساسًا على تكنولوجي عوام
ا           تخدام تكنولوجي ى دور اس رف عل ى التع دف إل ي ته ة الت ذه الدراس ة ه اءت أهمي ا ج ن هن وم

  .المعلومات في تحسين جودة خدمات التدقيق في األردن
  

  مشكلة الدراسة

شهد األردن أخيرًا تطورًا آبيرًا في جميع القطاعات االقتصادية المختلفة، مما أدى إلى تعدد              
كال  شآت ذات األش ات   المن م المعلوم تخدام نظ شار اس ا، وانت ر حجمه ة وآب ة المختلف القانوني

أعلى مستوى من                       ديم خدماتهم ب ى تق دققي الحسابات إل االلكترونية فيها، مما ترتب عليه حاجة م
ودة،  اء   الج شاف األخط ى اآت دقق عل درة الم ادة ق ي زي دقيق ف ودة الت ة دور ج رًا ألهمي ك نظ وذل

ة              والمخالفات المالية، ودورها     وائم المالي ة احتياجات مستخدمي الق في مساعدة المدقق على معرف
ة    ى ثق ذلك عل ابي ل ر اإليج ه، واألث ن قبل ا م زام به ة وااللت ايير مهني ى مع اتهم إل ة احتياج وترجم

 الصادرة عن الشرآات المساهمة العامة األردنية، لما يتوفر بها من       الماليةالمستفيدين من القوائم    
  . المتطلبات القانونية والمهنية في بيئة التدقيق في األردنموضوعية واتساق مع

  
   الدراسةأسئلة

  -:طرح التساؤالت التاليةتقوم الدراسة ب

ا المعلومات في تحسين جودة خدمات                    .١ هل يدرك المدقق الخارجي أهمية استخدام تكنولوجي
  التدقيق الخارجي؟

  مرحلة التخطيط لعملية التدقيق؟ما هي آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة .٢
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ة من                   .٣ اإلجراءات التحليلي ام ب ما هي آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة القي
 قبل المدقق؟

 وتوثيقها؟ ما هي مزايا استخدام تكنولوجيا المعلومات في أداء أعمال التدقيق .٤

 ق في األردن؟ما هي معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقي .٥
  

  أهداف الدراسة

ي       ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة دور اس ي معرف ة ف ذه الدراس سي له دف الرئي ل اله يتمث
م الوقوف                         ا ت دقق الخارجي، وهو م ة نظر الم تحسين جودة خدمات التدقيق في األردن من وجه

  :عليه من خالل األهداف الفرعية التالية

ا المعلومات في تحسين جودة        بيان مدى إدراك المدقق الخارجي أله     .١ ة استخدام تكنولوجي مي
  .خدمات التدقيق الخارجي

ة                    .٢ ة التخطيط لعملي التعرف على دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة مرحل
 .التدقيق

اإلجراءات        .٣ ام ب ودة القي سين ج ي تح ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ى دور اس رف عل التع
 .التحليلية من قبل المدقق

 . أداء أعمال التدقيق وتوثيقها تحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات فيدورالتعرف على  .٤

 .التعرف على معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق في األردن .٥
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

ع المعلومات             ة لتجمي شرها،    ُتعرَّف تكنولوجيا المعلومات بأنها وسائل الكتروني ا ون وتخزينه
ة   ات   Hardwareوتتضمن مكونات الحاسوب المادي  وشبكات المعلومات   Software والبرمجي

Network)  ،٢٧٩، ص٢٠٠٣خداش وصيام.(  

اه               دقيق اإللزامي ومعن شوء الت رتبط بن ى    : أما مفهوم الجودة في التدقيق فم درة المراجع عل ق
ام المحا ق النظ ي تطبي ة ف ات المالي شاف المخالف ك اآت سجيل تل ى ت درة عل ل والمق بي للعمي س

دى         ر إح ستمرة، وتعتب ة م سابات عملي دقيق الح ودة ت ة ج ر عملي ر، وتعتب ي التقري ات ف المخالف
  ).٣٩٠، ص٢٠٠٦النوايسة، (القضايا الهامة والمطروحة على الصعيدين األآاديمي والتطبيقي 

  : الدراسة، من أهمهاوقد تناولت بعض الدراسات السابقة بعض المتغيرات المتعلقة بهذه

" دور استخدام الخدمات الداعمة في التدقيق الحديث  ":بعنوان) Tittanan, 2001(دراسة 
ى الخدمات                زَّ عل والتي هدفت إلى بيان أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات في التدقيق، حيث رآ

ا المعلوم     Support Servicesالداعمة  ة توظيف تكنولوجي ا عملي دقيق    التي تحتاج إليه ات في ت
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دقيق،   ات الت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام  تكنولوجي ى اس دريب عل ة الت ل أهمي سابات، مث الح
ز           ى أن الترآي وضرورة وجود شبكات الكترونية وأقسام فنية مساعدة للمدققين، وخلص الباحث إل

دقيق ذا               ا المعلومات في الت ة توظيف تكنولوجي ت على عنصري التعليم والتدريب يجعل من عملي
  .إنتاجية أآبر

ة  دات،(دراس وان) ٢٠٠٢ حمي ي األردن  ":بعن سابات ف دقيق الح ودة ت ستوى ج يم م تقي
ا   ددة له ل المح ض          " والعوام دقيق وبع ودة الت ين ج ة ب ار العالق ى اختب ة إل ذه الدراس دفت ه ه

اظ    رة االحتف الء، وفت دد العم ب، وع م المكت ل حج دقيق، مث ب الت ة بمكت صائص المرتبط الخ
دقيق                 بالعمالء، و  ين جودة الت ة ب االرتباط مع مكاتب التدقيق العالمية، آما اختبرت الدراسة العالق

ه، وتوصل    م مبيعات الي وحج ل ووضعه الم م العمي ل حج ل مث ة بالعمي ل المرتبط وبعض العوام
الي،           ل، ووضعه الم دقيق وحجم العمي الباحث إلى أن جودة التدقيق تختلف حسب حجم مكتب الت

ل                      وليس هناك أية عال    اظ بالعمي رة االحتف ة وفت اط مع مكاتب عالمي دقيق واالرتب ين جودة الت ة ب ق
  .ومعدل المديونية

ة  وان) Grand, 2002(دراس دقيق   ":بعن ي الت ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ي " اس والت
ة                      وفير المعلومات المطلوب ي في ت زة وشبكات الحاسب اآلل ة استخدام أجه هدفت إلى إبراز أهمي

ة العمل من                  للتدقيق واست  م غاي ة وفه خدامها آأداة للتدقيق، وضرورة فهم نظم المعلومات المؤتمت
ر            هذه النظم، ورآزت هذه الدراسة على ضرورة مواآبة تكنولوجيا المعلومات في تحديث أو تغيي
ة                 البرامج، وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة قيام المدقق بمواآبة التطورات والمستجدات في بيئ

ة  شرآة عام ن     ال د م ه الب دقيق، وأن ال الت ي مج تخدامها ف ة الس ات الخاص ا المعلوم و تكنولوجي
ن    ي تحسن م ة الت ارة االلكتروني صال والتج بكات االت ال ش ي مج ة ف رات الحديث تجابة للتغي االس

  .عمليات التدقيق

ة              ":بعنوان) ٢٠٠٣الذنيبات،  (دراسة   ا المعلومات في عملي ة استخدام تكنولوجي مدى فاعلي
دقيق ي األردنالت سابات          "  ف دققو الح ا م ستخدم فيه ي ي االت الت د المج ى تحدي دفت إل ي ه والت

ائج الدراسة                الخارجيون تكنولوجيا المعلومات وآثار ذلك على آفاءة وفاعلية التدقيق، وقد بينت نت
ل           دقيق ولكن بمستوى اق أن المدققين في األردن يستخدمون تكنولوجيا المعلومات في مجاالت الت

ة                  من المت  دقيق المختلف ا المعلومات في مجاالت الت وسط، آما بينت الدراسة أن استخدام تكنولوجي
دقيق،           ة الت ة عملي اءة وفاعلي دققون أن استخدام الحاسوب في           تساعد في تحسين آف  حيث رأى الم

ة،                     ات الحسابية والكتابي ام بالعملي ذول من اجل القي  مجال التدقيق يساعد على تخفيض الوقت المب
د أو دقيق         وق ب الت تخدام مكات ة اس ة بمتابع ة للمهن ات المنظم ام الجه ضرورة قي ث ب ى الباح ص

  .لتكنولوجيا المعلومات من خالل سن التشريعات والرقابة على الجودة وامتحانات المهنة وغيرها

ا           ":بعنوان) ٢٠٠٣خداش وصيام،   (دراسة   دققي الحسابات الستخدام تكنولوجي مدى تقبل م
دق  ي الت ات ف ة     " يقالمعلوم سابات ألهمي دققي الح دى إدراك م اس م ى قي ة إل دفت الدراس د ه وق

ذا االستخدام                    د من ه ي تحُّ ات الت دقيق، والمعوق ة الت د  . استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملي وق
ي       ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة اس درآون أهمي سابات ي دققي الح ى أن م ة إل توصلت الدراس
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ر ة آبي ديهم قناع دقيق ول ائل  الت تخدام وس ة اس ى قل شير إل ي ي ع العمل ة، إال أن الواق ذه األهمي ة به
اليف                  اع تك ل ارتف سبب وجود بعض المحددات مث ر ب تكنولوجيا المعلومات في التدقيق بشكل آبي
      .استخدام تكنولوجيا المعلومات وانخفاض خبرة المدققين في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات

ة  وان)Robert & Harold, 2003(دراس تخدام   ": بعن دقيق باس ات الت أدوات وتقني
د توصل                  " الحاسوب ة، وق ات الحديث دقيق باستخدام التقني وهدفت هذه الدراسة على بيان أهمية الت

دقيق                 ة الت دقيق تجعل من عملي ات الت رامج الحاسوب في عملي الباحثان إلى أن استخدام المدقق لب
دى  اق أو م ك ألن نط ة، وذل ر فاعلي يزيدأآث دقيق س ات الت ي  .  عملي تخدام الحاسوب ف ا أن اس آم

ع سنوي     شكل شهري أو رب ه ب ديم رأي ه من تق دقق بحيث يمكن سهل العمل للم دقيق ي ات الت عملي
دريب                      ام بالت ى القي دققين عل شجيع الم ان بضرورة ت وليس في نهاية السنة فقط، وقد أوصى الباحث

  .على البرمجيات الحديثة

ة  وان) Bedard, 2003(دراس ام   ":بعن تخدام النظ ولهم الس ى قب دققين عل دريب الم ر ت أث
دقيق    دققين                  "االلكتروني في الت ول الم ى قب دريب عل ر الت ى فحص أث ذه الدراسة إل د هدفت ه ، وق

شرآات            ستخدمه ال دقيق ت وع من الت ذا الن للتقنيات االلكترونية في عملهم، وقد بينت الدراسة أن ه
دريب           لتخفيض تكاليف تخزين البيانات    ، وتسهيل عملية االتصال، آما توصلت الدراسة إلى أن الت

ى                    ؤدي إل ك ي ا أن ذل ي آم يؤثر بشكل مباشر وإيجابي على قبول المدقق لتقنيات التدقيق االلكترون
  .تقليل الجهد المبذول في عملية التدقيق الحقًا

وان ) Florida Dept, 2004(دراسة  ي   ":بعن دقيق االلكترون ذ   " الت د هدفت ه ه الدراسة  وق
ا     ساعدة تكنولوجي تم بم ذي ي دقيق ال و الت ي، وه دقيق االلكترون ة الت ى طبيع رف عل ى التع إل
ديثها         ة، وتح شطتها التجاري ات أن سجيل بيان ة لت سجالت االلكتروني ستخدم ال ذي ي ات ال المعلوم

وفير الوقت                 ا ت ا منه  حيث   الكترونيًا، وقد توصلت الدراسة أن التدقيق االلكتروني يحقق عدة مزاي
ل            دوي، وفي تقلي دقيق الي يساعد التدقيق االلكتروني على إنهاء أعمال التدقيق بوقت أسرع من الت
دقق من                   ي يمكن الم دقيق االلكترون آميات أوراق العمل المستخدمة في أعمال التدقيق، آما أن الت

  .طبقيةاستخدام وسائل تدقيق متعددة مثل استخدام التدقيق التفصيلي، واستخدام العينات ال

ه          ":بعنوان) ٢٠٠٤البواب،  (دراسة   أثر التأهيل العلمي والعملي لمدقق الحسابات على قدرت
دقيق الحاسوبية         رامج الت دققي                  " في استخدام ب ة م اس مدى معرف ى قي ذه الدراسة إل د هدفت ه وق

د          ة، وق دقيق األردني ب الت ي مكات دقيق ف ة الت ي عملي وبية ف رامج الحاس تخدام الب سابات باس الح
ًا                  ت زداد تبع دقيق المحوسبة ت وصلت الدراسة إلى أن قدرة مدقق الحسابات على استخدام برامج الت

ا ل منه دة عوام دقيق  : لع ال ت ي مج ة ف رة العملي صنيفه والخب ة ت دقق وفئ اديمي للم التحصيل األآ
  .الحسابات والدورات التدريبية التي حصل عليها

ة  وان) ٢٠٠٤صيام، (مقال و ":بعن ل ج ة تفعي ي ظل التطورات  أهمي سابات ف دقيق الح دة ت
صعيدين                    " العالمية ى ال ة المطروحة عل ضايا الهام دقيق الحسابات آأحد الق والتي تناولت جودة ت

د شملت  دقيق، وق اهيم ومصطلحات جودة الت ا تناولت مصطلحات مف ي، آم اديمي والتطبيق األآ
ايير الخاصة بجو          دقيق الحسابات  المقالة المعاهد والهيئات المهتمة بإصدار المع د أوصى   . دة ت وق
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ى جودة                      م عل اييس موضوعية للحك ى مق ل للتوصل إل الباحث بإجراء المزيد من الدراسة والتحلي
  .التدقيق

دقيق الحسابات            ":بعنوان) ٢٠٠٦النوايسة،  (دراسة   ى جودة ت ؤثرة عل هدفت  " العوامل الم
لحسابات من وجهة نظر مدققي     هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على جودة تدقيق ا          

ة في مجموعة                 الحسابات الخارجيين في األردن، وذلك من خالل تحليل متغيرات الدراسة المتمثل
ان أحدها                        داني والتي آ إجراءات العمل المي ة ب دقيق وعوامل متعلق ق الت من العوامل متعلقة بفري

ة بتنظيم     استخدام الحاسوب في تنفيذ مهام التدقيق، وعوامل متعلقة بأتعاب           دقيق وعوامل متعلق الت
دقيق هي العوامل                    مكتب تدقيق الحسابات، وقد توصل الباحث إلى أن أآثر ما يؤثر على جودة الت
داني، في حين               إجراءات العمل المي ة ب دها العوامل المتعلق المرتبطة بفريق عمل التدقيق، جاء بع

  .ملية تنظيم المكتبآان أقل ما يؤثر على جودة التدقيق هي العوامل المرتبطة بع

ا             ":بعنوان) ٢٠٠٧المومني،  (دراسة   ى استخدام تكنولوجي ؤثرة عل ات الم العوامل والمعوق
دققي الحسابات في             ة نظر م ذه    " األردنالمعلومات في تدقيق الحسابات من وجه حيث هدفت ه

دقيق             إلىالدراسة   ي   معرفة مدى االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في مكاتب الت غب في     تر  الت
دقيق               استخدام تكنولوجيا المعلومات في أعمالها، إال أن اإللمام باستخدامها في مجال متخصص آت
تلخص في                 الحسابات لم يصل إلى المستوى المطلوب أما معوقات استخدامها لدى هذه المكاتب فت

دق    ات بالت ا المعلوم تخدام تكنولوجي ى اس دققين عل درة الم دم ق بة، وع رامج مناس وفر ب دم ت يق، ع
ي تواجه        وأيضًا تعتبر المشاآل المادية في ترآيب وتشغيل تكنولوجيا المعلومات من المعوقات الت

   .مكاتب التدقيق

ى          ":بعنوان) ٢٠٠٨أبو عاقولة،   (دراسة   ة عل دراسة اثر العوامل الديمغرافية والبيئة الرقابي
عوامل الديمغرافية والبيئة   والتي هدفت إلى التعرف على أثر ال      " جودة تدقيق الحسابات في األردن    

رات               ى عدة متغي وت عل د احت الرقابية ودرجة تأثيرها على جودة تدقيق الحسابات في األردن، وق
ا       ستوى التكنولوجي ة وم شريعات األردني ة والت بة الدولي دقيق والمحاس ايير الت ي مع ت ف تمثل

زام بقواعد ال              د والوقت وااللت ي والتصرف     المستخدمة، واعتماد أساس التكلفة والجه سلوك المهن
  .بنزاهة واستقاللية وبذل العناية المهنية الالزمة

شكل    أثر ب ع ويت دقيق مرتف ودة الت ة ج ستوى اإلدراك ألهمي ى أن م ة إل د توصلت الدراس وق
ة إحصائية لكل من عامل التخصص               أثير ذو دالل ه ال يوجد ت إيجابي بزيادة المؤهل العلمي، وأن

وظيفي، وا  ذلك يختلف   العلمي، والمسمى ال دقيق، آ ى جودة الت دقيق عل بة والت رة في المحاس لخب
اب  ادة أتع دقيق بزي د جودة الت ة، حيث تزي ة الرقابي اختالف عوامل البيئ دقيق ب ستوى جودة الت م

  .التدقيق، وااللتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومستوى التكنولوجيا المستخدم

سابقة في أنها تقيس دور استخدام تكنولوجيا المعلومات         هذه الدراسة عن الدراسات ال     تتميزو
دققي الحسابات، حيث أن بعض                 ة نظر م دقيق في األردن من وجه في تحسين جودة خدمات الت
دقيق،                    ات الت ا المعلومات في عملي ه تكنولوجي الدراسات السابقة رآز على المدى الذي تستخدم في

خداش  (لومات في عملهم، آما هو الحال في دراسة  ومدى تقبل المدققين الستخدام تكنولوجيا المع     
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اس)٢٠٠٣وصيام،  ى قي ي رآزت عل تخدام  والت ة اس سابات بأهمي دققي الح ة م ا قناع  تكنولوجي
ى           ا رآزت عل المعلومات في عمليات التدقيق، واالنتقال من التدقيق اليدوي إلى التدقيق اآللي، آم

ة استخدام       المعل لتكنولوجياقياس مستوى االستخدام الفعلي      ومات عند المدققين الذين يدرآون أهمي
دقيق بواسطة     المعلومات في عمليات التدقيق   تكنولوجيا ، آما تناولت دراسات أخرى إجراءات الت

دقيق             استخدام تكنولوجيا المعلومات وأدوات وتقنيات التدقيق االلكترونية الممكن استخدامها في الت
ل دراسة    ، ودراسة  )Florida Dept, 2004(ودراسة  ، )Robert & Harold, 2003(مث

)Grand, 2002 .(    دقيق الحسابات والخصائص آما تناولت دراسات أخرى أهمية تفعيل جودة ت
ة          ل دراس سابات، مث دقيق الح ودة ت ى ج ؤثرة عل ل الم ودة والعوام ذه الج ددة له ي، (المح راض

ة ) ١٩٩٨ يام، (ودراس ة ) ٢٠٠٤ص سة، (ودراس ة ) ٢٠٠٦النواي ة(ودراس دون ) ١٩٩٧، طلب
دقيق، حيث              ات الت ا المعلومات آعامل لتحسين جودة عملي الترآيز على عامل استخدام تكنولوجي

  .اعتمدت على عوامل أخرى آحجم المكتب والمؤهل العلمي للمدقق وغيره

ا           ) ٢٠٠٣ذنيبات،  (وتعتبر دراسة    ة استخدام تكنولوجي اس مدى وفاعلي ى قي والتي هدفت إل
التدقيق في األردن، والتي توصلت إلى أن المدققين في األردن يستخدمون           المعلومات في عمليات    

الرغم من        اعتهم تكنولوجيا المعلومات في مجاالت التدقيق بمستوى اقل من المتوسط ب ة  ب  قن فاعلي
ذه الدراسة من               ر ه دقيق، تعتب ة للت دقيق في المراحل المختلف أساليب تكنولوجيا المعلومات في الت

زت عن دراسة         افع الرئيسية الدو ات،  ( إلجراء هذه الدراسة، إال أن هذه الدراسة تمي ) ٢٠٠٣ذنيب
 استخدام تكنولوجيا المعلومات في      إمكانيةاتجاهات مدققي الحسابات نحو     في انها لم تكتفي بقياس      

ة،  ي التخطيط والرقاب امرحلت ي وإنم ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ى دراسة دور اس  رآزت عل
دقيق من تخطيط            تحسين جودة التدق   ة  وإجراءات يق خالل مختلف مراحل الت ال  وأداء تحليلي  أعم

ا،  دقيق وتوثيقه افةالت ى إض روق إل ة الف صائية دراس و  اإلح سابات نح دققي الح ات م ين اتجاه  ب
سب ا ة ح يات الدراس ي ألفرض ل العلم دقق مؤه ة للم رة العملي ا أوو الخب تخدامه تكنولوجي  اس

ا المعلومات في    باستخدام لى دورات تدريبية خاصة     المعلومات في عمله أو حصوله ع       تكنولوجي
ال ة    أعم ة بدراس تعانت الباحث ا اس دقيق آم واب، ( الت ة ) ٢٠٠٤الب ) Bedard, 2003(ودراس

ي تواجه          ) ٢٠٠٣خداش وصيام،     (ودراسة  ) ٢٠٠٧المومني،  (ودراسة   ات الت د المعوق في تحدي
دقيق       ات الت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ي  اس ن    األردنف ة ع ذه الدراس زت ه ، وتمي

ا ) ٢٠٠٣خداش وصيام،   (و) ٢٠٠٧المومني،  ( من قبل    األردنالدراسات السابقة المجراة في       أنه
زم   أو هذه الدراسات، وهي عدم وجود تشريعات        إليها لم تتطرق    أخرىتناولت معوقات    وانين تل  ق

دقي أو ات الت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ى اس شجع عل افي  ت دريب آ ود ت دم وج ق، وع
ى       دقيق، واستخدام               لمدققي الحسابات عل ات الت ا المعلومات في عملي شآت استخدام تكنولوجي  المن

  .موضع التدقيق أنظمة محاسبية يدوية

ة   ذه الدراس ت ه ا تطرق ىآم ا إل د فيم روق ذات إذا تحدي اك ف ان هن ي   آ صائية ف ة إح  دالل
دق  ات تعزى  يقاتجاهات الم ذه المعوق ى  ن نحو ه دقق   إل رة الم  استخدامه أو المؤهل العلمي أو خب

ق باستخدام استخدام              أواستخدام تكنولوجيا المعلومات في عمله       ة تتعل ى دورة تدريبي  حصوله عل
  .تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق
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  فرضيات الدراسة

  :التاليةمن أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها فقد تمت صياغة الفرضيات 

ية األو ىالفرض صفرية :  ل ية ال ي األردن   : الفرض سابات ف دقق الح دى م د إدراك ل ال يوج
  .ألهمية دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة خدمات التدقيق الخارجي

ة ية الثاني صفرية:  الفرض ية ال ي  : الفرض ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي د دور الس ال يوج
  . في األردن التخطيط لعملية التدقيقتحسين جودة مرحلة

ة صفرية:  الفرضية الثالث ية ال ي  :الفرض ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي د دور الس  ال يوج
  . في األردنتحسين جودة القيام باإلجراءات التحليلية من قبل المدقق

ة صفرية:  الفرضية الرابع ي:الفرضية ال ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي د دور الس   ال يوج
  . في األردنتحسين جودة أداء أعمال التدقيق وتوثيقها

سة ية الخام صفرية:  الفرض ية ال ا : الفرض تخدام تكنولوجي ه اس ات تواج د معوق ال يوج
  .المعلومات في تقديم خدمات تدقيق الحسابات في األردن

صفرية  :  الفرضية السادسة  د مستوى       : الفرضية ال ة إحصائية عن روق ذات دالل ال يوجد ف
ة أو استخدامه             % ٩٥ثقة   رة العلمي دقق أو الخب نحو فرضيات الدراسة ُتعزى للمؤهل العلمي للم

ا      تخدام تكنولوجي ة خاصة باس ى دورات تدريبي صوله عل ه أو ح ي عمل ات ف ا المعلوم لتكنولوجي
  .المعلومات في أعمال التدقيق

  
  نموذج الدراسة المقترح

  :تتمثل متغيرات الدراسة بما يلي

ستخدم الدراسة           : المتغير التابع  .١ دقيق، وت يتمثل المتغير التابع بهذه الدراسة بجودة خدمات الت
ة للجودة       صفات التمييزي ود،    (مقياس ال اس       )٨٨-٨٦، ص ص    ٢٠١٠حم شمل قي ذي ي ، وال

ا    مالحظة المدقق للتقدم الذي يحدث للخدمات في ظل استخدام           يم    تكنولوجي ات، وتقي المعلوم
  .  خالل انخفاض األخطاء واالستفادة من الوقتالمدقق لتحسن  فاعلية الخدمات من

 :تتمثل المتغيرات المستقلة بهذه الدراسة بما يلي: المتغيرات المستقلة .٢

  .استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مرحلة التخطيط  .أ 

 .استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في اإلجراءات التحليلية  .ب 

 . أداء أعمال التدقيق وتوثيقهااستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في  .ج 

شبكة               رامج الحاسوب، وال ويقصد بوسائل تكنولوجيا المعلومات في هذه الدراسة، استخدام ب
  .   ، والبرمجيات المتخصصة في المحاسبة والتدقيق)اإلنترنت(اإللكترونية
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  مصادر جمع البيانات

ة  .١ صادر ثانوي سابقة ذ     : م االت ال ات والمق ب والدراس ي الكت ل ف وع  تتمث صلة بموض ات ال
  .الدراسة

ة   .٢ ة الدراسة               : مصادر أولي آراء عين ة ب ات المتعلق ل في جمع البيان ابالت    من خالل    تتمث المق
دققين،    ي وضع فرضيات      الشخصية مع بعض الم ابالت ف ذه المق تفادة من ه م االس  حيث ت

سام       ومن خالل االستبانةالدراسة وصياغة فقرات االستبانة،   ة أق ي تكونت من ثالث ل   الت تمث
ان هدف الدراسة               ياقه بي م من س ا،  األول منها في خطاب تم توجيهه للمستجيبين، ت  وعنوانه

 القسم الثاني فقد اشتمل على المعلومات الديمغرافية المتعلقة بوصف عينة الدراسة والتي        أما
 العلمي   التحصيل المدققين، وتكونت من الجنس و     إجابات في تحليل التباين بين      تم استخدامها 

تخدام وع ى اس درة عل رة والق نوات الخب ادد س دقيق والحصول تكنولوجي ي الت ات ف  المعلوم
د        . المعلومات في التدقيق   تكنولوجياعلى دورات تدريبية تتعلق باستخدام       سم الثالث فق  أما الق

رة       اس ليكرت، طلب من           مثلت فرضيات الدراسة     تكون من ثالثين فق ، صممت حسب مقي
  :ذي يراه مناسبا ، وآانت خيارات اإلجابة آما يليالمستجيب اختيار الجواب ال

             ٥               ٤            ٣              ٢               ١  
      ال أوافق بشدة        ال أوافق          محايد       أوافق             أوافق بشدة

  
  مجتمع الدراسة وعينتها

دقق   ن م ة م ع الدراس ون مجتم ي    يتك دقيق ف ب الت رآات ومكات ي ش املين ف سابات الع ي الح
والي   ددهم ح الغ ع ام   ٨٠٠األردن، والب ة ع ي نهاي دقق، ف ة  ٢٠١٠ م صائيات جمعي سب إح ، ح

ملت     شوائية ش ة ع ي عين ت ف د تمثل ة فق ة الدراس ا عين ين، أم انونيين األردني بين الق  ١٢٠المحاس
  (Beverson,1999)  :تم حسابها حسب القانون التالي مدققًا،

*(p(1-p))/e2     no=z2  
n=no*N/no+(N+1) 

  :حيث
z :1.6444 ٩٠ عند مستوى ثقة.% 
e :10 %وهو خطأ عدم تمثيل العينة للمجتمع المقبول للدراسة.  
p:  0.5 إحصائيا نسبة احتمال مقبولة أفضل وهي.  

N:    ع وهو ة هو    . ٨٠٠حجم المجتم إن حجم العين يم ف التعويض الق ع عدد ٦٢وب م توزي   وت
ر  تبانة١٢٠(اآب ضل،    )  اس ة أف ى دق صول عل ة بالح ن الباحث ًة م ترداد  رغب م اس ه ت  ١٠١إال أن

ا،      ٨من االستبانات الموزعة، واستبعد منها      % ٨٤.٢استبانة، أي ما نسبته      دم اآتماله  استبانات لع
ل  م تحلي سبته ٩٣وت ا ن كلت م تبانة ش ستعادة% ٩٢ اس تبانات الم ن االس ة . م ن وصف عين ويمك

  :ة آما يليالدراس
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 عينة الدراسة حسب الجنس   .أ 

  . عينة الدراسة حسب الجنس:)١(جدول 

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 ٨٧.١٠ ٨١ ذآر
 ١٢.٩٠ ١٢ أنثى

 ١٠٠.٠٠ ٩٣ المجموع

ود                يظهر الجدول السابق زيادة عدد المدققين الذآور في عينة الدراسة على عدد اإلناث، ويع
دقق     ملين في هذه المهنة أآبر من عدد اإلناث،      أن عدد الذآور العا   ذلك إلى    ة عمل الم سبب طبيع ب

شرآات      دقيق وال ب الت ين مكات ا ب ستمر م ل الم دوام، والتنق اعات ال ول س ن ط ه م صف ب ا تت وم
     .موضع التدقيق

  عينة الدراسة حسب العمر  .ب 

  . عينة الدراسة حسب العمر:)٢(جدول 

 يةالنسبة المئو التكرار العمــــــــــــــــر
 ١٦.١٣ ١٥  سنة٢٥أقل أو يساوي 

 ٤٨.٣٩ ٤٥  سنة٣٥ سنة وأقل أو يساوي ٢٥أآبر من 
 ٢٣.٦٦ ٢٢  سنة٤٥ سنة وأقل أو يساوي ٣٥أآبر من 
 ١١.٨٣ ١١  سنة ٤٥أآبر من 
 ١٠٠.٠٠ ٩٣ المجموع

ة         ات العمري ع الفئ ين جمي ة ب ة موزع ة الدراس سابق أن عين دول ال ر الج ا ؛يظه د مم  يؤآ
    .الفئات العمرية المختلفة للمدققينائج الدراسة آونها تمثل أراء مصداقية نت

  عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي  .ج 

  . عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:)٣(جدول 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 ١٣.٩٨ ١٣ دبلوم

 ٤٩.٤٦ ٤٦ بكالوريوس
 ٣٢.٢٦ ٣٠ ماجستير
 ٤.٣٠ ٤ دآتوراه
 ١٠٠.٠٠ ٩٣ المجموع
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سابق      الوريوس                  يبين الجدول ال ة البك ة الدراسة، حيث شكل حمل ز لعين الي الممي ل الع التأهي
سبة       %٥٠منهم ما يقارب نسبة      ة الدراسة          %٣٢، تالهم حملة الماجستير بن ا تضمنت عين  ٤، آم
  . من حملة الدآتوراه

  عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة  .د 

  . الخبرة عينة الدراسة حسب عدد سنوات:)٤(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  عدد سنوات الخبرة
 ١٥.٠٥ ١٤   سنة٥أقل أو يساوي 

 ٤٣.٠١ ٤٠  سنة١٠ سنة وأقل أو يساوي ٥أآثر من 
 ٣٦.٥٦ ٣٤  سنة١٥ سنة وأقل أو يساوي ١٠أآثر من 
 ٥.٣٨ ٥  سنة ١٥أآثر من 
 ١٠٠.٠٠ ٩٣ المجموع

رات      وع خب سابق تن ة الدراسة   يظهر الجدول ال ة     عين دقيق، حيث شملت العين في مجال الت
  . عاما٢٠مدققي حديثي العمل ومدققين مارسوا عملهم منذ 

  عينة الدراسة حسب استخدامها تكنولوجيا المعلومات في إنجاز عمليات التدقيق  .ه 

  . عينة الدراسة حسب استخدام تكنولوجيا المعلومات في إنجاز عمليات التدقيق:)٥(جدول 

 النسبة المئوية التكرار معلومات في إنجاز عمليات التدقيقاستخدام تكنولوجيا ال
 ٧٩.٥٧ ٧٤ نعم
 ٢٠.٤٣ ١٩ ال

 ١٠٠.٠٠ ٩٣ المجموع

ارب       ا يق أن م ة ب ة الدراس زت عين ة  % ٨٠تمي ة الدراس ن عين ا  م ستخدمون تكنولوجي ، ي
اهيم المس           ا المف درآون تمام انوا ي تخدمة المعلومات في عملهم، مما يدل على أن هؤالء المدققين آ

   .في فقرات االستبانة عند اإلجابة، وأن إجابتهم لم تكن عشوائية

   استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق علىعينة الدراسة حسب التدريب  .و 

  . عينة الدراسة حسب التدريب على التدقيق باستخدام تكنولوجيا المعلومات:)٦(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  ات في عمليات التدقيقالتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلوم
 ٦٥.٥٩ ٦١  نعم
 ٣٤.٤١ ٣٢ ال

 ١٠٠.٠٠ ٩٣  المجموع
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ة             % ٦٦السابق أن    يظهر الجدول  ى دورات تدريبي من مدققي عينة الدراسة فقط حصلوا عل
تتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق، وتعتبر هذه النسبة غير مقبولة في ظل               
ا خدمات               ا فيه ال بم ع األعم ا المعلومات في ممارسة جمي التطور التكنولوجي ودخول تكنولوجي

  . التدقيق
  

  التحليل اإلحصائي للبيانات

ار الفرضيات حسب         ات واختب استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية في تحليل البيان
  :SPSSبرنامج 

 ) Reliability Analysis (α) المصداقية(اختبار ثبات أداة القياس  .١

ساق           ) آرونباخ ألفا (تم استخدام اختبار     تبانة، واالت رات االس داخلي لفق لقياس درجة الثبات ال
ا              ة ألف ستجيبين، حيث بلغت قيم ازة،ويمكن      % ٩٠.٣= الداخلي بين ردود فعل الم سبة ممت وهي ن

  %٦٠تعميم النتائج آونها أعلى من النسبة المقبولة 

 )Kolmogrov- Smirnov(ي اختبار التوزيع الطبيع .٢

تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي الختبار مدى إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي، وقد آانت             
ر      Zنتائج التحليل أن البيانات موزعة طبيعيًا، حيث بلغت          ع فرضيات الدراسة أآب ة لجمي  المعنوي

  :، آما يتبين من الجدول التالي%٥من مستوى الداللة 

  .اختبار التوزيع الطبيعي :)٧(جدول 

  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  الفرضية
  ٢.٢٣٥  ١.٥٩٨  ١.٨٠٥  ١.٠٦٦-  ٢.٠٩٢  Zالمعنوية 

 اختبار قوة النموذج .٣

ين الفرضيات، من خالل استخراج               داخل ب تم استخدام هذا االختبار للتأآد من عدم وجود ت
 VIF، وتم احتساب معامل التضخم )Correlation Matrix(مصفوفة االرتباط بين الفرضيات 

)Variance Inflationary Factor (  ين    ٥ أي أنه أقل من ١.٨والذي بلغ داخل ب ، وال يوجد ت
  : آما يليVIFفرضيات الدراسة، وتم حساب 

VIF = 
R

2
1

1


 = 

)67.0(
2

1

1



 = 
448.01

1


 = 1.8 

اط                   أعلى Rوتمثل   ي مصفوفة االرتب ا يل اط، وفيم  قوة ارتباط وردت ضمن مصفوفة االرتب
  :بين فرضيات الدراسة
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  . مصفوفة االرتباط بين فرضيات الدراسة:)٨(جدول 

  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  الفرضية
 ٠.٣٠ ٠.٤٩ ٠.٦٦ ٠.٦١ ١.٠٠ األولى
 ٠.٤٢ ٠.٥٣ ٠.٦٧ ١.٠٠ ٠.٦١ الثانية
 ٠.٤٤ ٠.٥٨ ١.٠٠ ٠.٦٧ ٠.٦٦ الثالثة
 ٠.٣٧ ١.٠٠ ٠.٥٨ ٠.٥٣ ٠.٤٩ الرابعة
 ١.٠٠ ٠.٣٧ ٠.٤٤ ٠.٤٢ ٠.٣٠ الخامسة

 )ANOVA(اختبار تحليل التباين  .٤

رة            دقق، والخب ى المؤهل العلمي للم اء عل تم إجراء تحليل التباين نحو فرضيات الدراسة بن
صوله    ه، وح ي عمل ات ف ا المعلوم تخدامه لتكنولوجي ة، واس ة  العملي ة خاص ى دورات تدريبي  عل

ار الفرضية   د اختب صيل عن ه بالتف رد نتائج ه، وسوف ت ي عمل ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي باس
  .السادسة

 اختبار الفرضيات .٥

 عند مستوى معنوية One Sample T-Testتم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام اختبار 
ية إذا آ    %٥ ول الفرض ضمنة قب رار المت دة الق سب قاع ت ، وح ة    Tان ن القيم ل م سوبة أق  المح

ل        في التحلي لوب الوص تخدم األس ا اس ا، آم ة له ذي  ) Descriptive Analysis(الجدولي وال
د    يتضمن التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لقبول أو رفض فقرات الفرضية، وق

  -:تم التوصل إلى ما يلي

  الفرضية األولى

ا المعلومات           ال يوجد إدراك لدى مدقق الحسابا      ة دور استخدام تكنولوجي ت في األردن ألهمي
ارجي،   دقيق الخ دمات الت ودة خ سين ج ي تح رات  ف ن خالل الفق ذه الفرضية م ار ه م اختب د ت  وق

 :األربع األولى من االستبانة، وآانت النتائج آما يلي

  .نتائج اختبار الفرضية األولى :)٩(جدول 

Tالمحسوبة   Tالجدولية   Tالمعنوية 
ة الفرضية نتيج

  العدمية
 الوسط الحسابي

  ٤.١٠  رفض  ٠.٠٠  ١.٩٦  ١٤.٩٩

ا أن  ن   Tبم ر م سوبة أآب ول       T المح ة وقب ية العدمي ض الفرض ي رف ذا يعن ة، فه  الجدولي
تخدام         ة دور اس ي األردن ألهمي سابات ف دقق الح دى م د إدراك ل ه يوج ة، أي أن ية البديل الفرض

  .لتدقيق الخارجيتكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة خدمات ا
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ويظهر الجدول التالي الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات الفرضية،    
  :مرتبة تنازليًا حسب الوسط الحسابي لها

 . الفقرات المتعلقة بالفرضية األولى:)١٠(جدول 

 الفقــــــــــــرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

١  
جيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات إن استخدام تكنولو

 .يساعد على إنجاز األعمال بسرعة أآبر
٠.٨٩ ٤.٢٣ 

٤  
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات 

يعمل على تحسين جودة اإلجراءات الرقابية على البرامج 
 .والملفات اإللكترونية المستخدمة بالمنشأة موضع التدقيق

٠.٩٢ ٤.٠٩ 

٣ 
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات 

 .يخفض من تكاليف تلك العمليات
٠.٨٤ ٤.٠٥ 

٢ 
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات 

 .يحقق دقه أآبر في العمل
٠.٨٨ ٤.٠٤ 

يوجد إدراك لدى مدقق الحسابات في األردن  "جميع فقرات الفرضية
همية دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة خدمات أل

 ".التدقيق الخارجي
٠.٧١  ٤.١٠  

ا                  ة استخدام تكنولوجي م ألهمي ة نحو إدراآه يظهر الجدول السابق اتجاهات المدققين اإليجابي
رات          ع الفق المعلومات في تحسين جودة خدمات التدقيق الخارجي، حيث بلغ الوسط الحسابي لجمي

رات   ١، آما أن االنحراف المعياري آان أقل من         ٣ من   أآبر ى      . لجميع الفق رة األول د حلت الفق  وق
ال   المتعلقة بمساعدة    استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات على إنجاز األعم

  .بالمرتبة األولى من وجهة نظر المدققين بسرعة أآبر

  الفرضية الثانية

تخدام   د دور الس ة     ال يوج يط لعملي ة التخط ودة مرحل سين ج ي تح ات ف ا المعلوم تكنولوجي
  .التدقيق

 من الفقرة الخامسة وحتى الفقرة العاشرة من          وقد تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات       
  :االستبانة، وآانت النتائج آما يلي
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  .نتائج اختبار الفرضية الثانية:  )١١(جدول 

Tالمحسوبة   Tالجدولية   Tالمعنوية 
تيجة الفرضية ن

  العدمية
 الوسط الحسابي

  ٣.٥٨  رفض  ٠.٠٠  ١.٩٦  ١٢.٤٢

ا أن  ن   Tبم ر م سوبة أآب ول       T المح ة وقب ية العدمي ض الفرض ي رف ذا يعن ة، فه  الجدولي
د   ه يوج ة، أي أن ية البديل ة   الفرض ودة مرحل سين ج ي تح ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي دور الس

  .التخطيط لعملية التدقيق

  :لتالي الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات الفرضيةويبين الجدول ا

 .الفقرات المتعلقة بالفرضية الثانية: )١٢(جدول 

  الفقــــــــــــرةالرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

٨  
دقيق الحسابات             ات ت إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملي

 .دقيق بشكل أدقيساعد في احتساب حجم عينة الت
٠.٧٦ ٤.٢٠ 

٩ 
دقيق الحسابات             ات ت إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملي
ات ومراحل               ام بعملي الزم للقي يساعد في إعداد موازنة الوقت ال

 .التدقيق بشكل أفضل
٠.٨٣ ٤.١٨ 

١٠ 
دقيق الحسابات             ات ت إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملي

 .نة التدقيق بشكل أفضليساعد على اختيار مفردات عي
٠.٧٩ ٤.١٥ 

٥ 
دقيق الحسابات             ات ت إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملي
 .يساعد في إعداد البرنامج الزمني الالزم للتدقيق بشكل أفضل

٠.٩٣ ٤.١٢ 

٧ 
دقيق الحسابات             ات ت إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملي

 . بشكل أفضليساعد في تقدير مخاطر التدقيق المستقبلية
١.٠٩ ٢.٨٨ 

٦ 
دقيق الحسابات             ات ت إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملي
شكل         دقيق ب ق الت وظفي فري ى م ام عل ع المه ي توزي ساعد ف ي

 .أفضل
١.١٣ ٢.٨٣ 

ا المعلومات في           "جميع فقرات الفرضية   يوجد دور الستخدام تكنولوجي
  ".تحسين جودة مرحلة التخطيط لعملية التدقيق

٠.٥٧ ٣.٧٣ 

ة حيث             رات الفرضية الثاني يظهر الجدول السابق اتجاهات المدققين اإليجابية نحو بعض فق
ن   ر م رات أآب ذه الفق سابي له ط الح غ الوس عة ٣بل ة والتاس سة والثامن رات الخام ي الفق ، وه

رة، دور والعاش ة ب رات المتعلق ي الفق دقيق  وه ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي اس
الزم     والمساعدة في احتساب حجم عينة التدقيق بشكل أدق،     الحسابات ب  ة الوقت ال في إعداد موازن
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شكل أفضل، وفي              دقيق ب ة الت ردات عين للقيام بعمليات ومراحل التدقيق بشكل أفضل، واختيار مف
ل من       االنحراف  آما بلغ ، البرنامج الزمني الالزم للتدقيق إعداد رات أق ذه الفق ع ه اري لجمي  المعي
غ الوسط  واتج ،١ ث بل تبانة حي ن االس سابعة م سادسة وال رات ال سلبية نحو الفق دققين ال ات الم اه

   .١، آما بلغ االنحراف المعياري لكل منهما أآبر من ٣الحسابي للفقرتين السابقتين أقل من 

  الثةالفرضية الث

اإلجراءات التح        ام ب ة  ال يوجد دور الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة القي ليلي
  .من قبل المدقق

رات   الل الفق ن خ ذه الفرضية م ار ه م اختب د ت رة   وق ى الفق شرة وحت ة ع رة الحادي ن الفق  م
  :السابعة عشرة من االستبانة، وآانت النتائج آما يلي

  . نتائج اختبار الفرضية الثالثة:)١٣(جدول 

Tالمحسوبة   Tالجدولية   Tالوسط الحسابي  نتيجة الفرضية العدمية المعنوية 
  ٣.٩٤  رفض  ٠.٠٠  ١.٩٦  ١٥.٨٨

ا أن  ن   Tبم ر م سوبة أآب ول       T المح ة وقب ية العدمي ض الفرض ي رف ذا يعن ة، فه  الجدولي
د     ه يوج ة، أي أن ية البديل ام      الفرض ودة القي سين ج ي تح ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي دور الس

اري    ويبين الجدول التالي الوسط الحسابي وا      .باإلجراءات التحليلية من قبل المدقق     النحراف المعي
  :لكل فقرة من فقرات الفرضية

  . الفقرات المتعلقة بالفرضية الثالثة:)١٤(جدول 

 الفقــــــــــــرةالرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

١٢ 

إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات        
ة للم              ة الفعلي ة النسب المالي ى مقارن دقق عل شأة مع    يساعد الم ن

شرآة               اتر ال ة المستخرجة من دف سابقة المماثل النسب المالية ال
 .بشكل أدق

٠.٧٩ ٤.٣٥ 

١١ 
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات        
شأة مع                  ة للمن ة الفعلي ة النسب المالي ى مقارن دقق عل يساعد الم

 .النسب المالية المماثلة المقدرة بشكل أدق
٠.٨١ ٤.٣٤ 

١٣ 
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات        
ا هو            شأة مع م سام المن ة ألق ائج الفعلي ة النت ى مقارن ساعد عل ي

 .مخطط لتحديد االنحرافات ومعرفة األسباب
٠.٧٩ ٤.٢٠ 
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 )١٤(تابع جدول رقم ... 

 الفقــــــــــــرةالرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

١٤ 
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات        

ل ال ى أوراق عم الع عل ي اإلط ساعد ف ة ي دقيق الخاص ت
 .بالسنوات السابقة بسهولة

٠.٨٠ ٤.١٩ 

١٥ 
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات        
يساعد المدقق بمراجعة آافة الحسابات والقوائم المالية للشرآة        

 .للسنة الحالية والسنوات السابقة بسهولة
٠.٨٦ ٤.١٥ 

١٦ 
ليات تدقيق الحسابات   إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عم     

سنوية  ة ال ارير المالي ى التق الع عل ي اإلط دقق ف ساعد الم ي
 .للمنشآت المنافسة في الصناعة بسهولة

٠.٩١ ٤.٠١ 

١٧ 
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات تدقيق الحسابات        
ي    شريعات الت وانين والت ى الق ي اإلطالع عل دقق ف ساعد الم ي

 .عميل المراد تدقيقهاتتأثر بها أنشطة منشاة ال
١.٠٦ ٢.٢٩ 

يوجد دور الستخدام تكنولوجيا المعلومات في       "جميع فقرات الفرضية  
  ".تحسين جودة القيام باإلجراءات التحليلية من قبل المدقق 

٠.٥٧ ٣.٩٤ 

غ                    ة حيث بل رات الفرضية الثالث ة لمعظم فق يظهر الجدول السابق اتجاهات المدققين اإليجابي
سابي  ن  الوسط الح ر م رات أآب ذه الفق ن  ،٣له ل م اري أق راف المعي رات ، ١ واالنح ك للفق  وذل

ة عشرة والخامسة عشرة و            الثانية عشرة و   ة عشرة والرابع سادسة عشرة،   الثالث ا      ال ان أهمه إن  آ
ة النسب                        ى مقارن دقق عل ساعد الم دقيق الحسابات ي ات ت ا المعلومات في عملي استخدام تكنولوجي

شكل أدق،             المالية الفعلية للمنشأة    مع النسب المالية السابقة المماثلة المستخرجة من دفاتر الشرآة ب
درة  ة المق ة المماثل سب المالي ع الن شأة م ة للمن ة الفعلي ة النسب المالي ى مقارن دقق عل ساعدة الم وم

غ الوس                .بشكل أدق  تبانة حيث بل ط  واتجاهات المدققين السلبية نحو الفقرة السابعة عشرة  من االس
  . ١، واالنحراف المعياري لها أآبر من ٣ لهذه الفقرة  أقل من الحسابي

   الفرضية الرابعة

  .ال يوجد دور الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة أداء أعمال التدقيق وتوثيقها

ة         وقد تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات         من الفقرة الثامنة عشرة وحتى الفقرة الرابع
  : االستبانة، وآانت النتائج آما يليوالعشرين من



 ٢٢١٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهنينيإيمان 

 ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . نتائج اختبار الفرضية الرابعة:)١٥(جدول 

Tالمحسوبة   Tالجدولية   Tالوسط الحسابي  نتيجة الفرضية العدمية المعنوية 
  ٣.٨٦  رفض  ٠.٠٠  ١.٩٦  ١٤.٠٧

ا أن  ن   Tبم ر م سوبة أآب ول       T المح ة وقب ية العدمي ض الفرض ي رف ذا يعن ة، فه  الجدولي
ال       ديلة، أي أنه يوجد     الفرضية الب  دور الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة أداء أعم

  .التدقيق وتوثيقها

  :ويبين الجدول التالي الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات الفرضية

 .الفقرات المتعلقة بالفرضية الرابعة :)١٦(جدول 

 الفقــــــــــــرةالرقم
الوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
المعياري

١٨  
دقيق الحسابات           إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات ت
شكل أدق     ة ب سابات المختلف دة الح دقيق أرص ى ت ساعد عل ي

 .وأفضل
٠.٨٧ ٤.٢٢ 

٢١ 
دقيق الحسابات           إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات ت

ا مع   يساعد المدقق في تلخيص نتائج التدقيق من أجل مراجعت        ه
 .فريق التدقيق أو إدارة المنشأة

٠.٩٥ ٤.١٥ 

١٩ 
دقيق الحسابات           إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات ت
اط       ائل االرتب ل ورس داد أوراق العم ي إع دقق ف ساعد الم ي

 .والمصادقات بشكل أفضل
٠.٨٩ ٤.١٣ 

٢٠ 
دقيق الحسابات           إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات ت

ساعد ا شكل   ي ة ب سيابية والتدفقي رائط االن داد الخ ي إع دقق ف لم
 .أفضل

٠.٨١ ٤.١٣ 

٢٤ 
دقيق الحسابات           إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات ت

 .يساعد المدقق في إنجاز برنامج التدقيق بوقت أقصر
٠.٨٨ ٤.١١ 

٢٣ 
دقيق الحسابات           إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات ت

 .ز العمليات الحسابية والكتابية بشكل أفضليساعد في إنجا
٠.٧٩ ٤.٠٤ 

٢٢ 
دقيق الحسابات           إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات ت
تم      وف ي ي س ارير الت ائل والتق داد الرس ي إع دقق ف ساعد الم ي

 .رفعها لإلدارة
١.١٠ ٢.٢٥ 

يوجد دور الستخدام تكنولوجيا المعلومات في         "جميع فقرات الفرضية  
 ".التدقيق الخارجي.  جودة أداء أعمال التدقيق وتوثيقهاتحسين

٠.٥٩ ٣.٨٦ 



 ......"دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في  "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢١٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

رات             دققين نحو فق غ الوسط الحسابي          يظهر الجدول السابق اتجاهات الم الفرضية، حيث بل
ل من     ،٣ أآبر من  والعشرينالثانية ما عدا الفقرة لجميع الفقرات  ا أق اري له ، ١ واالنحراف المعي

ا  بلغ الوسط الحسابي ن فقد اما الفقرة الثانية والعشري    ل من   له اري    ٣ أق غ االنحراف المعي ا بل  ، آم
  .١ أآبر من لها

  الفرضية الخامسة

ال يوجد معوقات تواجه استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات تدقيق الحسابات في              
  .األردن

رة الخامسة والعشرين وح         وقد تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات        رة     من الفق تى الفق
  :الثالثين من االستبانة، وآانت النتائج آما يلي

  . نتائج اختبار الفرضية الخامسة:)١٧(جدول 

Tالمحسوبة   Tالجدولية   Tالوسط الحسابي  نتيجة الفرضية العدمية المعنوية 
  ٣.٥٨  رفض  ٠.٠٠  ١.٩٦  ٣.٨٨

ا أن  ن   Tبم ر م سوبة أآب ية العدم    T المح ض الفرض ي رف ذا يعن ة، فه ول   الجدولي ة وقب ي
ه       ديم خدمات                  الفرضية البديلة، أي أن ا المعلومات في تق ات تواجه استخدام تكنولوجي يوجد معوق

  .تدقيق الحسابات في األردن

  :ويبين الجدول التالي الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات الفرضية

 . الفقرات المتعلقة بالفرضية الخامسة:)١٨(جدول 

 ــــــــــــرةالفقالرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

٢٦ 
ا               دقق الحسابات الستخدام تكنولوجي دى م ال يوجد خبرة آافية ل

 .المعلومات في عمليات التدقيق
٠.٦٩ ٤.٣٥ 

٢٩ 
ى    ادرًا عل ه ق سابات يجعل دقق الح افي لم دريب آ د ت ال يوج

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق
٠.٧٥ ٤.٢٦ 

٢٨ 
ة، يحول               ة اليدوي دقيق لألنظم شرآات موضع الت إن استخدام ال
ات   ي عملي ات ف ا المعلوم دقق لتكنولوجي تخدام الم دون اس

 .التدقيق
٠.٦٥ ٤.٢٠ 

٢٥ 
ي مجال  ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ديتطلب اس دقيق تكب  الت

 .  تكاليف مرتفعة على مكتب التدقيق
١.٠١ ٢.٢٧ 

٢٧ 
ا        يعتبر عدم وجود تشريع    ات أو قوانين تلزم باستخدام تكنولوجي

 .المعلومات سببًا لعدم استخدامها
١.٠٠ ٢.١٩ 



 ٢٢١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهنينيإيمان 

 ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٨(جدول رقم تابع ... 

 ــــــــــــرةالفقالرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

٣٠ 
إن ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى مدقق الحسابات يجعله         
ة     ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ى اس ادر عل ر ق غي

 .  التدقيق
١.٠٦ ٢.٠٢ 

ية رات الفرض ع فق تخدام  "جمي ه اس ات تواج د معوق ا يوج تكنولوجي
  ".المعلومات في تقديم خدمات تدقيق الحسابات في األردن 

٠.٥٤ ٣.٢٢ 

رات الفرضية الخامسة     ثالثة من     نحو    اإليجابية يظهر الجدول السابق اتجاهات المدققين      ،فق
رات         غ الوسط الحسابي للفق ة والعشرين             حيث بل سادسة والعشرين والتاسعة والعشرين والثامن  ال

دققين    ١غ االنحراف المعياري لهذه الفقرات  أقل من    ، آما بل  ٣أآبر من    ول الم ى قب ، وهذا يدل عل
دى            وموافقتهم على وجود هذه المعوقات،      والتي أقروا بأن أهمها عدم وجود خبرة تدريب آافيين ل

دقيق        المدققين   ات الت رات          .الستخدام تكنولوجيا المعلومات في عملي غ الوسط الحسابي للفق ا بل   فيم
رون     ٣عشرين والسابعة والعشرين والثالثين أقل من الخامسة وال  دققين ال يعتب ي أن الم ذا يعن ، وه

  .١، آما بلغ االنحراف المعياري لهذه الفقرات  أآبر من هذه المعوقات موجودة فعًال

  الفرضية السادسة

ة           د مستوى ثق ة إحصائية عن نحو فرضيات الدراسة ُتعزى     % ٩٥ال يوجد فروق ذات دالل
ه أو حصوله               للمؤهل العل  مي للمدقق أو الخبرة العلمية أو استخدامه لتكنولوجيا المعلومات في عمل

  .على دورات تدريبية خاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في أعمال التدقيق

ين  ية   تب ذه الفرض ار ه ة اختب ة نتيج دوال التالي الل  ،الج ن خ صائي  م ل اإلح راء التحلي  إج
  . ANOVAالمتعلق بتحليل التباين 

  . تحليل التباين بين اتجاهات المدققين حسب المؤهل العلمي:)١٩(ول جد

المؤهل 
 العلمي

 ف  F دآتوراة ماجستير بكالوريوس دبلوم

 الفرضية
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

 المحسوبة الجدولية
Sig.  النتيجة 

 ال يوجد اختالف ٠.٤٨ ٠.٨٢ ٢.٧٢ ٣ ٣.٨١ ٤.٠٥ ٤.٢١ ٣.٩٤ األولى

 ال يوجد اختالف ٠.٨٠ ٠.٣٣ ٢.٧٢ ٣ ٣.٨٣ ٣.٧٣ ٣.٧٥ ٣.٥٩ الثانية

 ال يوجد اختالف ٠.٨٣ ٠.٣٠ ٢.٧٢ ٣ ٤.٠٤ ٣.٩٠ ٣.٩٨ ٣.٨٤ الثالثة

 ال يوجد اختالف ٠.٢٥ ١.٤٠ ٢.٧٢ ٣ ٣.٨٩ ٣.٨٥ ٣.٩٥ ٣.٥٧ الرابعة

 ال يوجد اختالف ٠.٦٠ ٠.٦٣ ٢.٧٢ ٣ ٣.٢١ ٣.١٣ ٣.٢٩ ٣.١٥ الخامسة



 ......"دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في  "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٢٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ة                     د مستوى ثق ة إحصائية عن روق ذات دالل تعزى  % ٩٥يبين الجدول السابق أنه ال توجد ف
 . الجدولية لجميع فرضيات الدراسةF المحسوبة أقل من Fالختالف المؤهل العلمي، حيث آانت 

  . الخبرة تحليل التباين بين اتجاهات المدققين حسب سنوات:)٢٠(جدول 

عدد 
سنوات 
 الخبرة

أقل أو 
يساوي 

  سنة٥

أآثر من 
 سنة ٥

 وأقل أو
يساوي 

  سنة١٠

أآثر من 
 سنة ١٠

 وأقل أو
يساوي 

  سنة١٥

أآثر من 
  سنة١٥

F  ف  

 الفرضية
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

درجة 
الحرية

 المحسوبة الجدولية

Sig. النتيجة 

 ال يوجد اختالف ٠.١٥ ١.٨٠ ٢.٧٢ ٣ ٣.٩٠ ٤.١٠ ٤.٠٠ ٤.٤٨ األولى

 ال يوجد اختالف ٠.١٤ ١.٩٠ ٢.٧٢ ٣ ٣.٥٧ ٣.٦١ ٣.٧٥ ٤.٠١ الثانية

 ال يوجد اختالف ٠.٧٣ ٠.٤٣ ٢.٧٢ ٣ ٣.٨٦ ٣.٨٦ ٣.٩٨ ٤.٠٢ الثالثة

 ال يوجد اختالف ٠.٤٨ ٠.٨٢ ٢.٧٢ ٣ ٤.٠٠ ٣.٧٦ ٣.٨٦ ٤.٠٤ الرابعة

 ال يوجد اختالف ٠.٨٨ ٠.٢٢ ٢.٧٢ ٣ ٣.١٣ ٣.١٧ ٣.٢٤ ٣.٢٩ الخامسة

ة                     د مستوى ثق ة إحصائية عن روق ذات دالل تعزى  % ٩٥يبين الجدول السابق أنه ال توجد ف
ع  Fالختالف سنوات الخبرة، نحو أي فرضية من فرضيات الدراسة، حيث آانت      المحسوبة لجمي

 . الجدوليةFالفرضيات أقل من 

  .تباين بين اتجاهات المدققين حسب استخدام الحاسوب بالتدقيق تحليل ال:)٢١(جدول 

القدرة على استخدام 
 تكنولوجيا المعلومات

 ف  F ال نعم

 الفرضية
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

المحسوبةالجدولية
Sig. النتيجة 

 يوجد اختالف ٠.٠٢ ٥.٧٤ ٣.٩٦ ١ ٣.٧٦ ٤.١٩ األولى

 يوجد اختالف ٠.٠١ ٨.٠٠ ٣.٩٦ ١ ٣.٤١ ٣.٨١ الثانية

 يوجد اختالف ٠.٠٠  ٨.٥٣ ٣.٩٦ ١ ٣.٦١ ٤.٠٢ الثالثة

 يوجد اختالف ٠.٠٥ ٣.٩٥ ٣.٩٦ ١ ٣.٦٢ ٣.٩٢ الرابعة

 ال يوجد اختالف ٠.١٠ ٢.٧٦ ٣.٩٦ ١ ٣.٠٤ ٣.٢٦ الخامسة

اسوب في  يبين الجدول السابق أنه يوجد اختالف بين اتجاهات المدققين الذين يستخدمون الح     
و الفرضية     دقيق نح ال الت ي أعم ستخدمون الحاسوب ف ذين ال ي دققين ال ين الم دقيق وب ال الت أعم
ال     ي أعم ستخدمون الحاسوب ف ذين ي دققين ال دى الم ث أب ة، حي ة والرابع ة والثالث ى والثاني األول

ذين          دققين ال ن الم م ع سابي له ط الح اع الوس ن ارتف ين م ة يتب ر إيجابي ات أآث دقيق اتجاه  ال الت
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ين نحو          يستخدمون الحاسوب في أعمال التدقيق، فيما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفئت
 .قات استخدام الحاسوب في أعمال التدقيقيالفرضية الخامسة المتعلقة بمع

  .حسب حصولهم على التدريبتحليل التباين بين اتجاهات المدققين  :)٢١(جدول 

الحصول على 
 دورة تدريبية

 ف  F ال نعم

 الفرضية
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الحرية

المحسوبةالجدولية
Sig. النتيجة 

 ال يوجد اختالف ٠.١١ ٢.٦٨ ٣.٩٦ ١ ٣.٩٤ ٤.١٩  األولى

 ال يوجد اختالف ٠.٢٣ ١.٤٦ ٣.٩٦ ١ ٣.٦٣ ٣.٧٨ الثانية

 يوجد اختالف ٠.٠١ ٧.٢٨ ٣.٩٦ ١ ٣.٧٢ ٤.٠٥ الثالثة

 ال يوجد اختالف ٠.٣٥ ٠.٨٧ ٣.٩٦ ١ ٣.٧٨ ٣.٩٠ الرابعة

 ال يوجد اختالف ٠.١٩ ١.٧٧ ٣.٩٦ ١ ٣.١١ ٣.٢٧ الخامسة

ى                  دقق عل ة إحصائية تعزى لحصول الم روق ذات دالل يظهر الجدول السابق أنه ال توجد ف
ى                       دقيق نحو الفرضية األول ال الت ا المعلومات في أعم ق باستخدام تكنولوجي دورات تدريبية تتعل

ت  والف ث آان سة، حي ة والفرضية الخام ة والفرضية الرابع ن Fرضية الثاني ر م ة اآب  F الجدولي
سابقتين نحو     إحصائيةالمحسوبة للفرضيات السابقة إال انه وجدت فروق ذات داللة    ين ال ين الفئت  ب

ل من    F  حيث بلغت  ، المحسوبة F الجدولية اقل من Fالفرضية الثالثة حيث بلغت  ة أق  F الجدولي
الزم أ            بةالمحسو دريب ال ة التي      ، آما بلغ الوسط الحسابي للمدققين الحاصلين على الت ر من الفئ آب

  .لم تحصل عليه
  

  نتائج الدراسة

ن خالل لم م    تحلي ي ت ائج الت ن تلخيص النت ار الفرضيات، يمك تبانات واختب ات االس  إجاب
  :التوصل إليها على النحو التالي

دن ألهمية دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في       ك لدى مدققي الحسابات في األر     اريوجد إد  .١
تحسين جودة خدمات التدقيق الخارجي، وذلك بسبب ما يوفره استخدامها من إنجاز األعمال             
بسرعة أآبر، وآون استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق يحّسن من جودة اإلجراءات             

ة المستخدمة         ات االلكتروني دقيق، والتي           الرقابية على البرامج والملف شأة موضع الت  في المن
دقق      ام الم ا أن قي ات، آم ا المعلوم تعانة بتكنولوجي دقيقها دون االس تحالة ت ة اس رى الباحث ت

وتتفق هذه  .باستخدام تكنولوجيا المعلومات يخفض من تكاليف تلك العمليات ويزيد من دقتها         
ه     ل إلي ا توص ع م ة م داش، (النتيج سابات  ) ٢٠٠٣خ دققي الح و أن م ة  وه درآون أهمي  ي

ًا ال         م عملي ذا، إال أنه رة به ة آبي ديهم قناع دقيق، ول ي الت ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي اس
ة،     (يستخدمونها بشكل آبير، آما تتفق مع دراسة         و عاقول ه يوجد لمستوى      ) ٢٠٠٨أب من أن

مع  التكنولوجيا المستخدمة أثرًا على جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر المدققين، وتتفق              
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د من                 ) ٢٠٠٣الذنيبات،  (دراسة   ا المعلومات يزي ى أن استخدام تكنولوجي والتي توصلت إل
  .فاعلية عمليات التدقيق آما يرى المدققون

دقيق،     .٢ ة الت يط لعملي ة التخط ودة مرحل سين ج ي تح ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ساعد اس ي
ردات تلك               ار مف شكل أدق، واختي ة ب ة، أو من خالل    وذلك من خالل حساب حجم العين  العين

المساعدة في إعداد موازنة الوقت الالزم للقيام بعمليات ومراحل التدقيق بشكل أفضل، وفي              
ا         .تحضير البرنامج الزمني الالزم إلنهاء عملية التدقيق       ة أن استخدام تكنولوجي وترى الباحث

ر سهولة          دقيق أآث ة الت ساب عين ة احت ة التخطيط يجعل عملي ساعد المعلومات في عملي ، وت
دقق من استخدام       المدقق في إنجاز العمليات الحسابية بوقت أقل وأآثر سرعة، مما يمكن الم
وقته في القيام بعمليات أخرى مثل الترآيز في اإلجراءات التحليلية مثًال، وتتفق هذه النتيجة          

ة  ع دراس ذنيبات، (م ة ) ٢٠٠٣ال داش، (ودراس ن )٢٠٠٣خ ا م ل فيهم م التوص ا ت ، وم
دوا                ستخدام تكنولوجيا الم  ضرورة ا  دققين أآ دقيق، إال ان الم ة التخطيط للت علومات في عملي

ة           ة التخطيط لعملي د من جودة مرحل في هذه الدراسة أن استخدام  تكنولوجيا المعلومات يزي
 .التدقيق

ى      يعم .٣ ة،             ل استخدام تكنولوجيا المعلومات عل اإلجراءات التحليلي دقق ب ام الم  تحسين جودة قي
شكل                  حيث تساعد  ة ب رات المتتالي شأة خالل الفت ة للمن ة الفعلي  المدقق في مقارنة النسب المالي

ساعد         أدق، أو مع النسب المماثلة المقّدرة، وبالتالي تحديد االنحرافات ومعرفة أسبابها، آما ت
سنة    شرآة لل ة لل وائم المالي سابات والق ة الح سابات بمراجع دقق الح ات م ا المعلوم تكنولوجي

ة وال  وائم  الحالي ارير وق ى تق ي اإلطالع عل ساعده ف ا ت سرعة وسهولة، آم سابقة ب سنوات ال
سة شرآات المناف سب    .ال ساب الن ي احت ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة أن اس رى الباحث وت

رًا            الوقت يمكن استغالله      في   المالية ومقارنتها، سيكون أآثر دقة وسهولة ويحقق للمدقق وف
سنوات،                  في إجراءات تحليلية إضافية،       رة من ال ر مجموعة آبي ة عب ه من المقارن ا تمكن آم

سة        ومع م  شرآات المناف رة من ال وفرة             جموعة آبي ة المحوسبة مت رامج التحليلي ا دامت الب  م
 .موضوعية مصداقية ولذلك المدقق، مما يمكنه من إبداء رأيه بشكل أآثر

دقي              .٤ ال الت ا، من خالل       إن استخدام تكنولوجيا المعلومات يحسن من جودة أداء أعم ق وتوثيقه
دقيق، أو في                      ائج الت شكل أدق وأسرع، أو في تلخيص نت تدقيق أرصدة الحسابات المختلفة ب
رائط    داد الخ دقق بإع ام الم د قي صادقات، أو عن اط والم ائل االرتب ل ورس داد أوراق العم إع

دقيق بوقت                 .أقصر االنسيابية والتدفقية بشكل أفضل، مما يمكن المدقق من إنجاز برنامج الت
ا      تخدام تكنولوجي طة اس سابات بواس دة الح دقيق أرص دقق بت ام الم ة أن قي رى الباحث وت
المعلومات، تمكنه من تدقيق عدد أآبر مما آان سيدقق يدويًا، آما أن لتحضير أوراق العمل                

ي ه  الت ي يوم ة ف دقق األولوي ا الم رع  يعطيه يكون أس ا  ،، س تخدام تكنولوجي ا أن اس  آم
دقق              المعلومات في إعداد    ة، سيجعل الم شبكة االلكتروني ر ال الها عب  المصادقات أو في إرس

ا                 نيزيد من حجم عينة عمالئه الذي      م أسهل، مم ا سيجعل رده ه المصادقات، آم  سيطلب من
ذه النتيجة مع دراسة            .سينعكس على جودة عمله وإنجازه بوقت أقصر        ذنيبات،  (وتتفق ه ال

ة ) ٢٠٠٣ سة، (ودراس ق ) ٢٠٠٦النواي ا يتعل و   فيم سابات نح دققي الح ات م ة  باتجاه أهمي
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دقيق،           ذه ا   أنإال  استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مهام وأعمال الت لدراسة أآدت أن      ه
ل     ذه المراح ودة ه ن ج د م دقيق يزي ل الت ف مراح ي مختل ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي اس

 .وبالتالي من جودة خدمات التدقيق

ا المع .٥ تخدام تكنولوجي ه اس دة   يواج ي األردن ع سابات ف دقيق الح دمات ت ديم خ ي تق ات ف لوم
معوقات، تتمثل في عدم وجود خبرة آافية لدى معظم مدققي الحسابات في األردن الستخدام             
ه                دقق الحسابات لجعل تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق، وعدم توفر تدريب آافي لم

ي عمل ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ى اس ادرًا عل ة ق تمرار األنظم ا أن اس دقيق، آم ات الت ي
دقيق             ات الت ذه     .اليدوية، يحول دون استخدام المدقق لتكنولوجيا المعلومات في عملي وتتفق ه

ه     ا توصل إلي ع م ة م ورات    ) Grand,2002(النتيج شرآات للتط ة ال رورة مواآب ن ض م
ذه ا سريعة له تجابة ال ات واالس ا المعلوم ي تكنولوجي ستجدات ف رات،والم سين لتغي  ولتح

ى لتي توصلت   ا) Bedard,2003( ومع دراسة    عمليات التدقيق،  ؤ    أن إل دقق ي دريب الم ثر  ت
دقيق          ات الت ل  . ايجابيًا على عمليات التدقيق، ويقلل من الجهود المبذولة من قبله في عملي ويقل

ه في ع            ة من قبل ود المبذول دقيق،   من الجه ات الت ومني،  ( ومع دراسة     ملي والتي  ) ٢٠٠٧الم
م توصلت  دقيق من أه ا المعلومات بالت ى استخدام تكنولوجي دققين عل درة الم ى أن عدم ق إل

  .معوقات استخدامها

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة الدراسة نحو فرضيات الدراسة تعزى        .٦
درة      زى لق صائية تع ة إح روق ذات دالل د ف ا يوج رة، وإنم سنوات الخب ي أو ل ل العلم للمؤه

دا فرضية                 المدقق عل   ا ع ع فرضيات الدراسة م ا المعلومات نحو جمي ى استخدام تكنولوجي
دققين                 دقيق، حيث آانت اتجاهات الم معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات الت
ستطيعون          دقيق أفضل ممن ال ي ات الت القادرين على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملي

روق ذات دال   دت ف ه وج ا ان ك، آم ى دورات    ذل دققين عل صول الم زى لح صائية تع ة إح ل
ة                 اإلجراءات التحليلي ا المعلومات ب ة استخدام تكنولوجي تدريبية نحو الفرضية المتعلقة بأهمي

  .في التدقيق

ى استخدام       ) Bedard, 2003(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة     ادر عل دقق الق ل الم حول تقب
شكـق االلكترونـات التدقيـه لتقنيـّدرب عليـوب والمـالحاس ة ـع دراسـر، ومـل أآبـي ب

)Tiltanan, 2001 (            تمكن من استخدام ى ي ه حت دقق وتعليم دريب الم ة ت ى أهمي التي أآدت عل
  .تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق أآثر آفاءة

تخدام         ى اس دقق عل درة الم زى لق صائية تع ة إح روق ذات دالل ود ف ة أن وج رى الباحث وت
ى                  تكنولوجيا الم  ود إل ة تع ى دورات تدريبي علومات بشكل أآبر من الفروق المرتبطة بحصوله عل

تخدام       ال اس ي مج ة ف ى دورات تدريبي صلون عل ن يح ع م تمكن جمي ضروري أن ي يس بال ه ل أن
ادة             يكون لديهم    أنتكنولوجيا المعلومات في التدقيق،      ا يتطلب زي وه مم القدرة على تطبيق ما تعلم

دو ذه ال رار ه ا وتكثيف وتك دققين، آم تخدام أنرات للم هلة االس بة س دقيق محوس رامج ت وفير ب  ت
  .سيساعد هؤالء المدققين
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  التوصيات

  :من نتائج، توصي الباحثة بما يلي على ما توصلت إليه الدراسة بناء

ل      .١ سابات، مث دققي الح ل م ل وتأهي يم عم ة بتنظ ي األردن والمعني ة ف ات المهني ام المنظم قي
ا   بين الق ة المحاس تخدام     جمعي ة االس ول أهمي ؤتمرات ح د دورات وم ين، بعق نونين األردني

  .الفعلي لتكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق وتحسين جودتها

دريبهم                 .٢ دققي الحسابات، لت ة لم قيام المنظمات المهنية في األردن، بعقد دورات تدريبية عملي
ة مراحل الت               ا المعومات في آاف د        على آيفية استخدام تكنولوجي التخطيط أو عن دقيق سواًء ب
  .القيام باإلجراءات التحليلية أو عند أداء عمليات التدقيق وتوثيقها

دريب        .٣ ل وت ا، بتأهي رة منه ة الكبي ي األردن خاص ة ف دقيق العامل ب الت رآات ومكات ام ش قي
نهم من                      ق بتمكي ا تتعل ة له ة عملي د دورات تدريبي المدققين حديثي التعين لديها، من خالل عق

  .دام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيقاستخ

ا المعلومات         .٤ ستخدمون تكنولوجي قيام شرآات ومكاتب التدقيق بمنح مدققي الحسابات الذين ي
 وذلك لما يعود بذلك على شرآة أو مكتب التدقيق من  زايا مادية ومعنوية، مفي أداء أعمالهم  

ة،   فوائد تتعلق بإنهاء األعمال المقررة بسرعة وبدقة و   ة ممكن ل تكلف شجيع اآلخرين أن   بأق  لت
  .يحذوا حذوهم من اجل رفع جودة خدمات الشرآة أو المكتب آكل

ق           .٥ ر تتعل قيام الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بهذا النوع، ودراسة تفاصيل أآث
رح للخدمات الدا ام مقت وفرة، أو تطوير نظ بة المت دقيق المحوس رامج الت اءة ب ثًال بكف ة م عم

support services           ات ا المعلومات في عملي ة توظيف تكنولوجي ا عملي اج إليه  التي تحت
  .التدقيق

ة                   .٦ ة بأنظم بية اليدوي ا المحاس تبدال أنظمته ى اس ة القطاعات عل شآت في آاف تشجيع آافة المن
دققين من استخدام             ين الم شجيع وتمك ات         محوسبة، لت ا المعلومات في عملي دقيق تكنولوجي  ت

  .احساباته
  

  المراجع العربية واألجنبية

  زم و الع يم ،أب د فه ة  " .)٢٠٠٠ (. محم ودة المراجع وم ج بة  ."مفه ة المحاس ة .مجل  الجمعي
 .٢٧-٢٤ . نيسان.السعودية للمحاسبة

 ة        " .)٢٠٠٨( . جمال ناصر خلف   ، عاقولة أبو ة الرقابي ة والبيئ دراسة أثر العوامل الديمغرافي
شورة        ."على جودة تدقيق الحسابات في األردن      ر من ة ال البيت     . دراسة ماجستير غي  . جامع

 . األردن.المفرق
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  استبانة الدراسة
  

  أختي المستجيبة .... أخي المستجيب

دقيق تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول قياس دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة خدمات الت                    
  .في األردن، من وجهة نظر مدققي الحسابات، وقد تم تطوير هذه االستبانة لتحقيق أهداف الدراسة

ة،    والمرجو منك  ة بحت  القيام بتعبئة فقرات االستبانة التالية حسب ما تراه مناسبًا، علمًا أن أغراض هذه الدراسة علمي
  .وستعامل بسرية تامة

  مع جزيل الشكر
  الباحثة

  الجزء األول
  

  -:المعلومات الشخصية
  .عند اإلجابة المناسبة) ×(يرجى وضع إشارة 

 :الجنس -١
          ذآر                                        أنثى

  
 :العمر -٢
   سنة٣٥ -٢٥  -٢ سنة                     ٢٥   أقل من -١
   سنة فأآثر٤٦   -٤ سنة                       ٤٥ -٣٦   -٣
  
 :لعلميالتحصيل ا -٣
    بكالوريوس-٢  دبلوم                                 -١
   دآتوراة-٤  ماجستير                              -٣
  
  : الخبرة العملية-٤
   سنوات١٠ -٥  -٢ سنوات                   ٥  أقل من - ١
   سنة١٥  أآثر من -٤ سنة                        ١٥ -١١  -٣
  
 :خدام تكنولوجيا المعلومات في إنجاز عمليات التدقيقأقوم باست -٥

               نعم                                   ال
  
 :حصلت على دورة تدريبية في استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق -٦

                نعم                                 ال
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  الجزء الثاني
  :في العمود الذي تراه مناسبًا) ×(ع إشارة يرجى وض
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سابات     .١ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
  . يساعد على إنجاز األعمال بسرعة أآبر

          

ا الم  .٢ تخدام تكنولوجي سابات  إن اس دقيق الح ات ت ي عملي ات ف علوم
  .  يحقق دقه أآبر في العمل

          

سابات      .٣ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
  . يخفض من تكاليف تلك العمليات

          

سابات     .٤ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
راءات الرقابي   ودة اإلج سين ج ى تح ل عل رامج  يعم ى الب ة عل

  . والملفات اإللكترونية المستخدمة بالمنشأة موضع التدقيق

          

سابات     .٥ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
  . يساعد في إعداد البرنامج الزمني الالزم للتدقيق بشكل أفضل

          

سابات    .٦ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي  إن اس
  . يساعد في توزيع المهام على موظفي فريق التدقيق بشكل أفضل

          

سابات     .٧ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
  . يساعد في تقدير مخاطر التدقيق المستقبلية بشكل أفضل

          

سابات     .٨ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
  . حجم عينة التدقيق بشكل أدقيساعد في احتساب 

          

سابات     .٩ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
ات ومراحل   ام بعملي الزم للقي ت ال ة الوق داد موازن ي إع ساعد ف ي

  . التدقيق بشكل أفضل

          

سابات    .١٠ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
  .دات عينة التدقيق بشكل أفضليساعد على اختيار مفر

          

سابات    .١١ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
يساعد المدقق على مقارنة النسب المالية الفعلية للمنشأة مع النسب 

  .المالية المماثلة المقدرة بشكل أدق

          

سابا   .١٢ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ت إن اس
يساعد المدقق على مقارنة النسب المالية الفعلية للمنشأة مع النسب 
  .المالية السابقة المماثلة المستخرجة من دفاتر الشرآة بشكل أدق
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سابات    .١٣ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
يساعد على مقارنة النتائج الفعلية ألقسام المنشأة مع ما هو مخطط   

  .حديد االنحرافات ومعرفة األسبابلت

          

سابات    .١٤ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
سنوات             دقيق الخاصة بال ى أوراق عمل الت يساعد في االطالع عل

  .السابقة بسهولة

          

سابات    .١٥ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
ة  دقق بمراجع ساعد الم شرآة ي ة لل وائم المالي ة الحسابات والق آاف

  .للسنة الحالية والسنوات السابقة بسهولة
          

سابات    .١٦ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
شآت         سنوية للمن ة ال يساعد المدقق في االطالع على التقارير المالي

  .المنافسة في الصناعة بسهولة

          

تخدام تكن .١٧ سابات   إن اس دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم ولوجي
أثر               ي تت شريعات الت وانين والت ى الق يساعد المدقق في اإلطالع عل

  .بها أنشطة منشاة العميل المراد تدقيقها

          

سابات    .١٨ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
  .أفضليساعد على تدقيق أرصدة الحسابات المختلفة بشكل أدق و

          

سابات    .١٩ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
اط      ائل االرتب ل ورس داد أوراق العم ي إع دقق ف ساعد الم ي

  .والمصادقات بشكل أفضل

          

سابات    .٢٠ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
 .دفقية بشكل أفضليساعد المدقق في إعداد الخرائط االنسيابية والت

          

سابات    .٢١ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
ا مع                    دقيق من أجل مراجعته ائج الت دقق في تلخيص نت يساعد الم

  .فريق التدقيق أو إدارة المنشأة

          

سابات    .٢٢ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
ا      يساعد المدقق في إعداد    تم رفعه ي سوف ي  الرسائل والتقارير الت

  .لإلدارة

          

سابات    .٢٣ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
  .يساعد في إنجاز العمليات الحسابية والكتابية بشكل أفضل

          

سابات    .٢٤ دقيق الح ات ت ي عملي ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
  .رنامج التدقيق بوقت أقصريساعد المدقق في إنجاز ب

          

د      .٢٥ دقيق  تكب ال الت ي مج ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ب اس يتطل
  .  تكاليف مرتفعة على مكتب التدقيق

          



 ......"دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في  "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٣٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ا     .٢٦ تخدام تكنولوجي سابات الس دقق الح دى م ة ل رة آافي د خب ال يوج
  .المعلومات في عمليات التدقيق

          

شريعات أو  .٢٧ دم وجود ت ر ع ا يعتب تخدام تكنولوجي زم باس وانين تل ق
  .المعلومات سببًا لعدم استخدامها

          

إن استخدام الشرآات موضع التدقيق لألنظمة اليدوية، يحول دون          .٢٨
  .استخدام المدقق لتكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق

          

ى استخدام              .٢٩ ادرًا عل ال يوجد تدريب آافي لمدقق الحسابات يجعله ق
  .كنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيقت

          

ه                .٣٠ دقق الحسابات يجعل دى م ة ل ة اإلنجليزي إن ضعف مهارات اللغ
  .  غير قادر على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق

          

 
 
 


