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  �ة على آل�ة تخط�� وتوثی� عمل�ة التدقی� لكترونثر التجارة اإل أ
 *دراسة میدان�ة: األردن�ةفي م�اتب التدقی� 

  د. حسني الشطرات
  أستاذ مساعد
  جامعة الزرقاء

  المملكة األردن�ة الهاشم�ة
   :    ملخص

                                                        �ــة علــى آل�ــة تخطــ�� وتوثیــ� عمل�ــة التــدقی� فــي م�اتــب التــدقی�       لكترون          التجــارة اإل    أثــر                             تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة
      صـ�اغة        قد تمـت   و    .                               ظ�م وتخط�� وتوثی� عمل�ة التدقی� ن                  المدق� الخارجـي لت                        اإلجراءات التي �قوم بها           التعرف على   و           األردن�ة،

                 وزعـت علـى عینـة مـن    ،          لهـذا الغـرض         اسـت�انة                              لتحقی� أهداف الدراسة تم إعـداد     ، و                     في ضوء مش�لة الدراسة  ة     رئ�س  ال          الفرض�ات
     100               اســت�انة مــن أصــل     84                                   وقــد بلغــت االســت�انات الصــالحة للتحلیــل    ، ا    ً مــدققً      120                                   المــدققین الخــارجیین األردنیــین وعــددهم 

                         فـي برنـامج الحـزم اإلحصـائ�ة          متـوافرة                                           االستعانة ب�عض المؤشـرات واألسـالیب اإلحصـائ�ة ال   ت  تم      ، حیث                     است�انة تم استرجاعها
   . ) (Statistical Package for Social Sciences –(SPSS)                 للعلوم االجتماع�ة 

          المعـامالت     جم�ـع           علـى تـدقی�       قـادر  –   �ـة       لكترون          للتجـارة اإل         المنشـأة            ظـل اسـتخدام    فـي  –                     النتائج في أن المـدق�       أبرز       تمثلت
                          وق�ــام المــدق� الخــارجي بوضــع    ،          ات المال�ــة     نحرافــ              وتحدیــد وجــود اال   ، ة أ                                                    والمســتندات المال�ــة المرت�طــة �المعــامالت التجار�ــة للمنشــ

             العمــل الخاصــة        أوراق  –           شــ�ل ومحتــو�     أو  –                                                                      منهج�ــة للتــدقی� المســتخدمة تســهل عمل�ــة توثیــ� عمل�ــة التــدقی� مــن حیــث إعــداد
     جهـــة،                                         ضـــرورة المشـــار�ة الجماع�ـــة بـــین المـــدققین مـــن  �         الدراســـة      أوصـــت       بینمـــا     �ـــة.      لكترون       جـــارة اإل                         �المـــدق� الخـــارجي فـــي ظـــل الت

   .                                                     منهج�ة لمواجهة التحد�ات الناجمة عن التجارة اإللكترون�ة  و        علم�ة            وضع تصورات       من أجل    ،            من جهة أخر�              واألكاد�میین

                                 �ة، تخط�� وتوثی� عمل�ة التدقی�.      لكترون            : التجارة اإل              الكلمات الدالة

   :                مـــقـــدمـــــة

ــا المعلومــات ل      نتیجــة  ــا تشــجع    ،                                            لتطــور الســر�ع والمفــاجئ فــي تكنولوج�                                                واالنخفــاض المســتمر فــي أســعار هــذه التكنولوج�
                               دخـول هـذه الشـر�ات فـي هـذا المجـال    إن               المحاسـب�ة حیـث    ا             وتقن�ـة أنظمتهـ   ،                     إدخال هذه التكنولوج�ـا    على                   الكثیر من الشر�ات 

                        الدقــة والكفــاءة فــي تحقیــ�   و                    ز�ــادة رضــا الز�ــائن،   و                     الســرعة فــي اإلجــراءات،   و                   لمیــزات التنافســ�ة،                              قــد ��ســبها میــزات �ثیــرة، منهــا ا
                                                                                            حیـث تعتبـر التجـارة اإللكترون�ـة مـن إحـد� أدوات األعمـال التـي تعتمـد علیهـا �ثیـر مـن الشـر�ات العالم�ـة   ،               األهداف المرجوة

                                        عقــد االتفاق�ــات وت�ــادل الخــدمات والســلع بــین             اء والب�ــع و              عــن طر�ــ� الشــر                          ن خــالل التجــارة اإللكترون�ــة             والتــي تقــوم مــ   ،       الرائــدة
   ،                         مواجهة الكثیر من التحد�ات   في                                         فالتجارة اإللكترون�ة وضعت المدق� الخارجي                     لز�ائن من جهة أخر�،  ا  و    ،              الشر�ات من جهة

                ومـد� مقدرتـه علـى    ؛ ٕ                                            وٕاتمـام سـالمة الب�انـات المحاسـب�ة والتـدقی� علیهـا                                           منها مقدرته على إصدار ح�مه علـى صـحة وشـرع�ة
                                                 

   . 5   201      نایر ی   ُ             ، وُقبل للنشر في     2014       وفمبر ن                 تم تسلم ال�حث في      *
   .           �ة الهاشم�ة     األردن                                         دراسات العل�ا" في جامعة الزرقاء �المملكة                       عمادة ال�حث العلمي وال "        بدعم من        ال�حث     نشر
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      والتـي    ،                                               المـدق� فـي ضـوء ق�ـام الشـر�ة بت�ـادل السـلع والخـدمات            �حتـاج إلیهـا                                ودقـة جمـع األدلـة اإللكترون�ـة التـي        مالءمـة      تقی�م 
   . )  41-  22  :     2004 ،         (أبو موسى                                              تنتج عنها العمل�ات التجار�ة واألحداث االقتصاد�ة 

            إلـى التوثیـ�       تفتقـر                           تعمـل فـي بیئـة غیـر ملموسـة و    ً                  نظًرا ألن مهنـة التـدقی�    ،                                              التجارة اإللكترون�ة على مهنتي المحاس�ة والتدقی�      تؤثر
       مـن هنـا    . و )   268-    253  :     2004 ،                         دق� �شـ�ل عـام (دهمـش والقشـي               مشـ�لة تواجـه المـ         وتصـ�ح هـي                 تواجه عدة مش�الت    ها    فإن   ،        المستند�

                                                 التــأخیر فــي اســتخدام التكنولوج�ــا وتطب�قاتهــا للمــدق�         حیــث إن   ،Auditing E-business    علــى                               البــد مــن إعطــاء األهم�ــة والتر�یــز
                       المهنــة فــي األردن، والتــي        واجهــت                             حــد التطــورات التكنولوج�ــة التــي  أ      هــو مــن     �عــد    ،                منشــأة اإللكترون�ــة  لل                        الخــارجي فــي تــدقی� األعمــال 

             �ة التدقی�.           إجراءات عمل    من       وغیرها               وأوراق العمل   ،                                                      بدورها تؤثر على طب�عة شر�ات التدقی� في إعداد خطة العمل

   :             مش�لة الدراسة

            فـــي معامالتهـــا   E-Business  ـ  لـــ                 اســـتخدام الشـــر�ات ل    أثـــر           هـــي تحدیـــد   ،                                      إن المشـــ�لة األساســـ�ة التـــي تطرحهـــا الدراســـة
                                                والتحــد�ات التــي ســوف تواجــه المــدق� الخــارجي فــي أداء    ،                                             علــى المــدق� الخــارجي الســتكمال أغــراض مهنــة التــدقی�    �ــة       التجار 

                السؤال التالي:                                 و�م�ن ص�اغة مش�لة الدراسة من خالل    .                                مهامه في ظل التطورات التكنولوج�ة

                            و�تفرع منه األسئلة التال�ة:     ؟                                      �ة على آل�ة تخط�� وتوثی� عمل�ة التدقی�      لكترون                  استخدام التجارة اإل    أثر     ما

                                             �ة على قبول مهمة التدقی� لد� المدق� الخارجي؟      لكترون          التجارة اإل        الستخدام     أثر          هل یوجد - 1
                                               �ة على تخط�� عمل�ة التدقی� لد� المدق� الخارجي؟      لكترون                  الستخدام التجارة اإل    أثر          هل یوجد - 2
   ي؟                                                                    �ة على إجراء االخت�ارات الرقاب�ة واالخت�ارات األساس�ة لد� المدق� الخارج      لكترون                  الستخدام التجارة اإل    أثر          هل یوجد - 3
                                                                    �ــة علــى إجــراءات التــدقی� التحلیل�ــة واالخت�ــارات التفصــیل�ة لألرصــدة والعــرض       لكترون                  الســتخدام التجــارة اإل    أثــر          هــل یوجــد - 4

                            واإلفصاح لد� المدق� الخارجي؟
                                               �ة على توثی� عمل�ة التدقی� لد� المدق� الخارجي؟      لكترون                  الستخدام التجارة اإل    أثر          هل یوجد - 5

   :             أهم�ة الدراسة

                                        وانفتــاح العـــالم علــى �عضــه الـــ�عض فــي ظــل عصـــر    ،                                والمفاجئــة فــي تكنولوج�ـــا المعلومــات   ،       الســـر�عة          التطــورات        لقــد أدت 
    هـذه                     تكنولوج�ـا المعلومـات        أسـعار        معقول�ـة          �مـا دفعـت    ،   الـخ   . .                         المنشآت الصناع�ة والحرف�ـة      جم�ع                               العولمة إلى ز�ادة المنافسة بین 

                                  مهنـة التـدقی� تقـوم علـى تقـد�م خـدمات    ألن    ً  نظـًرا     ، و               ات التكنولوج�ـة               لمواك�ـة التطـور                         تقن�ة أنظمتهـا المحاسـب�ة            إلى تطو�ر    �ات      الشر 
   ،                                        الجهـــات التـــي تعتمـــد علـــى نتـــائج أعمـــال المـــدق�    أ�   ،          ن والح�ومـــة �            ن والمســـتثمر  ی                                       إلـــى أطـــراف متعـــددة، مثـــل المســـاهمین والـــدائن

                       �ــة والصــعو�ات والمع�قــات       لكترون                           واســتخدام الشـر�ات للتجــارة اإل   ،                                                            والمتمثـل فــي تقر�ــر المــدق� حــول عدالـة القــوائم والب�انــات المال�ــة
   ا                                       األمـر الـذ� یـؤثر علـى ر�ح�ـة المنشـأة وتعرضـه   ،                                                                     والمخاطر التي تواجه هذه الشر�ات ضـمن الت�ـادل التجـار� والعمل�ـات المال�ـة

                   ی� عمل�ة التدقی�.                      �ة على آل�ة تخط�� وتوث      لكترون          التجارة اإل    أثر                              برزت أهم�ة الدراسة في توض�ح    فقد   –        لمخاطر ل

   :  في               أهم�ة الدراسة       تتلخص       من هنا 

 على بیئة األعمال                                 التجارة اإللكترون�ة واستخداماتها    ار    انتش      تأثیر       ب�ان               .   
 ل�ة التدقی� علیها آ                        ، والمعامالت التجار�ة، و   �ة      لكترون                أنواع التجارة اإل       تحدید                 .  
 ة.      لكترون          التجارة اإل              المدق� في ظل                                               لتطرق إلى معرفة الصعو�ات والمع�قات التي تواجه ا�     
 .المخاطر الناجمة عن استخدام التجارة اإللكترون�ة والتي تؤثر على المدق� الخارجي                                                                              
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   :             أهداف الدراسة

                                ی� األهداف التي تتمثل ف�ما یلي:                        تهدف هذه الدراسة إلى تحق
                                        �ة على آل�ة تخط�� وتوثی� عمل�ة التدقی�.      لكترون          التجارة اإل          مد� تأثیر  - 1
   .                                نظ�م وتخط�� وتوثی� عمل�ة التدقی�         المدق� لت          �ستخدمها              اإلجراءات التي        توض�ح - 2
    �ة.      لكترون                                              المعامالت التجار�ة للشر�ات المستخدمة للتجارة اإل         وأسالیب       أنواع        یز بین ی    التم - 3
      آل�ـة   فـي              ذلك االسـتخدام  بـ         المرت�طـة        مشـ�الت      �ـة وال      لكترون                                              التحـد�ات والصـعو�ات التـي تواجـه تطبیـ� التجـارة اإل     أهم      تحدید  - 4

                            تخط�� وتوثی� عمل�ة التدقی�.

                 فرض�ات الدراسة:

                 هــذه الدراســة تســعى     فــإن    ،                                      وفــي ضــوء اإلطــار النظــر� والدراســات الســا�قة   ،                                      فــي ضــوء مشــ�لة الدراســة وأهمیتهــا وأهــدافها
                                الخت�ار الفرض�ة اإلحصائ�ة اآلت�ة:

    ة:    رئ�س          الفرض�ة ال

H0على آل�ة تخط�� وتوثی� عمل�ة التدقی�   �ة       لكترون          للتجارة اإل                ذو داللة إحصائ�ة     أثر       یوجد     : ال                                   .   

                                    ة السا�قة، الفرض�ات الفرع�ة اآلت�ة:    رئ�س                    و�نبث� عن الفرض�ة ال

 H01-1ة على قبول مهمة التدقی� وما قبلها.      لكترون          للتجارة اإل                ذو داللة إحصائ�ة     أثر           : ال یوجد�                                     
 H01-2لعمل�ة التدقی�.               �ة على التخط��       لكترون          للتجارة اإل                ذو داللة إحصائ�ة     أثر           : ال یوجد                
 H01-3ة على تنفیذ اخت�ارات الرقا�ة واالخت�ارات األساس�ة للعمل�ات       لكترون          للتجارة اإل                ذو داللة إحصائ�ة     أثر           : ال یوجد�                                                          

                  في عمل�ة التدقی�.
 H01-4ــــة علـــى تنفیـــذ إجـــراءات المراجعـــة التحلیل�ـــة واالخت�ــــارات       لكترون          للتجـــارة اإل                ذو داللـــة إحصـــائ�ة     أثـــر           : ال یوجـــد�                                                   

                                صیل�ة لألرصدة في عمل�ة التدقی�.    التف
 H01-5ة على توثی� عمل�ة التدقی�.      لكترون          للتجارة اإل                ذو داللة إحصائ�ة     أثر           : ال یوجد�                             

   :              أنموذج الدراسة

                   على النحو التالي:   ،              ومش�لة الدراسة   ،                 والدراسات السا�قة   ،                   ً                   متغیرات الدراسة بناًء على اإلطار النظر�               تم الر�� بین

  
              إعداد ال�احث   :      المصدر

 المتغیر التابع المتغیر المستقل

التجارة 
 اإللكترونیة

آلیة تخطیط 
وتوثیق 

عملیة التدقیق
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   :                   عن الدراسات السا�قة                    ما �میز هذه الدراسة 

     جم�ـع                            بإجراءات التخط�� والتوثیـ� ل                               �أنها تتناول الجوانب المتعلقة   ،                                              تتمیز هذه الدراسة عن غیرها من الدراسات السا�قة
                                           فـــي ظـــل اعتمـــاد الكثیـــر مـــن الشـــر�ات علـــى التجـــارة                         جزئ�ـــة مـــن عمل�ـــة التــدقی�     إلـــى              ولـــ�س التطـــرق    ،                   مراحــل عمل�ـــة التـــدقی�

                      والتـي وضـعته فـي مواجهـة    ،                                                                 إلى اآلثـار التـي أحـدثتها التجـارة اإللكترون�ـة علـى بیئـة المـدق� الخـارجي          أو التطرق             اإللكترون�ة، 
  .                               ني لمواك�ة التطورات التكنولوج�ة                              تحد�ات جدیدة لمهنة المدق� المه

          السا�قة:         الدراسات 

                                    یــث شــملت هــذه الدراســات متغیــرات متعــددة  ح        ال�حــث،     محــل                                       مراجعــة دراســات �حث�ــة متعــددة حــول الموضــوع    ت      لقــد تمــ
      ال�حث      محل                                               المراجعات تم الوصول إلى دراسات متعلقة �الموضوع                               ومتغیرات مختلفة، ومن خالل هذه   ا             ً متنوعة وأهدافً    ا      ً وأ�عادً 

                                                         �ما �حق� أهداف الدراسة، وف�ما یلي عرض ألهم هذه الدراسات:

 ال�احثان إلى أن التجارة اإللكترون�ة تؤثر على مهنتي المحاسـ�ة والتـدقی�      فیها      توصل   قد   و    )    2004   ،      والقشي       (دهمش       دراسة                                                                    ،  
     مهنـة     فـإن    ،                            فقـدانها إلـى التوثیـ� المسـتند�     إلـى   ا    ً ونظرً    ،                    إلى التوثی� المستند�   ر ق ت                                     أن المهنة تعمل في بیئة غیر ملموسة وتف  و 

        للتخصــ�ص    ة                   وعــدم وجــود آل�ــة محــدد   ،                 لالعتــراف �ــاإلیرادات   ة                  عــدم وجــود آل�ــة محــدد     منهــا    ،                       التــدقی� تواجــه عــدة مشــ�الت
                          أسـم�اها "نقطـة االعتـراف عنـد   و    ،                                                                       إال إنهما توصال إلى اقتراح نقطة جدیدة لالعتراف بـإیرادات التجـارة اإللكترون�ـة   ،       الضر�بي

                                  �عـد إلـى المســتو� المطلـوب �ـي تتفاعــل                                  َ ال�احثــان إلـى أن المحاسـ�ة لـم تــرقَ            �ـذلك توصـل   ،                          حقیـ� األمـان لعمل�ـات النظــام" ت
              لتـــدقی� س�اســـات    ا                                             ً قتـــرح ال�احثـــان اعتمـــاد جهـــة تـــدقی� مؤهلـــة تكنولوجً�ـــ ا  و    ،                                           مـــع البیئـــة المح�طـــة �أعمـــال التجـــارة اإللكترون�ـــة

                                                   مـع ضـرورة إعـادة ه��لـة نظـم التعلـ�م والتـدر�ب علـى جم�ـع    ،                 لتجـارة اإللكترون�ـة ٕ                                       وٕاجراءات نظام الشر�ة المحاسبي المـرت�� �ا
   .                               مستو�ات مهنتي المحاس�ة والتدقی�

  أن تجارة األعمال اإللكترون�ة أص�حت من إحد� أهـم أدوات األعمـال التجار�ـة       بینت     التي     )،    2004   ،         (أبو موسى      دراسة                                                                   
    على                   الكثیر من الشر�ات          الذ� شجع                          واالستمرار في تدني األسعار    ،                                              في ظل التقدم التكنولوجي في تكنولوج�ا المعلومات

   ،                 فـي السـوق العالم�ـة                            إلـى تحقیـ� المزا�ـا التنافسـ�ة             وهو ما یؤد�    ،         المحاسب�ة   ا                                         الق�ام �استخدام هذه التكنولوج�ا في أنظمته
        فالمــدق�    ،        � المهنــي                                                                                    حیــث خلــص ال�احــث إلــى وجــود الكثیــر مــن التحــد�ات التــي تواجــه المــدق� الخــارجي التقلیــد� والمــدق

                  و�جــب أن تكــون لد�ــه    ،                                                                أن �فهــم �یــف أن تكنولوج�ــا المعلومــات المتقدمــة تــؤثر علــى ســیر التــدقی�                   الخــارجي �حتــاج إلــى
                            و��ف�ــة الح�ــم علــى صــحة وشــرع�ة    ،           �حتــاج إلیهــا                               ودقــة جمــع األدلــة اإللكترون�ــة التــي        مالءمــة                       المقــدرة علــى تقیــ�م ومــد� 

   . ٕ                              وٕاتمام وسالمة الب�انات المحاسب�ة
 ،ـة علـى جزئ�ـة مهمـة مـن عمـل المراجـع      لكترون          التجـارة اإل    أثـر        معرفـة   ت    حاولـ        ، التـي )    2007         المعتـاز،                  دراسـة (العمیـر��                                ،   

                                          وقد تم استخدام االست�انة لجمـع المعلومـات مـن    ،        المراجعة       أعمال          وهي تخط��    ،                 في عمل�ة المراجعة       األولى            تمثل الحلقة 
            التجار�ـة مـن          المنشـأة            بتوقـع تحـول        تأثرهـا       معنو�ـة                    مـن ع�ـارات فقـ� ثبتـت    %  35    أن            برز النتـائج  أ    �ان     ، و               م�اتب المراجعة
            المشار�ین.        إجا�ات         في اختالف     أثر                            ن الخصائص الشخص�ة ل�س لها أ  و    ،  �ة      لكترون          التجارة اإل     نظام      إلى                النظام التقلید� 

 لتكنولوج�ـا المعلومـات علـى إتمـام                                           إلـى التعـرف علـى تـأثیر تطبیـ� مـدققي الحسـا�ات       هـدفت  و    )،     2011                (العـرود وآخـرون،        دراسة                               
                                                                           ولتحقیــ� أهــداف الدراســة تــم إعــداد اســت�انة وزعــت علــى عینــة مــن المــدققین الخــارجیین   ،         فــي األردن   ي      لكترونــ                عمل�ــة التــدقی� اإل
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                                                                           ا، ولغا�ـــات التحلیـــل اإلحصـــائي تـــم اســـتخدام أســـلوب التحلیـــل اإلحصـــائي الوصـــفي الســـتخراج     ً مـــدققً      150                األردنیـــین وعـــددهم 
                                     اســتخدام تحلیــل االنحــدار المتعــدد الخت�ــار    ا       ً وتــم أ�ًضــ   ،                                      ات المع�ار�ــة والنســب المئو�ــة وتكراراتهــا     نحرافــ            الحســاب�ة واال          المتوســطات 

                                                      ٕ                    إن مســتو� اســتخدام المــدققین ألســالیب تكنولوج�ــا المعلومــات وٕاتمــام عمل�ــة التــدقی�                 صــلت الدراســة إلــى     وتو    ،              فرضــ�ات الدراســة
                                  لتطبیــ� أســالیب تكنولوج�ــا المعلومــات     أثــر           �مــا یوجــد  ،  )    3.37   ) (    3.24    لي (                                       جــاءت متوســطة، �متوســطین حســابیین علــى التــوا

      وتوصـي    ، ي      لكترونـ                                    مـن الت�ـاین فـي إتمـام عمل�ـة التـدقی� اإل %  63               �فسـر مـا مقـداره    ،                                     مجتمعة علـى إتمـام عمل�ـة تـدقی� الحسـا�ات
                                الحـرص علـى اسـتخدام بـرامج حاسـو��ة   و    ، ي      لكترون  اإل ٕ              وٕاعداد التقر�ر    ، ي      لكترون                                            الدراسة �ضرورة تطو�ر آل�ات ووسائل التدقی� اإل

                           ي وسالمة الب�انات المال�ة.      لكترون        تدقی� اإل  ال               إیجابي في سرعة     أثر             لما لها من   ،                                 متطورة لد� م�اتب التدقی� في األردن
 هدفت إلـى االطـالع علـى المشـروع األمر��ـي الكنـد� المشـترك الخـاص بتـدقی� تعـامالت التجـارة   و    ، )    2011  ،       (القشي       دراسة                                                                              

ّ          معّوقــات تحــول    أ�         وتحدیــد   ،                             ّ          ّ                             ومــن ثــم معرفــة مــد� إدراك المــدققّین الخــارجّیین فــي األردن لبنــود ذلــك المشــروع   ،          اإللكترون�ــة   
          وتــم تنظــ�م    ،                                                                               وفــي ســبیل تحقیــ� أهــداف الدراســة فقــد تــم االطــالع وتحلیــل المشــروع األمر��ــي الكنــد� المشــترك  ،        دون ذلــك

ــ   ،                                   اســت�انة متخصصــة حــول بنــود ذلــك المشــروع ــ   ا      ً ) مــدققً    160             ى عینــة بلغــت (       وزعــت عل ــالغ    ا     ً خارجً�                       مــن أصــل المجتمــع ال�
         أضـاف هـذا   ن  أ       أهمهـا،                        عـدد مـن النتـائج �ـان مـن     إلـى                                                 وذلك لفحص مد� إدراكهم للمشروع. وقـد توصـلت الدراسـة    ، )   484 (

                                                                                   لمهنتي المحاس�ة والتدقی�؛ ووجود صعو�ة �االلتزام ببنوده من قبـل م�اتـب التـدقی� األجنب�ـة    ا     ً متطورً    ا        ً تكنولوج�ً    ا  ً عدً  ُ �ُ         المشروع 
ــة ـــر مهتمـــین �التجـــارة اإللكترون�ـ ـــب المـــدققّین الخـــارجّیین فـــي األردن غی                        ن المهتمـــین مـــنهم �ســـتقون  أ  و    ؛                          ّ          ّ                                          فـــي العـــالم؛ وأن أغل

                                          من قبل عینة الدراسة لبنـود المشـروع األمر��ـي    ا    ً مالحظً                                                        معلوماتهم من خالل �عض الدورات المتخصصة؛ وأن هناك إدراكا 
ّ           هنــاك معّوقــات تتمثــل     أن                   الكنــد� المشــترك. إال                                                                  غ�ــاب التوثیــ� المســتند� لعمل�ــة التجــارة اإللكترون�ــة، ومخــاطر التــدقی�    فــي        

    �ــة؛  ن      لكترو                                                                                               المرافقــة لهــذا النــوع الجدیــد، وعــدم وجــود دورات أو ورشــات عمــل متخصصــة �شــ�ل تقنــي حــول تــدقی� التجــارة اإل
                                                                ّ                                 وحداثة استخدام هذا النوع من التجارة في األردن، وقلة خبرة المدققّین العمل�ة بهذا النوع من التدقی�.

               اإلطار النظر�:

           ، �مـــا أولـــت                                          تـــدقی� الحســـا�ات �علـــم المحاســـ�ة وعلـــم التـــدقی�       جمع�ـــات                                    جم�ـــع الهیئـــات والجمع�ـــات المحاســـب�ة و        اهتمـــت
      �ـل مـن     علـى   ا               ً وقـد أصـ�ح ضـرور�ً    ،                                              من منطل� أن عمل�ة الب�ع تتم من خالل موقع الشـر�ة   ،                  للتجارة اإللكترون�ة   ا    ً �بیرً    ا    ً تمامً   اه

    "،                  التجـارة اإللكترون�ـة "         ) �عنـوان ,Albert Mrcella      1998 (       �مقالـة          فقـد جـاء   ،                                            المحاسبین والمـدققین اإللمـام بهـذا العلـم الجدیـد
        م �ـــل مـــن  لـــ                      مـــا جعـــل مـــن الضـــرور� أن ی    وهـــو    ،        التجار�ـــة           ة العمل�ـــات   ل�ـــ آ  و    ،        العالم�ـــة           فـــي التجـــارة        �بیـــرة             أحـــدثت تغیـــرات    هـــا   أن

   ،               والظــروف البیئ�ــة   ،   بهــا     ون                                                     وأثرهــا علــى مهنتــي المحاســ�ة والتــدقی� واألعمــال التــي �قومــ   ،                             المحاســب والمــدق� بتلــك التغیــرات
            اإللكترون�ــة،                                                                          لكــي یواكــب المـدق� التغیــرات الجوهر�ــة فــي بیئــة األعمـال الجدیــدة فــي ظــل التجــارة  و                               والقانون�ـة المتعلقــة �المهنــة.

   .      الهائل                                                                                أص�ح على المدق� اإللمام �المعلومات والتقن�ات الضرور�ة المصاح�ة للتقدم التكنولوجي 

      لــذلك  ،  ا    ً �بیــرً    ً الً   دخــ    در ُ تُــ          وتوقعــت أن    ،                        ألهم�ــة التجــارة اإللكترون�ــة                      فــي أواخــر القــرن الماضــي                     تنبهــت هیئــات التــدقی�     وقــد 
                              دراســة حاجــة الســوق لخــدمات تو�یــد  ل                                                                           أنشــأ معهــد المحاســبین األمر��ــي �التعــاون مــع معهــد القــانونیین الكنــدیین لجنــة خاصــة 

   .          والمتطل�ات                                                                       وذلك �ي تتم�ن مهنة المحاس�ة والتدقی� من االستجا�ة السر�عة لتلك الحاجات   ،                   التعامالت اإللكترون�ة
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   :                ّ  التجارة اإللكترونّ�ة

       نترنـــت                                             القـــرن الماضـــي، عنـــدما بـــدأت المنظمـــات �اســـتخدام اإل          تســـعین�ات             �ـــة منـــذ منتصـــف       لكترون                    ظهـــر مفهـــوم التجـــارة اإل
     �ــة،      لكترون                                                                                                وشــ��ات الحاســوب، ومــع مــرور الســنوات تضــاعفت أعــداد المنظمــات والجهــات التــي تعتمــد علــى تطب�قــات التجــارة اإل

     ُ           �ـة، وُ�عـز� السـبب       لكترون                              العدید من التعر�فات للتجـارة اإل     هناك     لكن                                          نه ال یوجد تعر�ف موحد عالمي بهذا الشأن، و  إ             ونتیجة لذلك ف
                            لــى عــدة م�ونــات أساســ�ة البــد مــن  إ                              �ــة واخــتالف تطب�قاتهــا وشــمولیتها       لكترون                                              فــي تعدد�ــة التعر�فــات فــي تنــوع تطب�قــات التجــارة اإل

   . )  20-   17  :     2013        (الطائي،                                              واندراج هذا المفهوم تحت مفهوم االقتصاد الرقمي                                فرها عند اعتماد هذه التطب�قات، ا   تو 

   :  �ة      لكترون                 مفهوم التجارة اإل 

ّ                          تعّرف التجارة �أنها ع�ارة عن               نـوع مـن أنـواع    أ�      ُ َ  ُّ                            ، وُ�َعـدُّ هـذا التعر�ـف األسـاس الصـح�ح فـي "                                ت�ـادل السـلع والخـدمات مقابـل المـال "  
                                                               لمنظمـــة التجـــارة العالم�ـــة فقـــد عرفتهـــا علـــى أنهـــا "مجموعـــة متكاملـــة مـــن    ا                       ً حـــد� أنـــواع التجـــارة، ووفًقـــ إ ُ َ  ُّ                 ّ   وُتَعـــدُّ التجـــارة اإللكترونّ�ـــة    ،       التجـــارة

                                                                                       ّ                                 عمل�ــات التســو�� واإلنتــاج والتوز�ــع والب�ــع للســلع والخــدمات واألف�ــار �اســتخدام الوســائل اإللكترونّ�ــة عبــر شــ��ة اإلنترنــت". (أبــو فــارة، 
م وتطـور عمل�ـات الشـراء  "  ا    أنهـ    فهو         ّ   اإللكترونّ�ة          للتجارة  )  Turban ،  2004     :  3 (           أما تعر�ف  .  )  13  :     2002              ُّ                      تصـف وتوضـح تقـدُّ

   . "                  �ما في ذلك اإلنترنت   ،                                             ، والخدمات و/أو اإلعالم عن طر�� ش��ات الكمبیوتر        المنتجات                        والب�ع، والتمو�ل وت�ادل 

َ  ُّ            مـن أنهـا ُتَعـدُّ إحـد� نتـائج    ،                              وتن�ع أهم�ة التجـارة اإللكترون�ـة                    تحقیـ� أر�ـاح لـم ��ـن               التـي سـاعدت فـي                اختراعـات العصـر         ُ 
                      ّ                                                             مــن خــالل التجــارة التقلیدّ�ــة؛ وذلــك �ســبب انخفــاض تكلفــة عمل�ــة تســو�� المنــتج، وتجــاوز الحــدود    ا            ً تحق�قهــا ســا�قً       توقــع   الم   مــن 

                                 والتحــرر مـــن القیـــود حیـــث إن التجـــارة    ،                                                     ّ                    ّ  الدول�ــة �اإلضـــافة إلـــى تحقیـــ� إیــرادات أكبـــر مـــن تلـــك التــي تحّققهـــا التجـــارة التقلیدّ�ـــة
   . ) Turban ،  2004     :  4                                         �ص في دول أجنب�ة لتتم�ن من ب�ع منتجاتها (        ّ                         اإللكترونّ�ة لم تعد تحتاج إلى الترخ

   :                      ّ  أهداف التجارة اإللكترونّ�ة

    ):Kenneth et.al, 2001: 28                     ّ                                    تهدف التجارة اإللكترونّ�ة إلى تحقی� مجموعة من األهداف منها (

                                                                                 عمل�ات اإلنتاج والتسو�� والب�ع في جم�ع مراحل التخط�� والتنفیذ والتقی�م والرقا�ة.   ٕ       وٕانتاج�ة                    ز�ادة �فاءة وفاعل�ة  - 1
  .            میزة تنافس�ة          �ما �حق�                                                  تخف�ض تكالیف العمل�ات التشغیل�ة والعمل�ات المال�ة  - 2
          أو مال�ة.   ، ة       أو ب�ع�   ،          أو تسو�ق�ة   ،                                         تخف�ض الوقت الالزم إلنجاز أ�ة عمل�ة تشغیل�ة - 3
                                                     الجودة الشاملة بهدف ز�ادة مستو� جودة عمل�ات المنظمة.                          تعز�ز وتكر�س مفهوم إدارة - 4

   :  �ة      لكترون                 أنواع التجارة اإل 
                                            و�عــد هــذا النــوع مــن التجــارة اإللكترون�ــة مــن أهــم    ،Business-to-Consumer (B2C)                             التعامــل بــین التــاجر والمســتهلك  - 1

   .                                                   والذ� �حاول التاجر من خالله الوصول لألفراد المستهلكین   ،      األنواع
                                             حیـث یر�ـز هـذا النـوع مـن التجـارة اإللكترون�ـة علـى    ،Business-to-Business (B2B)                    بـین تـاجر وتـاجر آخـر        التعامل  - 2

                                    ب�ع المنتجات من تاجر إلى تاجر آخر.
ــتهلك ومســـتهلك آخـــر  - 3 ـــوع مـــن التجـــارة    ،Consumer-to-Consumer (C2C)                               التعامـــل بـــین مسـ                                حیـــث �ســـاعد هـــذا الن

   .        هم ال�عض    ل�عض          أن یب�عوا     على                   اإللكترون�ة األفراد 
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       االتفـاق   و    ،               ت�ـادل المعلومـات   مـن        نترنـت              م�ن مستخدمي اإل ُ �ُ    ،Peer-to-Peer (P2P)                               التعامل بین مستخدم ومستخدم آخر  - 4
   .                          تم حسب الشرو� المتف� علیها                      على أ�ة صفقات تجار�ة ت

       واالطـالع    ،                               یتم بواسطته الوصول أل� موقع معین   ،Mobile Commerce                                          التجارة اإللكترون�ة عبر جهاز الهاتف النقال  - 5
 (Kenneth et.al 2001: 28-32)                     ٕ                   على السلع المعروضة وٕاجراء عمل�ة الشراء.

                  ّ                              التجارة اإللكترونّ�ة على �ل من المحاس�ة والتدقی�     أثر

                                                         في مقالته اآلثار التي تر�تها التجارة اإللكترون�ة على �ل مـن    )    Albert Marcella،   1998            لبرت مرس�ال،  أ (         وقد بین
ً      موضــًحا أن                         مهنــة التــدقی� والمحاســ�ة،     ،                      ممارســة المــدق� والمحاســب   .                             عــدة تغیــرات فــي العناصــر التال�ــة      أحــدثت             التكنولوج�ــا    
          مـــن المـــدق�                                             المعلومـــات الضـــرور�ة التـــي یجـــب أن �حـــ�� بهـــا �ـــل   ،                      مهـــارات المـــدق� والمحاســـب  ،                       تقن�ـــات المـــدق� والمحاســـب

   . )  69  :     2003        (القشي،                                              نوع�ة الخدمات المقدمة من قبل المدق� والمحاسب   و                  التزامات المدق�   ،        والمحاسب

   :                          تخط�� وتوثی� عمل�ة التخط��

   ا                                                                                                           ً تعتبر عمل�ة التدقی� عمل�ة منتظمة وذلك بهدف جمـع وتقـو�م األدلـة، وتتطلـب معـاییر التـدقی� أن تـتم عمل�ـة التـدقی� وفًقـ
                                                تخفــ�ض مخــاطر التــدقی� إلــى مســتو� مــنخفض �شــ�ل مقبــول،     أجــل          وذلــك مــن   ،                            تــدقی� شــاملة وتطــو�ر خطــة تــدقی�   �ة        ســتراتیج ال

  .  )   261-    259  :     2012                                                                                 عمل�ة التخط�� ل�ست مرحلة منفصـلة مـن التـدقی�، بـل تعتبـر عمل�ـة مسـتمرة ومتكـررة (جمعـة،         حیث إن
             تلك المهمة.   ز    إنجا                                                          وعادة ما تشمل عمل�ة التدقی� الخطوات التال�ة التي تساهم في 

   :            قبل التخط��)     (ما                            قبول مهمة التدقی� وما قبلها   -            الخطوة األولى

                                                                                                          عــادة مــا یــتم قبــل قبــول مهمــة التــدقی� إجــراءات عنــدما ��لــف المــدق� �مهمــة الق�ــام �عمل�ــة التــدقی� إلحــد� المنشــآت فإنــه 
                                                       و�سب� تخط�� عمل�ة التدقی� الق�ام �عدة خطوات أول�ة هي:   ،                                                    یجب أن �ضع التخط�� المناسب لها لضمان النجاح في مهمته

   ا               ً ا عنـد تحدیـده أً�ـ                           ً یجـب علـى المـدق� أن ��ـون حر�ًصـ     وهنـا                                                        اتخاذ قرار التعامل مع العمیل أو االستمرار معه من عدمـه: - 1
                                                                      لــذا فإنــه �النســ�ة للعمیــل الجدیــد یجــب علــى المــدق� قبــل قبــول التعامــل معــه أن     م،               یــتم التعامــل معهــ      الــذین        العمــالء     مــن

                              وتقضــى قواعــد آداب وســلوك المهنــة    ،                              وأن یتصــل �المــدق� الســاب� إن وجــد   ،                                     �فحــص و�قــ�م موقفــه المــالي ومــد� اســتقراره
               قــرار �شــأن قبــول   ذ                                                                                    �ــأن �قــوم المــدق� الجدیــد �االتصــال �المــدق� الســاب� للحصــول منــه علــى معلومــات تســاعده فــي اتخــا

   . )289-288  :     2002       (ار�نز،            عدم قبولها                 عمل�ة التدقی� أو 
                                                              یوجـد عـامالن أساسـ�ان یـؤثران علـى األدلـة الواجـب جمعهـا وهمـا مسـتخدمو     حیـث                                              تفهم أس�اب العمیل للحاجة إلى عمل�ـة التـدقی�: -  2

                                                                      فنجد أن المدق� �قوم بجمع أدلة أكثـر عنـدما ��ـون اسـتخدام القـوائم المال�ـة    ،                            وأوجه استخدامهم لهذه القوائم   ،                          القوائم المال�ة المحتملون 
                 أما �النس�ة ألوجـه    ،                                           والشر�ات التي ینو� ب�عها في المستقبل القر�ب   ،                                                     على نطاق واسع �ما في حالة الشر�ات المملو�ة ملك�ة عامة

                                            عمل�ات التدقی� والمناقشات مع إدارة العمیل.                                                                    استخدام القوائم المال�ة فإنه �م�ن تحدیدها من خالل الخبرة السا�قة في
             عل�ـة التـدقی�  ا        لتحقیـ� ف         أمـر مهـم                                   تخص�ص فر�� التدقی� المناسب للعمل�ة                                             اخت�ار المساعدین المناسبین لعمل�ة التدقی�: - 3

   ،                   مســـتو�ات خبـــرة مختلفـــة      ذو�                                                                           وقـــد یتكـــون هـــذا الفر�ـــ� فـــي عمل�ـــات التـــدقی� الكبیـــرة مـــن شـــر�ك أو أكثـــر وعـــدة أعضـــاء 
       أمـا فـي    ، ي      لكترونـ                                                                                   افة إلى متخصصین في النواحي الفن�ة مثل المعاینة اإلحصائ�ة والتـدقی� �اسـتخدام الحاسـب اإل    �اإلض

   . )292  :     2002       (ار�نز،                                ��تفي بواحد أو اثنین من األعضاء                         عمل�ات التدقی� األصغر فقد 
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                         بـین العمیـل والمـدق� بخصـوص   ا        ً ا م�توً�ـ                       ً �مثـل خطـاب االرت�ـا� اتفاًقـ  و                                          الحصول على خطاب التعاقد (خطاب االرت�ـا�): - 4
    وهـو    ،                                ٕ             و�قـوم المـدق� بإعـداد هـذا الخطـاب وٕارسـاله للعمیـل   ،                            ول�ات التي سیتحملها �ل منهما  ؤ         ها والمس  ؤ                  المهمة الواجب أدا

            ول�ة المــدق�   ؤ       مــد� مســ  و                             الفتــرة الزمن�ــة موضــع المهمــة،   و     هــا،   ؤ                                                   عــادة یتضــمن األمــور التال�ــة: طب�عــة المهمــة المطلــوب أدا
   . )290  :     2002 ،      (ار�نز                                 تغرقه أداء المهمة وأتعاب المهمة             الوقت الذ� �س  و           اء والغش،                  بخصوص اكتشاف األخط

   )   156-   141  :     2015        (ذنی�ات،   :                      التخط�� لعمل�ة التدقی�  -              الخطوة الثان�ة

   :                    مهمة نبینها ف�ما یلي      أمور                             عادة تشتمل عمل�ة التخط�� عدة 

  .     إلیها                                عمل المشروع والصناعة التي ینتمي  ل                                الحصول على درجة معقولة من الفهم  - 1
  .      األول�ة          التحلیل�ة           اإلجراءات      تنفیذ  - 2
                      وتقدیر مخاطر الرقا�ة.        الماد�ة         األول�ة                تحدید المستو�ات  - 3
                                                              دراسة وفهم نظام الرقا�ة الداخل�ة للعمیل وتقی�م مخاطر الرقا�ة. - 4
                                                   تصم�م خطة التدقی� العامة و�رنامج التدقی� التفصیلي. - 5

   :                                                  تنفیذ اخت�ارات الرقا�ة واالخت�ارات األساس�ة للعمل�ات  -              الخطوة الثالثة

                                                                                                           في هذه المرحلة یبدأ المدق� بتنفیذ ما تم تحدیده في برنامج التدقی� من اخت�ارات تهدف إلـى التحقـ� مـن مـد� مناسـ�ة 
            � والتقـــار�ر                                                                                              تصـــم�م الرقا�ـــة الداخل�ـــة وفاعل�ـــة تشـــغیل النظـــام، حیـــث �قـــوم �االستفســـارات مـــن مـــوظفي العمیـــل وفحـــص الوثـــائ

                     ٕ                                ومالحظة �عض األنشطة وٕاعادة التشغیل ل�عض أنشطة العمیل.

   :                                                            تنفیذ إجراءات المراجعة التحلیل�ة واالخت�ارات التفصیل�ة لألرصدة  -              الخطوة الرا�عة

                                            مل�ــة فحــص المعلومــات الموجــودة فــي حســا�ات وســجالت        أنهــا "ع                                               و�قصــد �المراجعــة التحلیل�ــة التــي �قــوم بهــا المــدق� 
                                                بهـدف الخـروج بـرأ� حـول مـد� تجـانس هـذه المعلومـات مـع    ،                                                   ومقارنتها مع المعلومات والب�انات الداخل�ـة والخارج�ـة   ،       المنشأة

                      المــدق� �قــوم �اخت�ــارات     فــإن                                             أمــا ف�مــا یتعلــ� �االخت�ــارات التفصــیل�ة لألرصــدة   . " ا      أنشــطته                             مــا هــو معــروف عــن هــذه المنشــأة و 
                                      والتي تتعل� �قائمة الدخل والمیزان�ة.                                              خاصة �أرصدة الحسا�ات النهائ�ة في دفتر األستاذ

   :                       ٕ                            استكمال عمل�ة التدقی� وٕاصدار التقر�ر النهائي للمدق�  -              الخطوة الخامسة

                                                                                                       تشتمل هذه الخطوة على ق�ام المدق� �االخت�ارات الخاصة �االلتزامات الطارئة وتدقی� األحداث الالحقة �اإلضـافة إلـى 
    ).   155  :     2015                        التدقی� السا�قة (ذنی�ات،                                         تجم�ع األدلة �ش�لها النهائي من خالل مراحل

                 منهج�ة الدراسة:

  ّ                                                                             ّ                      تبّنــت الدراســة منهج�ــة ال�حــث الوصــفي، والمیــداني التحلیلــي، فعلــى صــعید ال�حــث الوصــفي، تــّم إجــراء المســح الم�تبــي 
                                           ّ              أمـــا علـــى صـــعید ال�حـــث المیـــداني التحلیلـــي، فقـــد تـــّم إجـــراء المســـح                                                  واالطـــالع علـــى الدراســـات وال�حـــوث النظر�ـــة والمیدان�ـــة،

                        اإلحصـائ�ة المناسـ�ة، و�ـان          الطرائـ�                       عن االسـت�انات، واسـتخدام       جا�ة                                       وتحلیل الب�انات المتجمعة �افة من خالل اإل           المیداني،
                                              اعتماد الدراسة على االست�انة التي تم تطو�رها.
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   :       الدراسة       وعینة       مجتمع

        ، والـذ�  ا    ً مـدققً      582          فـي األردن             ً  المسـجلین رسـمً�ا                                                مدققین الخارجیین المجاز�ن لمهنة تدقی� الحسـا�ات                   بلغ العدد الكلي لل
                    تـم سـحب عینـة عشــوائ�ة   و    ، )    2014 / 4 /  26             تـار�خ التصـفح   www.jacpa.org.jo (                                    اعتمـد مـن قبـل ال�احـث �مجتمـع للدراسـة

      بنســ�ة   ا     ً مــدققً      120                                                             المحاســبین القــانونیین فــي م�اتــب تــدقی� الحســا�ات األردنیــین وعــددهم                 أعضــاء فــي جمع�ــة   هم   صــف  و  ب    هم  مــن
ــیهم        الدراســــة          اســــت�انة          وتـــم توز�ــــع   ،              قین الممارســــین        مــــن المــــدق   %  21      تقـــارب                       ) اســــت�انة بنســــ�ة بلغــــت    100 (             اســـترجع منهــــا   ،     علــ

         مـا نسـبته  �         للتحلیـل       صـالحة         اسـت�انة   )  84 (                                  لعدم صالحیتها للتحلیل، و�ـذلك خضـعت         است�انة  )   16    اد (        تم است�ع  و     )،%     83.33 (
   . ) 1 (     جدول             �ما یتضح من                             مقبولة ألغراض ال�حث العلمي.                                    ) من االست�انات المسترجعة، وهي نس�ة %  84 (

  )1جدول رقم (
  االست�انات الموزعة والمستردة والصالحة للتحلیل

 العدد
  الموزع

 العدد
 المسترجع

نس�ة 
 االستجا�ة

الصالحة �انات عدد االست
  للتحلیل

الصالحة  �اناتنس�ة االست
  للتحلیل

120 100 83.33% 84 84% 

  :            جمع الب�انات     لوب  أس

       ُ           على ما ُ�تب من أدب    ا                                 ً بإعداد است�انة لهذا الغرض، اعتمادً         ال�احث                              الدراسة واخت�ار فرض�اتها، قام          عن أسئلة       جا�ة  لإل
                                                                                                         نظـر� یتعلـ� �محاسـ�ة الشـر�ات وتـدقی� الحسـا�ات، و�ـذلك علــى الدراسـات السـا�قة ذات الصـلة �موضـوع هـذه الدراسـة، وقــد 

         �مراحلهــا                                  آل�ــة تخطــ�� وتوثیــ� عمل�ــة التــدقی�                                                                         تنــاول الجــزء األول منهــا المتغیــرات الد�موغراف�ــة، أمــا الجــزء الثــاني فقــد تنــاول 
   �ــة       لكترون          التجــارة اإل    أثــر                                                    الوقــوف علــى تقیــ�م أفــراد عینــة الدراســة وتقــدیراتهم عــن    إلــى                   ات األداة �مجملهــا،             ، وتهــدف فقــر      الخمــس

                                                               على آل�ة تخط�� وتوثی� عمل�ة التدقی� في م�اتب التدقی� األردن�ة.

       وتتكـون    ،        للمـدققین                                          و�شـمل مجموعـة فقـرات تتعلـ� �الخصـائص الشخصـ�ة    ،    األول       الجزء     إلى:                    أجزاء أداة الدراس       وتنقسم 
   .                                المنصــب الــوظ�في وعــدد ســنوات الخبــرة  و                المؤهــل المهنــي،   و                   المؤهــل األكــاد�مي،  و   ،              التخصــص العلمــي  و               تحدیــد الجــنس،    مــن

            (آل�ــة تخطــ��                  والمتغیــر التــا�ع                         (أثــر التجــارة اإللكترون�ــة)                   المتغیــر المستقـــل       أ�عــاد               ) فقــرة، تقیـــس  28        و�تضــمن (   ،      الثــاني      الجــزء   و 
                                                                          ٕ        )، و�تضمن األ�عاد التال�ة: مرحلة قبول مهمـة التـدقی�، وتخطـ�� عمل�ـة التـدقی�، وٕاجـراءات                              وتوثی� عمل�ة التدقی� في األردن

                                               ٕ                                                             اخت�ـــارات الرقا�ـــة واالخت�ـــارات األساســـ�ة للعمل�ـــات، وٕاجـــراءات التـــدقی� التحلیل�ـــة واالخت�ـــارات التفصـــیل�ة لألرصـــدة والعـــرض 
           المسـتجیبین         إجا�ـات                             ث مق�اس ل��ـرت الخماسـي لمعرفـة              واستخدم ال�اح   .         ٕ                                    واإلفصاح وٕاجراءات توثی� عمل�ة التدقی� �ش�ل عام

           ، وقـد حـددت   هـم ئ   آرا                                                                                             لفقرات االست�انة، حیث �عتبر مق�اس ل��رت من أكثر المقای�س المستخدمة لق�اس اتجاهات المسـتجیبین و 
    ). 2                   �ما في الجدول رقم (       جا�ات        درجات اإل

  )2جدول رقم (
  مق�اس درجة األهم�ة والوزن النسبي

  غیر مواف� �شدة  غیر مواف�  محاید  مواف�  �شدةمواف�   األهم�ة
  1  2  3  4  5  الدرجة
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   :         صدق األداة

   تـم                   لمحتـو� االسـت�انة،  (Logical Validity)                  ، والصـدق المنطقـي(Face Validity)                        للتحقـ� مـن الصـدق الظـاهر� 
ــــى  ـــت�انة عل ــین فــــي         مح�مــــین      خمســــة                 عــــرض االسـ ـــث العلمــــي، ومتخصصــ ـــة ال�حـ ــــا                                                      مــــن أســــاتذة المحاســــ�ة ومنهج�ـ           تكنولوج�

                                                                   للتحقــ� مــن مــد� صــدق فقــرات االســت�انة، وفــي ضــوء مالحظــات المح�مــین المختصــین    ،          فــي المیــدان        ومــدققین    ،         المعلومــات
               الفقـرات لموضـوع        مالءمـة                                                                                       ومقترحاتهم، تم تعدیل الص�اغة اللغو�ة ل�عض الفقرات، وحـذف عـدد مـن الفقـرات لتكرارهـا أو عـدم 

ٕ                                                                              ٕاضافة فقرات أخر� مع دمج الفقرات المتشابهة مع �عضها، مما یجعل أداة الدراسة ذات                                       المحاور التي تتناولها أداة الدراسة، و 
           عـن ذلـك فقـد    ً الً                                                حقـ� التـوازن بـین مضـامین االسـت�انة فـي فقراتهـا، وفضـ  و�  ؛                                           صالح�ة عال�ة للتطبی� على أفـراد عینـة الدراسـة

             درجـــة اســـتجا�ة             التعـــرف علـــى                     مـــن أفـــراد العینـــة �غـــرض          م�حـــوثین  )  4        قوامهـــا (   ة                                 جـــر� عـــرض االســـت�انة علـــى عینـــة اخت�ار�ـــ
                        ّ                                                 الم�حوثین لالست�انة، وعّبروا عن رغبتهم في التفاعل معها مما أكد صدق األداة.

                                   صدق االتساق البنائي ألقسام الدراسة:

                                               الدراسـة مـع المعـدل الكلـي لفقـرات االسـت�انة، والـذ�        أقسـام                                    ) معامالت االرت�ا� بـین معـدل �ـل قسـم مـن  3           یبین جدول (
        حیــث إن   )، �   ≥    0.05                                                                                      یبــین أن معــامالت االرت�ــا� بــین �ــل قســم والدرجــة الكل�ــة لفقــرات االســت�انة دالــة عنــد مســتو� داللــة (

                                                      )، و�ذلك تعتبر فقرات االست�انة صادقة لما وضعت لق�اسه.�   =    0.00    من (    أقل                            الق�مة االحتمال�ة لكل فقرة

  )3رقم ( جدول
  معامالت ارت�ا� سبیرمان بین �ل قسم والدرجة الكل�ة لفقرات االست�انة

عدد   عنوان المحور  المحور
  الفقرات

معامل 
  االرت�ا�

مستو� 
  الداللة

  0,000  0,64 8  مرحلة قبول مهمة التدقی�  األول
  0,000  0,44  5  مرحلة تخط�� عمل�ة التدقی�  الثاني
  0,000  0,72 5  واالخت�ارات األساس�ة للعمل�اتاالخت�ارات الرقاب�ة   الثالث
  0,000  0,79 5  إجراءات التدقی� التحلیل�ة واالخت�ارات التفصیل�ة لألرصدة والعرض واإلفصاح  الرا�ع

  0,000  0,71 5  توثی� عمل�ة التدقی�  الخامس
  )α≥0,05( االرتباط ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة

   :          ث�ات األداة

        ، ولغــرض ً ً       ) مــدققا84                                  تطب�قهــا علــى عینــة الدراســة ال�الغــة (         وجاهز�ــة                              التأكــد مــن صــالح�ة أداة الدراســة          �عـد أن تــم 
ـــداخلي لفقـــرات االســـت�انة الخاصـــة �متغیـــرات الدراســـة،  ـــات        اســـتخدم                                                                  التحقـــ� مـــن االتســـاق ال                          لهـــذا الغـــرض معامـــل الث�

        إجا�ات                               �ستخدم الخت�ار مد� درجة مصداق�ة   s’ Cronbach Alpha                       اخت�ار (�رون�اخ ألفا)        حیث إن                (�رون�اخ ألفا). 
   عـن                                                                      و�فسـر معامـل (�رون�ـاخ ألفـا) علـى أنـه عامـل االرت�ـا� بـین ردود المسـتجیبین   ،        االست�انة         عن أسئلة               عینة الدراسة

                                        ) و�التالي إذا �ان معامل (�رون�اخ ألفا)  1-                                                              االست�انة الموجهة لهم و�تراوح معامل (�رون�اخ ألفا) ما بین (صفر      أسئلة 
    ).Sekaran  ،     2003                                     االعتماد عل�ة لتفسیر وتعم�م النتائج. (                                         ) فأكثر تكون مصداق�ة المق�اس جیدة و�م�ن  6، 0 (
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  :                 المعالجة اإلحصائ�ة

                                         االسـتعانة بـ�عض المؤشـرات واألسـالیب اإلحصـائ�ة    ت  تمـ          الدراسة،                                              �عد االنتهاء من عمل�ة جمع الب�انات حول متغیرات 
   ،  (Statistical Package for Social Sciences – SPSS)                                          فـي برنـامج الحـزم اإلحصـائ�ة للعلـوم االجتماع�ـة          متـوافرة  ال

  ،  )Skewness                        )، اخت�ـار معامـل االلتـواء(Descriptive Statistic Measures (                     مق�ـاس اإلحصـاء الوصـفي     مثـل
                              عـن أسـئلة الدراسـة واخت�ـار صـحة      جا�ـة  اإل    إلـى           تم التوصـل   لیـ   ، )T-Test (        اخت�ـار  ،                           تحلیل االنحدار الخطـي ال�سـ��

                                                                معالجة الب�انات التي تم الحصول علیها من خالل الدراسة المیدان�ة.  و            فرض�اتها،

   :  ئي   حصا          التحلیل اإل

          أن غالب�ـة    ل          ظهـر الجـدو  أ  و         فئتـین،     إلـى                تـم توز�ـع الجـنس     حیث   ،                             المتعلقة �الجنس لعینة الدراسة                 ) نتائج الدراسة 4            الجدول رقم (      یبین
 ُ                                 وُ�عــز� ذلــك إلــى أن طب�عــة عمــل المــدق�   ،  ) %87             بلغــت النســ�ة (    إذ   ،            هــم مــن الــذ�ور        ســت�انة  اال         عــن أســئلة                          عینــة الدراســة التــي أجابــت

                   وساعات عمل طو�لة.   ا             ً �ما تتطلب جهدً    ،                                                                                الخارجي میدان�ة وتحتاج إلى التنقل المستمر بین م�تب التدقی� والشر�ات موضع التدقی�

  )4رقم ( جدول
  غراف�ة ألفراد مجتمع الدراسةو الخصائص الد�م

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئة  المتغیر

 87%  73     ذ�ر   الجنس
 13%  11     انثى

  
  

 التخصص العلمي

 0%  0      دبلوم
 63%  53          ��الور�وس

 29%  24        ماجستیر
 8%  7        د�توراه

  المؤهل األكاد�مي
 77.3%  65    ة     محاس�

 1.2%  1       أعمال    ة    دار  إ
 7.2%  6                    علوم مال�ة ومصرف�ة 

 14.3%  12      أخر� 

   الوظ�فيالمنصب 
 7%  6  مدیر م�تب التدقی�
 9.5%  8 مدیر دائرة التدقی�

 59.5%  50 حسا�ات رئ�س مدق� 
 24%  20 مساعد حسا�ات مدق�

  
  عدد سنوات الخبرة 

 27.4%  23 سنوات 5قل من أ
 38.2%  32 واتسن 10قل من أ - 5من 
 26.1%  22 ةسن 15أقل من  – 10من 
 8.3%  7  سنة فأكثر 15

  
  الشهادة المهن�ة

JCPA 57  %68 
CPA 7  %8 

 24%  20 ر� ــأخ

         التخصصـات          تـم توز�ـع     نـه أ  )  4            الجدول رقـم (    بین     فقد   ،                     العلمي لعینة الدراسة         �التخصص                       نتائج الدراسة المتعلقة                 أما ف�ما یتعل� ب
  )  %63                    حیــث بلغــت أعلــى نســ�ة (   ،                              لهــا عالقــة م�اشــرة �موضــوع الدراســة   ت   �انــ                    غالب�ــة عینــة الدراســة       إذ إن        فئــات،       أر�عــة     إلــى         العلم�ــة

   .    جا�ة              القادرة على اإل   ة        التعل�م�      الفئة      ون    مثل �  و    ،                                            وهذا �عني أن عینة الدراسة �حملون مؤهالت علم�ة   ، س           ال��الور�و            لحملة درجة 
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      أر�ــع     إلــى          األكــاد�مي                    وقــد تــم توز�ــع المؤهــل    ،             لعینــة الدراســة          األكــاد�مي                                 ) نتــائج الدراســة المتعلقــة �المؤهــل  4            الجــدول رقــم (      یبــین    �مــا 
        ) لتخصــص  %  3. 7 7                    حیـث بلغـت أعلـى نسـ�ة (   ،                                                                    حیـث بـین الجـدول أن غالب�ـة عینــة الدراسـة لهـا عالقـة م�اشـرة �موضـوع الدراســة   ،    فئـات

                                �ــذلك اإللمـام �المعــاییر المحاســب�ة    ؛      ســت�انة  اال  ة        عــن أسـئل      جا�ــة                                                          هــذا �عنـي أن عینــة الدراســة لـدیها الخلف�ــة العلم�ــة المناسـ�ة لإل  و    ،        المحاسـ�ة
   .             مؤهل المحاس�ة                                        من شرو� مزاولة المهنة تفضیل من �حملون    ا            ً نه �عتبر شرطً  أ    �ما    ؛                               الدول�ة ومعاییر التدقی� الدول�ة

      لعینـة         سـت�انة  اال         عـن أسـئلة         المجیـب                    الوظ�في الذ� �شغله                                 ) نتائج الدراسة المتعلقة �المنصب  4            الجدول رقم (           ف�ما اظهر
         الحسا�ات    و    مدقق       هم من        ست�انة  اال         عن أسئلة     ن   و       المجیب     �ان    حیث            خمس فئات،     إلى         الوظ�في       المنصب       توز�ع        وقد تم    ،       الدراسة

   .           على التوالي   ) %  24 (   ، ) %59.5     نسب (  ال         حیث بلغت    ،  ن   و        المساعد         الحسا�ات    و             ثم یلیهم مدقق   ،      رئ�سین  ال

                   تــم توز�ـع عـدد ســنوات    قـد   و                 لعینـة الدراسـة،                               اسـة المتعلقــة �عـدد سـنوات الخبــرة            نتـائج الدر     إلـى   )  4            الجـدول رقــم (          �مـا أشـار
                        لدیها خبرة جیدة فـي مجـال         ست�انة  اال         عن أسئلة                                           الجدول أن غالب�ة عینة الدراسة التي أجابت     ظهر أ    إذ       فئات،      أر�ع     إلى        الخبرة

        ) بنســ�ة      ســنوات   5      قــل مــن  أ              وتلیهــا الفئــة (        ســنوات)    10      قــل مــن  أ- 5   مــن        للفئــة (   ) %38.2                             التــدقی�، حیــث بلغــت أعلــى نســ�ة (
   . ) %    26.1 (        ) بنس�ة  ة  سن    15   من     أقل   –    10     (من               ثم تلیها الفئة    ) 27.4% (

              تـــم توز�ـــع حملـــة      وقــد   ،                     المهن�ــة لعینـــة الدراســـة    ات                     المتعلقــة �حملـــة الشـــهاد                ) نتـــائج الدراســـة  4            الجـــدول رقــم (     ظهـــر أ  ا     ً أخیــرً 
    حیـث    ،                                                  غالب�ـة عینـة الدراسـة لهـا عالقـة م�اشـرة �موضـوع الدراسـة                  حیـث بـین الجـدول أن    ،        خمـس فئـات     إلـى        المهن�ـة     ات      الشهاد

   عــن       جا�ــة                                                          هــذا �عنــي أن عینــة الدراســة لــدیها الخلف�ــة العلم�ــة المناســ�ة لإل  و    ،JCPA              ) لحملــة شــهادة  %68                بلغــت أعلــى نســ�ة (
                   ات المخصصــة لمزاولــة                                                     مــن جمع�ــة المحاســبین القــانونیین �عــد أن اجتــازوا االمتحانــ   ا             ً هــا مجــازة رســم�ً  ن أ    �مــا    ،      ســت�انة  اال      أســئلة 

      بـل هـم    ،           شهادة مهن�ة   أ�                       �معنى أنهم ال �حملون    ، ) %  (24                                                             المهنة، وأما �النس�ة إلى فئة أخر� فقد �انت نس�ة عینة الدراسة 
      �ــأمور    م                        ت تتعلــ� �ــأمور المحاســ�ة أ         ســواء أكانــ                                                                    فقــ� ع�ــارة عــن محاســبین متــدر�ین فــي م�اتــب التــدقی� ولــدیهم الخبــرة الكاف�ــة 

   .                                ) من الذین �شغلون المنصب الوظ�في %24                                                     التدقی� وهذا ما تؤ�ده نس�ة المدققین المساعدین بنس�ة (

   :                        اإلحصائي واخت�ار الفرض�ات               نتائج التحلیل

   :       الدراسة         عن أسئلة       جا�ة                    النتائج المتعلقة �اإل  - ً الً    أو 
   :    األول              سؤال الدراسة   ن ع      جا�ة                    النتائج المتعلقة �اإل

                                             �ة على قبول مهمة التدقی� لد� المدق� الخارجي؟      لكترون                  الستخدام التجارة اإل    أثر          هل یوجد

       �ــة علــى       لكترون                  اســتخدام التجــارة اإل    أثــر         لفقــرات                                 إلــى ارتفــاع المتوســ� الحســابي العــام    ) 5 (                                   تشـیر النتــائج المبینــة فــي الجــدول رقــم 
                        یتضــح میــل جم�ــع المتوســطات     �مــا    ، )    0.55 (       مع�ــار�         انحراف �ــ   )     4.155 (           ، حیــث بلــغ                                    قبــول مهمــة التــدقی� لــد� المــدق� الخــارجي

        مـن وجهـة    ،           نحـو االرتفـاع                                            �ة على قبـول مهمـة التـدقی� لـد� المـدق� الخـارجي       لكترون                  استخدام التجارة اإل    أثر                         الحساب�ة الخاصة �فقرات
       المــدق�       "�قــوم                                  )، وجــاءت الفقــرة التــي تــنص علــى أن    4.48  –      3.81                              حیــث تراوحــت هــذه المتوســطات بـین (  ،                       نظـر أفــراد عینــة الدراســة

     تهم ا    تمامـ                                                      فـي المرت�ـة األولـى فـي سـلم أولو�ـات أفـراد عینـة الدراسـة واه   ،                                                    �الحصول على درجة معقولة من الفهم لطب�عة عمل الشر�ة "
                                               "�قــوم المــدق� �مراجعــة العالقــة مــع العمــالء الحــالیین                 ف�مــا حصــلت فقــرة  ،  )    0.67            مع�ــار� بلــغ (        انحــراف    ) و     4.48              �متوســ� حســابي (

           مع�ــار� بلــغ         انحــراف    ) و     3.81                 هم �متوســ� حســابي (        اهتمامــات                                    فــي ســلم أولو�ــات أفــراد عینــة الدراســة و         األخیــرة    �ــة         علــى المرت   ، "        �اســتمرار
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   ا    ً واضـحً    ا    ً تصـورً                                          وتشیر هذه النتائج إلـى امـتالك أفـراد العینـة   ،               المع�ار� العام       نحراف                                        ) �المقارنة مع المتوس� الحسابي العام واال    0.85 (
                                              �ة على قبول مهمة التدقی� لد� المدق� الخارجي.      لكترون       جارة اإل           استخدام الت    أثر                       حول �ل فقرة من فقرات

  )5جدول رقم (
  ثر استخدام التجارة اإللكترون�ة على قبول مهمة التدقی� لد� المدق� الخارجي)أنتائج تحلیل فقرات (

المتوس�   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
مستو�   Tق�مة   المع�ار� 

مستو�   الترتیب الداللة
  الموافقة

ــــة مــــن الفهــــم   1 ــــى درجــــة معقول                                              �قــــوم المــــدق� �الحصــــول عل
 مرتفع  1  0.000  18.46  0.67  4.48   .                 لطب�عة عمل الشر�ة

                                                �قــوم المــدق� بجمــع معلومــات مناســ�ة عــن صــناعة العمیــل   2
 مرتفع  3  0.000  16.88  0.51  4.25   .                            وتخصصه في النشا� الذ� �مارسه

ــــوم المــــدق� بجمــــع معلومــــات عــــن الخصــــائص الممیــــزة   3                                             �ق
 مرتفع  4  0.000  12.91  0.76  4.19   .        المماثلة        األخر�   ت  آ                              للمنشأة لتسهیل المقارنة �المنش

 مرتفع  6  0.000  10.03  0.91  4.05   .                                                        �قوم المدق� بتقی�م العمیل المحتمل قبل الموافقة على قبوله  4
 مرتفع  8  0.000  9.05  0.85  3.81   .                                                      �قوم المدق� �مراجعة العالقة مع العمالء الحالیین �استمرار  5

      تجعلــه         متــأخرة      تــدقی�        أتعــاب                   المــدق� مــن عــدم وجــود        یتأكــد  6
 مرتفع  5  0.000  9.22  0.88  4.11   .                                       �متنع عن االستمرار مع العمیل لفترة جدیدة

ـــــد احت�اجـــــات العمـــــل وتوز�ـــــع المهـــــام   7                                                 �قـــــوم المـــــدق� بتحدی
 مرتفع  2  0.000  19.44  0.57  4.39   .                               المختلفة على المدققین المساعدین

                                فر المــؤهالت والقــدرات الكاف�ــة لــد�  ا      مــن تــو          �التأكــد            �قــوم المــدق�   8
  مرتفع  7  0.000  9.00  0.94  3.96   .                                                     فر�� العمل مما �م�نهم من الق�ام �المهمة �الش�ل الصح�ح

  مرتفع  -   0.000  16.35  0.55  4.155  جم�ع الفقرات
  2تساوي  68) ودرجة حریة α≥ 0.05الجدولیة عند مستوى داللة ( Tقیمة 

   :      الثاني              سؤال الدراسة    عن      جا�ة                    النتائج المتعلقة �اإل
          الخارجي؟                                      �ة على تخط�� عمل�ة التدقی� لد� المدق�       لكترون                  الستخدام التجارة اإل    أثر          هل یوجد

  )6جدول رقم (
  ثر استخدام التجارة اإللكترون�ة على تخط�� عمل�ة التدقی� لد� المدق� الخارجي)أنتائج تحلیل فقرات (

المتوس�   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
مستو�   Tق�مة   المع�ار� 

مستو�   الترتیب الداللة
  الموافقة

                                                          یــتم تقیــ�م األدلــة التــي حصــل علیهــا المــدق� للتقلیــل مــن احتمال�ــة   1
 مرتفع  2  0.000  10.96  0.85  4.21   .                                         الخروج بنتائج غیر مناس�ة من عمل�ة التدقی�

                             للماد�ــة وتقــدیر مخــاطر التــدقی�                                     ق�ــام المــدق� بتحدیــد المســتو�ات األول�ــة   2
 مرتفع  3  0.000  12.53  0.68  4.18                           التي قد یتعرض لها المدق�.

 مرتفع  1  0.000  15.45  0.79  4.33                                                          �عمل المدق� على دراسة وفهم نظام الرقا�ة الداخل�ة للعمیل.  3

ــــة لمواجهــــة التطــــورات   4                                                      �عمــــل المــــدق� علــــى تقیــــ�م مخــــاطر الرقا�
 مرتفع  4  0.000  9.69  0.94  4.03   .          اإللكترون�ة                    التكنولوج�ة للتجارة 

 مرتفع  5  0.000  8.98  0.83  3.81                                                                �عمل المدق� على توض�ح التوقیت المناسب للق�ام بإجراءات التدقی�.  5
  مرتفع  -   0.000  19.23  0.51  4.11  جم�ع الفقرات

  2تساوي  68) ودرجة حریة α≥ 0.05الجدولیة عند مستوى داللة ( Tقیمة 
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             �ــة علــى تخطــ��       لكترون                  اســتخدام التجــارة اإل    أثــر         لفقــرات                                 إلــى ارتفــاع المتوســ� الحســابي العــام    ) 6 (     جــدول    فــي              تشــیر النتــائج 
                                 �تضـح میـل جم�ـع المتوسـطات الحســاب�ة   و    ، )    0.51 (         مع�ـار�         انحراف �ـ  )     4.11 (           ، حیـث بلـغ                                عمل�ـة التـدقی� لـد� المـدق� الخـارجي

                     تراوحـــت المتوســـطات بـــین  ف        یجاب�ـــة،  إ                                  عینـــة الدراســـة فـــي جم�ـــع الفقـــرات �انـــت       آراء        حیـــث إن  ،                  فقرات نحـــو االرتفـــاع  ال        الخاصـــة �ـــ
ــة الداخل�ــة للعمیـــل      فقــرة "         )، وجــاءت     4.33  –    3.81 (                         فــي المرت�ــة األولـــى فــي ســـلم    ، "                                                       �عمـــل المــدق� علــى دراســـة وفهــم نظـــام الرقا�

                               "�عمل المدق� علـى توضـ�ح التوقیـت               �ما حصلت فقرة  ف   ، )    0.79        مع�ار� (        انحراف    ) و     4.33                   عینة �متوس� حسابي (  ال              أولو�ات أفراد 
       مع�ـار�         انحـراف    ) و     3.81                   عینة �متوسـ� حسـابي (  ال                     في سلم أولو�ات أفراد         األخیرة             على المرت�ة   ،                                المناسب للق�ام بإجراءات التدقی�"

   ا    ً واضـحً    ا   ً صـورً  ت                  متالك أفراد العینة  ال                  وتشیر هذه النتائج    ،              المع�ار� العام       نحراف                                        ) �المقارنة مع المتوس� الحسابي العام واال    0.83 (
                                                �ة على تخط�� عمل�ة التدقی� لد� المدق� الخارجي.      لكترون                  استخدام التجارة اإل    أثر                       حول �ل فقرة من فقرات

   :      الثالث              سؤال الدراسة    عن      جا�ة                    النتائج المتعلقة �اإل

                 المدق� الخارجي؟                                                       �ة على إجراء االخت�ارات الرقاب�ة واالخت�ارات األساس�ة لد�       لكترون          التجارة اإل         الستخدام    أثر          هل یوجد

  )7جدول رقم (
  نتائج تحلیل فقرات (أثر استخدام التجارة اإللكترون�ة على إجراء االخت�ارات الرقاب�ة واالخت�ارات األساس�ة لد� المدق� الخارجي)

المتوس�   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المع�ار� 

ق�مة 
T  

مستو� 
مستو�   الترتیب الداللة

  الموافقة

                                 �ـــالتحق� مـــن مـــد� مناســـ�ة تصـــم�م نظـــام              �قـــوم المـــدق�  1
 مرتفع  3  0.000  9.48  0.91  4.04   .                الرقا�ة الداخل�ة

 مرتفع  4  0.000  11.42  0.73  4.00                                                            �قوم المدق� �التحق� من فاعل�ة تشغیل نظام الرقا�ة الداخل�ة.  2

ـــــائ� والتقـــــار�ر ومالحظـــــة األنشـــــطة وٕاعـــــادة   3                                      ٕ      فحـــــص الوث
 مرتفع  2  0.000  11.56  0.79  4.09   .                   التشغیل ل�عض األنشطة

 مرتفع  5  0.000  6.17  0.99  3.74                                                       ق�ام المدق� �االستفسارات من الموظفین حول نظام الرقا�ة.  4

                                            التحقـــــ� مـــــن مـــــد� وجـــــود تحر�فـــــات فـــــي القـــــ�م النقد�ـــــة   5
 مرتفع  1  0.000  12.73  0.77  4.17   .                للعمل�ات المال�ة

  مرتفع  -   0.000  14.00  0.60  4.01  جم�ع الفقرات
  2تساوي  68) ودرجة حریة α≥ 0.05الجدولیة عند مستوى داللة ( Tقیمة 

   �ـة       لكترون                  اسـتخدام التجـارة اإل    أثـر         لفقـرات                                 إلـى ارتفـاع المتوسـ� الحسـابي العـام    ) 7 (                                   تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم 
   ، )    0.60 (         مع�ـار�         انحراف �ـ  )     4.01 (           ، حیـث بلـغ                                                                  على إجراء االخت�ـارات الرقاب�ـة واالخت�ـارات األساسـ�ة لـد� المـدق� الخـارجي

      آراء        حیـث إن  ،                               من وجهة نظـر أفـراد عینـة الدراسـة   ،                 فقرات نحو االرتفاع  ال                                         �تضح میل جم�ع المتوسطات الحساب�ة الخاصة �  و 
                     )، وجــاءت الفقــرة التــي     4.17  –    3.74                              حیــث تراوحــت هــذه المتوســطات بــین (  ،        إیجاب�ــة                                  عینــة الدراســة فــي جم�ــع الفقــرات �انــت 

                                      فـي المرت�ـة األولـى فـي سـلم أولو�ـات أفـراد    ، "                                                  مد� وجود تحر�فات فـي القـ�م النقد�ـة للعمل�ـات المال�ـة          التحق� من  "   :       تنص على
ـــابي (    هم        اهتمامــــات               عینــــة الدراســــة و              ق�ــــام المــــدق�    "              �مــــا حصــــلت فقــــرة  ف   ، )    0.77            مع�ــــار� بلــــغ (        انحــــراف    ) و     4.17              �متوســــ� حسـ

   هم         اهتمامـــات                                    فـــي ســـلم أولو�ـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة و         األخیـــرة             علـــى المرت�ـــة   ،                             مـــن المـــوظفین حـــول نظـــام الرقا�ـــة"             �االستفســارات
   ،              المع�ــار� العــام       نحــراف                                        ) �المقارنــة مــع المتوســ� الحســابي العــام واال    0.99            مع�ــار� بلــغ (        انحــراف    ) و     3.74              �متوســ� حســابي (

       �ـة علــى     ترون  لك                  اسـتخدام التجــارة اإل    أثــر                       حــول �ـل فقــرة مـن فقـرات   ا    ً واضـحً    ا    ً تصــورً                                          وتشـیر هـذه النتــائج إلـى امــتالك أفـراد العینـة 
                                                                 إجراء االخت�ارات الرقاب�ة واالخت�ارات األساس�ة لد� المدق� الخارجي.
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   :      الرا�ع              سؤال الدراسة    عن      جا�ة                    النتائج المتعلقة �اإل

                                                                    �ـة علـى إجـراءات التـدقی� التحلیل�ـة واالخت�ـارات التفصـیل�ة لألرصـدة والعـرض       لكترون                  الستخدام التجـارة اإل    أثر          هل یوجد
          الخارجي؟                   واإلفصاح لد� المدق� 

   �ـة       لكترون                  اسـتخدام التجـارة اإل    أثـر         لفقـرات                                 إلـى ارتفـاع المتوسـ� الحسـابي العـام    ) 8 (                                   تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم 
           ، حیـــث بلـــغ                                                                                           علـــى إجـــراءات التـــدقی� التحلیل�ـــة واالخت�ـــارات التفصـــیل�ة لألرصـــدة والعـــرض واإلفصـــاح لـــد� المـــدق� الخـــارجي

   مــن                     �انــت بدرجــة متوســطة،      فقرات   ال                                جم�ــع المتوســطات الحســاب�ة الخاصــة �ــ    أن     �تضــح   و   .  )    0.83 (         مع�ــار�         انحراف �ــ  )     3.53 (
                         حیـث تراوحـت هـذه المتوسـطات   ،        إیجاب�ـة                                  عینـة الدراسـة فـي جم�ـع الفقـرات �انـت       آراء   ن أ    �ما   ،                            وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

           فـي المرت�ـة    ، "               العرض واإلفصـاح                            �قوم المدق� �اخت�ارات خاصـة �ـ   "                                 )، وجاءت الفقرة التي تنص على أن    4.05  –    3.17     بین (
    �مـــا  ف   ، )    0.87            مع�ـــار� بلـــغ (        انحـــراف    ) و     4.05              �متوســـ� حســـابي (    هم        اهتمامـــات                                          األولـــى فـــي ســـلم أولو�ـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة و 

                             ومقارنتهــا مــع المعلومــات األخــر�          المنشــأة                                                            " �قــوم المــدق� �مقارنــة االخت�ــارات التحلیل�ــة الموجــودة فــي ســجالت          حصــلت فقــرة 
                هم �متوســـ� حســـابي         اهتمامـــات                                    فـــي ســـلم أولو�ـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة و         األخیـــرة             علـــى المرت�ـــة   ،                         المتعلقـــة �األرصـــدة واإلفصـــاح"

                  وتشـیر هـذه النتـائج    ،              المع�ـار� العـام       نحـراف                                        ) �المقارنة مـع المتوسـ� الحسـابي العـام واال    1.14            مع�ار� بلغ (        انحراف    ) و     3.17 (
                       �ــة علــى إجــراءات التــدقی�       لكترون                  اســتخدام التجــارة اإل    أثــر                       حــول �ــل فقــرة مــن فقــرات   ا    ً واضــحً    ا    ً تصــورً                   مــتالك أفــراد العینــة      إلــى ا

                                                                          التحلیل�ة واالخت�ارات التفصیل�ة لألرصدة والعرض واإلفصاح لد� المدق� الخارجي.

  )8جدول رقم (
  إجراءات التدقی� التحلیل�ةة على ثر استخدام التجارة اإللكترون�أنتائج تحلیل فقرات (

  واالخت�ارات التفصیل�ة لألرصدة والعرض واإلفصاح لد� المدق� الخارجي)

المتوس�   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المع�ار� 

ق�مة 
T  

مستو� 
مستو�   الترتیب الداللة

  الموافقة
 مرتفع  4  0.000  2.13  1.28  3.28   .                                             �قوم المدق� بإجراء االخت�ارات التفصیل�ة لألرصدة  1

2  
                                                         �قــوم المــدق� �مقارنــة االخت�ــارات التحلیل�ــة الموجــودة فــي ســجالت 
ــــة �األرصــــدة                                                        المنشــــأة ومقارنتهــــا مــــع المعلومــــات األخــــر� المتعلق

   .       واإلفصاح
 مرتفع  5  0.000  1.22  1.14  3.17

                                                           �ســتط�ع المــدق� معرفــة مــا إذا �انــت األرقــام الظــاهرة فــي الب�انــات   3
 مرتفع  2  0.000  4.09  1.07  3.71       أم ال.                 المال�ة ذات داللة 

 مرتفع  1  0.000  9.22  0.87  4.05   .                                         �قوم المدق� �اخت�ارات خاصة �العرض واإلفصاح  4

                                          االعتمــــاد علــــى إدارة الشــــر�ة بــــإجراء االخت�ــــارات  �              �قــــوم المــــدق� و   5
 مرتفع  3  0.000  3.06  1.04  3.43   .                                                 التحلیل�ة لفحص المعلومات الموجودة في سجالت المنشأة

  مرتفع  -   0.000  5.33  0.83  3.53  الفقراتجم�ع 
  2تساوي  68) ودرجة حریة α≥ 0.05الجدولیة عند مستوى داللة ( Tقیمة 

   :      الخامس              سؤال الدراسة    عن      جا�ة                    النتائج المتعلقة �اإل

                                                �ة على توثی� عمل�ة التدقی� لد� المدق� الخارجي؟      لكترون                  الستخدام التجارة اإل    أثر          هل یوجد

                           �ـة علـى توثیـ� عمل�ـة التـدقی�       لكترون                  استخدام التجارة اإل    أثر         لفقرات                                 إلى ارتفاع المتوس� الحسابي العام    ) 9 (                تشیر نتائج جدول 
      فقرات   ال                                         �تضــح میــل جم�ــع المتوســطات الحســاب�ة الخاصــة �ــ  و   .  )    0.67 (         مع�ــار�         انحراف �ــ  )     3.80 (         حیــث بلــغ   ،                  لــد� المــدق� الخــارجي

                     تراوحـت هـذه المتوسـطات  ف  ،        إیجاب�ـة                          عینة فـي جم�ـع الفقـرات �انـت   ال      آراء    إن    حیث    ،                              من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة   ،           نحو االرتفاع
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     عینــة   ال                                      فــي المرت�ــة األولــى فــي ســلم أولو�ــات أفــراد    ، "                                     یراعــي المــدق� منهج�ــة التــدقی� المســتخدمة      فقــرة "         )، وجــاءت     4.13  –    3.58     بــین (
                                        مخـاطر التحر�فـات الماد�ـة التـي تـم تحدیـدها               "یراعـي المـدق�               �مـا حصـلت فقـرة  ف   ، )    0.90        مع�ـار� (        انحراف    ) و     4.13              �متوس� حسابي (

           مع�ـار� بلـغ         انحـراف    ) و     3.58                   عینـة �متوسـ� حسـابي (  ال                     فـي سـلم أولو�ـات أفـراد         األخیرة             على المرت�ة   ،                          في ش�ل ومحتو� أوراق العمل"
   ا    ً تصـــورً           اد العینـــة                                 وتشـــیر هـــذه النتـــائج إلـــى امـــتالك أفـــر    ،              المع�ـــار� العـــام       نحـــراف                                      �المقارنـــة مـــع المتوســـ� الحســـابي العـــام واال   ، )    0.81 (

                                                �ة على توثی� عمل�ة التدقی� لد� المدق� الخارجي.      لكترون                  استخدام التجارة اإل    أثر                       حول �ل فقرة من فقرات   ا    ً واضحً 

  )9جدول رقم (
  ثر استخدام التجارة اإللكترون�ة على توثی� عمل�ة التدقی� لد� المدق� الخارجي)أنتائج تحلیل فقرات (

المتوس�   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
مستو�   Tق�مة   المع�ار� 

مستو�   الترتیب الداللة
  الموافقة

                                                       األخذ �عین االعت�ار استشارة المدققین السـا�قین واالطـالع علـى   1
 مرتفع  2  0.000  8.35  0.87  3.81                                                     أوراق العمل الخاصة بهم �عد الحصول على موافقة العمیل

 مرتفع  3  0.000  7.14  0.90  3.79                        التدقی� في أوراق العمل                                      �قوم المدق� بتوثی� �ل ما یتعل� �عمل�ة   2

                                                        یراعي المدق� مخاطر التحر�فات الماد�ة التي تم تحدیدها فـي   3
 مرتفع  5  0.000  7.11  0.81  3.58   .                      ش�ل ومحتو� أوراق العمل

   ي                                                      یراعي المدق� أهم�ة أدلة التدقی� التي تم الحصـول علیهـا فـ  4
 مرتفع  4  0.000  6.14  0.89  3.68   .                      ش�ل ومحتو� أوراق العمل

 مرتفع  1  0.000  10.06  0.90  4.13   .                                     یراعي المدق� منهج�ة التدقی� المستخدمة  5
  مرتفع  -   0.000  9.05  0.67  3.80  جم�ع الفقرات

  2تساوي  68) ودرجة حریة α≥ 0.05الجدولیة عند مستوى داللة ( Tقیمة 

  )10جدول رقم (
  نتائج اخت�ار التوز�ع الطب�عي

مستو�   المحسو�ة Z ق�مة   عدد الفقرات  المحورعنوان   المحور
  الداللة

  0.206  1.066 8  مرحلة قبول مهمة التدقی�  األول
  0.185  1.090  5  مرحلة تخط�� عمل�ة التدقی�  الثاني
  0.104  1.216 5  االخت�ارات الرقاب�ة واالخت�ارات األساس�ة للعمل�ات  الثالث
  0.144  1.148 5  واالخت�ارات التفصیل�ة لألرصدة والعرض واإلفصاحإجراءات التدقی� التحلیل�ة   الرا�ع

  0.158  1.126 5  توثی� عمل�ة التدقی�  الخامس
  0.342  0.939  28  االست�انة ��ل

   .tailed -2)                      ، واالختبار ذو جانبین (=0.05) (        الداللة            ) عند مستوى     1.96               ) الجدولیة ھي (Z      قیمة (

   :                           نتائج اخت�ار فرض�ات الدراسة  - ا    ً ثان�ً 

   :     األولى               اخت�ار الفرض�ة 

H01ة على قبول مهمة التدقی� وما قبلها      لكترون          للتجارة اإل                ذو داللة إحصائ�ة     أثر           : ال یوجد�                                  .   

                          ف�مـــا بلغـــت ق�متهـــا الجدول�ـــة    ، )     13.90 (            المحســـو�ة هـــي   F           )، أن ق�مـــة   11                                      تبـــین النتـــائج التـــي یتضـــمنها الجـــدول رقـــم (
                                                                                                    الق�م التي تم التوصل إلیها في اخت�ار هذه الفرض�ة، یتبین أن الق�مة المحسو�ة أكبر من الق�مة الجدول�ة،             ، و�مقارنة )    2.51 (

        للتجــارة                  ذو داللــة إحصــائ�ة    أثــر       یوجــد                                                                           لــذلك فإنــه یــتم رفــض الفرضــ�ة العدم�ــة، وقبــول الفرضــ�ة البدیلــة التــي تــنص علــى أنــه "
                ؤ�ــده ق�مــة مســتو�  ت           )، وهــذا مــا �   ≥    0.05                        الخــارجي عنــد مســتو� داللــة (                                    �ــة علــى قبــول مهمــة التــدقی� لــد� المــدق�       لكترون  اإل
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  (R2)                                                     )، �ما �شیر الجدول إلـى أن الت�ـاین فـي المتغیـر المسـتقل �   ≥    0.05                         ) وهي أقل من مستو� داللة (�   =    0.00        الداللة (
                      ر قبول مهمة التدقی�. ی                 من الت�این في تأث   )     0.485 (               �فسر ما نسبته

  )11جدول رقم (
   (Multiple Regression)االنحدار الخطي المتعدد  تحلیلنتائج اخت�ار 

  لق�اس أثر التجارة اإللكترون�ة على قبول مهمة التدقی� لد� المدق� الخارجي

 القرار اإلحصائي مستو� الداللة Fق�مة  درجات الحر�ة مجموع المر�عات  مصدر الت�این  المتغیر المستقل

  التجارة اإللكترون�ة
  4  7.297  االنحدار

  رفض الفرض�ة العدم�ة  0.000  13.90
  64  9.543  الخطأ
  68  16.840  الكلي

  R2  0.485ق�مة 
  β  0.775ق�مة 

  2تساوي ) α≥0.05(الجدولیة عند مستوى داللة  Fقیمة 

   :       الثان�ة               اخت�ار الفرض�ة 

H02التدقی�                      �ة على التخط�� لعمل�ة       لكترون          للتجارة اإل                ذو داللة إحصائ�ة     أثر           : ال یوجد       .  

  )12جدول رقم (
   )Simple Regression(االنحدار الخطي ال�س��  تحلیلنتائج اخت�ار 

  لق�اس أثر التجارة اإللكترون�ة على التخط�� لعمل�ة التدقی�

مصدر   المتغیر المستقل
  الت�این

مجموع 
 المر�عات

درجات 
 الحر�ة

ق�مة 
F 

ق�مة 
T  

مستو� 
 القرار اإلحصائي الداللة

التجارة 
  اإللكترون�ة

  1  2.219  االنحدار

رفض الفرض�ة   0.023  2.33  5.44
  العدم�ة

  67  14.621  الخطأ
  68  16.840  الكلي

  R2  0.077ق�مة 
  β  0.252ق�مة 

  2) تساوي α≥ 0.05الجدولیة عند مستوى داللة ( Tقیمة 

                                ، و�مقارنة القـ�م التـي تـم التوصـل  ) 2 (                          ف�ما بلغت ق�متها الجدول�ة    ، )    2.33 (         المحسو�ة   T        أن ق�مة     )،  12            نتائج جدول (     تبین 
                                                                                       یتبین أن الق�مة المحسو�ة أكبر من الجدول�ة، لذلك یتم رفـض الفرضـ�ة العدم�ـة، وقبـول الفرضـ�ة    ،                           إلیها في اخت�ار هذه الفرض�ة

ــة التــي تــنص علــى " ــة        �ــة علــى       لكترون          للتجــارة اإل                 ذو داللــة إحصــائ�ة    أثــر       یوجــد                      البدیل                                       التخطــ�� لعمل�ــة التــدقی� عنــد مســتو� دالل
                �مــا �شــیر الجــدول     )،�   ≥    0.05                         ) وهــي أقــل مــن مســتو� داللــة (�   =     0.023                        ؤ�ــده ق�مــة مســتو� الداللــة ( ت           )، وهــذا مــا �   ≥    0.05 (

                         التخط�� لعمل�ة التدقی�.    على   ر  ی   تأث  ال              من الت�این في    )     0.252 (              �فسر ما نسبته   (β)                                  إلى أن الت�این في المتغیر المستقل 

   :       الثالثة             ت�ار الفرض�ة   اخ

H03ة على تنفیذ اخت�ارات الرقا�ة واالخت�ـارات األساسـ�ة للعمل�ـات       لكترون          للتجارة اإل                ذو داللة إحصائ�ة     أثر           : ال یوجد�                                                          
                  في عمل�ة التدقی�.

  ،  ) 2 (                          ف�مـــا بلغـــت ق�متهـــا الجدول�ـــة    ، )    8.69 (           المحســـو�ة هـــي  T        أن ق�مـــة     )،  13                                     تبـــین النتـــائج التـــي تضـــمنها الجـــدول رقـــم (
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                                                                                                                          و�مقارنة الق�م التي تم التوصل إلیها في اخت�ار هذه الفرض�ة یتبین أن الق�مة المحسو�ة أكبر من الق�مة الجدول�ـة، لـذلك فإنـه یـتم 
          علـى تنفیـذ    �ـة      لكترون          للتجارة اإل                 ذو داللة إحصائ�ة    أثر       یوجد                                                             رفض الفرض�ة العدم�ة، وقبول الفرض�ة البدیلة التي تنص على أنه "

                ؤ�ـده ق�مـة مسـتو�  ت   مـا         )، وهـذا �   ≥    0.05                              عمل�ة التدقی� عند مستو� داللة (                                 ة واالخت�ارات األساس�ة للعمل�ات في                اخت�ارات الرقا�
  (β)                                                  �مــا �شــیر الجــدول إلــى أن الت�ــاین فــي المتغیــر المســتقل     )،�   ≥    0.05                         ) وهــي أقــل مــن مســتو� داللــة (�   =     0.039        الداللــة (

                                                                اخت�ارات الرقا�ة واالخت�ارات األساس�ة للعمل�ات في عمل�ة التدقی�.        ر تنفیذ  ی                 من الت�این في تأث   )     0.598 (              �فسر ما نسبته 

  )13جدول رقم (
لق�اس أثر التجارة اإللكترون�ة على تنفیذ  )Simple Regression(االنحدار الخطي ال�س��  تحلیلنتائج اخت�ار 

  اخت�ارات الرقا�ة واالخت�ارات األساس�ة للعمل�ات في عمل�ة التدقی�

مصدر   المستقلالمتغیر 
  الت�این

مجموع 
 المر�عات

درجات 
 الحر�ة

ق�مة 
F 

ق�مة 
T  

مستو� 
 القرار اإلحصائي الداللة

التجارة 
  اإللكترون�ة

  1  7.695  االنحدار

رفض الفرض�ة   0.039  8.69  48.46
  العدم�ة

  67  9.145  الخطأ
  68  16.840  الكلي

  R2  0.429ق�مة 
  β  0.598ق�مة 

  2) تساوي α≥ 0.05الجدولیة عند مستوى داللة ( Tقیمة 

   :       الرا�عة               اخت�ار الفرض�ة 

H04ــــة علــــى تنفیــــذ إجــــراءات المراجعــــة التحلیل�ــــة واالخت�ــــارات       لكترون          للتجــــارة اإل                ذو داللــــة إحصــــائ�ة     أثــــر           : ال یوجــــد�                                                   
                                    التفصیل�ة لألرصدة في عمل�ة التدقی�.

                                 توصــل إلیهــا فــي اخت�ــار هــذه الفرضــ�ة  ُ مُ                    ، و�مقارنــة القــ�م ال ) 2 (         الجدول�ــة   و    ، )    4.76 (         المحســو�ة   T        أن ق�مــة     )،  14          بــین جــدول ( ی
        للتجـارة                  ذو داللـة إحصـائ�ة    أثـر       یوجـد                                                                                        یتبین أن الق�مة المحسو�ة أكبر من الجدول�ة، لذلك یتم رفض الفرض�ة العدم�ة، وقبول البدیلـة "

   ≥    0.05                                                  التفصــیل�ة لألرصــدة فــي عمل�ــة التــدقی� عنــد مســتو� داللــة (                                                  �ــة علــى تنفیــذ إجــراءات المراجــع التحلیل�ــة واالخت�ــارات       لكترون  اإل
                             الجــدول أن الت�ــاین فــي المتغیــر       یوضــح    �مــا     )،�   ≥    0.05              ) وهــي أقــل مــن (�   =     0.048                        ؤ�ــده ق�مــة مســتو� الداللــة ( ت           )، وهــذا مــا �

   .                   ات التفصیل�ة لألرصدة         واالخت�ار                              ر إجراءات المراجعة التحلیل�ة  ی                 من الت�این في تأث   )     0.453 (              �فسر ما نسبته   (β)        المستقل 

  )14جدول رقم (
لق�اس أثر التجارة اإللكترون�ة على تنفیذ إجراءات المراجعة التحلیل�ة  ال�س��االنحدار الخطي  تحلیلنتائج اخت�ار 

  واالخت�ارات التفصیل�ة لألرصدة في عمل�ة التدقی�

مصدر   المتغیر المستقل
  الت�این

مجموع 
 المر�عات

درجات 
ق�مة  Fق�مة  الحر�ة

T  
مستو� 
 القرار اإلحصائي الداللة

التجارة 
  اإللكترون�ة

  1  3.589  االنحدار

رفض الفرض�ة   0.048  4.76  18.381
  العدم�ة

  67  13.251  الخطأ
  68  16.840  الكلي

  R2  0.284ق�مة 
  β  0.453ق�مة 

  2) تساوي α≥ 0.05الجدولیة عند مستوى داللة ( Tقیمة 
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   :       الخامسة               اخت�ار الفرض�ة 

H05ة على توثی� عمل�ة التدقی�.      لكترون          للتجارة اإل                ذو داللة إحصائ�ة     أثر           : ال یوجد�                             
           ، و�مقارنــة  ) 2 (                          ف�مــا بلغــت ق�متهــا الجدول�ــة    ، )     2.227 (            المحســو�ة هــي   T        أن ق�مــة     )،  15                                     تبــین النتــائج التــي تضــمنها الجــدول رقــم (

                                                                                    الفرض�ة یتبین أن الق�مة المحسـو�ة أكبـر مـن الق�مـة الجدول�ـة، لـذلك فإنـه یـتم رفـض الفرضـ�ة                                           الق�م التي تم التوصل إلیها في اخت�ار هذه
                               �ـة علـى توثیـ� عمل�ـة التـدقی� عنـد       لكترون          للتجـارة اإل                 ذو داللـة إحصـائ�ة    أثـر       یوجـد                                                 العدم�ة، وقبول الفرضـ�ة البدیلـة التـي تـنص علـى أنـه "

         �مــا �شــیر     )،�   ≥    0.05                         ) وهــي أقــل مــن مســتو� داللــة (�   =     0.029        الداللــة (                ؤ�ــده ق�مــة مســتو�  ت           )، وهــذا مــا �   ≥    0.05            مســتو� داللــة (
                       ر عمل�ة توثی� التدقی�. ی                 من الت�این في تأث   )     0.263 (              �فسر ما نسبته   (β)                                         الجدول إلى أن الت�این في المتغیر المستقل 

  )15جدول رقم (
  لق�اس أثر التجارة اإللكترون�ة على توثی� عمل�ة التدقی� االنحدار الخطي ال�س�� تحلیلنتائج اخت�ار 

مصدر   المتغیر المستقل
  الت�این

مجموع 
 المر�عات

درجات 
 الحر�ة

ق�مة 
F 

ق�مة 
T  

مستو� 
 القرار اإلحصائي الداللة

التجارة 
  اإللكترون�ة

  1  1.108  االنحدار

رفض الفرض�ة   0.029  2.227  4.60
  العدم�ة

  67  15.732  الخطأ
  68  16.840  الكلي

  R2  0.069ق�مة 
  β  0.263ق�مة 

  2) تساوي α≥ 0.05الجدولیة عند مستوى داللة ( Tقیمة 

   :       النتائج

ً      بناًء على                                     التي توصلت إلیها الدراسة �ما یلي:        المهمة                   �م�ن تلخ�ص النتائج   ،                                      تحلیل ب�انات الدراسة واخت�ار فرض�اتها   

                           ن فقرة ق�ام المدق� �الحصول  أ                         �ة على قبول مهمة التدقی�       لكترون                        المتعلقة �أثر التجارة اإل                             تبین من نتائج اخت�ار الفرض�ة  - 1
ــة مــن الفهــم لطب�عــة عمــل ــة ومعقول                                        المرت�ــة األولــى، وهــذا �فســر و�ســاعد المــدق�    فــي        ، جــاءت        المنشــأة                                            علــى درجــة عال�

                         معلومات مناس�ة تسـاعده فـي     جمع                         تعامالتها التجار�ة، �ذلك         من حیث         المنشأة                      وضع تصورات أول�ة حول   في         الخارجي 
  . ا       ً أم قد�مً    ا           ً العمیل جدیدً            سواء أكان                             اتخاذ قرار قبول مهمة التدقی� 

                           ن فقــرة ق�ــام المــدق� الخــارجي  أ                           �ــة علــى تخطــ�� عمل�ــة التــدقی�       لكترون                  اســتخدام التجــارة اإل    أثــر                                 أظهــرت النتــائج المتعلقــة �اخت�ــار -  2
              بـل علـى الع�ـس   ، ا       ً ارتجالً�ـ                      ً ن التخط�� ال تكـون عمـالً  أ                        المرت�ة األولى وهذا یؤ�د    في      جاءت    ،                                 بدراسة وفهم نظام الرقا�ة الداخل�ة

         و�التــالي    ،                                          ســاعده فــي االعتمــاد علــى نظــام الرقا�ــة الداخل�ــة ت                    عنا�ــة مهن�ــة معقولــة                              مل�ــة منظمــة تم�ــن المــدق� مــن بــذل     هــي ع ف
                                  �ة فال بد من قدرة واستعداد المدق�. ن      لكترو                                                                   تحدید نطاق االخت�ارات الجوهر�ة، وذلك �سبب �ثرة العمل�ات التجار�ة اإل

               المـدق� الخـارجي   ن  أ   ،                                        �ة على إجـراء االخت�ـارات الرقاب�ـة واألساسـ�ة      لكترون                                             أكدت النتائج المتعلقة �أثر استخدام التجارة اإل - 3
  –    دق�                                                                                                          �قوم �التحق� من مد� وجود تحر�فات في الق�م النقد�ة للعمل�ات المال�ة جاء �المرت�ة األولى، وهـذا یؤ�ـد قـدرة المـ

  ة  أ                                 المرت�طــة �المعــامالت التجار�ــة للمنشــ               جم�ــع المعــامالت      تــدقی�      علــى  –   �ــة       لكترون          للتجــارة اإل         المنشــأة            ظــل اســتخدام    فــي
          ات مال�ة.      انحراف            وتحدید وجود 

                                                                                                        جاءت �المرت�ة األولى فقرة ق�ام المدق� �الق�ام �اخت�ارات خاصة �العرض واإلفصاح والتي تهدف إلـى التحقـ� مـن مـد�  - 4
                                             تصم�م الرقا�ة الداخل�ة وفاعل�ة تشغیل النظام.       مناس�ة 
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                          �ـة �ســهل عمل�ـة توثیــ� عمل�ــة       لكترون                فــي ظـل التجــارة اإل       تســتخدم                                           ن ق�ــام المـدق� الخــارجي بوضـع منهج�ــة للتـدقی�  أ     تبـین  - 5
                                                                               التدقی� من حیث إعداد أو حف� أو ش�ل ومحتو� أوراق العمل الخاصة �المدق� الخارجي.

          �ما یلي:             هذه الدراسة     توصي    ،                صل إل�ه من نتائج                    بناء على ما تم التو   :         التوص�ات

                          حجــم العینــة، أو اخــتالف قطــاع    فــي        التوســع   و                   ٕ                                       مز�ــد مــن األ�حــاث وٕادخــال متغیــرات أخــر� لــم تتطــرق لهــا الدراســة      إجــراء  - 1
                          واآلثــار الناجمــة عــن التجــارة            والمعوقــات                     للوقــوف علــى الصــعو�ات                                            الصــناعة، أو القطــاع الخــدمي، أو قطــاع االتصــاالت

         التدقی�.                  التي تواجه عمل�ة    �ة      لكترون  اإل

    �ــة      لكترون                                                                                       علــى مواك�ــة ســرعة التطــورات الحاصــلة فــي تكنولوج�ــا المعلومــات المســتخدمة فــي تطب�قــات التجــارة اإل        التأكیــد  - 2
           �ـة، لـذلك ال       لكترون                                                                                             ودینام��یتها، خاصة ما یتعل� �استخدامات تكنولوج�ا المعلومات في تأس�س البن�ة التحت�ـة للتجـارة اإل

  .  �ة      لكترون  اإل                  العمل�ات التجار�ة    في         التدقی�      على        قدرتهم      تعز�ز  ل   ة                                        تحفیز المدققین على االلتحاق بدورات تدر�ب�      بد من 

ــة �         الجهـــات ال  و                          بـــین المـــدققین واألكـــاد�میین           والتشـــارك         التفاعـــل -  3 ــة وقـــوانین   و            ســـن تشـــر�عات               منظمـــة للمهنـ            لتوصـــل إلـــى ل              أنظمـ
  .                             الناجمة عن التجارة اإللكترون�ة        واآلثار          التحد�ات        مواجهة ل                 ل�ة عمل التخط��،  آ  و         منهج�ة            اضحة، وأسس ل               تصورات علم�ة و 

      م�اتـب        إدارات             توصـي الدراسـة     لـذلك   ،    ووقـت      وجهـد      �لفـة           ما �م�ـن مـن      �أقل        التدقی�       أهداف      تحقی�   في                    بذل العنا�ة المهن�ة  - 4
         الحـوافز       وتقـد�م  ،          المحاسـب�ة         والبـرامج        واألنظمـة         واألجهـزة        البـرامج        �أحـدث         المـدققین        تزو�ـد     طر�ـ�   عـن        �فاءتهـا     رفـع ب        التـدقی�
 .                       في ظل التقدم التكنولوجي        استجا�ة     أكثر        ل��ونوا     لهم،         الماد�ة
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ABSTRACT 

The main objective of this study to investigate the effect of E-Commerce  on the 
planning and documentation of the audit process in the Jordanian audit firms, to 
identify the actions carried out by the external auditor for the organization, planning 
and documentation of the audit process. 

the formulation of the main hypotheses in the light of the problem of the study, 
and achieve the objectives of the study were preparing a questionnaire for this purpose 
and distributed to a sample of the external auditors, the Jordanians and the 120 auditor 
has reached valid questionnaires for the analysis of 84 questionnaire out of 100 
questionnaire has been retrieved, as has the use of some indicators and statistical 
methods available statistical software packages in social Sciences statistical Package 
for Social Sciences - (SPSS). 

Overall, the results show that the auditor is able to audit all financial transactions 
and documents associated with the commercial transactions of the facility and 
determine the presence of financial distractions, and the establishment of the external 
auditor develop audit methodology used to facilitate the documentation of the audit 
process in terms of preparation, save, or form and content of the process worksheets 
own external auditor. 

This study recommended the need for collective participation among auditors on 
the one hand and academics on the other hand in order to develop scientific 
visualizations and methodology to meet the challenges arising from e-commerce. 

Key word: E-Commerce, Audit Planning and Documentation 


