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الشكر والتقدير

فالحمـد هللا رب العـالمین حمـدا یلیـق لـي،اشكر اهللا عز وجل الذي وفقني لهذا العمل ویسـره 

سلطانه.بجالل وجهه وعظیم 

عدني إن أتوجه بالشكر والتقدیر إلى األستاذ الفاضل الـدكتور/ مختـار الطویـل یسوبعد ذلك 

وكـان مثـاال ودعم،من تشجیع يوما قدمه لخالصة،على ما احاطني به من رعایة علمیة 

لصـــادقة ومعاملتـــه الطیبـــة األثـــر افكـــان لجدیتـــه وارشـــاداته،للتواضـــع مـــن خـــالل توجیهاتـــه 

الجزاء.جزاه اهللا خیر فالعمل،الكبیر في انجازي لهذا 

فـرع مصـراتة –معاني الشكر والتقـدیر الـى االكادیمیـة اللیبیـة بأسمىكما یسعدني ان اتقدم 

جمیـــع العـــاملین بهـــذا الصـــرح وكـــذلك الـــى دراســـتي،علـــى مـــا اســـقتني مـــن علـــم خـــالل فتـــرة 

رئـــــیس االكادیمیـــــة ووكالئـــــه المحتـــــرمین واعضـــــاء هیئـــــة التـــــدریس االفاضـــــل مـــــنالعلمـــــي 

المؤسسة.لهذه األكادیميبها لما یبذلونه من جهد في سبیل االرتقاء بالمستوى ظفینالمو و 

االستاذ الدكتور عبدالسـالم كـبالن كما اتقدم بجزیل الشكر واالحترام لعضوي لجنة المناقشة 

وعلى مـا قراءتها،وجهدهما في ،رسالةالعلى قبولهما مناقشة هذه والدكتور ابراهیم ابوشیبة 

قــدماه لــي مــن مالحظــات واراء قیمــة تهــدف الــى اكمــال الجهــد المتواضــع فــي هــذه الدراســة 

واالرتقاء بمستواها.
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ص الدراسة خمل
ذلكوأثرالخبیرة لألنظمةهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى استخدام المراجعین الخارجیین في لبیبا 

وذلك من خالل مجتمع الدراسة والمتمثل في مكاتب المراجعة في طرابلس المراجع،على تطویر اداء 
والخمس.في مصراتةوالخمس وزلیتن ومصراتة ودیوان المحاسبة في طرابلس وفروعه 

لجمع البیانات وتم توزیعها على عینة كأداةولتحقیق اهداف الدراسة تم تصمیم استمارة االستبیان 
وتم تحلیل هذه البیانات للتحلیل،) استبیان صالح 123اسة وبلغ مجموعة االستبیانات الموزعة (الدر 

SPSSعن طریق حزمة االختبارات االحصائیة المناسبة،باستخدام االسالیب واالختبارات االحصائیة 
التالیة:وتم التوصل الى النتائج 

المراجعین الخارجین سواء الذین یعملون بدیوان المحاسبة أو الذین یعملون في مكاتب مراجعة ان-1
وكذلك یستخدمون اإللكترونیةخاصة یقومون بمراجعة قوائم مالیة لشركات تستخدم االنظمة المحاسبیة 

العینات والنهائیة واحتساب حجمبدئیةالحاسوب في عملیة المراجعة مثل اعداد خطة المراجعة الم
العام.والمطابقة بین الموازین الفرعیة والمیزان 

برامج المراجعة االلكترونیة مثل االنظمة الخبیرة ال یستخدموناغلب المراجعین في لیبیا ان-2
والتتبع واسلوب المحاكاة المتوازیة واسلوب شبكة التأشیرواسلوب البیانات االختیاریة واسلوب 

ن هناك عدد قلیل منهم یستخدمها وهم من المراجعین العاملین في مكاتب لكالمتكاملة،االختبارات 
المراجعة الخاصة والتي لها شراكة وتعاون مع مكاتب مراجعة دولیة مثل شركة ارنست ویونغ 

للمراجعة.
بمفهوم االنظمة إدراك% من المراجعین الخارجین لدیهم 63.3ما نسبتهبینت النتائج ان لقد-3

% مما دل على وجود معوقات وصعوبات تمنع استخدامها 11.4من یستخدمها هم الخبیرة ولكن 
من قبل المراجعین الخارجیین الى تطویر اداء المراجع.الخبیرةیؤدي استخدام االنظمة - 4
اثر ذو داللة احصائیة اراء عینة الدراسة حول وجود بینإحصائیةداللةذاتفروقاتوجودعدم- 5

یعزى الى سنوات الخبرة مة الخبیرة في تطویر اداء المراجع ظ) الستخدام االنα=0.05(عند مستوى 
العلمي.في مكتب المراجعة وتوجد فروقات بین اراء العینة تعزى الى المؤهل التنظیميوالمكان 
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) فقد تبین ان البیئة 2005ائج الدراسات المحلیة دراسة (المحروق،بمقارنة نتائج هذه الدراسة بنت-6
اللیبیة قد بدات تتوفر فیها بعض متطلبات  استخدام االنظمة الخبیرة وهو ادراك المراجعین الخارجیین 
لمفهوم االنظمة الخبیرة وهناك ثقة من قبل المراجعین في القرارات التي تصدرها االنظمة الخبیرة اال ان 

مثل الشركات المتخصصة في تزوید السوق ببرامج االنظمة الخبیرة ال تتوفرطلبات االخرى المت
الخبیرة لألنظمةوارتفاع تكلفة شراءها والتدریب علیها ، وكذلك بینت هذه الدراسة ان هناك استخدام 

لیبیا.لها استخدام فيال یوجد) انه 2013ولكن استخدام محدود جدا ، حیث اكدت دراسة (بن عامر، 
یلي:وفي ضوء النتائج السابقة فان الباحث یوصي بما 

تقوم الشركات التي تستخدم االنظمة المحاسبیة االلكترونیة بفحص دوري لهذه االنظمة وعند ان-1

شراء مثل هذه البرمجیات یجب ان تحمل اعلى درجات االمان االلكتروني الن شراء البرمجیات الردیئة 

والخارجي.لمحاسب وبالتالي للمراجع الداخلي یسبب مشاكل كبیرة ل

دیوان المحاسبة ان یكون لدیه فریق متخصص من التقنیین وخبراء الحاسوب للتحقق من جودة على-2

الشركات الكبرى المملوكة للدولة والتي تستخدم النظام المحاسبي البرمجیات التي تستخدمها

االلكتروني.

على دیوان المحاسبة تدریب العاملین لدیه على برامج المراجعة االلكترونیة وخاصة االنظمة الخبیرة -3

للمراجع.لما لها من دور كبیر في االرتقاء بالمستوى المهني 

على نقابة المراجعین الخارجین ودیوان المحاسبة توحید جهودهم والقیام معا بعقد ندوات یجب-4

المراجعة.اهمیة النظم الخبیرة وانظمة دعم القرار في مجال عملیة ودورات وورش عمل عن

وخاصة فیما 1973لسنة 116نقابة المراجعین الخارجین العمل على إصالحات في القانون على-5

المهني.یخص الئحة السلوك 

على مناهج المحاسبة في الكلیات والمعاهد بما یتالءم مع التطور التكنولوجي الذي طراتطویر-6

المحاسبة االلكترونیة وطریقة بأنظمةفیة امهنة المحاسبة والمراجعة بحیث یصبح الطالب على درایة ك

المراجعة.مراجعتها والبرامج االلكترونیة التي تساعد في عملیة 

والمراجعفي مهنة المحاسبة وأثرهاالبحث حول تكنولوجیا المعلومات استمرار-7
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Abstract

This study aims to define how the Libyan auditors use the  expert systems and how it

affects the improvement of the auditors performance, according to the samples of

auditing offices in Tripoli, Al-Kumus, Zlitin and Misrata, and the court of Audit in

Tripoli and its branches in Misrata and Al-Kumus.

To approach the aims of our study, The questionnaire is  adopted  in order to collect

data for this study . and  questionnaire developed to collect data of 123 samples and

analyzed by SPSS program and find out these results

1-External auditors who works at court of Audit or who works at private Audit offices

check the financial statements of companies by using the electronic Accounting

Systems

Also, the use computers to sit the final and local auditing plan, and Accounting the

size of samples or conformity of sub- Scales and General balance .

2-Most of Libyan Auditors do not use the Electronic Auditing programs as The Expert
Systems, Optional data method, Method of marking and tracing, Parallel simulation
method, and Integrated tests network method, except those who work at private
offices or companies that contribute with international companies ( Ernst
company or young company for Auditing )

3-As a result 63.3% of external auditors aware of using expert systems, but about
11.4% of them use these systems. Thou, there are many challenges and obstacles
prevent auditors of using Expert Systems.

4-Using expert systems improves the performance of auditors.

5-There is no differences with statistical evidence and the opinions of the sample

about finding out any difference with a statistical evidence at level ( a = 0.05 ) to use

the Expert Systems in developing the performance of Auditor, these differences

because of the years of experiences and the environment, and Educational

Qualifictions

6-By comparing the results of this study and the results of the local studies (Almahroq

study, 2005) illustrate that the Libyan environment had begun to provide some of the
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requirements of the use of professional systems which recognize the peripheral

auditors of the concept of the professional systems and there is a confidence by the

auditors in the decisions which made by the professional systems; however, the other

requirements do not exist, like specialized companies which supply market by

programs of the professional systems and the high price of buying and training, as

well as showed that there is very limited use of professional systems, whereas other

study (Bin Amer, 2013) confirmed there is no use in Libya.

Recommendations

1-The companies that use the Electronic Auditing Systems should update the systems

manually and get a guarantee of security of using  the systems, because using bad

systems may hold troubles for its users.

2-The audit court must have a team of technicians and computer experts to verify
the quality of the software that used by considerable State-owned companies and
which use the system of accounts and electronic .

3- The audit court must train worker on the electronic audit programs, in particular
the professional systems cause have a big role for raising the professional level of the
auditor .

4-Both audit court and auditors' union  should contribute to regulate courses, meetings

and workshops in the scope of Expert Systems and Decision making Systems in

Auditing .

5- The Auditors' Union should fix  the legal article No. 116/ 1973, especially that sit

the  professional conduct , to explains the mechanisms used in technical auditor and

how it does not affect the responsibility of Auditors.

6-The development of the audit curricula at colleges and institutes accommodate

with technological development that intervenes in the profession of accountancy

and auditing since the student becomes aware of electronic accounting systems and

the way of reviewed, and the electronic programs that help at the review process.

7- continuance of the research about information technology and its impact on the

profession of accountancy and auditi
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الدراسةمقدمة -1-1
أنواعهاعلى مختلف األعمالفي بیئة تحوال–وخصوصا منذ عقد الثمانینات –شهد العصر الحالي 

االصطناعيالذكاءبدأت أبحاثحیث،التجاریةاألعمالتنفیذفيالخبیرةالنظمغلب علیها تطبیق

تعتبرالتجاریة التيالعملیاتفيالخبیرةالنظمتطبیقاتساعخاللتتزاید منأهمیتهاوأخذتبالظهور

،المفهوموتطورلمستخدمیها،التحلیلیةوالمهاراتتحاكي المعرفةالتياالصطناعيالذكاءبرامجكأحد

فيأنواعهامختلفعلىالشركاتوالعشرین لیساعدالواحدوازدادت اتساعا في التسعینات وبدایة القرن

.المطلوبینوالدقةواستخراجها بالسرعةالمالیةوغیرالمالیةوالبیاناتواستخدام المعلوماتتقدیم

اآلليللحاسببرامجعملطریقعنالذكاء اإلنسانيطبیعةتفهمإلىاالصطناعيالذكاءویهدف

معالجة العملیات الكترونیا وتزوید علىوالمقدرةبالذكاءتتسماإلنسانيالسلوكعلى محاكاةقادرة

.فائقةبسرعةالمختلفةالقراراتفيیحتاجونهاالمستخدمین بالبیانات والمعلومات التي

واالستخدامات المتزایدة مراجعةالمحاسبة والالقیام باعمالفتناغم مفهوم النظم الخبیرة مع متطلبات 

یغلب علیة طابع العمل االلكتروني أصبحوخصوصا في القطاع المصرفي –للمعامالت االلكترونیة 

.والشركات في مختلف المصارفاألفرادفي كافة التعامالت والمعامالت مع 

للمحاسبینلزاميإمتطلببأنهاالمعلوماتاستخدام تقنیةفيالكفاءةللمحاسبینالدولياالتحادویعرف

متطلباتإدراكعلىالعلمیة والعملیةمقدرتهمزیادةیتطلبمماالتدقیقیة،األعمالوالقائمین على

من استخدامها لتمكینهموفهمهاالمراجعة و المحاسبةأعمالفي مجالالحدیثةالتقنیاتتطبیق

وغیرهالمراجعة واوالتمویل،اإلداریة،والمحاسبةةیبیالضر المحاسبةإجراءاتوخصوصا في 

).2010(ابوسردانه، 

معالجات محاسبیة سریعة ودقیقة وما والذي یتطلبومن هنا وضعت مهنة المحاسبة في مسار جدید 

من دقة فائقة وكم هائل تستعمل الذكاء الصناعي في نظامها المحاسبي تفرضه المراجعة على شركات 

الوظیفي والرقابي وتحدید األداءهارات عالیة جدا وتقییم من البیانات المحاسبیة وما تحتاجه من م

مساعدة أخرىأنظمةوجود ، كل ذلك استدعىاالئتمان والحساب الضریبي على العملیات المالیة 
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الخبیرة كأنظمة حاسوبیة األنظمةفي مجال المراجعة كما ونوعا ، حیث ظهرت األداءتساعد في رفع 

للبحث في استخدام تطبیقات الذكاء الصناعي األولىالمحاوالت كانت ،1983وفي عام 1970سنة 

االستخدامات األمریكیةواألنظمة الخبیرة في المجاالت المحاسبیة  حیث درست مصلحة الضرائب 

خبیرة تتولى معالجة العملیات أنظمةهناك وأالنالخبیرة في العمل الضریبي لألنظمةالمحتملة 

واالستحواذ وضرائب الدخل ومراجعة األجنبیةالتمویلي وتبادل العمالت كالتأجیرالمحاسبیة المعقدة 

.)2013(السالم ، الحسابات 

الخبیرة في مجال المراجعة كثرة المشاكل التي یواجهها المراجع األنظمةومما یشجع على استخدام 

مما یتطلب خبرة منهااألفضلون لها عدد كبیر من بدائل الحلول التي یصعب فرزها لتحدید كوالتي ی

ون في مهنة المراجعة ؤ المبتدأصبحالخبیرة األنظمةوباستخدام األفضللدى المراجع في معرفة البدیل 

.األفضلیستطیعون اختیار البدیل 

)34، ص 2015(البشتاوي ، البقمي ، - وتقوم األنظمة الخبیرة في مهنة المراجعة بعمل األتي :

تحلیل خطر المراجعة.

ام الرقابة الداخلیة.تقییم نظ

 التي تقوم اإلدارة بإنشائها.المشكوك في تحصیلهاتقییم مدى كفایة مخصصات الدیون

.تقییم كفایة احتیاطیة خسارة أو عجز المدین عن سداد قروضه فیما یخص مراجعة المصارف

.تخطیط عملیة المراجعة

.تحدید مستویات األهمیة النسبیة

 االستمراریة.تحدید قدرة المشروع على

.كتابة التقریر

مشكلة الدراسة -2-1
في ظل وجود هذا الكم الهائل من التسارع التكنولوجي ودخول تكنولوجیا المعلومات وخلقها العدید من 

التغیرات الحقیقیة في بیئة المراجعة وما تغیره في العملیات المختلفة كمسك الدفاتر واثبات العملیات 
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، باالضافة الى التحدیات التي تواجه المراجع الخارجي المالیة وكذلك خطر الرقابة وخطر المراجعة 

التقاریر، وكتابةالمراجعةبرامجوتخطیطالداخلیةالرقابةنظاموتقییمالمراجعةخطرتقدیرفيوتتمثل

بتكنولوجیا معلوماتیة متطورة مدعومة و ذلك الى حاجة المراجعین الى استخدام طرق متقدمة كلادى

حدیثة ، ویحتاج استخدام ذلك الى اجراء بعض التعدیالت في اجراءات المراجعة عن تقییم مستوى 

،الخارجيمراجع الیعتمد على خبرة وحكم كان في السابق خطر الرقابة الداخلیة حیث ان هذا االجراء 

لم یعد لخبرة المراجع تلك االهمیة ، ومع ظهور االنظمة الخبیرة وبدا استعمالها في عملیة المراجعة 

تستخدم ان نستكشف هل هذه الدراسة حاولونظرا لما لهذه االنظمة الخبیرة من مزایا وفوائد وست

عندما ومامدى امكانیة استخدامها وفوائدها ومخاطرها وهل االنظمة الخبیرة مكاتب المراجعة في لیبیا 

تغني عن خبرة المراجع وتزید من جودة عملیة المراجعة ،في مهنة  المراجعة االنظمة الخبیرة تطبق 

-السؤال التالي :ویكمن عرض المشكلة في وتعطي تقدیر صحیح لخطر المراجعة 

؟لالنظمة اخلبرية نيما مدى استخدام املراجعني اخلارجي
-ومن هذا السؤال تم صیاغة االسئلة الفرعیة التالیة :

عند ادائهم لعملیة من قبل المراجعین الخارجیین المعلوماتلتكنولوجیا استخدام هل یوجد

؟المراجعة 

 ؟هل هناك صعوبات تواجه المراجعین الخارجیین في عند استخدامهم لالنظمة الخبیرة

 تطویر اداء المراجع ؟رة على ینظمة الخباال هل هناك اثر لتطبیق

اهداف الدراسة -3-1
.داف تتمثل في االتي هذه الدراسة تهدف الى تحقیق عدة اه

.المراجعة اجراء عملیة تحدید مفهوم االنظمة الخبیرة وكیفیة تطبیقها في .1

.معرفة مدى استخدام االنظمة الخبیرة من قبل المراجعین الخارجیین في لیبیا .2

.تحدید اهم التحدیات والصعوبات التي تواجه تطبیق هذا االسلوب والمشاكل الناجمة عنه .3

.تحدید االثر المتوقع لالستخدام االنظمة الخبیرة في المراجعة .4
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لفت انظار المراجعین الى التحدیات المستقبیلة التي تواجه المهنة ومایجب علیهم اتخاذه .5

لمواجهة هذه التحدیات .

اهمية الدراسة -4-1
سجیل حساباتها ان ما تشهده الیوم الشركات في بالدنا من ادخال المنظومات االلكترونیة في ت

واالستغناء عن الشكل التقلیدي للمحاسبة المتمثل في الدفاتر والسجالت سیشكل تحدیا كبیرا امام  
ن كمكاتب المراجعة الخارجیة على مواكبة هذا التطور ومن هنا تنبع اهمیة هذه الدراسة والتي یم

-عرضها في النقاط التالیة :
ة اللیبیة في عملیة المراجعة. یعتبر من الموضوعات الحدیثة داخل البیئ.1

تساعد هذه الدراسة في وضع لبنات لفتح المجال لمزید من االبحاث حول ثاثیر استخدام .2

الحاسوب على مهنة المحاسبة والمراجعة .

تساهم هذه الدراسة في تطویر مهنة المراجعة في لیبیا والرقي بها الى المستوى المطلوب بما .3

في قطاع االعمال .یواكب التطورات المستحدثة 

تعتبر الدراسة بحسب اطالع الباحث من الدراسات االولى في لیبیا في موضوع النظم الخبیرة .4

واستخدامها في مجال المراجعة.

فرضيات الدراسة -5-1
الفرضیة الرئیسیة االولى -

.في عملیة المراجعةالمعلوماتالمراجعون الخارجیون تكنولوجیا یستخدمال

:ین یتن التالیالفرضیة الرئیسیة االولى تم اشتقاق الفرضیتین الفرعیتختباروال

.في عملیة المراجعةبشكل عام المراجعون الخارجیون الحاسوب یستخدمال-1

.المراجعة الحاسوب الخاصة بالمراجعون الخارجیون برامج یستخدمال-2

الفرضیة الرئیسیة الثانیة :
.معوقات تمنع المراجعین الخارجیین من استخدام االنظمة الخبیرة التوجد



6

الثالتة الرئیسةالفرضیة -

.من قبل المراجعین الخارجیین الى تطویر اداء المراجعالخبیرةال یؤدي استخدام االنظمة 

الفرضیة الرئیسیة الرابعة - 4

) بین اراء عینة الدراسة حول استخدام α=0.05التوجد فروقات ذات داللة احصائیة عند مستوى ( 

.االنظمة الخبیرة في تطویر اداء المراجع 

الدراسات السابقة -6-1
اوال: الدراسات اخلارجية

) بعنوان دور نظم الخبرة في ترشید اداء المراجع الداخلي، 2006دراسة ( عطیفي ، -

درسة میدانیة في قطاع البترول 
یتمثل الهدف الجوهري للبحث ، واجریت الدراسة على الشركات العاملة في قطاع البترول في مصر

فى إبراز كیفیة اإلستفادة من نظم الخبرة كأحد أسالیب التقنیة الحدیثة المعاونة للمراجع الداخلي فى 

، حیث، توصلت الدراسة الى عدت نتائج من اهمها :أدائه وتحسین جودة الحكم المهني لهتطویر

عدم وجود اختالف بین مستخدمي نظم الخبرة ، وغیر المستخدمین لها فیما یتعلق بعدد المراجعین -1

الالزم ألداء عملیة المراجعة على بعض البنود إال فیما یتعلق ببعض البنود مثل مراجعة السیاسات 

.العامة للشركة ومراجعة العمالة

یوجد اختالفات جوهریة بین مستخدمي نظم الخبرة وغیر المستخدمین لها فیما یتعلق بالزمن الالزم -2

.ألداء عملیة المراجعة على بعض البنود

أثر نظم الخبرة على زیادة كفاءة وفعالیة المراجعة ) بعنوان2008دراسة (شاذلي ،-

جعة في مدینة جدة بالمملكة العربیة على بعض مكاتب المرااستكشافیةالخارجیة : دراسة 

- :السعودیة

على مكاتب المراجعة الكبیرة والمتوسطة الحجم والعاملة في المملكة االستكشافیةدراسة هذه التم إجراء 

إلى دراسة أثر نظم الخبرة على زیادة كفاءة الدراسة ههذتهدفو العربیة السعودیة في مدینة جدة
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وقد أوضحت ، ،  لما لهذا الموضوع من أثر في تطویر مهنة المراجعة وفعالیة المراجعة الخارجیة

ال تستخدم نظم االستكشافیةنتائج البحث أن غالبیة مكاتب المراجعة السعودیة المطبق علیها الدراسة 

منها ارتفاع تكالیفها وعدم ثقة العمیل الخبرة وذلك بسبب وجود معوقات وصعوبات حالت دون تطبیقها 

نظم الخبرة وزیادة كفاءة وفعالیة المراجعة الخارجیة استخدام، مما یثبت أن هناك عالقة قویة بین بها 

حیث أن هذه النظم لدیها القدرة على إیجاد حلول للمعوقات والصعوبات التي تواجه مهنة المراجعة مع 

القدرة على التعامل معها .  

عملیةفيالمعلوماتتخدام تكنولوجیااسمدى) بعنوان2008وحمدان ،حمدوندراسة ( -

الفني الرأيتدعمعالیةجودةذاتأدلةعلىالحصولذلك علىوأثراإللكترونيالتدقیق

-:المالیةالقوائمعدالةحولللمدققالمحاید

الت التي یستخدم فیها ادراسة التدقیق االلكتروني في فلسطین من حیث المجإلىلدراسةاههذتعمد

مراجعو الحسابات الخارجیون تكنولوجیا المعلومات ، وتقویم مدى االستخدام له في مختلف مجاالت 

، األدلةالمراجعة من حیث التخطیط والرقابة والتوثیق واثر التدقیق االلكتروني على جودة وأنشطة

اللكتروني في التخطیط والرقابة المراجعین في فلسطین یستخدمون التدقیق اأنالنتائج وأظهرت

استخدام التدقیق االلكتروني أنالدراسة أظهرتحد دون المتوسط ، في الوقت نفسه إلىوالتوثیق 

یساعد في تحسین جودة ادلة التدقیق وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصیات اهمها ضرورة قیام 

التدقیق االلكتروني من خالل سن ألسلوبالمنظمة للمهنة بمتابعة استخدام مكاتب التدقیقالجهات

.التشریعات والرقابة على الجودة 

إمكانیة استخـــــــــدام تقنیات الذكاء الصناعي في ) بعنوان2012دراسة ( عثمان وجمیل ، -

-ضبط جودة التدقیق الداخلي:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على امكانیة استخدام تقنیات الذكاء الصناعي في ضبط جودة التدقیق 

الستخدام ایجابيوخلصت الدراسة الى وجود اثر، الداخلي في الشركات المساهمة العامة االردنیة 

نشطة التدقیق تقنیات الذكاء الصناعي في ضبط جودة التدقیق الداخلي ( العنایة المهنیة ، ادارة ا
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الداخلي ، تقییم ادارة المخاطر ، تخطیط وتنفیذ عملیة التدقیق ، ایصال النتائج )، وعلى ضوء النتائج 

قدمت الدراسة عدد من التوصیات ابرزها االهتمام بالذكاء الصناعي والتاكید على امكانیة استخدامه 

.جیا متطورة في الشركات واالهتمام بصورة اكبر في استخدام برمجیات تكنولو 

الخارجیینالمدققینأداءدعمفيالخبیرةالنظمدوربعنوان2012)وحسو،رشید(دراسة-
المجاالتأهموتحدیدالخارجيأداء المدققدعمفيالخبیرةالنظمدورتحدیدإلىهدفت هذه الدراسة 

التدقیق فيواثرهاالخبیرةالنظممفهوم وخصائصخاللمنالتدقیقأعمالأداءتحسینتسهم فيالتي

وقدتطبیقها، وقد اجریت هذه الدراسة على مجموعة من المراجعین الخارجیین في العراق، ومجاالت

والخبراتالمعارفعلى استخالصتعملحاسوبیةبرامجعنعبارةهيالنظم الخبیرةانالدراسةبینت

إیجادفيمنهالالستفادةوحقائقشكل قواعدعلىالمعرفةقاعدةفيوتخزینهاالمحاسبین والمدققینمن

فيالخبیرةالنظمتقنیاتاستخدامإنأو تكرارهاحدوثهایندروالتيوالمعقدةالصعبةالحلول للمشاكل

تلك مناالستفادةخاللمنالتدقیقمهنةمراحل تطورمنجدیدةمرحلیةتعدالحساباتمجال تدقیق

.التدقیقعملیةوفاعلیةجانب كفاءةمنالخارجیینالمدققینأداءدعمفيالتقنیات

أداءكفاءةرفعفيالقرارات اإللكترونیةدعمنظامدور) بعنوان2013دراسة (طه، -

-:الخارجيالتدقیقعملیة

الخارجيالتدقیقعملیةفيالقرار اإللكترونیةدعمنظماستخداممجاالتبیانالدراسة إلىهذههدفت

ببیانوذلكالحسابات،تدقیقأداء عملیةكفاءةرفعفيتسهمالتياإللكترونیةكإحدى التطبیقات

بعملیةالمتعلقةالقراراتاتخاذالحسابات فيمراجعتساعدالتيالمعلوماتتوفیراستخدامه فيأهمیة

ء مراجعيآرااستطالعمن خاللوذلكنمطیة،غیرأونمطیةالقراراتسواء أكانتالمراجعة

ومنافععملیة التدقیقفيالقراراتدعمنظماستخدامحول مجاالتفي المملكة االردنیةالحسابات

القراردعمنظمأن استخدامإلىالدراسةتوصلتوقدالتدقیق،في عملیةالقراراتدعمنظماستخدام

تدقیقعملیةكفاءة أداءرفعفيیسهمالهاشمیةاألردنیةالمملكةالحسابات فيمراجعيقبلمن

وفاعلیةبكفاءةاتخاذ قراراتهمفيالحساباتمدققتساعدالتيتوفیر المعلوماتخاللمنالحسابات
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فاعلیةزیادةفيالتي تساعدالمنافعمنالعدیدیحققالحساباتعملیة تدقیقفياستخدامهاوٕان

مجموعةاهتواجهدعم القراراتنظماستخدامعملیةأنالدراسةوبینتبعملیة التدقیق،المتعلقةالقرارات

والقراراتبنماذجالمتعلقةلمدقق الحساباتالعملیةوالعلمیةالمعرفةتوفرأهمها عدمالصعوباتمن

.الحساباتتدقیقمجالفيوتفعیلهاقواعد البیانات

اهمیة استخدام تكنولوجیا المعلومات في ضبط جودة ) بعنوان2013دراسة (المطیري ،-

- :التدقیق ومعوقات استخدامها من وجهة مدققي الحسابات في دولة الكویت

جودة التدقیق ومعوقات ضبطهدفت هذه الدراسة الى التعرف على اهمیة تكنولوجیا المعلومات في 

مراجعة المرخصة المسموح لها استخدامها من وجهة نظر مراجعي الحسابات العاملین في مكاتب ال

.بمزاولة المهنة في دولة الكویت

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها : انه یوجد اثر ذو داللة احصائیة لتكنولوجیا المعلومات 

، الخبرة العلمیة والعملیة ، وتطویر المهارات ) في ضبط جودة عملیة المراجعة وبیة(التقنیات الحاس

.الكویتیة من وجهة نظر مراجعي الحسابات في دولة الكویت لدى مكاتب التدقیق

واوصت الدراسة بان تقوم مكاتب المراجعة في دولة الكویت بتدریب كوادرها على استخدام برامج 

) خصوصا لدى مراجعة حسابات العمالء الذین یستخدمون النظم CAATالتدقیق االلكتروني (

المحاسبیة المحوسبة .

اثر استخدام االنظمة الخبیرة على تطویر االداء ) بعنوان2013،والسالم ،الدویكدراسة ( -

- :في التدقیق الخارجي

هدفت هذه الدراسة الى اجریت هذه الدراسة على عدد من مكاتب التدقیق الخاصة في مدینة عمان و 

تمدت الدراسة على معرفة اثر استخدام االنظمة الخبیرة على تطویر االداء في التدقیق الخارجي واع

مصادر البیانات بنوعیها االولیة والثانویة من عدد من الكتب والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 

الدراسة وكانت النتیجة انه : 
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اجهزة االنظمة الخبیرة وزیادة استخدام) بین α≥0.05یوجد اثر ذو داللة احصائیة عند مستوى ( 

الدراسة بضرورة تدریب العاملین في مكاتب اوصتو ، ارجي في االردنكفاءة تنفیذ انشطة التدقیق الخ

عقد الندوات وورش ضرورةالمراجعة على االنظمة الخبیرة الجل الوصول الى الهدف المنشود وكذلك 

.األردنیةالعمل من قبل جمعیة المدققین الخارجیین 

الدراسات احمللية -:ثانيا
الشخصي للمراجعالحكمترشیدفيالخبرةنظماستخدامإمكانیة) 2005دراسة (المحروق، -

هدفت هذه الدراسة الى بیان مدى امكانیة استخدام النظم الخبیرة في ترشید الحكم الشخصي في بیئة 

المراجعة الخارجیة في لیبیا من خالل توافر المتطلبات الالزمة الستخدامها في ظل الواقع الحالي 

وصلت الدراسة الى عدم مالئمة الواقع الحالي لمهنة المراجعة الخارجیة في لبییا للمهنه من عدمه ، وت

الستخدام االنظمة الخبیرة.

) بعنوان اهمیة استخدام النظم الخبیرة في تحسین جودة 2013دراسة ( بن عامر، -

-المراجعة في لیبیا :
استخدام النظم الخبیرة في هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى قبول وادراك المراجعین الهمیة

- :المراجعة في لیبیا واثر ذلك على كفاءة وفاعلیة المراجعة وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج

.هناك معوقات تمنع استخدام االنظمة الخبیرة لدى مكاتب المراجعة في لیبیا .1

.ان استخدام النظم الخبیرة یساعد في رفع كفاءة اداء المراجعین .2

- :الدراسةوقد اوصت 

.بضرورة قیام المنشات بزیادة استثمارها في تكنولوجیا المعلومات .1

تكنولوجیا مواكبةالتي تحول دون والمعوقاتضرورة مواجهة المنشات للتحدیات والمشاكل .2

المعلومات وخاصة فیما یتعلق بتدریب المحاسبین والمراجعین واطالعهم على اخر التطورات 

.التكنولوجیة 
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وجود متخصصین في تكنولوجیا المعلومات ضمن الكادر الوظیفي حتى یتسنى ضرورة.3

.مواجهة أي تغیرات تؤدي الى حدوث خلل في عملیات المراجعة االلكترونیة 

الزام مكاتب المراجعة من قبل النقابة العامة للمراجعین والمحاسبین في لیبیا بااللتحاق بما هو .4

.ة ذات عالقة بالمحاسبة والمراجعة جدید في برامج علمیة متطورة وحدیث

.متابعة البحث حول اهمیة استخدام النظم الخبیرة في تحسین جودة المراجعة.5

) وعمال 2005استكماال لدراسة المحروق (ومایمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة انها تاتي 

حولالبحثمتابعة) التي اوصت باهمیة تحدیث النتائج من خالل 2013بتوصیات دراسة عامر( 

المراجعة حیث اضافت هذه الدراسة الى دراسة جودةتحسینفيالخبیرةالنظماستخدام،أهمیة

) المتطلبات القانونیة الستخدام االنظمة الخبیرة في بیئة مهنة المراجعة اللیبیة من 2005المحروق(

لسنة 116) من الئحة السلوك المهني للمراجع التابع للقانون1خالل الدراسة القانونیة للمادة رقم (

) عینة اخرى وهم المراجعون بدیوان المحاسبة 2013راسة عامر(، واضافت هذه الدراسة الى د1973

) مختصة بالمراجعین الخارجیین فقط المسجلین في نقابة المحاسبین 2013حیث كانت دراسة عامر(

والمراجعین اللیبین ، واضافت هذه الدراسة ایضا الى خصائص العینة خاصیة الشراكة مع مكاتب 

لهذه الشراكة دور في استخدام االنظمة الخبیرة .مراجعة دولیة لبیان ما اذا كان 

اساليب مجع البيانات -7-1
هذه الدراسة على مجموعة من االدوات البحثیة لغرض اكمال متطلباتها من جانبیها العملي اعتمدت

والنظري ، تم استخدام بعض المصادر العربیة من كتب وبحوث ومجالت علمیة محكمة الغناء 

.تبانه عتمد على االسقد ااما الجانب العملي فالجانب النظري ، 

منهجية البحث -8-1
فان المنهج لّما كان الهدف من هذه الدراسة وصف واقع محدد وتحلیله بغیة تحسینه او تعدیله ،

المستعمل فیها هو المنهج الوصفي التحلیلي، وهذا المنهج یعتمد على خطوات اساسیة من شانها ان 

تقود الباحث الى نتائج سلیمة حیث یقوم بفحص المشكل ودراسته دراسة وافیة ، ویمكن القول ان 
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قننة ، ویهتم المنهج الوصفي یهدف الى وصف الظواهر المدروسة وتصویرها عن طریق معلومات م

المنهج الوصفي التحلیلي بتقریر خصائص موقف معین ، أي وصف العوامل المختلفة بغیة الكشف 

)2013.(زكري ،عن االسباب المؤدیة لتقدیم التفسیرات العلمیة لذلك 

البحث في بدایاته المنهج الوصفي والذي یسلط الضوء على جمیع الجوانب النظریة ذات العالقة والتزم

وع البحث ، مستعینا بمجموعة من المراجع والمصادر المتخصصة في مجال المحاسبة بموض

والمراجعة ، ثم بعدها یتم االنتقال الى المنهج التحلیلي وذلك بهدف جمع البیانات وتحلیلها واختبار 

نةالعیأفرادعلى تقدیراتالدراسة  والوقوفعینةألفرادالخصائص الدیموغرافیةالفرضیات  وتحلیل

وتصوراتهم.

جمتمع وعينة الدراسة -9-1
من مجموعتین هم مجتمع الدراسةیتكون 

العاملون لحسابهم الخاص اعضاء في نقابة المحاسبین والمراجعین اللیبین وعددهم المراجعون-1

، نقابة المحاسبین والمراجعین(ادارةمراجعا 606مراجعا حیث یبلغ عددهم في المنطقة الغربیة 1025

2016(.

300العامة وفروع الدیوان والبالغ عددهم باإلدارةبدیوان المحاسبة العاملونالخارجیون المراجعون-2

مراجع بفروع الدیوان في المنطقة 80مراجع خارجي و200العامة بطرابلس باإلدارةمراجع حیث یوجد 

.)2016الغربیة (الشؤون االداریة بالدیوان ، 

عینة الدراسة 

مدن تكون مجتمعا للدراسة وهي طرابلس اربعنظرا للظروف التي تمر بها البالد حالیا تم اختیار 

مراجعا خارجیا (الشؤون 220حیث یكون عدد المراجعین التابعین لدیوان المحاسبة ومصراتةوالخمس 

.)2016االداریة بالدیوان ، 

مراجعا ( ادارة نقابة المحاسبین 504الخاصةفي مكاتب المراجعة والمراجعون الخارجیون العاملون 

.)2016والمراجعین ، 
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حدود الدراسة - 10-1
نظرا لصعوبة التنقل والوصول الى كامل العینة ،ستقتصر العینة على مدینة طرابلس : حدود مكانیة

.باعتبارها العاصمة ویؤخذ منها اغلب افراد العینة ، وكذلك مدینة مصراتة والخمس وزلیتن 

.تتحدد نتائج ھذه الدراسة من خالل اجابة افراد العینة على اداة الدراسة : حدود موضوعیة

تقسيمات الدراسة - 11-1
.: االطار العام للدراسة والدراسات السابقة الفصل االول

نشاة وتطور وواقع مهنة المراجعة والمشاكل التي نتجت عن الحكم الشخصي للمراجع.: الفصل الثاني

.: اثر استخدام تكنولوجیا المعلومات على مهنة المراجعة الفصل الثالت

.: االنظمة الخبیرةالفصل الرابع

.: الدراسة المیدانیة والنتائج والتوصیات الفصل الخامس
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وتطور مهنة املراجعة واملشاكل نشاة:لثانيلفصل اا
التي نتجت عن احلكم الشخصي للمراجع 

نشاة وتطور مهنة املراجعة

جودة املراجعة وفجوة التوقعات

احلكم الشخصي للمراجع

واقع مهنة املراجعة يف ليبيا
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وتطور مهنة املراجعة نشأة-1-2
حیث ظهرت القدیمة،إن الحاجة إلى المراجعة للتأكد من دقة السجالت كانت موجودة منذ العصور 

األشخاص،الى الوجود منذ أن أصبح باإلمكان ألي شخص أن یعهد بإدارة ثروته أو أعماله لغیره من 

غیر أنها لم تبرز بمفهومها الواضح اال بعد ظهور المحاسبة إذ ال یمكن تصور وجود مراجعة حسابات 

)15، ص2008إال إذا كانت هناك حسابات. (صالح ، 

فقد سجل التاریخ الفضل األول لظهور مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر حیث كان الموظفون بشكل 

وكان لظهور نظریة القید المزدوج في األموال،إلیرادات وتدبیر عام فیها یحتفظون بسجالت لمراقبة ا

القرن الخامس عشر أدت إلى سهولة وتبسیط وانتشار تطبیق المحاسبة والمراجعة مما أدى إلى تطور 

أدى ذلك الى الكبیرة،ونتیجة للثورة الصناعیة وازدهار التجارة في أوروبا وظهور المشروعات المهنتین،

)13، ص2011حاسبة والمراجعة. (زریقات واخرون،تطور مهنة الم

ان بدایة مراجعة الشركات یمكن ان یتم ربطها بالقانون البریطاني منتصف القرن الثامن عشر بسبب 

فقد خلق الطلب على شخص والدائنین،ظهور مدیرین مهنیین حیث كانوا منفصلین عن المستثمرین 

وقد برزت مهنة المراجعة ،لإلدارةتأكیدات المالیة مهني معین یضیف مصداقیة على اإلقرارات وال

المال.بسرعة للوفاء باحتیاجات سوق 

وقد هاجر التأثیر البریطاني الى الوالیات المتحدة األمریكیة في أواخر القرن الثامن عشر ، ومع بدایة 

ر العشرینات من القرن الماضي بدأت الوحدات االقتصادیة باالعتماد على رأسمال من جمهو 

المستثمرین في شكل أسهم ومعه بدا هدف المراجعة یتطور من اكتشاف الخطأ والغش إلى إبداء الرأي 

) 22،ص2010(لطفي، .أو تحدید مدى صدق وعدالة إعداد القوائم المالیة

وكذلك توسعت أهداف المراجعة لتشمل تقییم األداء االدراي تم األداء االجتماعي وخاصة بعد ظهور 

لمسؤولیة االجتماعیة . ما یعرف با

وعلیه یمكن القول ان مهنة مراجعة الحسابات لم تعد تلك العملیة البدائیة المقتصرة على إثبات صحة 

القوائم المالیة بل تعدتها إلى مراجعة كل ما یؤثر في المؤسسة وما تتأثر به في محیطها وان مهنة 
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واكب هذه التطورات السریعة في نظم مراجعة الحسابات في هذا الوقت على المحك اذ یجب ان ت

المعلومات المحاسبیة والتي أصبحت تعتمد على نظام التشغیل االلكتروني في إعداد بیاناتها المالیة  . 

)55، ص2008(صالح ، 

التقدم التكنولوجي على مهنة المحاسبة طرح نظریات جدیدة في اجراءات المراجعة وخطة تأثیران 

، محمد، صالحوفتح فرص واسعة لالحتراف في مهنة المحاسبة والمراجعة (عة،المراجالمراجعة وتقریر 

). 70، ص2016

جودة املراجعة وفجوة التوقعات-2-2
والممارسینالمهنة،على تنظیمللقائمینبالنسبةمحوریةقضیةالمراجعةفيالمهنياألداءجودةتشكل

علىتؤثرالتيالمتغیراتمنیتضمن العدیدرئیسيمحددباعتبارهاوذلك،األكادیمیةوالدراسات

منتجبأنها،الحساباتلمراجعالمهنياألداءإلى جودةالنظرفیمكن،عامبشكلالمهنةوتطورسمعة

یتأثربحیثاالرتباط،مهمةتنفیذخاللأحكاممنیتخذهوٕاجراءات وماأفعالمنبهیقوملمانهائي

أو،المراجعةفيقضیةأيدراسةأنكما، المراجعبهیقومبماأو سلبیاإیجابیاالنهائي،المنتجهذا

جودةعلىرهایتأثلطبیعةوفقاوفعالیتها،كفاءتهاتحدد،الواقع العمليفيالمراجعممارساتفي

)165، ص2008. (عوض،المهنياألداء

المرتبطةبین األطرافالجودةهذهتجاهالرؤىتعددهوالمهني،األداءبجودةالمرتبطةالمشاكلوأحد

مختلفةأشیاءیعنيالمراجعةجودة"مصطلح ، فالحساباتمراجعبهیقومماعلىوالمعتمدةبالمنشأة

1994دراسةنتائجأشارت،المالیةالقوائملمستخدميمسحخاللمنفمثال،مختلفینألفراد

Epstein and Geigerضمانتقدمأنیجبالمراجعةأنیعتقدونالمستثمرینمن% 70أن

المراجعیفكرأنالممكنمنأنهكما،المالیةالقوائمفيغشأومادیةتحریفاتیوجدالمطلق بأنه

قبوالالمقبولةالمراجعةبمعاییرااللتزام الصارمإلىفباإلضافة،مختلفةأخرىبطرقالمراجعةبجودة

وتقیید،العمالءرضاعدموتقلیلالتقاضي،لتجنباألعمالمخاطربتقییمأیضاالمراجععاما یقوم
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التویجري،(.جیدةغیرمراجعةعملیةعنتنتجقدالتيیلحق بسمعتهأنیمكنالذيالضرر

)231ص،2010النافعابي،

جودة املراجعةمفهوم-1-2-2
على وضع تعریف لجودة المراجعة وعرفها بانها عملواالباحثین الذین أوائلمن De Angloیعتبر

والقیام للعمیل،احتمالیة شرط قیام المراجع القانوني باكتشاف االخطاء والثغرات في النظام المحاسبي 
)164ص،2016احمد ، (البر،بتسجیل ذلك في التقریر الذي یصدره 

عملیةمنن الهدفأحیث،الضمانلمستوىوفقاالمراجعةجودة1988Palmroseف عرّ و 

تتضمنالالمالیةالقوائمأناحتمالهيالمراجعةوجودةالمالیة،القوائمعنضمانتقدیمهوالمراجعة

التيالمالیةالقوائمموثوقیةأنحیثالمراجعة،عملیةنتائجعلىالتعریفهذاویعتمد.مادیةتحریفات

المراجعةجودة1993Davidson and Neuوعرف ، المراجعةجودةتعكسمراجعتها،تمت

التقریرفيوالتالعبالمادیةالتحریفاتمنالحدأووتقییداكتشافالمراجع  علىقدرةعلىاعتمادا

مراجعة مهمةلكلتحددأنیجبالمراجعةجودةأنLam and Chang1994حواقتر ،الدخلعن

ص).142، 2005. (الغامدي،العنقري،المراجعةمكتبأساسعلىتحدیدهامنبدالحدا،على

التحریفات واكتشافالحساباتباختبار دقةالقیامعلىالمراجعینقدرةعلىالمراجعة تعتمدجودةان 

االستقاللیة تلكعنموضوعيرأيتقدیمفيالتأهیل) ،  ورغباتهمأو(الكفاءةالمحتملةاألخطاءأو

عملیةنتائجعلىلحكمایمكنالقدأنهكما،مباشربشكلالجودةهذهمالحظةإمكانیةلعدم

وطبیعة،المنشآتفشلإطارفيعادةیذكرالمراجعةعملیةفشلأنإال،انتهاءهافورالمراجعة

جودةذاتتكونالتيالمراجعةعملیاتأوحاالتعددمعرفةالممكنغیرومن،أعمالهانتائج

الفقد،الحساباتمراجعبهقامالذيالمیدانيوالعملالمراجعةعملیةتخطیطمعرفةبدون،ضعیفة

).407،ص2005(الحمید،مادیا محرفةالمالیةكانت القوائمإذاعمامؤشریتاح

هو التعریف االفضل واالكمل لجودة المراجعة اذ انه یحتوي De Angloومما سبق یتضح ان تعریف 

فالكفاءه المهنیة تعني القدرة على اكتشاف االخطاء والتالعب على شرطین الكفاءة واالستقاللیة ، 

واالستقاللیة تعني قدرة المراجع على تضمین هذه األخطاء والتالعبات في تقریره ، فلو كانت هناك 
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كفاءة بدون استقاللیة فلن تكون هناك جودة ، ولو كانت هناك استقاللیة بدون كفاءة فلن تكون هناك 

الزمتان وال ینفصالن .جودة ، اذ انهما مت

املراجعةجودةحتسنيإىلتؤديالتيالعوامل-2-2-2
هناك مجموعة من العوامل تلعب دورًا كبیرًا في تحسین جودة المراجعة یمكن إیجازها بما یلي:

)57،ص2002(حمیدات،

. تنظیم مهنة المراجعة وتحدید مسؤولیات المراجعین. 1

تؤدي إلى زیادة مهارات االتصال وتبادل التي . التأهیل العلمي والعملي للمراجع والبرامج التدریبیة 2

المعلومات مما یولد المقدرة لدى المرجع في إبداء رأي فني محاید.

. توفر الخبرة والمعرفة لدى مكاتب المراجعة في التشغیل االلكتروني للبیانات، واستخدام المراجعة 3

ینات اإلحصائیة.بالع

. االهتمام بنظام الرقابة الداخلیة في الشركات محل المراجعة.4

. التقییم الدوري واإلشراف والمتابعة المستمرة لألعمال التي یقوم بها مكتب المراجعة باالعتماد على 5

مراجعة الخبرة. 

. تحدید دقیق وموثق لألهداف العامة والمرحلیة لالرتقاء بالجودة.6

. تشكیل لجان المراجعة للرقابة ومتابعة أعمال المراجعین.7

. توفر الضمانات التي تكفل حیاد المراجع وموضوعیته واستقالله المادي والتنظیمي والفكري.8

. اإللزام القانوني بتنفیذ قواعد وآداب السلوك المهني ومعاییر رقابة الجودة وذلك عن طریق 9

والقضایا والتشریع. المنظمات المهنیة والعقوبات

. التخطیط لعملیات التطویر والتحسین في المراجعة وتصمیم برامجها. 10

. اهتمام كافة المستویات اإلشرافیة بعملیة المراجعة، بحیث تكون مرجعي فني لفریق المراجعة.11

مع التركیز على . المعرفة العمیقة بنشاط العمیل من قبل فریق العمل وكافة المستویات اإلشرافیة12

جودة تقاریر المراجعة. 
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. االهتمام برد فعل واحتیاجات وتوقعات مستخدمي القوائم المالیة.13

املراجعة جودةحتقيقعدمعنالنامجةاملخاطر-3-2-2
-هناك عدة مخاطر یمكن أن تنجم عن عدم تحقیق عملیة المراجعة مستوى عاٍل من الجودة وهي:

)  213ص، 1998، راضي(

مخاطر یتحملها مكتب المراجعة، وأهمها:- 

َفْقد أو تدني سمعة المكتب لدى عمالئه.- 

خسارة في النصیب السوقي للمكتب.   - 

التكالیف الناجمة عن إقامة العمالء دعاوى قضائیة ومطالبتهم بتعویضات وهو ما یدعى بالمسؤولیة - 

القانونیة تجاه الغیر.

وبشریة في محاولة تدارك القصور وتصحیح االنحرافات وهو ما یعرف بتكالیف إهدار موارد مالیة- 

الفشل الداخلي وتكالیف الفشل الخارجي.

زیادة التهدید بالتدخل الحكومي في تنظیم مهنة المراجعة.- 

مخاطر یتحملها المجتمع (التكالیف االجتماعیة للجودة) وتتمثل في الخسائر التي یتعرض لها -ب

الجودة . ء نتیجة اتخاذهم لقرارات اعتمادًا على تقاریر المراجعة متدنیةالعمال

مفهوم وأسباب فجوة التوقعات -4-2-2
القضایا وحجمعددلزیادةنتیجةالخارجیینالمراجعینمسؤولیةنطاقاألخیرةالسنواتفيزادلقد

مراجعة الومكاتبلمؤسساتوكثیرةالذعةانتقاداتوجهتحیث،راجعینالمضدأقیمتالتيالقانونیة

وشركةماكسویلوفضیحةواالعتمادالتجارةبنكمثلالكبیرةالشركاتبعضفشلبسببوذلك
enronالشركاتتلكانشطةحولنظیفةتقاریرأعطتقدمراجعة المؤسساتالناخرىوشركات

)65، ص1998(التمیمي،. ذلكبعد)أفلستت(فشلثم

القوائممستخدمي(الجمهوریتوقعهمابینالتوقعاتفجوةهيالمشكلةلتلكالرئیسةاالسباباحدإن

.معلوماتمنالواقعفيمراجعةالعملیةبهتزودهمماوبینراجعین الممن) لمالیةا
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شراتنالإصدارعلىالجهودتركیزخاللمنالتوقعاتفجوةتضییقالمراجعة مهنةحاولتولقد

.مراجعة العملیةتطویرلتحسینالقائمةالمعاییروتعدیلالمهنیة

لهمالمراجعة مهنةتقدمهاالتيمنافعلوابالفوائدیعترفونالمالیةالقوائمومستخدميالمستثمرینان

المختلفةاالهدافحسبالتاكیداتمنمختلفةمستویاتیقدمونالمراجعین بأنیعتقدونولكنهم

تبقىذلكومعكافیةراجعون المیقدمهاالتيالمعقولةالتاكیداتمستوىانیعتقدونانهمكمامراجعةلل

)239، ص2009. (التمیمي،الوضوحعدمیكتنفهاالعملیة

)61،ص2014(بریر،: مایليتقاریر نظیفة إصدارهمفالمجتمع المالي یتوقع من المراجعین عند 

.ةفنیوبكفاءة، استقالل، موضوعیة، بنزاهةالمراجعةاداء.1

متعمدةغیرأومتعمدةكانتسواءالمالیةالبیاناتفيالمادیةاألخطاءاكتشافاجلمنالبحث.2

مضللةمالیةبیاناتاصدارمنع.3

.بینما یعتقد المراجعون الخارجیون ان فشل المراجعة یتحقق عندما التتبع المعاییر المهنیة 

اهتمام متزاید من جانب الهیئات المهنیة والباحثین في مجال المراجعة العادة الثقة في وقد لوحظ وجود 

مهنة المراجعة ، وذلك بعد تزاید االنتقادات الموجهة للمهنة من مختلف فئات المجتمع وذلك لالسباب 

التالیة:

تزاید الدعاوى القضائیة المرفوعة ضد المراجعین .1

الشركات الربط بین فشل المراجعة وفشل.2

مسؤولیة المراجع عن عدم اكتشاف الغش واالحتیال .3

تقدیم خدمات اخرى بخالف المراجعة الى العمالء .4

التصرفات غیر قانونیة للعمالء .5

مسؤولیاتوبینالمالیةالتقاریرمستخدميتوقعاتبینتوقعاتفجوةوجودذلكعلىترتبوقد

المقبولةالمراجعةمعاییرالتتبععندمایتحققالمراجعةفشلانالمراجعونیعتقدلذلك، المراجعین

انكما، السيءوالحظ، والمنافسة، االدراةفقربسببیتحققالشركاتفشلبینما، عاماقبوال
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الذيالسؤالولكن، المهنیةالمعاییرلنفستخضعالنهاالستقاللهمتهدیداالتمثلاالخرىاالسباب

، 2005؟ (لطفي،الخارجیینالمراجعینضدالمرفوعةالقضائیةالدعاوىتتزایدلماذانفسهیطرح

)123ص

ان تعبیر فجوة التوقعات اصبح محددا جیدا حیث یستخدم لالشارة الى التباین في نطاق واجبات 

ومسؤولیات المراجع وتفسیر تقاریر المراجعة ، ومن اجل هذا لم یكن غریبا ان یكون هناك فجوة 

ء الذین یسعون التخاد قرارات اقتصادیة رشیدة واداء مراجعي الحسابات لواجباتهم توقعات بین هؤال

)193،ص2010(الدوري،وخاصة عند اصدارهم للتقاریر النظیفة .

ان فجوة التوقعات تتصل اتصاال كبیرا بثالت مناطق هي :Boynton and Kellمن كالویرى

)79،ص2007(لطفي،

اء والمخالفات وخاصة الغش اكتشاف والتقریر عن االخط-1

اكتشاف والتقریر عن التصرفات غیر القانونیة للعمالء-2

التقریر عن عدم التاكد من قدرة المنشاة على االستمرار-3

انواع فجوة التوقعات -5-2-2
عن فجوة التوقعات والتي یمكن التعبیراتوبناء على ماتقدم فقد اتفق العدید من الباحثین على تعدد 

)267ص2010الشجیري،(الباموني ،- :تبویبها 

ماوبینراجعون المینجزهأنالماليالمجتمعیتوقعهمابینالفجوةتعنيو:املعقوليةفجوة- 1

.معقولحدالىراجعونالمینجزهأنیمكن

ومعقولهبدرجةراجعون المینجزهأنالماليالمجتمعیتوقعهمابینالفجوةتعنيو:األداءفجوة- 2

المراجعون . ینجزهمابین

:قسمینالياألداءفجوةتقسیمتمو

وبینالمراجعمنمعقولبشكلالمتوقعةالواجباتبینالفجوةتعنيو:المعاییرنقصفجوة

.المراجعةمهنةنشراتولمعاییروفقاالمراجعواجبات
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المراجعةمهنةونشراتلمعاییروفقاالحالیةالمراجعواجباتبینالفجوةتعنيو:األداءنقصفجوة

.راجعللمالفعلياألداءبینو

.وتعني اعتقاد المجتمع ان فشل الشركات یعني فشل المراجعة-:فجوة الفشل- 3

والمراجعون وتتمثل في التباین بین المجتمع أو مستخدمي التقاریر المالیة-:فجوة املسؤولية- 4

حول مستوى المسؤولیة عن اسباب الفجوة 

ادراة علىمهنة المراجعة على مدى عقود السابقة التنصل من هذه المسؤولیة وتحمیلها وقد حاولت 

المشروع التي من مهامها القیام بذلك من خالل تصمیم بنیة رقابة داخلیة تمنع وتكشف ذلك ، اال ان 

تنعا بذلك ، وظال یضغطان على المهنة من خالل مقاضاة المراجعین المجتمع المالي والقضاء لم یق

وتغریمهم بدفع تعویض عن الخسائر المتحققة للعمیل أو االطراف االخرى نتیجة اعتمادهم على تقاریر 

.مالیة مضللة

انعكاس جودة املراجعة على فجوة التوقعات -6-2-2
) ان لتحسین جودة المراجعة انعكاسا ایجابیا على تضییق فجوة 2014بریر،لقد اثبتت دراسة ( احمد

التوقعات ، ولكن یجب تثقیف الجمهور بواجبات ومسؤولیات المراجع الخارجي.

للمساءلةصارمونظامالجودةلمراقبةبرامج) فقد اكدت ان وضع2004واما دراسة ( جربوع ، 

المستویاتإليالمهنياألداءجودةبمستوىاالرتفاعإلىیؤديسوفالمهنیةالمنظمةبواسطة

المراجعین وبالتالي تضیق فجوة بواسطةالمؤداةالخدماتعنالمستفیدینرضاءثممنهم ومنالمتوقعة

التوقعات .

فجوة االتصال -7-2-2
المحاسبي ، تشغل قضیة عدم رضا المجتمع المالي عن تقریر المراجع الخارجي حیزا واسعا في الفكر 

وقد اثیرت هذه القضیة باسم فجوة االتصال واكتسبت اهتماما واسع النطاق الن محتویات تقریر 

المراجع فقدت فعالیتها ، واصبح لها انعكاساتها السلبیة الخطیرة على عملیة اتخاذ القرار في بیئة 

فعالیتها في هذا المجال ، ممارسة االعمال المعاصرة ، واذا ارید لمعلومات تقریر المراجع ان تسترد 
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. فانه یجب اعادة النظر في محتویات التقریر بالشكل الذي یحقق خصائص الجودة 

)158،ص2005(جمعة،

ماهية طلبات اتمع املايل -8-2-2
اشارت معظم الدراسات الى ان معظم مستخدمي البیانات المالیة یعتقدون ان تقریر المراجع النظیف 

م وجود مشاكل مالیة خطیرة بالشركة وانهم كذلك یعتقدون ان المراجع مسؤول عن الیعني بالضرورة عد

اكتشاف الغش وانهم الیقبلون الراي القائل ان المدقق الذي یخطط بمستوى معقول من الكفاءة وبطریقة 

وانهم یتوقعون من المراجع التعمق في شؤون الشركة ،شف بعض حاالت الغش الهامةتمهنیة قد الیك

المراجعة والقیام بدور فعال في تحدید مدى االفصاح المالي حیث انهم یریدون من المراجع محل 

كما اكدت هذه الدراسات ان ،حمایتهم من الغش وانذارهم بوقت مبكر عن احتماالت افالس الشركة

ل الدعاوى القضائیة ضد المراجعین لم تعد قاصرة على منشات االعمال محل المراجعة بل امتدت لتشم

)243،ص2009.(التمیمي،مستخدمي القوائم المالیة 

لذلك ظهر اتجاه ینادي بتلبیة احتیاجات المجتمع المالي حیث یجب على مهنة المراجعة ان تدرك 

ضرورة توسیع مسؤولیة المراجع لتحقیق احتیاجات مستخدمي تقریره في ظل بیئة اعمال متغیرة 

دي الذي هو عبارة عن جملة واحدة ال یعتبر كافیا لتلبیة الخواص ، وعلى هذا فان راي المراجع التقلی

ائم المالیة و ول من مجرد ابداء الراي على القتحطلبات المجتمع المالي ، كما یجب على المراجع ان ی

. الى التعلیق على القضایا واالهتمامات الجوهریة المتعلقة بالمركز المالي لشركة 

)67،ص2009(جمعة،

للمراجعالشخصياحلكم-3-2
ٔاي الذي یمتلك اإلنسان االرشد،افتراضتٔاسست معظم النظریات االقتصادیة  االجتماعیة على 

ذلك ألن تصرفات نظري،االفتراضولكن یبدو ٔان ذلك قدارت مثالیة ینتج عنها تصرفات منطقیة،

ق ئمن بینها علمه ومعرفته الكاملة بجمیع الحقااالعتباراتاإلنسان ال تكون رشیدة ٕاال بتوافر عدد من 

ال یتوافر في معظم األحیان. فتراضواالحتماالت المتعلقة بموضوع التصرف، وهذا اال



24

مفهوم احلكم الشخصي يف املراجعة -3-2- 1
، ة بالخبرة اإلنسانیالشعور اإلنساني الفردي ٔاؤاو،اإلنسانيباإلدراكعنه ٔان الحكم الشخصي یعبر

ي ألشخاص لدیهم خبرة ومعرفة في مجال معین ویتطلب القیام بمزاولة ٔاعمالهم ار عرف بانهیكما 

وتعرف بٔانها ٕادارك متبصر من جانب ،)43،ص1996ة (شلتوت،واالعتماد على هذه الخبرة والمعرف

ة المتمیزة تستخدم یرتكز على االجتهاد والقیاس على السوابق والتٔاهیل العلمي والخبرة العلمیالمراجع

، لمساعدته في المراجعفي المشاكل والمهام ٔاو الموضوعات المتعلقة بالتقدیر ٔاو الحكم التي تواجه 

اعتمادا على المراجعبٔانه "اجتهاد من جانب للمراجعوعرف الحكم الشخصي ، المناسبةالقراراتاتخاذ 

راي محاید. تساعد في تكوینقراراتخاذ معرفته وخبرته، وفي حالة غیاب النصوص المهنیة بهدف ات

)186، ص1994(اسامة ،

)145، ص2003(عبدالكریم،- :الشخصیة تتصف بما یلي حكامان اال

عملیة الحكم المهني تبدا بالبحث في ذاكرة المراجع في انماط الحكم المهني التي یكون قد ان-1

مارسها من قبل والتي تشكل خبرته ، واذا وجد ان الموقف الحالي مشابه للموقف السابق فانه یتخد 

ل على قراره الیا ، واال فان االمر یستلزم المزید من عملیات استرجاع واكتساب المعلومات للحصو 

.النمط المالئم للحكم المهني 

الشخصي تتاثر بالصفات الذاتیة والشخصیة للمراجع ، حیث ان قدرة ذاكرة حكمان عملیة ال-2

الشخصي ، قدرته على التعلم ، واكتساب المعرفة سواء من حكمالمراجع على االحتفاظ بانماط ال

.على التشغیل السلیم للمعلومات الماضي أو من غیره من المراجعین ، سوف یؤثر على قدرته

ان تشغیل المعلومات في عملیة الحكم المهني تتم تحت ظروف عدم التاكد ، الن المعلومات -3

المتوافرة دائما غیر تامة ، وخاصة ان المراجع عند ممارسته الحكم المهني ال یعرف وجه الیقین 

.اختباراته واالثار والتداعیات االقتصادیة المترتبة على قراراته و 

. الشخصي عملیة مستمرة طالما استمرت عملیة المراجعة حكم ان عملیة ال-4
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ویعتمد المراجع في حكمه الشخصي بناء على تأهیله العلمي وخبرتـه العملیـة، ألجل إبداء رأي فني 

لحكم فل،محاید عن مدى سالمة وعدالة القوائم المالیة وتمثیلها للمركز المـالي ونتائج األعمال

الشخصي أهمیة كبیرة في جمیع مراحل المراجعة وتتحدد أهمیته من الهدف مـن المراجعة وهو إبداء 

الرأي الفني، فالمراجع مطالب بإبداء رأي وهو نسبي ولـیس مطلقـاً  وهذا یتطلب من المراجع حكمه 

كبیر علیـه نظرا أهمیة الحكم الشخصي في المراجعة واعتماد المهنة بشكل ، وتبرزوتقدیره الشخصي

مام مزاولـي المهنـة إلبـراز طاقاتهم وقدراتهم في الما له من فوائد ومزایا مثل المرونة وٕاتاحة الفرصة 

)324،ص2013. (موسى ،المعارف التي لم یرد بشأنها توصیة من المنظمـات المهنیـة

مشاكل ناجتة عن ممارسة املراجع للحكم الشخصي-3-2- 2
)278،ص1992(مهنا،نتج عن ممارسة المراجع للحكم او التقدیر الشخصي عدة مشاكل منها :

 في للمراجعیتدخل الحكم الشخص المهني حیثیه ار ٕابداءالمراجعتعدد المواقف التي تتطلب من

وحتى االنتهاء منها. المراجعةمنذ بدایة عملیة المراجعةمعظم ٔاعمال 

والحكم على مدى المراجعتقییم عمل وذلك لصعوبةالمراجعالرقابة الفعالة على ٔاداء عدم ٕامكانیة

كفاءته في األمور التي تتطلب ٔاحكاما شخصیة وبالتالي صعوبة الحكم على كفاءة وفاعلیة عملیة 

. المراجعة

 فقد یة،ٔاحكاما شخصالمراجعفي األمور التي تتطلب من ئیامهنیا وقضاالمراجعصعوبة مساءلة

ا نتیجة سوء تقدیره ٔاو ٕاهماله ٔاو عدم بذله العنایة المهنیة الواجبة. ئحكما خاطالمراجعیصدر 

في الحكم الخطأٔ الناتجة عن الحكم الشخصي غیر الفعال، نتیجة صعوبة تحدید سبب اآلثار

المستفیدة. األطرافالشخصي، وانعكاس ذلك على 

بتكلفة نتیجة المراجعالتي تعتمد على تقدیر األطرافة ٕالى تحمیل ئٔاحكام شخصیة خاطیٔودي ٕاصدار

ة.ئاعتمادهم على بیانات خاط
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املراجعة ٔاهمية ترشيد احلكم الشخصي يف -3-2- 3
ویؤكدضروریا في العلوم الطبیعیة واالجتماعیة على حد سواء عنصرایعتبر الحكم الشخصي 

على األحكام الشخصیة كوسیلة إلخبار مستخدمي المعلومات بوجهة نظرهم في مدى عدالة المراجعون

تعملقواعدوجودٕالىالحاجةنتیجةللمراجع الشخصيالحكمترشیدٔاهمیةوتظهر، المالیةالقوائم

صورة بوالمراجعة المحاسبةمعاییرتطبیقعندوالفعالیةالكفاءةلتحقیقالضروريمنو ترشیده،على

حیث ٔان ترشید الحكم ، باألبعاد المختلفة للحكم الشخصيدرایةسلیمة ٔان یكون ممارس المهنة على 

على درجة ٔاكبر المراجعالتي یتخذها القراراتیعني تحسینه وتهذیبه حتى تصبح للمراجعالشخصي 

)356،ص1987(سامي،.من المعقولیة والموضوعیة

ترشيد احلكم الشخصي للمراجعمداخل-3-2- 4
اعتماده على حكمه الشخصي في معظم ٔاعمال يتعتبر المشكلة األساسیة التي ترتبط بعمل المراجع ه

وٕاجراءات المراجعة، ومن هنا ظهرت الحاجة ٕالى ترشید الحكم الشخصي للمراجع. ومن خالل 

مداخل لترشید الحكم الشخصي للمراجع ؤاهم ةتبین ان هناك عدالدارسات التي ٔاجریت في هذا النطاق 

هذه المداخل هي: المدخل الكمي، مدخل نظم الخبرة، مدخل التشریعات والقوانین، ومدخل معاییر 

المراجعة. 

املدخل الكمي- 1
یعتمد هذا المدخل على استخدام األسالیب الكمیة في المراجعة لتحقیق مستوى ٔاعلى من الكفاءة في 

ف المراجعة وبالتالي ترشید الحكم الشخصي للمراجع وتحقیق درجة ٔاكبر من الموضوعیة ، ٔاهداانجاز

ألن المدخل الكمي یتم فیه االعتماد على المنهج العلمي في حل المشكالت وٕاتباع خطوات انظر 

منظمة في تحلیلها، ویقوم المدخل الكمي على استخدام النماذج الریاضیة مثل المحددات والمصفوفات

توالتفاضل والتكامل ، وعلى استخدام العملیات مثل البرمجة الخطیة ؤاسلوب تحلیل المدخال

.والمخرجات ، باإلضافة الى النماذج اإلحصأییة مثل نظریة االحتماالت ؤاسلوب العینات االحصأییة 
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ألساليب الرياضيةا- 2
العالقات بین الظواهر لیست دقیقة ، حیث ٔانالمراجعةمة لمجال ءاألسالیب الریاضیة غیر مال

السابقة"  وبالتالي نجد ان استخدام االعتباراتومضبوطة، بینما تتغلب األسالیب اإلحصأییة على 

)56،ص2013(مرتجى،. المراجعة األسالیب الریاضیة محدود في 

ٔاساليب حبوث العمليات- 3
التي للقراراتالمختلفة البدائلمن استخدام ٔاسالیب بحوث العملیات هو تحدید الرئیسيیعتبر الهدف 

ل حتى یمكن اختیار البدیل ئكل بدیل من هذه البدانتائجوتحلیل ،یمكن ٔان تتخذ لحل مشكلة معینة

الیب في مرحلة التخطیط وبالتالي یمكن استخدام هذه األسج للمشروع،ئاألمثل الذي یحقق ٔافضل النتا

)108،ص2006المراجعة . (عطیفي ،والتوزیع األمثل للمساعدین على ٔاعمال المراجعةلعملیة 

ئيةٔاسلوب العينات اإلحصا-4
تعتمد المعاینة اإلحصأییة على قوانین االحتماالت في اختیار العینات كما انه عند تقییم العینة فان 

وضبط مخاطر ٔاو ٔاخطاء المعاینة كمیا مراجعةثم من قیاس ومنجعالمراعلم اإلحصاء سوف یمكن 

یة عندما یكون ئوالتي تنتج من فحص جزء فقط من البیانات، وتستخدم ٔاسالیب المعاینة اإلحصا

وال یقلل استخدام العینات ، من المفردات والعناصر المتجانسةمجتمع الدارسة مكون من عدد ضخم

یة لنتأیج ئبمقاییس ٕاحصاالمراجع ولكنه یمدللمراجعمن استخدام الحكم الشخصي اإلحصأییة

.عندما ال تتاح ٔاي مقاییس ٔاخرى المراجعةاختبارات

ولكن یعتبرللمراجعالشخصي تم االستغناء عن الحكمیعني ٔانه قدیة الئاستخدام العینات اإلحصانا

باإلضافة ٕالى ٔان استخدام هذا الثقة خطٔا المعاینة ودرجة في تحدید حجم العینة و للمراجعمرشدا 

المتعددة الستخدام األسالیب المزایاوعلى الرغم من ،العینةخصائصاألسلوب یساعد على استنتاج 

اال ٔان بها بعض القصور ) تكلفتها حیث انها ٔاكثر موضوعیة ودقة باإلضافة الى انخفاض(الكمیة 

)276،ص1999مد،(مح- :والتي من ٔاهمها
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وجود الكثیر - المشكلة ٔانها ال تصلح لالستخدام في حل كل المشاكل وانما هي محدودة بتوافر -

من المشاكل التي ال یمكن التعبیر عنها في صورة كمیة.

. مبسطة وهذا یخالف الواقع العلميالبیئةٔان النماذج الكمیة تفترض ٔان - 

مدخل نظم اخلربة - 5
یهدف استخدام نظام الخبرة الى مساعدة المراجعین على اتخاذ قرارات وتكوین احكام شخصیة من 

خالل نظام للمعرفة باستخدام الحاسب االلي ویعرف نظام الخبرة بٔانه "نظام لبرمجة المعرفة التي یتم 

باتخاذ استخالصها من خبیر بشري باستخدام الحاسب االلي یسمح بتقدیم التوصیة المناسبة ٔاو

في حالة طلبها القراراتالالزمة التخاذ تلك المبرراتالقرارات المتعلقة بمهام ومشاكل معینة، وتقدیم 

من جانب مستخدمي نظام الخبرة ، ویتمیز الخبراء عن غیرهم بٔان لدیهم وٕادراكهابطریقة یسهل فهمها 

قدرتهم على سرعة حل المشاكل قدرة ٔاسرع على فهم ٔاعمالهم وكیفیة التصرف فیها باإلضافة ٕالى

)98،ص1996(شلتوت،.وتقدیم الحلول السلیمة لها

مدخل القوانني والتشريعات القضائية - 6
في عمله، المراجعفي مدى تقصیر وبین الغیرالمراجعینالتي صدرت للفصل بین ٔاحداألحكام وهي

عند المراجعه األحكام یلتزم بها ویمكن االستفادة من هذه األحكام عن طریق استخالص قواعد من هذ

فهناك العدید ، للحاالت المشابهة التي صدرت لها هذه األحكاماتخاذ حكمه الشخصي المهني بالنسبة

إلصدار معاییر جدیدة لم تكن موجودة للمراجعمن القضایا التي ساهمت في ترشید الحكم الشخصي 

)38،ص2005(المحروق،المراجعة .ؤامكن من خاللها زیادة كفاءة وفعالیة 

املراجعةمعايري- 7
من خالل وضع قواعد لممارسة عمل للمراجعالحكم الشخصي بدور كبیر في ترشیدتقوم المعاییر 

الحكم قراراتلعمله واتخاذ أداءه بعدم مخالفة هذه المعاییر واإلرشادات عند والتزامهالمراجع

ء للوصول ٕالى هدف معین وتحدید السبل التي من مقاییس لألداالمراجعةالشخصي. وتعتبر معاییر 

خاللها یمكن تحقیق هذه األهداف وبالتالي فٕان المعاییر عبارة عن قواعد عامة متفق علیها من قبل 
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بانهأاخرى تعرفمعین وبعبارةوالتقالید وذلك لتحقیق هدف واألعرافالمهنیة والهیئاتالمنظمات 

)167، ص2009جعة. (لطفي،المراالمبادٔي التي تحكم عملیة 

املهنية ةالشخصي بالعنايكمعالقة احل- 3-2- 5
الشخصي للمراجع ، حیث یعد ذلك عنصرا حكمتعتمد المراجعة شانها شان باقي المهن االخرى على ال

اساسیا في كثیر من انشطة واسالیب المراجعه وتقاریرها .

المهني في المراجعة هو عملیة اتخاذ قرار بواسطة مراجع مؤهل خالل مزاولته لعمله حكمیقصد بال

المهني ، وذلك في نطاق اطار مبادئ المحاسبیة ومعاییر المراجعة المقبولة قبوال عاما وقواعد السلوك 

)243،ص2003.(عبدالكریم ،المهني 

- :عة من الصعاب تتمتل في االتي الشخصیة في عالقتها بالعنایة المهنیة مجمو حكامتواجه اال

)118،ص2009(المحجوب،

.اة وظروفها وخططها شعدم المام المراجع بدرجة كافیة بامور المن-1

.عدم درایته باالستخدامات المتوقعه للقوائم المالیة وتقریره عنها -2

.لیات مهنیة اضافیة و احتمال تحمیل المراجع مسؤ -3

.الحكم احیانا على كفاءة االداء مهنیا وقضائیا صعوبة-4

.التردد في استشارة االخرین -5

. بالضغوط غیر الطبیعیة التي تعاني منها المنشاة داخلیاثرالتا-6

انعكاس ترشيد احلكم الشخصي للمراجع على جودة املراجعة وفجوة -3-2- 6

التوقعات 
شخصي للمراجع رشیدا وان نقص الكفاءة المهنیة هو السبب ان الخبرة المهنیة هي التي تجعل الحكم ال

الرئیسي في اصدار المراجعین احكام شخصیة خاطئة وبالتالي انخفاض جودة المراجعة و توسیع فجوة 

)245،ص2004التوقعات. (جربوع،
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على جودة المراجعة حسب تأثیرا) فان اهم العوامل 2008وحسب دراسة ( التویجري والنافعابي، 

یتها هي الخبرة والكفاءة العلمیة االستقاللیة .اهم

یمكن القول ان الحكم الشخصي للمراجع هو الذي یحدد مستوى جودة المراجعة ویعمل على تضییق و

أو توسیع فجوة التوقعات وان خبرة المراجع المهنیة  هي التي تجعل حكمه الشخصي رشیدا وصائبا 

شخصي للمراجع غیر موضوعي ومن هنا اجازت المعاییر وفي غیاب الخبرة المهنیة یكون الحكم ال

الدولیة للمراجع  االستعانة بخبیر مراجعة .

واقع مهنة املراجعة يف ليبيا-4-2
من خالل استقراء الدراسات التي أجریت في لیبیا والتي حاولت تشخیص وضع مهنة المراجعة في لیبیا 

-تبین للباحث االتي :

المراجعةمعاییرمخالفاتوتتعلق،مهنًیاعلیهاالمتعارفوالقواعدالمعاییرلبعضمخالفاتهناكأن

فیما،للمراجعوالعمليالعلميوالتأهیلاإلثباتأدلةوتجمیعالمراجعةوتقریراالستقاللیةمنبكل

المراجعة،بعملیةالخاصالتكلیفعلىالحصولفيوخاصةالمهنيالسلوكقواعدبمخالفاتیتعلق

.المراجعاتأنواعبعضتحتاجهالذيالخاصوالتأهیلالسابقبالمراجعواالتصال

القراراتواتخاذوالرقابةالتخطیطمجاالتفيواستخدامهاالمالیةالمعلوماتعلىطلبوجودعدم

وانتهىإعدادهاوتوقیتالمعلوماتونزاهةدقةبمدىاالهتمامعدمإلىذلكأدىوقداالقتصادیة،

)123، ص1989.(بن غربیة، عامةبصفةوالمهنةالمراجعةوأهمیةدوربالتالي

الشركةحساباتبمراجعةقامت الدولة بتكلیف جهاز المتابعة الشعبي سابقا (دیوان المحاسبة) حالیا 

الحقوأعطىالمال،رأسمن% 25عنفیهاالدولةمساهمةیقلالوالتيللمجتمعالمملوكةالعامة

باسمالمراجعةیتمولكنالمراجعةعملیاتفيقانونینومراجعینمحاسبینمعیتعاقدأنللجهاز

حساباتهابمراجعةالمراجعیقومالتيالجهاتأمامؤوالمسالمراجعیعتبرالالحالةهذهوفيالجهاز

وعلیه فان المراجع لن یقوم ببذل الجهازأعمالمنبعملیقومأنهأيالجهازلمساعدةبهیستعانألنه

إهمالأوتقصیرفيللنظرالمختصةالمحكمةاللوائحأوالقوانینالعنایة المهنیة النه لم تحدد هذه 
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منحساباتهایراجعالتيالعمومیةوالجمعیاتالمراجعبینماالعالقةوالمساعدیهاحدأوالمراجع

)243،ص2012(دیوان المحاسبة ). (سلیم ،الشعبيالجهازخالل

ان الخدمات المقدمة من قبل مكاتب المراجعة في لیبیا لیست على درجة جیدة من الجودة مقارنة 

بمعاییر جودة االداء المهني الصادرة عن المجمع االمریكي للمحاسبین القانونیین ، واحد اسباب تدني 

لمهنیة للمراجع الخارجي وعدم قیام مكاتب المراجعة جودة خدمات المراجعة هو انخفاض الكفاءة ا

)67،ص1998(الدراجي،.بتطویر المشتغلین بها وتدریبهم

وكذلك تبین ان جودة خدمات المراجعة لیست على درجة جیدة من الجودة من وجهة نظر المستفیدین 

ونقص الكفاءة من خدمات المراجعة ویرجع ذلك لعدید من االسباب اهمها انخفاض االداء المهني

)71،ص2004(الدروقي،.المهنیة

التقصیر من قبل و یسمى بفشل المراجعة یرجع بصفة اساسیة الى االهمال اتضح ان حدوث ما

) والمتعلق بتنظیم مهنة المحاسبة والمراجعة الیحتوي 1973–116ان القانون رقم ( ، و المراجع 

، 2005(مرشان،مام بمتطلبات تحدید مخاطر المراجعة على االرشادات المهنیة الكافیة التي تدعم االل

عدم مراعاة بعض المراجعین الخارجین الخالقیات المهنة وارتفاع مستوى المنافسة وكذلك ، )59ص

).81،ص2007(النعمي،بین مكاتب المراجعة الخارجیة وغیاب مراجعة النظیر في بیئة المراجعة

من قصور وغموض وتعارض  في القوانین الذي بدوره ادى یتضح مما سبق ان المهنة في لیبیا تعاني

الى حدوث نقص في الكفاءة المهنیة وانخفاض مستوى جودة المراجعة وحدوث فشل المراجعة في 

بعض االحیان ، وحتى ان ادى استخدام االنظمة الخبیرة لدى المراجعین في لیبیا الى زیادة جودة 

ا اال اذا صاحبها اصالح القوانین وتحدید المسؤولیات . المراجعة فان المهنة لن تتطور في لیبی
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الذي ينظم مهنة احملاسبة واملراجعة يف ليبيا من 1973لسنة 116موقف القانون - 5-2

االنظمة اخلبرية 
والذي ینص على إنشاء نقابة المحاسبین والمراجعین اللیبیین 1973لسنة 116صدر القانون 

بشان تنظیم مهنة المحاسبة والمراجعة حیث كانت معظم مكاتب المحاسبة والقرارات المكملة له 

.غیر لیبیةوالمراجعة فیما مضى تنتمي إلى عناصر 

ف حیث تستهدف هذه النقابة تحقیق االغراض 1975وقد تم تكوین أول مجلس للنقابة في یونیو 

- اآلتیة:

المحاسبین والمراجعین مهنیًا وعلمیًا وثقافیًا تنظیم شؤون المهنة والنهوض بها والعمل على رفع كفاءة .1

واجتماعیًا.

عقد المؤتمرات والحلقات الدراسیة واالشتراك فیما یعقد منها بالخارج ومتابعة تطور علوم المحاسبة .2

وتنظیم محاضرات وغیر ذلك.اتوانشاء مكتبتوالمراجعة وما یستتبع ذلك من اصدار مجال

ن والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.جمع كلمة المحاسبین والمراجعی.3

بحكم قدم القانون فاننا ال نتوقع منه ان یشیر الى االنظمة الخبیرة او حتى الى المراجعة االلكترونیة 

ونظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة ولكن الباحث حاول تسلیط الضوء على بعض النصوص في 

الستخدام االنظمة الخبیرة ، ومن هذه النصوص ما نصت علیه المادة القانون التي قد تعتبر مانعا

) من معاییر قواعد السلوك المهني بانه على المحاسب والمراجع ان یكون مستقال ذهنیا ، وان 1رقم(

یكون مجردا من أي مصلحة ذاتیة قد تحیده عن الموضوعیة واألمانة في أي عمل یقوم به.

) ان االستقالل الذهني للمراجع یقصد به خلوه من التبعیة 2008،لقد بینت دراسة (نصر صالح 

الفكریة ، وتعرف التبعیة الفكریة بانها الحالة التي یسیطر فیها على العقل االنساني انماط معینة من 

التفسیرات والمعتقدات وعادة مایرجع الیها العقل البشري في مواجهة المشاكل واتخاذ القرارات وهذا 

جمود) في التفسیرات یاتي نتیجة مایسمى بالجمود الفكري ویؤدي الى مایسمى الحقیقة المرئیة الثبات (ال

ولیست الحقیقة ذاتها، وبالربط بین المفهوم السابق للتبعیة الفكریة والمراجعة ، یمكن لقول بان التبعیة 
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ا یواجهه من مشاكل الفكریة في المراجعة یقصد بها ان یقوم المراجع بعمله وفي ذهنه حلول مسبقة لم

).218،ص2008(نصر صالح ،

ومما سبق یمكن القول ان االنظمة الخبیرة ماهي اال حلول جاهزة لما تواجه المراجع من مشاكل فاذا 

استخدمها مراجع مبتدئ والتي خبرته تقل عن اربع سنوات فانه سیتكون لدیه تبعیة فكریة مما یسبب 

یعد انتهاكا لمعاییر قواعد السلوك المهني ، ولكن في العموم في فقدان استقالله الذهني االمر الذي

فان نصوص القانون لم تمنع استخدام هذه االنظمة فیكون استخدامها جائزا .
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امللخص -2- 6
وتطور مهنة المراجعة ، ثم انتقل بعد ذلك الى تناول هذا الفصل في بدایته مقدمه عن نشاة

مفهوم جودة المراجعة واهم التعریفات التي تناولت هذا المفهوم ، وتم سرد العوامل التي تؤدي 
الى تحسین جودة المراجعة ، وبعد ذلك تم االنتقال الى مفهوم فجوة التوقعات وانواعها واسبابها 

الشخصي في المراجعة ومفهومه والمشاكل الناتجة عن ، ومنها تم االنتقال الى مفهوم الحكم 
الحكم الشخصي ، ومنها تم االنتقال الى مداخل ترشید الحكم الشخصي في المراجعة ، وبعد 

لسنة 116ذلك تناول البحث واقع مهنة المراجعة في لیبیا ، ومنها انتقل الى موقف القانون 
بیا من االنظمة الخبیرة .الذي ینظم مهنة المحاسبة والمراجعة في لی1973
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لثالفصل الثا

اثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على مهنة املراجعة

مقدمة

مفهوم تكنولوجيا املعلومات

اثر تكنولوجيا املعلومات على مهنة احملاسبة واملراجعة

التقنية املتعلقة باملراجعةاملهنيةالدوليةوالبياناتاملعايري

 مفهوم املراجعة يف ظل التشغيل االلكرتوني للبيانات

 األساليب واإلجراءات

 مراحل املراجعة يف ظل التشغيل االلكرتوني

معوقات املراجعة يف ظل التشغيل االلكرتوني

امللخص



36

مقدمة - 1-3
تتجه الكثیر من المؤسسات إلى تفعیل الحاسوب وٕادخاله إلى أنظمتها، وذلك بهدف االستفادة من 

تكنولوجیا المعلومات لما لها من أثار على الكفاءة واإلنتاجیة، حیث تعد تكنولوجیا المعلومات ضرورة 

ل والتفاعل ال غنى عنها في العصر الحالي وخاصة في مجال االتصاالت مما أدى إلى تفعیل التواص

).21، ص 2015(البشتاوي ، البقمي ، بین مستخدمي المعلومات

هذا وقد ارتبط بذلك مواجهة أنواع جدیدة من المخاطر التي تتعلق بمدى دقة وسالمة وامن ذلك النظام 

وما ینتج عنه من معلومات ، وان هذا التطور الهائل في تكنولوجیا المعلومات اثر على مهام المراجعة 

تلفة ، حیث أثرت على بیئة األعمال االقتصادیة في زیادة المقدرة على تحویل وتجمیع وتخزین المخ

وتحلیل وتشغیل كمیات كبیرة من البیانات والمعلومات ، وكذلك اثر هذا التطور بصورة جوهریة على 

عملیة الرقابة وبالتالي إیجاد مراجعین لدیهم مهارات خاصة وفقا لمتطلبات تكنولوجیا 

) .19، ص2013علومات(المطیري ، الم

یجب علي المراجع والمراقب الداخلي والخارجي أن یكون علي علم ودرایة بالتطورات الحدیثة في 

المجتمع ویواكبها ، كما یجب من ناحیة أخري أن یستفید من تلك المتغیرات  في تطویر أدائه وتحسینه 

ا في ظل النظام العالمي الجدید واتفاقیة الجات .حتى یقدم خدمة ذات جودة متمیزة ونفع كبیر وال سیم

وقد قامت لجنة معاییر التدقیق والتأكید الدولیة بإصدار عدة معاییر تتناول كیفیة مراجعة األنظمة 

المحاسبیة االلكترونیة والتنبیه على المخاطر التي تصاحب تدقیق هذه األنظمة ، وكذلك اصدرت عدة 

محاولة منها لمواكبة هذه التطورات التكنولوجیة التي طرأت على بیانات لشرح هذه المعاییر في

.)43،ص2015األنظمة المحاسبیة (الرفاعي واخرون ، 

مفهوم تكنولوجيا املعلومات -2-3
لقد أصبح استخدام تكنولوجیا المعلومات في الحصول على معلومات ونقلها من أهم الركائز التي 

م في المجاالت كلها إضافة إلى اثر ذلك في توفیر الوقت والجهد تمكننا من مواكبة التطور والتقد
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والمال ، سواء ذلك في مجال الحصول على المعلومات أو نقلها أو حفظها ، مما یعني ان تكنولوجیا 

المعلومات هي القاعدة األساسیة التي تبني في ضوئها المنظمات اإلداریة والمنشات میزتها التنافسیة .

لوجیا كل أنواع المعرفة الفنیة والعلمیة والتطبیقیة التي یمكن ان تسهم في توفیر الوسائل ویقصد بالتكنو 

والمعدات واألجهزة االلكترونیة ذات الكفاءة العالیة ، واألداء األفضل التي تسهل لإلنسان الجهد وتوفیر 

.)78،ص1997الوقت وتحقق للمنظمة أهدافها النوعیة والكمیة بكفاءة وفاعلیة (فرید،

تعرف تكنولوجیا المعلومات في إطارها العام بأنها مجموعة من التقنیات واألدوات واألسالیب التي تسهم 

في توفیر البیانات والمعلومات المطلوبة التي تسهل أداء العمل وتدعم القدرات لتحسین طرائق العمل 

).27،ص2011(رمو، ذنون،

) عبر النشرة 2003ومات فقد عرفتها (األمم المتحدة ، تعددت التعریفات التي تناولت تكنولوجیا المعل

التي تصدرها اللجنة االقتصادیة لغربي أسیا على أنها جمیع جوانب تناول وتجهیز المعلومات وتشمل 

الحاسبات والبرمجیات والشبكات المحلیة والعالمیة واالتصاالت السلكیة والالسلكیة وتعرف أیضا 

كونات المادیة والبرمجیات ووسائل االتصال عن بعد وٕادارة قواعد البیانات تكنولوجیا المعلومات أنها الم

وتقنیات معالجة المعلومات األخرى المستخدمة في أنظمة المعلومات المعتمدة على الحاسوب (العرود، 

) .67،ص2009حمدون،

، المكونات من التعریفات السابقة یتبین لنا ان تكنولوجیا المعلومات تمثل اجهزة الحاسب االلي 

المادیة، البرمجیات ، النظم ونظم االتصاالت ، االنترنت، وبالتالي فهي مطلب اساسي لكي تتمكن 

المؤسسة من القیام باعمالها بكفاءة وفعالیة .

اثر تكنولوجيا املعلومات على مهنة احملاسبة واملراجعة -3-3
ل المحاسبة قد فتح میادین جدیدة امام ان التطور الكبیر في استخدام الحاسبات االلكترونیة في مجا

، 1989(بشادي،-وسائل التحلیل الحدیثة ، ویسیر هذا التطور على مدى ثالت خطوط متصلة :

)   70ص
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ان هذه الحاسبات تؤدي وظیفة االدارة التي تتعلق باتخاذ القرارات الروتینیة تاركة معظم وقت اإلدارة .1

شاة .الستعماله في تحدید ورسم سیاسات المن

التكامل بین االستخدامات الفردیة المنفصلة أو تجمیعها في نظام شامل واخذ للمنشاة ككل أو لبعض .2

اجزاءه . 

المقدرة الكبیرة لهذه الحاسبات على التحلیل مما یساعد االدارة على تقویم مشاكل السیاسات المعقدة .3

بمستوى من المعرفة لم یكن موجودا من قبل .

تخدام النظم االلكترونیة یعود الى كونها اداة فعالة لتحقیق مستوى عالي من الدقة وبالتالي یصبح اس

واستغالل امثل للوقت وتوفیر اكبر للجهد .

تعريف نظم التشغيل االلكرتونية -3-3- 1
الذي اصدره مجمع المحاسبین االمریكي ظروف التشغیل االلكتروني 15یعرف معیار المراجعة رقم 

- یلي :للبیانات كما 

یتواجد التشغیل االلكتروني للبیانات عندما تستخدم المنشاة حاسبا الكترونیا في تشغیل بیانات مالیة 

وبالتالي قد یؤثر استخدام وسواء كان التشغیل الحاسب یتم بواسطة المنشاة أو بواسطة الغیر ،

الحاسبات االلكترونیة على النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة ، ومن ثم یكون للتشغیل 

االلكتروني للبیانات اثار كبیرة ومتعددة على المنشاة وترتبط اآلثار واألكثر أهمیة من منظور المراجعة 

حتمال وجود تحریف یتسم باألهمیة النسبیة بكل من التغیرات التنظیمیة ، وضوح المعلومات ، وا

) .223،ص2003(البیومي،

ویقصد به كذلك استخدام الحاسوب لتحقیق وظیفة المحاسبة في القیاس والتسجیل والتبویب والتوصیل، 

حیث یقوم هذا النظام بتجمیع البیانات المتوفرة وتحلیلها العادة بنائها في وحدات للمعرفة ( معلومة) 

) .36،ص2010معینة (المجاهد، ذات داللة 



39

اثر انــــظمة التشغيل االلكرتوني على عمل املراجع -3-3- 2
على النحو نتیجة لقیام المنشاة بالتشغیل االلكتروني للبیانات وذلك یتأثران عمل مراجع الحسابات 

)278،ص2002(جربوع،- التالي :

من الدقة فان مراجعة مراجع الحسابات لدقة تقوم بالعملیات الحسابیة بدرجة عالیةاآلالتبما ان .1

العملیات تبدو غیر ضروریة ، ومن ثم یتم توفیر وقت للمراجع .

بها اآلالتتزداد مهمة مراجع الحسابات نحو المراجعة المستندیة للبیانات التي یتم تجهیزها لتغذیة .2

كبیرة على مدى الصحة لتشغیلها ، حیث ان صحة ودقة العملیات التي یتم تسجیلها تعتمد بدرجة

بها .اآلالتوالدقة التي جهزت بها هذه البیانات وتم تغذیة 

وبسبب دقة وسالمة األرقامقد تبدو عملیة المراجعة التفصیلیة غیر ضروریة بسبب صعوبة تغییر .3

السجالت المعدة الیا ، وهذه تقضي على بعض عیوب المراجعة المستمرة .

من صحتها امرا ضروریا والتأكداإلصالحیةباالرقام ( الرموز) تكون عملیة الحصول على قائمة.4

الترمیز.أوبسبب سوء الترقیم األخطاءلضمان اكتشاف 

من التأكدالسائبة قد یؤدي الى حدوث اختالسات ومن ثم یجب على المراجع األوراقان استخدام .5

من سالمة نظام والتأكداآلالتالتي تم استخدامها بواسطة األوراقطرق الترقیم المسلسل وطرق كتابة 

.غیر المستعملة لتجنب سوء استخدامها األوراق

صاحب التطور في استخدامات الكمبیوتر حدوث تغییرین هامین تسبب عنهما تعقید عملیة جمع لقد 

أو اسطوانات أو أشرطة أدلة اإلثبات ، یتمثل األول في تسجیل البیانات المحاسبیة على بطاقات مثقبة 

ممغنطة ال یمكن قراءتها إال بواسطة أجهزة الكمبیوتر ، أما الثاني فینطوي على الزیادة المطردة في 

).32،ص2015(كردودي،كمیة البیانات الالزم فحصها وتدقیقها
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خماطر التشغيل االلكرتوني- 3- 3- 3
)448،ص2005(عوض،- :یاتيیمكن تحدید اهم مجاالت هذه المخاطر والتحدیات فیما 

الملفات نتیجة للوسائط الطرفیة خالل أوالصفات الموجودة على قواعد البیانات أوتعدیل االرصدة - 

الشركة التي تزید من فرص الدخول غیر المصرح بها.

كلي الي سبب نتیجة لخلل في وسائل االتصاالت.أوضیاع وتلف البیانات بشكل جزئي - 

نترنت الذي قد یسمح بالوصول الى البیانات والنظم من مواقع عدیدة غیر مصرح ارتباط هذه النظم باال- 

بها.

استخدام التجارة االلكترونیة ونظم تبادل البیانات الكترونیا قد یعرض الوثائق والمستندات التي یتم - 

تبادلها بین المنشات الى الضیاع .

املتعلقة باملراجعة التقنية املهنيةالدوليةوالبياناتاملعايري-4-3
املعايري الدولية - 4-3- 1

للتقلیلاستخدامه ،ومجاالتت،اتقنیة المعلومبیئةتوسعمعالدولیةالمهنیةالمنظماتفاعلیةتزایدت

ظلفيالخدماتتلكتتطلبهوما،راجع یقدمها المالتيالخدماتحقیقةعنالناتجةفجوة األداءمن

-:المعاییرهذهومنالفجوةمن تلكتقللالتيالمعاییرصداراخاللمنالتقنیات الحدیثة،

)رقابة اجلودة لتدقيق البيانات املالية(220معيار املراجعة الدويل -1

حول رقابة الجودة الخاصة لسیاسات إرشاداتوضع معاییر وتوفیر 220یتناول معیار التدقیق 

مسؤولیتها الى المساعدین في تحویلالتدقیق ثم أعمالشركات التدقیق فیما یخص وٕاجراءات

المراجعة تتضمن عدة متطلبات مؤسسةتتبناهاالمراجعة، ان اهداف وسیاسات رقابة المراجعة التي 

وهذه المتطلبات ستزداد في ظل استخدام تقنیات المعلومات وخاصة فیما یتعلق بالمتطلبات المهنیة 

بمهارات وكفاءات علمیة ومهنیة یتحلواالمشاركین یجب ان فاألفرادوالمهارات والكفاءات وتوزیع المهام 
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في مجاالت تطویر أكثرق مالتعاألفرادللعمل في ظل استخدام البیئة التقنیة وعلى هؤالء تؤهلهموتقنیة 

)2013(االسعد،.المهني والتقني الذي یتطلبه هذا المعیار

240معيار املراجعة الدويل - 2

)جع املتعلقة باالحتيال يف عملية مراجعة البيانات املاليةاملرا(مسؤولية
یهدف هذا المعیار الى تكوین معاییر وتقدیم ارشادات بخصوص مسؤولیة المراجع العتبار الخطا 

التقنیة الجدیدة یجب تحمیل المدقق مسؤولیة البیئةواالحتیال عند تدقیق البیانات المالیة ، وفي ظل 

المنشاة ، الن احتمال وٕادارةوبالتعاون مع المكلفین بالرقابة والخطأاكبر عن اكتشاف االحتیال 

ة التقنیة الجدیدة عنها في التقلیدیة من ناحیة المستندات یئالتالعب والتزویر ستكون اكبر  في ظل الب

التالعب بالبیانات والشطب والتحریف فیها كذلك وٕامكانیةالحاسب المعلومات الى إدخالوحتى طرق 

)2013(الفتالوي،.واالحتیالاألخطاءفاعلیة في الكشف عن أكثرالمراجعةإجراءاتیجب ان تكون 

250معيار املراجعة الدويل  - 3

سابات ، وعلى هذا یتناول هذا المعیار مسؤولیة المدقق في مراعاة القوانین واألنظمة عند مراجعة الح

یبرز عدد من المسائل القانونیة المتعلقة باستخدام تقنیة المعلومات لم تحل بعد ، حیث لم یتوفر إطار 

قانوني شامل للبیئة التقنیة الجدیدة ولم تتوافر البینة األساسیة لمثل هذا االطار مثل (التوقیعات 

، 2013زعات ، حمایة المستهلك ) (مرتجى،االلكترونیة ، أدوات تسجیل المستندات ، إلیة فض المنا

85(.

300معيار املراجعة الدويل - 4

یتناول هذا المعیار مسؤولیة المراجع لتخطیط البیانات المالیة ، ویعتبر التخطیط من أهم مراحل عملیة 

وجیا المراجعة ، إذا ما أرید لها ان تؤدى بكفاءة وفاعلیة ومهنیة اقتصادیة ، وفي ظل استخدام تكنول

المعلومات ستكون هناك عدة تغییرات على عملیة التخطیط من حیث إستراتیجیة التدقیق التي یتبناها 

المراجع بالنسبة للمنشاة في توقیت وٕاجراءات المراجعة ، وكذلك إستراتیجیة المراجعة التي تبناها 
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ولوجیة وأیضا إستراتیجیة المراجع في تحدید الفریق المالئم للعمل معه من حیث الخبرة والكفاءة التكن

المراجعة التي تبناها المراجع في فهم الزبون والظروف المحیطة به ( ظروف البیئة االلكترونیة) وكذلك 

)37، 2011اختبار إجراءات مالئمة للحصول على ادلة وقرائن مراجعه الكترونیة . (رمو، ذنون،

400معيار املراجعة الدويل - 5

یر المخاطر والرقابه الداخلیة ویتطلب من المراجع ان یحصل على فهم كافي یتناول هذا المعیار تقد

للنظام المحاسبي ولنظام الرقابه الداخلیة وعلى مخاطر المراجعه ومكوناتها ، وذلك لغرض التخطیط 

لعملیة المراجعة ، ومن الواضح ان استخدام تكنولوجیا المعلومات قد یكون لها اثر هام على تقدیر 

المالزمة واعتبارات الرقابة والمخاطر المتعلقة بتخطیط وترتیب عملیات التشغیل ، وعلى المخاطر 

الرغم من ان اغلب مكونات الرقابة مازالت مالئمة في بیئة التقنیة الحدیثة ، اال ان هناك العدید من 

حمایة وامان (ن توضیحها كما یاتي كمكونات الرقابة المستحدثة التي تم إضافتها لهذا الهیكل ویم

نقل المستندات االلكترونیة ، رقابة حفظ وصیانة مسارات المراجعة ، رقابة حمایة التوقیع االلكتروني ، 

الرقابة على حمایة برامج التطبیقات والبرامج الجاهزة ، الرقابة على مجهزي خدمة االنترنت ، نقاط 

)126، 2010الرقابة الوقائیة المبكرة ) . (ابوسردانه واخرون،

401معيار املراجعة الدويل - 6

المطلوبة منبالمهاراتالمعیارهذاتعلق،"تستعمل الحاسوبمعلوماتأنظمةبیئةفيالتدقیق

علیه، وتقدیرواإلشرافالعمل،وتنفیذهتخطیط، منالحاسوببیئةفيلمهامهتنفیذهعندمدققلا

الرقابة.إجراءاتتصمیمعندالحاسوب ومراعاتهائةیبفيالمتوقعةالمخاطر

500معيار املراجعة الدويل -7

تناول ادلة المراجعة حیث یتطلب من المراجع ان یحصل على ادلة اثبات كافیة ومالئمة لكي یستطیع 

ان یخرج باستنتاجات معقولة ، لتكون االساس الذي یبني علیه رایه المهني ، وقد ال یتوافر في البنیة 

اثر السجالت االلكترونیة التقنیة الحدیثة أي سجالت ورقیة ولهذا فان المراجع البد ان یاخذ في اعتباره 

عندما یرغب في الحصول على ادلة اثبات للمراجعة لكي یضمن نزاهة العملیات ، والشك ان 
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ن تدمیرها والتخلص كالسجالت االلكترونیة لیست مادیة مثل السجالت الورقیة التقلیدیة حیث انها یم

التعدیل ، ولهذا فان المراجع البد منها بسهولة أو تعدیلها بدون ترك أي اثر أو دلیل على التخریب أو

لحمایة المعلومات ووسائل الرقابة على امن اإلدارةان یاخذ في عین االعتبار ویقوم سیاسات 

المعلومات والتي یتم تنفیذها والتاكد من مالئمتها لمنع التدخل غیر المسؤول أو التغییر في السجالت 

)2013(االسعد،.المالیة 

505املراجعة الدويل معيار- 8

یتناول هذا المعیار المصادقات الخارجیة ویهدف الى ارساء معاییر وتوفیر ارشادات بشان استخدام 

المراجع للمصادقات الخارجیة كوسیلة للحصول على ادلة المراجعة ، والمصادقة الخارجیة هي عملیة 

ن طرف أخر استجابة لطلب الحصول على ادلة المراجعة وتقییمها من خالل الرد المباشر م

المعلومات حول بند معین یؤثر على التأكیدات التي قامت بها االدراة في البیانات المالیة ، وقد وضح 

المراجع ان یاخذ باالعتبار البیئة التي تعمل بها المنشاة التي یتم مراجعتها على هذا المعیار بان 

طلبات الخاصة بالمصادقة ، وفي ظل البیئة وٕامكانیة المستجیبین المحتملین في التعامل مع ال

االلكترونیة على المراجع اخذ عدة امور بعین االعتبار منها شكل طلب المصادقة والمعلومات التي 

تحتویها ونوع المصادقة فالمفضل ان تكون ایجابیة دائما ، الن احتمال عدم الرد في المصادقة السلبیة 

اللكتروني للشخص المعني ولیس من عدم االتفاق مع قد تكون من عدم وصول طلب المصادقة ا

)129،ص2010(ابوسردانه واخرون،.المعلومات المقدمة في الطلب 

620معيار املراجعة الدويل - 9

یتناول هذا المعیار االستعانة بعمل خبیر حیث یتطرق إلى كیفیة االستفادة من عمل الخبیر وكفاءة 

وموضوعیه الخبیر ، وعلى المراجع الحصول على أدلة إثبات كافیة ومالئمة تفید الن نطاق عمل 

لمالیة قید الخبیر كاف إلغراض الرقابة لتقییم مالئمة عمل الخبیر كدلیل اثبات لتأكیدات القوائم ا

المراجعة ، وفي ظل استخدام تكنولوجیا المعلومات سیكون هناك تاثیر كبیر على نشاط الشركة 
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وأعمال المراجع ، قد تكون هناك حاجة الى مهارات خاصة لكي یكون قادرا على القیام باستفسارات 

، وفي هذه الحالة مناسبة ولكي یتفهم اثار وحدود اإلجابات التي یحصل علیها من هذه االستفسارات 

فان المراجع یكون بحاجة الى مهارات مناسبة لكي یكون قادرا على تفهم كیف تواجه إستراتیجیة 

)130،ص2010(ابوسردانه واخرون،الشركة مثل هذه المخاطر .

700معيار املراجعة الدويل -10

سیة على تقریر المراجع یتناول هذا المعیار تقریر المراجع حول البیانات المالیة ویركز بصفة أسا

موضحا شكل ومحتوى التقریر وبدائل التقریر ، ان تقریر المراجع هو المنتج النهائي لعملیة المراجعة 

على وفق تخطیطها وتنفیذها ولذلك یلزم ان یعد المراجع في ظل التشغیل االلكتروني للبیانات تقریره 

ییر التقریر لم تتأثر ببیئة التشغیل االلكتروني من ملتزما بالمعاییر السابقة ، ومما سبق یالحظ بان معا

ناحیة المتطلبات األساسیة اال ان استخدام المراجع لألسالیب االلكترونیة سوف یرفع من كفاءة وفاعلیة 

المراجع عند اعداد تقریره من حیث النواحي الشكلیة وسهولة إیصاله الى المستخدمین ، وبالجانب األخر 

البیئة یتطلب من المدقق مهارات وخبرات تختلف عن السابق اذ من الممكن اجراء في ظل تعقیدات هذه 

تعدیالت على بیانات في ملفات الحاسوب دون اثر ملموس أو احتمال وجود أخطاء جوهریة في مراحل 

)39- 38،ص2011االدخال والمعالجة تؤثر بالنتیجه على راي المراجع . (رمو، ذنون،

الدولیة البیانات-2-4-3
هي بیانات یصدرها مجلس معاییر التدقیق والتاكید الدولیة بهدف زیادة توضیح وشرح للمعاییر ومن 

)2013(الفتالوي،)43- 42ص، 2013،المطیري(- اهمها:

1001البيان رقم - 1

رقمالدوليالمعیارتفسیرمنهالغرض،"الشخصي المستقلالحاسوبتستعملمعلوماتأنظمةبیئة"

الحاسوبألنظمةا وصفالبیانویتضمن،الداخلیةوالرقابةالمخاطربتقدیروالمتعلق،400

النظام فيالحاسوبتأثیربیانعنالحاسوب، فضالً بیئةفيالداخلیةللرقابةحاالشخصي، وتوضی

لعالقةاتذاالرقابیةوالضوابطالمحاسبي
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1002البيان-2

األنظمةتلكوهي". المباشرالحاسوبأنظمة–الحاسوبتستعملمعلوماتأنظمةبیئة" بعنوان

ویتضمن، طرفیةأجهزةخاللمنمباشرةوالبرامجالبیاناتإلىالوصولمنالمستخدمینتمكنالتي

مثلفيالرقابةضوابطعنفضالً ،وخواصها،وأنواعهاالمباشرة،الحواسیبألنظمةشرحاً البیان

.التدقیقوٕاجراءات،الداخلیةوالرقابةالمحاسبي،النظامفيوتأثیراتهااألنظمةهذه

1003البيان-3

شرحاً البیانیتضمن،" البیاناتقاعدةأنظمة–الحاسوبتستعملمعلوماتأنظمةبیئة"بعنوان

البیاناتقاعدةتأثیرإلىیشیركمابیئتها،فيالداخلیةوالرقابة،وخواصها،البیاناتقاعدةألنظمة

.التدقیقإجراءاتوعلىالعالقة،ذاتالداخلیةوالضوابط،المحاسبيالنظامفي

1008البيان-4

الهیكلالبیانعرض، الحاسوبتستعملألنظمةواعتباراتخواص- الداخلیةالرقابةمخاطرتقدیر

فضالً الحاسوب،لبیئةالمختلفةاإلجرائیةواألوجه،والتصمیم،المعالجاتوطبیعةللبیئة،التنظیمي

تشغیلوضوابطوصیانتها،األنظمةتطویروضوابطواإلدارة،التنظیمكضوابط،العامةالضوابطعن

علىالتطبیقیةوالضوابطوالبرامج،البیاناتإدخالوضوابطاألنظمة،برمجیاتوضوابطالحاسوب،

الضوابطتلكفحصإجراءاتإلىالبیانوتطرق، والمخرجاتالتشغیلیة،والعملیاتالمدخالت،

.المستخدمةواألسالیب

1009البيان-5

،الحاسوبخاللمنشیوعاالتدقیقأنواعأكثرالبیانوصف- الحاسوببمساعدةالتدقیقطرق

االثباتأدلةعلىالحصولفياستخدامهاومجاالتإلختباریة،اوالبیاناتالعامة،التدقیقبرامجوهي

.وتقویمها

1013البيان-6
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وتعزیـز ،المدققینمساعدةإلىالبیانیهدف. المالیةالقوائمتدقیقفياألثراإللكترونیةالتجارة

حددكذلك. اإلنترنتشبكةطریقعنالمنظمةبهتقومنشاطبفحصقیامهمعند،الجیدةممارستهم

المعلومات،أمنوسیاساتوالقوانین،،باألنظمةإللماموا،الداخلیةالرقابةبیئةدراسةضرورةالمعیار

اإللكترونیة،بالتجارةالمرتبطةالمخاطرالبیانهذاوحدد. اإللكترونيوالتسجیلالتوقیعوسالمة

فقدانخاللمنمضاعفتهایمكنوالتي،العملیة)  تكامل(سالمةخسارة: مخاطرإلىوصنفها

الضریبیةبالمتطلباتااللتزاموعدماإللكترونیة،التجارةالختراقاألمنیةوالمخاطرالتدقیق،مسار

- المرتبطةالمحاسبیةالسیاساتفيأخطاءوتحطمها،أوالتحتیةالبنیةوفشلوالتطبیقیة،والقانونیة

فهمسوءأواإلنترنتشبكةعلىالموقعتطویركتكالیف،النفقاتبرسملة- المثالسبیلعلى

.المعقدةقیاتاالتفا

یالحظ عدم تعرض المعاییر والبیانات الدولیة للمراجعة للمشكالت المحاسبیة المتعلقة بالتقنیات الحدیثة 

مثل اسس االعتراف باالیراد في ظل نظم المعلومات االلكترونیة علما بان هذه االسس وضعت فقط 

)225،ص2016،في ظل الیة العمل ضمن النظم التقلیدیة (الحراسیس ، الشبیالت

املراجعة يف ظل التشغيل االلكرتونيمفهوم -5-3
إن مسؤولیة المراجع في إبداء الرأي حول القوائم المالیة ال تتغیر بتغییر طریقة معالجة البیانات وٕاعداد 

تلك القوائم ، فالمراجع ال یزال ملتزم مهنیا بإتباع معاییر المراجعة المتعارف علیها بغض النظر عن 

بیانات المتضمنة بالقوائم المالیة قد تم إعدادها یدویا أو باستخدام الحاسوب ، فالمراجع لم یفقد إن ال

حقه في ممارسة الحكم المهني على النظم المحاسبیة اآللیة والتي هي امتداد لتطور النظم الیدویة ، 

ستخدام األسالیب وبغض النظر عن طبیعة النظام فانه من واجبه تقدیم ذلك الراي ، ومن ثم علیه ا

التي یراها ضروریة للحصول على أدلة إثبات لبناء رایة حول صحة البیانات المالیة فیها. 

بناء على ذلك فان دخول الحاسوب واستخدامه في معالجة البیانات لم یؤثر على معاییر وقواعد وآداب 

یر األسالیب الفنیة وسلوك مهنة المراجعة ، إال انه ترتب على ذلك ضرورة قیام المراجع بتطو 

المستخدمة في عملیة المراجعة لتجمیع أدلة اإلثبات بما یتالءم مع تلك التطورات ، وذلك حتى یقتنع 
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بصحة البیانات المستخرجة آلیا ( بواسطة الحاسوب) ، وبذلك فانه كان لتلك النظم تأثیر واضح على 

ا وظهر تأثیرها بشكل بارز على طرق مهنة المراجعة من حیث تعدیل إجراءات وأسالیب المراجعة فیه

التعامل مع البیانات واستدعائها ، وان ذلك فرض على المراجع التحرك بسرعة لمسایرة التقدم والتطور 

الذي فرضه علیه مجتمع األعمال ویتحقق ذلك من خالل تدعیم خبراته باألسالیب المستحدثة إلمكانیة 

)12،ص1987كس،استخدامها إثناء مراجعة تلك البیانات. (شر 

من لقد فرضت التطورات السریعة في تكنولوجیا الكمبیوتر وصناعة المعلومات على المراجع تحدیات،
تلك بینها ضرورة تعدیل طریقة تفكیره ، ونظرت إلى المتغیرات المحیطة به ، وضرورة االستفادة من

على في منهجیة المراجعة المتغیرات لتطویر ادائه إلى األحسن . وهذا األمر أحدث تغیرا جوهریاً 
)39، ص 2015(العلمي ،- النحو التالي :

التشغیل اإللكتروني إذ یجب اإللمام التام بأساسیات)التأهیل العلمي(راجعالتغییر في ثقافة معرفة الم.1
وبرامج ووسائل الكمبیوتر المتطورة.للبیانات ، وتكنولوجیا صناعة المعلومات ، والدراسة الكاملة بلغات

المحاسبي موجود من عناصر النظامكبیرا، والسیما ان جزءًا وبرامج المراجعةإعادة النظر في خطة .2
داخل جهاز الكمبیوتر مثل الدفاتر والمستندات والقوائم والتقاریر .

الحصولالعملیات فيبحوثواسالیبالكمبیوترمنواالستفادة،اإلثباتأدلةطبیعةفيالنظرإعادة.3
.التقلیدیةاألدلةعنبدیالً أوبجانبمنهامزیدعلى

في تقویة والتحكم الذاتيالمراقبةإعادة النظر في آلیة نظم الضبط الداخلي ، واالستفادة من مدخل .4
نظم الضبط الداخلي للبیانات والمعلومات .

ومنهجیةرفي فكالحدیثةالتطوراتمعیتالءمبماالتدقیقتقاریروعرضإعدادطرقفيالنظرإعادة.5
.الجوهریةالمسائلوابرازباالستثناءالرقابةمبدأوتطبیقالعلیا،اإلدارة

ویقصد بالمراجعة في ظل المعالجة االلیة للبیانات  بأنها أدوات متاحة للمراجع تعزز وتزید من قدرته 

مالتحدیدوتقییمجمععملیةبأنهاایضاوتعرف، )40،ص1999(علي ،على القیام بمهام مختلفة

بفاعلیةأهدافهاویحققبیاناتهاسالمةویؤكدالشركةأصولحمایةفيیسهمالحاسباستخدامكانإذا

وعرفها اخر بأنها عملیة تطبیق أي نوع من ، )42، ص2005(جمعة،بكفاءةمواردهاویستخدم
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وتوثیق أعمال األنظمة یستخدم تكنولوجیا المعلومات لمساعدة المراجع في التخطیط والرقابة 

)215،ص2009المراجعة.(توماس وهنكي،

ما في ظل الحاسب یتم جمع األدلةنستطیع القول ان جوهر عملیة المراجعة هو جمع وتقییم االدلة ا

من خالل اختبارات مدى االلتزام لتحدید ما اذا كان هیكل الرقابة الداخلیة یعمل كما تم تصمیمه .

اإلجراءاتواألسالیب-6-3
طوات وٕاجراءات مراجعة النظم المحاسبیة االلكترونیة تتأثر بطبیعة مقومات طریقة المراجعة التي ان خ

تتفق مع طبیعة تشغیل العملیات االلكترونیة من ناحیة ، وكذلك تتأثر بمدخل عملیة المراجعة من 

جود الجهاز ناحیة اخرى ، ویوجد مدخالن لمراجعة النظم المحاسبیة االلكترونیة ، أولهما یتجاهل و 

االلكتروني عند القیام بعملیة المراجعة ویعرف باسم مدخل المراجعة حول الجهاز االلكتروني، وثانیهما 

یستفید من وجود الجهاز االلكتروني عند القیام بعملیة المراجعة ویعرف باسم مدخل المراجعة خالل 

)216،ص2012الجهاز االلكتروني.(نظمي والعزب،

:أسلوب المراجعة حول الحاسب-1-6-3

یعتمد المراجع على مسار المراجعة في تتبع عملیة ما من مصدرها إلى الناتج النهائي لها، إّال أن هذا 

المسار في ظل نظم المعلومات المحاسبیة اإللكترونیة أصبح غیر مرئي، نتیجة صعوبة المالحظة 

ي النظم الیدویة، ومن هنا جاءت فكرة هذا المادیة للتشغیل داخل هذا النظام، عكس ما هو علیه ف

األسلوب الذي ُیمكن المراجع من الحكم على سالمة مرحلة التشغیل عن طریق المقارنة بین مرحلتي 

المدخالت والمخرجات، ویستطیع المراجع بإستخدام هذا األسلوب من أداء جمیع اختبارات الرقابة، 

لتحقق من أرصدة الحسابات بنفس الطریقة التي یستخدمها واإلختبارات الجوهریة للعملیات، وٕاجراءات ا

في المراجعة الیدویة، وهنا یجب على المراجع الحصول على قدر كاف من أصول المستندات، وقائمة 

)142،ص2005( جمعة ، تفصیلیة بالمخرجات في شكل ورقي.
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نات في اجهزة یعرف التدقیق حول الحاسوب بانه تتبع مسار المراجعة حتى نقطة دخول البیا

بمعنى انه مطبوعة،ثم یعید متابعتها عند نقطة خروجها من االجهزة في شكل تقاریر ورقیة ،لحاسوبا

)98ص ،2015یتجاهل وجود الحاسوب (كردودي ، 

(CAATs)المراجعة بمساعدة الحاسب أسالیب-2-6-3

أدوات إلكترونیة تساعد المراجع على تتبع مسار CAATsتعد أسالیب المراجعة بمساعدة الحاسب
كما تزود المراجع بإختبارات فّعالة - وتسمى أیضًا بأسالیب المراجعة من خالل الحاسب–المراجعة  

للرقابة الداخلیة، عالوة على ما تقدمه من تحسین كفاءة وفعالیة إجراءات المراجعة في الحصول على 
رة على اختیار العینات لحجم كبیر من العملیات المالیة، وٕاجراء الفحص أدلة اإلثبات وتقییمها، والقد

التحلیلي، وتنفیذ اإلختبارات الجوهریة، وهنا یطرح هذا السؤال نفسه كیف یمكن للمراجع أن یقوم 
-ومحققًا ألهداف عملیة المراجعة - بمراجعة نظام معلومات محاسبي یستخدم الحاسب اإللكتروني 

لحاسب اإللكتروني ، وعلیه فإن استخدام أسالیب المراجعة بمساعدة الحاسب بدون استخدام ا
)251،ص 1995(حماد،.اإللكتروني أمرًا بدیهیًا في مراجعة نظم المعلومات المحاسبیة اإللكترونیة

أهم أسالیب المراجعة بمساعدة الحاسب ومن 

:البیانات اإلختباریة- 1

كیفیة المعالجة داخل النظام، ومن ثم الحصول على مسار المراجعة، یستخدم هذا األسلوب للتعرف على 

قام - كما یستخدم لفحص وتقییم جوانب الرقابة الداخلیة، وذلك من خالل إدخال البیانات اختباریة 

وهناك عدة اعتبارات مسبقًا، ثم مقارنة نتائج تشغیل هذه البیانات مع النتائج المعدة- المراجع بإعدادها 

ى المراجع أخذها في الحسبان عند اعداد هذه البیانات تتمثل في ضرورة أن تحتوى البیانات یجب عل

اإلختباریة على كافة الحاالت المناسبة التي یرغب المراجع في إختبارها، ویجب أن تكون البرامج التي 

ذف البیانات یختبرها المراجع بهذا األسلوب هي البرامج التي تستخدمها الشركة طوال العام، ویجب ح

ویستخدم المبرمج هذا األسلوب عندما یقوم بإختبار برنامج قام بتصمیمه اإلختباریة من سجالت الشركة، 

أو مطور، وكذلك التأكد من صحة تشغیل نظام جدید أو تعدیله، وُیمكن أیضًا التأكد من صحة

وافق مع المدخالت.التي ال تتأوالمخرجات التي تتولد من النظام وال یمكن بسهولة توقعها، 
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الشركة،لدىاألجوربنظامالخاصةالداخلیةالرقابةبإختبارالمراجعیقومعندماذلكعلىاألمثلةومن

المراجعویقومأقصى،كحدساعة80منأكبرمالیةعملیةبوقوعتسمحالاختبارهایتمالتيوالرقابة

،79،80بالعینةأسبوعكلفيالساعاتعددیبلغأسبوعیةعیناتلثالثةلألجورمالیةعملیةبإعداد

یتسمالرقابةنظامأنالمراجعیالحظوهنااإللكتروني،الشركةنظامداخلالمعالجةوینفذساعة81

قائمةفيظهورهامعساعة،81بـالخاصةالمالیةالعملیةتشغیلبعدمالشركةنظامقامإذابالفعالیة

)158، ص 1998،(الشیخ .لألجوراألخطاء

المحاكاة المتوازیة:-2
یقوم المراجع في هذا األسلوب بكتابة برنامج یحاكي جزء أو عدة أجزاء من نظام المعلومات المحاسبي 

هذا البرنامج على توازي مع النظام اإللكتروني للشركة، ویتم تشغیل البیانات الفعلیة بإستخدام

المحاسبي للشركة، ثم یتم مقارنة النتائج إما یدویًا أو إلكترونیًا، وُیمكن هذا األسلوب من تتبع تدفق 

العملیات المالیة في مراحل تشغیلها، كما یتمكن من زیادة حجم عینة اإلختبار بدون زیادة كبیرة في 

.التكلفة

البرنامج:مقارنة تكوید-3

یقوم المراجع بإستخدام برنامج یقوم بمقارنة سطور البرمجة الخاصة بنظام المعلومات المحاسبي 

اإللكتروني للشركة محل المراجعة ببرنامج نمطي یقوم بتنفیذ نفس المهام قام بإعداده فریق المراجعة، 

كتروني تحتوي على أكواد للتأكد من أن التطبیقات المستخدمة في نظام المعلومات المحاسبي اإلل

صحیحة، كما یمكن إجراء المقارنة بین التوثیق المتاح من قبل الشركة وبین النسخة المستخدمة فعًال. 

ویجب التنویه إلى أن هذه األسالیب یتم توظیفها من خالل برامج یقوم المراجع بتصمیمها بإحدى لغات 

- ACLمثال ذلك -أو أن یقوم المراجع بشرائها–التي تتوافق مع النظام محل المراجعة –البرمجة 

)67،ص2003(نجیب واخرون،وتعد هذه البرامج أدوات تدعم تنفیذ عملیة المراجعة. 
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:الحاسبباستخدامأسالیب المراجعة -3-6-3
سواء عن طریق برامج المراجعة العامة أو - تمكن أسالیب المراجعة باستخدام الحاسب اإللكتروني 

على عدد كبیر من الملفات، كما تقدم المراجع من التوسع في إجراء اإلختبارات- الخاصة ...إلخ 

المساعدة للمراجع في ترشید قراراته، وفیما یلي أهم هذه األسالیب

برامج المراجعة العامة:-1

في ظل النظم –برامج المراجعة العامة هي مجموعة من البرامج التي تقوم بتنفیذ عملیات  المراجعة 

تنفذ بطریقة یدویة في ظل النظم التقلیدیة، وهذه البرامج ُتمكن المراجع من تالتي كان- اإللكترونیة 

مراجعة العدید من النظم اإللكترونیة المختلفة في الشركات محل المراجعة، وال تتطلب من المراجع 

خبرة متمیزة في مجال نظم المعلومات المحاسبیة اإللكترونیة، وأدى التوسع في استخدام نظم 

المحاسبیة اإللكترونیة داخل الشركات إلى ضرورة توافر مجموعة من البرامج العامة الجاهزة المعلومات 

إلستخدامها في مراجعة النظم اإللكترونیة المختلفة للشركات محل المراجعة، وتستخدم هذه البرامج في 

من صحة ودقة أداء اإلختبارات الجوهریة لملفات بیانات الشركة محل المراجعة، مثال على ذلك التأكد

البیانات، والتأكد من صحة وسالمة عملیات تشغیل النظام، والتأكد من وجود الوحدات التي من 

)102ص،2010،لطفي(التحلیلیة ،،،، الخ.المفروض أن تمثلها البیانات، وتنفیذ اإلجراءات

:برامج المراجعة الخاصة-2

بتصمیمها - قام المراجع _ من خالل فریق المراجعة برامج المراجعة الخاصة هي عبارة عن برامج

إلنجاز أعمال مراجعة محددة في شركة معینة، وعلیه یستطیع المراجع التغلب على مشاكل اختبار 

تطبیقات نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني للشركة محل المراجعة، ویمكن تطویر هذه البرامج من 

تتمثل في تحدید أهداف قبول -ي إعداد أي برنامج جدید كما هو الحال ف–خالل خمس خطوات 

تكلیف المراجعة، وٕاعداد قائمة بتفاصیل عملیات المعالجة الالزمة لتحقیق هذه األهداف، وٕاعداد 

في - البیانات وٕاخراج المعلومات، وكتابة برنامج المراجعة خریطة تدفق تبین خطوات إدخال ومعالجة
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صادقلتي تتوافق مع برامج النظام اإللكتروني للشركة. (باللغة ا–ضوء هذه الخریطة 

) 346ص،1997،مصطفى

نظم الخبرة:-3

یتأسس على المعرفة والخبرة ویسمح الذيیعرف النظام الخبیر بأنه " أحد فروع الذكاء الصناعي

للحاسب اإللكتروني بمحاكاة الخبراء البشر، وذلك من خالل برمجة معرفتهم وخبراتهم المتخصصة 

وعلیه فإن النظام الخبیر هو نظام یعتمد على ، المرتبطة بمجال معین في برنامج حاسب إلكتروني

الصناعي، ویبنى هذا النظام على قاعدة من الحاسب اإللكتروني، ویعد فرع رئیسي من فروع الذكاء 

أي مشكلة، ومن َثم فهو یقدم للمراجع المساعدة المعرفة ویحاول أن یحاكي استدالل الخبراء في حل

، شلتوت(كما یوفر تفسیر منطقي للقرار الذي توصل إلیه، مما یجعل المراجع أكثر استعدادًا لتقبله.

) 28ص،1996

:قراراتنظم دعم ال-4
هي نظم للمعلومات تعتمد على استخدام الحاسب اإللكتروني في زیادة فعالیة عملیة اتخاذ القرار، وهي 

تمكن المراجع من اتخاذ قرارات المراحل المختلفة لعملیة المراجعة، كما في تخطیط عملیة المراجعة، 

الداخلیة وٕاجراء وتقییم نظام الرقابة –داخل فریق المراجعة –وتوزیع المهام على المساعدین 

المختلفة والحصول على أدلة اإلثبات ...إلخ، ومن َثم فهي تمكن من ترشید الحكم والتقدیر االختبارات

الشخصي للمراجع، عالوة على ذلك تتمیز هذه النظم بالمرونة الفائقة بحیث یمكن تعدیلها لتتوافق مع 

راجعة، كما ُتمكن المراجعین غیر أي تغیرات سریعة ومستمرة تحدث في البیئة اإللكترونیة للم

المتخصصین في علوم ولغات الحاسب اإللكتروني من استخدامها وذلك ألنها قریبة من اللغة العادیة.

األسالیبهذهمنأسلوبأيعلىاالعتمادیستطیعالالمراجعأنالقولیمكنسبقماضوءوفي

التشغیلعملیاتتتضمنهاالتياإلجراءاتباختبارالمراجعیقومذلكعلىمثالمنفصل،بشكل

باستخدامالمراجعةأسلوبمستخدماً المراجعویقومالحاسب،بمساعدةالمراجعةأسلوبمستخدماً 

تعالجلمالتيالعملیاتلبعضالیدويبالفحصویقومالمراجعة،إجراءاتمنالعدیدأداءفيالحاسب
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ومنالحاسب،حولمنالمراجعةأسلوبباستخداماإللكترونيالمحاسبيالمعلوماتنظامخاللمن

التيوالمهاراتالخبراتضوءفيیستخدمهاالتياألسالیببینتكاملعملالمراجععلىیجبَثم

ممكنوقتأقلفيالمراجعةعملیةأهدافتحقیقضوءفيوكذلكالمراجعة،فریقوفيفیهتتوفر

)309،ص2002(عبداهللا مجاهد،.المراجعةمحلاإللكترونيالمحاسبيالمعلوماتنظاموطبیعةتكلفة،وأقل

املراجعة يف ظل التشغيل االلكرتونيمعوقات - 3- 7
- هناك عدة معوقات لعملیة المراجعة في ظل التشغیل االلكتروني للبیانات من اهمها مایلي :

)68- 67، ص2013(بن عامر، 

قلة املراجعني املؤهلني - 1

على الرغم من وجود مراجعین مؤهلین خصوصا في مجال تكنولوجیا المعلومات یعتبر أمرا ضروریا 

إلتمام عملیة المراجعة بكفاءة في البیئة المحاسبیة المحوسبة ، اال ان هناك قلة في عدد المراجعین 

لمراجعین القادرین على التعامل مع هذه األنظمة وفهم طبیعتها ، ویرجع السبب في ذلك الى ان ا

یشعرون بان لیس لدیهم الخبرة التي تمكنهم من تقییم وفحص األنظمة الحاسوبیة بشكل كاف ، وهذا 

النقص العام في كفاءة المراجعین الذین یراجعون األنظمة الحاسوبیة یعكس حقیقة مهمة وهي ان غالبیة 

ریق الصدفة ولیس بواسطة عملیات االحتیال المتعلقة باألنظمة المحاسبیة المحوسبة تم اكتشافه بط

.المراجعین 

التطور يف تكنولوجيا احلاسبات - 2
ان التطورات في تكنولوجیا الحاسبات اآللي قد جعلت المعلومات التشغیلیة والمالیة الوقتیة والمفصلة 

متاحة ومتوفرة ، وبالتالي ال تنتظر األطراف المهتمة نشر القوائم المالیة حتى تحصل على المعلومات ،

ولكن أصبح هناك طلب على إضفاء الثقة على هذه المعلومات ، وبما ان وسائل إضفاء الثقة التقلیدیة 

أصبحت غیر مالئمة في البیئة الحدیثة التي اختفت فیها المستندات الورقیة فأصبح هناك حاجة ملحة 

ذه التطورات الى وجود وسائل اختبار جدیدة ، وأیضا إجراءات جدیدة لجمع األدلة ، وقد فرضت ه
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التكنولوجیة تحدیات على المراجعین وواضعي المعاییر على حد سواء تتطلب تقدیم حلول مبتكرة لمثل 

.هذه المشاكل ، واال سوف تتخلف مهنة المراجعة عن مسایرة خطى التغییر والتطور

الفقدان احملتمل للبيانات - 3
للتحقق من العملیات وتسویتها اقل من المراجعة الیدویة ، تكون األوراق المتاحة في المراجعة االلكترونیة 

وستأخذ معظم المعلومات التي یتم إنتاجها من نظام المحاسبة الحاسوبي الخاص بالوحدة الشكل 

االلكتروني ، وان الشكل االلكتروني للبیانات یجعل مهمة المراجع في التأكد من سالمة ودقة البیانات 

ة ، اذا لم یكن لدیه الكفاءة في مجال التكنولوجیا ، ولم یستعن بأسالیب المحاسبیة الحاسوبیة صعب

.المراجعة مع الحاسب اآللي 

الرقابة الداخلية يف البيئة احملاسبية احلاسوبية- 4
ان استخدام األنظمة الحاسوبیة لمعالجة البیانات المحاسبة واستخراج الكثیر من التقاریر من المحتمل ان 

الرقابة الداخلیة للشركة . بمعنى أخر ان استخدام األنظمة الحاسوبیة المحاسبیة أدى الى یؤثر على نظام 

زیادة الرقابة في جوانب معینة نظرا لما تتمیز به هذه األنظمة من دقة متناهیة في أداء عملیات التشغیل 

، وبالتالي یزید من ثقة المختلفة واالتساق في معالجة العملیات المتشابهة ما یقلل من األخطاء العشوائیة 

.المراجع في هذه األنظمة 

مصداقية املعلومات املالية على االنرتنت - 5
تعتبر المعلومات المالیة عادلة عندما یفحصها المراجع المستقل حیث یوفر المراجع رایا مستقال بشان 

ن للطرف مكها ، والتي ال یعدالة األرقام الظاهرة بالقوائم المالیة وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علی

الثالث التحقق منها بنفسه ، ومن وجهة نظر المستفید تعتبر المعلومات صادقة عندما یستطیع االعتماد 

علیها لفهم ظروف واألحداث االقتصادیة للشركة، وتتوقف المصداقیة على ثالث خصائص هي أمانة 

، وتعتبر المالئمة والمصداقیة خاصیتین العرض ، والقابلیة للتحقق واإلثبات ، وحیادیة المعلومات

أساسیتین للمعلومات المالیة ، وعلى الرغم من ان االنترنت احدث نقلة نوعیة كبیرة في مالءمة 

المعلومات المالیة من حیث كمیة ونوعیة ووقیته المعلومات ، وعرضها بإشكال مختلفة ، اال ان 
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التي أثرت على مصداقیة المعلومات المالیة وٕامكانیة تكنولوجیا المعلومات أتاحت العدید من الممارسات

.االعتماد علیها 

وان الدول النامیة یصعب فیها استخدام تكنولوجیا المعلومات في المراجعة بسبب التأخر الشدید في 

مواكبة التقدم التكنولوجي وعدم ووجود البنیة التحتیة الالزمة التي تدعم هذه التكنولوجیا وبالتالي عدم 

جود مراجعین مؤهلین لمثل هذه التطورات .و 
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امللخص - 3- 8
تناول البحث في هذا الفصـل دراسـة وافیـة ألثـر اسـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات علـى مهنـة المراجعـة ، مـن 

مهنــة المراجعــة بصــورتها خـالل مبحثــین ، حیــث تنـاول المبحــث األول فــي بدایتــه نبـذة مختصــرة عــن نشـاة
البســیطة ثـــم مراحــل تطورهـــا إلـــى مــا هـــو علیـــه االن مــن مراجعـــة األنظمـــة المحاســبیة االلكترونیـــة وكـــذلك 

مفهــوم تكنولوجیــا المعلومــات واســردنا بعــض تناولنــاتطورهــا الــى المراجعــة اإلداریــة والمراجعــة البیئیــة ، ثــم 
مجموعة من التقنیات التعریفات لها والتي كانت في مجملها تتفق على تعریف تكنولوجیا المعلومات بأنها

واألدوات واألسالیب التي تسهم في توفیر البیانـات والمعلومـات المطلوبـة التـي تسـهل أداء العمـل وتـدعم 
ثم تناول البحث اثر استخدام تكنولوجیـا المعلومـات علـى مهنـة المحاسـبة ،القدرات لتحسین طرائق العمل

بشكل عام حیث أدى استخدام التكنولوجیا في مجال المحاسبة الى فتح میادین جدیدة أمام وسائل التحلیـل 
الحدیثــة ثــم تطــرق البحــث الــى تعریــف أنظمــة التشــغیل االلكترونــي واثــر اســتخدام هــذه األنظمــة علــى مهنــة 

جعــة ، وبعــد ذلــك تــم تنــاول المعــاییر الدولیــة للمراجعــة والتــي تــنظم عمــل المراجــع فــي بیئــة تكنولوجیــا المرا
المعلومات .

تناول المبحث الثاني عملیة المراجعة فـي ظـل التشـغیل االلكترونـي ، حیـث تنـاول البحـث مفهـوم المراجعـة 
كانـت خالصـتها تطبیـق أي نـوع مـن في ظـل التشـغیل االلكترونـي للبیانـات واسـرد بعـض التعریفـات والتـي 

األنظمة یستخدم تكنولوجیـا المعلومـات لمسـاعدة المراجـع فـي التخطـیط والرقابـة وتوثیـق أعمـال المراجعـة ، 
ثــم تنــاول البحــث األســالیب واإلجــراءات والتــي تحــددت فــي مفهــومین ، أولهمــا المراجعــة حــول الحاســب ، 

ك تناول البحث بشـيء مـن التفصـیل مراحـل المراجعـة فـي والتاني المراجعة من خالل الحاسب ، ثم بعد ذل
ظل التشغیل االلكتروني للبیانات ، وبعدها تناول البحث معوقات المراجعة االلكترونیة .
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: األنظمة اخلبريةرابعالفصل ال
الذكاء الصناعي
مفهوم األنظمة اخلبرية
خصائص ومكونات األنظمة اخلبرية
 اخلبريةأنواع األنظمة
استخدامات األنظمة اخلبرية يف احملاسبة واملراجعة
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الذكاء االصطناعي-1-4
السجالت ، حیث تدلاإلنسان ومنذ أمد طویل فضوًال في معرفة كیفیة عمل العقل البشريأبدى

أن بعض هذه البشري بالرغم من الذكاءالتاریخیة على العدید من المحاوالت الجادة لتقلید مستوى

، إن فكرة محاكاة الذكاء البشري انطلقت منها في الواقعالمحاوالت لم یصل إلى مستوى األهداف التي

قام هیفاستو بیج مالین بإدراج حیث،القصص الخرافیة الیونانیة في التاریخ القدیمتطورت منذ ظهور

كافة هذه العصور ظهرت جهود لفهم عمل العقل كما أن هذه الفكرة وخالل،فكرة الرجل اآللي الذكي

العالم الشاب اكتسبت في القرن التاسع عشر المزید من المصداقیة العلمیة وذلك عندما قام جورج بولي

الغایة منها عرض منطق في مجال الریاضیات بوضع األساس النظري لهذه الرموز حیث كانت

تشارلز باي بیج (الذي اخترع الحاسبات) على ي القرن التاسع عشر اعتبر الناسوعملیات التفكیر. ف

اختراع آالت قادرة على محاكاة قدرات العقل البشري في مجالي أن عمله كان خطوة أولیة نحو

)12،ص2004(ناصر السید،المنطق والحساب.

منأنشوطةنتیجةجاءالذكيالتصرفأنفرضیةوطرحالذكاءآلیةبشرحقام1934عاموفي

النتیجةهذهشجعت. علیهاالردثمومنالمعلوماتومعالجةبجمعفیهاالدماغیقومالمعلومات

كانتذلكتلتالتيالرئیسیةوالفكرة، اآلليالحاسبمعاإلنسانيالفكرطریقةمحاكاةعلىالباحثین

طبیعةإقامةمفهومعززتالبحثهذاأهمیةأنوأكدآليمبرمجنظامحولبحثاً یدعيلشخصآلة

تطویرعلىالباحثینشجعتالفكرةهذهأنكما، البرمجیاتمنمختلفةأنماطعنمسهبةوافرة

ففي. ممكنةحقیقةإلىاالصطناعيالذكاءلتحویلاألهمیةمندرجةبلغترقمیةآلیةحاسبات

التساؤلعلىخاللهمامنأجاباصطناعيوذكاءحاسبةآلةطورقد) ترینجآالن(كانالخمسینیات

اآللةلبناءجوهـــــــريأســـاسإلىبهاقامالتيالتجربةوتـــــحولتتفكر؟أناآللةبإمـــكانهلالقائل

المتحدةالوالیاتفي”دارموث“فياالصطناعيالذكاءمؤتمرأقیمالخمسینیاتمنتصفوفيالذكیة ،

لهذاجدیدعصربدایةالمؤتمرهذاوسجل. 1956عامصیففيجامعة بنسلفانیافياألمریكیة

منأخرىسمةأيأوالتعلمأوجهمنوجهكلأنأكدأنهياستخالصهایمكنالتيوالنتیجةالعلم
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.الذكاءذلكتحاكيآلةصناعةباإلمكانأنهلدرجةبدقةوصفهاالمبدأ،حیثمنیمكن،الذكاء

mustafasadiq0.wordpress.com)(( مدونة مصطفى صدیق)

االصطناعيالذكـاءجماالت-2-4
.المعرفةتمثیل- 

.العصبیةالشبكـات- 

الخبیرة.األنظمـة- 

.الطبیعیـةاللغاتمعالجة- 

)36ص،2004(السید ،.اآللـيالرجـل- 

الصناعيالذكاءمفهوم-3-4
صنعمن"طبیعيغیراصطناعيكیانعندیظهرذكاءأنهعلىالصناعيالذكاءتعریفیمكن

تقنیاتوخوارزمیاتتطویرتدرسالتيالمعلوماتیةفروعأحداالصطناعيالذكاءیشكلو ،" اإلنسان

. المشاكلحلفيأوالمهامأداءفيذكیاسلوكاتمتلكبحیثالروبوتوالحواسیبفيلتطبیقهاذكیة

بالعمیلعندئذیعرف،منهایتعلمومعهایتفاعلوالعملبیئةمعاالصطناعيالذكاءیدمجعندما

لعملیاتمشابهةبمهامتقومالحاسباتبجعلاالصطناعيالذكاءیعنىتحدیداأكثربشكلالذكي

)12،ص2005(عبدالنور،.البشریةالذكاء

یهتمالذيالحاسبیةالنماذجاستعمالخاللالفكریةالقدراتدراسة" بأنهاالصطناعيالذكاءویعرف

االنسانأنهواالصطناعيالذكاءنموذجمنالمركزیةالغایةوانلإلنسانتفكیرمحاكاةبطریقة

الدالئل.بعضأواالشاراتأوالعالماتخاللمنمعینهظاهرهحولالتوقعیضعانكالهماوالنموذج

انظمةوخلقبدراسةیهتموالذيالحاسباتعلومفروعاحدبانه" ایضاالصناعيالذكاءویعرف

.)36، ص2005(بسیوني ، " الذكاءاشكالمنبشكلتتصرفحاسوبیة
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(شاهین ، أفضلبطریقةاإلنسانیؤدیهاأشیاءألداءالحاسبتوجیهكیفیةدراسةهوایضاویعرف

.)35، ص 1987

. البشريالذكاءتتطلبالتىبالمهامالقیامعلىقادرةآالتبناءهواإلصطناعىالذكاءهدفان

)        244ص،2012،جمیل،عثمان(

، ویعرف بهااإلنسانقیامعندالذكاءتوصفسلوكیاتویعرف الذكاء االصطناعي ایضا بانه أداء

یقومعندماالبشرىالذكاءمنقدرةتتطلبمهامتؤدىآالتبناءعلىالقادرالعلمكذلك بانه هو

)                             118ص،2015،البقمي،البشتاوي(.بهااإلنسان

أدائهاعندالبشرىالذكـــــاءإلىتحتاجالتىبالمهامالـــــــقیامعـــــــــلىاآللةقدرةهواإلصطناعىالذكاء

)24،ص 2011،زعیل(. التعدیلعلىوالقدرةوالتعلمالمنطقىاالستنتاجمثل

تصـــرفهـــــــواالصــــطناعيالذكــــاءانهوكثــــیراشـــــاعالذىاإلصطناعيالذكاءتعریــــفاتاحدإن

بدراســةیتعــــــلقاالصـــطناعيوالذكاء، الذكاءعـــلیهفســـــیطلقاالنســـــــانعــــــــــــملهلوالذىالجهاز

. أفضلوبصفةالحاضرالوقتفياالنسانیفــــــعلهاالتىاالشــــــیاءتـفــعــــلالحـــــواســــــیبتجعـــــلكیف

)              23ص،2013،السالم،الدویك(

ومعلوماتبیاناتعلىمســــتندهمتطورهبرمجیاتصیاغـــــــةهواالصطـــــناعيالذكاءأنالقولویمكن

وتكونالمشاكللبعضالحلولدعمأوتوفیرعنعجزهاحالةفيالمعلوماتلنظمداعمهتكون

حركهاالنظمههذهتتوقعأنیمكنفمثالمعینهمشكلهلدراستهالخبیراالنسانعملعملهافيمشابهه

.  ودراستهاتحلیلهاخاللمنالمتوفرهوالمعلوماتالمعطیاتوفقمعینباتجاهاإلعصار

الذكاء االصطناعي ألنظمةاخلاصةالقدرات-4-4
- یمكن تلخیص القدرات الخاصة النظمة الذكاء االصطناعي في االتي:

العـمـلىوالـتطـبـیقالفعــلـــیةالمــمارسةخاللمـنوالفـهـمالتعلمعلىوالقــدرةالمعـلوماتاكتسـاب-1

الجزئیاتمنالعمومیاتإلىوالتوصلالقـضـایابیـنالـدقیقالتمـــیزإلىذـلكویـؤدىالمكتــــسبةوالخبرة

.) 37ص،2005،بسیوني(المناسبةغیرالمعلوماتواستبعاد
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الخاطئاالنحیازعــــدمعـــلىالمواقــفلمخــتلفوســــــرعةتـــــامةبمــــرونةاالستجابةعـــلىالقــدرة-2

مشابهتكراریةبطریقةالموقفلنفستعرضـــهعندمعینأسلوبباتـباعمقیدالیساإلنسانأنبمعنى

.)  29ص،2000،عبدالهادي(ونمطیاآلیاسلوكایعدذلكألن

المشكلةلجوانبوالعقلىالحـــسىاإلدراكعــــلىبــــناءالـــصحیحةالقـــراراتاتخـاذعـــلىالقــــدرة-3

تؤدىالتىالقراراتوأفضلالمنشودةالنتــــــــــائجومعرفةاالحتماالتهذهكلونتائجالواردةواالحتماالت

.                  النتائجتحقیقإلى

وذلكاألشیاءجوهـــــــرومعرفــــةالـــمحـــدودةاألمـــثلةمنالعامةالقوانـــــیناستـــنباطعلىالقـــدرة-4

. المختلفةالمعلوماتأنواعبینبالتمیز

اإلنسانلهایتصدىالتيوالقضایاالمـــشاكلحلفــىواستــــخدامهاالمــعرفةاكتســـابعلىالقــدرة-5

.للمواقفوتقدیرهالحیاةفىخبرتهمعجنبإلىجنبا

هذهفىالتشابهأوجـــــهعلىللـــتعریفجدیدةومجـاالتمواقـفإلىالذاتیةوالخبرةالتجربةنقل-6

.معهاوالتعاملالمواقف

.المستقبلفىاألداءلتحــسینوصوالوتصحیـحهااألخطاءاكتـشافعلىالقـدرة-7

المنطقياالستنتاجأسلوبباستخدامالتقلیدیةوغیرالغامضةالمواقفوتحلیلفهمعلىالقدرة-8

.)76ص،2005،عبدالنور(المتشابهةبالمواقفربطهاعلىالقدرةكذلك

االطار الفكري لالنظمة اخلبرية  -4-5

تعتبر النــــظم الخبیـــرة هى أحد تطبــیقات علـــــــم الذكاء األصطــــناعى الذى یهــــدف الى نــــقل الذكـــــاء 

تحاكى سلوك و  البشــــرى الى نظم الحاســــبات عن طریق تصــــمیم البرمجیات و أجهــــــــزة الحاسبات التى

تفكیر البشر (عبدالهادي،2000،ص36) .                                                         

أو المعرفة على ناجح نظـام اول تطویر فمـنذ واهمها الصناعي الذكاء تطبیقات اولى من وتعتبر

البشر خبرة على انظمة انتاج فكرة حیث اخذت 1970 عــام الكیمـیائیات لتحلیل الخبـرة، واستخدم
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امــتد ما وسرعان حققها التي المذهلة للنتائج نظرا اخــرى عــلمیة مجاالت اـلى السـریع باالنتشار

عام 1987.     محاسبي تجاري خبیر نظـام اول انتاج وتم عدة مجاالت في الخبیــرة االنظمة استخدام

الحاسوب یقوم حیث استخداما الصناعي للذكاء التجاریة االشكال اكثر من الخبیرة النظم اصبحت وقد

اعطاء اجل من وذلك معین معرفة حقل في استنتاج طرق بتطبیق الخبرة نظم تقنیة باستخدام

التعلیم من عدیدة سـنوات البشر من تتطلب مهام في اداءعالي مستوى بذلك محققة الالزمة التوصیات

(سرور،2005،ص87).                                                                  والتدریب

االصطناعي الذكاء علماء قبل من العمل من عاما ثالثین من یقرب ما محصلة هي الخبیرة فالنظم

اذا ذكیا سلوكا حلها یعتبر التي المعقدة المشاكل تحل ان ما باسلوب تستطیع حاسبات برامج لتصمیم

رقیا اكثر فهي الصناعي الذكاء التطبیقات اهم من الخبیرة النظم ، وتعتبر االنسان بواسطة ذلك تم ما

عملیات الصناعي، من الذكاء مجال في تجري التي والتطورات ابحاث معظم تتضمن النها وتطورا

                     . واخرون،1994،ص125) (طلبة وخالفه رمزیة ومعالجات ومنطقیة استداللیة

اخلبريةالنظمتعريف-6-4
:یليمامنهانوردالخبیرةلالنظمةتعریفاتعدةهناك

ویســمح للحاســب بمحاكــاة الخبــراء البشــر ، احــد فــروع الــذكاء الصــناعي یتاســس علــى المعرفــة والخبــرة ،

وذلك من خالل برمجة معرفتهم وخبراتهم المتخصصة المرتبطة بمجال معین في برنـامج حاسـب الـي ، 

م الخبرة هو اتاحة خبرة ومعرفة الخبراء المتخصصین فـي مجـاالت معینـة لمتخـذي ظوالهدف االساس لن

.القرار ، ومن ثم تكون القرارات اكثر مالءمة 

ــــــه  ــــــة بــــــالخبرة البشــــــریة ، ویحــــــاول النظــــــام ممصبرنــــــامجویعــــــرف كــــــذلك بان صــــــم لینفــــــذ مهامــــــا متعلق

الخبیر القیام بعملیات تعتبر عادة من اختصاص البشر ویتضمن الحكم واتخاذ القرارات .

منمجالفيوالمواقفاالحداثتحلیلمنللتمكنالحاسبلبرامجتطویربانهایضاویعرف

،2005،بسیوني(.الیها الخبیریصلالتيالنتائجأواالستنتاجاتنفسالىوالوصولالمجاالت

. ) 118ص
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هي برمجیات تقوم بتقلید سلوك اإلنسان الخبیر في مجال معین وذلك عن طریق استخالص وتجمیع 

،خبیروتحلیل وٕاعادة استخدام معلومات وخبرة ذلك الخبیر في المجال وضمها في نظام ُیدعى النظام ال

بحیث یصبح بإمكان هذه النظم معالجة المشاكل في هذا المجال بدًال من األشخاص أصحاب الخبرة 

والمساعدة في نقل هذه الخبرات ألناس آخرین.

وتعرف ایضا بانها نظم معلومات تعمل على استقبال المدخالت ومعالجتها للتوصل لمخرجات تساعد 

وتطبق خبرة أو خبرات سابقة في معالجة البیانات بدال من تطبیق انها تستخدم اذ في اتخاذ القرارت 

).52، ص1993(ابوسعدة ،معادالت ریاضیة أو خوارزمیات للتوصل للحلول

من خالل التعریفات السابقة لالنظمة الخبیرة یالحظ بانها تتفق في مجملها على ان االنظمة الخبیرة 

، وحل المشاكل من معرفة الخبراء البشر ، وبالتالي فهي تكتسب قدرتها على العمل في اتخاذ القرارات 

كما یتصرف الشخص الخبیر عند مواجهة ظرف یتطلب اتخاذ قرار - ان جاز التعبیر–تتصرف 

.معین

متطلبات االنظمة اخلبرية-7-4
- یمكن وضع متطلبات عامة البد ان تتوافر في النظم الخبیرة متمثلة في النقاط التالیة :

)147،ص2006(محمود،عطیات،

یحتوي هیكل النظم الخبیرة على قاعدة معارف اساسیة تشتمل على شروط مماثلة للخبرة المكتسبة .1

لالنسان وطرق معالجته لموضوع معین لكي یصل في النهایة الى التعرف على القرار الصائب . 

.تي تصف الهدفم قادرا على التعامل مع قاعدة البیانات الكبیرة الایكون هذا النظ.2

البیانات وقواعد المعرفة وان قواعدیشتمل نظام الخبرة على اسالیب بحث ذات كفاءة عالیة نظرا لتعدد .3

یكون النظام قادرا على التفرع السریع .

یكون النظام الخبیر قادرا على التعامل مع بیانات غیر كاملة وناقصة ومشوشه ..4

تحتوي على شروط تمثل خبرات جدیدة وذلك لتحدیث النظام امكانیة ادخال بیانات لقواعد المعرفة .5

.والوصول الى ثقة اكبر في اتخاذ القرار  وبناء نظم عمالقة 
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مما یجعل هناك فروقات توجد خصائص اساسیة للنظام الخبیر قد وضعها علماء الذكاء االصطناعي .6

.بینه وبین برامج الحاسب النمطیة المتعارف علیها اخلبريةلألنظمةاالساسية اخلصائص-8-4
،1993(بونیه ،-لألنظمة الخبیرة عدة خصائص تتمیز بها عن غیرها من البرامج االلكترونیة وهي :

)167ص

اخلربة-1
البد ان یعمل النظام الخبیر بكفاءة جیدة بمعنى ان یحقق نفس مستوى االداء الذي یحققه الخبیر 

ك بمجرد تحقیق نتائج جیدة لیس كافیا ، فالخبراء الحقیقیون البشري في مجال التطبیق المطلوب ، ولذل

الیحققون حلوال جیدة فقط ، ولكن دائما یصلون الى هذه الحلول والنتائج بسرعة وكفاءة ، بخالف 

المبتدئین الذین یمكن ان یصل والى نفس الحلول والنتائج بعد فترات اطول بكثیر ولذلك من صفات 

.ؤ النظام الخبیر ان یكون كف

االستنتاج املنطقي-2
عندما یقوم أي خبیر من البشر بحل مسائل ومشاكل من تلك النوعیه المناسبة للنظم الخبیرة ، فانه 

بذلك بواسطة حل مجموعة من المعادالت أو القیام بعمل مجموعة من المعادالت أو القیام الیقوم

بعمل مجموعة من الحسابات الریاضیة التي تستلزم جهدا كبیرا ، ولكن بدال من ذلك یقوم الخبیر 

باختیار مجموعة من الرموز لتمثیل المفاهیم والمقومات التي تخص المسالة أو المشكلة ، ثم یقوم

.بالتجریب لمعالجة هذه المقومات والمفاهیم مبتطبیق العدید من االستراتیجیات المختلفة والقیا

العمق-3

یتمیز النظام الخبیر بالعمق ، بمعنى انه یعمل بفاعلیة وكفاءة في مجال تطبیق دقیق ومحدود ، 

.والنظم الخبیرة تستخدم عادة في مجاالت تتصل بمشاكل واقعیة وحقیقیة
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املعرفة الداللية-4
النظام الخبیر البد ان تكون به عدة معارف تحقق له االستدالل المنطقي عن عملیاته التي یقوم بها 

باالضافة الى بنیة اساسیة من المعرفة تحقق تبسیط هذا االستدالل ، والغرض من ذلك هو اختبار 

النظام الخبیر لمدى دقة النتیجة التي توصل الیها النظام . 

ومعظم النظم الخبیرة لدیها مایسمى " بامكانیة الشرح والتوضیح" وهذه االمكانیة تشمل المعرفة الالزمة 

.لشرح كیف توصل النظام الى النتائج واالجابات الخاصة بالمشكلة أو المسئلة المعروضة علیه  لنظام اخلبريامكونات-9-4
بیئة التطویر وبیئة االستشارات ، حیث ان بیئة التطویر النظم الخبیرة تتكون من جزئین رئیسسین :

خاصة ببناء اجزاء النظام ولتقییم المعرفة لقاعدة المعرفة ، اما بیئة االستشارات فیستخدمها غیر 

.الخبراء للحصول على معرفة الخبراء ونصیحتهم 

اكتساب املعرفة-1
من مصادر المعرفة الى برنامج حاسوب ، یتم اكتساب المعرفة من عدة مصادر حیث یتم تحویلها 

ویتم بناء قاعدة معرفة من المصادر التالیة مثل الخبرات البشریة ، الكتب ، قواعد البیانات ، ، البحوث 

الخاصة التي تخص مجال معین ، واكتساب المعرفة من الخبراء یكون مهمة معقدة لذلك البد من 

مرونه مع عدة خبراء وذلك لبناء قاعدة المعرفة .وجود مایسمى بمهندس المعرفة لكي یتعامل ب

)78،ص1996شلتوت، (

قاعدة املعرفة -2
قاعدة المعرفة تحتوي على المعرفة الالزمة للفهم وصیاغة وحل المشاكل ، وقاعدة المعرفة تتضمن 

لك التي عنصرین اساسین : اوال : الحقائق ، مثل حالة المشكلة ونطاق المشكلة ، تانیا : القواعد ، ت

تشیر الى استخدام المعرفة لكل المشاكل المحددة في نطاق معین .
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االستراتیجیات الداخلیة وهي القواعد والجزء الخاص بالنظریة لنطاق المشكلة ، حیث ضمنت داخل 

قاعدة المعرفة ، والمعرفة لیست مجرد حقائق بل هي المادة االساسیة لالنظمة الخبیرة ، والمعلومات 

ة المعرفة تكون متحدة داخل برنامج الحاسب عن طریق عملیة تسمى تمثیل المعرفة .داخل قاعد

)84،ص1998(شوقي،

الة االستدالل-3
الة االستدالل للنظام الخبیر وتعرف ایضا بهیكل السیطرة أو مترجم القواعد وهي قواعد المعرفة 

امج الحاسوب حیث یزود بمنهجیة الموجودة داخل النظام الخبیر ، فهذا المكون یعتبر اساسیا لبرن

الة االستدالل لها ثالت عناصر اساسیة ، و االستنتاجات عن المعلومات الموجودة داخل قاعدة المعرفة 

وهو عبارة عن قاعدة ترجمة موجودة في كثیر من االنظمة والتي تقوم بتنفیذ :الترجمة أو التفسیر-

االوامر المطلوبة من النظام الخبیر وذلك بتطبیق قواعد المعرفة االساسیة 

والذي یحفظ التحكم بجدول االعمال ، ویقدر تاثیرات تطبیق قواعد االستدالل في ضوء الجدولة :-

وجودة على جدول االعمال اولویات العناصر أو معاییر م

: وهو الذي یحاول الحفاظ على التمثیل الثابت لحل المشكلة منفذ التماسك-

ساحة العمل -4
هي منطقة ذاكرة العمل تخصص لوصف المشكلة كما هو موضح بالبیانات المدخلة ویستخدم ایضا 

وسیطة ، وتوجد ثالت انواع من لتسجیل النتائج الوسیطة ، تسجل ساحة العمل االفتراضات والقرارات ال

وهي: العملالقرارات یمكن ان تسجل على ساحة 

وتعني كیف تتم عملیة مواجهة المشكلة الخطة-

وتعني االعمال المحتملة التي تنتظر التنفیذ البرنامج أو جدول االعمال-

لي حسین، (عوتعني االفتراضات واالحداث البدیلة التي انتجها النظام حتى االن الحل-

)68،ص2002

التفاعل مع املستخدم -5
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المستخدم والنظام ، النظام الخبیر یحتوي لغة معالجة للتعامل مع المستخدم ، أي اداة اتصال بین

ویمثل نظام مواجهة المستخدم اداة للتخاطب بین النظام والمستخدم ، حیث یساعد على الربط بین 

النظام والمستخدم وتحقیق االتصال بالنظام بلغة المستخدم الطبیعیة ، وفي بعض الحاالت یكون ملحق 

لمتوقع ان یلعب نظام واجهة بقوائم ورسومات تساعد المستخدم على التعامل مع النظام ، ومن ا

االستخدام دورا هاما عند تطویر وتنمیة تطبیقات النظم الخبیرة وذلك من خالل عملیة التخاطب بین 

.المستخدم والنظام الخبیر بمرونة 

نظام الشرح والتوضيح الفرعي -6
فكثیر من النظام الخبیر یقوم من خالل هذه الوسیلة بشرح كیفیة الوصول الى قرار معین ،

المستخدمین لتلك النظم تكون لدیهم الرغبة في معرفة مسار الوصول الى قرار معین وبناء على أي 

معطیات ، وذلك من اجل سالمة القرار المعطي ، وبان النظام االلي یتبع طرقا منهجیة ومنطقیة 

.مقبولة في سبیل الوصول لهذا القرار 

نظام تنقية املعرفة -7

ان یحللو ادائهم الخاص لیتعلمو منه ، مكنیون لدیهم نظام لتنقیة المعرفة ذلك انهم یالخبراء البشر 

ویحسنوه لالستشارات المستقبلیة ، بنفس الطریقة ومثل هذا التقییم یكون ضروري في التعلم االلكتروني 

تحسینات ولكي یكون البرنامج قادرا على تحلیل التفكیر لنجاحه أو فشله ، وهذا یمكن ان یؤدي الى 

)65،ص 2006(عطیفي ،یتنج عنها قاعدة معرفة افضل وتفكیر اكثر فعالیة .

انواع نظم اخلربة-10-4
)79- 78،ص2012(رشید،حسو،- الخبیرة عدة انواع منها مایلي :لألنظمة

نظم اخلربة الضبابية-1
ضمنها ، فهي عبارة عن اكتسب هذا النوع من الخبرة تسمیة الضبابیة من واقع الظروف التي یعمل 

نظم للسیطرة على حل المشاكل وتعمل خالل طریقة مبسطة على اعطاء حلول واضحة ومحددة 
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للمشاكل التي تحدث في ظل ظروف یشوبها الغموض ، عدم التاكد ، والدقة ، أو هناك نقص في 

ها تعمل على تقدیم البیانات الالزمة لحلها، وتشبه طریقة عمل هذه االنظمة طریقة خبراء البشر ال ان

.الحلول وتبریرها بطریقة اسرع بكثیر من البشر 

نظم اخلربة املبينية على االطارات-2
تستخدم نظم الخبرة المبنیة على االطارات هیكل بیانات بمعرفة أو خبرة محددة عن شيء معین أو 

، وتستخدم اطارات مفهوم محدد ، ومثالها االطارات البیانیة للمسافرین على خطوط جویة معینة 

المعرفة في النظم الخبیرة لتجنب النظام اضاعة الوقت الطویل في البحث عن حلول لمشكلة ما ضمن 

قواعد بیانات التحتوي على المعرفة الالزمة فحسب المشكلة التي تواجه المستخدم یستطیع النظام 

معرفة السلوك لمسافر على المبني على االطارات البحث ضمن االطار المعرفي المالئم فلو اردنا 

الخطوط الجویة الملكیة االردنیة یتجنب النظام البحث عن هذا المسافر ضمن خطوط الطیران 

األخرى.

نظم اخلربة اهلجينة -3

تتضمن نظم الخبرة الهجینة عدة طرق لتمثیل المعرفة فیها فهي تشكل مزیج من اثنین أو اكثر من 

بناؤها بهذه الطریقة وفقا لحاجات المستخدم النهائي أو طبیعة المشاكل انواع نظم الخبرة المختلفة ویتم 

.التي یستخدم النظام لحلها

ة على القواعد ينظم اخلربة املبن-4
هي النظم الخبیرة التي یتم فیها تمثیل المعرفة بشكل كامل بلغة القواعد وتعد البرمجة المبنیة على 

شیوعا واستخداما في بناء االنظمة الخبیرة حیث ان معظم الخبرة من اكثر تقنیات البرمجة القواعد

فان ) الذي یربط –المتداولة تجاریا مبینة على القواعد ، وتصاغ القواعد على شكل (اذا كان 

معلومات أو حقائق معینة ویعبر عنها في جزء(اذا كان ) باجراءات معینة ویعبر عنها في جزء (فأن )

-د المستخدمة في محرك استدالل النظام الخبیر على عدة اشكال منها :ویمكن ان تكون القواع

.فان (نتیجة) - اذا كانت (حقیقة) 
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.اذا كانت (حقیقة) -(نتیجة)

.فان (نتیجة) -اذا كانت (حقیقة) أو اكثر

تصميم االنظمة اخلبرية - 11-4
)245، ص2000(سرور،- :اآلتیةبالمراحلیمرأنمنالبدخبیرنظامأيتصمیمأوبناءعند

المشكلةتحدید- 1

یصممالتيأو المشاكلالمشكلةونطاقمجالتحدیدفيالخبیرالنظامفياألولىالخطوةتتمثل

العناصرمنلمجموعةفي االعتباراألخذالخبیرالنظامبناءعندویجبحلها،فيللمساهمةالنظام

:وهي كاآلتيللمشكلة،النظامتصمیممالءمةمدىلتحدیدتستخدمالتي

یكون لهاأنیجبوأیضاللمشكلة،رمزيهیكلهناكیكونأنیجبحیث:المشكلةطبیعة(أ)

.المشكلة للتصمیم قابلیةمدىإلىباإلضافةالحل،فياستخدامهایمكنإرشاداتأواجتهادات

جدا علىصعبةوالسهلةلیستالمشكلةأوالمهمةتكونأنیجبحیث:المهمةتعقد(ب) درجة

.الخبیرالشخص

أنوأیضا یجبوٕادارتها،المشكلةبحجملإللمامإمكانیةهناكیكونأنیجبأي:المشكلةمدى)(ج

أهمیمثلالخبیرالنظامبناءعندالضعیفالتحدیثإنبحیث، العمليالواقعفيقیمةللمشكلةیكون

.لمعالجتهاصممالتيالمشكلةمعالجةفيفشل النظامإلىتؤديالتياألسباب

اخلرباءاختيار-2
البیانات،وقواعدمصادرها الكتب،وأهمالمعرفة،قواعدتكوینفيمهماً مصدراً المسجلةالخبرةتمثل

عقولفيالكائنةتلكفهيغیر المسجلةالخبرةأماوالمسموعة،المرئیةوالوسائطوالصور،والتقاریر،

المعرفةمصادرفيالموجودةنظیراتهاتعقیدا منأكثرعادةتكونالتيالخبرةوهياألفراد،الخبراء

الطویلة،الخبرةمنمعقولقدروجودأهمهابعدة مزایاالخبیرالشخصیتمتعأنویجبالمسجلة،

ومعلوماتهخبراتهوتوصیلتوظیفعلىوالقدرةلحل المشكلة،المتاحةوالتقنیةالفنیةبالبدائلوالمعرفة
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حتىاآلليالحاسببنظممهتماً یكونأنیجبانهإلىباإلضافةوالتنسیق والمشاركة،للتعاونوالقابلیة

)234، 1993(بونیه ،.یكن متخصصاً لموان

اجلدوىودراسةاملبدئيالتصورتصميم-3
التصمیمهیكلةالضروريمنفإنهالمشكلةمرحلة اختیارفيمبدئیةجدوىبدراسةالقیاممنبالرغم

معللتعاملمبدئيمدخلتحدیدالمرحلةهذهوتشملتطویر النظام،قبلالجدوىودراسةالمفاهیمي

المالیة،الجدوىواختیارالمشروع،تطویرخطةوٕاعدادوالعائد للمشروع،التكلفةوتحلیلالمشكلة،

هذهنهایةفيویتوقع،النظاممعاییرووضعالتنظیمیة،الجوانبالتقنیة، واختیارالجدوىواختیار

بالنسبةأما،النظامكیفیة وشكلعلىواضحةفكرةلدیهتكونتقدالنظاممصممیكونأنالمرحلة

ومرتباتالبرامج،وتكالیفالخاصة باألجهزة،التكالیففيتنحصرأنفیمكنالنظامبناءلتكالیف

)178،ص2006(محمود،عطیات،.وتكالیف الصیانةالنظام،تصمیمعملوفریقالمعرفةمهندس

واألجهزةالربامجاختيار-4

المرادالمتعددةالمعرفةمعاألداء وتكلفتهاإمكانیاتمالءمةعلىواألجهزةالبرامجاختیاریعتمد

.للنظامالمطلوبةوالسرعةالذاكرةوحجمحجم النظامعلىبناءیتمواألجهزةالبرامجاختیاروٕانتمثیلها،

التجريبيالنظامبناء- 5

الرئیسیةالمكوناتوبناءاالستدالل السریعمنیمكنبأسلوبالمستخلصةالمعرفةتمثیلیشملوهو

منالمزیدبناءفيالوقتهدرالمعرفة قبلقاعدةهیكلةفيیساعدأنویمكنأولي،بشكلللنظام

والحصولالبرامجوتطویرلنقدفرصةالخبراءویعطي المعرفة،استخالصعملیةیسهلوهوالقواعد،

) 831ص،2005،بسیوني(.مبدئیاً نجاحاً حقق النظامإذاالعلیااإلدارةتدعیممنمزیدعلى

األداءتقييم-6
ذاتعملیةعرض حالةطریقعنالتجریبيللنظامالنهائيوالتقییماالختبارالمرحلةهذهفيویتم

الالتيتحدید الحاالتیتمالنظامأداءتقییمنتائجعلىوبناءالنظام،لبیئةتمامامماثلةبیانات
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أوقیاسویعتبر.یوفرها النظامالتيالنصیحةجودةمستوىتحدیدیتموأیضاحلهاالنظامیستطیع

نصائحأونتائجتقییمبهایتمإیجاد معاییرلصعوبةوذلكالصعوبة،غایةفيعملیةالنظامجودةتقییم

النظاملهاتوصلالتيوالنصائحالنتائجهو مقارنةالنظامتقییمفيقبوالً الطرقأكثرمنویعدالنظام،

الخبراءأناالعتبارفيتأخذلمأنهاالطریقةهذهیعاب علىولكنبشري،خبیررأيأوقرارمع

. (ناصر السید ، البعضبعضهمالشخصیة عنوأحكامهمأرائهمتختلفأنیمكنأنفسهمالمهنیین

)109، ص2004 الفرق بني االنظمة اخلبرية وانظمة دعم القرار- 12-4
، 2011(زعیل، - توجد عدة فروق بین االنظمة الخبیرة وانظمة دعم القرار لعل من اهمها ما یلي :

)65ص 

في حل المشكالت اما االنظمة سلوكهالقرار الناتج من نظم دعم القرار یعكس قدرة المدیر و -1

.قدرة المدیر منالخبیرة فهي تعطي بدائل لصنع القرار تزید 

تقدم االنظمة الخبیرة تفسیرات واسباب الوصول الى حل معین ، بینما ال یتوفر ذلك في نظام دعم -2

.حل نفسهالقرار ویالحظ انه في كثیر من االحیان تكون اسباب الوصول الى الحل اكثر اهمیة من ال

تعتمد نظم دعم القرار على البیانات الرقمیة وتستخدم صیغ ریاضیة لحل المشكالت اما النظم -3

.خدم صیغ منطقیة لحل المشكالت ستالخبیرة فان البیانات التي تستخدمها تكون رمزیة وت احلاالت التي يصلح التعامل معها باالنظمة اخلبرية- 13-4
(الصباغ ، -مع التطبیقات التي یتوافر فیها واحد أو اكثر من الحاالت االتیة :تستخدم االنظمة الخبیرة

)78،ص1993

التفكیر فيمن الخبرة البشریة ، فالنظم الخبیرة تستخدم عندما الیستطیع فرد عالیةتوافر درجة -1

.ابعاد المشكلة ، بل یتطلب االمر تكامل الممارسات والخبرات المتوافرة لدى الخبراء في نفس المجال
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المواقف التي یصعب فیها التمثیل في شكل نماذج ریاضیة ، فالنظم الخبیرة تستخدم مع الحاالت -2

من خالل التجریبیةالتي یمكن تمثیلها من خالل القواعد االرشادیة والتي تبنى على اساس المعرفة 

.مدخل التجربة والخطا 

الحاالت التي یمكن حلها من خالل الخبراء البشریین ، تحل عن طریق نظم الخبرة ، واما الحاالت -3

.ن ان یطبق معها النظام الخبیرمكیالتي الیمكن حلها بواسطة الخبراء البشریین ال

ا تحتوي المشكلة على عنصر عدم التاكد أو من االنسب استخدام تطبیقات النظم الخبیرة عندم-4

.الغموض وعدم الوضوح 

عندا یرغب المستخدم في معرفة : لماذا وكیف تم التوصل الى االجابات والنتائج فان النظم -5

.الخبیرة تكون بدیل جذاب في مثل هذه الحالة 

الخطرة على حیاة البشر ندرة الخبراء في مجال معین أو عند عزلهم أو تقاعدهم أو في المواقف -6

.نضطر من خاللها الى استخدام النظم الخبیرة للتعامل مع هذه الحاالت 

احلاالت التي اليصلح معها التعامل باالنظمة اخلبرية -14-4
الخبیرة والتي ال تحقق أي مزایا عند مقارنتها باستخدام الحاالت التي الیصلح معها التعامل باالنظمة

)182،ص2000(عبدالهادي،-الخبیر البشري أو االنظمة االخرى المبینة على الحاسب فمن اهمها :

عندما تحتوي المشكلة على عدد قلیل من القواعد ( اقل من عشر قواعد ) فاستخدام النظم الخبیرة -1

.لى زیادة التكلفة في مثل هذه الحاالت یؤدي ا

قاعدة ) حیث تتطلب وقت 10000المشاكل التي تحتوي على العدید من القواعد ( اكثر من -2

اكثر عند التطویر .

المشاكل التي الیكون فیها اتفاق بین الخبراء بمعنى لیس هناك اتفاق من جانب الخبراء البشریین -3

.حول المشكلة أو الموقف محل الدراسة 

كل التي یمكن ان تحل بصورة افضل من خالل الخبراء البشریین وربما تتضمن تلك المشا-4

.المجاالت التي تعتمد على الحواس الخمسة لالنسان
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اخلبرية يف نشاطات املراجعةاألنظمةاىل شيوع استخدام أدتالتي األسباب-15-4
لومات المحاسبیة المحوسبة لقد اصبحت بیئة المراجعة اكثر تعقیدا في ظل انتشار نظم المع-1

.ومعالجة البیانات االلكترونیة مما یتطلب نظم رقابة اكثر تطورا والیات تدقیق اكثر فاعلیة 

زیادة حدة المنافسة بین شركات المراجعة ادى الى انخفاض اتعاب مهنة المراجعة بشكل ملحوظ -2

اعد في القیام بمهمات المراجعة تسوأدواتهمما قاد شركات المراجعة للبحث عن تكنولوجیا جدید

كلفة اجراء المراجعة ، ومن جهة اخرى فرضت ظروف المنافسة تبكفاءة اعلى وذلك للتخفیض من 

على شركات المراجعة تقلیل الوقت المستغرق لتنفیذ عملیة المراجعة وزیادة دقة النتائج لضمان 

.االحتفاظ بالعمالء

مراجعي الحسابات في زیادة فاعلیة وقدرة العاملین لدیهم على اتخاذ القرارات دون الحاجة رغبة-3

للرجوع الیهم أو االستعانة بمراجعین اخرین على درجة عالیة من الخبرة .

على نشر المعرفة والخبرات المتراكمة من داخل شركة المراجعة وخارجها الى جمیع افراد قدرتها-4

.تزود الفرد الواحد بافضل الخبرات في المجال المطلوب ما یجعلهاطاقم المراجعة ، وهو 

اتالمعوقمنمجموعةهناكفإنالمجاالتمنالعدیدفيالخبیرةالنظمتحققهاالتيالمزایامنبالرغمو 

. (حسین النظمانتشارمحدودیةإلىأدىماواسع،نطاقعلىمنهاواالستفادةاستخدامهامنتحد

)94،ص2008) (شاذلي،65،ص1999علي، اخلبريةالنظماستخداممعوقات- 16-4
من المعوقاتمجموعةهناكفإنالمجاالتمنالعدیدفيالخبیرةالنظمتحققهاالتيالمزایامنبالرغم

النظم الخبیرة،انتشارمحدودیةإلىأدىماواسع،نطاقعلىمنهاواالستفادةاستخدامهامنتحد

)92،ص2006) (عطیفي،56،ص2012(رشید،حسو،-:في اآلتيالمعوقاتهذهتلخیصویمكن

وٕاعدادها،ببنائهاتقومالتياألطرافقبلمنوالجهدالوقتمنالكثیرتتطلب،والجهدالوقت-1

.والمستخدمینالمعرفة،ومهندسكالخبیر،
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یتطلبهاالتياآللیةاألجزاءتكالیفارتفاعحیثمنسواءالنظامإنشاءتكالیفارتفاع،التكالیف-2

ارتفاعأوالمتخصصین،الخبراءأوالمعرفةبمهندساالستعانةتكالیفارتفاعحیثمنأوالنظام،

.المستخدمینوتأهیلتدریبتكالیف

.المعرفةهندسةمجالفيالمتخصصینندرةونعني،الندرة-3

نظراً معین،مجالفيالخبراءآراءبینالتوفیقصعوبةوتعني،الخبراءآراءبیناالختالف-4

.المستخدمةالمناهجكلصحةمنالرغمعلىالمعینالموقفمعالتعاملفيمناهجهمالختالف

عنالتعبیرلصعوبةنظراالبشریینالخبراءمنالمعرفةاستخالصصعوبة،المعرفةاستخالص-5

.منهواالستفادةبرمجتهایمكنبحیثبدقة،المصاغةالجملمنمجموعةشكلفيالمعرفةهذه استخدامات االنظمة اخلبرية يف احملاسبة واملراجعة-17-4
وتم التطویر وتسویق االشكال والتصمیمات 1970حاسوبیة عام ظهرت االنظمة الخبیرة كانظمة

كانت المحاولة االولى للبحث في استخدام تطبیقات 1983، وفي عام 1980التجاریة منها عام 

الذكاء الصناعي واالنظمة الخبیرة في المجاالت المحاسبیة ، حیث درست مصلحة الضرائب االمریكیة 

تدریبین احدهما ببرنامجینالخبیرة في العمل الضریبي ، وقامت ةلألنظماالستخدامات المحتملة 

یختص بتدریب المدراء على تقییم اداء مطوري النظم الخبیرة الخارجیین الذین تعاقدو معهم ، واالمر 

االخر یختص بتدریب مهندسي ومبرمجي الحاسوب لدیهم على انشاء نظامهم الخبیر الخاص بهم ، 

نظاما خبیرا ، احد اهمها ذلك 13مصلحة الضرائب االمریكیة قد انشات كانت 1990وبحلول عام 

الضریبة عالنظام المستخدم من قبل موظفي الضرائب في تدقیق حسابات المكلفین بدف

).78،ص1993(ابوسعدة،

) تقریرا خاصا بعنوان مقدمة في AICPAنشر المعهد االمریكي للمحاسبین العامین ( 1987وفي عام 

الذكاء االصطناعي واالنظمة الخبیر ، وكان الهدف من التقریر تقدیم معلومات للمحاسبین العاملین 

المهتمین بالعلوم المحاسبیة عن االنظمة الخبیرة تتضمن مكوناتها الرئیسیة ، فرص استخدامها محاسبیا 
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- االنظمة الخبیرة في المجاالت المحاسبیة التالیة : وبرز استخدامات، والتطلعات المستقبیلیة لها 

)345،ص2000(امین مجاهد،

.تقدیم االستشارات المحاسبیة للمدراء.1

.الرقابة والسیطرة على نشاطات المراجعة المختلفة .2

.تحلیل وتخطیط الضرائب .3

.تحلیل الحسابات .4

.اعداد التقاریر السنویة.5

في انشطة المراجعة المختلفة وهي المستخدمةلخبیرة وفیما یلي شرح مختصر لبعض اشهر نظم ا

.مصنفة حسب طبیعة عملیات المراجعة التي تستخدم فیها 

حتليل خطر املراجعة -1
تعتبر عملیة تحلیل وتقییم خطر العمیل من المشاكل الرئیسیة التي تواجه المراجع الخارجي نظرا 

ى وجود الخطر ، حیث ان هذه العملیة تتضمن لصعوبة التعامل مع البیانات الكمیة التي تؤشر عل

ة في االساس على الخبرة الشخصیة للمراجع وعلى المعرفة بتاریخ العمیل ، نیاصدار احكام مب

واالحداث االخیرة التي اثرت علیه أو على الصناعة التي یعمل ضمنها ، وكذلك لمعرفة نظام الرقابة 

المراجعة المراجع على تحدید مدى فاعلیة وكفایة خطة الداخلیة للعمیل ، وتساعد عملیة تحلیل خطر 

المراجعة من خالل تحدید العدد المناسب من ادلة االثبات المطلوب الحصول علیها ونوع وعدد 

االختبارات المطلوب اجراؤها ، وتستخدم في عملیة تحلیل الخطر النظم الخبیرة ونظم الشبكات 

)89،ص1993(شوقي،.جیا تمثل المزیج بین النوعینالعصبیة ،وفي بعض االحیان تستخدم تكنولو 

) وهو نظام خبرة (Risk Advisorومن اشهر نظم الخبرة المستخدمة في تحلیل وتقییم الخطر نظام 

قاعدة المعرفة فیه خبرة كبار مراجعي ومستشاري الحسابات ، مبني على القواعد واستخدم في بناء

لخارجیین للعمل على تقییم خطر العمیل من خالل تحلیل ویستخدم هذا النظام من قبل المراجعین ا

المعلومات المالیة وغیر المالیة سواء تلك الصادرة عن العمیل أو القطاع الذي یعمل ضمنه أو 
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النوعیة المختلفة من خالل الحوار البیاناتالمؤشرات االقتصادیة المختلفة ، كما یتعامل النظام مع 

)99،ص2006(عطیفي،لنهائي للنظام .وطرح االسئلة على المستخدم ا

الذي یستخدم النماذج Risk Analysisومن االنظمة االخرى المستخدمة في تحلیل الخطر نظام 

االحصائیة باالضافة لقواعد االستدالل لتحلیل الخطر الطبیعي للعمیل ، ویختص هذا النظام بتحلیل 

.الخطر في الشركات الصناعیة والتجاریة على حد سواء 

فیعمل على تحلیل الخطر من خالل توجیه اسئلة لمستخدم النظام Risk Assessmentاما نظام 

عن العمیل محل المراجعة وعن عوامل الخطر المحتملة ومن ثم یعطي النظام توصیات على شكل 

.)86،ص1996شلتوت،(مصفوفة مرتبطة بعوامل الخطر المحدد من قبل المستخدم 

لداخلية تقييم نظام الرقابة ا-2
المفاجئ لعدد من الشركات الضخمة ، فرضت قوانین تحتم واإلفالسالمالیة الكبیرة لالنهیاراتنتیجة 

صارمة في ضبط ولرقابة العملیات المالیة داخل المنشاة ، وعلیه إجراءاتعلى الشركات اتباع 

عتبرت االنظمة الخبیرة اصبحت مهمة تقییم نظام الرقابة الداخلیة من اهم مهام عملیة المراجعة ، وا

من اهم التقنیات المستخدمة فیها .

ولتقییم نظام الرقابة الداخلیة هناك عدد كبیر من االنظمة الخبیرة التي یمكن ان تستخدم لهذه الغایة ، 

البرمجیة ، Pascalوتم تنفیذه باستخدام لغة 1985الذي تم تطویره عام TICOMوكان اولها نظام 

ذي یعمل على نمذجة الیة عمل المراجع في تقییم اجراءات الARISCالغایة نظام كما استخدم لهذه 

الرقابة الداخلیة الخاصة بحسابات المشتریات ، والدائنون ، ودورة المدفوعات ، حیث تم بناء هذا 

فأن ) العطاء المستخدم اكبر قدر من بدائل الحلول لدى –قاعدة ( اذا كان 300النظام باستخدام 

ته في تقییم نظام الرقابة الداخلیة ، وقد تم الحقا تطویر نظام خبیر اعتبر مكمال للنظام السابق مباشر 

–یدعى والذي یعمل على تقییم اجراءات الرقابة الداخلیة في دورة االیرادات من خالل قواعد ( اذا كان 

ومنح الصالحیات . فأن ) تتعلق بالیه فصل المهام والواجبات ، رقابة دقة البیانات واالكتمال 
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فهو یصلح للمراجعین المبتدئین حیث یستخدم النظام C&L Control Risk Assessorواما نظام

Expert Internal Controlشجرة قرارات كبیرة ویعمل من خالل توجیه اسئلة للمستخدم ، اما نظام 

ج جاهزة لتقییم الرقابة فهو یقدم طریقة عمل مختلفة عن االنظمة السابقة فهو یحتوي على نماذ

حیث تستخدم هذه النماذج العوامل الموزونة التي تعطي لمناطق الخطر FR-Scoreعرفت باسم 

اوزان مختلفة حسب اهمیتها ، كما یمتاز هذا البرنامج باستمراریة تحدیث بیانات قاعدة المعرفة فیه من 

فهو یستخدم للمساعدة Flow Evalامج خالل ادخال احدث معاییر المراجعة وتعدیالتها علیه، اما برن

على رسم مخطط لالنظمة المحاسبیة للعمیل وبالتالي یسهل تقییم نظام الرقابة الداخلیة ویوفر البرنامج 

)117، ص2012(رشید،حسو،الخصائص التالیه : 

 مساعدة المراجع في رسم مخطط لالنظمة المحاسبیة المستخدمة من قبل العمیل.

 تحدید نقاط الرقابة التي یجب وضعها في النظام المحاسبي.

 مساعدة المراجع في في تقییم كفایة الرقابة الداخلیة المستخدمة حالیا.

 اقتراح نقاط رقابة اضافیة لتعزیز مناطق الضعف في نظام الرقابة الداخلیة .

3-راجعة ختطيط امل
تي تتطلب مهارة وخبرة ، ولغایات تخطیط عملیة المراجعة الالمراجعةتعتبر هذه العملیة من اكثر مهام 

وهو نظام خبیر هجین ICEباستخدام لغة البرمجیة ویدعى 1984تم تطویر اول نظام خبرة عام 

وهو یتكون من ثالت مستویات : ، مكون من نظام مبني على المعرفة ونظام مبني على االطارات 

یخزن فیه معلومات عن الصناعة التي یعمل فیها العمیل ، والوضع االقتصادي :المستوى االول

المطبقة لدى العمیل اإلداریةوالممارساتالراهن ، معلومات تاریخیة عن المراجعة في الفترات السابقة 

: یخزن فیه معلومات عن بیئة العمیل من حیث الهیكل التنظیمي وتوزیع السلطات المستوى الثاني

والسیاسات المحاسبیة .واإلجراءاتالتخطیط وٕارشاداتمسؤولیات وال
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الضبط الداخلي وعند القیام وٕاجراءات: یركز على طبیعة وظیفة الرقابة الداخلیة المستوى الثالت

خطة المراجعة فانه یاخد باالعتبار كافة المتغیرات المخزنة في قاعدة المعرفة وربطها مع بإصدار

.ي محرك المعرفة قواعد االستدالل ف

EASYوالذي یحمل االسم التجاري Engagement Administration Systemویعتبر نظام 

من النظم الخبیرة االسهل استخداما في تخطیط وبناء برامج المراجعة ، حیث تم تطویره باستخدام لغة 

PROLOG البرمجیة وهو بمثابة استبیان ذكي یعمل على استخدام نتائج تقییم االهمیة النسبیة

وتحلیل خطر المراجعة وتقییم الرقابة الداخلیة لصیاغة اسئلة توجه لمستخدم النظام باقتراح برنامج 

.المراجعة المناسب 

ظام من االنظمة فهو یستعمل للمؤسسات الكبرى ویعتبر نAudit Planning Advisorاما نظام 

(الدویك، .قاعدة 1000المعقدة والمتطورة وهو نظام مبني على القواعد حیث یتكون من اكثر من 

)102، ص2013السالم،

حتديد مستويات االهمية النسبية -4
هو نظام خبیر مبني Audit Plannerمن اشهر النظم التي استخدمت في تحدید االهمیة النسبیة 

ویستخدم النظام ست مجموعات مختلفة من المعلومات الداء هذه 1986على القواعد وتم تطویره عام 

-المهمة وكما یلي :

.مستویات االهمیة النسبیة في السنوات السابقة.1

.الخصائص المالیة للعمیل مثل راس المال ونسب السیولة  .2

بیعة النشاط والشكل القانوني للمنشاة الخصائص غیر المالیة للعمیل مثل ط.3

.الخطط المستقبلیة للعمیل .4

.طبیعة وهدف عملیة المراجعة ومدى تعمقها .5

.طبیعة استخدام القوائم المالیة للعمیل .6
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وقد تم تطویر النظام في بادئ االمر لدراسة مرحلة التخطیط الصدار احكام االهمیة النسبیة التي یقوم 

ه استخدم الحقا كاداة لمساعدة فریق عمل المراجعة في اصدار احكام االهمیة بها المراجع ، اال ان

النسبیة وذلك بعد ان تم تقییم النتائج التي یعطیها النظام حیث كانت نسبة قبول نتائجه من قبل الخبراء 

% وتبین الحقا ان قرارات النظام تعد اكثر تحفظا من قرارات التي یصدرها المراجعین 60اكثر من 

)89،ص2008(شاذي،استخدم النظام كاداة تدریبیة للمراجعین المبتدئین .مالعادیین ، كا

حتديد القدرة على االستمرارية - 5

یتم اتخاذ قرارات االستمراریة من قبل المراجع عندما یعاني العمیل من خطر الفشل أو من صعوبات 

االنظمة الخبیرة المبنیة على القواعد مادیة تمنعه من االستمرار في العمل ، وهي قرارات استخدمت

واالنظمة الخبیرة الضبابیة والشبكات العصبیة والنماذج االحصائیة أو مزیج من اثنین أو ثالت من هذه 

التقنیات ، ونظرا لطبیعة هذا النوع من القرارات الذي یتعلق باالحداث المستقبلیة تعتبر قرارات 

االستمراریةعین ، والصدار الحكم على قدرة العمیل على االستمراریة من االصعب في عمل المراج

-یتوجب على المراجع مایلي :

.الرئیسیةالتزاماتهاالمعرفة بوجود مشاكل تؤثر على قدرة المنشاة على االستمرار في العمل وسداد .1

.فهم اسباب هذه المشاكل .2

.ل المتاحة امامها تقییم خطط االدارة المستقبیلة للتعامل مع هذه المشاكل والبدائ.3

اصدار حكم االستمراریة على اساس مدى خطورة المشاكل ومدى كفایة خطط االدارة المستقبلیة في .4

.التعامل معها

Going Concem Expertومن االنظمة الخبیرة المستخدمة في تقدیر قرارات االستمراریة نظام

ویتضمن النظام معلومات عن مقاییس االداء المالیة ، بیئة عمل GCXوالذي یحمل االسم التجاري 

حقیقة من واقع بئیة العمل ، وقد تم 80المنشاة وخطط االدارة ممثلة بمائة قاعدة استنتاج مالیة و

تطویر النظام الحقا لیحتوي معلومات عن الوضع المالي العام للمنشاة لالحداث الفعلیة التي تواجهها ، 
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بیعیة لبیئة الصناعة ، طبیعة نشاط المنشاة ، االسواق التي تتعامل معها ، وقد تم برمجة االحداث الط

.النظام باستخدام لغة البرمجیة 

فهو من االنظمة الخبیرة الهجینة والذي یحمل االسم التجاريGoing Concern Advisorواما نظام 

GCAة على القواعد والنماذج االحصائیة ، یبن، ویحتوي هذا النظام على مزیج من االنظمة الخبیرة الم

حیث ان التنبؤ باالفالس للمنشاة في المستقبل یمكن ان یتم باستخدام البرامج االحصائیة، اما خطط 

)132، ص1999(حسین علي،باستخدام االنظمة الخبیرة .معالجتهااالدراة المستقبلیة، فیمكن 

كتابة التقارير -6
هناك العدید من الظروف التي تواجه المراجع الخارجي عند اعطاء الراي الفني في عدالة القوائم 

ة المراجعة ، هذه الظروف تجعل من الصعب على المراجعین قلیلي لیمن عماالنتهاءالمالیة بعد 

ى الخبرة التعامل معها ، ولهذه الغایة استخدم نظام خبیر من قبل كبرى شركات المراجعة یسم

AUDPORT یعمل على تحدید نوع التقریر المالئم الذي یجب على المراجع اصداره ضمن الحاالت

التي واجهته اثناء عملیة المراجعة ، ویقوم النظام باعطاء نتائج حول نوع التقریر الواجب اصداره بناء 

الصدار راي معین على المعطیات التي یزودها به المستخدم النهائي ، واذا لم تكن المعطیات كافیة 

. على وجه الدقة یطلب النظام من المستخدم اجراء تقییمات اضافیة لضمان جودة القرار الذي یتخذه 

)84،ص1998(شوقي ،

انشطة املراجعه االخرى -7
مراجع الخارجي لدى الشروع باي التستخدم االنظمة الخبیرة السابقة في االنشطة الرئیسیة التي یقوم بها 

هناك انظمة كثیرة اخرى تستخدم في االنشطة الفرعیة التي یتطلب القیام بها اثناء و ة ، عملیة مراجع

- عملیة المراجعة ومنها :

Auditorنظام
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التي المشكوك فیهانظام خبیر یعمل على مساعدة المراجع في تقییم مدى كفایة مخصصات الدیون 

القرارات.قاعدة استدالل التخاذ هذا النوع من 25ویحتوي النظام على ،بإنشائهااإلدارةتقوم 

)105، ص 2015(البشتاوي ، البقمي ، 

EDP-EXPERTنظام

نظام خبیر یهدف لمساعدة متخصصي مراجعة نظم المعلومات المحاسبیة االلكترونیة في اصدار 

فیها .احكامهم حول مدى كفایة وفاعلیة االدوات الرقابیة المستخدمة

قاعدة استدالل لتحدید كفایة الرقابة على االشراف ، المدخالت ، العملیات، 133ویحتوي النظام على 

)114، ص2013. (الدویك، السالم،المخرجات 

CFILEنظام

نظام خبیر یستخدم في مراجعة عملیات البنوك التجاریة ، ویهدف لمساعدة المراجعین الخارجیین في 

.یاطیة خسارة أو عجز المدین عن سداد قروضه تقییم كفایة احت

ویختص عمل النظام في القروض تحت الطلب أو القروض قصیرة االجل التي تستحق السداد خالل 

اقل من سنة و التي تكون بدون ضمانات أو بضمانات على شكل ایداعات نقدیة أو شبه نقدیة 

بیانات مالیة  تم مراجعتها من سنتین كاالسهم القابلة للبیع ، ویتطلب عمل النظام بشكل صحیح

سابقتین أو بیانات مالیة لم یتم مراجعتها لثالت سنوات سابقة ، وقد تم تطویر النظام لیشمل جمیع 

)95،ص 2008. (شاذي ،انواع القروض التي تمنحها البنوك التجاریة 

Exper Taxنظام

یعتبر من اشهر النظم الخبیرة المستخدمة من قبل المراجعین واالدراة على حد سواء في تحدید 

قاعدة استدالل ، 1000المستحقات الضریبیة وعملیة تخطیط الضرائب ، وهو یحتوي على اكثر من 

)118، ص 2015. (البشتاوي ، البقمي ، وهو نظام مبني على االطارات 

Expert Auditorنظام 
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و نظام خبیر شامل للمراجع المبتدئ للقیام بمعظم انشطة المراجعة من تخطیط عملیة المراجعة ، ه

تحدید اجرءات التنفیذ ، تقدیر خطر المراجعة ، كتابة التقاریر . 

باعتبارات المراجع حول 59و 56كما یستخدم النظام في تطبیق معاییر المراجعة ذات االرقام 

.ستمرار في العمل امكانیة المنشاة على اال

ومما سبق یمكن القول ان هذه االستخدامات المتعددة للنظم الخبیرة في مجال المراجعة ان اثبت 

نجاحها فهي ستؤدي بالمهنة الى مزید من التطور والثقة بین المستخدمین وخاصة في مسالة تحدید 

رین ومستخدمي القوائم المالیة مدى قدرة المشروع على االستمراریة فهي الشغل الشاغل الغلب المستثم

)124،ص2012بشكل عام . (رشید،حسو،
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امللخص -18-4
ناعي ومفهومه وبدایة ظهوره ، ثم تناول البحث طصتناول البحث في هذا الفصل مقدمة عن الذكاء اال

الخبیرة ومتطلباتها االنظمة الخبیرة وبدایة ظهورها ومفهومها ، ثم تناول البحث االطار الفكري لالنظمة

وخصائصها ، ثم بعد ذلك مكوناتها ، ومنها انتقل البحث الى الحدیث عن كیفیة تصمیم االنظمة 

الخبیرة وبعدها تناول انواع االنظمة الخبیرة ، ومنها انتقل الى الحاالت التي یصلح معها التعامل 

لبحث للتفریق بین االنظمة الخبیرة باالنظمة الخبیرة والحاالت التي الیصلح معها ، ومن ثم انتقل ا

وانظمة دعم القرار ، ثم تناول البحث االسباب التي ادت الى شیوع استخدام االنظمة الخبیرة في عملیة 

المراجعة ، وبعدها تم سرد مجاالت استخدام االنظمة الخبیرة في عملیة المراجعة .
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: الفصل اخلامس
امليدانيةالدراسة 

النتائج والتوصيات 
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مقدمة -1-5
هدف هذا الفصل الى التعرف على اراء وجهات نظر عینة الدراسة من المراجعین الخارجیین العاملین 

في دیوان المحاسبة والمراجعین الخارجیین العاملین لحساب انفسهم ، حیث یختص هذا الفصل بعرض 

المیدانیة ومجریاتها التي تضمنت الخطوات المنهجیة التي تم اتبعاها في بناء تفاصیل اجراء الدراسة 

وعرض االسالیب االحصائیة التي استخدمت في االستبانة ، وتحدید مجتمع البحث وعینته المنتقاة  ،

الدراسة ، واستخالص النتائج التي تعطي اجابات على عینةتحلیل البیانات المتحصل علیها من 

.لموضوعة محل الدراسة ، واقتراح التوصیات الالزمة االسئلة ا

منهجية الدراسة -2-5
هدف الدراسة -1-2-5

هدفت الدراسة المیدانیة الى تحلیل البیانات والمعلومات التي تم الحصول علیها من عینة الدراسة 

االستخدام على للتعرف على مدى استخدام المراجعین الخارجیین في لیبیا لالنظمة الخبیرة واثر ذلك

.تطویر اداء المراجع 

فرضيات الدراسة -2-2-5
تین یفي هذه الدراسة تم وضع اربع فرضیات رئیسیة واندرج تحت الفرضیة الریئسیة االولى فرض

وتم توظیف عدد من المحددات والمقاییس للتعامل مع هذه الفرضیات وكیفیة ن الفرضیة التالتةیفرعیت

:االجابة علیها وذلك باستطالع اراء اطراف البیئة المهنیة وهذه الفرضیات هي 

الفرضیة الرئیسیة االولى - 1

.في عملیة المراجعة المعلوماتالمراجعون الخارجیون تكنولوجیا یستخدمال

:ین یتن التالیالرئیسیة االولى تم اشتقاق الفرضیتین الفرعیتولتحقیق الفرضیة 

.في عملیة المراجعة بشكل عام المراجعون الخارجیون الحاسوب یستخدمال-1

.المراجعة الحاسوب الخاصة بالمراجعون الخارجیون برامج یستخدمال-2
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الثانیة الرئیسیةالفرضیة- 2

الخبیرة.جیین من استخدام االنظمة التوجد معوقات تمنع المراجعین الخار 

الثالثةالرئیسیةالفرضیة- 3

من قبل المراجعین الخارجیین الى تطویر اداء المراجع الخبیرةال یؤدي استخدام االنظمة 

الرئیسیة الرابعة الفرضیة- 4

) بین اراء عینة الدراسة حول استخدام α=0.05(التوجد فروقات ذات داللة احصائیة عند مستوى 

المراجع.االنظمة الخبیرة في تطویر اداء 

الدراسة اداة-3-2-5
وذلك بسبب كبر حجم لقد تم اعتماد استمارة االستبیان في اجراء الدراسة المیدانیة كاداة لجمع البیانات 

االشخاص الذین سیجیبون على العینة وانتشارها في مساحة جغرافیة كبیرة ، وكذلك یمّكن االستبیان 

االستبیان اختیار الوقت المناسب والذي یكونو فیه مهیئین نفسیا لالجابة على فقرات االستبیان ، 

وكذلك یوفر السریة المطلوبة الجابات االشخاص مما یدفعهم لالجابة دون الشعور باالحراج .

اعداد وتصميم اداة الدراسة -4-2-5
الستبیان بما یتالئم مع فرضیات الدراسة لتكون مالئمة وقادرة على االجابة لقد تم تصمیم استمارة ا

علیها ، وقد روعي عند وضع االسئلة في استمارة االستبیان اضافة سؤال مفتوح في نهایة االستبیان 

.وذلك تالفیا لعیوب االسئلة المغلقة 

ان لها عالقة بموضوع الدراسة ، والعطاء المشاركین في الدراسة الحریة في اضافة أي متغیرات یرو 

- :وتم تقسیم محتوى االستمارة الى جزئین

لحساب –المحاسبة ویحتوي بدایة على سؤال یحدد بمقتضاه المراجع مكان عمله ( دیوان:االولالجزء 

نفسه) وبعد ذلك  على مجموعه االسئلة الشخصیة موحدة بین الطرفین ( المراجعون بدیوان المحاسبة 

الخبرة ) وبعد ذلك –_ المراجعون لحساب انفسهم ) والتي تتضمن معلومات عامة ( التاهیل العلمي 
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الشراكة مع –كتب المراجعة اسئلة خاصة بالمراجعین لحساب انفسهم وهي ( المكان التنظمیي في م

.مكاتب مراجعة دولیة ) 

یختص باسئلة مرتبطة بمحاور الدراسة وهي تشمل عدة اسئلة موجهة لطرفي العالقة : الجزء الثاني 

للتعرف على اراء ووجهات نظرهم، وقد قسمت الى اربع محاور ، المحور االول یختبر الفرضیة 

سؤال ، والمحور الثاني یختبر 11رئیسیة االولى وتحتوي على الفرعیة االولى المشتقة من الفرضیة ال

الفرضیة الفرعیة الثانیة المشتقة من الفرضیة الرئیسیة االولى ویحتوي على خمس اسئلة، وتم صیاغة 

.اسئلة االستبیان في هذین المحورین وفقا لمقیاس لیكرت الخماسي

)1- 5جدول رقم (
دام)درجات مقیاس لیكرت الخماسي ( االستخ

12345
دائماغالبااحیانانادراابدا

اما المحور الثالت یختبر الفرضیة الرئیسیة الثانیة ویحتوى على سؤال ، والمحور الرابع یختبر الفرضیة 

الرئیسیة الثالته وهو یحتوى على سؤال وتم صیاغة اسئلة االستبیان في هذین المحورین وفقا لمقیاس 

.لیكرت الخماسي

)2- 5رقم (جدول 
درجات مقیاس لیكرت الخماسي ( الموافقة)

12345
موافق بشدةموافقمحایدغیر موافقغیر موافق بشدة

خطوات بناء اداة الدراسة -5-2-5
االطالع على االدب المحاسبي والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع االستفادة منها في بناء -1

.االستبانة وصیاغة فقراتها 

.تحدید المحاور واالطراف الرئیسیة التي شملتها اداة الدراسة -2
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.تحدید الفقرات واالسئلة التي تقع تحت كل محور من محاور الدراسة -3

استشارة عدد من اساتذة الجامعات والمهنیین في مجال المحاسبة لتحدید ابعاد االستبیان وفقراته ، -4

.ضافة وذلك لتعدیلها من حیث الحذف أو اال

صدق وثبات اداة الدراسة -6-2-5
صدق االداة :اوال

من ان هذه االداه مالئمة لجمع البیانات ، لذلك فقد مرت للتأكدلقد تم اختبار صدق اداة الدراسة 

بعدت مراحل قبل توزیعها على الفئات المستهدفة ، حیث تم في المرحلة االولى عملیة اعتماد االستبانة 

كما هو موضح في المحاسبةفي مجال المتخصصیناالكادیمیینالمحكمینعرضها على نخبة من 

، وبعد ان تم جمع اراء ومالحظات جمیع هؤالء المتخصصین على فقرات استمارة )1(الملحق رقم

وتم في مرحلة اخرى اجراء دراسة في االعتبار ،هاواخذاالستاذ المشرفمع االستبیان تم مناقشتها

استطالعیة على عینة من المشاركین معها ، حیث اعید خالل هذه المرحلة صیاغة بعض الفقرات 

الغیر مفهومه من قبل بعض الفئات المشاركة ومن ثم التوصل الى النسخة النهائیة بعد اجراء 

.التعدیالت الضروریة 

ثانیا : ثبات االداة

من اجل اختبار ثبات اداة الدراسة تم استخدام اختبار الفا كرونباخ الختبار االتساق الداخلي الداة 

) وهو یبین درجة االرتباط الداخلي بین 1، 0الدراسة ، حیث تكون قیمة معامل الفا كرونباخ بین (

ارتباط الفا كرونباخ صفر فان ذلك یدل على اجابات عناصر عینة الدراسة ، فعندما تكون قیمة معامل 

كانت قیمة الفا كرونباخ واحد فان ذلك یدل ان ذااعدم وجود ارتباط مطلق بین االجابات ، اما

) فاكثر نسبة مقبولة لمعامل 0.6تاما ، وتعتبر النسبة التي تبلغ (امع بعضها ارتباطمرتبطةاالجابات 

.الفا كرونباخ 

ان قیمة الفا كرونباخ هي ار الفا كرونباخ للثبات الذي اجري على اداة الدراسةوقد بینت نتائج اختب

وتعتبر هذه النسبة مقبولة فهو یدل على وجود ارتباط قوي بین اجابات عناصر عینة الدراسة 0.93
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لكل عبارات استمارة االستبیان ، مما یزید من الثقة في النتائج النهائیة للدراسة وذلك كما موضح في 

.)3-5(الجدول 

)3- 5جدول رقم (
قیمة اختبار معامل الفا كرونباخ 

قیمة الفا كرونباخالبیان
0.93) فقرة41اجمالي العبارات الداة الدراسة وعددها (

ثالثا: قوة النموذج 

تم استخدام هذا االختبار للتاكد من عدم وجود تداخل بین الفرضیات ، من خالل استخراج مصفوفة 

VIF، وتم احتساب معامل التضخم (Correlation Matrix)بین الفرضیات االرتباط

(Variance Inflationary Factor) )یوجد تداخل بین ) وال5) أي انه اقل من (2.09والذي بلغ

كما یلي :VIFفرضیات الدراسة وتم احتساب 

VIF= = . = . =2.09

اعلى قوة ارتباط وردت ضمن المصفوفة ، وفیما یلي مصفوفة االرتباط بین فرضیات R2وتمثل 

الدراسة .

)4- 5جدول رقم (
مصفوفة االرتباط بین فرضیات الدراسة

الرئیسیة الثالتة الرئیسیة الثانیة الفرعیة الثانیة الفرعیة االولى الفرضیة 
0.5380.6040.6240.491الفرعیة االولى 

0.6040.6780.7000.551الفرعیة الثانیة 

0.6240.7000.7230.570الرئیسیة الثانیة 

0.4910.5510.5700.448الرئیسیة الثالتة 
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وعينة الدراسة جمتمع-3-5
:من مجموعتین هم مجتمع الدراسةیتكون 

العاملون لحسابهم الخاص اعضاء في نقابة المحاسبین والمراجعین اللیبین وعددهم المراجعون-1

مراجعا ( ادارة نقابة المحاسبین والمراجعین 606مراجعا حیث یبلغ عددهم في المنطقة الغربیة 1025

 ،2016(.

300البالغ عددهم بدیوان المحاسبة باالدارة العامة وفروع الدیوان و العاملونالمراجعون الخارجیون -2

مراجع بفروع الدیوان في المنطقة 80مراجع خارجي و200مراجع حیث یوجد باالدارة العامة بطرابلس 

.)2016الغربیة (الشؤون االداریة بالدیوان ، 

مدن تكون مجتمعا للدراسة وهي اربعاال انه نظرا للظروف التي تمر بها البالد حالیا تم اختیار 

مراجعا خارجیا 220حیث یكون عدد المراجعین التابعین لدیوان المحاسبة ومصراتةطرابلس والخمس 

.)2016(الشؤون االداریة بالدیوان ، 

مراجعا ( ادارة نقابة المحاسبین 504في مكاتب المراجعة الخاصةوالمراجعون الخارجیون العاملون 

.)2016والمراجعین ، 

عینة الدراسة 

استبیان على المراجعین الخارجین العاملین لحسابهم الخاص في مصراتة وزلیتن 140لقد تم توزیع 

استبیان صالحة وفي زلیتن 22استبیان تم استعادة 25والخمس وطرابلس حیث تم في مصراتة توزیع 

تمارة اس22استمارة اسبینان صالحة وفي الخمس تم توزیع 11استبیان تم  استعادة 14تم توزیع 

73استمارة استبیان تم استعادة 79استمارة صالحة ، وفي طرابلس تم توزیع 18استبیان تم استعادة 

.استمارة صالحة للتحلیل االحصائي 
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استمارة استبیان في االدراة العامة للدیوان 50اما بالنسبة للمراجعین في دیوان المحاسبة فقد تم توزیع 

استمارة استبیان في مصراتة تم 12رة صالحة للتحلیل وتم توزیع استما39بطرابلس وتم استعادة 

استمارات 5استمارات تم استعادة 7استمارات استبیان صالحة وفي الخمس تم توزیع 5استعادة 

.صالحة للتحلیل االحصائي

)5- 5جدول (
حجم ومجتمع عینة الدراسة

العاملون المراجعون البیان
في مكاتب المراجعة 

ون بدیوان المراجع
االجماليالمحاسبة

504220724حجم المجتمع
12360183حجم العینة

%26%27%25النسبة

یتبین ان توزیع االستبیان على المراجعین العاملین لحساب انفسهم كان )5-5(ومن خالل الجدول

، حیث ان اغلب % وهي نسبة مقبولة جدا27% والمراجعون بدیوان المحاسبة كانت بنسبة 25بنسبة 

، 2000(الدرویش واخرون، م المجتمعج% من ح15% الى 10البحوث والدراسات یكون في حدود 

).115ص 

وقد واجهت الباحث العدید من المشاكل وهو ان معظم المراجعین لحساب انفسهم لیس لهم عناوین 

ون بدیوان المحاسبة وذلك وعزوف الكثیر منهم عن تعبیئة االستبیان االمر الذي یتشارك فیه المراجع

استبیانات یومیا 3تاتیهم من استبیانات من طلبة البكالوریوس والتي تصل في بعض المرات لكثرة ما

شغالهم االمر الذي جعلهم الیرغبون في االجابة نمع كثرة ا(نقال عن موظف باالدارة العامة للدیوان ) 

.على االستبیان 
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صة بالدراسة اساليب حتليل البيانات اخلا- 4-5
وكذلك تم استخدام اختبار تم استخدام معامل الفا كرونباخ لقیاس صدق استمارة االستبیان وثباتها ،

Correlation Matrix ، كما تم استخدام االحصاء الوصفي لتحلیل البیانات الختبار قوة النموذج

التي تم تجمیعها من خالل هذه االستمارة بواسطة عدد من االسالیب االحصائیة مثل ( المتوسط 

الحسابي ، االنحراف المعیاري ، التوزیعات التكراریة ، النسب المئویة ) والمرتكزة على حزمة البرامج 

عرفة نوع لمKolmogorov-Smirnov Z، كما تم استخدام اختبار االجتماعیةاالحصائیة للعلوم 

واذا كانت البیانات التتبع البیانات ما اذا كانت تتبع التوزیع الطبیعي أو ال تتبع التوزیع الطبیعي ،

باعتباره احد االختبارات االحصائیة Wilcoxonاستخدام اختبار ولكوكسن یتمالتوزیع الطبیعي

تخدمة في مثل هذه الدراسات  الوصفیة للعلوم االجتماعیة واالنسانیة وذللك للوصول الالمعلمیة المس

Oneالى قرار بشان رفض أو قبول فرضیات الدراسة ، وكذلك تم استخدام تحلیل التباین االحادي 

Way Anovaالختبار الفروقات ذات الداللة االحصائیة بین افراد عینة الدراسة.

في للبيانات واختبار الفرضيات التحليل الوص-1-4-5
لقد تم استخدام االحصاء الوصفي لتحلیل البیانات الواردة في الجزئین الستمارة االستبیان بهدف تقدیم 

فكرة شاملة عن طبیعة وخصائص عینة الدراسة ، والتي منها یمكن الحكم على مدى الثقة في النتائج 

االتجاه العام الراء المشاركین حول كافة الفقرات المتحصل علیها من المشاركین ، كذلك في معرفة

.الواردة في الجزء الثاني من استمارة االستبیان 

التحليل الوصفي للجزء االول من استمارة االستبيان :الاو
یتناول هذا الجزء تحلیل البیانات التي تم تجمیعها في الجزء االول من استمارة االستبیان والمتعلقة 

العامة لعینة الدراسة من حیث مكان العمل والمؤهل العلمي والخبرة والموقع التنظیمي في بالمعلومات 

مكتب المراجعة والشراكة مع مكاتب مراجعة دولیة ، باستخدام االحصاء الوصفي بهدف تقدیم فكرة 

شاملة عن طبیعة وخصائص عینة الدراسة .

ي توزیع مفردات العینة حسب مكان عمل المراجع الخارج- 1
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)6- 5جدول (
التوزیع التكراري والنسبة المئویة لعینة الدراسة حسب مكان عمل المراجع

النسبة المئویةالتكرارمكان عمل المراجع
%12367.2مكتب مراجعة خاص

%6032.8دیوان المحاسبة
%183100المجموع

% من افراد 68یشكلون نسبة الى ان المراجعین لحساب انفسهم)6- 5(تشیر البیانات في الجدول 
% من افراد العینة 32العینة والمراجعون بدیوان المحاسبة یشكلون 

توزیع مفردات العینة حسب المؤهل العلمي - 2
)7- 5جدول (

التوزیع التكراري والنسبة المئویة لعینة الدراسة حسب المؤهل العلمي
النسبة المئویةالتكرارالمؤهل العلمي
%4122.4دبلوم عالي
%11562.8بكالوریوس
%2413.1ماجستیر
%31.6دكتوراة
%183100المجموع

% 62.8الى ان اعلى نسبة كانت لدى حملة البكالوریوس بنسبة )7- 5(تشیر البیانات في الجدول 

% وهذا یدل 1.6% وحملة الدكتوراة 22.4% وحملة الدبلوم 13.1وحملة الماجستیر 115وعددها 

% من افراد العینة هم ذو مؤهالت علمیة عالیة مما یساعد في فهم وادراك 77.5مانسبته ان 

محتویات استمارة االستبیان وهذا یعطي مؤشر جید على مصداقیة النتائج المتحصل علیها .

توزیع مفردات العینة حسب الخبرة العملیة - 3
)8- 5جدول (

یة لدراسة حسب الخبرة العمالتوزیع التكراري والنسبة المئویة لعینة ال
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النسبة المئویةالتكرارالخبرة العملیة
%126.6سنوات5من سنة الى اقل من 

%9149.7سنوات10سنوات الى اقل من 5من 
%7138.8سنة15سنوات الى اقل من 10من 

%94.9سنة واكثر15من 
%183100المجموع

ان النسبة االكبر من افراد العینة هم من خبرتهم من خمس سنوات )8- 5(یتضح من خالل الجدول

% یلیهم بعد ذلك من خبرتهم من عشر سنوات الى اقل من 49.7الى اقل من عشر سنوات بنسبة 

% وقد یكون ذلك مؤشرا ایجابیا كافیا لفهم عملیة المراجعة وهذا یزید من دقة 38.8سنة بنسبة 15

المشاركین . البیانات المتحصل علیها من 

مفردات خاصة بالمراجعین العاملین لحساب انفسهم - 4

الموقع التنظیمي في مكتب المراجعة  

)9- 5جدول (
التوزیع التكراري والنسبة المئویة لعینة الدراسة حسب الموقع التنظیمي في مكتب المراجعة

النسبةالتكرارالموقع
%75.7متدرب

%4335مراجع مساعد
%7359.3رئیسيمراجع 

%123100المجموع

اصحاب انفسهم) همان اغلب مفردات العینة (المراجعین لحساب یتبین)9- 5(الجدولمن خالل 

% هم 5.7% هم مراجعون مساعدون وان مانسبته 35% وان مانسبته 59.3مكاتب مراجعة بنسبة 

ن المشاركین في االجابة على متدربون مما یعطي اضافة الى مصداقیة النتائج المتحصل علیها م

استمارة االستبیان .
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الشراكة مع مكاتب مراجعة دولیة - 5

)10- 5جدول (
التوزیع التكراري والنسبة المئویة لعینة الدراسة حسب الشراكة مع مكاتب مراجعة دولیة

النسبةالتكرارالشراكة مع مكاتب مراجعة دولیة
%10585.4ال
%1814.6نعم

%123100المجموع

الى ان معظم مكاتب المراجعة لیس لهم شراكة مع مكاتب مراجعة دولیة حیث )10- 5(یشیر الجدول 

% فقط لدیهم شراكة وتعاون مع مكاتب مراجعة 14.6% من العینة وان مانسبته 85.4شكلت نسبة 

دولیة .

ثانيا التحليل الوصفي لبيانات اجلزء الثاني 
یتناول هذا الجزء تحلیل البیانات التي تم تجمیعها في الجزء الثاني من استمارة االستبیان والمتعلقة 

بمعرفة االتجاه العام الراء المشاركین في االجابة على تساؤالت االستبیان  ، وبیان مااذا كانت هذه 

درجة الموافقة أو عدم الموافقة االجابات تستخدم أو ال تستخدم بالنسبة للفرضیة الرئیسیة االولى وبیان 

بالنسبة اللفرضیتن الرئیستین الثانیة والثالتة بناء على المعادلة التالیة :

عدد المستویات) ÷الحد االدنى البدیل –طول الفترة = ( الحد االعلى البدیل 

)5÷1- 5طول الفترة = (

0.80طول الفترة = 

.1.80الى اقل من 1) من وبذلك تكون درجة غیر موافق بشدة ( ابدا- 

.2.60الى اقل من 1.80والدرجة غیر موافق ( نادرا) من - 

.3.40الى اقل من 2.60ودرجة المحاید (احیانا) - 

.4.20الى اقل من 3.40ودرجة الموافق (غالبا) من - 
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فاكثر .4.20ودرجة الموافق بشدة (دائما) من - 

الفرضية الرئيسية االوىل : 
المراجعون الخارجیون تكنولوجیا المعلومات في عملیة المراجعةال یستخدم 

- وقد اشتق منها فرضیتن فرعیتین :

في عملیة بشكل عامالحاسوبال یستخدم المراجعون الخارجیونالفرضیة الفرعیة االولى : 

.المراجعة

كان هناك سؤال فرعي وقد تم صیاغتها لمعرفة مدى االستخدام، واذا11یحتوي هذا الجزء على 

استخدام ماهو مقدار هذا االستخدام هل هو استخدام دائم ام في الغالب ام احیانا ام نادرا ، والجدول 

یوضح التوزیع التكراري والنسبة المئویة والمتوسط الحسابي ومستوى االستخدام .

)11- 5جدول (

نتائج تحلیل االحصاء الوصفي للفرضیة الفرعیة االولى 

الفقرات
التكرار

المتوسطابدانادرااحیاناغالبادائما
الحسابي

مستوى
االستخدام النسبة

1

تقوم كمراجع خارجي 
بمراجعة القوائم المالیة 
للشركات التي تستخدم 
االنظمة المحاسبیة 

االلكترونیة

550604523ك

احیانا2.8306 %2.727.332.824.612.6

2

كمراجع خارجي تقوم 
باستخدام برامج 

الحاسوب في وضع 
خطة المراجعة المرحلیة 

والنهائیة

547695210ك

احیانا2.9180 %2.725.737.728.45.5

3

تقوم كمراجع خارجي 
باستخدام برامج 

الحاسوب في اعداد 
الرنامج الزمني لعملیة 

737644926ك

احیانا2.7268 %3.820.23526.814.2
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المراجعة

4

تقوم كمراجع خارجي 
باستخدام برامج 

الحاسوب في المراجعة 
التحلیلیة االولى

633547119ك

احیانا2.6503 3.31829.538.810.4

5

خارجيكمراجعتقوم
برامجباستخدام

احتسابفيالحاسوب
واختیارالعیناتاحجام

مفرداته

742653732ك

احیانا2.7541 %3.82335.520.217.5

6

خارجيكمراجعتقوم
برامجباستخدام
اعدادفيالحاسوب
المذكراتنماذج

مثلوالوثائق
المصادقات

336635328ك

احیانا2.6503 %1.619.734.42915.3

7

تقوم كمراجع خارجي 
باستخدام برامج 

المطابقة في  الحاسوب 
بین الموازین الفرعیة 

والمیزان العام

550525323ك

احیانا2.7869
%2.727.328.42912.6

8

باستخدام برامج م تقو 
خرائط الحاسوب إعداد

التدفق أواالنسیاب
إلى التعرفتهدفالتي

الرقابة الداخلیةعلى
العمیللدى

329695329ك

نادرا2.5847
%1.615.837.72915.8

9

خارجيكمراجعتقوم
شبكةباستخدام
ارسالفياالنترنت
المصادقاتواستالم

438556125ك
احیانا2.6448

%2.220.830.133.313.7
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10

تقوم كمراجع خارجي 
باالطالع على شهادة 
اعتماد البرمجیات 

المستخدمة في النظام 
المحاسبي االلكتروني

ك
221607226

نادرا2.4530
%1.111.633.139.814.4

11

تقوم كمراجع خارجي 
باستخدام برامج 
الحاسوب التي 

یستخدمها العمیل في 
اداء بعض مهام 

المراجعة

323476149ك

نادرا2.2896

%1.612.625.733.326.8

وجهة نظر العینة كوحدة واحدة حول مدى استخدام المراجعین ومن)11- 5الجدول(نالحظ من خالل 

الخارجیین للحاسوب في عملیة المراجعة ، فقد جاءت جمیع فقرات الفرضیة بین مستوى ( احیانا 

).2.2896- 2.9180المتوسطات الحسابیة للفقرات بین (ونادرا) اذ ترواحت

) حازت على المرتبة 2فعند مستوى احیانا الراء العینة یتبین من خالل الجدول اعاله ان الفقرة  (

) على 1) ، وحازت الفقرة (2.9180االولى  حیث بلغ المتوسط الحسابي اعلى معدل لها وهي (

) المرتبة الثالتة وبمتوسط 7، ونالت الفقرة ( 2.8306المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ 

)، اما 2.7541) فقد نالت المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ (5)، اما الفقرة (2.7869حسابي(

) فقد نالتا المرتبة 6-4)، واما الفقرتین (2.7268) بمتوسط بلغ (3المرتبة الخامسة فقد كانت للفقرة (

) فقد نالت المرتبة السابعة  بمتوسط حسابي 9)، اما الفقرة (2.6503السادسة بمتوسط حسابي بلغ (

) .2.6448بلغ(

) تتراوح 11-10-8اما عند مستوى ( نادرا) الراء العینة نالحظ من خالل الجدول ان الفقرات (

) باعلى مرتبة وبمتوسط حسابي 8) فقد جاءت الفقرة (2.2896- 2.5847متوسطاتها الحسابیة بین (

) ، اما الفقرة 2.4530) المرتبة التالیه بمتوسط حسابي بلغ (10) في حین نالت الفقرة (2.5847بلغ (

).2.2896) فقد جاءت بادنى مرتبة وبمتوسط حسابي بلغ (11(
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مما سبق یتضح ان اغلب المراجعین الخارجین سواء العاملین في مكاتب المراجعة الخاصة او 

راجعة القوائم المالیة للشركات التي تستخدم االنظمة المحاسبیة العاملین في دیوان المحاسبة یقومون بم

االلكترونیة ، وكذلك یتبین ان استخدام المراجعین الخارجیین للحاسوب بشكل عام في عملیة المراجعة 

هو استخدام محدود حیث كانت اجابة ( احیانا) هي االجابة السائدة في جمیع فقرات االستبیان .

الثانية : اليستخدم املراجعون اخلارجيون برامج احلاسوب اخلاصة بعملية الفرضية الفرعية 

املراجعة 

اسئلة فرعیة وقد تم صیاغتها لمعرفة مدى االستخدام واذا كان هناك استخدام 5یحتوي هذا الجزء على 

وضح ماهو مقدار هذا االستخدام هل هو استخدام دائم ام في الغالب ام احیانا ام نادرا ، والجدول ی

التوزیع التكراري والنسبة المئویة والمتوسط الحسابي ومستوى االستخدام.

)12- 5جدول (
نتائج تحلیل االحصاء الوصفي للفرضیة الفرعیة الثانیة  

الفقرات
التكرار

المتوسطابدانادرااحیاناغالبادائما
الحسابي

مستوى
االستخدام النسبة

1
المحاسبیة عند مراجعتك لالنظمة

االلكترونیة تقوم باستخدام االنظمة 
الخبیرة

71112162ك

الیوجد1.3552
%3.860.51.188.5

2
عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 
االلكترونیة یقوم باستخدام اسلوب 

البیانات االختباریة

2673165ك
الیوجد1.2350

%1.13.33.81.690.2

3
عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 
االلكترونیة تقوم باستخدام اسلوب 

شبكة االختبارات المتكاملة

1584165ك

الیوجد1.2131 %52.74.42.290.2

عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 4
2745165كااللكترونیة تقوم باستخدام اسلوب 
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الیوجد1.13.82.22.790.21.2295%التاشیر والتتبع

5
عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 
االلكترونیة تقوم باستخدام اسلوب 

المحاكاة المتوازیة

1377165ك

الیوجد1.1858 %0.52.33.83.890.2

ومن وجهة نظر العینة كوحدة واحدة حول مدى استخدام المراجعین )12- 5(نالحظ من خالل الجدول

الخارجیین للحاسوب في عملیة المراجعة ، فقد جاءت جمیع فقرات الفرضیة في مستوى ( ابدا) أي 

).1.1858- 1.3552الیوجد استخدام اذ ترواحت المتوسطات الحسابیة للفقرات بین (

) حازت على المرتبة االولى  حیث بلغ المتوسط الحسابي 1فمن خالل الجدول اعاله یتضح ان الفقرة (

) على المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 2) ، وحازت الفقرة (1.3552اعلى معدل لها وهي (

) فقد 3)، اما الفقرة (1.2295) المرتبة الثالتة وبمتوسط حسابي(4)، ونالت الفقرة ( 1.2350بلغ(

) 5)، اما المرتبة الخامسة فقد كانت للفقرة (1.2131غ (نالت المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بل

)، ولكن ذلك الیعني انه الیوجد استخدام مطلق فقد بلغت نیة استخدام االنظمة 1.1858بمتوسط بلغ (

% ، واما اسلوب البیانات 11.4الخبیرة بین افراد العینة في مستویات ( دائما وغالبا واحیانا ونادرا ) 

% اما اسلوب 10.4% اما اسلوب المحاكاة المتوازیة فقد بلغ 9.8االستخدام االختباریة فقد بلغ

% ، وقد تبین 14.3% واما اسلوب شبكة االختبارات المتكاملة فقد بلغت 9.8التاشیر والتتبع فقد بلغ 

ان كل من یستخدمون هذه االسالیب هم من المراجعین في مكاتب المراجعة الخاصة وبالتحدید 

لها شراكة وتعاون مع مكاتب المراجعة الدولیة في حین لم یوجد استخدام لهذه البرامج المكاتب التي 

من قبل المراجعین في دیوان المحاسبة .

ومما سبق یتضح ان كل المراجعین الخارجیین العاملین في دیوان المحاسبة ال یستخدمون االنظمة 

وكذلك اغلب المراجعین الخارجیین العاملین الخبیرة وال أي من برامج المراجعة االكترونیة االخرى ، 

لحساب انفسهم ال یستخدمون االنظمة الخبیرة وال أي من برامج المراجعة االلكترونیة االخرى اال عدد 

قلیل من المراجعین والذین یعملون في مكاتب مراجعة لها شراكة مع مكاتب مراجعة دولیة .



101

متنع استخدام االنظمة اخلبرية يف ليبيا الفرضية الرئيسية الثانية : التوجد معوقات 

اسئلة فرعیة وقد تم صیاغتها لمعرفة الى أي مدى یوافق المشاركون في 10یحتوي هذا الجزء على 

هذه الدراسة حول المعوقات والصعوبات التي منع استخدام االنظمة الخبیرة ، والجدول یوضح التوزیع 

بي ومستوى الموافقة.التكراري والنسبة المئویة والمتوسط الحسا

)13- 5جدول (
نتائج تحلیل االحصاء الوصفي للفرضیة الرئیسیة الثانیة  

الفقرات
موافقالتكرار

غیرمحایدموافقبشدة
موافق

غیرموافق
بشدة

المتوسط
الحسابي

مستوى
الموافقة النسبة

1

لدیك ادراك كاف 
لمفهوم االنظمة 

الخبیرة واستعمالها 
المحاسبة مجالفي 

والمراجعه

186510000ك

موافق3.5519 %9.853.554.600

2

التوجد شركات 
متخصصة في 
لیبیا لتزوید 

المراجع ببرامج 
االنظمة الخبیرة

165411300ك

موافق3.4699 %8.729.561.700

3

منثقةالتوجد
فيالمراجعینقبل

التيالقرارات
االنظمةتصدرها

الخبیرة

112714320ك

محاید3.2568 %614.878.11.10

4

ارتفاع تكلفة شراء 
والتدریب على 
االنظمة الخبیرة 
ادى الى عدم 

استخدامها

273711720ك

موافق3.4863 13.119.763.91.10



102

5

تعتبر العوائد 
المالیة للمراجعة 

مقارنة منخفضة 
بارتفاع تكالیف 
تشغیل االنظمة 

الخبیرة

243612030ك

موافق3.4426
%13.119.765.61.60

6

عدم اتقان 
المراجعیین للغة 
االنجلیزیة التي 
تعتمد علیها 

االنظمة الخبیرة 
ادى الى صعوبة 

استخدامها

263412210ك

موافق3.4645 %14.218.666.70.50

7

عدم تقبل العمالء 
لمراجعة قوائمهم 
المالیة باستخدام 
االنظمة الخبیرة

421183326ك

معارض2.5902
%2.21.164.51814.2

8

االعتمادزیادة
االنظمةعلى
یؤديمماالخبیرة
انخفاضالى

لدىاالبداع
المراجعین

153013620ك

3.4745
موافق

%8.216.474.31.10

9

اغلب الشركات 
تستخدم النظام 

المحاسبي الیدوي 
لذلك ال حاجة 

الستخدام االنظمة 
الخبیرة

224511420ك

3.5137
موافق

%1224.662.31.10
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10

صعوبة التوافق 
بین اراء الخبراء 
الن كل خبیر له 
رایه حسب طبیعة 

الموقف

ك
233812110

موافق3.4536
%12.620.866.10.50

ومن وجهة نظر العینة كوحدة واحدة حول مدى مستوى الموافقة )13-5(نالحظ من خالل الجدول 

معوقات وصعوبات تمنع استخدام االنظمة الخبیرة ، فقد جاءت جمیع فقرات الفرضیة بین عن  وجود

- 3.5519مستوى (موافق والمحاید وغیرموافق ) اذ ترواحت المتوسطات الحسابیة للفقرات بین (

2.5902.(

تبة ) حازت على المر 1فعند مستوى موافق الراء العینة یتبین من خالل الجدول اعاله ان الفقرة  (

) على 9) ، وحازت الفقرة (3.5519االولى  حیث بلغ المتوسط الحسابي اعلى معدل لها وهي (

) المرتبة الثالتة وبمتوسط 4)، ونالت الفقرة ( 3.5137المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ(

)، اما 3.4745) فقد نالت المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ (8)، اما الفقرة (3.4863حسابي(

) فقد نالت المرتبة 6)، واما الفقرة (3.4699) بمتوسط بلغ (2المرتبة الخامسة فقد كانت للفقرة (

) فقد نالت المرتبة السابعة  بمتوسط حسابي 10)، اما الفقرة (3.4645السادسة بمتوسط حسابي بلغ (

).3.4426) فقد نالت المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي بلغ(5) ، اما الفقرة (3.4536بلغ(

).3.2568) بمتوسط حسابي بلغ  (3اما عند مستوى المحاید فكانت الفقرة (

) كانت هي الفقرة 7اما عند مستوى ( غیر موافق) الراء العینة نالحظ من خالل الجدول ان الفقرات(

).2.5902الوحیدة في هذا المستوى وبمتوسط حسابي بلغ (

ومما سبق یتضح ان هناك ادراك كاف لدى عدد كبیر من المراجعین سواء في دیوان المحاسبة او 

% 11.4% ولكن 63العاملین في المكاتب الخاصة لمفهوم االنطمة الخبیرة حیث وصلت نسبتهم الى 

ة من المراجعین هم فقط من یستخدمها ، وكذلك تبین ان ارتفاع تكلفتها وعدم اتقان المراجعین للغ
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االنجلیزیة وعدم وجود شركات متخصصة لتزوید المراجعین باالنظمة الخبیرة هي كلها معوقات تمنع 

المراجعین من استخدامها .

الفرضية الرئيسية الثالتة : ال يؤدي استخدام االنظمة اخلبرية من قبل املراجعني اخلارجيني 

اىل تطوير اداء املراجع 

اسئلة فرعیة وقد تم صیاغتها لمعرفة الى أي مدى یوافق المشاركون في 10یحتوي هذا الجزء على 

) الستخدام االنطمة الخبیرة في α=0.05اثر ذو داللة احصائیة عند مستوى ( هذه الدراسة حول وجود 

ابي ومستوى ، والجدول یوضح التوزیع التكراري والنسبة المئویة والمتوسط الحستطویر اداء المراجع

الموافقة .

)14- 5جدول (
نتائج تحلیل االحصاء الوصفي للفرضیة الرئیسیة الثالثة 

الفقرات
موافقالتكرار

غیرمحایدموافقبشدة
موافق

غیرموافق
بشدة

المتوسط
الحسابي

مستوى
االستخدام النسبة

1

االنظمة الخبیرة 
علىلها القدرة

قاعدةأداءتقییم
وتقدیمالبیانات

التي الوسائل
علىتساعد
األداءهذاتحسین

274011600ك

موافق3.5137 %14.821.963.400

2

استخدام االنظمة 
الخبیرة یؤدي الى 

تقلیص عدد 
العاملین في 

مكاتب المراجعة 
وبالتالي خفض 
تكالیف مكتب 

المراجعة

185011140ك

موافق3.6667 %1026.860.72.20
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3

استخدام االنظمة 
الخبیرة یساهم في 

المشكالتحل
مثل قبولالنمطیة

العمالءرفضأو
معأو االستمرار

القدامىالعمالء

184212300ك

موافق3.4262 %9.82367.200

4

استخدام االنظمة 
الخبیرة یساعد في 

الرقابةنظمتقییم
بكفاءةالداخلیة

154911900ك

موافق3.4317 8.226.86500

5

استخدام االنظمة 
الخبیرة یساعدعلى 

كفایةالتحقق من
مخصص الدیون

فیهاالمشكوك

154512300ك

موافق3.4098 %8.224.667.200

6

االنظمةاستخدام
یساعدالخبیرة
احتسابعلى

مصروف
االستهالك

الثابتةلألصول

95112210ك

محاید3.3716
%4.927.966.70.50

7

استخدام االنظمة 
الخبیرة یقوم 
باجراء اختبارات

على التدقیق
األرصدة مستوى

بكفاءة عالیة

164512200ك

موافق3.4208
%8.724.666.700

استخدام االنظمة 8
الخبیرة یساعد 

234211710ك
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على تسهیل 
اجراءات وخطوات 
المراجعة بالمقارنة 

مع الطرق 
التقلیدیة

%12.62363.90.50

موافق3.4754

9

األنظمةتساعد
علىالخبیرة
حاالت اكتشاف

.الغش والتالعب

ك
194012400

3.4208
موافق

%10.421.967.800

10

األنظمةتحقق
الثبات،الخبیرة
منخلوهابمعنى

التحیز مشاكل
والخطأالشخصي
قدالتيوالنسیان
الخبیر لهایتعرض

البشري

223912200ك

موافق3.4536
%1221.366.700

11

األنظمةاستخدام
إلىیؤديالخبیرة
المعرفةتوافر

والخبرة للمراجعین
وفيالمبتدئین

متفرقةأماكن

233812200ك

موافق3.4590
%12.620.866.700

12

استخدام األنظمة 
الخبیرة یساعد في 
تحدید مستویات 
االهمیة النسبیة

213712500ك
موافق3.4317

%11.520.268.300

13

استخدام االنظمة 
الخبیرة یساعد في 

تحدید مدى 
امكانیة استمرار 

استمراریة 

204212100ك

موافق3.4481 %10.92366.100
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المشروع

14

استخدام االنظمة 
الخبیرة یؤدي الى 

انجاز عملیة 
المراجعة في اسرع 

وقت

254111700ك

موافق3.4973
%13.722.463.900

15

استخدام االنظمة 
الخبیرة یؤدي الى 
اصدار حكم خالي 
من التحیز ویتمتع 
بقدر عالي من 

الموضوعیة

125012010ك
محاید3.3989

%6.627.365.10.50

ومن وجهة نظر العینة كوحدة واحدة حول مدى مستوى الموافقة )14-5(نالحظ من خالل الجدول 

) الستخدام االنطمة الخبیرة في تطویر اداء α=0.05اثر ذو داللة احصائیة عند مستوى ( عن وجود 

، فقد جاءت جمیع فقرات الفرضیة بین مستوى ( موافق والمحاید ) اذ ترواحت المتوسطات المراجع

).3.3716- 3.6667الحسابیة للفقرات بین (

) حازت على المرتبة 2العینة یتبین من خالل الجدول اعاله ان الفقرة  (فعند مستوى موافق الراء

) على 1) ، وحازت الفقرة (3.6667االولى  حیث بلغ المتوسط الحسابي اعلى معدل لها وهي (

) المرتبة الثالتة وبمتوسط 14)، ونالت الفقرة (3.5137المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ(

)، اما 3.4754) فقد نالت المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ (8رة ()، اما الفق3.4973حسابي(

) فقد نالت المرتبة 10)، واما الفقرة (3.4590) بمتوسط بلغ (11المرتبة الخامسة فقد كانت للفقرة (

) فقد نالت المرتبة السابعة  بمتوسط حسابي 13)، اما الفقرة (3.4563السادسة بمتوسط حسابي بلغ (

)، اما 3.4317) فقد نالتا المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي بلغ(4- 12، اما الفقرتین ()3.4481بلغ(

) فقد نالتا 10- 7) اما الفقرتین (3.4262) فقد نالت المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي بلغ (3الفقرة (
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وسط ) فقد نالت المرتبة العاشرة بمت4)، اما الفقرة (3.4208المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي بلغ(

) فقد نالت المرتبة الحادیة عشر بمتوسط حسابي بلغ 5)، اما الفقرة (3.4317حسابي بلغ(

)3.4098.(

) 3.3789) في المرتبة االولى بمتوسط حسابي بلغ (15اما عند مستوى المحاید فقد جاءت الفقرة (

). 3.3716) فقد بلغ متوسطها الحسابي (6وتلتها الفقرة (

استخدام االنظمة الخبیرة من قبل المراجع الخارجي یساعد في تطویر االداء مما سبق یتضح ان 

وذلك من خالل السرعة في انجاز عملیة المراجعة واكتشاف حاالت الغش المهني للمراجع وتحسینه

المراجعة والمساعدة على التحقق من كفایة مخصص الدیون المشكوك فیها إجراءاتوتسهیل والتالعب

النمطیة مثل قبول او ارفض العمیل او االستمرار مع العمالء القدامى وكذلك تحدید وحل المشكالت 

.استمراریة المشروع إمكانیةك تحدید مدى لالنسبیة بكل دقة وكذاألهمیةمستویات 

اختبار شكل توزيع البيانات -2-4-5
متحصل علیها عن طریق یهتم هذا الجزء من التحلیل الختبار نوع البیانات ما اذا كانت البیانات ال

استمارة االسبیان تتبع التوزیع الطبیعي أو ال تتبع التوزیع الطبیعي باستخدام اختبار كولمجروف

سمرنوف الختبار:

: البیانات تتبع التوزیع الطبیعي H0الفرضیة الصفریة 

: البیانات التتبع التوزیع الطبیعي H1الفرضیة البدیلة   

اما اذا 0.05اصغر من P-Valueحیث ترفض الفرضیة الصفریة اذا كانت قیمة مستوى المعنویة 

فاننا نقبل الفرضیة الصفریة ونرفض الفرضیة 0.05اكبر من P-Valueكانت مستوى المعنویة 

-KolmogorovوقیمةP-Valueالبدیلة والجدول یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و 

Smirnov Z فقرة .41لفقرات االستبیان وعددها
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)15- 5جدول (
سمیرنوف- نتائج تحلیل اختبار كلموجروف

المتوسطالفقرات
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوى
المعنویة

Kolmogorov-
Smirnov Z

1

تقوم كمراجع خارجي بمراجعة القوائم 
المالیة للشركات التي تستخدم االنظمة 

االلكترونیةالمحاسبیة 
2.939995601.0.0002.815

2
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج 
الحاسوب في وضع خطة المراجعة 

المرحلیة والنهائیة
2.918093106.0.0002.655

3
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج 

الحاسوب في اعداد الرنامج الزمني لعملیة 
المراجعة

2.72681.059590.0002.596

تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج 4
الحاسوب في المراجعة التحلیلیة االولى

2.650399895.0.0003.169

5
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج 
الحاسوب في احتساب احجام العینات 

واختیار مفرداتها
2.75411.109240.0002.850

6
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج 
الحاسوب في اعداد نماذج المذكرات 

والوثائق مثل المصادقات
2.63391.017620.0002.677

7
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج 
الحاسوب في  المطابقة بین الموازین 

الفرعیة والمیزان العام
2.78691.065670.0002.505

8
تقوم باستخدام برامج الحاسوب إعداد 

التدفق التي تهدف إلى خرائط االنسیاب أو
التعرف على الرقابة الداخلیة لدى العمیل

2.584799016.0.0002.901

9
تقوم كمراجع خارجي  باستخدام شبكة 
2.64481.026870.0002.772االنترنت في ارسال واستالم المصادقات

تقوم كمراجع خارجي باالطالع على شهادة 10
ي النظام اعتماد البرمجیات المستخدمة ف

2.459091546.0.0003.098
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المتوسطالفقرات
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوى
المعنویة

Kolmogorov-
Smirnov Z

المحاسبي االلكتروني

11
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج 

الحاسوب التي یستخدمها العمیل في اداء 
بعض مهام المراجعة

2.28961.047370.0002.841

عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 12
االلكترونیة تقوم باستخدام االنظمة الخبیرة

1.251480669.0.0677.088

13

عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 
االلكترونیة یقوم باستخدام اسلوب البیانات 

االختباریة
1.235076638.0.1507.062

14
عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 

االلكترونیة تقوم باستخدام اسلوب شبكة 
االختبارات المتكاملة

1.213169807.0.1127.056

15
عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 

االلكترونیة تقوم باستخدام اسلوب التاشیر 
والتتبع

1.229576446.0.1207.030

16
عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 
االلكترونیة تقوم باستخدام اسلوب 

المحاكاة المتوازیة
1.185862759.0.0807.008

لدى المراجعین لمفهوم الیوجد ادراك17
االنظمة الخبیرة

3.551966818.0.0004.627

18
التوجد شركات متخصصة في لیبیا لتزوید 

المراجع ببرامج االنظمة الخبیرة
3.469965291.0.0005.163

التوجد ثقة من قبل المراجعین في القرارات 19
التي تصدرها االنظمة الخبیرة

3.256857860.0.1236.274

ارتفاع تكلفة شراء والتدریب على االنظمة 20
الخبیرة ادى الى عدم استخدامها

3.486375490.0.0005.283

21
تعتبر العوائد المالیة للمراجعة منخفضة 
مقارنة بارتفاع تكالیف تشغیل االنظمة 

الخبیرة
3.442673808.0.0005.381

3.464573946.0.0005.508ثقة من قبل المراجعین في القرارات التوجد22
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المتوسطالفقرات
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوى
المعنویة

Kolmogorov-
Smirnov Z

التي تصدرها االنظمة الخبیرة

23
عدم اتقان المراجعیین للغة االنجلیزیة التي 

تعتمد علیها االنظمة الخبیرة ادى الى 
صعوبة استخدامها

2.590282629.0.2104.973

زیادة االعتماد على االنظمة الخبیرة مما 24
یؤدي الى انخفاض االبداع لدى المراجعین

3.475471729.0.0005.143

25
اغلب الشركات تستخدم النظام المحاسبي 
الیدوي لذلك ال حاجة الستخدام االنظمة 

الخبیرة
3.513774758.0.0005.025

صعوبة التوافق بین اراء الخبراء الن كل 26
خبیر له رایه حسب طبیعة الموقف

3.453671620.0.0005.457

27
االنظمة الخبیرة لها القدرة على تقییم أداء 
قاعدة البیانات وتقدیم الوسائل التي تساعد 

على تحسین هذا األداء
3.513774020.0.0004.968

28
استخدام االنظمة الخبیرة یؤدي الى تقلیص 
عدد العاملین في مكاتب المراجعة وبالتالي 

المراجعةخفض تكالیف مكتب 
3.44813.078340.0005.560

29
استخدام االنظمة الخبیرة یساهم في حل 
المشكالت النمطیة مثل قبول أو رفض 
العمالء أو االستمرار مع العمالء القدامى

3.426266611.0.0005.408

استخدام االنظمة الخبیرة یساعد في تقییم 30
نظم الرقابة الداخلیة بكفاءة

3.431764150.0.0005.568

31
استخدام االنظمة الخبیرة یساعدعلى 
التحقق من كفایة مخصص الدیون 

المشكوك فیها
3.409863878.0.0005.529

32
استخدام االنظمة الخبیرة یساعد على 
احتساب مصروف االستهالك لألصول 

الثابتة
3.371658710.0.0785.524

33
استخدام االنظمة الخبیرة یقوم باجراء 

اختبارات التدقیق على مستوى األرصدة 
بكفاءة عالیة

3.420864876.0.0005.290
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المتوسطالفقرات
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوى
المعنویة

Kolmogorov-
Smirnov Z

34
استخدام االنظمة الخبیرة یساعد على 
تسهیل اجراءات وخطوات المراجعة 

بالمقارنة مع الطرق التقلیدیة
3.475471729.0.0005.600

رة على اكتشاف تساعد االنظمة الخبی35
حاالت الغش والتالعب.

3.426267431.0.0005.519

36

تحقق االنظمة الخبیرة الثبات، بمعنى 
خلوها من مشاكل التحیز الشخصي والخطأ 

والنسیان التي قد یتعرض لها الخبیر 
البشري

3.453670069.0.0005.520

37
استخدام االنظمة الخبیرة یؤدي إلى توافر 

والخبرة للمراجعین المبتدئین وفي المعرفة 
أماكن متفرقة

3.459070882.0.0005.641

38
استخدام االنظمة الخبیرة یساعد في تحدید 

مستویات االهمیة النسبیة
3.431769098.0.0005.477

استخدام االنظمة الخبیرة یساعد في تحدید 39
مدى امكانیة استمرار المشروع

3.448168443.0.0005.314

استخدام االنظمة الخبیرة یؤدي الى انجاز 40
عملیة المراجعة في اسرع وقت

3.497372532.0.0005.429

41
استخدام االنظمة الخبیرة یؤدي الى اصدار 
حكم خالي من التحیز ویتمتع بقدر عالي 

من الموضوعیة
3.398961964.0.0615.611

وعند اخذ 0.000یتضح ان مستوى المعنویة الغلب الفقرات هو )15- 5(وبالنظر الى الجدول 

وبالتالي 0.050وهي اصغر من 0.024المتوسط الحسابي لمستوى المعنویة لجمیع الفقرات تكون 

نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل أي ان البیانات التتبع التوزیع الطبیعي .

ار الفرضيات التحليل االستنتاجي للبيانات واختب-3-4-5
یتناول هذا الجزء من التحلیل اختبار الفرضیات االربعة للوصول الى قرار بشان رفض أو عدم رفض 

الفرضیة الصفریة ، وذلك یاستخدام التحلیل االحصائي المناسب وهو اختبار ولكوكسن ، وذلك 
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على تطویر اداء الستقصاء مدى استخدام المراجعون الخارجیون في لیبیا لالنظمة الخبیرة واثرها

المراجع .

Wilcoxonاختبار ولكوكسن 

تم استخدام هذا االختبار باعتباره احد االختبارات االحصائیة الالمعلمیة التي تجرى عندما التتبع 

االحادي T-Testالبیانات التوزیع الطبیعي وان مقیاس البیانات هو ترتیبي وهو اختبار مقابل الختبار 

الذي یجرى عندما تتبع البیانات التوزیع الطبیعي ، ویستخدم الختبار

: ان وسیط درجة الموافقة حول هذه العبارة یساوي قیمة محددة أو اقل (الوسیط H0الفرضیة الصفریة 

).3اصغرمن أو یساوي 

یمة (الوسیط اكبر من : ان وسیط درجة الموافقة حول هذه العبارة اكبر من هذه القH1الفرضیة البدیلة 

3.(

وقد تم اختبار هذه الفروض في هذه الدراسة على النحو التالي : 

: الیوجد موافقة حول هذه العبارة ( محاید أو غیر موافق).H0الفرضیة الصفریة - 

: یوجد موافقة حول هذه العبارة ( موافق).H1الفرضیة البدیلة- 

والتخاذ قرار حول هذه الفرضیة تم استخدام اختبار ولكوكسن الجراء التحلیل والوصول الى اتخاذ القرار 

التالي : 

) أي انه H0) فهذا یدل على قبول الفرضیة الصفریة (0.05اكبر من (P-Value. اذا كانت قیمة  1

لوسیط اصغر من مجموع الرتب الیوجد موافقة حول هذه العبارة ، أي ان مجموع الرتب التي اكبر من ا

التي اصغر من الوسیط .

) فهذا یدل على رفض الفرضیة الصفریة 0.05اصغر من أو تساوي (P-Value. اذا كانت قیمة  2

)H0) وقبول الفرضیة البدیلة (H1 أي انه یوجد موافقة حول هذه العبارة ، أي ان مجموع الرتب التي (

ب التي اصغر من الوسیط .اكبر من الوسیط اكبر من مجموع الرت
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الثانیة والثالثة ، اما الفرضیة الرئیسیة االولى فیكون الوسیط هو الرئیسیتینهذا یستخدم للفرضیتین 

).1) ابدا(2) نادرا(3) احیانا(4) غالبا (5كاالتي دائما () حیث تم ترقیم مقیاس االستخدام 2(

تحلیل واختبار فرضیات الدراسة :

اختبار الفرضیة الرئیسیة االولى اوال :

.املراجعون اخلارجيون تكنولوجيا امللعومات يف عملية املراجعةيستخدمال
وقد اشتق منها فرضیتان فرعیتان

الفرضیة الفرعیة االولى -1

.المراجعون الخارجیون الحاسوب في عملیة المراجعةیستخدمال: H0الفرضیة الصفریة 

المراجعون الخارجیون الحاسوب في عملیة المراجعةیستخدم:H1الفرضیة البدیلة

وعن طریق استخدام اختبار ولكوكسن لكل فقرة من فقرات هذه الفرضیة والتي كانت احدى عشر فقرة 

كانت النتائج كما بالجدول التالي :

) نتائج تحلیل االحصاء االستنتاجي للفرضیة الفرعیة االولى16- 5جدول (

العددالفقرات

احصاء
االختبار
Test

statistic

مستوى
المعنویة

P-VALUE

مجموع الرتب
من اكبر

الوسیط
اصغر من 
الوسیط 

1
تقوم كمراجع خارجي بمراجعة القوائم المالیة 
للشركات التي تستخدم االنظمة المحاسبیة 

االلكترونیة
1839.343-0.0009045546

2
برامج الحاسوب تقوم كمراجع خارجي باستخدام 

في وضع خطة المراجعة المرحلیة والنهائیة
1839.323-0.0008246400

3
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج الحاسوب 

0.00078621183-1837.733في اعداد الرنامج الزمني لعملیة المراجعة

4
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج الحاسوب 

0.0005625703-1837.427االولىفي المراجعة التحلیلیة

5
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج الحاسوب 

0.00091631568-1837.728في احتساب احجام العینات واختیار مفرداتها
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6
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج الحاسوب 

في اعداد نماذج المذكرات والوثائق مثل 
المصادقات

1837.233-0.00072271288

7
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج الحاسوب 
في  المطابقة بین الموازین الفرعیة والمیزان 

العام
1838.116-0.0007641874

8
تقوم باستخدام برامج الحاسوب إعداد خرائط 
االنسیاب أو التدفق التي تهدف إلى التعرف 

على الرقابة الداخلیة لدى العمیل
183-6.9450.0007079.51435.5

9
تقوم كمراجع خارجي  باستخدام شبكة االنترنت 

في ارسال واستالم المصادقات
183-7.2850.0006490.51012.5

10
تقوم كمراجع خارجي باالطالع على شهادة 
اعتماد البرمجیات المستخدمة في النظام 

المحاسبي االلكتروني
1836.162-0.00050721144

11
كمراجع خارجي باستخدام برامج الحاسوب تقوم

التي یستخدمها العمیل في اداء بعض مهام 
المراجعة

1833.749-0.0005126.52376.5

لجمیع العبارات المتعلقة بالفرضیة الفرعیة االولى P-Valueنستنتج ان قیمة )16- 5(الجدولمن 

المراجعون یستخدمال) ، مما یعني رفض الفرض الصفري (0.05كانت اصغر من مستوى المعنویة (

المراجعون الخارجیون ) وقبول الفرض البدیل ( یستخدمالخارجیون الحاسوب في عملیة المراجعة

ع الرتب التي اعلى من الوسیط لكل فقرة من فقرات )، حیث ان مجمو الحاسوب في عملیة المراجعة

الفرضیة كانت اكبر من مجموع الرتب التي اصغر من الوسیط ، وهذا یعني موافقة اغلب المشاركین 

في الدراسة على هذه العبارات ، أي ان االتجاه العام حول هذه العبارات بالموافقة .

اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2
هذه الفرضیة والتي تنص على : تم اختبار

.المراجعون الخارجیون برامج المراجعة االلكترونیة یستخدمال: H0الفرضیة الصفریة 

.المراجعون الخارجیون برامج المراجعة االلكترونیة یستخدم:H1الفرضیة البدیلة
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لكل فقرة من فقرات هذه الفرضیة والتي كانت احدى عشر فقرة وعن طریق استخدام اختبار ولكوكسن

كانت النتائج كما بالجدول التالي :

) نتائج تحلیل االحصاء االستنتاجي للفرضیة الفرعیة الثانیة17- 5جدول (

العددالفقرات

احصاء
االختبار
Test

statistic

مستوى
المعنویة

P-VALUE

مجموع الرتب
من اكبر

الوسیط
اصغر من 

الوسیط

1
عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 
االلكترونیة تقوم باستخدام االنظمة 

الخبیرة
1831.701-0.0672215.514437.5

2
عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 
االلكترونیة یقوم باستخدام اسلوب 

البیانات االختباریة
1831.888-0.1502017.514272.5

3
عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة 

االلكترونیة تقوم باستخدام اسلوب شبكة 
االختبارات المتكاملة

1831.300-0.112175514355

4
عند مراجعتك لالنظمة المحاسبیة االلكترونیة 

0.120190614025-1831.916والتتبعتقوم باستخدام اسلوب التاشیر 

5
المحاسبیة عند مراجعتك لالنظمة

االلكترونیة تقوم باستخدام اسلوب 
المحاكاة المتوازیة

1831.927-0.0801303.514272.5

نستنتج ما یلي :)17- 5(من الجدول 

) وان مجموع الرتب التي اكبر من 0.05للفقرات الخمس هي جمیعا اكبر من (p-valueان قیمة 

الوسیط اصغر من مجموع الرتب الي اصغر من الوسیط فهذا یعني عدم الموافقة من المشاركین على 

هذه العبارات ، أي ان االتجاه حول هذه العبارات هو عدم الموافقة ، وبالتالي قبول الفرض الصفري 

.مراجعون الخارجیون برامج المراجعة االلكترونیةالیستخدمال
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اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 
التوجد معوقات تمنع المراجعین الخارجیین من استخدام االنظمة الخبیرة:H0الفرضیة الصفریة 

.توجد معوقات تمنع المراجعین الخارجیین من استخدام االنظمة الخبیرة:H1الفرضیة البدیلة

وعن طریق استخدام اختبار ولكوكسن لكل فقرة من فقرات هذه الفرضیة والتي كانت احدى عشر فقرة 
كانت النتائج كما بالجدول التالي:

) نتائج تحلیل االحصاء االستنتاجي للفرضیة الرئیسیة الثانیة18- 5جدول (

العددالفقرات

احصاء
االختبار
Test

statistic

مستوى
المعنویة

P-VALUE

مجموع الرتب
اكبر
من 
الوسیط

اصغر 
من 
الوسیط

الیوجد ادراك لدى المراجعین لمفهوم االنظمة 1
الخبیرة

1838.438-0.00034860.00

التوجد شركات متخصصة في لیبیا لتزوید 2
0.00024850.00-1837.730المراجع ببرامج االنظمة الخبیرة

القراراتفيالمراجعینقبلمنثقةالتوجد3
0.12379030-1835.374الخبیرهاالنظمةتصدرهاالتي

ارتفاع تكلفة شراء والتدریب على االنظمة 4
الخبیرة ادى الى عدم استخدامها

1837.047-0.000217140

تعتبر العوائد المالیة للمراجعة منخفضة 5
مقارنة بارتفاع تكالیف تشغیل االنظمة الخبیرة

1836.735-0.000195660

عدم اتقان المراجعیین للغة االنجلیزیة التي 6
0.000187318-1836.889تعتمد علیها االنظمة الخبیرة ادى الى صعوبة 

عدم تقبل العمالء لمراجعة قوائمهم المالیة 7
باستخدام االنظمة الخبیرة

1831.631-0.2102381907

الخبیرة مما زیادة االعتماد على االنظمة 8
یؤدي الى انخفاض االبداع لدى المراجعین

1837.248-0.000236748

9
اغلب الشركات تستخدم النظام المحاسبي 
الیدوي لذلك ال حاجة الستخدام االنظمة 

الخبیرة
1837.394-0.000258147

صعوبة التوافق بین اراء الخبراء الن كل خبیر 10
0.000193320-1836.966له رایه حسب طبیعة الموقف
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نستنج ما یلي : )18- 5(من الجدول

) على التوالي اكبر 0.210- 0.123) والتي هیا (7) والعبارة رقم (3للعبارة رقم (p-valueان قیمة -1

) ومجموع الرتب التي اكبر من الوسیط اصغر من مجموع الرتب التي اصغر من الوسیط 0.05من ( 

فهذا یعني عدم موافقة المشاركین في الدراسة على هاتین العبارتین ، أي ان في كال العبارتین ، 

االتجاه العام حول العبارتین بعدم الموافقة .

) 0.05) كانت اصغر من (10-9-8- 6- 5- 4-2-1لباقي العبارات (p-valueان قیمة -2

سیط في، فهذا یعني ومجموع الرتب التي اكبر من الوسیط اكبر من مجموع الرتب التي اصغر من الو 

موافقة المشاركین في الدراسة على هذه العبارات ، أي ان االتجاه العام حول العبارات بالموافقة .

توجد معوقات تمنع ومما سبق یتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة والتي تنص على (

) .المراجعین الخارجیین من استخدام االنظمة الخبیرة

اختبار الفرضية الرئيسية الثالتة 
ال یؤدي استخدام االنظمة االخبیرة من قبل المراجعین الخارجیین الى تطویر :H0الفرضیة الصفریة 

اداء المراجع .

: یؤدي استخدام االنظمة االخبیرة من قبل المراجعین الخارجیین الى تطویر اداء H1الفرضیة البدیلة

المراجع .

اختبار ولكوكسن لكل فقرة من فقرات هذه الفرضیة والتي كانت احدى عشر فقرة وعن طریق استخدام

كانت النتائج كما بالجدول التالي:
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)19- 5جدول (
نتائج تحلیل االحصاء االستنتاجي للفرضیة الرئیسیة الثانیة

العددالفقرات

احصاء
االختبار
Test

statistic

مستوى
المعنویة

P-VALUE

الرتبمجموع 
من اكبر

الوسیط
اصغر 
من 

الوسیط

1
االنظمة الخبیرة لها القدرة على تقییم 
أداء قاعدة البیانات وتقدیم الوسائل 
التي تساعد على تحسین هذا األداء

1837370-0.000227800

2

استخدام االنظمة الخبیرة یؤدي الى 
تقلیص عدد العاملین في مكاتب 

خفض تكالیف المراجعة وبالتالي 
مكتب المراجعة

1837.150-0.0002518110

3

استخدام االنظمة الخبیرة یساهم في 
حل المشكالت النمطیة مثل قبول أو 

رفض العمالء أو االستمرار مع 
العمالء القدامى

1837.062-0.00018300.00

4
استخدام االنظمة الخبیرة یساعد في 

0.0002080676-1837.384بكفاءةتقییم نظم الرقابة الداخلیة 

5

استخدام االنظمة الخبیرة یساعدعلى 
التحقق من كفایة مخصص الدیون 

المشكوك فیها
1837.127-0.0001830154

6
استخدام االنظمة الخبیرة یساعد 

على احتساب مصروف االستهالك 
لألصول الثابتة

1837.168-0.0001864.526.5

7
استخدام االنظمة الخبیرة یقوم باجراء 

اختبارات التدقیق على مستوى 
األرصدة بكفاءة عالیة

1831.168-0.07818912050

0.000218922-1837.208استخدام االنظمة الخبیرة یساعد على 8
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تسهیل اجراءات وخطوات المراجعة 
بالمقارنة مع الطرق التقلیدیة

9
على اكتشاف تساعد االنظمة الخبیرة

حاالت الغش والتالعب.
1836.980-0.00017700

10

تحقق االنظمة الخبیرة الثبات، بمعنى 
خلوها من مشاكل التحیز الشخصي 
والخطأ والنسیان التي قد یتعرض لها 

الخبیر البشري

1837.062-0.00018910

11
استخدام االنظمة الخبیرة یؤدي إلى 

للمراجعین توافر المعرفة والخبرة 
المبتدئین وفي أماكن متفرقة

1837.050-0.00018910

12
استخدام االنظمة الخبیرة یساعد في 

تحدید مستویات االهمیة النسبیة
1836.886-0.0001711123

13
استخدام االنظمة الخبیرة یساعد في 

تحدید مدى امكانیة استمرار 
المشروع

1837.153-0.0001953564

14
استخدام االنظمة الخبیرة یؤدي الى 
انجاز عملیة المراجعة في اسرع وقت

1837.330-0.0002211343

15
استخدام االنظمة الخبیرة یؤدي الى 
اصدار حكم خالي من التحیز ویتمتع 

بقدر عالي من الموضوعیة
1837.212-0.000199026

نستنج ما یلي : )19- 5(من الجدول

) على التوالي 0.061- 0.078) والتي هیا (15) والعبارة رقم (5للعبارة رقم (p-valueان قیمة -1

) ومجموع الرتب التي اكبر من الوسیط اصغر من مجموع الرتب التي اصغر من 0.05اكبر من ( 

الوسیط في كال العبارتین ، فهذا یعني عدم موافقة المشاركین في الدراسة على هاتین العبارتین ، أي 

االتجاه العام حول العبارتین بعدم الموافقة .ان 

) كانت 14- 13- 12- 11- 10- 9- 8- 7-6-4- 3- 2-1لباقي العبارات (p-valueان قیمة -2

) ومجموع الرتب التي اكبر من الوسیط اكبر من مجموع الرتب التي اصغر من 0.05اصغر من (
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عبارات ، أي ان االتجاه العام حول الوسیط في، فهذا یعني موافقة المشاركین في الدراسة على هذه ال

العبارات بالموافقة .

یوجد اثر ذو داللة ومما سبق یتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة والتي تنص على (

.)) الستخدام االنطمة الخبیرة في تطویر اداء المراجعα=0.05احصائیة عند مستوى ( 

اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة 
) بین اراء عینة α=0.05التوجد فروقات ذات داللة احصائیة عند مستوى ( :H0رضیة الصفریة الف

یعزى الى المؤهل العلمي والسنوات استخدام االنظمة الخبیرة في تطویر اداء المراجعاثر الدراسة حول

الخبرة والموقع التنظیمي في مكتب المراجعة 

) بین اراء عینة α=0.05توجد فروقات ذات داللة احصائیة عند مستوى ( :H1الفرضیة البدیلة

یعزى الى المؤهل العلمي والسنوات استخدام االنظمة الخبیرة في تطویر اداء المراجعاثر الدراسة حول

الخبرة والموقع التنظیمي في مكتب المراجعة

ANOVAمت استخدام اختبار حتليل التباين االحادي 
المؤهل العلمي :اوال :

ANOVA) نتائج تحلیل 20- 5جدول (

مصدر المتغیر
التباین

مجموع 
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
مجموع 
المربعات

fقیمة 
المحسوبة

P-
VALUE

المؤهل 
العلمي

بین 
5.20931.736المجموعات

3.698.013
داخل 

84.047179المجموعات

0.470
المجموع 

89.257182الكلي
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) مما یعني رفض 0.05اصغر من (p-valueالجدول ان مستوى )20- 5(یتبین من خالل
توجد فروقات ذات داللة احصائیة عند الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على انه "

المراجعاستخدام االنظمة الخبیرة في تطویر اداء اثر ) بین اراء عینة الدراسة حولα=0.05مستوى 
یعزى الى المؤهل العلمي" ، ولتحدید مستویات المؤهل العلمي التي بینها هذه الفروق تم اجراء اختبار 

Scheffe.

Scheffe) نتائج تحلیل اختبار21- 5جدول (

Nالمؤهل العلمي
Subset for alpha = 0.05

12
413.3902دبلوم عالي

1153.4087بكالوریوس

243.5833ماجستیر

34.6667دكتوراة

P-VALUE0.9421.000

) (الدكتوراهالفروقات المعنویة قد حصلت عند مستوى التاهیل العلمي یتبین)21-5الجدول(من خالل 
اتجاهات اكثر حیث ابدى المراجعون الذین یحملون درجة الدكتوراة4.667اذا بلغ المتوسط الحسابي 

والبكالوریس والدبلوم (الماجستیرایجابیة مما جعلها بعیدة عن متوسطات الحسابیة للمستویات االخرى 
).3.5833،3.4087،3.3902العالي) اذ بلغت على التوالي (
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ثانیا : سنوات الخبرة 
ANOVA) نتائج تحلیل اختبار22- 5جدول (

مصدر المتغیر
التباین

مجموع 
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
مجموع 
المربعات

fقیمة 
P-VALUEالمحسوبة

سنوات 
الخبرة 

بین 
0.78130.260المجموعات

0.5260.665
داخل 

88.476179المجموعات

0.494
المجموع 

89.257182الكلي

) مما یعني 0.05() وهي اكبر من 0.665(P-VALUEیتبین ان قیمة )22-5(من خالل الجدول 

توجد فروقات ذات داللة احصائیة عند مستوى  ال قبول الفرضیة الصفریة والتي تنص على انه "

0.05=αیعزى استخدام االنظمة الخبیرة في تطویر اداء المراجعاثر ) بین اراء عینة الدراسة حول

الى سنوات الخبرة ".
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عة ثالثا : الموقع التنظیمي في مكتب المراج

هذه الصفة كما ذكرنا سابقا تختص بالمراجعین الخارجین العاملین في مكاتب المراجعة الخاصة 

ANOVA) نتائج تحلیل اختبار23- 5جدول (

مصدر المتغیر
التباین

مجموع 
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
مجموع 
المربعات

fقیمة 
P-VALUEالمحسوبة

الموقع 
التنظیمي 
داخل 
مكتب 

المراجعة  

بین 
4.42622.213المجموعات

5.0750.008
داخل 

52.322120المجموعات

0.436
المجموع 

56.748122الكلي

) مما یعني رفض 0.05اصغر من (p-valueان مستوى )23-5(یتبین من خالل الجدول 
توجد فروقات ذات داللة احصائیة عند الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على انه "

استخدام االنظمة الخبیرة في تطویر اداء المراجعاثر ) بین اراء عینة الدراسة حولα=0.05مستوى  
، ولتحدید مستویات المؤهل العلمي التي بینها هذه یعزى الى الموقع التنظیمي داخل مكتب المراجعة "

.Scheffeالفروق تم اجراء اختبار 
Scheffe) نتائج تحلیل اختبار24- 5جدول (

Nالموقع التنظیمي
Subset for alpha = 0.05

12
73.0000متدرب

733.4110مراجع رئیسي

433.7209مراجع مساعد

P-VALUE0.2030.402
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یتبین ان الفروقات المعنویة قد حصلت عند مستوى الموقع التنظیمي )24-5(من خالل الجدول
حیث ابدى المراجعون المتدربون اتجاهات اقل ایجابیة 3.0000(متدرب) اذا بلغ المتوسط الحسابي 

لغت مما جعلها بعیدة عن متوسطات الحسابیة للمستویات االخرى (مراجع رئیسي، مراجع مساعد) اذ ب
).3.4110،3.7209على التوالي (

والتوصيات النتائج-5-5
هدف هذا الجزء الى التعرف على اهم النتائج التي توصلت الیها هذه الدراسة التي تهدف الى 

على تطویر اداء وأثرهاالخبیرة لألنظمةاستقصاء مدى استخدام المراجعین الخارجیین في لیبیا 

المراجع.

ومن خالل استخدام التحلیل االحصائي للبیانات المتحصل علیها من استمارات االستبیان والتي تم 

الختبار جملة من التساؤالت الخاصة بكل فرضیة من فرضیات الدراسة الدراسة،تجمیعها من عینة 

جات فقد توصلت الدراسة الى عدة استنتاالصفریة،رفض أو قبول الفرضیة بشأنللوصول الى قرار 

بشأنها.وتم اقتراح جملة من التوصیات فرضیاتها،ساهمت في االجابة عن 

النتائج-5- 1-5

- التالیة: توصلت الدراسة الى النتائج من خالل استقراء اجلانب النظري

بالتطورات التقنیة التي حدثت في المجتمع ودخول تأثرتالمحاسبة والمراجعة من العلوم التي ان-1

الحاسوب.الحاسوب في جمیع المجاالت حیث اصبحت السجالت المحاسبیة ترصد وترحل على 

استخدام الحاسبات اإللكترونیة في مجال المحاسبة تغییرًا في معظم عناصر النظام ىترتب عللقد-2

.المحاسبي

ومن ثم اآلخر،ىفأي تغیر في إحداهما سوف یؤثر علوثیقا،ا المراجعة بالمحاسبة ارتباطترتبط-3

أغراض ومنهجیة ومعاییر وأسالیب وٕاجراءات علىلقد أثر التشغیل االلكتروني للنظام المحاسبي 

.ملحوظالمراجعة بشكل 
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زادت مخاطر المراجعة بدخول انظمة التشغیل االلكتروني للبیانات المالیة لما لها من مخاطر لقد-4

كبیرة.

عدة معاییر وبیانات الدولیةالمراجعة االلكترونیة فقد اصدرت لجنة معاییر المراجعة ألهمیةنظرا-5

المالیة.تختص بالتشغیل االلكتروني للبیانات 

من القرن الماضي تم ادخال اسالیب الذكاء الصناعي من نظم خبیرة وانظمة السبعیناتاواخر في-6

اجعة بهدف تحسین الحكم الشخصي لدى المراجعین دعم القرار الى عملیة المر 

اثبت االنظمة الخبیرة قدرتها على تحسین جودة المراجعة وزیادة الكفاءة المهنیة لدى المراجعین لقد-7

المراجعین.عن طریق ترشید الحكم التقدیر الشخصي لدى 

اهم اسبابها انخفاض الدراسات تشیر الى تدني جودة خدمة المراجعة في لیبیا والتي من اغلب-8

المهنیة.االداء المهني ونقص الكفاءة 

النتائج من خالل الدراسة العملية 
المراجعین الخارجین سواء الذین یعملون بدیوان المحاسبة أو الذین یعملون في مكاتب مراجعة ان-1

خاصة یقومون بمراجعة قوائم مالیة لشركات تستخدم االنظمة المحاسبیة االلكترونیة وكذلك یستخدمون 

العینات الحاسوب في عملیة المراجعة مثل اعداد خطة المراجعة المحلیة والنهائیة واحتساب حجم 

العام.والمطابقة بین الموازین الفرعیة والمیزان 

برامج المراجعة االلكترونیة مثل االنظمة الخبیرة واسلوب ال یستخدمونان غلب المراجعین في لیبیا -2

والتتبع واسلوب المحاكاة المتوازیة واسلوب شبكة االختبارات التأشیرالبیانات االختیاریة واسلوب 

هناك عدد قلیل یستخدمها وهم من المراجعین العاملین في مكاتب المراجعة الخاصة والتي المتكاملة، لكن

لها شراكة وتعاون مع مكاتب مراجعة دولیة مثل شركة ارنست ویونغ للمراجعة ، واغلب االنظمة الخبیرة 

، ولكن لم نتمكن من معرفة الوضع EDP-EXPERTو AURA V.6التي یستخدمونها هي نظام 

من ممارسة مهنة اللیبییننوني لمثل هذه الشراكة فكما هو معروف ان قانون العمل اللیبي یمنع غیر القا
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المحاسبة والمراجعة في قطاعات الدولة وهل الشراكة مع هذه المكاتب تقتصر على المشورة ام تقوم هي 

بالمراجعة مما یعد مخالفة صریحة لقانون العمل اللیبي .

بمفهوم االنظمة إدراك% من المراجعین الخارجین لدیهم 63.3ما نسبتهن بینت النتائج القد-3

% فقط مما دل على وجود معوقات وصعوبات تمنع استخدامها 11.4الخبیرة ولكن من یستخدمها هم 

- انه: من هذه المعوقات 

الخبیرة.توجد شركات متخصصة في لیبیا لتزوید المراجع ببرامج االنظمة ال-أ

صعوبةالىادىالخبیرةاالنظمةعلیهاتعتمدالتياالنجلیزیةللغةالمراجعیناتقانعدم-ب

استخدامها.

استخدامها.عدمالىادىالخبیرةلألنظمةوالتدریبالشراءتكلفةارتفاع- ج

الخبیرة.االنظمةتشغیلتكالیفبارتفاعمقارنةمنخفضةللمراجعةالمالیةالعوائدتعتبر-د

المراجعین.لدىاالبداعانخفاضالىیؤديقدالخبیرةاالنظمةعلىاالعتمادزیادة- ه

الخبیرة.االنظمةالستخدامحاجةاللذلكالیدويالمحاسبيالنظامتستخدمالشركاتاغلب-و

الموقف.طبیعةحسبرایهلهخبیركلالنالخبراءاراءبینالتوافقصعوبة-ي

من قبل المراجعین الخارجیین الى تطویر اداء المراجع الخبیرةاستخدام االنظمة یؤدي-4

مة ظالستخدام االنإثراراء عینة الدراسة حول وجود بینإحصائیةداللةذاتفروقاتوجودعدم-5

في مكتب المراجعة وتوجد التنظیميیعزى الى سنوات الخبرة والمكان الخبیرة في تطویر اداء المراجع 

العلمي.فروقات بین اراء العینة تعزى الى المؤهل 

التوصيات-5- 2-5
یلي:في ضوء النتائج السابقة فان الباحث یوصي بما 

تقوم الشركات التي تستخدم االنظمة المحاسبیة االلكترونیة بفحص دوري لهذه االنظمة وعند ان-1

شراء مثل هذه البرمجیات یجب ان تحمل اعلى درجات االمان االلكتروني الن شراء البرمجیات الردیئة 

والخارجي.یسبب مشاكل كبیرة للمحاسب وبالتالي للمراجع الداخلي 
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عندما یقوم بمراجعة القوائم المالیة للشركات الكبرى المملوكة للدولة ان یكون دیوان المحاسبة على-2

لدیه فریق متخصص من التقنیین وخبراء الحاسوب للتحقق من جودة البرمجیات التي تستخدمها هذه 

الشركات.

لخبیرة على دیوان المحاسبة تدریب العاملین لدیه على برامج المراجعة االلكترونیة وخاصة االنظمة ا-3

للمراجع.لما لها من دور كبیر في االرتقاء بالمستوى المهني 

على نقابة المراجعین الخارجین ودیوان المحاسبة توحید جهودهم والقیام معا بعقد ندوات یجب-4

المراجعة.ودورات وورش عمل عن اهمیة النظم الخبیرة وانظمة دعم القرار في مجال عملیة 

وخاصة فیما 1973لسنة 116خارجین العمل على إصالحات في القانون نقابة المراجعین العلى-5

المهني.یخص الئحة السلوك 

مناهج المحاسبة في الكلیات والمعاهد بما یتالءم مع التطور التكنولوجي الذي طرا على تطویر-6

یة وطریقة المحاسبة االلكترونبأنظمةمهنة المحاسبة والمراجعة بحیث یصبح الطالب على درایة كفایة 

المراجعة.مراجعتها والبرامج االلكترونیة التي تساعد في عملیة 

والمراجعة.في مهنة المحاسبة وأثرهاالبحث حول تكنولوجیا المعلومات استمرار-7
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،"الخارجیینالمدققینأداءدعمفيالنظم الخبیرةدور"،محمد حسو ، جاسمحسن رشید ناظم.5

جامعةاالولالعلميخاص بالمؤتمرعدداالول،الجزءواالداریة،االقتصادیةالكوت للعلوممجلة
.2012.واسط
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رابعا: شبكة االنرتنت 
.13/3/2016تاریخ زیارة الموقع mustafasadiq0.wordpress.comمدونة مصطفى صدیق ،

خامسا : القوانني واللوائح 
.1973، سنة 116القانون -1
.قانون العمل اللیبي-2
.قید المراجعین في دیوان المحاسبة -3
.قید المراجعین في نقابة المحاسبین والمراجعین اللیبین -4
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املالحق

وزارة التعليم العايل  والبحث العلمي

األكادميية الليبية للدراسات العليــــــا

مدرسة العلوم االدارية واملالية
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قسم احملاسبة

دراسة للحصول على درجة املاجستري يف احملاسبة بعنوان " مدى استخدام املراجعني الهذهاعداديتم 
املراجع " .رية واثرها على تطوير اداءاخلارجيني يف ليبيا لالنظمة اخلب

من خالل تعاونكم يف استيفاء ،يف اجناز هذه الدراسة مسامهتكميشرفين انه فنظرا خلربتكم العملية و
سرية وغري قابلة للنشر بل جابتكم على االسئلة ستكونمع التاكيد على ان ا،املرفقة قامية االستبيان 

مي .تستخدم فقط يف اغراض البحث العل

واملسامهة يف حتقيق اإلجابةعلى الوقت واجلهد املبذولني يف لسيادتكميتقدم الباحث بالشكر كما 
الدراسة أهداف

وتفضلو بقبول فائق االحرتام 

الباحث 
رقم اهلاتف 

0191207072

) خاص مبراجعي ديوان احملاسبة 1منوذج (
) اما االختيار الذي ترونه مناسب باالجابة على الفقرات التالية بوضع عالمة ( الرجاء التكرم 
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:الشخصيةاملعلومات:أوالً

:العلمياملؤهل- 1

دبلوم   عايلبكالوريوس  ماجستريدكتوراه
:اخلربةسنوات

من سنة اىل اقل من مخس سنوات -
سنوات 10من مخس سنوات اىل اقل من -
سنة  15سنوات اىل اقل من 10من -
سنة واكثر 15من -

) خاص باملراجعني اخلارجني العاملني يف مكاتب املراجعة 2منوذج (
) اما االختيار الذي ترونه مناسب الرجاء التكرم باالجابة على الفقرات التالية بوضع عالمة ( 
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:الشخصيةاملعلومات:أوالً

:العلمياملؤهل- 1

دبلوم   عايلبكالوريوس  ماجستريدكتوراه
:املراجعةمكتبيفالتنظيمياملوقع

مساعد             متدرب مراجعرئيسيمراجع
:اخلربةسنوات

من سنة اىل اقل من مخس سنوات -
سنوات 10من مخس سنوات اىل اقل من -
سنة  15سنوات اىل اقل من 10من -
سنة واكثر 15من -

هل لديكم شراكة مع مكاتب مراجعة دولية  نعم                 ال
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فیما یلي الفقرات المتعلقة باستخدام المراجعین الخارجیین في لیبیا لتكنولوجیا المعلومات في ثانیا :
الذي ) اما االختیار عملیة المراجعة نامل من سیادتكم ابداء رایكم حول كل فقرة بوضع  عالمة ( 

ترونه مناسب . 

اسبة  في القیاس والتسجیل استخدام الحاسوب لتحقیق وظیفة المحالنظام المحاسبي االلكتروني :
والتبویب والتوصیل                                                                 

االنظمة الخبیرة ، اسلوب البیانات االختباریة ، اسلوب شبكة االختبارات المتكاملة ، باسلوب التاشیر 
المحاكاة المتوازیة ، هي برامج حاسوب تستخدم في مراجعة االنظمة المحاسبیة والتتبع، اسلوب 

.االلكترونیة 

یستخدم المراجعون الخارجیون في لیبیا تكنولوجیا المعلومات في عملیة المراجعة - 1

في مراجعة االنظمة المحاسبیة االلكترونیة استخدام الحاسوب بشكل عام أ. 

ابدا نادرا احيانا  با  غالدائما  العبارات 
تقوم كمراجع خارجي مبراجعة القوائم املالية للشركات اليت 1

تستخدم االنظمة احملاسبية االلكرتونية 
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج احلاسوب يف وضع 2

خطة املراجعة املرحلية والنهائية
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج احلاسوب يف اعداد 3

الرنامج الزمين لعملية املراجعة
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج احلاسوب يف املراجعة 4

التحليلية االوىل
تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج احلاسوب يف 5

احتساب احجام العينات واختيار مفرداهتا
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تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج احلاسوب يف اعداد 6
مناذج املذكرات والوثائق مثل املصادقات

تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج احلاسوب يف  7
املطابقة بني املوازين الفرعية وامليزان العام

إعدادتقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج احلاسوب 8
علىالتعرفإىلهتدفاليتالتدفقأواالنسيابخرائط
العميللدىالداخليةالرقابة

باستخدام شبكة االنرتنت يف ارسال تقوم كمراجع خارجي 9
واستالم املصادقات

تقوم كمراجع خارجي باالطالع على شهادة اعتماد الربجميات 10
املستخدمة يف النظام احملاسيب االلكرتوني

تقوم كمراجع خارجي باستخدام برامج احلاسوب اليت 11
يستخدمها العميل يف اداء بعض مهام املراجعة

االلكترونیة ب. برامج الحاسوب الخاصة التي یستخدمها المراجع الخارجي في مراجعة االنظمة المحاسبیة

ابدا نادرا احيانا غالبا دائما العبارة 
لالنظمة احملاسبية االلكرتونية تقوم باستخدام عند مراجعتك 1

االنظمة اخلبرية 
عند مراجعتك لالنظمة احملاسبية االلكرتونية يقوم 2

البيانات االختبارية باستخدام اسلوب 
عند مراجعتك لالنظمة احملاسبية االلكرتونية تقوم باستخدام 3

اسلوب شبكة االختبارات املتكاملة 
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عند مراجعتك لالنظمة احملاسبية االلكرتونية تقوم باستخدام 4
اسلوب التاشري والتتبع 

عند مراجعتك لالنظمة احملاسبية االلكرتونية تقوم باستخدام 5
احملاكاة املتوازية اسلوب 

اذا كنت تستخدم االنظمة اخلبرية الرجاء كتابة اسم النظام اخلبري ..................
االنظمة الخبیرة لدى المراجعین الخارجیین في لیبیا استخدامتوجد صعوبات تواجه - 2

صم لینفذ مهاما متعلقة بالخبرة البشریة ، ویحاول النظام الخبیر ممصاالنظمة الخبیرة : برنامج
القیام بعملیات تعتبر عادة من اختصاص البشر ویتضمن الحكم واتخاذ القرارات

غري حمايد موافقموافق بشدة العبارة 
موافق

غري موافق 
بشدة

بصفتك مراجع خارجي يوجد لديك ادراك كايف ملفهوم 1
األنظمة اخلبرية واستعماالهتا يف جمال احملاسبة واملراجعة  

التوجد شركات متخصصة يف ليبيا لتزويد املراجع بربامج 2
االنظمة اخلبرية 

ثقة من قبل املراجعني يف القرارات اليت تصدرها التوجد3
االنظمة اخلبرية

ارتفاع تكلفة شراء والتدريب على االنظمة اخلبرية ادى اىل 4
عدم استخدامها 

تعترب العوائد املالية للمراجعة منخفضة مقارنة بارتفاع 5
تكاليف تشغيل االنظمة اخلبرية 
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املراجعيني للغة االجنليزية اليت تعتمد عليها االنظمة عدم اتقان 6
اخلبرية ادى اىل صعوبة استخدامها

عدم تقبل العمالء ملراجعة قوائمهم املالية باستخدام االنظمة 7
اخلبرية 

زيادة االعتماد على االنظمة اخلبرية مما يؤدي اىل اخنفاض 8
االبداع لدى املراجعني 

اغلب الشركات تستخدم النظام احملاسيب اليدوي لذلك ال 9
حاجة الستخدام االنظمة اخلبرية 

قناعة املراجعني بعدم مسؤوليتهم القانونية عن اكتشاف اخلطا 10
والغش يف القوائم املالية  مما يؤدي اىل عدم حاجتهم 

الستخدام االنظمة اخلبرية وخاصة اليت تكتشف االخطاء 
صعوبة التوافق بني اراء اخلرباء الن كل خبري له رايه حسب 11

طبيعة املوقف 
اليهتم املراجعون بفشل املراجعة الن اغلب الشركات الكربى 12

مملوكة للدولة وبالتايل عدم حاجتهم الستخدام االنظمة اخلبرية 
...........................................أي اضافات اخرى 

......................................................

......................................................
تساهم االنظمة الخبیرة في تطویر اداء المراجع -3

موافق العبارة
بشدة 

غري حمايد موافق 
موافق 

غري موافق 
بشدة 
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البياناتقاعدةأداءتقييمعلىاالنظمة اخلبرية هلا القدرة1
األداءهذاحتسنيعلىاليت تساعدالوسائلوتقديم

استخدام االنظمة اخلبرية يؤدي اىل تقليص عدد العاملني 2
يف مكاتب املراجعة وبالتايل خفض تكاليف مكتب 

املراجعة
املشكالتاالنظمة اخلبرية يساهم يف حلاستخدام 3

معأو االستمرارالعمالءرفضأومثل قبولالنمطية
القدامىالعمالء

الرقابةنظميف تقييماستخدام االنظمة اخلبرية يساعد 4
بكفاءةالداخلية

كفايةاستخدام االنظمة اخلبرية يساعدعلى التحقق من5
فيهااملشكوكخمصص الديون

استخدام االنظمة اخلبرية يساعد على احتساب6
الثابتةلألصولمصروف االستهالك

التدقيقاستخدام االنظمة اخلبرية يقوم باجراء اختبارات7
األرصدة بكفاءة عالية على مستوى

استخدام االنظمة اخلبرية يساعد على تسهيل اجراءات 8
وخطوات املراجعة باملقارنة مع الطرق التقليدية 

حاالت الغش اكتشافعلىاخلبريةاالنظمةتساعد9
.والتالعب

مشاكلمنخلوهامبعنىالثبات،اخلبريةاالنظمةحتقق10
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هلايتعرضقداليتوالنسيانواخلطأالتحيز الشخصي
اخلبري البشري

واخلربة املعرفةتوافرإىليؤدياخلبريةاالنظمةاستخدام11
متفرقةأماكنويفاملبتدئنيللمراجعني

استخدام االنظمة اخلبرية يساعد يف حتديد مستويات 12
االمهية النسبية 

استخدام االنظمة اخلبرية يساعد يف حتديد مدى امكانية 13
استمرار املشروع 

استخدام االنظمة اخلبرية يؤدي اىل اجناز عملية املراجعة 14
يف اسرع وقت 

استخدام االنظمة اخلبرية يؤدي اىل اصدار حكم خايل 15
من التحيز ويتمتع بقدر عايل من املوضوعية 

اضافات اخرى ..........................................أي 

........................................................
.........................................................

..............................................
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امساء حمكمي استمارة استبيان الدراسة

د. احلسني رمضان السريتي

د. حممد مفتاح الفطيمي

د. ابراهيم ابوشيبة

د.امحد التري
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FREQUENCIES VARIABLES=

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN MEAN MEDIAN
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] C:\Users\TOSHIBA\Documents\

Statistics

N Valid 123

Missing 60

Mean 1.1463

Std. Error of Mean .03200

Median 1.0000

Std. Deviation .35489

Frequency Table

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 .5 .5 .5

3.00 120 65.6 65.6 66.1

4.00 50 27.3 27.3 93.4

5.00 12 6.6 6.6 100.0

Total 183 100.0 100.0

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 7 3.8 5.7 5.7

43 23.5 35.0 40.7

73 39.9 59.3 100.0

Total 123 67.2 100.0

Missing System 60 32.8

Total 183 100.0
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Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 41 22.4 22.4 22.4

115 62.8 62.8 85.2

24 13.1 13.1 98.4

3 1.6 1.6 100.0

Total 183 100.0 100.0

Page 1
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Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 12 6.6 6.6 6.6

91 49.7 49.7 56.3

71 38.8 38.8 95.1

9 4.9 4.9 100.0

Total 183 100.0 100.0

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 105 57.4 85.4 85.4

18 9.8 14.6 100.0

Total 123 67.2 100.0

Missing System 60 32.8

Total 183 100.0

FREQUENCIES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q

16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34

Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN MEAN MEDIAN

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] C:\Users\TOSHIBA\Documents\2 .sav

Statistics

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
N Valid 183 183 183 183 183 183 183

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Mean 2.8306 2.9180 2.7268 2.6503 2.7541 2.6339 2.7869

Std. Error of Mean .07783 .06883 .07833 .07384 .08200 .07522 .07878

Median 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000

Std. Deviation 1.05286 .93106 1.05959 .99895 1.10924 1.01762 1.06567

Statistics

Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
N Valid 183 183 181 183 183 183 183

Missing 0 0 2 0 0 0 0

Mean 2.5847 2.6448 2.4530 2.2896 1.3552 1.2350 1.2131

Std. Error of Mean .07319 .07591 .06805 .07742 .07630 .05665 .05160

Median 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Std. Deviation .99016 1.02687 .91546 1.04737 1.03221 .76638 .69807

Page 2
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Statistics

Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21
N Valid 183 183 183 183 183 183 183

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Mean 1.2295 1.1858 3.5519 3.4699 3.2568 3.4863 3.4426

Std. Error of Mean .05651 .04639 .04939 .04826 .04277 .05580 .05456

Median 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000

Std. Deviation .76446 .62759 .66818 .65291 .57860 .75490 .73808

Statistics

Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28
N Valid 183 183 183 183 183 183 183

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Mean 3.4645 2.5902 3.4754 3.5137 3.4536 3.5137 3.4481

Std. Error of Mean .05466 .06108 .05302 .05526 .05294 .05472 .05177

Median 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000

Std. Deviation .73946 .82629 .71729 .74758 .71620 .74020 .70030

Statistics

Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35
N Valid 183 183 183 183 183 183 183

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Mean 3.4262 3.4317 3.4098 3.3716 3.4208 3.4754 3.4262

Std. Error of Mean .04924 .04742 .04722 .04340 .04796 .05302 .04985

Median 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000

Std. Deviation .66611 .64150 .63878 .58710 .64876 .71729 .67431

Statistics

Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41
N Valid 183 183 183 183 183 183

Missing 0 0 0 0 0 0

Mean 3.4536 3.4590 3.4317 3.4481 3.4973 3.3989

Std. Error of Mean .05180 .05240 .05108 .05059 .05362 .04581

Median 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000

Std. Deviation .70069 .70882 .69098 .68443 .72532 .61964

Frequency Table

Page 3
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Q1

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 23 12.6 12.6 12.6

45 24.6 24.6 37.2

60 32.8 32.8 69.9

50 27.3 27.3 97.3

5 2.7 2.7 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q2

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 10 5.5 5.5 5.5

52 28.4 28.4 33.9

69 37.7 37.7 71.6

47 25.7 25.7 97.3

5 2.7 2.7 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q3

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 26 14.2 14.2 14.2

49 26.8 26.8 41.0

64 35.0 35.0 76.0

37 20.2 20.2 96.2

7 3.8 3.8 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q4

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 19 10.4 10.4 10.4

71 38.8 38.8 49.2

54 29.5 29.5 78.7

33 18.0 18.0 96.7

6 3.3 3.3 100.0

Total 183 100.0 100.0

Page 4



156

Q5

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 32 17.5 17.5 17.5

37 20.2 20.2 37.7

65 35.5 35.5 73.2

42 23.0 23.0 96.2

7 3.8 3.8 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q6

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 28 15.3 15.3 15.3

53 29.0 29.0 44.3

63 34.4 34.4 78.7

36 19.7 19.7 98.4

3 1.6 1.6 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q7

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 23 12.6 12.6 12.6

53 29.0 29.0 41.5

52 28.4 28.4 69.9

50 27.3 27.3 97.3

5 2.7 2.7 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q8

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 29 15.8 15.8 15.8

53 29.0 29.0 44.8

69 37.7 37.7 82.5

29 15.8 15.8 98.4

3 1.6 1.6 100.0

Total 183 100.0 100.0

Page 5
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Q9

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 25 13.7 13.7 13.7

61 33.3 33.3 47.0

55 30.1 30.1 77.0

38 20.8 20.8 97.8

4 2.2 2.2 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q10

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 26 14.2 14.4 14.4

72 39.3 39.8 54.1

60 32.8 33.1 87.3

21 11.5 11.6 98.9

2 1.1 1.1 100.0

Total 181 98.9 100.0

Missing System 2 1.1

Total 183 100.0

Q11

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 49 26.8 26.8 26.8

61 33.3 33.3 60.1

47 25.7 25.7 85.8

23 12.6 12.6 98.4

3 1.6 1.6 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q12

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 162 88.5 88.5 88.5

2 1.1 1.1 89.6

1 .5 .5 90.2

11 6.0 6.0 96.2

7 3.8 3.8 100.0

Total 183 100.0 100.0
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Q13

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 165 90.2 90.2 90.2

3 1.6 1.6 91.8

7 3.8 3.8 95.6

6 3.3 3.3 98.9

2 1.1 1.1 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q14

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 165 90.2 90.2 90.2

4 2.2 2.2 92.3

8 4.4 4.4 96.7

5 2.7 2.7 99.5

1 .5 .5 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q15

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 165 90.2 90.2 90.2

5 2.7 2.7 92.9

4 2.2 2.2 95.1

7 3.8 3.8 98.9

2 1.1 1.1 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q16

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 165 90.2 90.2 90.2

7 3.8 3.8 94.0

7 3.8 3.8 97.8

3 1.6 1.6 99.5

1 .5 .5 100.0

Total 183 100.0 100.0
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Q17

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 100 54.6 54.6 54.6

65 35.5 35.5 90.2

18 9.8 9.8 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q18

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 113 61.7 61.7 61.7

54 29.5 29.5 91.3

16 8.7 8.7 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q19

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 2 1.1 1.1 1.1

143 78.1 78.1 79.2

27 14.8 14.8 94.0

11 6.0 6.0 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q20

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 2 1.1 1.1 1.1

117 63.9 63.9 65.0

37 20.2 20.2 85.2

27 14.8 14.8 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q21

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 3 1.6 1.6 1.6

120 65.6 65.6 67.2

36 19.7 19.7 86.9

24 13.1 13.1 100.0

Total 183 100.0 100.0
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Q22

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 .5 .5 .5

122 66.7 66.7 67.2

34 18.6 18.6 85.8

26 14.2 14.2 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q23

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 26 14.2 14.2 14.2

33 18.0 18.0 32.2

118 64.5 64.5 96.7

2 1.1 1.1 97.8

4 2.2 2.2 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q24

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 2 1.1 1.1 1.1

114 62.3 62.3 63.4

45 24.6 24.6 88.0

22 12.0 12.0 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q25

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 2 1.1 1.1 1.1

111 60.7 60.7 61.7

44 24.0 24.0 85.8

26 14.2 14.2 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q26

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 .5 .5 .5

121 66.1 66.1 66.7

38 20.8 20.8 87.4

23 12.6 12.6 100.0

Total 183 100.0 100.0
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Q27

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 116 63.4 63.4 63.4

40 21.9 21.9 85.2

27 14.8 14.8 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q28

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 4 2.2 2.2 2.2

111 60.7 60.7 62.8

50 27.3 27.3 90.2

18 9.8 9.8 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q29

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 123 67.2 67.2 67.2

42 23.0 23.0 90.2

18 9.8 9.8 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q30

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 119 65.0 65.0 65.0

49 26.8 26.8 91.8

15 8.2 8.2 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q31

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 123 67.2 67.2 67.2

45 24.6 24.6 91.8

15 8.2 8.2 100.0

Total 183 100.0 100.0
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Q32

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 .5 .5 .5

122 66.7 66.7 67.2

51 27.9 27.9 95.1

9 4.9 4.9 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q33

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 122 66.7 66.7 66.7

45 24.6 24.6 91.3

16 8.7 8.7 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q34

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 .5 .5 .5

117 63.9 63.9 64.5

42 23.0 23.0 87.4

23 12.6 12.6 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q35

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 124 67.8 67.8 67.8

40 21.9 21.9 89.6

19 10.4 10.4 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q36

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 122 66.7 66.7 66.7

39 21.3 21.3 88.0

22 12.0 12.0 100.0

Total 183 100.0 100.0
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Q37

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 122 66.7 66.7 66.7

38 20.8 20.8 87.4

23 12.6 12.6 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q38

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 125 68.3 68.3 68.3

37 20.2 20.2 88.5

21 11.5 11.5 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q39

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 121 66.1 66.1 66.1

42 23.0 23.0 89.1

20 10.9 10.9 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q40

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 117 63.9 63.9 63.9

41 22.4 22.4 86.3

25 13.7 13.7 100.0

Total 183 100.0 100.0

Q41

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 .5 .5 .5

120 65.6 65.6 66.1

50 27.3 27.3 93.4

12 6.6 6.6 100.0

Total 183 100.0 100.0

NPAR TESTS

/K-S(NORMAL)=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17

Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23Q24 Q25 Q26Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q3

6 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41
/MISSING ANALYSIS.
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NPar Tests

[DataSet1] C:\Users\TOSHIBA\Documents\2 .sav

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
N 183 183 183 183 183

Normal Parameters
a,b

Mean 2.8306 2.9180 2.7268 2.6503 2.7541
Std. Deviation 1.05286 .93106 1.05959 .99895 1.10924

Most Extreme Differences Absolute .192 .196 .192 .234 .211

Positive .156 .181 .163 .234 .145

Negative -.192- -.196- -.192- -.154- -.211-

Kolmogorov-Smirnov Z 2.602 2.655 2.596 3.169 2.850

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
N 183 183 183 183 181

Normal Parameters
a,b

Mean 2.6339 2.7869 2.5847 2.6448 2.4530
Std. Deviation 1.01762 1.06567 .99016 1.02687 .91546

Most Extreme Differences Absolute .198 .185 .214 .205 .231

Positive .176 .185 .171 .205 .231

Negative -.198- -.173- -.214- -.165- -.183-

Kolmogorov-Smirnov Z 2.677 2.505 2.901 2.772 3.109

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Q11 Q12 Q13 Q14 Q15
N 183 183 183 183 183

Normal Parameters
a,b

Mean 2.2896 1.3552 1.2350 1.2131 1.2295
Std. Deviation 1.04737 1.03221 .76638 .69807 .76446

Most Extreme Differences Absolute .210 .520 .522 .522 .520

Positive .210 .520 .522 .522 .520

Negative -.150- -.365- -.380- -.380- -.382-

Kolmogorov-Smirnov Z 2.841 7.033 7.062 7.056 7.030

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .067 .150 .112 .120
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Q16 Q17 Q18 Q19 Q20
N 183 183 183 183 183

Normal Parameters
a,b

Mean 1.1858 3.5519 3.4699 3.2568 3.4863
Std. Deviation .62759 .66818 .65291 .57860 .75490

Most Extreme Differences Absolute .518 .342 .382 .464 .391

Positive .518 .342 .382 .464 .391

Negative -.384- -.204- -.236- -.318- -.249-

Kolmogorov-Smirnov Z 7.008 4.627 5.163 6.274 5.283

Asymp. Sig. (2-tailed) .080 .000 .000 .000 .000

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Q21 Q22 Q23 Q24 Q25
N 183 183 183 183 183

Normal Parameters
a,b

Mean 3.4426 3.4645 2.5902 3.4754 3.5137
Std. Deviation .73808 .73946 .82629 .71729 .74758

Most Extreme Differences Absolute .398 .407 .368 .380 .371

Positive .398 .407 .277 .380 .371

Negative -.258- -.259- -.368- -.243- -.235-

Kolmogorov-Smirnov Z 5.381 5.508 4.973 5.143 5.025

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .210 .000 .000

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Q26 Q27 Q28 Q29 Q30
N 183 183 183 183 183

Normal Parameters
a,b

Mean 3.4536 3.5137 3.4481 3.4262 3.4317
Std. Deviation .71620 .74020 .70030 .66611 .64150

Most Extreme Differences Absolute .403 .390 .367 .411 .400

Positive .403 .390 .367 .411 .400

Negative -.258- -.244- -.239- -.261- -.250-

Kolmogorov-Smirnov Z 5.457 5.276 4.968 5.560 5.408

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Q31 Q32 Q33 Q34 Q35
N 183 183 183 183 183

Normal Parameters
a,b

Mean 3.4098 3.3716 3.4208 3.4754 3.4262
Std. Deviation .63878 .58710 .64876 .71729 .67431

Most Extreme Differences Absolute .412 .409 .408 .391 .414

Positive .412 .409 .408 .391 .414

Negative -.261- -.258- -.258- -.248- -.264-

Kolmogorov-Smirnov Z 5.568 5.529 5.524 5.290 5.600

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .078 .000 .000 .000
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Q36 Q37 Q38 Q39 Q40
N 183 183 183 183 183

Normal Parameters
a,b

Mean 3.4536 3.4590 3.4317 3.4481 3.4973
Std. Deviation .70069 .70882 .69098 .68443 .72532

Most Extreme Differences Absolute .408 .408 .417 .405 .393

Positive .408 .408 .417 .405 .393

Negative -.259- -.259- -.266- -.256- -.246-

Kolmogorov-Smirnov Z 5.519 5.520 5.641 5.477 5.314

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Q41
N 183

Normal Parameters
a,b

Mean 3.3989
Std. Deviation .61964

Most Extreme Differences Absolute .401

Positive .401

Negative -.254-

Kolmogorov-Smirnov Z 5.429

Asymp. Sig. (2-tailed) .061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

[DataSet1] C:\Users\TOSHIBA\Documents\

Wilcoxon Signed Ranks Test

NPAR TESTS

/WILCOXON=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q

/MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Users\TOSHIBA\Documents\

Wilcoxon Signed Ranks Test
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Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks
median2 - Q2 Negative Ranks 121

d
68.15 8246.00

Positive Ranks 10
e

40.00 400.00

Ties 52
f

Total 183
108

g
median2 - Q3 Negative Ranks 72.80 7862.00

Positive Ranks 26
h

45.50 1183.00

Ties 49
i

Total 183
93

j
median2 - Q4 Negative Ranks 60.48 5625.00

Positive Ranks 19
k

37.00 703.00

Ties 71
l

Total 183
114

m
median2 - Q5 Negative Ranks 80.38 9163.00

Positive Ranks 32
n

49.00 1568.00

Ties 37
o

Total 183
102

p
median2 - Q6 Negative Ranks 70.85 7227.00

Positive Ranks 28
q

46.00 1288.00

Ties 53
r

Total 183
107

s
median2 - Q7 Negative Ranks 71.41 7641.00

Positive Ranks 23
t

38.00 874.00

Ties 53
u

Total 183
97

y
median2 - Q9 Negative Ranks 66.91 6490.50

Positive Ranks 25
z

40.50 1012.50

Ties 61
aa

Total 183
83

ab
median2 - Q10 Negative Ranks 58.60 4864.00

Positive Ranks 26
ac

43.50 1131.00

Ties 72
ad

Total 181

73aemedian2 - Q11 Negative Ranks 70.23 5126.50

Positive Ranks 49af 48.50 2376.50

Ties 61
ag

Total 183

19ahmedian2 - Q12 Negative Ranks 167.74 3187.00

Positive Ranks 162
ai

82.00 13284.00

Ties 2aj

Total 183
14

an
median2 - Q14 Negative Ranks 125.36 1755.00

Positive Ranks 165
ao

87.00 14355.00
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Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

Ties 4ap

Total 183

median2 - Q15 Negative Ranks 13
aq

146.62 1906.00

Positive Ranks 165
ar

85.00 14025.00

Ties 5as

Total 183
83

aw
Median3 - Q17 Negative Ranks 42.00 3486.00

Positive Ranks 0ax .00 .00

Ties 100
ay

Total 183
70

az
Median3 - Q18 Negative Ranks 35.50 2485.00

Positive Ranks 0ba .00 .00

Ties 113
bb

Total 183

38bcMedian3 - Q19 Negative Ranks 20.79 790.00

Positive Ranks 2bd 15.00 30.00

Ties 143
be

Total 183
64

bf
Median3 - Q20 Negative Ranks 33.92 2171.00

Positive Ranks 2bg 20.00 40.00

Ties 117
bh

Total 183
60

bi
Median3 - Q21 Negative Ranks 32.60 1956.00

Positive Ranks 3bj 20.00 60.00

Ties 120
bk

Total 183
60

bl
Median3 - Q22 Negative Ranks 31.22 1873.00

Positive Ranks 1bm 18.00 18.00

Ties 122
bn

Total 183

6boMedian3 - Q23 Negative Ranks 39.67 238.00

Positive Ranks 59
bp

32.32 1907.00

Ties 118
bq

Total 183
67

br
Median3 - Q24 Negative Ranks 35.33 2367.00

Positive Ranks 2bs 24.00 48.00

Ties 114
bt

Total 183

70buMedian3 - Q25 Negative Ranks 36.87 2581.00

Positive Ranks 2bv 23.50 47.00

Ties 111
bw

Total 183
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Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks
Median3 - Q26 Negative Ranks 61

bx
31.69 1933.00

Positive Ranks 1by 20.00 20.00

Ties 121
bz

Total 183
67

ca
Median3 - Q27 Negative Ranks 34.00 2278.00

Positive Ranks 0cb .00 .00

Ties 116
cc

Total 183
68

cd
Median3- Q28 Negative Ranks 37.03 2518.00

Positive Ranks 4ce 27.50 110.00

Ties 111
cf

Total 183
60

cg
Median3 - Q29 Negative Ranks 30.50 1830.00

Positive Ranks 0ch .00 .00

Ties 123
ci

Total 183
64

cj
Median3 - Q30 Negative Ranks 32.50 2080.00

Positive Ranks 0ck .00 .00

Ties 119
cl

Total 183
60

cm
Median3 - Q31 Negative Ranks 30.50 1830.00

Positive Ranks 0cn .00 .00

Ties 123
co

Total 183
60

cp
Median3 - Q32 Negative Ranks 31.08 1864.50

Positive Ranks 1cq 26.50 26.50

Ties 122
cr

Total 183
61

cs
Median3 - Q33 Negative Ranks 31.00 1891.00

Positive Ranks 0ct .00 .00

Ties 122
cu

Total 183

65cvMedian3 - Q34 Negative Ranks 33.68 2189.00

Positive Ranks 1cw 22.00 22.00

Ties 117
cx

Total 183

59cyMedian3 - Q35 Negative Ranks 30.00 1770.00

Positive Ranks 0cz .00 .00

Ties 124
da

Total 183
61

db
Median3 - Q36 Negative Ranks 31.00 1891.00

Positive Ranks 0dc .00 .00
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Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

Ties 122
dd

Total 183

Median3 - Q37 Negative Ranks 61
de

31.00 1891.00

Positive Ranks 0df .00 .00

Ties 122
dg

Total 183
58

dh
Median3 - Q38 Negative Ranks 29.50 1711.00

Positive Ranks 0di .00 .00

Ties 125
dj

Total 183
62

dk
Median3 - Q39 Negative Ranks 31.50 1953.00

Positive Ranks 0dl .00 .00

Ties 121
dm

Total 183

66dnMedian3 - Q40 Negative Ranks 33.50 2211.00

Positive Ranks 0do .00 .00

Ties 117
dp

Total 183
62

dq
Median3 - Q41 Negative Ranks 32.10 1990.00

Positive Ranks 1dr 26.00 26.00

Ties 120
ds

Total 183

a. median2 < Q1

b. median2 > Q1

c. median2 = Q1

d. median2 < Q2
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e. median2 > Q2

f. median2 = Q2

g. median2 < Q3

h. median2 < Q3

i. median2 = Q3

j. median2 < Q4

k. median2 > Q4

l. median2 = Q4

m. median2 < Q5

n. median2 > Q5

o. median2 = Q5

p. median2 < Q6

q. median2 > Q6

r. median2= Q6

s. median2 < Q7

t. median2 > Q7

u. median2 = Q7

v. median2 < Q8

w. median2 > Q8

x. median2= Q8

y. median2 < Q9

z. median2> Q9

aa. median2 = Q9

ab. median2 < Q10

ac. median2> Q10

ad. median2= Q10

ae. median2 < Q11

af. median2 > Q11

ag. median2 = Q11

ah. median2 < Q12

ai. median2 > Q12

aj. median2 = Q12

ak. median2 < Q13

al. median2 > Q13

am. median2= Q13

an. median2 < Q14

ao. median2 > Q14

ap. median2 = Q14

aq. median2 < Q15

ar. median2 > Q15

as. median2 = Q15

at. median2 < Q16

au. median2 > Q16
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av. median2 = Q16

aw. Median3 < Q17

ax. Median3 > Q17

ay. Median3 = Q17

az. Median3 < Q18

ba. Median3 > Q18

bb. Median3 = Q18

bc. Median3 < Q19

bd. Median3 > Q19

be. Median3 = Q19

bf. Median3 < Q20

bg. Median3 > Q20

bh. Median3 = Q20

bi. Median2 < Q21

bj. Median2 > Q21

bk. Median3 = Q21

bl. Median3 < Q22

bm. Median3 > Q22

bn. Median3 = Q22

bo. Median3 < Q23

bp. Median3 > Q23

bq. Median3 = Q23

br. Median3 < Q24

bs. Median3 > Q24

bt. Median3 = Q24

bu. Median3 < Q25

bv. Median3 > Q25

bw. Median3 = Q25

bx. Median3 < Q26

by. Median3 > Q26

bz. Median3 = Q26

ca. Median3 < Q27

cb. Median3 > Q27

cc. Median3 = Q27

cd. Median3 < Q28

ce. Median3 > Q28

cf. Median3 = Q28

cg. Median3 < Q29

ch. Median3 > Q29

ci. Median3 = Q29

cj. Median3 < Q30

ck. Median3 > Q30

cl. Median3 = Q30
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cm. Median3 < Q31 cn.

Median3 > Q31 co.

Median3 = Q31 cp.

Median3 < Q32 cq.

Median3 > Q32 cr.

Median3 = Q32 cs.

Median3 < Q33 ct.

Median3 > Q33 cu.

Median2 = Q33 cv.

Median3 < Q34 cw.

Median3 > Q34 cx.

Median3 = Q34 cy.

Median3 < Q35 cz.

Median3 > Q35 da.

Median3 = Q35 db.

Median3 < Q36 dc.

Median3 > Q36 dd.

Median3 = Q36 de.

Median3 < Q37 df.

Median3 > Q37 dg.

Median3 = Q37 dh.

Median3 < Q38 di.

Median3 > Q38 dj.

Median3 = Q38 dk.

Median3 < Q39 dl.

Median3 > Q39 dm.

Median3 = Q39 dn.

Median3 < Q40 do.

Median3 > Q40 dp.

Median3 = Q40 dq.

Median3 < Q41 dr.

Median3 > Q41 ds.

Median3 = Q41

-1.168-
a

Median2 - Q1 Median2 - Q2 Median2- Q3 Median2 - Q4
Z -9.343- -9.323- -7.733- -7.427-

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
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-1.168-
a

Median2 - Q5 Median2 - Q6 Median2 - Q7 Median2 - Q8
Z -7.728- -7.233- -8.116- -6.945-

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

-1.168-
a

Median2 - Median2 - Median2 -
Median2 - Q9 Q10 Q11 Q12

Z -7.285- -6.025- -3.749- -1.701-

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .067

-1.168-
a

Median2 - Median2 - Median2 - Median2 -
Q13 Q14 Q15 Q16

Z -1.888- -1.300- -1.916- -1.927-

Asymp. Sig. (2-tailed) .150 .112 .120 .080

-1.168-
a

Median3 - Median3 - Median3 - Median3 -
Q17 Q18 Q19 Q20

Z -8.438- -7.730- -1.374- -7.047-

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .123 .000

-1.168-
a

Median3 - Median3 - Median3- Median3 -
Q21 Q22 Q23 Q24

Z -6.735- -6.889- -1.631- -7.248-

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .210 .000

-1.168-
a

Median3 - Median3 - Median3 - Median3 -
Q25 Q26 Q27 Q28

Z -7.394- -6.966- -7.370- -7.150-

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

-1.168-
a

Median3 - Median3 - Median3 - Median3 -
Q29 Q30 Q31 Q32

Z -7.062- -7.384- -7.127- -1.168-

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .078

-1.168-
a

Median3 - Median3 - Median3 - Median3 -
Q33 Q34 Q35 Q36

Z -7.168- -7.208- -6.980- -7.062-

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
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-1.168-
a

Median3 - Median3 - Median3 - Median3 -
Q37 Q38 Q39 Q40

Z -7.050- -6.886- -7.153- -7.330-

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

-1.168-
a

Median3 -
Q41

Z -1.086-

Asymp. Sig. (2-tailed) .061

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
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