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  بحث الحصول على أدلة االثبات عند تنفٌذ مهام الرقابة عن بعد

 أ
 

 رقم الصفحة الموضوع 

 1 ملخص البحث 

 االول الفصل 

 اإلطار المنهجً للدراسة 

 

 4 المقدمة 

 5 الدراسة مشكلة 

 6 الدراسة فرضٌات 

 6 الدراسة أهداف 

 6 الدراسة أهمٌة 

 7 الدراسة حدود 

 8 الدراسة منهجٌة 

 5 الدراسةخطة  

 الثانً الفصل 

 المراجعة فً  ظل تشغٌل البٌانات إلكترونٌا منهجٌة وآلٌات

 

 6 الممدمة   

  اتاألساسٌوالمفاهٌم ونظم المعلومات طبٌعة  ولالمبحث اال 

 11 نظمالطبٌعة    الأو

 11 طبٌعة البٌانات    ثانٌا

 11 المعلوماتطبٌعة     ثالثا

 11 طبٌعة نظم المعلومات رابعا

 11 البٌانات إلكترونٌامنهجٌة المراجعة ظل تشغٌل  خامسا

  مشكالت المراجعة فً ظل اإلدارة اإللكترونٌةالمبحث الثانً   

 13 لتقلٌدٌة)الورقٌة(ا دارةمفهوم اإل الأو

 14  اإللكترونٌة دارةمفهوم اإل ثانٌا

 15 اإللكترونٌة دارةأهمٌة اإل ثالثا

 15 اإللكترونٌة دارةاإل أهداف رابعا

 16 إللكترونٌةا دارةأنماط اإل  خامسا

 12   اإللكترونٌةالمراجعة فً ظل استخدام نظم المعلومات مساهمات  دساسا

 11  تحدٌات تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة سابعا

 11   اإللكترونٌة دارةاإلالمراجعة فً ظل  مشاكل  ثامنا 

 11 عن بُعد طبٌعة العمل تاسعا

 11 عن بُعدالعمل مفهوم  أ

 12 بُعدعن العمل  تصنٌف ب

 13 الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة للعمل عن بُعد  ج

 15 تأثٌر الرقابة عن بُعد على مهام المراجع فً جمع أدلة اإلثبات  د
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 ب
 

 رقم الصفحة الموضوع 

 الفصل الثالث  

 بٌئة حصول األجهزة الرقابٌة على أدلة اإلثبات المتوافقة مع نظم الرقابة عن بُعد

 

 16 مقدمة 

  لوالمبحث األ 

 اإللكترونٌةخدمات فً ضوء تطبٌق الابٌة األجهزة الرق 

 

 12 اإللكترونٌةمفهوم وانواع الرقابة فً ضوء تطبٌق الخدمات  الأو

 11  اإللكترونٌةالحكومة حال تطبٌق الرقابة فً  تصنٌف ثانٌا

 11 التوجه المستجد ألجهزة الرقابة فً حل تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة ثالثا

 11  اإللكترونٌةبٌئة الحكومة  الرقابة فً أهداف رابعا  

 11 بالمؤسسة داءتسهم فً رفع كفاءة األاإللكترونٌة الرقابة  خامسا

 11  اإللكترونٌةلتً تواجه أجهزة الرقابة فً ضوء تطبٌق الحكومة ا تالتحدٌا سادسا

 المبحث الثانً 

 آلٌات الحصول على أدلة اإلثبات حال تطبٌق نظم الرقمنة المستجدة  

 

 13 اإللكترونٌةإثبات  أدلةالمقصود ب الأو

 13 أهمٌة وحجٌة أدلة اإلثبات ثانٌا

 15 العوامل المؤثرة فً جمع أدلة اإلثبات ثالثا

 16 خصائص أدلة اإلثبات وأنواعها رابعا  

 11 آلٌات الحصول على أدلة اإلثبات باستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة عن بُعد خامسا

 11 لكترونً اإل المستندٌة دلةاأل   أ  

 11 كدلٌل اثبات فً المراجعة المصادقات  ب  

 11 كدلٌل اثبات فً المراجعة نظام االستفسارات والتتبع  ج  

 12 كدلٌل اثبات فً المراجعة الجرد الفعلً  د  

 14 كدلٌل اثبات فً المراجعة المراجعة االنتقادٌة والتحلٌلٌة  ه  

 15 المراجعةنظام كفء للرقابة الداخلٌة كدلٌل اثبات فً  دساسا

 22 وفق اإلصدارات الدولٌة اإللكترونٌةاإلثبات  أدلةقٌود االعتماد على  سابعا

 الرابع الفصل 

 وأهم المقترحات المٌدانً الدراسة نتائج 

 

  التحلٌل االحصائً 

 22 مقدمة 

 22 متغٌرات وفروض البحث اوال

 22  البحث صحة فروض اختبار أ

 32 األداء المستخدمة فً قٌاس نتائج البحثاختبار صالحٌة وإعتماد  ب

 36 معامل الفا كرونباخ لقٌاس الثبات البعاد الدراسة ج

 42 تحلٌل األهمٌة النسبٌة لعناصر وابعاد البحث  د

 41 والتوصٌات نتائج ال 

 51 المراجع 
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 ت
 


 الصفحة الموضوع الرقم

(1) 
 23 راسةنتائج اختبار مان وتنً لالبعاد حسب بلد الد

(2) 
 24 نتائج اختبار مان وتنً لالبعاد حسب الوظٌفة

(3) 
 26 نتائج اختبار مان وتنً لالبعاد حسب طبٌعة الوظٌفة

(4) 
 32 نتائج اختبار مان وتنً لالبعاد حسب سنوات الخبرة

(5) 
 31 (عن بُعد اإللكترونٌة الرقابة استخدام فً الوظٌفٌة المهارات دورتحلٌل بعد )

(6) 
 31 (عن بُعد اإللكترونٌة على الرقابة المعلومات تكنولوجٌا دورحلٌل بعد )ت

(7) 
 31 (عن بُعد الرقابة استخدام أدلة اإلثبات فً دورتحلٌل بعد )

(8) 
 32 (االثبات أدلة على اإللكترونٌة األنظمة مخاطر أثرتحلٌل بعد )

(9) 
 33 لرقابة اإللكترونٌة عن بُعدمعامل االرتباط لدور المهارات الوظٌفٌة فً استخدام ا

(11) 
 34 معامل االرتباط لدور تكنولوجٌا المعلومات فً الرقابة اإللكترونٌة عن بُعد

(11) 
 34 معامل االرتباط لدورأدلة اإلثبات فً استخدام الرقابة عن بُعد

(12) 
 35 معامل االرتباط ألثر مخاطر األنظمة اإللكترونٌة على أدلة االثبات

(13) 
 36 لقٌاس ثبات متغٌرات وابعاد الدراسة

(14) 
 42 (عن بُعد اإللكترونٌة الرقابة استخدام فً الوظٌفٌة المهارات دوربعد )األهمٌة النسبٌة لعناصر 

(15) 
 41 (عن بُعد اإللكترونٌة الرقابة فً المعلومات تكنولوجٌا دور) بعداألهمٌة النسبٌة لعناصر 

(16) 
 41 (عن بُعد الرقابة استخدام أدلة اإلثبات فً دور)بعد ر األهمٌة النسبٌة لعناص

(17) 
 41 (االثبات أدلة على اإللكترونٌة األنظمة مخاطر أثر)بعد األهمٌة النسبٌة لعناصر 
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حاجةزيادةالإلى(Covid-19)روناػبتفذيفيخوسكالتحجياتالستدارعةالتييػاجيياالعالعحاليا تساىس
 مغخارجالسمحة السعمػماتواالتراالتفيالسؤسداتالحكػمية تكشػلػجيا لتدييل،العسلمكانإلستخجام
حيثأناإلجخاءاتفيعغتمظالتجابيخواستثشاءمشيا،عيجةعسميةالخقابةوالتجقيقالتقميجؼليدتبو،ياأعسال

الخقابةمعالسيجانيةبكفايةوفاعميةالخقابةيسايتعمقفالسبادغوالدياسات،ونطخالتذابوضلىحاالػباءصعبة
ساليبيابساأنصاقواجخاءاتالخقابةوالشطخفيإعادةمسايدتػجبتشفيح،الفيإجخاءاتياواختالف،اإللكتخونية
،سةسالئالكافيةوالدلةاأللحرػلعمىيسكغاحتى،عغُبعجاإللكتخونيةالسعمػماتأنطسةاستخجاميتػافقمع
بيانالبحثإلىجفىوقج.عغُبعجستخجامميامالخقابةإفشيعشجالخأؼالإلبجاءالسشاسباألساسيتػفخبحيث

عمىميامالخقابةعغُبعجفيتحجيجآلياتالحرػلعمىعتسـاداالعشـجخاجعأنيؤديـوالسيشبغيالـجورالـحؼ
.لخقابةسػلةباالسذالجيةعغالفشـيالـخأؼإلبجاءاإلثباتأدلة

لأوتش األفيالبحث السشيجيوالفرل اإلشار ،ل عمى والو،سقجمةالوشسل والفخضيات، ،ىجافاألسذكمة،
ومشيجيهوحجود،ىسيةاألو وخصتو، الثانيفيو.تو، البياناتالفرل فيضلتذغيل وآلياتالسخاجعة مشيجية

،والسبحثالثانيالسعمػماتوالسفاهيعواألساسياتشبيعةنطعلوألالسبحثا،يغمبحثعمىواشتسمت،إلكتخونيا
اإللكتخونية الخقابيةعمىأدلةلالفرلالثالثأووتش.مذكالتالسخاجعةفيضلاإلدارة بيئةحرػلاألجيدة

الخقابةعغُبعجاإلثبات معنطع الستػافقة الخقابيةلوالسبحثاأليغ،عمىمبحثواشتسمت، فيضػءاألجيدة
آلياتالحرػلعمىأدلةاإلثباتحالتصبيقنطعالخقسشةالسبحثالثانيفي،واإللكتخونيةماتتصبيقالخج
.والتػصياتواستخالصالشتائجالسيجانيةالفرلالخابعتقييعصحةفخوضالجراسةلأوتش،وأخيخاالسدتججة

الخجػعخاللمغوالحقائقماتالسعمػجسععمىيعتسجالحؼالػثائقياتباعالسشيجالجراسةتعأىجافلتحقيقو
اماستخجكساتعالبحث،رأومحتخزالتيوالقػانيغدلةواألاالنتخنتوشبكةوالرحفوالكتبالجراساتإلى

خاللمغبحثياالسخادالسػضػعاتعغالسعمػماتجسععمىأعتسجالحؼاالستكذافي،أوالسشيجالػصفي
لمعيGoogle Driveارسالاستبيانعغشخيق تحجيجىا التيتع الجراسةشة اعجاد وبمغخاللفتخة عجدىع،

spss(فخد،وتعاستخجامبخنامجالتحميلاإلحرائي111)
مجسػعةإلىالشطخيةوالسيجانيةتػصمتالجراسةقجو .

:سايميكأىسياندتعخض،والتػصياتمغالشتائج
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1-  الخقابة مغ تحققت كثيخة مشافع ضيػر ُبعج لمسخاجعتتسثعغ واالجتساعية الشفدية الجػانب تعديد في ل
.عغُبعجالتفانيفيالعسلالخقابيإلىباإلضافة

السعمػماتلمخقابة -2 البياناتعغُبعجتػفختكشػلػجيا العسمياتومعالجة تأكيجمعقػلةمغسالمة بسادرجة
بالحػكسةوالزبطوالذفافية.سيدتت،تتشاسبمعاحتياجاتالسخاجعة

مشياقرػرفيالتأىيلالعمسيوالعسمي،والحاجةلجليلعغُبعجخقابةدالعجيجمغالتحجياتلسيشةالػوج -3
األخالقية.السيشيةودمػكالسيشيلمحجمغالسخاشخالوقػاعجُبعجعغخقابةالسياسات

فيالخقابةغيالسخاجعأداءلتحديغتكشػلػجياتصػراتالسعػقاتتحجمغتحقيقالتػاكبمعبعسالتػجج -4
تقادميا،ضعفبخامجالحسايةأواإللكتخونيةنطسةعجمجاىديةالبشيةالتحتيةلألاآلتي:حكخمشيانُبعجعغ

داخلالجيازالخقابي.لمجيةالسذسػلةبالخقابةاآلليواألمغومػاكبةالتقشياتالحجيثة،عجمتػفيخالشطام
اإلثباتأدلةسايؤثخعمىدقةالشتائجومػثػقيةبإللكتخونيةانطسةاألضيػربعسالسخاشختتعمقباستخجام -5

،مشيامخاشخالتخديغوالتمفوالفيخوسات.اإللكتخونية
الترػيخشائخاتاءاالصصشاعي،وككالحاإللكتخونيةوالسعمػماتمغتقشياتبخامجاالترالعجماالستفادة -6

الجاىدة.اآللي،واستخجامبخامجالتجقيقبجونشيار

 

لمخقابةاليجويةالتقميجية،التيمغأجلالحجمغاآلثارالدمبيةعغُبعجمجالالخقابةخيوتصػمااىتسضخورة -1
عشجاإلثباتالتييتػصلإليياالسخاجعأدلةلسرجاقيةعمىاضفاءالثقةو،إلكػروناثشاءازمةأضيختأثارىا
 .الخقابةعغُبعجتشفيحميام

لتعصيألداءميسةالخقابةعغُبعجالسعاييخوجوليةوالتذخيعاتالالقػانيغاصجار -2 الحجيةالقانػنيةألدلة،
يا،وتصػيخأدلةاإلثباتالحاليةمعالسدتججاتاألخخػلمتػافقمعمعمخاعاةتحجيثعشجتشفيحىا،اإلثبات

 الشطعالخقسشة.

والتأىيلالعمسيوالعسميومعخفةالسخاجع،ُبعجعغالخقابةرفعمدتػػالتػعيةالثقافيةبأىسيةالتحػلإلى -3
 .بأدبياتتكشػلػجياالسعمػماتبرفةعامةلتتشاسبمعحجعالتصػراتالتقشيةوالتعاملمعيا
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مخقابةلوضعقػاعجالدمػكالسيشيواألخالقيلزساننجاحيا،والخقابةعغُبعجيشطعسياساتدليلصجارا -4
،وتػفيخمكتبةإلكتخونيةباالجيدةالخقابيةكسخجعحكامالذخريةألاوالقيةمحجمغالسخاشخاألخلعغُبعج،

 .يعلتمبيةمتصمبات
العسلعمى -5 اإللكتخونيةوتحجيثجاىدية لألنطسة التحتية لتتػافقمعالبشية الجاخمية الخقابة وتصػرنطع ،

مفيخوساتالستصػرةومػاكبةتسكغمغالترجؼل،وضعبخامجالحسايةواألمغسدتججات،ووالالتحػلالخقسي
فيمقخالجيازالخقابيةاآلليتيعنطسباستخجامأجياتالسذسػلةبالخقابة،والصمبمغالالتقشياتالحجيثة

 .الفشيالسحايجالخأؼإلبجاءعغُبعجليتسكغالسخاجعمغإجخاءالخقابة
فيمجالالخقابةةبيةلخمقبيئةمتصػرمغتقشياتاالترالوالسعمػماتعبخنتائجيااإليجاضخورةاالستفادة -6

 .التيتػفخىابخامجالتجقيقاآلليالجاىدةإلىالفػائجعغُبعجباالضافة
الخقابةعغبعج.ميسةلتدييلضخورةتصػيخمبادغومعاييخجياتاالصجاراتالسيشيةفيالسخاجعة -7
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 السقجمة

وأصـــب مبـــجأ،كافـةمجـــاالتالحيـــاةفـيالــجورالــحؼتمعبــوالتكشػلػجيـاالحجيثـةفـيعالعتصػراممحػضـايذيجال
ـــىالتكشػلػجيــاوالسعمػمــاتعامــلمــغالعػامــل كثيــخمــغحيــثمثمــت،التقـــجموالتشسيـــةفــيـيةاألساســالتخكيــــدعمـ

أنبــ2118عــامحجةـعالستـــتقخيــخاألمــبــيغكســا(1)،والساليــةطستيــااإلداريــةوالسحاســبيةالذــخكاتأداةأساســيةألن
لتغييـــخأســـمػبعسميـــااإللكتخونيــةمــايعـــخفبالحكػمـــةأوالخقسشـــةالحكػميـــةالحكػمـــاتتدـــتخجمتقشيــاتمعطــع

بصخيقـةسـيمةالػصـػلإلييـاأوةخجمـالىـحهالتدالتفتقـخالقـجرةعمـىتـػفيخدولىشاكبصخيقةمبتكخة،مبيشا أن
(2).وسخيعةوآمشة

 

زيـادةالحاجـةإلـى(Covid-19)كػرونـاتفذـيفيـخوسبالعـالعحاليـاالتييػاجيياستدارعةالالتحجياتتساىس
،يـاأعساللتدييلالعسلمكانواالتراالتفيالسؤسداتالحكػميةخارجتكشػلػجياالسعمػماتستخجامإلالساسة
االحتخازيـةوالػقائيـةالعاجمـةلمحـجمـغمخـاشخانتذـارالػبـاءمـغقامتالجولباتخاذمجسػعـةمـغالتـجابيخحيث

وأصــــب التباعــــجالجدئــــيوالقيــــػدعمــــىالدــــفخأوحــــتبــــيغااليــــالقالكمــــيأوخــــاللحدمــــةمــــغاإلجــــخاءاتتخ
ادعتسحجوثأضخاراقتراديةكبيخةمفيتدببت،والحجخالسشدليجدءأساسيمغالحياةاليػميةاالجتساعي
إلــىالعسـلمكـانفـييغمماشصـػؼعمــىقـجركبيـخمـغوقـتالعــتغيـخأسـاليبالعســلالتقميـجؼالـحؼيىإلـالحاجـة

تكشػلػجيـــــاالسعمػمـــــاتاســـــتخجامبعـــــغُبعـــــجالعســـــل،وســـــاعاتالعســـــلاتخـــــاذالتـــــجابيخالسختمفـــــةمشيـــــاتخ ـــــيس
 واالتراالت.

(3)
 

انعكدـتعمـىجسيـعةتـواثـارمتفآنيـاتخكـتأنىحهاإلجـخاءاتعمـىالـخيعمـغأىسيتيـاإالاإلىوتججراالشارة
عغتمظالتجابيخواسـتثشاءمشيـا،عيجةنعسميةالخقابةوالتجقيقالتقميجؼليدتبأكسا،الحياةالقصاعاتومجاالت

راقالعسـلالـحؼأوصـعبا،لخصـػرةاالحتكـاكالسباشـخومالمدـةا ذتعجاإلجخاءاتفيضلوجـػدىـحاالػبـاءأمـخإ

                                  
(1) https://cutt.us/JXUjv 

 17/6/2121، تارٌخ 17126خلٌجٌا والثامنة اسٌوٌا فً الحكومة االلكترونٌة، محلٌات، العدد جرٌد المبس الكوٌتٌة، بعنوان الكوٌت الثالثة   (2)

 ٌمكن الرجوع إلى: (3)

 https://socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/2020/3144.aspx 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_747637.pdf 

https://www.acc4arab.com/post/Auditing%20goes%20remoteشبكةالسحاسبيغالعخب -

https://socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/2020/3144.aspx
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_747637.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_747637.pdf
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ونطـخالتذـابوالسبـادغوالدياسـاتالخاصـةبكفايـةوفاعميـةالخقابـةفـيبيئـةالعسـل،(4)نتذـارالػبـاءيذكلسـبباال
أعــادةالشطــخفــي،االمــخالــحؼيتصمــبىاإجــخاءاتتشفيــحيســافــيواختالفالتكشػلػجيــا،اســتخجاموالخقابــةباليجويــة
دلـةاألعمىمحرػللالسعمػماتاالتراالتوااستخجامتكشػلػجيبسايتػافقمعالخقابةواساليبياواجخاءاتنصاق

 (5).عغُبعجميامالخقابةاستخجامعشجالخأؼالفشيإلبجاءالسشاسباألساسيتػفخثي،بحالكافيةوالسالئسة

تشفيـحعشـجالكافيةوالسالئسةاإلثباتأدلةحػلآلياتالحرػلعمىلإلقاءالزػءأوسشحبحثالاومغخاللىح
الــخأؼإلبــجاءالسشاســباألســاسيتــػفخحتــىتكشػلػجيــاالسعمػمــاتواالترــاالتباســتخجام،عــغُبعــجالخقابــةميــام
 .سيامىحهالعشجتشفيحالفشي
  بحث المشكلة  

تكشػلػجيـاتذـاروتصـػرنفقجساعجا،خالقخنالعذخيغخاأوتالعسلالسدتحجثةفيالمغمجاعغُبعجالعسليعج
أصــب و،قترــادؼالذــاااشجتســاعيوالالوجــػدتغيــخجــحرؼفــيالدــمػكاإلــىارعتالستدــالترــاالالسعمػمــاتوا

بـالسػضفدوناشـتخااعسلتجسعصاحبال(6)،ثػانمعجودةخالليالالتجػلفييالعالعبسثابةقخيةصغيخةيد
دائــخةانتيــاجوتػســيعإلــى،ومــعضيــػرالشتــائجالسبيــخةتػجيــتالكثيــخمــغالذــخكاتعســلمكــانالإلــىالحزــػر
فخضـــتماالحكػميـــةعشـــجاألجيـــدةفـــيعـــغُبعـــجالعســـلنتذـــارإزادنـــةاألخيـــخوألفـــياو،(7)عـــغُبعـــجالتػضيـــ 
عـــةجخاءعسميـــاتمخاجـــإللحاجـــةاضيـــختو،كػرونـــانتذـــارفيـــخوسإلمحـــجمـــغحتخازيـــةاالجـــخاءاتاإلالدـــمصات
مـغسكـغترقابيةيجادبجائلإىسيةأمىبعسالجراساتعفيتخكيدجيػدت،ساىسرقابيةأوقانػنيةأوتشطيسية
العسـلالتكيـ مـعإلـىسثمسـااضـصختالذـخكات،فيجاالجبجيعغُبعجالسخاجعةػنكتوقج،األعسالحتشفيصحة
اسـتخجامإلـىايزـا بحاجـةياإللكتخونـالخقـابيبفعـلاخـتالفبيئـةالعسـلوخاجعيغالسكان،بذكلكاملعغُبعج

اإلثبــاتأدلــةجــػدةعمــىذلــظأثــخو،بدــخعةلمػفــاءبالتدامــاتيعاألجــخاءاتالخقابيــةكييــ تكــلالتقشيــاتالستاحــةو
مجسػعـةعمـىالبحـثمذـكمةصـيايةيسكـغسبقماعمىوبشاء(8).عغُبعجالخقابةتشفيحالسيامعشجالسدتخجمة

 الستسثمةفيسايمي:التداؤالتمغ
                                  

جمهورٌة العراق، دٌسمبر  -مجلة الرلابة المالٌة -77محرر العدد  ل، مما“( ودور التدلٌك عن بعد فً التخفٌف منه Covid-19تحدٌات التدلٌك فً ظل جائحة كورونا)“خلف، أمٌن   (4)

2121 . 

 2119،  4،العدد11ى ادلة االثبات االلكترونٌة، جامعة الجٌاللً بونعامة ملٌانة ، مجلة االلتصاد الجدٌد، المجلد ، بوركاٌب، لٌود اعتماد مدلك الحسابات فً الجزائر علدعبد الماج (5)

 .2115ابوماضً، تنسٌم، تمٌٌم تجربة العمل عن بعد فً لطاع غزة تحدٌات ومستمبل، الجامعة االسالمٌة غزة، رسالة ماجستٌر ادارة اعمال، ( 6)
(7) https://cutt.us/GJrax 

 .2121وما بعدها، دلٌل عملً، منظمة العمل الدولٌة، ترجمة المعهد العربً الصحة والسالمة المهنٌة، دمشك، 19-العمل عن بعد خالل جائحة كرونا كوفٌد( 8)
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 واالتراالت؟السعمػماتباستخجامتكشػلػجياعغُبعجلسػضػعاإلدارةماىيأىعجيػدالفكخ -1
 ؟عغُبعجبالخقابةاإلثباتأدلةحرػلعمىالدواتأالسحاسبيةواإلداريةفيماىيأىعالجيػدالبحثية -2
 ؟عغُبعجاإللكتخونيةالخقابةاستخجامعمىالػضي يةالسياراتىليػججأثخلبعجالجراسة -3
 ؟عغُبعجاإللكتخونيةعمىالخقابةالسعمػماتتكشػلػجياىليػججأثخلبعجالجراسة -4
 ؟عغُبعجالخقابةفياستخجاماالثباتأدلةىليػججأثخلبعجالجراسة -5
 ؟أدلةاالثباتعمىاإللكتخونيةنطسةاألمخاشخىليػججأثخلبعجالجراسة -6

  .الفرضٌات 

:خضياتالتاليةفيسكغصيايةالتحػلالسذكمةالفيضػءالتداؤ
 .الخقابةاإللكتخونيةعغُبعجاستخجامعمىالػضي يةالسياراتجأثخلبعجالجراسةيػجال -1
 .عمىالخقابةاإللكتخونيةعغُبعجالسعمػماتتكشػلػجيايػججأثخلبعجالجراسةال -2
 .الخقابةعغُبعجفياستخجاماالثباتأدلةيػججأثخلبعجالجراسةال -3
 أدلةاالثبات.عمىاإللكتخونيةنطسةاألمخاشخيػججأثخلبعجالجراسةال -4


 البحث أهداف: 

والتأكــج،السحافطــةعمــىالســالالعــامتيايياالتيومخقابيةلالعميااألجيدةعسـلأىسيةالبحـثتشبـعمـغأىجافأن
كبيـخالتـــيتتستـــعبقـــجرخالتقـاريورفــعالحكػميةوالــجوائخذخكاتالأداءمخاقبــةشخيقمــغحدــغاســتخجاموعــغ

عشـــجخاجــعأنيؤديـــوالسبغــييشالـــجورالـــحؼبيــانتخكــدتفــيبحــثالأىــجافنأالقــػليسكــغ،لــحاالسرــجاقيةمــــغ
الجيــةعــغالفشـــيالـــخأؼإلبــجاءاإلثبــاتأدلــةآليــاتالحرــػلعمــىوتحجيــجعــغُبعــجالخقابــةميــامعمــىعتســـاداال

.لخقابةالسذسػلةبا

 ٌبحث الة أهم 

فـننكـحلظلمسـخاجعيغ،ججيـجعسـلمجـالتػضـي فـيمدـاىستوومـجػالسػضـػعصـالةأمـغالبحـثأىسيـةخجعت
خالصاسـتعمـىوالعسـل،النتذـارىاقـاتػالسعوتحجيـجالتجخبـةىـحهجـاحنمـجػمـغخاللـوتدتكذـفاالبحـثىح
،عـغُبعـجعشـجتشفيـحميـامالخقابـةثبـاتاإلأدلةحرػلعمىالتجخبةوتقػيةسيةشتفيتداىعالتيالتػصياتىعأ
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قـااشالفـيالبحـثىسيـةأتػضـي ويسكغويدخسةالبدعغُبعجالخقابةقلتصبيالزمةلااإلمكانياتتصػيخوسبل
:التالية
 .عغُبعجعشجتشفيحميامالخقابةاإلثباتأدلةالحرػلعمىوىيأدواتعخضوتحميلإحجػالقزايااليامة -1
 .فيالسدتقبلالسيامالخقابيةداءالتخاذاإلجخاءاتالتصػيخيةالالزمةأليدةالخقابيةاألجمداعجة -2
 .السخاجعةميشةوحجيثومدتقبميوستكػنفيوفائجةلمباحثيغعسػضػباءالسكتبةأثخالسداىسةفي -3
ميــامحتشفيــعشــجاإلثبــاتأدلــةعمــىحرــػلالأدواتدراســةخــاللمــغالسخاجعــةميشــةصــػيختالسدــاىسةفــي -4

 .عغُبعجالخقابة
 .األجيدةالخقابةتصػيخاستخاتيجيةشتائجىحهالجراسةودععتحجيثقػاعجالبياناتب -5

  البحثحدود  

 عمى: البحثتقترخ 
 الحدود املوضوعية:

 مسشطسـةالعخبيـةلألجيـدةالعميـالمخقابـةلمبحثالعمسيفـيمجـالالخقابـة،لعذخةةالثالثلمسدابقةالبحثتعاعجاد
 الساليةوالسحاسبة.

 حــػلشبيعــةأدلــةاألثبــاتالسشاســبةوالسالئســةلتشفيــحميــامالخقابــةعــغُبعــجومشيجيــةتــػفيخاالبحــثتقترــخىــح
 .ىحهاألدلةبصخيقةتػاففتومعنطعالخقسشةالحجيثة

 الحدود املكانية:

 فــــيالقصــــاعتالتــــجقيقالــــجاخميداراإو،العميــــالمخقابــــةاألجيــــدةالخقابيــــةفــــيائفبالػضــــالسترــــميغخاجعــــػنالس
 .الحكػمي،والتجقيقالجاخميوالخارجيفيقصاعالذخكات

 لمتعـخفالستـػفخةواالشـالععمـىالسعمػمـاتاإللكتخونيـةوالسجالتالعمسيةوالسػاقعاالستعانةبالبحػثالسكتبية
 .عغُبعجعشجتشفيحميامالخقابةاإلثباتأدلةأدواتعمى

 عامةالػشغالعخبيالخميجخاصةوالسخاجعيغالعامميغفيعمىيجانيةإجخاءالجراسةالس. 
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الحدود الزمنية
برفةدائسةالحجيثةآلياتالتكشػلػجيةالتييتعبيااستخجاماألجيدةالحكػميةالدمشيةيقترخالبحثحػلالفتخة

ثشــاءازمــةكػرونــااالتــيضيــختمبيةاآلثــارالدــعــغُبعــج،واالســتفادةمــغالعســلعبــخالذــبكةالعشكبػتيــةوإيرــال
الحجيثـةعـغُبعـجخقابـةتصبيـقمشـاىجالشبيعةأدلةاالثباتالسشاسـبةعشـجالباحثرؤيتوحػلمليقجعمىالخقابة،
 .التكشػلػجيةاتلسػاكبةالتصػر

  البحثمنهج: 

بحثيــاالسـخادػعاتالسػضـعـغالسعمػمـاتجسـععمـىيعتسـجالـحؼاالستكذـافيأوالػصـفيالسـشيجاسـتخجامتـع
إلـــىالخجـــػعخـــاللمـــغوالحقـــائقالسعمػمـــاتجســـععمـــىيعتســـجالـــحؼالػثـــائقيوالســـشيجاالســـتبيان،خـــاللمـــغ

.البحثرأومحتخزالتيوالقػانيغدلةواألاالنتخنتوشبكةوالكتبالجراسات

   البحثخطة: 

:ايميمالبحثتزسشتخصة

،ىسيةاألو،ىجافاألسذكمة،والفخضيات،والو،سقجمةالمىعوشسل،البحثسشيجياإلشاراللولالفرلاألأوتش -1
 .تو،وخصتو،ومشيجيهوحجود

نطعليساأوثالثمباحثعمىعمىواشتسمت،عغُبعجاإللكتخونيةنطعالسعمػماتإدارةالثانيلالفرلأوتش -2

إدارةلأوماالسبحثالثالثتشأ،ونيةاإللكتخدارةاإللالسبحثالثانيأو،كساتشاتياألساسوالسفاهيعوالسعمػمات
 .عغُبعجاألعسال

أوتش -3 الفرل دواتأالثالثل حرػل الخقابية ُبعجمخقابةلاإلثباتأدلةعمىاألجيدة عمىثالثمباحثعغ ،
ليساأوخضع الخقابية الاألجيدة تصبيق تشاإللكتخونيةخجماتفيضػء فيحيغ أو، السبحثالثاني شبيعةل

اإلأدلةووصف تشاإللكتخونيةثبات فقج الثالث السبحث اما أو، ل عمى لمحرػل الفشية اإلثباتأدلةالػسائل
 .عغُبعجباستخجامالتكشػلػجيا

ةفخوضالجراسةواستخالصالشتائجقييعصحتو،السيجانيةعخضإجخاءاتالجراسةفيالخابعاختزالفرل -4
   والتػصيات.
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مقجمة:

تصـػراتتكشػلػجيـةسـخيعة،مسـاجعـلالسؤسدـاتتػاجـوالعجيـجمـغالتحـجياتوالرـعػباتالحـالييذيجالعرـخ

،وذلـظواالترـاالتضـخورةاالسـتعانةبتكشػلػجيـاالسعمػمـاتإلـىأدػكي يةمػاكبتياوشخيقةالتكي معيـا،في

ضـلالتغيــخاتالجيشاميكيـةبالقــجرةوالتصـػرالــجائعمـغأجــلأنفــيبإداريـةفعالــةتتسيـدمـغخــاللاسـتخجامأســالي

 .مدتػياتأفزلإلىتتسكغىحهالسؤسداتمغمػاكبةالتغيخاتالبيئيةوصػال 

العجيـــجمـــغاالحجيثـــة،مســـانـــتجعشيـــدارةاإلفـــيتكشػلػجيـــاالسعمػمـــاتواالترـــاالتإحـــجػالخكـــائداليامـــةُتعـــج

التقميجيـة،حيـثدارةعبـارةعـغمـشيجحـجيثيحـلمحـلاإلوىـي،اإللكتخونيـةدارةمحاتالججيجةومشيااإلالسرص

تػجيـــوفــييامفيــػمتكامــلالبيانــاتوالسعمػمـــاتبــيغمجسػعــةاإلداراتواســتخجامتحقــقاإللكتخونيــةدارةاإلان

(9)الالزمــةلالســتجابةلمتغيــخاتالسدــتسخةياوتــػفيخالسخونــةأىــجافسياســةوإجــخاءاتأعســالالسؤسدــةنحــػتحقيــق
 ،

فـيقصـاعاخـخالقـخنالعذـخيغأوفـيالعسـلفـيالسشـدلأو،عـغُبعـجالعسلرصم مضيػرإلىتصػرالأدػاسك

ويكـػنحدبالصمـبأوجدئيأوبعيجاعغالسكتببذكلدائعاألعسالبتأديةيدّس عسلنطامفيػ،الذخكات

 لعملمر ام فيعػضاعغالتػاججكميا ةعسمةالكتخونيا االترالمابيغالسػضفوجي
(10) 

. 

عمـىاإللكتخونيـةالحكػمـةتصبيـقمـغخـاللتصبيقتكشػلػجياالسعمػماتواالتراالتبالحكػماتبعستسعو

ــبيــجفالػضــائف نطــخالمطــخوفالصارئــةو، ةتحدــيغوتدــخيعالعسميــاتواإلجــخاءاتوزيــادةجــػدةالخــجماتالعاّم

                                  
(9) https://cutt.us/hS8Q3 

يسكغالخجػعإلى:(10)
 https://cutt.us/ycaSu 

https://cutt.us/pI44y 

https://cutt.us/ycaSu
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نيقافالعسلالخسسيالجياتالحكػميةبعمىفخضشائيةالتييسخبياالعالعفيمػاجيةجائحةكػرونا،ستثالوا

.(11)لتسكيغالجياتالحكػميةمغمتابعةأعساليابفعاليةعغُبعجالعسلإصجارسياسةتفعيلو

فعاليــةالعسميــاتاإلداريــةالعسميــةاإلداريــةلســاليــامــغدوررئيدــيفــيعشاصــخكأحــجالخقابــةوالشــظفــيأىسيــة

الخقابــةبكفــاءةوفاعميــةأصــب مــغالزــخورؼأنأىــجافلكــييحقــقالسخاجــعوالسشطســة،أىــجافاألخــخػلتحقيــق

األعسـالإدارةإلـىالسختمفـة،باالضـافةاإللكتخونيـةدارةاإل،وأنـػاعنطعالسعمػماتبسفاهيعيكػنعمىإلسامكاف

سا:وىيغرلمبحثالفىحافيدتعخضن(12)،عغُبعج

  .ياتالساسو السفاليؼ و  نغؼ السعمؾماتطبيعة ل: وال السبحث 

 اإللكتخونية مذكالت السخاجعة في عل اإلدارة السبحث الثاني:

 













                                  
 2121سٌاسة العمل عن بعد للمطاع العام، الهٌئة العامة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات، ادارة حوكمة المطاع العام لطاع تمنٌة المعلومات، ( 11)
 .2111ٌة االردن،اجراءات الرلابة الحكومٌة فً ضوء تطبٌك الحكومة االلكترونٌة"جامعة البلماء التطبٌم م، تمٌٌ”خصاونه، رٌم،  (12)



  بحث الحصول على أدلة االثبات عند تنفٌذ مهام الرقابة عن بعد

11 
 

 تمهٌد

الالزمية الكـعاليائـلمـغالسعمػمـاتلتحكم فيً اسعمػماتمغأجـلالأنطسةوبشاءترسيعإلىؤسداتاتجيتالس

الػقــتالسشاســبفــيكافــةالسدــتػياتاإلداريــةبالذــكلالسالئــعوإلــىلزــسانوصــػلياصــحيحةودقيقــةتيــاإلدار
يجــابيفــيالحــجمــغاآلثــارالدــمبيةإلمخقابــةدورو،(13)ياأىــجافتخــاذالقــخاراتالخشــيجةالتــيتدــاىعفــيتحقيــقإل

ضسانفعاليةوكفاءةالعسلوإضفاءالثقةوالسرجاقيةإلىأساسابشكل،حيثإنياتيجفنطسةاألالستخجامتمظ
شطعلـٌة األساسلحلظيدتعخضىحاالسبحثبعسالسفاهيع (14)عمىالبياناتالسدتخخجةمغخاللىحهالشطع.

:وىيكالتاليالسعمػمات

 :نظمطبٌعة الال: أو 

ومـع،العشاصـخالستخابصـةمـعبعزـياالـبعستتفاعـلوتتكامـلفيسـابيشيـامجسػعـةمـغيىـ:تعرٌف الننظم. 1 
 (15).تحقيقياإلىالتييدعىالشطامىجافالبيئةالسحيصةبيامغأجلتحقيقاأل

يتزسغالشطاممجسػعةمغالعشاصخوالفعالياتواألنذـصةالستكاممـةالتـييجـبالقيـامبيـا، :مكونات النظم. 2 
 :كالتاليىي،وىجفمعيغحتىنتسكغمغتحقيق

الشطـــامليقـــػمبعسميـــةإلـــىتتسثـــلفـــيالســـػادواألرقـــامالخـــامالتـــييـــتعتحجيـــجىاوتجسيعيـــاوإدخاليـــا المننندخالت: -
 .(16)معالجتياوتذغيميامغأجلالحرػلعمىالسعمػمات

الشطـاممـغناحيـةوبـيغتسثلالجانبالفشيمغالشطاموىػالتفاعلالحؼيتعبيغعشاصخوالمعالجة: التشغٌل  -
معمػماتتقجملمسدتفيجالشيائي.إلىالسجخالتمغناحيةأخخػ،بغخضتحػيميا

السعمػمــاتالسشتجــةوالسصمػبـــةلمسدــتخجميغ،ويسكــغليــاأنتأخـــحأشــكاالمختمفــةمثــلالفـــػاتيخ،: المخرجننات -
 .(17)سػماترأو،تعميسات،خصػاتتشفيحيةتقاريخ

                                  
 2115دكتوراه ،جامعة دمحم خٌضر جامعة بسكرة، الجزائر، ةرسال“حمودي، دالل،"تمٌٌم اداء نظم المعلومات المالٌة والمحاسبٌة المعتمدة على الحاسوب  (13)

 .2114معة فلسطٌن لالبحاث والدراسات، العدد السادس، البحٌصً،عصام،مدى فعالٌة نظام الرلابة الداخلٌة فً ظل نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة، مجلة جا( 14)
 2118، رسالة ماجستٌر ، الجامعة االسالمٌة غزة ، على االنترنت  العوامل المؤثرة على توجه الشركات العتماد التطبٌمات المحاسبٌة ، جابر،  ( العمص15ً)
 .2112،نشرلللجامعة الجدٌدة دار ا، المحاسبٌة"، اإلسكندرٌةلومات المعم " نظ،دمحمو ى،هراو( الد16)
 .2112 زٌعوالتونشر لنافع ل دار، رةه، المالٌل النظم :منظومة االدارة بالمعلومات"" تح، ( مصطفى، سمٌر17)
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التحققمغأنتذغيلالشطاميتعوفقماىـػمخصـطإلىمغاإلجخاءاتوالقػاعجتيجفمجسػعةىي: الرقابة -
عشجترسيسو،وأنالشطاميحتـػؼعمـىكافـةاإلجـخاءاتالخقابيـةالتـيتزـسغصـحةالسـجخالتوعسميـةالسعالجـة

والسخخجات.

إرشـاديةألنذـصةالشطـاموتعسـلتـػفيخأداةإلىىيعسميةقياسردةفعلالسدتفيجيغوتيجف: التغذٌة العكسٌة -
 (18).الشطامأىجافإذاكانىشاكعيػبفيىجافعمىتقييعنتائجعسلالشطاموترحي األ

 (19):إلىيشقدعالشطامحدبعالقتوبالبيئةالخارجية . أنواع النظم:3

الـتحكعفييـا،بـلأووىـحهالـشطعاليسكـغتشطيسيـا،الحؼيشفرلتساماعـغبيئتـوالخارجيـةىػ: النظام المغلق . أ
 .تػماتيكياومثالىحاالشػعنطامإشارةالسخورالزػئيةأوأنالشطامىػالحؼيتحكعويعجلفيعسمياتو

ىـحهإلـىمغالبيئةالسحيصةبـوثـعيعيـجىابعـجمعالجتيـاالسجخالتيدتقبلالحؼماالشطىػ :النظام المفتوح .ب
البيئة.

مدـبقا،وبالتـاليىحهالشطعتكػنليامجخالتمغالبيئةالسحـجدةومعخفـة: المغلقة نسبٌة أوالنظم المفتوحة   . ج
 .اليكػنالشطامعخضةلالضصخاباتالتيتأتيمغخارجو

 البٌانات:طبٌعة ثانٌا: 

أرقـام،،ليـةالتـيتػفخىـاالبيئـةالسحيصـةفـيأشـكالمعيشـةومجسػعـةمـغالسعصيـاتاأليىـ: مفهوم البٌانات .1
تـــأثيخمباشـــخعمـــىالسدـــتخجميغإالبعـــجمعالجتيـــاأوقيســـةأووالتـــيلـــيذليـــامعشـــىرمـــػز،حـــخوف...الـــ ،

  وتييئتيافيشكلمعمػماتقابمةلالستخجام.

(20) مغالخرائزالػاجبتػافخىافيالبياناتمايمي:: خصائص البٌانات .2

 يكػنمرجرىحهالبياناتمػثػقفيو. -أ

 .تكػنحقيقيةتسثلواقعاألشياء -ب

 يقةوخاليةمغاألخصاء.تكػندق -ج

                                  
 .2114والتوزٌع،نشر لالثمافة ل دار ن،"عمام المعلوات المحاسبٌة نظ متصمٌلٌل و" تحاق،، عبد الرزم( لاس18)
 .2113علومات فً ادارة الموارد البشرٌة"، رسالة ماجستٌر جامعة لاصدي مرباح ورلفة، الجزائر،دور نظام الم“بولٌفة وكرٌمة ( 19)
 .2119الصٌرفً، دمحم ادارة تكنلوجٌا المعلومات، االسكندرٌة، دار الفكر الجامعً ،( 20)



  بحث الحصول على أدلة االثبات عند تنفٌذ مهام الرقابة عن بعد

13 
 

 ودونتفريلزائج.بالسعشيكاممةدونإيجازمخل -د

 لالستخجام.أنترلالبياناتفيالػقتالسشاسب -ه

 .يكػنىشاكتعارضبيغىحهالبياناتأال -و 

 (21) :تتسثلمرادرالبياناتفيمرجريغأساسيغىسا البٌانات: مصادر .3

العامميغفيمختمفجػانـبداراتالسختمفة،األقدام،الذعب،البياناتالستجسعةمغاإلىي: المصدر الداخلً -أ 
ـــجونعمـــىشـــكلتقـــاريخيوىـــامـــخالذـــخاء،وأرقـــامالسبيعـــات...ال ،أوالسؤسدـــةمثـــلالفـــػاتيخ، مالحطـــاتأوت

 ومشاقذاتمدجمة.

مشــجوبيومـغالدــػقوردودالسدــتيمكيغ،لدبــائغ،الســػرديغ،البيانــاتالتــيتـأتيمــغاىــي: المصنندر الخننارجً  -ب 
 .السبيعات،الشذخات،واالتحاداتوييخىا

 تحملوتعالجلكييسكغاالستفادةمشيا.وفترشوتبػبوفيكمتاالحالتيغفننالبياناتيشبغيأن

 المعلومات طبٌعةثالثا: 

فياتخاذالقخار.لالستخجامىيالبياناتالتيتستمعالجتيالترب مشاسبة:المعلوماتمفهؾم  .1

(22):لشطعالسعمػماتعجةخرائزنحكخمشيا :وماتخصائص المعل .2
 

 .مغأجمياتالتيوضعىجافتحقيقاأل -أ

 .تبالسعمػماتالسشاسبةمعالقجرةعمىتدويجمتخحؼالقخارا،يخجمكافةالسدتػياتاإلداريةالسختمفة -ب

 .يحتػؼعمىدرجةعاليةمغالتكاملبيغالشطعالفخعيةالسكػنةلمشطامالكمي -ج

 .امعائجامججيالمسشطسةوذلظبسداىستوفيخفسالتكالي وزيادةاألرباحيحققالشط -د

 مشاسبة.استخجامتكشػلػجيامعمػماتوأجيدةاترالمعمػمات -ه

 .أنيكػنالشطاممقبػالمغقبلالعامميغوتػليجالقشاعةبأىسيةوفػائجالشطام -و



                                  
 علٌان، ربحً،"التصاد المعلومات"الملكة االردنٌة الهاشمٌة، دار الصفاء للنشر والتوزٌع.( 21)

(22) https://cutt.us/xl6IB 
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 المعلوماتنظم  طبٌعة رابعا:

 مفهوم نظم المعلومات: .1

ةمتجاخمــةمــغالسكػنــاتالتــيتعســلعمــىتجسيــعوتذــغيلوتخــديغونذــخالسعمػمــاتوذلــظبغــخضمجسػعــىــي
كســايعــخفعمـىأنــومجسػعــةمـغاإلجــخاءاتالتــيتتزــسغمدـانجةعسميــةصــشعالقـخاروالخقابــةداخــلالسشطسـة.

(23).عسميةتجسيعوتذغيلوتخديغوتػزيعونذخواستخجاعالسعمػماتومغثعبثيالسغيحتاجيا

 وظائف نظم المعلومات: .2

يا،عمىالخيعمغذلظىشاكوضائفتتكيي نطامالسعمػماتالخاصبيابشاءعمىاحتياجاجياتيجبعمىال
 (24):وىيكالتالي،مذتخكةبيغنطعالسعمػماتالسختمفة

 : المساعدة على اتخاذ القرار .3

اذالقـخاراتالسشاسـبةفـيمسارسـةاألنذـصةالخئيدـةلسداعجتيعفياتخجسيعأعساليابالسعمػماتعغدارةتدوداإل
إدارةويذسلذلظالترشيعواإلنتاج،التدػيقوالسبيعات،السحاسبةوالسالية،البحثوالتصػيخ،األعساللسشطسات

 السػاردالبذخيةوالخواتب.

وبالتـاليمتابعـةتفاصـيلجيـاتال تداعجفيتحجيجالسدؤوليةوأدواراألفخادواألقدامداخـل: الرقابة والمتابعة .4
 .جيةاألنذصةداخلال

وتخ يسعجدالسذاكل،إذأنومغييختداعجفيالتشديقواالندجامبيغالشطعالفخعية :واالتصالالتنسٌق  .5
عـجدىاوحجسيـاكمسـاأمكـغذلـظوسـجالثغـخاتفـيخصـط السسكـغالـتخمزمـغكـلالسذـاكلبـلفـيتخ ـيس

 .سيخالعسلالحالية

 واالستفادةمشيعفيزيادةاإلنتاج. تداعجفيالديصخةعمىالسػاردالستاحة: ى الموارد المتاحةالسٌطرة عل .6

(25)ا إلكترونٌالبٌانات ظل تشغٌل منهجٌة المراجعة  -خامسا 

الفشــيالــحؼسيفرــ عشــةفــيالتقخيــخ،أالانخأيــةدعســالاإلثبــاتأدلــةقــجرمــغأكبــخجســعيجــبعمــىالسخاجــع
التيدلةخوفمعيشةلحرخعجدىحهاألقجتزصخضأويا،عالتييجسدلةتقزيزيادةعجداألىشاكعػاملقج

                                  
(23) https://cutt.us/7Sawb 

 سابك عالعمصى، جابر، مرج (24)
 2113تكنولوجٌا المعلومات فً ضبط جودة التدلٌك ومعولات استخدامها من وجهة نظر مدلمً الحسابات فً دولة الكوٌت، جامعة الشرق االوسط، ةالمطٌري، فٌصل، أهمٌ( 25)
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إلدخــالالتذــغيلاإللكتخونــيأنطســةخاجــعمعخفــةوالتاكــجمــغصــحةالسعمــىوعمــىذلــظيجــب،(26)يعتســجعمييــا
ىـعىـحهأ،ولعـلػقـةػثماإلثبـاتأدلـةالحرـػلعمـىليسكشـوالسعمػمـاتوشخقعالجيـاوالسخخجـاتمـغلبياناتا

العػاملالتييجباتخاذىامايمي:
 :اندـــيابمتابعـــةأوويتسثـــلذلـــظفـــيتـــجقيقالـــجوراتالسدـــتشجية،ومخاقبـــة التدددج ال الددددا ل عمدددى السدددج الت

ــشطعالبيانــاتمــغخــاللالسدــتشجات،واســتيفائيالكافــةالذــخواالذــكميةوالسػضــػعيةالستعــارف عمييــا،وشبقــالم
.اخميةودليلاإلجخاءاتوالمػائ الج

  عمىمايمي:خاجعيخكدالس:حاسؾبال إلىالتج ال عمى البيانات الجا مة

.لسدتشجاتمغخاللمخاجعواحاسػبالسػفيتعحدابيابسعخفةتيالتأكجمغصحةالبياناتال -أ

ىــحايتصمــبدراســةوالتأكــجمــغصــحةالسعمػمــاتوالتعميســاتالسصمــػباتباعيــاعشــجالقيــامبتذــغيلالبيانــات، -ب
سالمتيا.إلىواالشسئشانحاسػبالبخامج

بعـجحاسـػبالالسخـدنفـيالبخنـامجإلـىالبيانـاتالجاخمـةقـجأضـيفتواإلضافاتفيالتأكجمغأنالتعجيالت -ج
.مػافقةالجياتالسخػلةبحلظ

   عشــجماتــجخل السدددتخجمة فددي تذددبال البيانددات وتحماددل وعددخ  السعمؾمددات: حاسددؾبالالتددج ال عمددى  ددخام
فأنــويرــعبالتعــجيلفييــاإالبشــاءعمــيبخنــامجججيــج،واليكــػنىشــاكفخصــةســانحةحاســػبالإلــىالبيانــات
حاسػبالوالسعمػماتالسخدنةداخلالتأكجمغأنالبياناتخاجعحجوثأخصاء،ويسكغلمسأوالغرأولمتالعب

وجــػدو،حاســػبالأداءســالمة،ورــسيعالبخنــامجصــحةتعمــىخاجــعمصابقــةلألصــلوفــيىــحهالحالــةيخكــدالس
عــغشخيــقحاســػبالاختبــاربــخامجخاجــعويسكــغلمس،تصــحةالتعــجيال،ووســائلالــتحكعالــحاتيداخــلالبخنــامج

بــيغمخخجــاتوتذــغمييامــخةأخــخػباســتخجاماألســاليباليجويــة،ويقــارنحاســػبالإلــىتجخيبيــةتنــابياإدخــال
الحالتيغ.

 مايمي:عمى:يتخكددورالسخاجعسخخجات مؽ السعمؾمات وطخيقة عخضها وتفداخهاالتج ال عمى ال

الفعمية.السخخجاتعمىمصابقةالسعمػماتالػاجبأنتكػنمغناحيةالترسيعوالػاقعية -أ

 .الحاسبالتأكجمغالتقاريختصابقالسعمػماتالػاردةمغمخخجات -ب

                                  
(26) https://cutt.us/xZ4IO 
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تصػراتكبيخةنتيجةلمثػرةالسعمػماتيةالتيبجأتفيالعقجاألخيـخمــغالقـخنالعذـخيغ،والتـيمـغدارةشيجتاإل

والبخمجيـاتوالتقشيــاتالخقسيـة،ثــعالحاسـػبإلــىخالليـانسـتوســائلالتكشػلػجيـاوازدىـختمــغالـتمكذواليـاتف

،وبـــحلظاإللكتخونيـةاألنذـصةإلـىواإلداريـةتـجريجيا مــغاألنذـصةالتقميجيـةالسعمػمـاتوتحػلـتاألنذـصةالذـبكية

كثســخةمــغثســارالتصــػرفــيمختمــفوســائلالتقشيــةوالتجــارباإليجابيـــةمـــعمتغيـــخاتاإللكتخونيــةدارةضيـــختاإل

التحتيـةالخئيدـةفـيجسيـعتكشػلػجياالسعمػماتوتصبيقاتيا،واعتسادىاكنحـجػالبشـىإدارةالعرخواالستفادةمغ

معتػجوالعالعبذكلسخيعنحػالعالعالخقسيأومتجاإللكتخونيةدارةولقجأصب مفيػماإلدارةأعسالاإل (27).ال 
 

 )الوةقية( لتقلياديةا اداة اإل -الأو

طـيعوالتػضيـ ضائفيـامـغالتخصـيطوالتشوو(ة)الػرقيـةالتقميجيـأعساليـاوانذـصتياانجـازعشـجدارةاإلمفيػميعتسج

ســاسالجيــجالبذــخؼبذــكلأساســي،مســايجعــلمــغالخــجماتالتــيتقــجميابصيئــةبــاىعأوالتػجيــووالخقابــةعمــى

تفذيضاىخةالخوتيغالتيتدببتفـيضيـػرالفدـاداإلدارؼوالسـاليإلىالتكمفةويدتغخقوقتاشػيال،باإلضافة

التـيتدـتخجمالتكشػلػجيـاجيـاتالفـيإدارتيـامقارنـةمـعتمـظالتيُتدتخجماألساليبالتقميجيةجياتعالطفيمع

(28).اإللكتخونيةدارةوالبخمجياتالحجيثةفيعسميا،وىػمايدسىاإل

 

  

                                  
 .2111شلبً، جمانة، والع االدارة االلكترونٌة فً الجامعة االسالمٌة وأثرها على التطوٌر التنظٌمً، الجامعة االسالمٌة غزة،( 27)

(28) https://cutt.us/ikwoG 
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 اإللكتةونية اداة اإل - ثانٌا

مفيــػمدمــجإلــى،جيــةالمــاىــػأبعــجمــغمفيــػمميكشــةأقدــامالعســلداخــلإلــىاإللكتخونيــةدارةتــحىبفكــخةاإل

انـــاتوالسعمػمـــاتبـــيغاإلداراتالسختمفـــةوالستعـــجدةواســـتخجامتمـــظالبيانـــاتوالسعمػمـــاتفـــيتػجيـــوسياســـةالبي

أوياوتػفيخالسخونةالالزمةلالستجابةلمستغيخاتالستتاليةسػاءالجاخميةأىجافنحػتحقيقجيةالوإجخاءاتعسل

لكشيـاوالتحفيـد،مغالتخصيطوالتشفيحوالستابعةوالتقييعةدارجسيعمكػناتاإلاإللكتخونيةدارةالخارجية.تذسلاإل

اإللكتخونيــةدارة.تعتســجاإلىــجافتتسيــدبقــجرتياعمــىخمــقالسعخفــةبذــكلمدــتسخوتػضيفيــامــغأجــلتحقيــقاأل

.األعسالأداءبسايحققتكاملالخؤيةوبالتاليجيةالالبشيةالتحتيةلمسعمػماتداخلتصػيخعمى

الذـــفافيةفـــيإلـــىبـــالورقوالػصـــػلدارةتدـــعىإلييـــاالذـــخكاتعمـــىمختمـــفأنذـــصتياإلإللكتخونيـــةادارةفـــاإل

التعاملورفعكفاءةتقجيعالخجماتوالتقميلمغالبيخوقخاشيةبسفيػمياالتقميجؼ،وتػسيعفخصالعسلواالستخجام

بجال اإللكتخونيةالجعػاتإلحاللالتعامالتوعمىالخيعمغكل،األمثللمسػاردالستاحةلتػفيخالخجماتالسسيدة

يةوتجييـــدبػابـــةاألساســـاتالعامـــةبالجولـــةوالجيـــػدالسبحولـــةلتصـــػيخالبشـــىجيـــالمـــغالتعـــامالتالتقميجيـــةفـــي

والءإالتشفيـــحىـــحهالجيـــػدفـــيبعـــسالجيـــاتالحكػميـــةبصـــي،اإللكتخونيـــةالحكػمـــةأواإللكتخونيـــةالخـــجمات

يىــحاالسجــالالحيــػؼمــغبشــاءالسجتســعالخقســي،بــالخيعمــغوجــػدبعــسالــجوائخالحكػميــةيػاكــبالتصــػراتفــ

مـــا،وتسكشـــتمـــغإتســـامبعـــسإلـــىتقميرـــياأوالػرقيـــةاألعســـالالتـــيقصعـــتأشـــػاشا فـــيالـــتخمزمـــغ حـــجا

 معامالتالجسيػرإلكتخونيا.
(29)

  

                                  
 يسكغالخجػعإلى:(29)

 شلبً، جمانة، مرجع سابك
 (. www.parcegypt.org/arabic/link.php?cat_id=28&Id=268الماهرة، ) رضوان، رافت، االدارة االلكترونٌة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ المرار 

http://www.parcegypt.org/arabic/link.php?cat_id=28&Id=268
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 اإللكترونٌة دارةأهمٌة اإل - ثالثا

،وتػفخمعمػماتاإلداراتوالجياتعمىتدييلتقجيعالسعمػماتبذكلكبيخلمسػاششيغخونيةاإللكتدارةتعسلاإل

وســيحجثثــػرةفــيالػضــائفالحكػميــةويزــسغالذــفافيةفــي،مســايدــاعجفــياتخــاذالقــخار،السختمفــةلمجسيــػر

وأعساليـاعـغالجيـةعفيويقصعمدارالػسصاءوالخشػة،والتيمغخالليايسكغمخاقبةكلدائخةوقصااألعسال

والدــعينحــػجيــاتووضــػحالخؤيــةالسدــتقبميةلم،وكــحلظالعســلعمــىتقــجيعخــجماتأفزــلوأعمــىجــػدة،كثــب

 (30)تشفيحىا.

 (31) اإللكترونٌة دارةاإل أهداف - رابعا

 .تػضي تكشػلػجياالسعمػماتمغأجلدععوبشاءثقافةمؤسديةإيجابية -1

 .العامميغمعزيادةالتخابط،وكػحجةمخكديةجيةسختمفةلومتابعةاإلداراتالإدارة -2

 .فيمخاقبتياأكبخفينقااالعسلالخاصةبيامعإعصاءدععىاتخكيدوتقميزمعػقاتاتخاذالقخار -3

 وسيلالحرػلعمييا.مغمرادرىااألصميةبرػرةمػحجةوربصياياتجسيعوتػفيخالبيانات -4

 .جيةالىجافخيغوالسذخفيغوالسػاردالكتخونيابالحجودتحقيقاأللمسجيعغُبعجامكانيةالسخاقبة -5

 .عشجتقجيعالخجماتوالذفافيةتحقيقالعجالة -6

  

                                  
(30) https://cutt.us/b4WIB  
(31) https://cutt.us/dVdjs 

https://cutt.us/b4WIB
https://cutt.us/b4WIB
https://cutt.us/dVdjs
https://cutt.us/dVdjs
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 (32) اإللكترونٌة دارةأنماط اإل - خامسا

 :مايميأمثمتيامغو،شبيعةالعسل أنساشامختمفةتتفقمعاإللكتخونيةدارةتأخحاإل

 :اإللكترونٌة الحكومةـ  1

األعســـالإدارةىـــياإللكتخونيـــةدارة،وتعشـــيمشطػمـــةاإلاإللكتخونيـــةدارةأحـــجأنـــػاعاإلاإللكتخونيـــةالحكػمـــةتعـــج

اإللكتخونيــــةالسؤسدــــاتالخاصـــة،بيشســــاتعشـــيالحكػمــــةأوالسشطســـاتأوإلكتخونيـــا عمــــىمدـــتػػالسذــــخوعات

السػاششيغبيجفتػفيخالسشفعةالعامةإلىنيةاإللكتخوالػضائفوالخجماتالحكػميةالتييجخؼتشفيحىابالػسائل

الخوتيشيةوالسخكدية،بذفافيةعالية.ويسكغاألعسالاجتساعيةواقتراديةوسياسية،والتخمزمغأىجافلتحقيق

أوأنيتسثـلذلــظفــياســتكسالالخــجماتالحكػميــةبــيغالجيـاتالسختمفــة،مثــلالعالقــةالستذــابكةبــيغالحكػمــة

خاصيةالتبادلااللكتخونيلمػثائقوالسدتشجات،واستخجامشخقإلىالسػضفواألفخاد،باإلضافةأومعالذخكات

(33).،واإلفراحوالشذخاإللكتخونيلمبياناتالساليةوييخالساليةاإللكتخونيةالجفع

 :اإللكترونٌةالتجارة  ـ2

وٌمكن تحمٌك اليدفع ،قتراديةبرػرةسخيعةوالخجماتعبخشبكةاإلنتخنتلتحقيقتشسيةا ىيتبادلالسعمػمات

 .اإللكترونٌة دارةل تطبٌك لإلأو اإللكترونٌةوتعد التجارة  المصرفٌة،عن طرٌك البطالات 

 :اإللكترونًالنشر و اإللكترونً التعلٌم ـ3

مسيــةعبــخواالختبــاراتالتحخيخيــةومشاقذــةالخســائلالعفــيالتعمــيعاإللكتخونــييسكــغإجــخاءالسحاضــخاتالجراســية

،إلنتخنـتا شبكةاإلنتخنت،كسايسكغاالستفادةمغالجروسالسجانيةالسشذػرةعمىشبكة عبخأوالذبكةالسحمية

عمىآخخواالشالعيسكغمتابعةاألخبارالعاجمةوالشذخاتاالقتراديةواالجتساعيةالشذخاإللكتخونيمغخالل

                                  
(32) https://cutt.us/OxLX1 

 2111( ،9)-24، مجلد نابلس– لألبحاث) العلوم اإلنسانٌة( جلة جامعة النجاح، مالحكومة االلكترونٌة ضوء تطبٌكالرلابة الحكومٌة فً الخصاونة، رٌــم، تمٌٌم إجراءات (33)    



  بحث الحصول على أدلة االثبات عند تنفٌذ مهام الرقابة عن بعد

21 
 

ـــىالسعمػمـــةمـــغمرـــادرىاالسؤلفـــات،واالســـتفادةمـــغمحخكـــاتالبحـــثالستش ـــقســـخعةالحرـــػلعم ػعـــةوتحقي

األصمية.

 : اإللكترونٌةنظم المعلومات استخدام  لظالمراجعة فً مساهمات  –سادسا 

مغخاللبديػلةالتييخيجىاوالخجماتتفريميعغالسشتجـاتبذكلوالػثائقسعمػماتالإيجادخاجعيسكغلمس -1

(34). شباعتياأوالشطام
 

أنطسـةباسـتخجامجيـةلسـػضفيغمعخفـةمـايجـخؼفـيالاىيرقابةآنيةمدتسخةحيثيدـتصيعلكتخونيةاإلالخقابة -2

مسـايعصـيإمكانيـةتقمـيزالفجـػةالدمشيـةبـيغعمسيـةالكذـفعـغاالنحـخافوترـحيحو،السعمػمات،وشبكات

بخالفالخقابةالتقميجيةالتيتعسلعمىترحي األخصاءالحقا.

مــغخــاللتــجفقالسعمػمــاتوالتذــبيظبــيغالســجيخيغ،بــجالمــغالخقابــةالجوريــةالستجــجدةلسدــتسخةتحقيــقالخقابــةا -3

زيــــادةتحقيــــقالثقــــةإلــــىســــايــــؤدؼمفــــالجسيعيعســــلفــــيالػقــــتنفدــــو،والسدــــتيمكيغوالعــــامميغ،والســــػرديغ،

(35).تقميجيةامغالخقابةالأكثخاقتخاباإللكتخونيةأنالخقابةويجلعمىااللكتخوني،والػالء،اإللكتخونية
 

اختفاءبعسمذكالتالخقابـةالجاخميـةوالتـيكانـتإلىأدػوجػدالحاسبواستخجاماتوفيعسمياتالبيانات -4

حيــثأصــب مــغالسدايــاالتــيتقــجمياىــحهالحػاســيبىــػتحقيــقالجقــةاليجويــة،نطســةاألذاتأىسيــةكبيــخةفــي

الــجافع،وىــػمــايعشــيتشفيــحتعميســاتالبخنــامجوفــيجسيــعاألحــػاليكــػنالبذــخية،االســتقخار،خصــاءمقارنــةباال

أؼمرــمحةشخرــيةعمـــىاآللــيمحاســـبولــيذلاالخــتالس،أوالجيــازأصــعولــيذلــوأؼإحدـــاسلمدــخقة

(36)عكذالسػضف.
 

                                  
(34) https://cutt.us/t8iw4 

 2121دارة االلكترونٌة فً جامعة الجبل الرربً، رسالة ماجستٌر،جامعة موالنا مالن ابراهٌم االسالمٌة الحكومٌة بماالن،، سالم، احمد، معولات تطبٌك اال (35)

 2111ٌنة ،منتوري لسنط ة، دور االدارة االلكترونٌة فً ترشٌد الخدمة العمومٌة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والجزائر، رسالة ماجستٌر، جامعر، عشومعبد الكرٌ(36)
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لبذـكلمغخاللنطـاممذـتخكيعسـجيةلتبادلالسعمػماتبيغداخلوخارجالشخيقةاإللكتخونييعجالتػاصل -5

رئيديمـغخـاللالخمـػز،حيـثيدـتخجماألفـخادلمتػاصـلمـعاآلخـخيغ،مـغخـاللالخسـائلالسكتػبـة،االترـال

(37).محادثاتالفيجيػ،وييخىامغالػسائلالستاحةالتيساىستفيإجخاءاالترال،اإلنتخنتعبخ
 

(38):اإللكتخونية دارةتحجيات تظبال اإل –سابعا 
 

 .مجالتكشػلػجياالسعمػماتواالتراالتفييةألساساضعفالبشيةالتحتية -1

 .مغناحيةأمغالسعمػماتجياتعجمجاىديةال -2

 .تفاقعالفجػةالخقسية -3

 .الستغيخةباستسخاراإللكتخونيةمعالجةبعساألمػرالستعمقةبسدتججاتالبيئةفيقرػرالتذخيعاتالقانػنية -4

 .تراالتبتكشػلػجياالسعمػماتواالالثقافيالػعيضعف -5

 .العامميغثقافةالتغييخبعسمةأومق -6

 .اإللكتخونيدارةمجالاإلفيالعامميغالالزمةلتأىيلالسخرراتالساليةعجمتػافخ -7

  (39): اإللكتخونية دارةاإلالسخاجعة في عل  مذاكل –ثامشا 

دفــيمجــالالسحاســبةعــجاجــعدرجــةكافيــةمــغاالخاستتــػفخلــجػالتتصمــبالسسارســةالسيشيــةفــيالسخاجعــةبــأن

التــياإللكتخونيـةمالسعمػمــاتاشطـكحجيثـةػتأخــخسجـاالباىتسامــوإلـىباإلضـافة،تالسختبصـةبالسيشــةوالسجـاال

(40):كالتاليأىسيانحكخذلظ،لتصبيقتتصمبمياراتخاصةبيا،إالىشاكالعجيجمغالقرػر

                                  
(37) https://www.printfriendly.com/p/g/Um4vye 

(38) https://cutt.us/PtvPm 
لدالمج،جامعة الوادي الجزائر،  مجلة العلوم االلتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التجارٌةعٌدة، انور ، دٌنوري، سالمً ،" تحدٌات ومتطلبات مهنة مراجع الحسابات فً بٌئة التجارة االلكترونٌة،  (39)
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السشــاىجاعتســاد،وعــجماإللكتخونيــةعمػمــاتبالتأىيــلالعمســيلسخاجــعنطــعالسعــجموجــػدلجــانمتخررــة .1

بسايسكشيعمغمدايخةالحياةياتجريبالصالبعميكحلظ،وذاكلالعسميةتصػيخىاباستسخاروربصيابالسلالجراسية

 .العسمية

عسـالأجـػدةعمـىؤثخيـبسـاالالزمةالكتدـابالخبـخةالفتخةشػلالتأىيلالعسميوويةالتجريبالجوراتقرػر .2

 خاجعةالسيجانية.الس

مسـايديـجمـغضـعفنطـعالخقابـة،لعسميـاتوىسيـةياعغشخيقتعجيلقػاعجالبياناتوتحخيفدارةتالعباإل .3

(41).ديجصعػبةالخقابةعميياومخاجعتيامسايتعقجنطعالتذغيلاإللكتخونيوالجاخمية،
 

الدجالتمسايتدببفـيعـجمقـجرةبعسإختفاءوتتسثلفيستعمقةبشطامالسعمػماتاإللكتخونيالسذاكلال .4

سخــاشخالػإمكانيــةاإلعتســادعمييــا،كالسخاجــععمــىتقــجيعمعمػمــاتدقيقــةعــغنطــعالخقابــةالجاخميــةلتحجيــجمــج

أثــخشطــام،لتقــػمبتشفيــحميــامييــخمذــخوعودونتــخكأؼالفيخوســاتحيــثتشذــطأثشــاءتذــغيلالتتعمــقبالتــي

ىمعمػماتصحيحةعغنطامالسعمػماتاإللكتخونيوتقييعنطامالخقابةالجاخميةإلكتخونييفيجفيالحرػلعم

(42).بوالخاص
 

صـعػباتأوحالـةوجـػدآراءميشيـةمتعارضـةمسخاجـعفـيلالكتخونيـةيوداستخشـاعجموجػدمعـاييخمخاجعـة .5

داعجفيتػجييوالسخاجعورفعمغتالتيوالخقابةالجاخميةاإللكتخونيةمخاجعتونطعالسعمػماتتشفيحأعسالثشاءأ

(43).اإللكتخونيةدارةلتصبيقبيئةاإلضجػدةالسخاجعةفي
 

                                                                                                   
 .2115ماجستٌر، جامعة الجبل الرربً، ة، تمٌٌم مدى كفاءة وفاعلٌة فترة الخبرة التً ٌمضٌها المراجع لبل االذن له بمزاولة المهنة، رسالمالكدي، عبد الحكٌ ( 40)

(41) https://cutt.us/ydHnm 
(42) https://cutt.us/d2DsA 

 ، مرجع سابكمالكدي، عبد الحكٌ ( 43)
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صبيعةالسعالجةبستعمقةلومشياا،الفشيرأيةإلبجاءاإلثباتأدلةجسعجشعالسخاجععسلػاجوالتيتسذاكلال .6

عـجمو،لفتـخةزمشيـةقرـيخةإللكتخونيـةادلـةحـتفعباألتنطسـةاألبعـسنأكسـا،داخلنطامالسعمػماتاإللكتخونـي

ارتفـــاعتكمفـــةاســـتخجامؤثختـــكســـا،ػرقيـــةفـــيبعـــسمخاحـــلالشطـــاماإللكتخونـــيوالاإللكتخونيـــةسدـــتشجاتالتـــػافخ

أدلـةإلـىلػصـػلامـغيسكشـولالتأىيـلالعمسـيوالعسمـيلمسخاجـععجمأو،فيالسخاجعةاإللكتخونيةالخقابةأساليب

(44).بديػلةاإلثبات
 

  :عؽ ُبعج عسلطبيعة ال – تاسعا

تصبيــقتقشيــاتالسعمػمــاتإلــىســارعتالعجيــجمــغالذــخكاتالتجاريــةفــياالنتقــالمــغالعســلاإلدارؼالتقميــجؼ
لـخبطالػحـجاتالتشطيسيـةمـعبعزـيالتدـييلاآللـيواالتراالتفيالبشاءالتشطيسيواستخجامشبكاتالحاسب

وقـــجســـاعجوتقـــجيعالخـــجمات،األعســـالتالتخـــاذالقـــخاراتالسشاســـبةوانجـــازالحرـــػلعمـــىالبيانـــاتوالسعمػمـــا
عبخشـبكةاالنتخنـتفـيمجـاالتالعسـلالججيـجة،عغُبعجالعسلاخخالقخنالعذخيغعمىانتذارأوالتصػرفي

ىالفكــخةعمــتوأصــب العــالعكقخيــةصــغيخةيدــيلالتجــػلفييــافــييزــػنثــػانمعــجودة،ففــيالبجايــةاقترــخ
األعســالنطـخالتػقـفو(45).فـيجسيـعاألمــاكغالعســلعمـىالتكشػلػجيـاتصــػرسـاعجىاالعسـلمـغالسشــدل،وبعـج

ىــػأحــجخيــاراتالعســلالبجيمــةوعـغُبعـجدارةمشطػمـةاإلتفعيلفيثخجائحةكػروناكانليااألياتالتيفخض
لـحلظيدـتعخضىـحاالسبحـثبعـس.(46)العســل.اعــغمقــخوإنجازىــابعيــج األعسالالتـيتزسـغاسـتسخارتأديـة

وىيكالتالي:عغُبعجمعسللالسفاهيعالخئيدية






                                  

(44) https://cutt.us/D3fYv 
 .2113، 2، عدد 29للعلوم االلتصادٌة والمانونٌة، جامعة دمشك، م،  النفسٌة لممارسة العمل عن بعد"، مجلة جامعة دمشك االتجاهات“والعمري الٌافً  (45)

(46) https://cutt.us/uoxoB 
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 عؽ ُبعجالعسل مفهؾم  -أ 
نـــةاألخيــخةبذــكلســخيع،وضيــػرىــحاالسفيــػممــختبطبتقشيـــةويعتبــخمــغالسفــاهيعالحجيثــةالتــيضيــختفــياأل

ىـحاالعـالعمـغأدواتججيـجة،حيــثأنـوانبثـقمـغمفيـػمالتجــارةومـااســتحجثو،السعمػمـاتواالترـاالتالحجيثـة

.(47)يةلواألساس،وىيالمبشةاإللكتخونية

وكــانيقترــخفقــطعمــى،اإللكتخونيــةالػاجبــاتالسشدليــةعــغُبعــجالعســليصمــقعمــىمفيــػمأنــووالجــجيخبالــحكخ

بخبــاتالبيــػتالمــػاتياليدــتصعغُبعــجعــغالعســلارتــبطمفيــػم1985عــامنطــامعقــجعســلبــجوامكامــل،وفــي

بذـكلكبيـخفــيعـغُبعـجالعسـلويشتذـخ(48)الـحىابلمعسـل،لـحلظكـانيصمـقعميـومرـصم العدلـةاالقترـادية

 بأربعأبعاد:عغُبعجالعسليختبطمفيػموالجولالستصػرةوالستقجمةفيمجالاالتراالتواالنتخنت،

 يأؼمكانخارجالعسلالتشطيسيالسخكدؼ.مػقعالعسلوالحؼيسكغأنيكػنف 

 السعمػماتواالتراالت.تقشيةاستخجام 

 وتشػعالعالقاتبيغصاحبالعسلوالسػضفعغُبعجالجععالتقشيلمعسل. 

 (49).تػزيعالػقتوىػمقجارالػقتالحؼسيقزيوبجالمغالػقتفيالعسلالتشطيسي 

العسـلالسشجـدفـيمػقـعإلـىالسشدلوييخىـامـغالسرـصمحاتلرشـارةوالعسلمغعغُبعجالعسلوتتعجمخادفات

وإنجــازهحدــباألعسـالأداءخـارجبيئــةالعســلالتقميجيـة،وىــػأحــجخيـاراتالعســلالبجيمــةالتـيتزــسغاســتسخارية

لدائـع،ويتعتأديتوبعيجاعغمقخالعسلبذكدارةلمسػضفواإلداءومؤشخاتاألىجافخصةالعسل،بسايحققاأل

أؼ،عشجالصمبوفقالسػاعيـجالعسـلالخسـسية،ويكـػناالترـالبـيغالسػضـفوجيـةعسمـوإلكتخوني ـاأوجدئيأو
                                  

 والعسخؼ،مخجعسابقاليافي(47)
(48) Jackson& Wielen, (2004) "Teleworking: international perspectives ", university of Brighton, London& New York. 
(49) Garret. R.K & Danziger.J.N (2007) which telework? Defining and testing taxonomy of technology, mediated work at a distance. Social 

Science computer review 25.  
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عـغُبعـجالػصـػلأوبـخامجاالترـالالسخئـي،أومثلالبخيجاإللكتخونـي،اإللكتخونيةمغخاللاستخجامالػسائل

(50).الخاصبالسػضف،وييخهاآلليالحاسبإلى

عؽ ُبعجالعسل  ترشيف -ب
وقــجصــشف،جيــاتوذلــظلتدــييلالعسميــاتاالداريــةفــيال،عــغالسكتــبا يــجمــغالػضــائفبعيــجيسكـغإنجــازالعج

أنػاعيا:عجةأنػاعوفيسايميأىعإلىعغُبعجالعسل

 (51):عمى أساس مكان العسل -1

ولكــغلــيذشــخشابذــكلالســػضفيغالــحيغيعسمــػنفــيالسشــدلبذــكلمشــتطع،إلــى:يذــيخالعسددل مددؽ السشدددل  -

،ويسكـغإشـالقعـغُبعـجمػضـفمخكـدؼيػمي.واليسكغاعتبارمغيػضـفنفدـومـغالسشـدلواليـختبطبسكتـب

البخيــجأواســتخجاماليــاتفبيدــتخجموســائلاالترــاالتبالسكتــبالخئيدــيالــحؼعمــىعــغُبعــجمدــسىمػضــف

 .حاسػبشخريمختبطبخادممخكدؼأوااللكتخوني

مــغســكغةفــيمشصقــةقخيبــ:يعســلالسػضفــػنخــارجالسشــدل،وفــيمكــانعســلتقميــجؼولكــغلتدداب السكتددا ا  -

تػاجـوالسـػضفيغتشقـل،مسـايقمـلمـغالسذـاكلالتـيمـغالسسكـغأنالالسػضفيغ.وىحاالشػعيداعجعمـىتخ يـ 

 .عسالءوال

الفشــجقولكـغفــيىــحاالشــػعيعــجأويقــػمالسػضـفبنتســامعسمــوفــيالسشـدل،الدــيارة،الصيــارة،:العسددل الستشقددل  -

ــاقميــلجــجافــيمخاقبــةعســلالسػضــف،ويــتعمحاســبدارةدوراإل ــتعفــيعمــىمــايــتعإنجــازهولــيذتوالعمي كســاي

 .الػضائفالتقميجية


                                  

 .2121األول  راالحصائً لدول مجلس التعاون لدول الخلٌ، العربٌة، االصدا زعن بعد، المركدلٌل العمل ( 50)
(51) Pe'rez, M. P., et al. (2002). "Benefits and barriers of telework." Technovation. 
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 عمى أساس نؾع العقج السبخم: -2

رــالالــجائعبــيغاالت:وىــػتسكــغالســػضفيغمــغالعســلبــجوامكامــلبعيــجاعــغمكــانالعســل،ويــتعدوام كامددل  -

السكتبوالسػضفوذلظمغخاللربطالسـػضفيغبخـادممخكـدؼمـعالسكتـبالخئيدـيوالـحؼيدـسىمخكـدالعسـل

.(52)الحكي

 .محجدوفقججولرتبيو:يقزيالسػضفجدءامغالػقتبرػرةدوام جدئي  -

العسـلأوضـخوفشبيـةنتيجـةلـظالعسـلالبـجيلذ:ىػالعسلبرػرةييخمشتطسة،وتذسلالعسل وفل الظما  -

.(53)الصارئةويمعبدوراىامافياألحػال،فيمذاريعخاصةمؤقتة
 

عؽ ُبعجمعسل ة لدمبيالجؾانا اإليجا ية وال -ج
إلـىنةاألخيخةوتدايجأعجادالباحثيغعغفخصعسلفيالعالعأجسـع،بـادرالكثيـخونومعتصػرالتقشياتفياأل

،وتتصمـبمـشيعالقيـامبسيـامباسـتخجامبعـسعسـلضفيغالتػاجـجفـيمقـخالاستحجاثقصاعاتالتحِتععمىالسـػ

عــغُبعــجالعســلاتالتكشػلػجيــةوإيرــاليالــخئيذالعســلعبــخالذــبكةالعشكبػتيــة،وقــجحققــتىــحهالصخيقــةاآلليــ

ــــافع،كســــاأّنيــــاوكغيخىــــامــــغ ــــخمــــغالسش ــــالكثي ــــباآللي ــــييتصم ــــتتحــــػؼبعــــسالدــــمبياتالت ــــةالزال اتالحجيث

:فيسايميسمبياتوايجابياتالعسلعغُبعج،و(54)تصػيخىا

 :عؽ ُبعجالعسل سمبيات  -1

إحداسالفخدبعجماالنزباا،فأحيانـاقـجيـخػالفـخدبأنـوالحاجـةلمعسـلفـيسـاعةمعيشـة،وبالتـاليسـػف -

نتاجية.تيفيالعسلسػفيقملاالمتأخخافيإنجازهألعسالو،فعجمالحفاظعمىاالنزبااالحايكػن

                                  
(52) Ahmadi& other, (2013). "Evaluation of factors in service quality in teleworking organization" Noor university Iran. 
(53)James, Kay, (2003) "Telework: A management priority a guide for managers, supervisors, & telework coordinators " United States office of 

personal manager, Washington.p12 
(54) https://cutt.us/yW8db 
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قمةتعديداالنتاجية،وىػمايحجثنتيجةضعفالخوحالتشافديةبيغالسػضفيغفيالعسل. -

.لالستفادةمغخبخاتيعزمالءالعسلأولعجموجػدالسذخفيغالتعمعالحاتياالعتسادعمى -

.اتستخاتيجياالواألعسالالتغيخاتفيالدمصةوشبيعةكجيةفيالالحجيثةعجممعخفةالتصػرات -

 .غيابالتشافذبيغالسػضفيغإلىيؤدؼعجموجػدحػافدوتخقيات -

.الػضيفياالنزبااالسحافطةعمىتوعجمقجرسايجعلمالسشدليةاألعساليشخخاالفخدبقج -

 .عغُبعجالعسلإدارةعشجوالػحجةباالنعدالسػضفقجيذعخال -

راءسـجاليرـعبعمـى،وتكػنشـبونـادرةتكادػضفنبيغالسأوالتعأواالستعانةاالعتسادعمىفخقالعسلو -

 .داءاأللتصػيخرشاداإلأوتصػيخالعسميةوسياراتوالداءاألمخاقبة

 (55).التيكيخأوالدخيةكاالختخاقسعمػماتالواتحدابالدائعييجدخصخأمغالسعمػماتوجػد -

 :عؽ ُبعجالعسل ايجا يات  -2

ذلظمغالسدتمدماتالخاصة،ومايخافقاتيجاراإلالعسلجخاءيػفخالتكالي الساليةالتييتكبجىاصاحب -

يحفعلمعامميغأمػاليعالتييشفقػنياعمىراقوأجيدةالصباعةوييخىا،كساوبالسخافقالعامةوالريانةواأل

 .السػاصالتوحزاناتاألشفالوتكالي الغحاءوييخىامغالتكالي األخخػ

مكانأويثيسكغلمفخدأنيعسلفيالػقتالحؼيخيجه،كسااليمتدمببيئةيعتبخمغاألساليبالسخنة،بح -

 خارج.بالأوالسشدلأويالسقيىمعيغ،فبنمكانوالعسلف

  .دونالتقّيجبالسشصقةالجغخافيةيتي تػضي الكفاءاتالعاليةوالشادرةمغأؼمكانفيالعالع، -

األحاديثأوالصػيمةاالجتساعاتخزفيعسمو،وتذسليتجشبمرادراإللياءالتيقجيتعخضلياالذ -

 نتيجةذلظ.األعسالالجانبيةفيججالذخزنفدولعيحققالكثيخمغ
                                  

(55) https://cutt.us/ZZYF3 
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قجيحققورفعاالنتاجيةإلىوجػدالفخدفيمكانمخي لمعسلفيوبعيجاعغالتذتيتوالزغػشاتيؤدؼ -

 الذخرية.لمعاملتػازنفيالحياةالسيشيةوالحياةعغُبعجالعسل

 .شرفساعةعبخالتصبيقاتالولغيتعجػاجتساععغُبعجالعسلتخمزمغاالجتساعاتالصػيمة،فال -

 حاالتالصارئة.فيعمىالتدامالسػضفيغبالجواموعجمالتغيبإالتداعج -

 .فيحاالتالصػارغواألزماتوالكػارثالصبيعيةاألدنىفيالحجاألعسالضساناستسخارية -

 (56)التقميجية.فيالػضائفالجساعيعمىتقميلمذاكلالعسليداعج -

 : اإلثبات أدلةفي جس  السخاج  مهام عمى  عؽ ُبعجالخ ابة  خاأثت -د 

 امكانيةالحرػلعمىالسدتشجاتالستشػعةبدخعةفائقة. -

 .كغافيجسيعاألمعمىمجارالداعةخارجمقخالعسلامكانيةالعسل -

 ل.أوالبأوادرةوالػاردةومتابعتياالسخاسالتالرعمىاالشالع -

 لييافيأؼوقت.إوالخجػعاآللياالثباتفيالحاسبمدتشجاتسيػلةتخديغ -

 .سابقةسشػاتعجةبياناتلالالحرػلعمىسيػلة -

 .الجراساتاالحرائيةعسلتحميلالبياناتوسيػلة -

 .اتالسدتشجوراقوتخديغالكعاليائلمغاألالتخمزمغ -

 .أنػاعالتعميعوآخختصػراتوالحجيثةوعجماالكتفاءبالسشاىجالجراسيةالتقميجيةافةالىتسامبكا -

أيةبجونايإليالػصػلوولػيبدياشيخدتيسكغوإلكتخونيةأوورقيةبريغةاإلثباتأدلة ىمع الحرػل -

 .إضافيةتكالي 


                                  

(56) https://www.almuheet.net/post/227148 
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فيضـلالتحـجياتالكبيـخةالتـيتػاجـوالحكػمـاتبالـجولالسختمفـة،والستسثمـةفـيضـخورةتحدـيغجـػدةالخـجمات
وتصـــػيخ،وزيـــادةالكفـــاءةوالفعاليـــة،داءالسقجمـــةوخفـــستكاليفيـــاوتعديـــدالذـــفافيةوالسدـــاءلة،ورفـــعمدـــتػػاأل

فقــجاتبعــتأجيدتيــاالحكػميــة،فــيتصــػيخالخجمــةإلــىرــفةعامــة،تدــعىالــجولالعسميــاتالجاخميــةوالخارجيــةب
وىـػنطـاميـتعيا،التيتعتسجعمىتػضي تكشػلػجيااالترالوالسعمػماتفيعسم"اإللكتخونيةلحكػمة"انيج

إلـىدلـةاستبالقيـةػرالػثـائقاالسـتغشاءعـغاليتسيدبوصػرةإلكتخونية،إلىالسعامالتالحكػميةبسقتزاهتحػيل
(57).ألخحبومدتقبال يخج االتػجوفيالػقتالسعاصخيحالحاجةالادةيزمع،وةإلكتخونياتإجخاء

والعســلاإللكتخونيــةأنطسـةإلــىفــيجسيــعالقصاعـاتاإلداريــةوالساليـةاألعسـالتحــػلوالتصـػرالدــخيعفييٙ  ييم ٔ
أســـاليبالخقابـــةياثـــلفـــسخميتصـــػباألجيـــدةالخقابيـــةامىتســـاوالتفكيـــخإلسيييشفي فيييٙ اكـــانالبـــجمـــغ،عـــغُبعـــج
ىحهمغأجلالحجمغاآلثارالدمبيةالستخجاماإلثباتأدلةجخاءاتالخقابيةواإلىاعمىأثخ،وعغُبعجاإللكتخونية

اليبضــخورةاســتخجاماألســإلــىاألجيــدةالعميــالمخقابــةالساليــةوالسحاســبيةدعــتالسشطســةالجوليــةقــجو،نطســةاأل
.(58)الحاسباإللكتخوني أَظًةالحجيثةفيإجخاءاتالتجقيقبػاسصةالحاسباإللكتخوني،ومعخفةوسائلتجقيق

:يلىحاالفرلمايمأووبشاءعمىماسبقسػفيتش

.اإللكتخونيةفي ضؾء تظبال الخجمات الجهدة الخ ا ية ل:والسبحثاأل

 ثبات اال تظبال نغؼ الخ سشة السدتججةآليات الحرؾل عمى أدلة اإل السبحثالثاني:

 

 

 
                                  

ولوجٌا االدارة المعادي، المجلد السابع عشر، العدد فهٌم، مروة، عملٌات ادارة المعرفة التنظٌمٌة وعاللتها بكفاءة تطبٌك الحكومة االلكترونٌة، االكادٌمٌة الحدٌثة لعلوم الكمبٌوتر وتكن  (57)

 . 2116الثانً، 

(58) https://elkanoon.blogspot.com/2014/03/Electronic-Commerce-Government.html 
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تذيجالخقابةتغيخوتصػراستجابةلتصػرالتكشػلػجياالسدتخجمةفـيإتسـامالسعـامالتالحكػميـة،وفـيمقـجمتيا
السحاســبية،الساليــةوجيــدةالخقابــةوآثارىـااألمــغاىتسـام،ومــايرـاحبذلــظاإللكتخونيــةالتصبيـقالػاســعلمحكػمـة

،وبــاتمــغالرــعبعمــىاإللكتخونيــةلسخاقبــةعسميــاتالحكػمــةالتــييسكــغالخجــػعإلييــااإلثبــاتأدلــةوبصبيعــة
لفـيىـحاالسبحـثواتشـنوبشـاءعمـىمـاسـبقسـػف(59).مغنتائجاإللكتخونيةالسخاجعتجاىلماتحققوالحكػمة

كسايمي:اإللكتخونيةفيضػءتصبيقالخجماتاألجيدةالخقابيةضبديطعغدوراستعخا

 اإللكتخونيةالخ ابة في ضؾء تظبال الحكؾمة نؾاع أو ال: مفهؾم أو 

تاســتغشجيــاتالتــيالفــيوتبـادلاآلراءالسختمفــةالرـجارةفــينقــلالسعمػمــاتالحجيثــةتحتـلوســائلالتكشػلػجيــا
فــيضــػءالفــخصالستاحــةلمتحــػللمــشطعوفــيمػاكبــةالعرــخ،ســاليــامــغمدايــاكثيــخةلالتقميجيــةالػســائلعــغ

العسـلصب ،وأالسعمػماتإدارةالسعمػماتيةفيجسيعأنحاءالعالع،أصبحتالجياتتتػسعفيميكشةأنذصتياو
جيــةالأىــجافقتحقيــالعســل،ولمكــانالسصمػبــةمــغخــارجاألعســال،وىــػالقيــامبعشيــاىوســيمةاليشــعــغُبعــج

قأنتكشػلػجيـاالسعمػمـاتتحقـبـالتأكيـجب عتبخالخقابةمغأىـععشاصـخالعسميـةاإلداريـةلسـاليـامـغدوررئيدـيت
:وىيكالتالي،(60)التشطيسيةبفعاليةواستخجامالسػاردبكفاءةىجافألا
 :اإللكتخونيةالخ ابة  -1

أداءنألشــػاحيالساليــةوفــقالسبــادغالسحاســبية،ومشطســةلمخقابــةتذــسلكافــةاومػضــػعيةىــيعسميــةمشيجيــة
اإلثبـاتأدلـةتتزسغعسميةالخقابةوضـعإجـخاءاتمالئسـةلمحرـػلعمـىو.ك ءوفعالاإللكتخونيةتالتصبيقا

الخقابــةالجاخميــة،ومــجػتــػفخإجــخاءاتأنطســةوتقييسيــا،وتقيــيعاســتخخاجيافــيشــكلصــػرةورقيــةأوإلكتخونيــة
عمىأمغالسعمػماتومخاحلالشطامالسعمػمـاتيالسحاسـبياإللكتخونـي،ثـعتحجيـجمـجػتسذـيىـحهرقابةمالئسة

 .السدتخجميغإلىالشتائجمعالسعاييخالسحجدة،وتػصيلالشتائج

 

                                  
 الخصاونة، رٌم، مرجع سابك.  (59)
 .2116اتٌجٌة، المركز العربً لألبحاث الفضاء االلكترونً،بٌن مصر واٌران، دورٌات لضاٌا استر ةزٌنه الرلابة االلكترونٌة وحرٌة الراي والتعبٌر ممارن مصطفى،   (60)

http://accronline.com/article_detail.aspx?id=25895
http://accronline.com/article_detail.aspx?id=25895
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 :البخام  الجاهدة() التكشؾلؾجياالقائسة عمى  اإللكتخونيةالتج ال  خام  تقشيات  -2

س ٔجهييا فنحييٙ جُييحا ف ح ييل فناييلْ   فإلنكحشَٔٛييةيثييم مشياٛييلت فنحييذلٛك  ،فٜنييٙفنحييذلٛك  أدواتيييٍ  داهأأ٘  

عهيٗ  ٕسب ٔٔسلئم فنحذلٛك فنًحخصصة ٔجمُٛلت فنحذلٛك مًسلعذ  فنحلسٕبفن ٛلَلت ٔمشفيا فنحذلٛك فنًح

(61).فنًذ الت ٔفنًخشجلت يٍ فن ٛلَلت 
 

 (نغسةال ) :السعمؾماتتج ال تكشؾلؾجيا  -3
تكشػلػجيـــاأنطســـةصـــيانةيزـــسغأنتحقـــقعسميـــاتتصـــػيخوتصبيـــقوسعمػمـــاتالإنالتـــجقيقعمـــىتكشػلػجيـــا

يحافععمـىنداىـةالبيانـات،وبعبـارةأخـخػ،فـننالتـجقيقعمـىتكشػلػجيـاالسعمػمات،ويحسيأصػلالسعمػماتو
يةىحهالشطعالسعمػماتيعتبخاختبارالكي يةتشفيحنطعتكشػلػجياالسعمػماتوالزػابطالسصبقةعمييالزسانتمب

 (62).رالعسلاليامةأومغ،والخرػصية،والتكمفة،وييخىامغمحالأجاتالعسلدونالسداسباحتيا

  اإللكتخونيةتظبال الحكؾمة اال الخ ابة في  ترشيفثانيا: 

سـارستفقـجيسكغاعتباررقابةتكشػلػجياالسعمػماتجدءامغعسميةالخقابةككل،ويسكغاعتبارىـاجـدءا مدـتقال ،
 األنػاعالتالية:العميالمخقابةاألجيدة

:اإللكتخونيةفي ضؾء تظبال الحكؾمة ومخاقبة االلتدام  الخ ابة السالية -

العميــالمخقابــةفــيمجــالالخقابــةالساليــةورقابــةااللتــدامعمــىفحــزوتــجقيقومخاجعــةالحدـــاباتاألجيــدةتعســل
انــاتالساليـةبذــكلصـحي ووفقــالسبـادغالسحاســبة،وتحجيـجمــجػتعـالجالبياإللكتخونيــةنطسـةاألالتأكـجمــغأنو

مرجاقيةالخقابةالجاخميةالتيتجععالتعاملمعالدجالتالسالية.
 :اإللكتخونيةفي ضؾء تظبال الحكؾمة  داءر ابة ال -

خخجــاتوالقيــامبأعســالالتــجقيقالسػضــػعيمــغخــاللتحميــلوتقيــيعجــجوػمداءتســارسفــيمتابعــةوتقــػيعاأل
نذــصةوفقــاألوالشتــائجلمتحقــقمــغاســتخجامالســػاردوتشفيــحالخصــطوالبــخامجوااإللكتخونيــةنطســةاألالبيانــاتمــغ

(63)عجعامالمداعجا لمحكػمةالجيجة.السحاسبةالعامةويةتعدزمدؤوليلفاعميةالوةكفاءالولسعاييخاالقترادية

                                  
(61) https://cutt.us/54mRm 

 2114دٌوان المحاسبة الكوٌتً، ةعمل اإلنتوساي لتدلٌك تكنولوجٌا المعلومات ومبادرة اإلنتوساي للتنمٌة، ترجم ةدلٌل تدلٌك تكنولوجٌا المعلومات ألجهزة الرلابة العلٌا، مجموع (62)
 المطري. بشأن دٌوان المحاسبة 2116( لسنة 11ون رلم )لان   (63)
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 :اإللكتخونيةظبال الحكؾمة السعمؾمات في ضؾء تتكشؾلؾجيا الخ ابة عمى  -

والتحققمغ،اإللكتخونيةوالبخامجوالتصبيقاتاإللكتخونيةنطسةاألالتأكجمغتػفخالخقابةالسالئسةفيإلىتيجف
تصــػراتالتكشػلػجيــةالسدــتقبمية،وأنالمخاعــاةإلــىإضــافةكفايــةوســالمةالزــػابطالجاخميــةوااللتــدامبتصبيقيــا،

(64)عميياومحسيةمغالتجاخلييخالسخيػبفيووقابمةلمتجقيق.الشطعقػيةويعتسج

 اإللكتخونيةالحكؾمة ال تظبال جهدة الخ ابة في التؾجه السدتجج ل -ثالثا

مــغاليــجرعــاملالاســالالستسثمــةفــيحسايــةالعميــالمخقابــةاألجيــدةاليــامالــحؼتقــػمبــوالخقــابيمــغمشصمــقالــجور
ـــخامجالحكػمـــةداءاإلنفـــاقواألوالزـــياعوعـــجمالكفـــاءةفـــي ـــجورىـــامتجـــاهتصبيـــقب يقـــععمـــىعاتقيـــاالقيـــامب

(65)يمي:يتسثلفي،اإللكتخونية
    العميا لمخ ابة الجهدةدا ل  اإللكتخونيةتظبال البخام:

وذلـــظحتـــىتـــتسكغمـــغالتػافـــقمـــعبـــجاخميا،اإللكتخونيـــةالحكػمـــةبـــخامجتصبيـــقاألجيـــدةالخقابيـــةعمـــىيجـــب
حتـــىيسكـــشيعالتعامـــلمـــعالـــشطعاألجيـــدةالخقابيـــةتأىيـــلأعزـــاءلمجولـــة،يـــتعمـــغخـــاللاإللكتخونيـــةالسشطػمـــة
حتــػؼعمــىأىــعتشــالقمػاقــعالكتخونيــةاإلــىباإلضــافة،وأنيــتعالعســلاإلدارؼبرــػرةالكتخونيــة،اإللكتخونيــة

(66)السعمػماتعغالجيازالخقابي.
  اإللكتخونيةمة تقايؼ مسارسات تظبال الحكؾ : 

ــــالقػانيغوىــــجافلتحقيــــقاأل والدياســــات،فــــيضــــػءتصبيــــقالحكػمــــةنطســــةاألالسخســــػمة،وتحقيــــقااللتــــدامب
ـــخامجأداءكأســـمػبمخجعـــيلتقيـــيعداءوتقيـــيعاأللقيـــاستدـــتخجممشطػمـــةاإللكتخونيـــة الحكػمـــاتفـــيتصبيـــقب
العامــــةلمجولــــة،وكفــــاءةوفعاليــــةاســــتخجامىــــجافعاألمــــاإللكتخونيــــةلػيــــاتو،كتصــــابقاألاإللكتخونيــــةالحكػمــــة

،ووجــػداإللكتخونيــة،وتــػافخالســػاردالالزمــةلتشفيــحبــخامجالحكػمــةىــجافاألتمــظتكشػلػجيــاالسعمػمــاتلتحقيــق
 (67).اإللكتخونيةاإلشارالقانػنيوالتذخيعيلمسعامالتالحكػمية

 
                                  

 الخصاونة، رٌــم، مرجع سابك (64)    
 .2116ابو هداف، ماجد، تموٌم وتطوٌر األداء الرلابً لدٌوان الرلابة المالٌة واالدارٌة فً غزة، رسالة ماجستٌر، الجامعة االسالمٌة، غزة،  ( 65)
 https://cutt.us/BPqTh -2117األردنً، الذكٌة( الذي نظمه دٌوان المحاسبة  -ابة على الحكومات اإللكترونٌة اللماء التدرٌبً االول حول )الرل  (66)

 رأفت، رضوان، مرجع سابك   (67)
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 اإللكتخونيةالحكؾمة  تظؾيخ العسل الخ ا ي لمخ ابة لاتالءم م  نغؼ. 

اســتخجامإلــىلفــيأعساليــاػةضــخورةالتحــيــلخقاباألجيــدةالجيــاتالسذــسػلةبخقابــةفخضــتىــحهالستغيــخاتعمــى
،وذلـظمـغخـاللاإللكتخونيـة،والبجمغتصػيخأساليبياالخقابيةبسـايـتالءممـعاسـتخجامالـشطعاإللكتخونيةالشطع

سدـــتسخلقيـــامبعسميـــةالتـــجقيقوالتخصـــيطلمعسميـــةوتصبيـــقأســـمػبالتـــجقيقالفـــيااآللـــياالســـتفادةمـــغالحاســـب
.اإللكتخونيةوأسمػبالخقابة

    الحكؾمية اإللكتخونيةإضفاء الثقة عمى السؾا 

األجيــدةالتالتدويــختتصمــبوجــػدأوومحــختــخافوفــيضــػءانتذــارعسميــاتاالاإللكتخونيــةإنمدــتخجمالسػاقــع
،ليذعخمدتخجمالسػاقعباألمانفيإجخاءاإللكتخونيةعمىالسػاقعييزي الثقةوتػكيجاخارجكصخفالخقابية

.(68)السعامالتالساليةوييخالسالية

  اإللكتخونيةالخ ابة في  ائة الحكؾمة  أهجافرابعا: 

ــاالسعمػمــاتوىــحامــاأيــجتيإلــىضيــختالحاجــة االجسعيــاتضــخورةوجــػدالسخاجعــةبشػعييــافــيبيئــةتكشػلػجي
مـغخـالل (IFAC)السدـتػػالعـالسيوكـانآخخىـااالتحـادالـجوليلمسحاسـبيغعمـىوالسجـامعالعمسيـةوالسيشيـة

التـجقيقالتتغيـخأىـجافإن"ISA)مجمذمعاييخالتجقيقوالزسانالجوليحيثأشارمعيارالتجقيقالـجولي)
ةالحاسػب،ومعذلظفننشـخقتصبيـقإجـخاءاتالتـجقيقبػاسصأوفيحالةمعالجةالسعمػماتالسحاسبيةيجويا

أوبصـــخقمعالجـــاتالحاســـػب،ويدـــتصيعالســـجققاســـتعسالاإلجـــخاءاتاليجويـــةلمتـــجقيقأثخقـــجتتـــدلـــةلجســـعاأل
(69)استعسالالصخيقتيغمعا".أولحاسػببخامجااستعسالالتجقيقبسداعجة

 داءة التدهؼ في رف  كفاءاإللكتخونية الخ ابة : امدا

 نستعرض أهمها كما ٌلً:جهة بال داءفً رفع كفاءة األ اإللكترونٌة نظمةاألظل تطبٌك  في الرلابةتتمٌز 

 .عغُبعج دارةاإل إلى السباشخة دارةاإل مغ مغخاللاالنتقالتدتصيعأنتحققالخقابةالفعالة .1

                                  
، العدد 7وااللتصادٌة، المجلد  اإلدارٌةللعلوم  ٌتكرمجلة ترشٌد، كاظم، دور مرالب الحسابات فً إضفاء الثمة بالبٌانات المالٌة المنشورة على االنترنت فً بٌئة التجارة االلكترونٌة،   (68)

22 ،2112  

موانئ المصرٌة، مجلة الشروق للعلوم عاشور، جمال، لٌاس لدرة المراجعٌن الداخلٌٌن على التعامل مع متطلبات تكنولوجٌا معلومات نظام الرلابة الداخلٌة للشركات العاملة بال  (69)

 .  2112،  6التجارٌة، العدد 
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معخفــةكي يــةســيخالعســلدارةاإليــاتدــتصيعبتحقــقنــػعمــغالتشطــيعوالفعاليــةفالخقابــةىــيالػســيمةالتــي .2
 .التقريخواالنحخافوالعسلعمىإصالحوأووكذفاألخصاءىجافلتحقيقاأل

ومعاقبــةتعتســجالخقابــةالفعالــةعمــىاإلشــخافوالتػجيــوواإلصــالحأكثــخمــغمجــخدالتعــخفعمــىاألخصــاء .3
 .امةيوضائفياالوإحجػدارةإلمختكبييا.وعمىذلظيسكغالشطخلمخقابةعمىأنياوسيمةمغوسائلا

 .ىجافاألتعسلعمىالتحققمغاالستخجاماألمثللمسػاردوسمػكاألفخادإزاءتحقيق .4

(70).تشطيعاإلدارؼالسدتػياتداخلالتحققرقابةفعالةوتحقيقالشتائجالسصمػبةفيضلتدمدل .5
 

  اإللكتخونيةة التي تؾاجه أجهدة الخ ابة في ضؾء تظبال الحكؾم تسادسا: التحجيا

تػاجــومجسػعــةمــغاألجيــدةالخقابيــةإالانداءالخقابــةفــيرفــعكفــاءةاألفييــاالتــيتدــيعالكبيــخةريــعالسسيــدات
أومدــتػػالجيــازالخقــابيعمــىاإللكتخونيــةالحكػمــةبخنــامجميــامالخقابــةفــيضــػءتصبيــقأداءتحــجياتعشــجال

البشػدالتالية:تعتمخيريافيالجيةالسذسػلةبالخقابة،

السعسػلبواآلليعمىالشطامالحرػلالخقابيةالدساحلألجيدةبالجياتالسذسػلةبالخقابةنأوتععجم -أ
خقابةوتقييعمسارساتتصبيقالحكػمةإجخاءاتالالعسلليتسكغالسخاجعمغمكانخارججيةبال

 .عغُبعجاإللكتخونية

شبكةالسعمػماتوأجيدةواإللكتخونيةدارةلر عشاصخالبشيةالتحتيةالساديةالالزمةلتػفيخارتفاعالتكمفة -ب
 وصيانتيا.حجيثةالحاسػبال

.ةتصػرسالمعجيجمغالفيخوساتلضعفبخامجالحسايةوصعػبةالترجؼ -ج

 .ىجافتحقيقاأللشبكةالسعمػماتبكفاءةعاليةتجريبالسػضفيغعمىاستخجامإلىوجػدالحاجة -د

 .ةبالصخيقةالتقميجيةاليجوياألعسالةلجػالعامميغالحيغاعتادواالخغبيتصمبوجػد -ه

.قبلييخالسخػليغبحلظمغاإللكتخونيةدارةاستخجامالبشيةالتحتيةوقػاعجبياناتاإل -و

                                  
 . 2111، مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرٌة، المراجعةس مبادئ وأس ،عبد الفتاح، الصحن( 70)
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 .ياأىجاففقجتحقيقتاإللكتخونيةدارةسيصخةالبيخوقخاشيةعمىأجػاءالعسلتجعلاإل -ز

 مػاكبةالتقشياتالحجيثة. وييخىاوصعػبةوحسايةمغأجيدةوشبكاتخونيةاإللكتدارةتقادمعشاصخاإل -ح

العميالمخقابةعمىتصبيقاتالحكػمةاألجيدةعجممالءمةاألساليباليجويةلمخقابةالستبعةفي -ا
 .اإللكتخونية

 .نطسةاألو عجماالستعانةببيػتالخبخةواالستذارةفيمجالتقشياتالسعمػمات -ؼ

.اإللكتخونيةميسةالخقابةعمىتصبيقالحكػمةداءتوالسعاييخالخقابيةالسالئسةألنقزالتذخيعا -ك

(71).اإللكتخونيةجخائعالعجموجػداتفاقياتوتذخيعاتدوليةمػحجةفيتجخيعومالحقةمختكبي -ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 ٌمكن الرجوع إلى:  (71)

 .2117،جامعة ناٌف العربٌـة للعلـوم األمنٌـة، الرٌاض منشورة،تطبٌمات اإلدارة االلكترونٌـة فـً األجهزة األمنٌة، رسالة ماجستٌر غٌر ، نعبد الرحمالمرنً، 
 Alwaten.com\details\8782 - 1\12\3015 - 3\11\2018 pm5:05 س تطبٌك الحكومة االلكترونٌة فً السودان الفوائد والخدمات | جرٌدة الوطن االلكترونٌةمنجد عبا
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 اإللكتخونيةثبات اإل  أدلةالسقرؾد ب .الا أو 

ونقمياومعالجتيـا،معمػماتتعإنذاءىابأنيااإللكتخونيةثباتاإلأدلةعخفالسعيجالكشجؼلمسحاسبيغالقانػنييغ
الـحؼيتػصـلإليـوفـيتقخيـخالفشـييعتسـجعمييـاالسخاجـعفـيدعـعالـخأؼ،وتدجيمياوحفطيافيصػرةإلكتخونيـة

مثـلأجيـدة،حهالسعمػماتاليسكغالحرػلعميياإالمـغخـاللاسـتخجاممعـجاتوتقشيـاتمشاسـبةوى،السخاجعة
عمـىاإللكتخونيـةالسخاجعـةأدلـةوتذـتسل،وآالتالساس الزػئي.....ال ،والصابعات،والبخامج،اآلليالحاسب

خوالتجييـداتوالـجفعيتاالستعمقـةبـالفػيـةاإللكتخونوالػثـائقمثـلالعقـػد،ليـةووالسدـتشجاتاأل،الدجالتالسحاسـبية
اإللكتخونيــةوثيقــةالرــمةبالسخاجعــةوتتخــحالسعمػمــاتاإللكتخونيــةوكــلأنــػاعالبيانــاتاإللكتخونيــةوالسرــادقات

ىشـاكو،تػىافيـجيفـيشـكلأوفـيشـكلصـػرأوفيشـكلصـػتأوأشكالمختمفةفقجتكػنفيشكلنري
وتحػيميــالصبيعــةورقيــة،ولكشيــافــيىــحهالحالــةاإللكتخونيــةاإلثبــاتأدلــةعــةبعــسالســخاجعيغمــغيفزــلشبا

 (72)تعتبخالكتخونيةوليدتيجوية،باعتباراعجادىاوتػصيمياواالحتفاظبيافيصػرةالكتخونية.

:اإلثبات أدلةواجية ثانياا. أهسية 

أدلة اإلثبات أهسية -1

ؼتقـػمحالـياألساسـأيـو،وبـحلظتعـجالسحـػررتكـػيغعمييافـييعتسجعخاجلمسذاتأىسيةكبيخةاإلثباتأدلةتعج
التحـادالتابعـة(IASC)،وقجأشـارتلجشـةالسعـاييخالسحاسـبةالجوليـةاإللكتخونيةأواليجويةالسخاجعةعميووضيفة

مـةمـغخـاللتجقيقيةكافيـةومالءأنيحرلعمىاثباتاتالسخاجعبيحاالرجدعمى(IFAC)السحاسبيغالجولي
استشتاجاتمعقػلةبػصـفياإلىالتػصلاتالجػىخيةلتسكيشومغراتنطامالخقابةالجاخميةواالختبارهالختباأداء

سـيػيةألجيـدةالخقابـةالرـادرمـغالسشطسـةاال)بـالي(كسانـزإعـالن،أيوفيالبياناتالساليةرإلبجاء،األساس
عـخضالشتـائجفـيالتقخيـخالسعـج،يعتسـجبرـػرةواسـعةعمـىمـجػفيعمىأنتحقيقالفاعمية(ASOSAI)العميا

                                  
 ، بوركاٌب،مرجع سابكدعبد الماج (72)
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تسثـلإحـجػاإلثبـاتأدلـةف(73).فـيتأييـجمالحطاتـوالسخاجـعوسالمةاإلثباتاتالتيأسـتشجإلييـاالسخاجعةنػعية
الجولــةفمختمفــةكــجوائخاشــخأعتســجعمييــاييةالتــياألساســالخكيــدةوتعــجهتقخيــخعشــجاعــجاده،السخاجــعفخضــيات

السدــتثسخيغ،والسقخضــيغ،ورجــالاالقترــاد،إلـىالسختمفـةمثــلدائــخةضــخيبةالـجخل،ودائــخةاإلحرــاءاتإضــافة
اتخــاذعشايــةفائقــةحيــثتعتســجعميــوفــيالسخاجعــةلىتقخيــخالسذــخوعوييــخىعوألنىــحهفئــاتالسختمفــةتــػُإدارةو
(74)تياورسعسياساتياالحاليةمشياوالسدتقبميةاقخار

 (75) :اإلثبات  أدلةاجية  -2

اإلثبــات،وانســايقــععميــوعــبءأدلــةقــجرمــغأكبــخالحرــػلعمــىعمــىتقترــخإنميســةمخاجــعالحدــاباتال
ولكـغوفـيىـحاالذـأن،امعـاييخيدتخشـجبيـلـعتحـجدأنـوعمسابالختيارأقػاىاحجيةلجععرأيو،دلةتقػيعىحهاأل

أدلـــةردبعـــسالكتـــابإرشـــاداتيدـــتجلبيـــاعمـــىمـــجػحجيـــةأوولقـــجأنيعتســـجعمـــىتقـــجيخهالذخرـــي،وعميـــ
:اإلثبات،وتتسثلفياآلتي

 :اإلثبات أدلةة ٌإلرشادات التً ٌستدل بها على مدى حجا  -1

الثقـةفـيمرـجرميدى تيوافر، واألسلوب الفنً الذي ٌتبع فً الحصيول عليى دلٌيل اإلثبيات أوصالحٌة الوسٌلة 
،باإلضافةمجػعالقةدليلاالثباتبالعشرخمحلالفحز،وويكي يةالحرػلعمو،شبيعتوأونػعية،والجليل
.ويتػقيتالحرػلعمإلى

 :اإلثباتلحصول على دلٌل لتبع تً تاألسلوب الفنً ال أوصالحٌة الوسٌلة  -2

قػمـاتتقـخرأسـمػبفشـيشـخواومأوولكلوسيمةوقخائشيا،اإلثباتأدلةتتبايغالػسائلواألساليبالفشيةبتبايغ
لجـخدالفعمـيأحكامـووقػاعـجه،ولمسخاجعــةاعمـىسـبيلالسثـالمـجػصـالحيتيافـيالحرـػلعمـىدليـلاإلثبـات،

األســاليبأوذالــعتتــػافخىــحهاألحكــاموالقػاعــجوالسقػمــاتواألســذفــيالػســائلنالسدــتشجيةمقػماتيــاوأسدــيا،فــ
اوقػتيا.،فقجتحجيتيدلةالفشيةالسدتخجمةلمحرػلعمىاأل

 :دلٌل االثبات مصدرفً مدى توافر الثقة  -3

التـييـتعدلـةفاألاالثبـات،جليلبـتمعبدرجةالثقةفيمرجرالجليلدوراميسافيمـجػقشاعـةمخاجـعالحدـابات

                                  
 .2111برداد، األولى، الطبعة لنشر،وا للطباعة المررب دار وتطبٌمٌا ، نظرٌا   علمً منه، الخارجً التدلٌك أٌاد، ،المرٌشً( 73)
 .2114عمان، الثانٌة، الطبعة والتوزٌع، للنشر وائل دار والعملٌة، النظرٌة الناحٌة الحسابات تدلٌك علم أمٌن، هللا، ( عبد74)

(75) https://cutt.us/rCaHU 
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التييتعالحرػلعمييـادلةمحلالسخاجعةتعجأكثخحجيةمغتمظاألجيةالحرػلعمييامغمرادرخارجال
 .يةالجمغداخل

 :طبٌعته أو دلٌل االثباتٌة عنو -4

يقرجبحلظمجػاعتسادالجليلعمىتفديخمخاجعالحداباتورأيـو،وىشـاكنجـجالـجليلاإليجـابيالـحؼاليتحسـل
كسانججالجليلييخمحجدالجاللةالتييحرلعمييـاعشـجفحرـوالػجػدالفعميلألصػل،تيايل،ومغأمثمأوالت

.دارةمغاالستفداراتالتييحرلعمييامغاإلأوةلشطامالسخاقبةالجاخمي

 (76):دلٌل االثباتكٌفٌة الحصول على   -5

بػاسـصةأحـجمدـاعجيو،كسـاقـجيحرـلعمييـامـغأحـجأوقجيحرلمخاجعالحداباتعمىدليلاالثباتبشفدو
دـاعجيوتعتبـخأكثـخمأوامخاجـعالحدـاباتيـالتـيحرـلعميدلـةمحلالسخاجعة،وبجييةفنناألالجيةمدؤولي
 .ييخىاحجيةمغ

 :بالعنصر محل الفحص دلٌل االثباتمدى عالقة  -6

البشجمحلالفحزكانأقػػفيداللتوأوفكمساكاندليلاإلثباتفيالسخاجعةيختبطارتباشاوثيقابالعشرخ
 .الخأؼإلبجاءودرجةاالعتسادعميوكأساس

 دلٌل االثبات:توقٌت الحصول على  -7

التػقيــتالسشاســبلمحرــػلعمــىدليــلاالثبــاتيسثــلعشرــخاميســافقــجيكــػنالــجليلذاعالقــةوثيقــةإناختيــار
.بالعشرخمحلالفحز،إالأنالتػقيتييخالسشاسبقجيفقجهحجيتوكجليلإثبات

 (77): اإلثبات أدلةجس  في  ةثخ سؤ العؾامل ال -ثالثاا 

الحؼسيفر عشو،وجععرأيوالفشيلاإلثباتأدلةقجرمغأكبخسخاجعجسعالمغالستفقعميوأنويجبعمى
قجتجبخهأويجسعيا،التيدلةالتيقجتتصمبمغالسخاجعزيادةعجداألعػاملبعسالىشاكولكغفيتقخيخه،

مايمي:،ولعلأىعىحهالعػاملالتييسكغاالعتسادعمييادلةالطخوفعمىالحجمغعجدىحهاأل

                                  
(76 ) https://cutt.us/mMRkG 
(77 ) https://cutt.us/aUcwL 
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  :ة لمعشرخالهسية الشدبي -أ

قجرمغأكبخكمسازادتاألىسيةالشدبيةلمعشرخمحلالفحزوالسخاجعة،كانذلظيدتػجبالحرػلعمى
 عجميا.أوالتيتؤيجسالمةىحاالعشرخاإلثباتأدلة

 :والسخاجعةمحل الفحص  في البشجتالعا  أوو ؾع  ظا  ااتسال -ب 

حرػلالفيالبشجمحلالفحزكبيخا،فننذلظيدتػجبالتدويخأوالغرأوكمساكاناحتسالارتكابالخصأ
أماإذاكانىحااالحتسالصغيخا،كالشقجية،التيتثبتصحةىحاالبشجوسالمتودلةعجدكافمغاألأكبخعمى

األصػلالثابتة.كالبشج،سالمةىحاألثباتدلةفننمخاجعالحداباتيكتفيبقجرقميلمغاأل

 :بة الجا ميةمجى كفاءة نغام السخاق -ج

وبالتاليكمساكانعجمو،إنوجػدنطامرقابةداخميمحكعيرب دليال عمىعجموجػدأخصاءوتالعبمغ
ولكغإذاكانالفشي،التييعتسجعمييافيرأيودلةسيقملالسخاجعمغعجداألإحكاما،نطامالخقابةالجاخميةأكثخ

التييبشيعمييارأيو.دلةيةاألوزيادةكسفحرو،تػسيعنصاقو يجبعمييضع

 (78):اإلثباتتكمفة الحرؾل عمى دلال  -د 

حدبأىسيتووقيستووالفائجةالجليل،يقرجبوتكمفةاألمػالالالزمةوالجيجالسبحولفيالبحثوالحرػلعمى
السخجػة.

 : السخاجعة نتائ  تأ خ ااتسال -ه 

ثلىحهالزغػاقجتديجمغوقتالسخاجعة.ومحجعالعيشةادةزيارىجمر،جعاالسخعمىضغػاجحيثتػج

 :وأنؾاعهااإلثبات  أدلة رائص - اا رابع

 :دلةال رائص  -أ 

كافيـةأدلـةنعمىمجققالحدـاباتأنيحرـلعمـىأ(باإلثباتأدلة)511 رقع(79)نزمعيارالتجقيقالجولي

                                  
 .2111، عمان، االردن ،ءاار صفالحدٌث، د والتأكٌد لتدلٌكا إلى المدخل“أحمد ( جمعة 78)
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أدلـــةف(80).عمييـــارأيـــوالسيشـــيالـــحؼيبشـــىاألســـاسومالئســـةلكـــييدـــتصيعأنيخـــخجباســـتشتاجاتمعقػلـــةلـــتكغ
مايمي:قياإلقشاعيتسثلفيتحقو،ايوتحقيقىجفالفشيإلصجارالخأؼعةقشيجبأنتكػنماإلثبات

 عسميــةأىــجافأنلــوعالقــةوثيقــةب:نقصتــيغويتحــجدفــيالــجليل،:ىــػالقيــاسالــحؼيحــجدجــػدةالسالءمــة
 وأنومػثػقمغحيثالذكلوالسحتػػ.السخاجعة،

 :دلةوإزالةالذظحػلصحةىحهاألدلةتتسثلفيمرجاقيةاألالسػثػقية. 

 :وتشقدـعالسخاجعـة،الزـخوريةلتحقيـقاليـجفمـغعسميـةدلـةىيالقياسالحؼيحجدكسيـةوحجـعاألالكفاية
ىي:وثالثخرائزفخعيةتؤثخفيقشاعةالسخاجعإلى
.جعسخامللويسثلدرجةالقشاعةالتييػفخىاالجلياالقتشاع: (1
معيــاركمفـــةالحرــػلعمـــىالـــجليلإلـــىباإلســشاددلـــةاألأكثــخمـــغبــجائلأوختـــاردليــلواحـــجاالقترــادية:ا (2

الشتائج.الستحققةمشوالتييزفيياعمىوتقػيسو،والسشفعة
 قخاراتو.قبلأنتفقجقجرتياعمىالتأثيخفيالسخاجعمتػافخةلجػدلةاألأنتكػنالتػقيت: (3

 :دلةلأنؾاع ا -ب 
اإلثبـات،كـلإجـخاءمـغىـحهدلـةإجخاءاتالتجقيقالػاجبالقيـامبيـابـيغثسانيـةأنـػاعألأنيختارسكغلمسخاجعي

اإلثبـــات،التـــيتحـــجدىاأىـــعالسعـــاييخالسيشيـــةالعالسيـــةوالكتـــبأدلـــةعـــجةأنـــػاعمـــغأواإلجـــخاءاتيـــػفخلـــونـــػع
،وتتسثــلفــياالختبــاراتالخئيدــي(مرــجرىاSASاألمخيكيــة)األكاديسيــةوالتــيتعتبــخنذــخاتتــجقيقالحدــابات

ولــوعالقــةالجيــةقالحدــاباتلصــخفثالــثخــارجقالساديــة)الجــخدالســادؼ(،السرــادقات)إجابــاتيصخحيــامــج
دــــجالت(،اإلجــــخاءاتالتحميميــــة)كسقارنــــةالشدــــبالساليــــةمــــعالــــجوراتالدــــابقة(،الػثــــائقوالمعيـــا(،التػثيــــق)

(،السخاجعـةالحدـابية)إعـادةحدـابالعسميـاتغسـػضفيالودارةلرشفػيةتقجمأوتػضيحاتكتابية)اتاالستفدار
(،السالحطــاتجيــةالبعسميــاتمالعسميــاتالتأكــجمــغالدــيخالحدــغلأداءالحدــابيةالتــيأنتجــتاألرصــجة(،إعــادة

 .ياوالقيامبالجخدالسادؼ(معايشتقداملفيعشخيقةسيخىاواأل)القيامبدياراتميجانيةلسختمف

                                                                                                   
األردن، للمحاسبٌن المانونٌٌن،  العربًدلٌل إصدارات الدولٌة لرلابة الجودة والتدلٌك والمراجعة وعملٌات التأكٌد األخرى والخدمات ذات العاللة، ترجمة المجمع ( 79)

 .2111مجموعة ابوغزالة، 
العلٌا للرلابة  لألجهزةالمنظمة العربٌة  ادلة االثبات لتعزٌز جودة العمل الرلابً، دور االجهزة العلٌا للرلابة فً تنوٌع وتطوٌر مصادر الحصول على صنكور عادل، عنبر سامً،( 80)

 2118 المالٌة،المالٌة والمحاسبة، المسابمة الثانٌة عشر للبحث العلمً فً مجال الرلابة 
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أدلـةبقياسـيا)إعـجادالسعمػمـةالساليـة(وإفرـاحيا)نذـخالسعمػمـةالساليـة(،وألناإللكتخونيةالسسارساتأصبحت
سخاجـعيجفلتقييعىحهالجورةوالحكععمىالسعمػماتالتيتشتجيـا،فيىينتاجالجورةالسحاسبيةوجسعيااإلثبات

القصاعــاتاليجويــةفــيمعطــعاإلثبــاتأدلــةألن،اإللكتخونيــةثبــاتاإلأدلــةبجســعوتفيــعالحدــاباتأصــب مصالبــا
إثبـــاتأدلـــةلـــعتعـــجمػجـــػدة،ألنالبيئـــةالسحاســـبيةالتـــيتشتجيـــاأصـــبحتإلكتخونيـــة،كســـااســـتحجثتالسختمفـــة
اإللكتخونيـةحاسـبيةيشتجعغبعسنطـعالسعمػمـاتالسأخخػلعتكغمػجػدةفيضلبيئةالسحاسبةاإللكتخونية
فصمبيــاتالذــخاء،،فقــطإلكتخونيــةإثبــاتأدلــة،والــبعساآلخــخيــػفخاإللكتخونيــةاليجويــةواإلثبــاتأدلــةمــديجمــغ

اإللكتخونيـةامـخالتحـػيالتالبشكيـةوييخىـاأصـبحتتـتععـغشخيـقنطـعتبـادلالسعمػمـاتأوالفػاتيخ،الذـيكات،
(EDIكساعػضتبشد الرػربشطعمع،)(الجةالرػرIPSكساأنالدجالتالسحاسبيةأصـبحتإلكتخونيـة.)

بــجوندلــةســايجعــلمــغالسدـتحيلجســعىــحهاألمواليصبـعمشيــاإالالتقــاريخوالقــػائعالساليــة،وممخرـاتمخكــدة،
 ،ذلظماسػفيتععخضةفيالسبحثالقادم.استعسالتكشػلػجياالسعمػمات

 :اإلثبات باستخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة عؽ ُبعجعمى أدلة  آليات الحرؾل -اا  امد

أدلــةالحرــػلعمــىوعــغُبعــجالخقابيــةسيــامالتعتبــخالػســائلالتكشػلػجيــةالحجيثــةأحــجالــجعائعالزــخوريةلتشفيــح
أصــب السخاجعفــقبــل،مــغاليجويــةالسخاجعــةبيئــةبيــاتتسيــدلــعاإلثبــاتدلــةألأخــخػأنــػاعضيــختكســااإلثبــات،
بجسعمصالبىػكساتخديشيا،ومػثػقيةاإللكتخوني،السعمػماتنطامرجاقيةممجػلوتبيغأدلةبجسعمصالبا
أدلـةوكفايـةحجـعيحـجدالـحؼياألساسـوالسخجعاألمانصساميعتبخالحؼالجاخميةالخقابةنطامحػلأخخػأدلة

وىيكالتالي:عغُبعجاثباتأدلةلجسعثةالحجياإللكتخونيةوسائلفيسايميعخض(81).جسعياالػاجباإلثبات

 والؾر ي:اإللكتخوني  السدتشجية دلةال -أ 

شيػعا ،تعجالسخاجعةالسدتشجيةلمعسمياتالسثبتـةفـياإلثباتأدلةانالسدتشجاتالسؤيجةلمعسمياتىيأكثخأنػاع
شـــعاراتالسجيشـــةوالجائشـــةوالعقـــػدالـــجفاتخمـــغأىـــعأركـــانعسميـــةالسخجعـــة،أمثمـــةذلـــظ)فـــػاتيخالذـــخاءوالبيـــعواإل

(وييخىــا،ونطــخا ألىسيــةالسدــتشجاتفــيدارةوبػليرــةالتــأميغومحاضــخاســتالمالبزــاعةومحاضــخمجمــذاإل
أحــجىسا،السؤسدــةباالحتفــاظبسمفــيغلمسدــتشجاتإدارةفقــجتــػلىالسذــخوعالعشايــةبيــامــغخــاللإلــدام،اإلثبــات

                                  
 ، بوركاٌب،مرجع سابكدعبد الماج (81)
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والغايةياألساساليجفإن(82) خخجسيعالسخاسالتالرادرةذلظألحكامرقابتيا.واأل،لجسيعالسخاسالتالػاردة
.بياالػاردةالسعمػماتقخاءةمغالتسكغىػأنػاعيااختالفعمىتالدشجامغ

،نذصةاألجػانبمختمففيالبياناتسعالجةلالخئيديةالػسيمةالسعمػماتتكشػلػجياأصبحتالحاضخوقتشافي
إنذـاءىاتـعمعمػمـاتعـغعبـارةىـياإللكتخونيـةالسدـتشجيةان،فـ(83)الحاسـػباسـتخجامبالستدايـجتسـاماالىومع
الخأؼدععفيعميياالسخاجعويعتسج،الحاسػبأجيدةداخلإلكتخونيةبذكلوحفطياوتدجيمياومعالجتياونقميا
سعـجاتالاسـتخجامخـاللمغإالعمييارػلالحيسكغالالسعمػماتوىحه،السخاجعةتقخيخفيإليويتػصلالحؼ
ـــلسشاســـبةالتقشيـــاتالو ـــخامجالحاســـبأجيـــدةمث ـــ الزـــػئيالساســـ وآالتوالصابعـــاتوالب ـــةوتذـــسل،.....ال أدل

اإللكتخونيـــةالعقــػد)مثــلالسدــتشجاتوىــحهليــةواألوالسدـــتشجاتالسحاســبيةالدــجالتعمــىاإللكتخونيــةالسخاجعــة
البيانـــــاتأنـــــػاعوكـــــل،(اإللكتخونيـــــةوالسرـــــادقاتوالـــــجفعوالتجييـــــداتخيتابـــــالفػالستعمقـــــةاإللكتخونيـــــةوالػثـــــائق
فيأونري)شكلفيتكػنفقجمختمفةأشكالاإللكتخونيةالسعمػماتوتتخحبالسخاجعةالرمةوثيقةاإللكتخونية

يجــبانكاممــةجالدــشحجيــةتكــػنلكــيو(84).(.....الــ ػيفيــجشــكلفــيأوصــػرشــكلفــيأوصــػتشــكل
أؼمـــغايحسييـــبذـــكلاإللكتخونـــيالسحـــخربيانـــاتســـالمةعمـــىالحفـــاظ،وعميـــوواالشـــالعلمقـــخاءةقـــابال يكـــػن
مـغاإللكتخونـيالدـشجمشذـ ىػيـةتحجيـجإلـى،باإلضـافةسـالمتوتزـسغضـخوففيحفطو،وتعجيلأوتحخي 
رفــــعمدــــتػػاألمــــغوالخرػصــــيةوسعمػمــــاتمتأكــــجمــــغمرــــجاقيةاألشــــخاصواللاإللكتخونــــيالتػقيــــعخــــالل

.الػرقيةالدشجاتشأنشأنيالمستعامميغ

ايزـا عمـىالجانـبالخقـابي،حيـثيسكـغلمسخاجـعاالشـالععمـىالسدـتشجاتالجاعسـةلمخقابـةالتصـػرىحاكساأثخ
خقــابيخــاللفتــخةفــيالــجخػلعمــىاألنطســةاآلليــةفــيمكــانالجيــةالسذــسػلةبالخقابــة،وتــأتيأىسيــةالجانــبال

الحطخابانجائحةكخونا،بسداعجةمعالتصػرالتقشيالدخيعلػسائلاالترالالتييدختتػفيخقشػاتاترـال
لالشالععمىالسدتشجاتوالبيانـاتمـغخـارجالجيـةتلمسؤسدايالخئيداآلليالبخامجالسختبصةبالشطاموايرال

عــجإلبــجاءالــخأؼالفشــيالسحايــجعــغالجيــةالسذــسػلةبالخقابــة،مســالمحرــػلعمــىاالدلــةالكافيــةوالسالئســةعــغبُ

                                  
(82) https://cutt.us/y83J3 

  2115جزائر، ، تاثٌر استخدام تكنولوجٌا المعلومات على التدلٌك المحاسبً بالمؤسسة االلتصادٌة، رسالة دكتورة، محاسبة، جامعة دمحم خٌضر بسكرة بالإلهام بروبة  (83)

(84)  https://cutt.us/VKnst 
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اإللكتخونيـة،وإلـىبخنـامجالشطـاماآللـيالسعسـػلبـولألنطسـةالحجيثـةبالتقشياتواسعةمعخفةجعالسخامغيتصمب
(85)ويدخ.سيػلةبكلعغُبعجالخقابيةأعسالوتأديةمغليتسكغفيالجية،

 : ثبات في السخاجعةكجلال ا السراد ات -ب 

الحرػلإلىالسرادقاتتيجف،خارجالسشذأةمغمعجةااإلثبات،ألنيالسيسةفيدلةاألتعتبخالسرادقاتمغ
كتـابيإقـخارلارسـنصحةرصيجحدابمعـيغ،وذلـظبحػلالفحزقيجؤسدةخارجالسخخيغعمىإقخارمغاأل

وىشـاكعـجةأنـػاع،(86)ؤسدـةالحدـاباتالتـيتـخبصيعبالسصحةأرصـجةصالببالعسالءوالسػرديغوالبشػكإلى
اآلتي:مغالسرادقات،لعلأىسيا

محــلالسخاجعــةوُيصمــبمشــوالــخدؤسدــةالسرصــيجهشــخفالخــارجييػضــ لمصــخفالسرــادقةاإليجابيــة: -1
صحةالسعمػماتالػاردةبالسرادقةامال.أوكانيػافقعمىرصيجهإذاماعمى

وُيصمــبمشــوالــخدفــيحالــةعـــجمؤسدــةالسرصــيجهشـــخفالخــارجيلمصــخفية:يػضــ السرــادقةالدــمب -2
السػافقةوإىسالوفيحالةصحةالخصيج.

رصــيجهبــلُيصمــبمــغاقــخارا يــحكخفيــورصــيجهفــيالػقــتالخــارجيالسرــادقةالعسيــاء:اليــحكخلمصــخف -3
السحجد.

سػءالفيعفيبعـسالسعمػمـاتيةاحتسالقميلفيتلمغايةفيجوىػم،دارةاإلمغقخارأمغىحهاإلقخاراتالسكتػبة
خـخػ،بحيـثأنـواألبـجائلالتػافقحدبقخاراالاستخجامعتسجويؤسدة،السإدارةيتمقاىاالسخاجعمغالتيالسيسة
الفحـزالسدـتشجؼ،أوعسميةباستخجامبجائلُأخخػمثـلالفحـزالفعمـيالأوصلاألأمكغالتحققمغوجػدإذا
(87)السرادقات.إقخارالستخجامنطامحاجةىشاكتفيىحهالحالةليدو

رائـجا نسػذجـا التكشػلػجيـاالخقسيـةصبحتأ،فيضلالتصػرالدخيعفيمجالتكشػلػجياالسعمػماتواالتراالتو
ػفخيـثتـح،مشرـةتبـادلالبيانـاتإلكتخونيـامتعـجدةمـغخـاللبصـخقعغُبعجاجخاءاتالسرادقةلالستفادةمغ
بيئتيـــاعـــغتسامـــا وشفرـــم،واإلداراتالساليـــةوالخقابيـــةملرداريـــةخاصـــة،إلكتخونيـــةأنطســـةالجيـــاتالعجيـــجمـــغ

                                  
(85) https://cutt.us/3ycpJ 
(86) https://cutt.us/37hmj 

 .2121الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن المانونٌٌن ،ارشادات لمراجعً الحسابات حول اعتبارات المراجعة الرئٌسٌة فً ظل ازمة كرونا،  (87)
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،السعمػماتوالتتبـعاإللكتخونـيلمسخاسـالتبـيغاألشـخافكسيةكبيخةمغنقلوتػفخيدس ىحاالشطامبالخارجية،
السخاسالتبيغالجياتالسعمػماتيتي ىحاالشطامتحػيلو،ي اومغشأنتخديغىحهالسعمػماتوأرشفتياإلكتخون

لسؤسدةالسػقعامغعغشخيقالتحققاإللكتخونيةالحرػلعمىالسرادقةايزا ويسكششا(88)،وتتبعياإلكتخوني ا
وجــػد،مــعالسخاســالتلتمقــيالخقابيــةلمييئــةالخقابيــةخــاصاعتســادبخيــجالكتخونــيأو(،Website)إللكتخونــيا

والتػقيعـــــاتالخقسيـــــةهاســـــتخجامالتذـــــفيخأو،اإللكتخونيـــــةســـــلالسعمػمـــــاتاىػيـــــةمخحسايـــــةكافيـــــةلمتحقـــــقمـــــغ
(89).اإللكتخونيةتحققمغصحةالسػاقعوإجخاءاتال،اإللكتخونية

 :كجلال اثبات في السخاجعة والتتب  االستفداراتنغام  -ج 

كتابيـا أويمجـالالستفدـارشـفييا وتػضـي ،شـخحإلىتيتحتاجميستوبعسالقزاياالأداءيػاجوالسخاجعأثشاء
وىــحهبيــا،مــغالجيــة،وفــيكمتــاالحــالتيغيجــبأنيحــخصعمــىتعديــداإلجابــاتالتــييتمقاىــاقبــلأنيقتشــع

وىـػمشاسـبلمتصبيـقفـيحـالالذخرـي،السخاجـع،وحكسـوالصخيقةذاتيةفيشبيعتياوتعتسجكثيخا عمـىتفدـيخ
ــافــيتصبيــقالقػاعــجالسخســػمةأنطســةتقيــيع فييــاأوالخقابــةالجاخميــةإذاالحــعانحخاف  دلــةوتتػقــفقــػةاأل،تعــجيال 

(90) .عمىكي يةشخحاألسئمةوصياية

لمحرــػل،عميــةافوأكثــخســخعذــكلأبالقــخاراتتخــاذتػضــي وإوأتفدــيخإلــىالسدــائلالتــيتحتــاجلرجابــةعمــى
دورخزبـ،كبـجيللسحاضـخاالجتسـاعالفيـجيػتدـجيالتومخئيـواثشـاءلفطيـةأدلـةتقطمـيقـجعمىأدلةمدـتشجيوأو
،(91)ةالخقابـةعـغُبعـجميسـأداءسخاجـعأثشـاءالعسـلسـتكسالإتسكـيغفـيحيـػؼكعاملوسائلاالترالالحجيثة

والتػاصــلالترــالاعسميــةتحدــيغشــأنيامــغالتــياألجيــدةأكثــخمــغالحكيــةوالحاســباآللــياتــفػاليوأبخزىــا
وإبقاءالعامميغعمىاترالدائعومدتسخ،مسايدخعالخدعمىاالستفدـاراتواتخـاذأؼعغُبعجمسارسةالعسلو

أنىــحااألمــخيديــجمــغمدــتػػالتعــاونمــعالســجراءوالسػضفــػنأيشســاكــانػا،مــغإلــىباإلضــافة،قــخاراتعاجمــة
تصبيقـــاتمـــغخـــاللتساعـــاتوالســـؤتسخاتواالجالجيـــةليغفـــيمـــعالسدـــؤوومشاقذـــاتمقـــابالتاجـــخاء(92)خـــالل

                                  
 ملحدة،لرات العربٌة اماإلدولة االهٌئة االتحادٌة للموارد البشرٌة الحكومٌة، الدلٌل االسترشادي لسٌاسات واجراءات الموارد البشرٌة فً الحكومة االتحادٌة،   (88)
 الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن المانونٌٌن، مرجع سابك .  (89)

(90) https://cutt.us/JvSPr 
(91) https://cutt.us/gsAlK 

(92) https://cutt.us/oVnEX 
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ســابق االسعخوفــة(Google Meetو،Microsoft Teamsو،Zoom)مثــلااألكثــخشــيػعالفيــجيػمــؤتسخات
(93)مغأؼمكانفيالعالع.(.(Hangouts Meetباسع

 :كجلال اثبات في السخاجعة الفعميالجخد  -د 

ألصـػلومصابقتيـاابجـخدخاجـعىـػدليـلقـػؼ،ومـغأجـلالػصـػلإليـويقـػمالسإنالػجػدالفعميلمبشـجالسعشـي
ويثبـتالجـخدالفعمــيأن،عمــىوجـػداألصـػلأثبـاتأدلـةإلـىومـغخـاللالجـخديسكششــاالتػصـل،مـعالدـجالت

يــيعليدــاأنالسمكيــةوالتق،ةعمــىذلــظوولكشــواليثبــتعــأل،الخصــيجالــحؼيسثــلاألصــلفــيالسػازنــةلــيذوىسي ــا
وسـائلأخـخػمثـلالسخاجعـةالسدـتشجيةوالحرـػلعمـىالذـياداتمـغإلـىكافييغلتحقيقالجخدبليجبالمجـػء

تستعالسخاجعإلجخاءالجـخدالفعمـيبالقـجرةعمـىالتحقـقمـغييجبأنو،(94)مغاآلخخيغأوالصخفالسخادتجقيقو
أةليا،وصـحةتقييسيـامـجعسابالسدـتشجات،والـتسكغمـغالتػاججالفعميلألصشاففيالجخد،وصحةحيازةالسشذ

لتحقيـــقســـيصخةفعالـــةعمـــىجسيـــعاألصـــشاف،الحكـــعفيســـاإذاكـــانأنيكـــػنعشرـــخالسخـــدونفـــيحالـــةجيـــجة
(95) .السساثمة

 

عسـلبشطـامالتـيتعـابخةلمقـاراتالذـخكاتو،لـبعسالذـخكاتعـغُبعـجبةافيضػءأساليبالتجقيقالججيجةالخق
(online،)وضيــػرCovid-19أدلــةجســعإجــخاءاتأصــبحتأســاليبالعســل،وفــخضقيــػدعمــىالتػاجــجفــي

لتخكيــدالجيــػدعمــىإيجــاداألعســالتصــػرإلــىمســاأدػاليجويــة،مختمفــةعســاكانــتعميــوخــاللالبيئــةاإلثبــات
،باســتخجامالتكشػلػجيــاالحجيثــةاثبــاتأدلــةبــجائلججيــجةتسكــشيعمــغالحرــػلعمــى

ندتعخضأىسياكسايمي:
رقــاماألىــػرمــدأحــادؼالبعــجيتكــػنمــغمجسػعــة:Barcode  البدداركؾد -1
مترــل،الدــمععمــىػضــعوالتــيت،السختمفــةالدــساكاتذاتصػليــةالخصــػاالو

دـخعةودقـةفـيبالبيانـاتحخكةالدمعوالحرػلعمى،تسكغاآلليفيالحاسب
سـتخجاميافـيمعطـعالسحـالتوالسخـازنويتعا،التعخفعمىمعمػماتأؼسمعة

مـغعغُبعـجتيامتابعيديلو،الكتخونياسدتػدعاتوىحايداعجبذكلكبيخفيالتحكعفيحخكةال،والريجليات

                                  
(93) https://cutt.us/l5rRP 

للمنظمة العربٌة لألجهزة العلٌا للرلابة المالٌة والمحاسبٌة، المسابمة الثانٌة عشر للبحث العلمً فً مجال شاهٌن اٌمن، تعامل الجهاز األعلى للرلابة مع ادلة االثبات، االمانة العامة  (94)

 .2118الرلابة المالٌة،

(95) https://cutt.us/Lu2MG 
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جاعالبيانــاتومتابعتيــاووضــعبــاركػدشخيقــةفعالــةوييــخمكمفــةلتدــييلعسميــةاســتخلحطــةتخديشــوحتــىبيعــو،
السعمػمــاتالسيســةوالجقيقــة،عمــىســبيلالسثــالاســعالكتــابوالسؤلــف،والــخقع،وتتزــسغالكثيــخمــغبذــكلآلــي

مـغعـغُبعـجوالشذخ،مسايتي لمسخاجعإجخاءجـخدمـادؼ،التدمدمي،ورقعاإلصجاروالتاري ،واسعدارالصباعة
 (96).العسلمكان(مغخارجscannerماس ضػئيعام)أوخاللقارغالباركػد

:تددددجيالت الفادددجيؾ أوي يسكشهدددا تدددؾفاخ  دددث مباودددخ لمفادددجيؾ الجهددددة التددد  -2
دتػدعات،أكثخلتقييعالسأوسيكػنلجيومػضفالسخاجعةاالفتخاضىػأنعسيل

مـــغوالتـــي،Google Glassســـساعةرأسأويسكـــغلمسػضـــفارتـــجاءكـــاميخا
السخاجعــةعبــخاليـــاتفالــحكي،وتمبيــةشمبـــاتيعفخيــقكــػنعمــىاترـــالبخالليــاي

فـينفـذالػقـتسخاجعـة،ويسكـغلفخيـقالعسميـةالجـخدلمباشخفيجيػبثأثشاءتػفيخ
 (97) جخاءاتالجخد.قػيةييختقميجيةالكجليلاثباتتدجيلمػجداتأوترػيخ

 االثبات: أدلةجس  ل طيار  جون  الظائخات استخجام -3

لكــغوســخعتيا،وحجسيــاوســعتيابسحخكاتيــامشيــاكــلوتختمــفوالحخبيــة،العاديــةالصــائخاتوأنــػاعأشــكالتتعــجد
مفيـػمفـيكثيـخ اييـختالكبخيـت"،"عمبـةبحجـعأنػاعيـابعـسترلقجشائخة
ترـلالرتفاعـاتشػيمـةلفتـخاتالتحميـقعمـىبقـجرتياتتسيـد،الحياتيةاألمػر
عســلبــخمجوتتوىــيمدــسػعة،ومخئيــةييــخيجعميــامســامتــخ،ألــف15إلــى
عبـخمشطػمـةلالترـاالتأويجيخهمذـغلعمـىاألرضةلمقيامبالعجيجمغالسياماآلليتبػاسصةالحاسباوتػجو

مغسكغت(98)،تختبطمكػناتوقجراتىحهالصائخاتبصبيعةالسيسةالتيأنتجتمغأجمياوباألقسارالرشاعية،
يلجلصــجارتقــاريخبــحلظكــوالتحميــلوالجــخدواتدــجيلمــغخــاللاســتخجمالتكشمػجيــةالحجيثــةبالعــغُبعــجالخقابــة

 :وىيكالتاليعغُبعجاإلثباتأدلةادواتالخقابةفيجسعلتحديغػسيمةكاتيااستخجاماثبات،ندتعخضبعس
 تتبــعالتقــجموتحدــيغالفحــزالفشــئ لقيــاسالسدــاحاتصــػر امــغمػاقــعالبشــاء،يسكــغاســتخجامياالتقــاا،

يةلػصفالذقػقعمىالجدػرالخخسانية،ولقيـاسسـساكةتدتخجمأجيدةاستذعاربالسػجاتفػقالرػتو

                                  
(96) https://cutt.us/Li7eq 

(97)https://cutt.us/59j0X 
(98) https://cutt.us/aK5VD 
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اللتقـااصـػرلمجـدءالخـارجيلمسستمكـات،وُتمـتقطالترـسيساتبجرجـةإلـى،باإلضافةوتآكلالسػادالسعجنية
(99) .بشىمسلدرجةالجاخمية363

 

 السحاصـيلبيانـاتوػاعأنـاكتذـافوبالتخبـةونـػعالتزـاريذلقيـاسوالحيػانيـةالدراعـةثػرةالتكشػلػجياتقػد
(100).العيشاتوجسعالحيػاناتعمىعالماتووضعالحيػاناتوتتبعمخاقبةو،والتخصيط

 

 فـيالسيسـةالجػانبأحجتعتبخوتشقيتووالغازالشفطالستخخاجالسدتخجمةالتحتيةمبشيةلعغُبعجالخقابةيعج
السـجاخغواالنابيـب،لخصـػاالستـدامغوفحزوالغازالشفطنقلخصػامخاقبةإلىباإلضافةالرشاعة،ىحه

 (101).الصبيعيةالكػارثآثارتقييعو،الشفطتكخيخمحصاتفيالسذتعمة
مصابقــةالسبــالغإلــىاليــجفالخئيدــيمــغإجــخاءتدــػيةالشقجيــةبالرــشجوق الشقجيددة بالرددشجوج:طددخج جددخد  -4

قجيةبالرشجوقمعرصيجحدابالرشجوقفـيرشجوقوالحؼيصمقعميوالخصيجالفعميلمشالالسػجػدةفعال في
الدـجادأوأجيـدةنقـااالبيـعالكثيـخمـغالجيـاتباسـتخجامذلـظتقـػمالـجفتخؼ،وعمـىدـجالتوالسدـسىالخصـيجال

بنيجاعالسبالغالشقجيةعشجالتدػيةفيالحداباتأوالصػابعالساليةتحاشياالستخجامالشقجأوعغشخيقاالنتخنت
(102)ليسكغمصابقةكذفالحدابالبشكيةمعاألرصجةالجفتخية.عغُبعجقيقالخقابةالبشكيةلتح

 

 :كجلال اثبات في السخاجعة االنتقادية والتحمامية السخاجعة -ه 

لمتأكــجمــغصـــحةالسخاجعــةالتحميميــةواالنتقاديــةاجــخاءاختبــارالسخاجعــةإلــىفــيبعــساألحيــانيمجــاالسخاجــع
عتػضي ىحانالشػعانمغالسخاجعةكالتالي:البياناتودقتيا،وسػفيت

 السخاجعــةاالنتقاديــةتمــظالشطـــخةالفاحرــةالدــخيعةلمــجفاتخوالدـــجالتلسالحطــةأيــةأمــػرييـــخبيقرــج
(103).لالنتباهعاديةممفتة

 

 العمسيــةوالسيشيــةفــيتحميــلالشدــبالسيســةاألســاليببــاإلجخاءاتالتحميميــةىــياســتخجامبعــسيقرــج
لدالسـل،ومغأمثمتيا)تحميلاالنحـجار،السدـارالحـخج،اةالتشبؤواألساليبالخياضيةواإلحرائيونساذج

 (104).الدمشية،الشطعالخبيخة(
 

                                  
(99) https://cutt.us/KoFra 
(100) https://cutt.us/GhPyM 
(101) https://cutt.us/mpDgV 
(102) https://cutt.us/waw6i 

 .2116جارٌة وعلوم التسٌٌر،اسماء، حبشً، أثر تكنولوجٌا المعلومات على عملٌة المراجعة الخارجٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة دمحم خٌصر، كلٌة العلوم االلتصادٌة والت (103)

(104) https://cutt.us/StAJW 
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يتزـ الـجورالسيـعلمتكشػلػجيـاالحجيثـةفـيتـجعيعأدلـةالخقابةعـغُبعـجفيضلالطخوفالحاليةالستسثمةفي
عبـارةعـغأدواتتعتسـجعمـىالكسبيـػتخوتدـتخجملتحدـيغىـيبيػتختقشياتالتجقيقبسداعجةالكساناإلثبات،

فعاليـــةوكفـــاءةعسميـــةالتـــجقيق،ويسكـــغأنتعـــخفكـــحلظبأنيـــاالتقشيـــاتالسدـــتخجمةمـــغقبـــلالســـجققيغوالتـــي
-(TeamMate)مشطػمةتيعمايتىحهالبخامج)مغتدتخجمالكسبيػتخكأداةلجسعوتحميلبياناتالتجقيق،

البـخامجالبـجمـغاإلشـارةإلـىأناسـتخجام،الـ ،ACL) )لغةأوامخالسخاجعة-(IDEA)ايجؼمشطػمة
اليغيخمغأىجافالتجقيق،بلبالعكذيداعجعمىتحقيقيابديػلةوبػقتأقرخوجيجأقل،ولكغالتغييخ

(106)ىانحكخالعامةىاومغأىعفػائج،(105)يكػنفيمشيجيةوشخقالتجقيق
: 

 .لبياناتبذكلمدتقلوبجونأؼمذلبياناتيااوبخامجوجسعا -1
 .تحميلالبياناتالسدتخخجةتساشيامعأىجافعسميةالسخاجعةالسحجدةمدبقا -2
 .سخعةجسعالبياناتومعالجتيامسايحدغمجةانجازميساتالسخاجعة -3
 .إمكانيةالتعاملمعحجعكبيخمغالبياناتفينفذالػقتوبصخيقةحيػية -4
 .كانيةالكذفعغالحاالتاالستثشائيةييخاالعتياديةفيالبياناتإم -5
 .السداعجةعمىكذفمػاقعالزعفوالخملفيأنطسةالخقابةالجاخمية -6
 .االقترادفينفقاتإدارةالسخاجعة -7
تدــجيلكافــةمخاحــلعسميــةالسخاجعــةمــغالتخصــيطإلــىكتابــةالتقخيــخوىــػمــايسثــلأدلــةإثبــاتمػثقــة -8

 .لحسايةالسخاجعوإمكانيةبخمجةتمظالسخاحلإلعادةتشفيحىاآليافيالسيامالسدتقبمية

 :كجلال اثبات في السخاجعةنغام كفء لمخ ابة الجا مية  – دساا سا

واحجةمغأدواتالترجؼلمسذكالتالسختمفةالتيتعانيمشياالسشطسـاتالسحمّيـةواإلقميسّيـةُتعجالخقابةالجاخمية
والعالسّية،كػنياتقػمبجورالستابعوالُسذخفعمىحدغسيخوسالمةالعسلالجاخميفـيىـحهالسؤسدـات،وذلـظ

ناتالدـمػكالتـيتعسـلبسثابـةحجمسكغمغالسسارسـاتييـخاألخالقّيـة،ولرـيايةمـجوأكبخإلىبيجفالتقميل
الغخضالخئيدــيمــغفــ(107)ضــياعحقــػقأشــخافالسرــال ،إلــىبػصــمةلتفــادؼعسميــاتاالحتيــالالتــيتــؤدؼ

ىـجافاألإلـىالرـحي حتـىترـلاالتجـاهالجاريـةفييـاوإحكـاممدـارىافـياألعسـالالخقابةالجاخميـةىـػضـبط
                                  

105 https://cutt.us/wEROC 
 اسماء، حبشً، مرجع سابك.  (106)

(107) https://cutt.us/opZka 
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درجـةمـغالتأكيـجلمسـجققبـأنالبيانـاتوالسعمػمـاتالتـيتطيـخهالسخسػمةليا،لحلظفننوجػدنطامسميعيعصـي
عمييافيإبجاءرأؼفشي،ولـحلظيتعـيغعمـىالسخاجـعأنيتحقـقمـغسـالمةنطـامالخقابـةاالعتسادسميسةويسكغ

يفــالجاخميــةالخقابــةنطــاممقػمــاتتختمــفالو(108)مــغأنــويشفــحفعــالكســاىــػمػضــػع.ايزــا الجاخميــةويتحقــق
مغكلفيالخقابيةالسذكالتشبيعةاختالفأنإالالتقميجية،الشطعضلفيعشوالسعمػماتتكشػلػجيابيئةضل

الجاخميـــةالخقابـــةنطـــاممقػمـــاتلتحقيـــقتصبيقيـــايجـــبالتـــياإلجـــخاءاتعمـــىتـــأثيخلـــويكـــػنســـػفالشطـــاميغ
.(109)الفعال

الستعمقــةوالشذــاشاتالتشطيسيــةالسؤسدــة"خصــةأنيــاعمــىمــاتفــيبيئــةتكشػلػجيــاالسعمػالجاخميــةالخقابــةتعــخف
الخقابــةكــحلظعمييــا،تــتعالتــيوالتغيــخاتالسرــادقةالفحــز،التػثيــق،مثــل:الكتخونيــاالبيانــاتمعالجــةبعسميــات
(110).األجيدةإلىالػصػلعمىوالخقابةالجياز،نفذفيالسبيشة

:كالتاليىيومجسػعاتإلىميةفيبيئةتكشػلػجياالسعمػماتعشاصخالخقابةالجاخأوتشقدعإجخاءات-
مـغالرالحياتتعخفعمىأنيا"تمظالزػابطالستعمقةبفرلالػضائفوتقديعالػاجباتوالخ ابة التشغيسية: -1

(111).أجلتقميلمخاشخالغروالخصأ
قرـج،بـجونأوبقرـجحـجثتقـجالتـياألخصاءواكتذافلسشعمرسسةإجخاءاتىي:الؾصؾل عمى الخ ابة -2

البـخامجأولمحاسـػبالسـخخزييـخواالسـتخجامالسمفـات،ببيانـاتالتالعـبأوالدـي االسـتخجامعغتشتجوالتي
كمسـةالبخمجيـاتإلىالػصػلضػابطومغ،البياناتأوالػسائلصحةومغالسدتخجمصحةمغالتحققبيجف
.(112)ناتالبياتذفيخو،وترشيفياالسعمػماتعدلوالدخ

وقـجعمييـا،ومرـادقوصـحيحةكاممةالبياناتأنمغالتأكجشخق:ىي(اإللكتخونية) التظبيقات عمى الخ ابة -3
متفقـةالسعالجـةنتـائجوأنالرـحيحةبالصخيقـةتسـتالسعالجـةعسميـةوأنااللكتخونـي،الشطـامفـيوحجثتأدخمت
(113).عميياالسحافطةتستالبياناتىحهوأنمتػقع،ىػمامع

 

 

                                  
 اسماء، حبشً، مرجع سابك.(108)

 www.kantakji.com/media/2468/207.doc, le 24/01/2016 a 21h متاح على: لطٌفة فرجانً، (109)

 .2119تكنولوجٌا المعلومات، دار الراٌة للنشر والتوزٌع، عمان، أحمد سوٌلم الحسان، الرلابة الداخلٌة والتدلٌك فً بٌئة  هللاعطا  (110)

(111) www.kantakji.com/media/2468/207.doc, le 24/01/2016 a2lh 

 اسماء، حبشً، مرجع سابك.(112)
 مرجع سابك. لطٌفة فرجانً، (113)
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 :وفل اإلصجارات الجولية اإللكتخونيةاإلثبات  أدلة اؾد االعتساد عمى  -سابعاً 

والتـيمـغأىـعاإللكتخونيـةدلـةلتذـسلاألاإلثباتأدلةتػسيعنصاقإلىاإللكتخونيةأدػاستخجامنطعالسعمػمات
لعتكغمػجػدةفيضلالشطعأدلةىيواإللكتخونيةوالخسائلاإللكتخونيةوالبرسةاإللكتخونيةصػرىاالسدتشجات

مثـلالتحميـلاإلحرـائيدلـةاسـتخجامالعجيـجمـغاألإلـىاإللكتخونيـةاليجوية،كساأدػاستخجامأسـاليبالسخاجعـة
(114)وأسمػبعيشاتاالختبارواستعخاضتفريميلمسخخجاتومخاجعةالبياناتاالستثشائية.

بيئــةإلكتخونيــة،الفــيضــلاإلثبــاتأدلــةلالتــييػاجييــافــيجســعإلرشــاداتتحــجدأىــعالسذــاكالسخاجــعاجتــحي
فقــج،وتزــبطحجيــةكــلنــػعودرجــةاالعتســادعمييــا.اإللكتخونيــةدلــةتدــاعجهفــيالتكيــ مــعاألالتــيلحمــػلوا

محجودةومحرـػرةفـيكـلولكشيااإللكتخونيةاإلثباتأدلةمعاييخوتقاريخحػلبنصجاراىتستالييئاتالسيشية
تصبيقيةلكي يةتعاملمجققالحدـاباتمـعأدلةتقجيعشخوحاتوإلىـتيجفمغالػالياتالستحجةاألمخيكيةوكشجا

قيـــػدأىــعالوفيســايمــيســػفنــحكخ،،لتــحليلالسذــاكلالتــيقــجتػاجيــوولــعيعيـــجىامــغقبــلاإللكتخونيــةدلــةاأل
: (115)إلىيسكغتقديسيا،اإللكتخونيةاإلثباتأدلةبالسختبصة

:تؤثخبذكلمباشخعمىتشفيحعسميةجسعقجركافومالئعاإللكتخونية شغام السعمؾمات متعلقة القٌود ال -1
 :يمايمياومغأىساإللكتخونيةاإلثباتأدلةمغ
معالجةالبياناتإلى:األخصاءفيالبخمجةيؤدؼ يعة لسعالجة دا ل نغام السعمؾمات االلكتخونيا -أ 

وأخصاءالعامميغالشاتجةعغنقزالسعخفةوعجمكفايةالتجريبمغ،مدتسخبرػرةخاشئةوبذكل
 دلٌل اإلثبات. تحرٌف أوأسبابعجمتػافخ

:نتيجةاحتسالفقجانيانتيجةتخديغالبياناتوالبخامجفيلفتخة  راخة اإللكتخونية دلةاالاتفاظ بال -ب
ححفالسمفاتعغشخيق،يخالستعسجاسصػاناتمسغشصةعخضةلمزياعوالدخقةوالتمفالستعسجوي

 .الخصأ
فيــيعبــارةعــغعمــىالشطــامااللكتخونــيتيجيــجاتالتعتبــخمــغأىــع:أمددؽ السعمؾمدداتضدد    أوغيدداب  -ج 

بخامجمكتػبةبنحجػلغاتالبخمجة،اليجفمشياىػإلحاقالزخربالسعمػمـاتالسػجـػدةفـيالحاسـػب
إلــىالػصــػلاألصــمّية،تدــيلبــخامجالسقمــجةييــخخجاماســتأوانتيائيــاأونتيجــةضــعفبــخامجالحسايــة
                                  

 . 2114، دار الكتاب الجامعً، العٌن اإلمارات العربٌة المتحدة، ، كلٌة التجارة، جامعة بنً سوٌف"المراجعة فً البٌئة االلكترونٌة، "( الجمال،جٌهان114)
 ، بوركاٌب، مرجع سابكدعبد الماج (115)
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مياجســـةالسعمػمـــات،ىجـــػمتعصيـــلالخجمـــة،الفيخوســـاتتأخـــحاشـــكالمتعـــجدةمشيـــاالبيانــاتوتصبيقـــات
   (116).ىجػمالقخصشةالكاممة،السخسمة

خةمغ:حيثيتعادخالالبياناتمباشعجم تؾافخ مدتشجات ورقية في بعض مخاال الشغام االلكتخوني -د 
داخلنطامالسعمػماتااللكتخونيبجونتػفخمدتشجات،كسايقػمالشطامبالعسمياتالسحاسبيةدونوجػد

وقجاليتعشباعةجسيعمخخجاتنطامالسعمػماتااللكتخونيفيصػرة،تػثيقسخؼلمعسمياتالسالية
يممفاتالحاسبمخئية،حيثيتعشباعةممخزلمسجاميعفيحيغتبقىالتفاصيلمحفػضةف

مسايتصمبالحرػلعمىىحهالسخخجاتمغالسمفاتالقابمةلمقخاءةبمغةالحاسب،االلكتخوني
 االلكتخوني.

التيجاىدةالبخامجالتجقيقااللكتخونيإناستخجام:الجاهدة اإللكتخونيةالسخاجعة   خام  فيلاتكارتفاع  -ه
سميةالسخاجعةيتختبعميوزيادةفيالتكالي ،وتختمفالحاسبااللكتخونيفيتشفيحميامعيياعتسجعمي

ضخورةإلىكساأنتمفالبخامجتؤدؼ،سدتخجمةالاإللكتخونيةالتكالي باختالفأساليبالسخاجعة
 .تحسلىحهالتكالي إلىؤدؼإعادةتحسيلىحهالبخامجوالبياناتوإعادةتذغيميا،مساي

اإلثباتأدلةكلمباشخعمىتشفيحعسميةجسعقجركافومالئعمغ:تؤثخبذستعمقة بالسخاج القاؾد ال -2
:يامايميومغأىساإللكتخونية

عجمامتالكالسخاجعالخم يـةاألكاديسيـةوالسيشيـةفيسـايتعمـقبالحاسـبالتأهال العمسي والعسمي لمسخاج : -أ
لتذــسلالسحافطــةياىــجافأااللكتخونــيونطــعالسعمػمــاتالتــيتعتســجعمــىالحاســبااللكتخونــيمــعتعــجد

وضائفيسامغإمداكالجفاتخوالسداعجةوعمىالسػجػداتوتحقيقالكفاءةوالفاعميةفيالشطعالسحاسبية،
 تدببفيإيجادفجػةبيغالسخاجعومبخمجيالشطع.مسا،فياتخاذالقخار

ييـخاإللكتخونيـةخاءاتالخقابيـةاإلج:الجا ميةبجؾدة نغام الخ ابة  اإللكتخونيةاإلثبات  أدلةارتباط جؾدة  -ب
تعتســجعمــىفاعميــةنطــاماإلثبــاتأدلــةمخئيــة،مــاقــجيدــببعــجمإمكانيــةالتأكــجمــغفعاليتيــا،وألنجــػدة

فالبيئــة،تســادعمييــامــغشــخفمــجققالحدــاباتالخقابــةالجاخميــة،فــننعــجممخئيتيــاقــجيقيــجامكانيــةاالع
فـي،ػليات،مايثيخالذكػكحػلفعاليةنطامالخقابةالجاخميـةخفزتمغالفرلبيغالسدئاإللكتخونية

                                  
(116) https://cutt.us/GlBgY 
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 .الحداباتامتالكمياراتكافيةبتكشػلػجياخاجعىحهالحالةعمىم
معخفـةكافيـةبتكشػلػجيـاالسعمػمـات،السخاجـعلجيـةيجـبأنيكـػن:اإللكتخونيدةاإلثبدات  أدلةتعجد أنؾاع  -ج

التــجقيقاإللكتخونــيلمتأكــجمــغاتدــاقوكســالالسخاجعــةودةبالستعــجبيلاســاألوأنيكــػنمــؤىالباســتعسال
حكـــعفشــيســميعحــػلالػضـــعيةإلــىيدــاعجهفــيالػصــػللالبيانــاتوالسعمػمــاتالتــييتحرــلعمييـــا،

.الساليةالحقيقية
خاجــعلمعجيــجمــغسملاإللكتخونيــةقــجالتتــػفخالسعمػمــات:اإلثبددات دلددةصددعؾ ة الؾصددؾل ل أواسددتحالة  -د 

البخمجيــاتالقجيســة،مــايفــخزمذــكمةمــعييــخمكيفــةهججيــجأومحجثــةبخمجيــاتاســتعسالبمشيــااالســبا
يسكــغأنيتػصــللقــخار،وعمييــااالشــالعالسخاجــعسمفــات،وبالتــاليعــجمقــجرةالعــجمقــجرتياعمــىقــخاءة

 .القانػنتػقي عسميةالتجقيقواالندحاببدببعجمتػفخالسعمػماتالسالئسة،وىػمايكفمولو
الشطـاماإللكتخونـيخمـليتدـببفـييرـيبعشـجما:اإللكتخونيدةاإلثبدات  أدلدةعجم مالءمدة أدوات جسد   -ه

سعخفةبأدبياتتكشػلػجياالسعمػماتبرفةعمىالسخاجعاليجباالثبات،أدلةعمىالسخاجععجمحرػل
،ذـسػلةبالخقابـةالسجيـةالعامة،وأنيكػنمؤىالباسـتعسالالبخمجيـاتالسحاسـبيةالسدـتعسمةمـغشـخف

.بخمجتيا،واستخخاجنقااضعفياوفيعوأنيكػنقادراعمىتقييسيا
قـــجتتزـــسغأخصـــاءناتجـــةعـــغاإلثبـــاتأدلـــة:اإللكتخونيدددةاإلثبدددات  أدلدددةصدددعؾ ة اكتذددداف ال ظددداء ب -و

احتخافيـة،وىـحامـاتعـجيميابأوقخصشتياأولياأثخالتغييخاتوالتحخيفاتالتياليسكغاكتذافياوالتتخك
إجـخاءاتمشـعاألخصـاءيجـبأن،وانعمـىالخفـعمـغتقـجيخهلـوالسخاجعقجيخفعمغخصخالتجقيقويمدم

اختبـاروتقيـيعنطـامالخقابـةالجاخميـةذاتالعالقـةبسشـعالسخاجـعتكػنضسشيةبالشطاماإللكتخونـي،وعمـى
 .واكتذافاألخصاء

:عجموجػدمعـاييخوقػاعـجخاصـةتحكـعالتقـجيخالذخرـيعشـج االعتساد عمى الحكؼ الذخري لمسخاج -ز
وجــػدأحكــامشخرــيةييــخســميسة،خاصــةفــيضــلتعقــجميشــةالسخاجعــةإلــىإبــجاءالسخاجــعرأيــوالفشــي

 .اإللكتخونية
إثباتمختبطبتػفخنطامرقابـةقـػؼيـؤمغأمـغ،وسـالمةأدلةػدة:أنجاإللكتخونيةاإلثبات  أدلةجؾدة  -ح

التأكجمغمرجاقيةوجػدةمكػناتنطامالخقابةالجاخميةفيفماتالتييشتجياالشطاماإللكتخوني،السعمػ
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إذأصـب ممـدمبـأنيدـتػفيشـخواالتأىيـلامامالسخاجع،تةالتعقجيعتبختحجؼأوضلبيئةإلكتخونيةمتف
يعتســجعمــىخبيــخأواجــع،سخبأدبيــاتتكشػلػجيــاالسعمػمــاتبــشفذالقــجرالــحؼيدــتػفيوفــيالسحاســبةوال

،وحتــىإنتــػفختفدــتفخزكثيــخمــغالسؤسدــاتنطــعمعمػمــاتمحايــج،وىــيالسيشــةييــخالستــػفخةفــي
 (117).خبيخنطعالسعمػماتأوالحداباتمخاجعمذكمةمغالسدئػلعغالتقريخ،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .، مرجع سابكجٌهان ( الجمال،117)
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 -يمذيح: 

عٍ عُذ جُفٛز يٓلو فنشللمة فإلث لت  أدنةفنحصٕل عهٗ فسة فنًٛذفَٛة فٙ لٛلس يذٖ ٚحًثم فنٓذف يٍ فنذس 

ٔنححمٛك ْزف للو فن لحث مٕظع يإًعة يٍ فنفشٔض ٔف ح لس يذٖ صححٓل عٍ غشٚك فعذفد للئًة  ،مُعذ

عُذ جُفٛز فإلث لت  أدنةفٙ لٛلس كم معذ يٍ فمعلد ٔفنكحب فسحمصلء مُل عهٗ فنًملٚٛس فنًسحخذية فٙ فنذسفسلت 

ل فن ٛلَلت ٔجى جحهٛهٓل ٔفسحخالص أٔ. ٔلذ للو فن لحث محفشٚغ فألجلملت عهٗ فألسئهة ماذعٍ مُعذيٓلو فنشللمة 

فنُحلئا يٍ  الل جط ٛك معط فألسلنٛب فألحصلئٛة فنٕفسد  مح ية فن شفيا فألحصلئٛة نهعهٕو فألجحًلعٛة 

Statistical Package for Social Science  spssبأسع)السعخوفة )(118)
األستعانو. تع وتحجيجا

 :1باألساليبالتالية

  :انثحـــث:  وفزوض يرغُزاخأوال- 

 يرغُزاخ انثحث: -أ

 (فنخ ش سُٕفت  غ ٛعة فنٕ ٛفة، فنٕ ٛفة، فن هذ،) انًرغُز انًسرمم: -

ٛعية أدنية ٔغ  ،)فنًٓلسفت فنٕ ٛفٛة نهًشفجع حلل فسحخذفو فنشللمية فلنكحشَٔٛية عيٍ مُعيذانًرغُز انراتغ: -

 ٔلشفئٍ فلث لت فنًسحخذية(

 :ثحثفزوض ان -ب

 إخرثار يذي صحح فزوض انثحث: -أ

 انفزض انزئُسٍ األول: -1

 فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فسحخذفو فٙ فنٕ ٛفٛة فنًٓلسفت دٔسل جٕجذ فشٔق رفت دلنة إحصلئٛة لمعلد فنذسفسة )

عٍ  فنشللمة فسحخذفو دٔسأدنة فإلث لت فٙ، عٍ مُعذ َٛةفإلنكحشٔ فنشللمة فٙ فنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛل دٔس، عٍ مُعذ

 .فنخ ش  سُٕفت، فنٕ ٛفة غ ٛعة، فنٕ ٛفة، فن هذ( حسب فلث لت أدنة عهٗ فإلنكحشَٔٛة فألَظًة يخلغش أثش، مُعذ

 

                                  
 ربٌة بالماهرةمركز التدرٌب بالجامعة الع - SPSS( التحلٌل المعمك للبٌانات باستخدام الحزمة اإلحصائٌة 2119صالح مهدي دمحم )
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  انفزض انفزػٍ األول:َرائح 

 فإلنكحشَٔٛة فنشللمة حخذفوفس فٙ فنٕ ٛفٛة فنًٓلسفت دٔسإحصلئٛة لمعلد فنذسفسة ) فشٔق رفت دلنةٕجذ ل ج

عٍ  فنشللمة فسحخذفو أدنة فإلث لت فٙ دٔس، عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فٙ فنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛل دٔس، عٍ مُعذ

  مهذ فنذسفسة.حسب فلث لت(  أدنة عهٗ فإلنكحشَٔٛة فألَظًة يخلغش ش، أثمُعذ

 ( َرائح اخرثار ياٌ وذٍُ نالتؼاد حسة تهذ انذراسح1خذول )

 مستوى المعنوٌة قٌمة مان وتنً حجم العٌنة متوسط الرتب البلد البعد

 انزلاتح اسرخذاو فٍ انىظُفُح انًهاراخ دور

 ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح

  106 56.98 دول انخهُح

161.000 

0.135 

 
 5 35.20 انذول انؼزتُح

 انزلاتح فٍ انًؼهىياخ ذكُىنىخُا دور

 ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح

 0.037 119.500 106 57.37 دول انخهُح

 5 26.90 انذول انؼزتُح

 0.094 149.000 106 57.09 دول انخهُح ػٍ تُؼذ انزلاتح اسرخذاو أدنح اإلثثاخ فٍ دور

 5 32.80 انذول انؼزتُح

 أدنح ػهً اإلنكرزوَُح األَظًح يخاطز أثز

 االثثاخ

 0.339 198.500 106 56.63 دول انخهُح

 5 42.70 انذول انؼزتُح 

 

يعُٗ رنا فَّ ل   05.َاذ فٌ يسحٕٖ فنًعُٕٚة نه عذ فألٔل ٔفنثلنث ٔفنشفمع أك ش يٍ  يٍ اندذول انساتك:

 ،عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فسحخذفو فٙ فنٕ ٛفٛة فنًٓلسفت دٔسجٕجذ فشٔق رفت دلنة فحصلئٛة نالمعلد )

( مٍٛ دٔل فلث لت أدنة عهٗ فإلنكحشَٔٛة فألَظًة يخلغش شأث ،عٍ مُعذ فنشللمة فسحخذفو أدنة فإلث لت فٙ دٔس

فنخهٛا ٔفنذٔل فنعشمٛة، أ٘ أٌ دسجة فنًٕففمة عهٗ ْزِ فلمعلد ل جخحهف مٍٛ دٔل فنخهٛا ٔفنذٔل فنعشمٛة. 

يعُٙ رنا فَّ جٕجذ  05.( فلم يٍ عٍ مُعذ فنشللمة فسحخذفو دٔسأدنة فإلث لت فٙٔيسحٕٖ فنًعُٕٚة نه عذ فنثلنث )

( مٍٛ دٔل فنخهٛا عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فٙ فنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛل دٔسفشٔق رفت دلنة فحصلئٛة نه عذ )

 . 57.09فنعشمٙ ٔفنذٔل فنعشمٛة نصلنح دٔل فنخهٛا حٛث أٌ يحٕسػ فنشجب ٚسأٔ٘ 
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 انفزض انفزػٍ انثاٍَ:َرائح 

 فنشللمة فسحخذفو فٙ فنٕ ٛفٛة لسفتفنًٓ دٔسإحصلئٛة لمعلد فنذسفسة ) فشٔق رفت دلنةٕجذ ل ج

 فسحخذفو أدنة فإلث لت فٙ دٔس، عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فٙ فنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛل دٔس، عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛة

 .فنٕ ٛفةفإلث لت( حسب أدنة  عهٗ فإلنكحشَٔٛة فألَظًة يخلغش أثش، عٍ مُعذ فنشللمة

 سة انىظُفح( َرائح اخرثار ياٌ وذٍُ نالتؼاد ح2خذول )

 يسرىي انًؼُىَح لًُح كزوسكال وَهش حدى انؼُُح يرىسظ انزذة انىظُفح انثؼذ

 انىظُفُح انًهاراخ دور

 انزلاتح اسرخذاو فٍ

 ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح

  58 59.97 دَىاٌ يحاسثح

 

1.894 

 

 

 

.595 

 30 51.90 لطاع حكىيٍ
 شزكاخ

52.25 
8 

 15 50.87 اخزٌ

 ذكُىنىخُا دور

 انزلاتح فٍ انًؼهىياخ

 ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح

  58 59.18 دَىاٌ يحاسثح

 

2.301 

 

 

.512 

 30 51.55 لطاع حكىيٍ

 8 44.56 شزكاخ

 15 58.70 اخزي

 أدنح اإلثثاخ فٍ دور

 ػٍ تُؼذ انزلاتح اسرخذاو
  58 54.34 دَىاٌ يحاسثح

 

1.149 

 

 

.765 

 30 60.75 لطاع حكىيٍ

 8 58.31 شزكاخ

 15 51.70 اخزي

 األَظًح يخاطز أثز

 أدنح ػهً اإلنكرزوَُح

 االثثاخ

  58 57.73 دَىاٌ يحاسثح

 

5.643 

 

 

.130 

 30 57.22 لطاع حكىيٍ

 8 30.50 شزكاخ

 15 60.47 اخزي
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ذ فشٔق رفت يعُٗ رنا فَّ ل جٕج 05.َاذ فٌ يسحٕٖ فنًعُٕٚة ناًٛع فلمعلد أك ش يٍ  :يٍ اندذول انساتك

 جكُٕنٕجٛل دٔس ،عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فسحخذفو فٙ فنٕ ٛفٛة دٔسفنًٓلسفتدلنة فحصلئٛة نالمعلد )

 يخلغش أثش ،عٍ مُعذ فنشللمة فسحخذفو أدنة فإلث لت فٙمُعذ، دٔس فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ  فٙ فنًعهٕيلت

لس ة ٔلطلي حكٕيٙ ٔششكلت ٔف شٖ، أ٘ أٌ دسجة ( مٍٛ دٕٚفٌ يحفلث لت أدنة عهٗ فإلنكحشَٔٛة فألَظًة

 فنًٕففمة عهٗ ْزِ فلمعلد ل جخحهف مٍٛ دٕٚفٌ يحلس ة ٔلطلي حكٕيٙ ٔششكلت ٔف ش٘.

 

 انفزض انفزػٍ انثانث:َرائح 

 فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فسحخذفو فٙ فنٕ ٛفٛة فنًٓلسفت دٔسإحصلئٛة لمعلد فنذسفسة ) فشٔق رفت دلنةٕجذ ل ج

عٍ  فنشللمة فسحخذفو أدنة فإلث لت فٙ دٔس، عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فٙ فنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛل دٔس، عٍ مُعذ

   فنٕ ٛفة. غ ٛعةحسب فإلث لت( أدنة  عهٗ فإلنكحشَٔٛة فألَظًة يخلغش أثش، مُعذ
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 ( َرائح اخرثار ياٌ وذٍُ نالتؼاد حسة طثُؼح انىظُفح3خذول )

 يسحٕٖ فنًعُٕٚة لًٛة كشٔسكلل ٔٚه  حاى فنعُٛة يحٕسػ فنشجب غ ٛعة فنٕ ٛفة فن عذ

 في الؾعيفية السهارات دور
 اإللكتخونية الخ ابة استخجام

 عؽ ُبعج

  27 57.87 يزاخغ داخهً

 

5.325 

 

 

.256 

 51 49.24 يزاخغ خارخٍ 

 10 60.55 شؤوٌ يانُح

 15 68.17 يحاسثح 

 8 64.31 اخزي

 في السعمؾمات اتكشؾلؾجي دور
 عؽ ُبعج اإللكتخونية الخ ابة

  27 58.41 يزاخغ داخهً

 

2.797 

 

 

.592 

 51 50.75 يزاخغ خارخٍ

 10 61.75 شؤوٌ يانُح

 15 61.57 يحاسثح

 8 63.75 اخزي

 استخجام أدلة اإلثبات في دور
 عؽ ُبعج الخ ابة

  27 63.28 يزاخغ داخهً

 

15.351 

 

 

.004 

 51 47.70 ارخٍيزاخغ خ

 10 79.45 شؤوٌ يانُح

 15 66.47 يحاسثح

 8 35.44 اخزي

 اإللكتخونية النغسة مخاطخ أثخ
االثبات أدلة عمى

  27 44.85 يزاخغ داخهً

 

7.332 

 

 

.119 

 51 58.41 يزاخغ خارخٍ

 10 68.20 شؤوٌ يانُح

 15 51.37 يحاسثح

 8 71.69 اخزي
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يعُٗ رنا فَّ ل  05.َاذ فٌ يسحٕٖ فنًعُٕٚة نه عذ فألٔل ٔفنثلَٙ ٔفنشفمع أك ش يٍ ل انساتك: يٍ اندذو -

 ،عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فسحخذفو فٙ فنٕ ٛفٛة دٔسفنًٓلسفتجٕجذ فشٔق رفت دلنة فحصلئٛة نالمعلد)

 أدنة عهٗ فإلنكحشَٔٛة ًةفألَظ يخلغش أثش ،فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ فٙ فنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛل دٔس

أ٘ أٌ دسجة فنًٕففمة عهٗ  ،( مٍٛ يشفجع دف هٗ ٔيشفجع  لسجٙ ٔشؤٌٔ يلنٛة ٔيحلس ة ٔف شٖفلث لت

ْزِ فلمعلد ل جخحهف مٍٛ يشفجع دف هٗ ٔيشفجع  لسجٙ ٔشؤٌٔ يلنٛة ٔيحلس ة ٔف ش٘(.ٔيسحٕٖ 

يعُٙ رنا فَّ جٕجذ  05.( فلم يٍ عٍ مُعذ فنشللمة فسحخذفو أدنة فإلث لت فٙ دٔسفنًعُٕٚة نه عذ فنثلنث )

( مٍٛ يشفجع دف هٗ ٔيشفجع عٍ مُعذ فنشللمة فسحخذفو دٔسأدنة فإلث لت فٙفشٔق رفت دلنة فحصلئٛة نه عذ )

 79.45 لسجٙ ٔشؤٌٔ يلنٛة ٔيحلس ة ٔف ش٘  نصلنح شؤٌٔ يلنٛة حٛث أٌ يحٕسػ فنشجب ٚسأٔ٘ 

 انفزض انفزػٍ انزاتغ:َرائح 

 فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فسحخذفو فٙ فنٕ ٛفٛة دٔسفنًٓلسفتإحصلئٛة لمعلد فنذسفسة ) رفت دلنةفشٔق ٕجذ ل ج

 فنشللمة فسحخذفو أدنة فإلث لت فٙ دٔس، عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فٙ فنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛل دٔس، عٍ مُعذ

 خ ش فن سُٕفتفإلث لت( حسب أدنة  عهٗ فإلنكحشَٔٛة فألَظًة يخلغش أثش، عٍ مُعذ

 ( َرائح اخرثار ياٌ وذٍُ نالتؼاد حسة سُىاخ انخثزج4خذول )

 يسرىي انًؼُىَح لًُح كزوسكال وَهش حدى انؼُُح يرىسظ انزذة انُىع انثؼذ

 في الؾعيفية دورالسهارات
 اإللكتخونية الخ ابة استخجام
 عؽ ُبعج

 163. 3.632 24 59.42 سشؾات فا ل  5

 17 42.50 إلى عذخ سشؾات 5مؽ 

 70 58.11 سشؾات 01اكثخ مؽ 

 في السعمؾمات تكشؾلؾجيا دور
 عؽ ُبعج اإللكتخونية الخ ابة

 076. 5.158 24 56.81 سشؾات فا ل 5 

 17 40.06 إلى عذخ سشؾات 5مؽ 

 70 59.59 سشؾات 01اكثخ مؽ 

 أدلة اإلثبات في دور
 عؽ ُبعج الخ ابة استخجام

 316. 2.303 24 64.19 سشؾات فا ل 5 
 17 50.18 إلى عذخ سشؾات 5مؽ 

 70 54.61 سشؾات 01اكثخ مؽ 
 النغسة مخاطخ أثخ

 االثبات أدلة عمى اإللكتخونية
 225. 2.980 24 54.15 سشؾات فا ل 5 

 17 44.76 إلى عذخ سشؾات 5مؽ 

 70 59.36 سشؾات 01اكثخ مؽ 
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 يٍ اندذول انساتك: -

يعُٗ رنا فَّ ل جٕجذ فشٔق رفت دلنة فحصلئٛة نالمعلد  05.ع فلمعلد أك ش يٍ َاذ فٌ يسحٕٖ فنًعُٕٚة ناًٛ

دٔس جكُٕنٕجٛل فنًعهٕيلت فٙ فنشللمة ، عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛة فنشللمة فسحخذفو فٙ فنٕ ٛفٛة فنًٓلسفت دٔس)

 أدنة عهٗ إلنكحشَٔٛةف فألَظًة يخلغش أثش ،عٍ مُعذ فنشللمة فسحخذفو دٔسأدنة فإلث لت فٙ، فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ

أ٘ أٌ دسجة فنًٕففمة عهٗ ْزِ  ،سُٕفت 13سُٕفت، ٔأكثش يٍ  10إنٗ  5سُٕفت فألم، ٔيٍ 5( مٍٛ فلث لت

 سُٕفت(.  13سُٕفت، ٔأكثشيٍ  10إنٗ  5سُٕفت فألم، ٔيٍ  5فلمعلد ل جخحهف مٍٛ

 :ثاٍَانفزض انزئُسٍ ان-2

 فألَظًة يخلغش، فلث لت أدنة، فنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛل، فنٕ ٛفٛة فنًٓلسفتل ٕٚجذ أثش لمعلد فنذسفسة )

 ( عهٗ فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ.فإلنكحشَٔٛة

 ٔٚحفشي يٍ ْزف فنفشض أسمع فشٔض فشعٛة:

 انفزض انفزػٍ األول: -

 .انزلاتح اإلنكرزوَُح ػٍ تُؼذاسرخذاو ػهً  انىظُفُح انًهاراخال َىخذ أثز نثؼذ انذراسح 

 :ٍثاَانفزض انفزػٍ ان -

 .ػهً انزلاتح اإلنكرزوَُح ػٍ تُؼذ انًؼهىياخ ذكُىنىخُاال َىخذ أثز نثؼذ انذراسح 

 :ثانثانفزض انفزػٍ ان -

 .انزلاتح اإلنكرزوَُح ػٍ تُؼذفٍ اسرخذاو  االثثاخ أدنحال َىخذ أثز نثؼذ انذراسح 

 :انزاتغانفزض انفزػٍ  -

 ادنح االثثاخ .ػهً  اإلنكرزوَُح األَظًح يخاطزال َىخذ أثز نثؼذ انذراسح 
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 ذحهُم انفزض انزئُسٍ انثاًَ:

 Tٔلذ لى فن لحث مححهٛم فلمعلد فلسمعة نهحصٕل عهٗ فنٕسػ فنحسلمٙ ٔفلَحشفف فنًعٛلس٘ ٔف ح لس 

 ٔفنًعُٕٚة كلنحلنٙ:

فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ فسحخذفو عهٗ  فنٕ ٛفٛة فنًٓلسفتل ٕٚجذ أثش ن عذ فنذسفسة  انفزض انفزػٍ األول:

 ل ح لس ْزف فنفشض حصهُل عهٗ فنُحلئا فنحلنٛة: مُعذ

 (ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح انزلاتح اسرخذاو فٍ انىظُفُح انًهاراخ دور( ذحهُم تؼذ )5خذول )

 انًؼُىَح Tاخرثار  االَحزاف انًؼُارٌ انىسظ انحساتٍ انؼثاراخ

 في  ها مالكيا عؽ العسلمكان  في اإللكتخونية أو الاجوية بالسخاجعة الكيام ُافزل
 السشدل

2.12 .892 1.384 .169 

 000. 9.992 636. 2.60 العسل إنجاز و ت يخترخ عؽ ُبعج اإللكتخونية بالسخاجعة الالزمة بالسهارات التحمي

 السخاجعة جؾدة عمى سمبا يؤثخ مسا  مامة عؽ ُبعج اإللكتخوني التجريا فخص
 اإللكتخونية

1.63 .830 -4.686 .000 

 مؽ يحج السعمؾمات تكشؾلؾجيا استخجام عل في وال ال ي السهشي كالدمؾ   ؾاعج وض 
 ال القية السخاطخ

2.29 .835 3.636 .000 

 000. 6.270 772. 2.46 الخ ا ية والسهام الهجاف تحقال عمى تداعج عؽ ُبعج الخ ابة إجخاءات دلال وض 

 000. 6.288 679. 2.41 اإللكتخونية اجعةالسخ  بعسمية الكيام عمى السخاج  ُيسكؽ السهشية الذهادات الحرؾل

 م  لتتؾاكا لمسهشة السشغسة الجولية السعاياخ عمى التعجيالت بعض إجخاء يتظما
 اإللكتخونية السخاجعة

2.58 .596 10.189 .000 

أدلة اإلثبات  جس  في رئيدي عامل اآللي الحاسا استخجام مهارات تعتبخ
 إالكتخونيةعؽ ُبعج

2.54 .795 7.161 .000 

 000. 10.592 296. 2.29 عؽ ُبعج اإللكتخونية الخ ابة استخجام في الؾعيفية السهارات دور

يٕج ة  T% كًل فٌ لًٛة 1جسأٔ٘ فنصفش ف٘ فلم يٍ  Tيٍ فناذٔل فنسلمك َاذ فٌ يسحٕٖ فنًعُٕٚة ل ح لس 

ة عٍ مُعذ، أ٘ فَّ ٕٚجذ دٔس فنشللمة فإلنكحشَٔٛ فسحخذفو ( عهٗفنٕ ٛفٛة فنًٓلسفتيًل ٚعُٙ ٔجٕد أثش ن عذ )

يًل س ك َسحطٛع سفط فنفشض فنعذيٙ . فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ فسحخذفوفعلل نهًٓلسفت فنٕ ٛفٛة فٙ 

فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ  فسحخذفوعهٗ ( فنٕ ٛفٛة فنًٓلسفتٔل ٕل فنفشض فن ذٚم ف٘ ٕٚجذ أثش ن عذ فنذسفسة )

 .مُعذ
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( عهٗ فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ فنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛلأثش ن عذ فنذسفسة )ل ٕٚجذ  :ثاٍَانفزض انفزػٍ ان

 :ل ح لس ْزف فنفشض حصهُل عهٗ فنُحلئا فنحلنٛة

 (ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح انزلاتحػهً  انًؼهىياخ ذكُىنىخُا دور( ذحهُم تؼذ )6خذول )

 فنًعُٕٚة Tف ح لس  فلَحشفف فنًعٛلس٘ فنٕسػ فنحسلمٙ فنع لسفت

 عسميات سالمة مؽ معقؾلة تأكج درجة تؾفاخ إلى اإللكتخونية الجا مية الخ ابة فتهج
 التقاريخ وإعجاد البيانات ومعالجة تدجال

2.49 .785 6.532 .000 

  ؾاسظة كان سؾاء لها تتعخ  التي اإللكتخونية لمبخام  السخاطخ بعض هشالػ
 الهكخ السج ماؽ أو الفاخوسات مثل الجهدة

1.17 .502 -17.386 .000 

عؽ  السخاجعة ااتياجات م  تتشاسا معمؾمات اآللية السحاسبية السعمؾمات نغام تقجم
 .ُبعج

2.28 .728 4.040         .000 

 الزبط لعسميات وااج بسدتؾى  تتؼ الداء لزبط اإللكتخونية السخاجعة عسميات
 والذفافية

2.21 .832 2.622 .010 

 مؾ   اي مؽ عؽ ُبعج الخ ابة انجاز سخعة في يداعج الستشقمة الحاسؾب استخجام
 العسل  ارج

2.50 .785 6.773 .000 

 000. 8.431 720. 2.58 عؽ ُبعج الخ ابة تفعال انتذار عمى ساعج التكشؾلؾجيا باستخجام الذخكات اهتسام

 الخ ابة متظمبات م  تتشاسا الحكؾمية الؾزارات في الستؾفخة التكشؾلؾجيا االمكانيات
 جعؽ ُبع

1.41 .667 -9.250 .000 

 000. 4.051- 867. 1.67 .فقط كؾرونا فايخس عؽ الشاجسة الثار لسعالجة عؽ ُبعج الخ ابة مرظمح يدتخجم

 193. 1.31 31. 2.03 عؽ ُبعج اإللكتخونية الخ ابة  في السعمؾمات تكشؾلؾجيا دور

% يًل ٚعُٙ ٔجٕد 5ف٘ أك ش يٍ  0.193جسأٔ٘  Tيٍ فناذٔل فنسلمك َاذ فٌ يسحٕٖ فنًعُٕٚة ل ح لس 

 حكُٕنٕجٛل( عهٗ فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ، أ٘ فَّ ٕٚجذ دٔس يحٕسػ نفنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛليحلٚذ  ألثش معذ )

ٔنكٍ ، يًل س ك َسحطٛع ل ٕل فنفشض فنعذيٙ ف٘ ل ٕٚجذ أثش لٕ٘، فٙ فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ فنًعهٕيلت

 ( عهٗ فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ.فنًعهٕيلت جكُٕنٕجٛلذسفسة )ٕٚجذ أثش يحٕسػ ن عذ فن
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( عهٗ فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ، فلث لت أدنةل ٕٚجذ أثش ن عذ فنذسفسة ) :ثانثانفزض انفزػٍ ان

 ل ح لس ْزف فنفشض حصهُل عهٗ فنُحلئا فنحلنٛة

 (ػٍ تُؼذ انزلاتح اسرخذاو أدنح اإلثثاخ فٍ دور( ذحهُم تؼذ )7خذول )

 السعشؾية Tا تبار  االنحخاف الس ياري  الؾسط الحدا ي ال بارات

 استخجام مؽ أسهل العسل مكان في( السدتشج)أدلة اإلثبات  جس 
 123. 1.556 854. 2.13 عؽ ُبعج الحاسؾب

أدلة  عمى لمحرؾل أكبخ زمؽ إلى تحتاج السعمؾمات بعض هشالػ
 السخاسالت خجاماست عل في العسال مؽ اإلثبات كالسراد ة

 اإللكتخوني

1.54 .772 -6.270 .000 

 استخجام عشج االدارياؽ م  والتتب  االستفدارات عؽ االجابة صعؾ ة
 1.89 .779 -1.463 .146 (.Zoom، Teams) اإللكتخونية االترال أنغسة

 طائخة -الباركؾد - مخاقبة سكشخ كاماخات)  التكشؾلؾجيا استخجام
 السخازن  اخكة كزبط الفعمي الجخد فبأهجا تؾفي ال(  ترؾيخ

 الكتخونيا ومتابعتها

1.72 .833 -3.532 .001 

 في يداعج( IDEA-TeamMate) اآللي التج ال  خام  استخجام
 000. 4.955 785. 2.37 لمبيانات واالنتقادية التحمامية السخاجعة انجاز وكفاءة سخعة

 الدجاد أو بي ال نقاط أجهدة استخجام يفزل الشقجية جخد إلجخاءات
 000. 8.813 657. 2.55 السالية الظؾاب  أو االنتخنت طخيل عؽ

 يكؾن  أن لمسدتشجات عؽ ُبعج اإللكتخوني الفحص عسميات في يذتخط
 000. 5.712 781. 2.42 االستفدارات عمى لإلجابة مؾجؾد البيانات مج ل

 عؽ ُبعج الخ ابة استخجام أدلة اإلثبات في دور
2.08 .265 3.523 .001 

 

يٕج ة.  T% كًل فٌ لًٛة 1جسأٔ٘ فنصفش ف٘ فلم يٍ  Tيٍ فناذٔل فنسلمك َاذ فٌ يسحٕٖ فنًعُٕٚة ل ح لس 

فٙ دنة فإلث لت ( عهٗ فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ، أ٘ فَّ ٕٚجذ دٔس ألفلث لت أدنةيًل ٚعُٙ ٔجٕد أثش ن عذ )

نفشض فنعذيٙ ٔل ٕل فنفشض فن ذٚم أ٘ ٕٚجذ أثش ن عذ س ك َسحطٛع سفط ف مُعذ، يًلفنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ 

 .( عهٗ فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذفلث لت أدنةفنذسفسة )
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 ،فدنة فلث لت ( عهٗفإلنكحشَٔٛة فألَظًة يخلغشل ٕٚجذ أثش ن عذ فنذسفسة ) :انزاتغانفزض انفزػٍ 

 ل ح لس ْزف فنفشض حصهُل عهٗ فنُحلئا فنحلنٛة

 (االثثاخ أدنح ػهً اإلنكرزوَُح األَظًح يخاطز أثزتؼذ )( ذحهُم 8خذول )

 السعشؾية Tا تبار  االنحخاف الس ياري  الؾسط الحدا ي ال بارات

 عسمية في الحاسؾب باستخجام تتعمل السخاطخ بعض هشالػ
 .الشتائ  د ة يهجد مسا السخاجعة

1.38 .647 

 

-10.116 .000 

 يؤثخ والححف التعجيل  اصية مثل السحاسبية البخام  بعض مخونة
 أدلة اإلثبات اإللكتخونية جس  مؾثؾقية عمى سمبا

1.50 .761 -6.982 .000 

 يؾفخ الحاسؾب دا ل لمسدتشج إضافة الؾرقية بالسدتشجات االاتفاظ
 لدلة اإلثبات اإللكتخونية أكبخ أمانة

1.23 .555 -14.531 .000 

 لمزياع ضةعخ  مسبشظة اسظؾانات في والبخام  البيانات تخديؽ
 الستعسج وغاخ الستعسج والتم  والدخ ة

1.44 .735 -8.010 .000 

 االلكتخوني الشغام مخاال بعض في ورقية مدتشجات تؾافخ عجم
 أدلة اإلثبات اإللكتخونية وجؾد في سمبا يؤثخ

1.49 .796 -6.795 .000 

 يقؾم أن يجا أدلة اإلثبات اإللكتخونية وجس  السالي الداء ضبط
 اإللكتخونية السخاجعة مجال في اء بخ  به

1.54 .736 -6.578 .000 

لدلة  الذخري التقجيخ تحكؼ  اصة و ؾاعج معاياخ وجؾد عجم
 .سميسة غاخ وخرية أاكام وجؾد إلى تؤدي  ج اإلثبات اإللكتخونية

1.54 .760 -6.368 .000 

 000. 13.823- 422. 1.44 االثبات أدلة عمى اإللكتخونية النغسة مخاطخ أثر

 سلن ة. T% كًل فٌ لًٛة 1جسأٔ٘ فنصفش ف٘ فلم يٍ  Tيٍ فناذٔل فنسلمك َاذ فٌ يسحٕٖ فنًعُٕٚة ل ح لس 

فإلنكحشَٔٛة( عهٗ فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذ، أ٘ فَّ ل ٕٚجذ  فألَظًة يخلغشيًل ٚعُٙ عذو ٔجٕد أثش ن عذ )

يًل س ك َسحطٛع ل ٕل فنفشض فنعذيٙ ف٘ ل ، ٛة عٍ مُعذفٙ فنشللمة فإلنكحشَٔ فإلنكحشَٔٛة فألَظًة ًخلغشدٔس ن

 .( عهٗ فنشللمة فإلنكحشَٔٛة عٍ مُعذفإلنكحشَٔٛة فألَظًة يخلغشٕٚجذ أثش ن عذ فنذسفسة )

 -انثحــث: انًسرخذيـح فٍ لُاص َرائـح  دا اخرثـار صـالحُـح وإػرًادَـح األ-ب

حخذية فييٙ لٛييلس فسييحالملت يفييشدفت فنعُٛيية، لييلو عحًييلد عهييٗ فألدف  فنًسيينححذٚييذ دسجيية صييالحٛة ٔيييذ٘ فل

ٔٚميٛس دسجية يصيذفلٛة فنُحيلئا  Internal consistencyفن لحيث ملسيحخذفو كيم ييٍ يعلييم فلجسيلق فنيذف هٙ 

ل عهييٗ يعليييم فلسج ييلغ، ٔملنحييلنٙ فًييٍ ٔفنًحمميية نكييم مُييذ يييٍ مُييٕد فلسحمصييلء، ٔفنييز٘ ٚعحًييذ فييٙ فنًمييلو فأل
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( : αٙ ْييٕ ف ح ييلس نًعُٕٚيية يعليييم فلسج ييلغ، ٔيعليييم أنفييل كشَٔ ييل  )سلسييفألفنعييشٔس٘ أٌ ٚكييٌٕ فنًعٛييلس 

Cronbach's Alpha سحمصلء.نمٛلس ث لت فمشفت ٔأمعلد فل 

 ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح انزلاتح اسرخذاو فٍ انىظُفُح انًهاراخ نذوراالرذثاط ( يؼايم 9)خذول 

 الرددجج بدداطمعشؾية )داللة( اإلرت معدامل اإلرتبددداط العبددارات و
العسل عؽ الكيام  ها في  مكانفي  اإللكتخونية أوُافزل الكيام بالسخاجعة الاجوية  1

 السشدل
 َىخذ صذق 001. **311.

يخترخ و ت إنجاز  عؽ ُبعج اإللكتخونيةالتحمي بالسهارات الالزمة بالسخاجعة  2
 العسل

 َىخذ صذق 000. **396.

 مامة مسا يؤثخ سمبا عمى جؾدة السخاجعة   عؽ ُبعجفخص التجريا اإللكتخوني  3
 اإللكتخونية

 َىخذ صذق 000. **349.

وض   ؾاعج الدمؾك السهشي وال ال ي فيغل استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات يحج  4
 مؽ السخاطخ ال القية

 َىخذ صذق 000. **542.

 والسهام هجافتداعج عمى تحقال ال عؽ ُبعجوض  دلال إجخاءات الخ ابة  5
 الخ ا ية

 َىخذ صذق 00. **402.

الحرؾل الذهادات السهشية ُيسكؽ السخاج  عمى الكيام بعسمية السخاجعة  6
 اإللكتخونية

 َىخذ صذق 000. **443.

يتظما إجخاء بعض التعجيالت عمى السعاياخ الجولية السشغسة لمسهشة لتتؾاكا م   7
 اإللكتخونيةالسخاجعة 

 َىخذ صذق 017. *427.

اإلثبات  أدلةعامل رئيديف يجس   اآلليمهارات استخجام الحاسا  تعتبخ 8
 عؽ ُبعجإالكتخونية 

 َىخذ صذق 000. **376.

 %5** ذؼٍُ وخىد يؼُىَح ػُذ يسرىي 

 %5* ذؼٍُ وخىد يؼُىَح ػُذ 

 :اندذول انساتكيٍ 

سحٕ٘ يعُٕٚة عُذ  يجًٛع فنع لسفت يعُٕٚة  ت ( ٔلذ جلء 542.: 311.)مٍٛ ح يعليالت فلسج لغ أٔجحش -

0.01. 

دٔس فنًٓلسفت فنٕ ٛفٛة فٙ  مُعذنمٛلس صلنحة غ ٛعة جًٛع فنع لسفت فٌ  أعالِ ٚح ٍٛ فناذٔلٔيٍ َحلئا  -

 .عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛةفسحخذفو فنشللمة 

 

 

 

 



  بحث الحصول على أدلة االثبات عند تنفٌذ مهام الرقابة عن بعد

67 
 

 ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح انزلاتح ػهً انًؼهىياخ ذكُىنىخُا ذوريؼايم االرذثاط ن (11) خذول -

معدامل  العبددارات و
 إلرتبددداطا

 الرددجج اإلرتبدداطمعنوٌة )داللة( 

 تدجال عسميات سالمة مؽ معقؾلة تأكج درجة تؾفاخ إلى اإللكتخونية الجا مية الخ ابة تهجف 1
 التقاريخ وإعجاد البيانات ومعالجة

 َىخذ صذق 000. **420.

 مثل الجهدة  ؾاسظة كان سؾاء لها تتعخ  التي اإللكتخونية لمبخام  السخاطخ بعض هشالػ 2
 الهكخ السج ماؽ أو الفاخوسات

 َىخذ صذق 000. **531.

 َىخذ صذق 000. **621. .عؽ ُبعج السخاجعة ااتياجات م  تتشاسا معمؾمات ةاآللي السحاسبية السعمؾمات نغام تقجم 3

 َىخذ صذق 000. **662. والذفافية الزبط لعسميات وااج بسدتؾى  تتؼ داءال لزبط اإللكتخونية السخاجعة عسميات 4

 َىخذ صذق 000. **393. العسل  ارج مؾ   اي مؽ عؽ ُبعج الخ ابة انجاز سخعة في يداعج الستشقمة الحاسؾب استخجام 5

 َىخذ صذق 000. **440. عؽ ُبعج الخ ابة تفعال انتذار عمى ساعج التكشؾلؾجيا باستخجام الذخكات اهتسام 6

 َىخذ صذق 000. **340. عؽ ُبعج الخ ابة متظمبات م  تتشاسا الحكؾمية الؾزارات في الستؾفخة التكشؾلؾجيا االمكانيات 7

 َىخذ صذق 000. **534. .فقط كؾرونا فايخس عؽ الشاجسة الثار لسعالجة عؽ ُبعج الخ ابة مرظمح يدتخجم 8

 %5* ذؼٍُ وخىد يؼُىَح ػُذ    %5** ذؼٍُ وخىد يؼُىَح ػُذ يسرىي 

 :اندذول انساتكيٍ 

عُذ  يسحٕ٘ يعُٕٚة جًٛع فنع لسفت يعُٕٚة  ( ٔلذ جلءت 662.: 393.ٍٛ )مح يعليالت فلسج لغ أٔجحش -

دٔس جكُٕنٕجٛل  نمٛلس مُعذصلنحة غ ٛعة جًٛع فنع لسفت لٌ أعالِ ٚح ُٛ فناذٔلٔيٍ َحلئا  .0.01

 .عٍ مُعذ فإلنكحشَٔٛةفنًعهٕيلت فٙ فنشللمة 

 ػٍ تُؼذ انزلاتح اسرخذاو فٍاخ اإلثث أدنحذوريؼايم االرذثاط ن (11) خذول -

الرــجقمعشػية)داللة(اإلرتبــاامعـاملاإلرتبـــاا العبــارات و
 َىخذ صذق 000. **572. عؽ ُبعج الحاسؾب استخجام مؽ أسهل العسل مكان في( السدتشج)اإلثبات  أدلة جس  1

 العسال مؽ كالسراد ةات اإلثب أدلة عمى لمحرؾل أكبخ زمؽ إلى تحتاج السعمؾمات بعض هشالػ 2
 اإللكتخوني السخاسالت استخجام عل في

 َىخذ صذق 019. *422.

 اإللكتخونية االترال أنغسة استخجام عشج االدارياؽ م  والتتب  االستفدارات عؽ االجابة صعؾ ة 3
(Zoom، Teams.) 

 َىخذ صذق 000. **358.

 الجخد أهجافب تؾفي ال(  ترؾيخ طائخة -ركؾدالبا - مخاقبة سكشخ كاماخات)  التكشؾلؾجيا استخجام 4
 الكتخونيا ومتابعتها السخازن  اخكة كزبط الفعمي

 َىخذ صذق 000. **414.

 السخاجعة انجاز وكفاءة سخعة في يداعج( IDEA-TeamMate) اآللي التج ال  خام  استخجام 5
 لمبيانات واالنتقادية التحمامية

 َىخذ صذق 000. **451.

 الظؾاب  أو االنتخنت طخيل عؽ الدجاد أو البي  نقاط أجهدة استخجام يفزل الشقجية دجخ  إلجخاءات 6
 السالية

 َىخذ صذق 000. **505.

 مؾجؾد البيانات مج ل يكؾن  أن لمسدتشجات عؽ ُبعج اإللكتخوني الفحص عسميات في يذتخط 7
 االستفدارات عمى لإلجابة

 َىخذ صذق 000. **530.
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 %5ذؼٍُ وخىد يؼُىَح ػُذ *    %5ُذ يسرىي ** ذؼٍُ وخىد يؼُىَح ػ

 :اندذول انساتكيٍ 

 .0.01ٕٖ يعُٕٚة عُذ يسح جًٛعٓل ( ٔلذ جلءت  572.: 358.مٍٛ )ح يعليالت فلسج لغ أٔجحش -

 عٍ مُعذ فنشللمة فسحخذفو فٙفإلث لت  أدنةدٔس نمٛلس مُعذلٌ جًٛع فنعُلصشصلنحة ٔيٍ َحلئا فناذٔل أعالِ ٚح ُٛ

 االثثاخ أدنح ػهً اإلنكرزوَُح َظًحاأل يخاطزثز يم االرذثاط أليؼا (12) خذول -

 

معدامل  انؼثــاراخ و
 اإلرتبددداط

معشؾية )داللة( 
 اإلرتبدداط

 الرددجج

 َىخذ صذق 000. **609. .الشتائ  د ة يهجد مسا السخاجعة عسمية في الحاسؾب باستخجام تتعمل السخاطخ بعض هشالػ 1

 جس  مؾثؾقية عمى سمبا يؤثخ والححف التعجيل  اصية مثل حاسبيةالس البخام  بعض مخونة 2
 اإللكتخونيةاإلثبات  أدلة

 َىخذ صذق 000. **596.

اإلثبات  دلةل أكبخ أمانة يؾفخ الحاسؾب دا ل لمسدتشج إضافة الؾرقية بالسدتشجات االاتفاظ 3
 اإللكتخونية

 َىخذ صذق 000. **429.

 وغاخ الستعسج والتم  والدخ ة لمزياع عخضة مسبشظة سظؾاناتا في والبخام  البيانات تخديؽ 4
 الستعسج

 َىخذ صذق 000. **569.

 أدلة وجؾد في سمبا يؤثخ االلكتخوني الشغام مخاال بعض في ورقية مدتشجات تؾافخ عجم 5
 اإللكتخونيةاإلثبات 

 َىخذ صذق 000. **634.

 السخاجعة مجال في  بخاء به يقؾم أن يجا اإللكتخونيةاإلثبات  أدلة وجس  السالي داءال ضبط 6
 اإللكتخونية

 َىخذ صذق 000. **627.

 تؤدي  ج اإللكتخونيةاإلثبات  دلةل الذخري التقجيخ تحكؼ  اصة و ؾاعج معاياخ وجؾد عجم 7
 .سميسة غاخ وخرية أاكام وجؾد إلى

 َىخذ صذق 000. **492.

 %5** ذؼٍُ وخىد يؼُىَح ػُذ يسرىي 

 %5يؼُىَح ػُذ * ذؼٍُ وخىد 

 :اندذول انساتكيٍ 

 .0.01ٕٖ يعُٕٚة عُذ يسح( ٔلذ جلءت جًٛعٓل 429. : 634.مٍٛ )ح يعليالت فلسج لغ أٔجحش -

 االثثاخ أدنح ػهً اإلنكرزوَُح َظًحاأل يخاطز أثزنمٛلس لٌ جًٛع فنعُلصشصلنحة ٔيٍ َحلئا فناذٔل أعالِ ٚح ُٛ
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 :اد انذراسحيؼايم أنفا كزوَثاخ نمُاص انثثاخ ألتؼج: 

وكاَد انُرائح كًا فٍ   Cronbach'sAlpha( : αلاو انثاحث تمُاص ثثاخ يرغُزاخ وأتؼاد انذراسح يٍ خالل يؼايم أنفا كزوَثاخ )

 اندذول انرانٍ:

 ( نمُاص ثثاخ يرغُزاخ واتؼاد انذراسح13) خذول

 معامل ألفا كخونباخ عجد ال بارات يرغُزاخ و أتؼاد انذراسح
 0.78 8 عؽ ُبعج اإللكتخونيةالؾعيفية في استخجام الخ ابة  دور السهارات

 0.82 8 عؽ ُبعج  اإللكتخونيةدور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في الخ ابة 

 0.65 7 عؽ ُبعج اإللكتخونيةدور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في الخ ابة 

 0.68 7 عؽ ُبعج  اإللكتخونيةدور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في الخ ابة 

 0.76 30 ككل السكياس 

 

 َرضح يٍ اندذول انساتك يا َهٍ:

يٍ  أك شفٌ يعليم أنفل كشَٔ ل  نهًمٛلس ككم  إنٗ، مللظلفة %فلمعلد60يٍ  أك شأٌ يعليم أنفل كشَٔ ل   -

 ًُٚكٍ فإلعحًلد عهٛٓل فٙ لٛلس فمعلد فنذسفسة.  ( ٔعهٗ رنا76%ٖ )أٔ%، حٛث جلء ٚس60

 

 

 

 

 

 

 



  بحث الحصول على أدلة االثبات عند تنفٌذ مهام الرقابة عن بعد

71 
 

 -انثحـــث: ؼُـاصـز وأتؼـــاد ذحهُم األهًُـح انُسثُـح ند: 

ع لس  ٔكلَث فنُحلئا  ٔرنا نمٛلس فألًْٛة فنُس ٛة نكم يحٕسنع لسفت كم  إخرثار فزَذياٌللو فن لحث محسلب 

 كًل ٚهٙ: 

 :ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح انزلاتح اسرخذاو فٍ انىظُفُح دورانًهاراخ األهًُح انُسثُح نثؼذ .1

 كًل ملناذٔل فنحلنٙ: فٛمُعذ فنحٕ  َحلئا فألًْٛة فنُس ٛة فنخلصة معُلصش

 (ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح انزلاتح اسرخذاو فٍ انىظُفُح انًهاراخ دور) تؼذنؼُاصز األهًُح انُسثُح ( 14خذول )
متؾسط  العبددارات و

 الختا
 السعشؾية كا تخ ي  التختاا

 7 4.01 السشدل في  ها مالكيا عؽ العسل مكان في اإللكتخونية أو الاجوية بالسخاجعة الكيام ُافزل 1
 

 

 

 

 

 

114.89 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 2 5.14 العسل إنجاز و ت يخترخ عؽ ُبعج اإللكتخونية بالسخاجعة الالزمة بالسهارات التحمي 2

 8 2.81 اإللكتخونية السخاجعة جؾدة عمى سمبا يؤثخ مسا  مامة عؽ ُبعج اإللكتخوني التجريا فخص 3

4 
 السخاطخ مؽ يحج السعمؾمات تكشؾلؾجيا استخجام عل في وال ال ي السهشي الدمؾك  ؾاعج وض 

 ال القية
4.43 6 

 4 4.87 الخ ا ية والسهام هجافال تحقال عمى تداعج عؽ ُبعج الخ ابة إجخاءات دلال وض  5

 5 4.53 اإللكتخونية السخاجعة بعسمية الكيام عمى السخاج  ُيسكؽ السهشية الذهادات الحرؾل 6

7 
 السخاجعة م  لتتؾاكا لمسهشة السشغسة الجولية السعاياخ عمى التعجيالت بعض إجخاء يتظما

 اإللكتخونية
5.05 3 

 1 5.15 عؽ ُبعجإالكتخونيةاإلثبات  أدلة جس  في رئيدي عامل اآللي الحاسا استخجام مهارات تعتبخ 8

 .SPSSصائً تاإلػرًاد ػهً َرائح انرحهُم اإلح انثاحثانًصذر: يٍ إػذاد 

 يٍ اندذول انساتك َرضح اِذٍ:

كايسحٕٖ فنًعُٕٚة ل ح لس )
2

%( يًل ٚؤكذ ٔجٕد إ حالف فٙ فألًْٛة فنُس ٛة نكم ع لس  يٍ 1) ( ألم يٍ

 ع لسفت ْزف فن ُعذ يٍ ٔجٓة َظش فنً حٕثٍٛ.
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ن ُعذ، حٛث سام نٗ يٍ حٛث فألًْٛة فنُس ٛة يٍ مٍٛ ع لسفت ْزف فٔفٗ فنًشج ة فأل(8جأجٗ فنع لس  سلى )

 ( . 2.81( فٙ فنًشج ة فأل ٛش  مًحٕسػ سجب )3(، مًُٛل جأجٗ فنع لس  سلى )5.18يحٕسػ فنشجب نٓزِ فنع لس  )

 :ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح انزلاتح فٍ انًؼهىياخ ذكُىنىخُا دوراألهًُح انُسثُح نثؼذ  .2

 فنحلنٙ:كًل ملناذٔل دفءمُعذجمٛٛى فألَحلئا فألًْٛة فنُس ٛة فنخلصة معُلصش 

 (ػٍ تُؼذ اإلنكرزوَُح انزلاتح ػهً انًؼهىياخ ذكُىنىخُا دور) تؼذنؼُاصز األهًُح انُسثُح ( 15)خذول 
 المعنوٌة 1كا الترتٌب متوسط الرتب العبددارات و

1 
 سالمة مؽ معقؾلة تأكج درجة تؾفاخ إلى اإللكتخونية الجا مية الخ ابة تهجف

 التقاريخ ادوإعج البيانات ومعالجة تدجال عسميات
5.56 3 

285.054 .000 

2 
  ؾاسظة كان سؾاء لها تتعخ  التي اإللكتخونية لمبخام  السخاطخ بعض هشالػ

 الهكخ السج ماؽ أو الفاخوسات مثل الجهدة
2.43 8 

3 
 السخاجعة ااتياجات م  تتشاسا معمؾمات ةاآللي السحاسبية السعمؾمات نغام تقجم

 .عؽ ُبعج
5.11 4 

4 
 الزبط لعسميات وااج بسدتؾى  تتؼ داءال لزبط اإللكتخونية السخاجعة عسميات

 والذفافية
4.95 5 

5 
 مؾ   اي مؽ عؽ ُبعج الخ ابة انجاز سخعة في يداعج الستشقمة الحاسؾب استخجام

 العسل  ارج
5.64 2 

 1 5.76 عؽ ُبعج الخ ابة تفعال انتذار عمى ساعج التكشؾلؾجيا باستخجام الذخكات اهتسام 6

7 
 متظمبات م  تتشاسا الحكؾمية الؾزارات في الستؾفخة التكشؾلؾجيا االمكانيات

 عؽ ُبعج الخ ابة
2.97 7 

 6 3.59 .فقط كؾرونا فايخس عؽ الشاجسة الثار لسعالجة عؽ ُبعج الخ ابة مرظمح يدتخجم 8

 .SPSSتاإلػرًاد ػهً َرائح انرحهُم اإلحصائً  انثاحثانًصذر: يٍ إػذاد 

 يٍ اندذول انساتك َرضح اِذٍ:

كايسحٕٖ فنًعُٕٚة ل ح لس )
2

%( يًل ٚؤكذٔجٕد إ حالف فٙ فألًْٛة فنُس ٛة نكم ع لس  يٍ 1يٍ ) ( ألم

 ع لسفت ْزف فن ُعذ يٍ ٔجٓة َظش فنً حٕثٍٛ.

ٛث سام نٗ يٍ حٛث فألًْٛة فنُس ٛة يٍ مٍٛ ع لسفت ْزف فن ُعذ، حٔفنًشج ة فأل فٗ (6فنع لس  سلى )جأجٗ 

 ( . 2.43(  فٙ فنًشج ة فأل ٛش  مًحٕسػ سجب )2(،  مًُٛل جأجٗ فنع لس  سلى )5.76يحٕسػ فنشجب نٓزِ فنع لس  )
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 :ػٍ تُؼذ انزلاتح اسرخذاو فٍاإلثثاخ  أدنح دوراألهًُح انُسثُح نثؼذ  .3

 كًل ملناذٔل فنحلنٙ: مُعذفنحذسٚب ٔفنحطٕٚشَحلئا فألًْٛة فنُس ٛة فنخلصة معُلصش 

 (ػٍ تُؼذ انزلاتح اسرخذاو فٍاإلثثاخ  أدنح دور)تؼذ نؼُاصز األهًُح انُسثُح ( 16ل )خذو
 المعنوٌة كا تربٌع الترتٌب متوسط الرتب العبــارات و

1 
 الحاسؾب استخجام مؽ أسهل العسل مكان في( السدتشج)اإلثبات  أدلة جس 

 4 4.03 عؽ ُبعج

 

 

 

122.680 

 

 

 

.000 

2 
اإلثبات  أدلة عمى لمحرؾل أكبخ زمؽ إلى تحتاج السعمؾمات بعض هشالػ

 7 2.87 اإللكتخوني السخاسالت استخجام عل في العسال مؽ كالسراد ة

3 
 أنغسة استخجام عشج االدارياؽ م  والتتب  االستفدارات عؽ االجابة صعؾ ة

 3.59 5 (.Zoom، Teams) اإللكتخونية االترال

4 
 ال(  ترؾيخ طائخة -الباركؾد - مخاقبة كشخس كاماخات)  التكشؾلؾجيا استخجام

 6 3.18 الكتخونيا ومتابعتها السخازن  اخكة كزبط الفعمي الجخد أهجافب تؾفي

5 
 سخعة في يداعج( IDEA-TeamMate) اآللي التج ال  خام  استخجام

 3 4.58 لمبيانات واالنتقادية التحمامية السخاجعة انجاز وكفاءة

6 
 طخيل عؽ الدجاد أو البي  نقاط أجهدة استخجام يفزل يةالشقج جخد إلجخاءات

 1 5.04 السالية الظؾاب  أو االنتخنت

7 
 مج ل يكؾن  أن لمسدتشجات عؽ ُبعج اإللكتخوني الفحص عسميات في يذتخط

 2 4.72 االستفدارات عمى لإلجابة مؾجؾد البيانات

 .SPSSاإلحصائً تاإلػرًاد ػهً َرائح انرحهُم  انثاحثانًصذر: يٍ إػذاد 

 يٍ اندذول انساتك َرضح اِذٍ:

كايسحٕٖ فنًعُٕٚة ل ح لس )
2

%( يًيل ٚؤكيذ ٔجيٕد إ يحالف فيٙ فألًْٛية فنُسي ٛة نكيم ع يلس  ييٍ 1)يٍ  ( ألم

 ع لسفت ْزف فن ُعذ يٍ ٔجٓة َظش فنً حٕثٍٛ.

زف فن ُعيذ، حٛيث سيام نيٗ ييٍ حٛيث فألًْٛية فنُسي ٛة ييٍ ميٍٛ ع يلسفت ْئفٗ فنًشج ة فأل(6جأجٗ فنع لس  سلى )

(  فيٙ فنًشج ية فأل ٛيش  مًحٕسيػ سجيب 2(،  مًُٛيل جيأجٗ فنع يلس  سليى )  5.04يحٕسػ فنشجب نٓزِ فنع يلس  )

(2.87 . ) 
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 :االثثاخأدنحػهىاإلنكرزوَُحَظًحاأليخاطزأثزاألهًُح انُسثُح نثؼذ  .4

 :كًل ملناذٔل فنحلنٙمُعذفنحعٕٚعلجَحلئا فألًْٛة فنُس ٛة فنخلصة معُلصش 

 (االثثاخ أدنح ػهً اإلنكرزوَُح َظًحاأل يخاطز أثز)تؼذ نؼُاصز األهًُح انُسثُح ( 17)خذول 
 المعنوٌة كا  تربٌع  الترتٌب متوسط الرتب العبــارات و

1 
 يهجد مسا السخاجعة عسمية في الحاسؾب باستخجام تتعمل السخاطخ بعض هشالػ

 .الشتائ  د ة
3.90 6 

 

 

 

 

16.300 

 

 

 

 

.012 

2 
 عمى سمبا يؤثخ والححف التعجيل  اصية مثل السحاسبية البخام  بعض ونةمخ 

 اإللكتخونيةاإلثبات  أدلة جس  مؾثؾقية
4.14 3 

3 
 أكبخ أمانة يؾفخ الحاسؾب دا ل لمسدتشج إضافة الؾرقية بالسدتشجات االاتفاظ

 اإللكتخونيةاإلثبات  دلةل
3.53 7 

4 
 والتم  والدخ ة لمزياع عخضة مسبشظة اتاسظؾان في والبخام  البيانات تخديؽ

 الستعسج وغاخ الستعسج
4.00 5 

5 
 في سمبا يؤثخ االلكتخوني الشغام مخاال بعض في ورقية مدتشجات تؾافخ عجم

 اإللكتخونيةاإلثبات  أدلة وجؾد
4.06 4 

6 
 في  بخاء به يقؾم أن يجا اإللكتخونيةاإلثبات  أدلة وجس  السالي داءال ضبط

 اإللكتخونية السخاجعة مجال
4.17 2 

7 
اإلثبات  دلةل الذخري التقجيخ تحكؼ  اصة و ؾاعج معاياخ وجؾد عجم

 .سميسة غاخ وخرية أاكام وجؾد إلى تؤدي  ج اإللكتخونية
4.20 1 

 .SPSSتاإلػرًاد ػهً َرائح انرحهُم اإلحصائً  انثاحثانًصذر: يٍ إػذاد 

 يٍ اندذول انساتك َرضح اِذٍ:

كاحٕٖ فنًعُٕٚة ل ح لس )يس
2

%( يًل ٚؤكذ ٔجٕد إ حالف فٙ فألًْٛة فنُس ٛة نكم ع لس  يٍ 1يٍ ) ٘أٔ( ٚس

 ع لسفت ْزف فن ُعذ يٍ ٔجٓة َظش فنً حٕثٍٛ.

نٗ يٍ حٛث فألًْٛة فنُس ٛة يٍ مٍٛ ع لسفت ْزف فن ُعذ، حٛث سام يحٕسػ ٔفٗ فنًشج ة فأل (7فنع لس  سلى )جأجٗ  -

 ( .  3.53فنًشج ة فأل ٛش  مًحٕسػ سجب ) ( ف3ٙفنع لس  سلى ) مًُٛل جأجٗ ،(4.20)فنشجب نٓزِ فنع لس  
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عســلالفــيوالتحــػلالدـخيعمتصـػرلكثســخةتكشػلػجيــابـخزتالالتــيقسشــابيـا،فقــجأدبيــاتالبحـثمـغخــاللدراسـة
تساىسكسا،عغُبعجبالعسلتكشػلػجياالسعمػماتواالتراالتإستخجامإلىذخكاتفيقصاعالاإلدارؼوالسالي

،ايزـا فـيالقصـاعالعـاماألعسـالتغيـخنسـطإلـى(Covid-19)كػرونافيخوسمعانتذارالتحجياتالستدارعة
كـانالبـج،الجيـةفيواألنذصةاألعساللتدييل،العسلكانخارجممغعغُبعجاإللكتخونيةالحكػمةالستخجام

،وأثخىـاعغُبعـجتكشػلػجيااالتراالتأساليبالخقابةباستخجامسساثلفيالتصػرالسػاكبةواألىتساملمغالتفكيخ
دعـــتالسشطســـةالجوليـــةحيـــث،نطســـةاألىـــحهمـــغأجـــلالحـــجمـــغاآلثـــارالدـــمبيةالســـتخجاماإلثبـــاتأدلـــةعمـــى

أثشاءإجخاءاتالسخاجعةالسخاجعػنوالتحجياتالحاليةالتييػاجيياضخورةالشطخفيأىعالسذاكلإلىالسخترة
وفيً غيـخاتالسدـتقبمية.التتيـاسػاكبولفيالػقـتالحاضـخ،تكشػلػجيااالتراالتاستخجامفيضػءدلةوجسعاأل

بة،اإلحرـائيةالسشاسـمجسػعـةمـغاألسـاليبوباسـتخجاماستقرـاءعمـىقائسـةعتسـادباالقـامالباحـثذلين  ءضو
شتائجأىعاليػردالباحث،سػضػعالبحثدالالتنطخيةونتائجميجانيةلبحثمغوتدييال لخصجماخمزإليوال

 :الشحػالتاليوالتػصياتعمى

عمىالشحػالتالي:يايسكغتمخيرمجسػعةمغالشتائجإلىبحثتػصلال
تتسثـــلفـــيتعديـــدالجػانـــبالشفدـــيةواالجتساعيـــةلمسخاجـــععـــغُبعـــجتحققـــتمـــغالخقابـــةضيـــػرمشـــافعكثيـــخة -1

 .عغُبعجالتفانيفيالعسلالخقابيإلىباإلضافة
ومعالجـة،تدـجيلالعقػلـةمـغسـالمةػفخدرجـةتأكيـجميـبساعغُبعجدورتكشػلػجياالسعمػماتعمىالخقابة -2

عمػمــاتتتشاســـبمـــعاحتياجـــاتالسخاجعـــة،وانمقـــجمتةاآلليـــنطــامالسحاســـبةكســـاأنالبيانــاتوإعـــجادالتقـــاريخ،
ناسـتخجامالحاسـػبأتتعبسدتػػواحجفيالسخاجعـةلعسميـاتالحػكسـةوالزـبطوالذـفافية،واإللكتخونيةالبخامج

 ؼمػقعخارجالعسل.إنجازالخقابةمغإالستشقليداعجفيسخعة

 لجػانبالتالية:متعمقةباعغُبعجخقابةمغالتحجياتلسيشةالالعجيجػججي -3
أدبياتتكشػلػجياالسعمػماتبرفةبومعخفةالسخاجعالتأىيلالعمسيوالعسميوالجوراتالستخررةقرػر -أ

 .عغُبعجيابالخقابةوالتعاملمعةلتتشاسبمعحجعالتصػراتالتقشيعامة
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سخاجعةاعتادواالالحيغبعساللجػالحجيثةنطسةاألالستخجاموجػدالخغبةعجموالثقافيالػعيضعف -ب
 .ةاليجوي

عغالخقابةنطامميسةأداءيؤثخعمى،اإللكتخونيةاإلثباتدلةألالسشطسةسعاييخالخقابيةالاإللسامبػجػدعجم -ج
 ة.مالذخرياحكعتسادعمىاالديجمغاالي،واألثباتأدلةجػدةوُبعج،

عغالخقابةالسشذػدةمغىجافاألجعمىتحقيقداعتلعغُبعجخقابةالإجخاءاتسياساتودليلالصجارالحاجة -د
 .ُبعج

 .يشجالقيامبأعسالالخقابةعغُبعجاألخالقيةالسيشيةوقػاعجالدمػكالسيشيلمحجمغالسخاشخوضع -ه

فيالخقابـةعـغيغالسخاجعأداءلتحديغتكشػلػجياالسعػقاتتحجمغتحقيقالتػاكبمعتصػراتالبعسىشالظ -4
 لتالي:فياتتسثلُبعج

 .اإللكتخونيةالعميالمخقابةمعتصبيقاتالحكػمةبعساألجيدةعجممالءمةاألساليباليجويةلمخقابةالستبعةفي -أ
القيامليتسكغمغلمسخاجعفيالجيازالخقابي،الجياتالسذسػلةبالخقابةبالسعسػلبواآلليالشطامخيتػفعجم -ب

 .لفشياالخأؼإلبجاءعغُبعجخقابةنجخاءاتالب
كيمغاألوضعفبخامجالحسايةو،مغأجيدةوشبكاتياتقادمواإللكتخونيةنطسةلألالبشيةالتحتيةجاىديةعجم -ج

 .ومػاكبةالتقشياتالحجيثةةتصػرسمفيخوساتاللالترجؼتسكغمغت

أدلـةعمسـايـؤثخعمـىدقـةالشتـائجومػثػقيـةجسـاإللكتخونيـةنطسةاألضيػربعسالسخاشختتعمقباستخجام -5
،مشيــامخــاشختعــجيلوحــحفالبيانــات،ومخــاشختخــديغالبيانــاتفــياســصػاناتمسغشصـــةاإللكتخونيــةاإلثبــات

عجمتػافخمدتشجاتورقيةفيبعسمخاحلكحلظعخضةلمزياعوالدخقةوالتمفالستعسجوييخالستعسج،وتسثل
ــــيمخــــاشخعمــــى ــــةالشطــــامااللكتخون ــــاتأدل ــــباأل،ويتصاإللكتخونيــــةاإلثب ــــاناالحتفــــاظم مــــخفــــيبعــــساألحي
وضـعدليـلاجـخاءاتإلـىنالحاجـةأ،كسـاحسايتيـامـغالزـياعللكتخونيـةاإلبالسدتشجاتالػرقيةإضافةلمسدـتشج

تقميلإلىقجتؤدؼالتياإللكتخونيةاإلثباتأدلةلمحرػلعمىومعاييختحكعالتقجيخالذخريعغُبعجلمخقابة
 دميسة.مخاشخاألحكامييخال

فيمجـالا ػرخمقعالسا ججيجا ومتصاإليجابيةلوالسعمػماتعبخنتائجيااالترالتقشياتمغهاالستفادعجم -6
:تتسثلفيالتاليعغُبعجدييلاالجخاءاتالخقابيةتلالػسائلالتكشػلػجيةالحجيثةاستغاللفيالخقابةيشرب

اإللكتخونيــةاالترــالأنطســةنأ،كســاةالتاإللكتخونيــباســتخجامالسخاســاإلثبــاتأدلــةعمــىســيػلةالحرــػل -أ
عمىالقيامب(تدZoom،Teams)الستشػعة  .االستفداراتوالتتبعمعالسدؤوليغواالدارييغاعجا
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(تدــاعجعمــى....ال شــائخةالترــػيخ-البــاركػد-الحجيثــة)كــاميخاتالسدــ الزــػئينطســةاألاناســتخجام -ب
 .الكتخونياالستشػعةالسدتػدعاتوالسبانيوالحقػلحخكةةومتابعتضبطيفالجخدالفعميأىجافتحقيق

إنوجػدنطامآليفعاللسعالجةالسجفػعاتالشقجيةبجالمغالصخقاليجويـةالتقميجيـة،تحاشـياالسـتخجامالشقـج -ج
اآللـينقـااالبيـعتقـجممشّرـةالبيـعالثابتـةكـأجيدةعـغُبعـجمكانآمغ،ولتحقيقرقابةفعالةإلىالحؼيحتاج

تسكــغمــغأحكــامةباليــاتفالسحســػلبــجائلجيــجأومشرــاتالبيــعالستحخكــةكالدــجادعــغشخيــقاالنتخنــتأو
 .عغُبعجلمخقابةالتكشػلػجيةالػسائلباستخجاماإلثباتأدلةوالحرػلعمىعمييا،نطامالخقابةالجاخمية

عمــىســخعةوكفــاءةالحرــػلعمــىالبيانــات(IDEA-TeamMateالجــاىدة)اآللــيبــخامجالتــجقيقتدــاعج -د
عتياديةاال،والكذفعغالحاالتييخهكبيخاالحجامالومعالجتيا)التحميميةواالنتقادية(،وإمكانيةالتعاملمع

الخقابـةالجاخميـة،مسـايحدـغمـغنتـائجأنطسـةمػاقعالزـعفوالخمـلفـيجيتحجوحيػية،بصخيقةفيالبيانات
 .اإللكتخونيةاإلثباتأدلةوجػدةأعسالالسخاجعة

ــــخوقذاتداللــــةتػجــــجال -7 ــــيغالجراســــةإحرــــائيةألبعــــادف ــــياســــتخجامالخقابــــةب دورالسيــــاراتالػضي يــــةف
أدلـةعمـىاإللكتخونيـةنطسـةاألأثـخمخـاشخ،عغُبعجفياستخجامالخقابةاإلثباتأدلة،دورعغُبعجاإللكتخونية
 .نذٔل فنعشمٛةف-مٍٛ دٔل فنخهٛا ،االثبات

ــــخوقذاتداللــــةتػجــــجال -8 ــــيغالجراســــةإحرــــائيةألبعــــادف ــــياســــتخجامالخقابــــةب دورالسيــــاراتالػضي يــــةف
فـياسـتخجاماإلثبـاتأدلـة،دورعـغُبعـجاإللكتخونيـة،دورتكشػلػجيـاالسعمػمـاتفـيالخقابـةعغُبعجاإللكتخونية
لطيلي -دٚيٕفٌ يحلسي ة -الػضيفـة،وبـيغاالثبـاتأدلـةعمـىاإللكتخونيـةنطسـةاألأثخمخـاشخ،عغُبعجالخقابة

 أ شٖ. -ششكلت -حكٕيٙ 

اإللكتخونيــةالخقابــةاسـتخجامفــيالػضي يـةالسيــاراتدورإحرــائيةألبعـادالجراســةبـيغفــخوقذاتداللـةػجـجالت -9
عـغالخقابـةاسـتخجامفـيبـاتاإلثأدلـةدور،عـغُبعـجاإللكتخونيـةالخقابـةفـيالسعمػماتتكشػلػجيادور،عغُبعج
يشفجيييع -يشفجيييع دف هيييٙ -الػضيفـــةشبيعــة،وبـــيغاالثبــاتأدلـــةعمــىاإللكتخونيـــةنطســةاألمخـــاشخأثــخ،ُبعــج

 .  شٖأ-يحلس ة -يلنٛة شؤٌٔ - لسجٙ 

ــــخوقذاتداللــــةػجــــجالت -13 ــــيغدورالسيــــاراف ــــيالػضي يــــةتإحرــــائيةألبعــــادالجراســــةب الخقابــــةاســــتخجامف
اسـتخجامفـياإلثبـاتأدلـةدور،عـغُبعـجاإللكتخونيـةالخقابـةفـيالسعمػمـاتتكشػلػجيـادور،عغُبعجنيةاإللكتخو
-(سيُٕفت فأليم 5)-الخبـخةسشػات،وبيغاالثباتأدلةعمىاإللكتخونيةنطسةاألمخاشخأثخ،عغُبعجالخقابة

 (.سُٕفت 13أكثش يٍ )- (سُٕفت 10 إنٗ 5يٍ)

عمىأن،مسايجلعغُبعجاإللكتخونيةالخقابةيةميامدوبيغتأالػضي يةالسياراتراسةبيغلبعجالجأثخيػجج -11
داءاأل،حيــثتدــاعجعمــىتحدــيغعــغُبعــجاإللكتخونيــةاســتخجامالخقابــةفــيالسيــاراتالػضي يــةليــادوركبيــخ
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جعلإلىذلظؤدؼ،وسػفيلكتخونيسياراتومػاكبةالتغييخاتالسختمفةفيمجالالعسلالخقابياالالسعخفةوالو
.عغُبعجالسكتذفةاإللكتخونيةاإلثباتأدلةالسخاجعيعسلبذكلأكثخكفاءةوفعالية،وأثخهعمىجػدة

اندورذيخالىمساي،عغُبعجاإللكتخونيةالخقابةوالسعمػماتتكشػلػجياأثخمتػسطلبعجالجراسةبيغيػجج -12
،ميـامالسخاجعـةوالسخاجـعبيـاىـػتـػفيخالفػائـجوالسسيـداتالتـيتخـجمعـغُبعـجقابةتكشػلػجياالسعمػماتعمىالخ

.السختمفةالساليةوتحميلالعسمياتوالبياناتوتبػيبتتسثلفيتدييلو
أدلـةجـػدةوفاعميـةنأعمـىمسايذـيخ،عغُبعجاإللكتخونيةالخقابةواإلثباتأدلةأثخلبعجالجراسةبيغيػجج -13

لػلكـيتدـيلعمـىالسخاجـعالػصـخقابةعـغُبعـجملحجيثةومتصػرةنطسةتتصمبالعسلعمىأستخجاماألاإلثبات
ليــادورفعــالفــيعــغُبعــجالتــيتػفخىــاتكشػلػجيــاالسعمػمــاتواالترــاالتلمخقابــةةالستعــجدجيــاتملأؼلييــا،إ
.جػدتياواالثباتأدلةالحرػلعمىييلدت
لـىإذـيخ،مسـايعـغُبعـجاإللكتخونيـةعمىالخقابـةاإللكتخونيةنطسةاألمخاشخبيغاليػججأثخلبعجالجراسة -14
،كســاىــػعــغُبعــجالخقابــةمتصمبــاتمــعتتشاســبالالحكػميــةالــػزاراتفــيالستــػفخةوالتكشػلػجيــاالمكانيــاتنأ

حسايــةال،ونطــامةاإللكتخونيــنطســةمبشيــةالتحتيــةلألعــاليلوتحــجيثفــيقصــاعالذــخكاتمــغتجييــدمعســػلبــو
 .تػاكبمعالتصػراتالحجيثةالحؼيمغاألو
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داىعفيتحليلالقيػدوالتحكعفيتقجالتيالتػصياتتقجيعيسكغوالعسميةطخيةلشثاالبحنتائجيضػءف
فياإلثباتأدلةى،وأدواتالحرػلعمعغُبعجالسخاجعأثشاءتشفيحميامالخقابةالرعػباتالسختبصةباعتساد

نػجدىافيسايمي:جسمةمغالتػصيات،إلىاالبحثىحتػصلفقج،اإللكتخونيةنطسةاأللاستخجامض
لمخقابــةاليجويــةالتقميجيــة،التــيمــغأجــلالحــجمــغاآلثــارالدــمبيةعــغُبعــجمجــالالخقابــةخيوتصــػمااىتســضــخورة .1

عشــجأدلــةاإلثبـاتالتــييتػصــلإلييـاالسخاجــعلسرــجاقيةعمـىاضـفاءالثقــةوضيـختأثارىــااثشـاءازمــةكػرونــا،إل
 .الخقابةعغُبعجتشفيحميام

دلةاإلثباتالحجيةالقانػنيةألتعصيل،عغُبعجميسةالخقابةداءألالسعاييخوجوليةالقػانيغوالتذخيعاتالاصجار .2
 السدتججاتاألخخػلمتػافقمعالشطعالخقسشة.وتصػيخأدلةاإلثباتالحاليةمع،يامعمخاعاةتحجيثعشجتشفيحىا،

أدلـةاإلثبـاتالسخاجعـةوجسـعكـأداةلتشفيـحعسميـةعـغُبعـجالخقابـةإلىرفعمدتػػالتػعيةالثقافيةبأىسيةالتحػل .3
،اإلثباتالسشاسبةفـيىـحاالتػجـو،ترسيعبخامجتجريبيةفيمجالنطعالخقسشةوالخقابةعغبعجوأدلةمغخالل

تأىيلالعمسيوالعسميومعخفةالسخاجعبأدبياتتكشػلػجياالسعمػماتبرفةعامةلتتشاسبمـعحجـعالتصـػراتوال
 .التقشيةوالتعاملمعيا

وضــعقػاعــجالدــمػكالسيشــيواألخالقــيلزــساننجاحيــا،وعــغُبعــجالخقابــةشــامليــشطعسياســاتدليــلصــجارا .4
،والعســلعمــىتــػفيخمكتبــةحكــامالذخرــيةألاواشخاألخالقيــةلحــجمــغالسخــ،واعــغُبعــجالخقابــةأىــجافلتحقــق

 .كمفبياتأديةاألعسالالسفيالسخاجعمتصمباتكسخجعلتمبيةةالخقابيةجيدلكتخونيةباالإ
ــايااســتغاللواإللكتخونيــةنطســةالبشيــةالتحتيــةلألوتحــجيثجاىديــةالعســلعمــى .5 األمثــلألدواتووســائلتكشػلػجي

تصــػرنطــعالخقابــةالجاخميــةلتتػافــقمــعالتحــػلو،فــيإنجــازالعســلوتبدــيطإجخاءاتــوترــاالتواالالسعمػمــات
تسكغمغالترجؼلمفيخوسـاتالستصـػرة،وضعبخامجالحسايةواألمغواالسعمػمات،الخقسيومدتججاتتكشػلػجي
فـــيمقـــخالجيـــازةاآلليـــتيعنطســـأاســـتخجامبجيـــاتالسذـــسػلةبالخقابـــةمـــغالصمـــبال،وومػاكبـــةالتقشيـــاتالحجيثـــة

 .الفشيالسحايجالخأؼإلبجاءعغُبعجليتسكغالسخاجعمغإجخاءالخقابةالخقابي
فـيمجـالالخقابــةةمـغتقشيـاتاالترـالوالسعمػمـاتعبـخنتائجيـااإليجابيـةلخمـقبيئـةمتصـػرضـخورةاالسـتفادة .6

تتسثـلفـياسـتخجاماإلجـخاءاتوالتـيتمـظلتدييليشربذلظفياستغاللالػسائلالتكشػلػجيةالحجيثةعغُبعج
التـيتػفخىـابـخامجالتـجقيقالفػائـجإلـى،باالضـافةالترػيخ،كاميخاتالسد الزػئيوشائخاتالبخيجااللكتخوني

أدلـة،وجـػدةعـغُبعـجالجاىدةمغتبػيـبوتحميـلالعسميـاتوالبيانـاتالسختمفـة،وأثخىـاعمـىفاعميـةالخقابـةاآللي
 السختبصةبيا.ثباتااللكتخونياإل
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ضــخورةتصــػيخقػاعــجومبــادغومعــاييخوارشــاداتجيــاتاالصــجاراتالسيشيــةفــيالسخاجعــةكاألنتػســاؼلتدــييل .7
ميسةالسخاجعفيالحرػلعمىأدلةوقخائغوإثباتاتمتػافقةمععسميةالخقابةعغبعج.
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 .2115اعمال،  إدارةماجستٌر  غزة، رسالةفً لطاع غزة تحدٌات ومستمبل، الجامعة االسالمٌة  عن بُعدم، تمٌٌم تجربة العمل ابوماضً، تنسٌ -1
 .2111"جامعة البلماء التطبٌمٌة االردن،اإللكترونٌةاجراءات الرلابة الحكومٌة فً ضوء تطبٌك الحكومة  ، تمٌٌم”نه، رٌم،أوخص -2
 2115جامعة دمحم خٌضر جامعة بسكرة، الجزائر،،دكتوراه ةرسال“المعلومات المالٌة والمحاسبٌة المعتمدة على الحاسوب  نظم أداءحمودي، دالل،"تمٌٌم  -3
 2118 ،الجامعة االسالمٌة غزة ،رسالة ماجستٌر ،على االنترنت العوامل المؤثرة على توجه الشركات العتماد التطبٌمات المحاسبٌة ،جابر،  العمصً -4
 .2113الموارد البشرٌة"، رسالة ماجستٌر جامعة لاصدي مرباح ورلفة، الجزائر، إدارةدور نظام المعلومات فً “بولٌفة وكرٌمة  -5
أهمٌة تكنولوجٌا المعلومات فً ضبط جودة التدلٌك ومعولات استخدامها من وجهة نظر مدلمً الحسابات فً دولة الكوٌت، جامعة  المطٌري، فٌصل، -6

 2113سط،والشرق األ
 .2111على التطوٌر التنظٌمً، الجامعة االسالمٌة غزة، وأثرهافً الجامعة االسالمٌة  اإللكترونٌة دارة، والع اإلشلبً، جمانة -7
موالنا مالن ابراهٌم االسالمٌة الحكومٌة بماالن،،  ةفً جامعة الجبل الرربً، رسالة ماجستٌر، جامع اإللكترونٌة دارةسالم، احمد، معولات تطبٌك اإل -8

2121 

منتوري  ماجستٌر، جامعةفً ترشٌد الخدمة العمومٌة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والجزائر، رسالة  اإللكترونٌة دارةعشور، دور اإل ،معبد الكرٌ -9

 2111،لسنطٌنة
، جامعة الجبل رسالة ماجستٌر لة المهنة،أو، تمٌٌم مدى كفاءة وفاعلٌة فترة الخبرة التً ٌمضٌها المراجع لبل االذن له بمزمعبد الحكٌالكدي،  -11

 .2115الرربً،
 .2116الرلابً لدٌوان الرلابة المالٌة واالدارٌة فً غزة، رسالة ماجستٌر، الجامعة االسالمٌة، غزة،  داءابو هداف، ماجد، تموٌم وتطوٌر األ -11
رة، محاسبة، جامعة دمحم خٌضر بسكرة ، تاثٌر استخدام تكنولوجٌا المعلومات على التدلٌك المحاسبً بالمؤسسة االلتصادٌة، رسالة دكتوإلهام بروبة -12

 .2115بالجزائر، 
ارٌة وعلوم سماء، حبشً، أثر تكنولوجٌا المعلومات على عملٌة المراجعة الخارجٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة دمحم خٌصر، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتج -13

 .2116التسٌٌر،
 .2119للنشر والتوزٌع، عمان،  رأٌةبٌئة تكنولوجٌا المعلومات، دار ال أحمد سوٌلم الحسان، الرلابة الداخلٌة والتدلٌك فً هللاعطا  -14
االثبات، االمانة العامة للمنظمة العربٌة لألجهزة العلٌا للرلابة المالٌة والمحاسبٌة، المسابمة الثانٌة  أدلةشاهٌن اٌمن، تعامل الجهاز األعلى للرلابة مع  -15

 .2118عشر للبحث العلمً فً مجال الرلابة المالٌة،
 :إلىٌمكن الرجوع  -16

جامعة ناٌف العربٌـة للعلـوم األمنٌـة،  منشورة،فـً األجهزة األمنٌة، رسالة ماجستٌر غٌر  اإللكترونٌة دارةتطبٌمات اإل، نعبد الرحمالمرنً،  -17

 .2117،الرٌاض
 - Alwaten.com\details\8782 - 1\12\3015 ةاإللكترونٌفً السودان الفوائد والخدمات | جرٌدة الوطن  اإللكترونٌةمنجد عباس تطبٌك الحكومة  -18

3\11\2018 pm5:05 
مجلة الرلابة  -77محرر العدد  ل، مما“فً التخفٌف منه  عن بُعد( ودور التدلٌك Covid-19تحدٌات التدلٌك فً ظل جائحة كورونا)“خلف، أمٌن  -19

 .2121جمهورٌة العراق، دٌسمبر  -المالٌة
، مجلد نابلس– العلوم اإلنسانٌة()لألبحاث  جلة جامعة النجاح، ماإللكترونٌةالحكومة  ضوء تطبٌكرلابة الحكومٌة فً النة، رٌــم، تمٌٌم إجراءات أوالخص -21

24-(9)، 2111 
مجلة العلوم االلتصادٌة والتسٌٌر والعلوم ، اإللكترونٌة" تحدٌات ومتطلبات مهنة مراجع الحسابات فً بٌئة التجارة سالمً،دٌنوري،  انور،عٌدة،  -21

 .1،2121العدد 13المجلد الوادي الجزائر،  جارٌة، جامعةالت
  .2113، 2، عدد 29للعلوم االلتصادٌة والمانونٌة، جامعة دمشك، م،  "، مجلة جامعة دمشكعن بُعدالنفسٌة لممارسة العمل  االتجاهات“والعمري الٌافً  -22
 .2121ل ولعربٌة، االصدار األن لدول الخلٌ، اأو، المركز االحصائً لدول مجلس التععن بُعددلٌل العمل  -23
 دارة، االكادٌمٌة الحدٌثة لعلوم الكمبٌوتر وتكنولوجٌا اإلاإللكترونٌةالمعرفة التنظٌمٌة وعاللتها بكفاءة تطبٌك الحكومة  إدارةمروة، عملٌات  فهٌم، -24

 .2116المعادي، المجلد السابع عشر، العدد الثانً، 
 اإلدارٌةللعلوم  ٌتمجلة تكر، اإللكترونٌةالثمة بالبٌانات المالٌة المنشورة على االنترنت فً بٌئة التجارة رشٌد، كاظم، دور مرالب الحسابات فً إضفاء  -25

 2112، 22، العدد 7وااللتصادٌة، المجلد 
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عاملة بالموانئ المصرٌة، عاشور، جمال، لٌاس لدرة المراجعٌن الداخلٌٌن على التعامل مع متطلبات تكنولوجٌا معلومات نظام الرلابة الداخلٌة للشركات ال -26

 .6،2112مجلة الشروق للعلوم التجارٌة، العدد 
مجلة االلتصاد الجدٌد،  ملٌانة،، جامعة الجٌاللً بونعامة اإللكترونٌةاإلثبات  أدلة، بوركاٌب، لٌود اعتماد مدلك الحسابات فً الجزائر على دعبد الماج -27

 2119 ،4،العدد11المجلد 
المنظمة  لتعزٌز جودة العمل الرلابً،اإلثبات  أدلة ر االجهزة العلٌا للرلابة فً تنوٌع وتطوٌر مصادر الحصول علىدو صنكور عادل، عنبر سامً، -28

 2118 المالٌة،العلٌا للرلابة المالٌة والمحاسبٌة، المسابمة الثانٌة عشر للبحث العلمً فً مجال الرلابة  لألجهزةالعربٌة 
المجلد الثانً، العدد ، األفاق للدراسات اإللتصادٌة ،جامعة فرحات عباس، دراسة تحلٌلٌة-ى التدلٌك الخارجً تداعٌات جائحة كورونا عل، نوال، كفوس -29

 126 -113 ص، 2121السنة  15
لعدد ، مجلة جامعة فلسطٌن لالبحاث والدراسات، ااإللكترونٌةفعالٌة نظام الرلابة الداخلٌة فً ظل نظم المعلومات المحاسبٌة  البحٌصً، عصام، مدى -31

 .2114السادس، 
 2114، كلٌة التجارة، جامعة بنً سوٌف، دار الكتاب الجامعً، العٌن اإلمارات العربٌة المتحدة، "اإللكترونٌةالمراجعة فً البٌئة ، "الجمال، جٌهان -31
 .2112،نشرللدار الجامعة الجدٌدة ، المحاسبٌة"، اإلسكندرٌةلومات المعم " نظ،دمحمو ى،أوهرالد -32
 .2112 زٌعوالتونشر لنافع ل دار، رةه، المابالمعلومات" دارةاإل النظم: منظومةلٌل " تح، مصطفى، سمٌر -33
 .2114والتوزٌع،نشر لالثمافة ل دار ن،"عمام المعلوات المحاسبٌة نظ متصمٌلٌل و" تحاق،، عبد الرزملاس -34
 .2119،تكنلوجٌا المعلومات، االسكندرٌة، دار الفكر الجامعً إدارةالصٌرفً، دمحم  -35
 ان، ربحً،"التصاد المعلومات"الملكة االردنٌة الهاشمٌة، دار الصفاء للنشر والتوزٌع.علٌ -36

 .1982دار النهضة العربٌة، الماهرة، محود، عٌسى ابو طبل، المراجعة اصولها العلمٌة والعملٌة، معبد المنع -37
 .2111برداد، لى،واأل الطبعة والنشر، للطباعة المررب دار وتطبٌمٌا ، نظرٌا   علمً منه، الخارجً التدلٌك أٌاد، ،المرٌشً -38
 .2114عمان، الثانٌة، الطبعة والتوزٌع، للنشر وائل دار والعملٌة، النظرٌة الناحٌة الحسابات تدلٌك علم أمٌن، هللا، عبد -39
 .2111،، عمان، االردنءاار صفالحدٌث، د والتأكٌد التدلٌك إلى المدخل“أحمد جمعة  -41
41-  
 17/6/2121، تارٌخ 17126، محلٌات، العدد اإللكترونٌةكوٌت الثالثة خلٌجٌا والثامنة اسٌوٌا فً الحكومة جرٌد المبس الكوٌتٌة، بعنوان ال -42
وما بعدها، دلٌل عملً، منظمة العمل الدولٌة، ترجمة المعهد العربً الصحة والسالمة المهنٌة،  19-كوفٌد كوروناخالل جائحة  عن بُعدالعمل  -43

 .2121دمشك،
دٌوان  ةعمل اإلنتوساي لتدلٌك تكنولوجٌا المعلومات ومبادرة اإلنتوساي للتنمٌة، ترجم ةالمعلومات ألجهزة الرلابة العلٌا، مجموع دلٌل تدلٌك تكنولوجٌا -44

 2114المحاسبة الكوٌتً،
 2121لمعلومات، حوكمة المطاع العام لطاع تمنٌة ا إدارةللمطاع العام، الهٌئة العامة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات،  عن بُعدسٌاسة العمل  -45
 إلى:ٌمكن الرجوع  -46
 ( www.parcegypt.org/arabic/link.php?cat_id=28&Id=268) اإللكترونٌة دارةرافت، رضوان، اإل -47

 سابك جمانة، مرجعشلبً،  -48

 :إلىٌمكن الرجوع  -49

بٌن مصر واٌران، دورٌات لضاٌا استراتٌجٌة، المركز العربً لألبحاث الفضاء  ةوحرٌة الراي والتعبٌر ممارن ٌةاإللكترونزٌنه الرلابة  مصطفى،  -51

 .2116االلكترونً،
51-  https://cutt.us/W6pGx 
 المطري. بشأن دٌوان المحاسبة 2116( لسنة 11لانون رلم ) -52
 https://cutt.us/BPqTh -2117األردنً، الذكٌة( الذي نظمه دٌوان المحاسبة  - اإللكترونٌةل حول )الرلابة على الحكومات واللماء التدرٌبً األ -53
 .2111، مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرٌة، المراجعةس مبادئ وأس ،عبد الفتاح، الصحن -54
 2121، الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن المانونٌٌن،وناكورارشادات لمراجعً الحسابات حول اعتبارات المراجعة الرئٌسٌة فً ظل ازمة  -55
مارات العربٌة إلدولة االدلٌل االسترشادي لسٌاسات واجراءات الموارد البشرٌة فً الحكومة االتحاد ٌة، الهٌئة االتحادٌة للموارد البشرٌة الحكومٌة،  -56

 ملحدة،لا
التأكٌد األخرى والخدمات ذات العاللة، ترجمة جمعٌة المجمع العربً للمحاسبٌن  دلٌل إصدارات الدولٌة لرلابة الجودة والتدلٌك والمراجعة وعملٌات -57

 .  2111المانونٌٌن، األردن، مجموعة ابوغزالة، 
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 Google Driveطزَك  اسرثاَح ذى ذىسَؼها ػٍ

 عنواناستبٌان ب                  

 ػٍ تُؼذػُذ ذُفُذ يهاو انزلاتح اإلثثاخ  أدنحانحصىل ػهً 
 

 .دولة عربٌة -البلد: الخلٌج  -1

 أخرى. -شركات -قطاع حكومً -دٌوان المحاسبة: الوظٌفة -2

 أخرى. –محاسبة  – شؤون مالٌة -خارجً مراجع  -مراجع داخلً: طبٌعة الوظٌفة -3

 سنوات. 11أكثر من  -سنوات فاقل 11 –سنوات فاقل  5: سنوات الخبرة -4
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 افكأوال  يحاَذ افكأو العبارة انزلى

 اإللكترونٌةهل ٌوجد تأثٌر ذو داللة احصائٌة للمهارات الوظٌفٌة على استخدام الرقابة  الفرضٌة
 ؟عن بُعد

  لواأل الفرضٌة

العمل عن القٌام بها فً  مكانفً  اإللكترونٌة أوالٌدوٌة  المراجعةاُفضل القٌام ب 1
 المنزل

   

    ٌختصر وقت إنجاز العمل عن بُعد اإللكترونٌةالمراجعة التحلً بالمهارات الالزمة ب 2

 قلٌلة مما ٌؤثر سلبا على جودة المراجعة عن بُعدفرص التدرٌب اإللكترونً  3
 اإللكترونٌة

   

حد من قً فً ظل استخدام تكنولوجٌا المعلومات ٌوضع قواعد السلوك المهنً واألخال 4
 المخاطر األخالقٌة

   

    ةٌالرقابوالمهام  هدافتحقٌق األساعد على ت عن بُعددلٌل إجراءات الرقابة وضع  5

    اإللكترونٌة لى القٌام بعملٌة المراجعةعالمراجع مكن حصول الشهادات المهنٌة ٌُ ال 6

تتواكب مع المنظمة للمهنة ل الدولٌة ت على المعاٌٌرإجراء بعض التعدٌالٌتطلب  7
 اإللكترونٌة المراجعة

   

كترونٌة إالاإلثبات  أدلةجمع عامل رئٌسً فً  اآللًالحاسب استخدام تعتبر مهارات  8
 عن بُعد

   

 اإللكترونٌةهل ٌوجد تأثٌر ذو داللة احصائٌة لتكنولوجٌا المعلومات واسالٌب الرقابة  الفرضٌة
 ؟عدعن بُ 

  الثانً الفرضٌة

توفٌر درجة تأكد معقولة من سالمة عملٌات  إلى اإللكترونٌةتهدف الرقابة الداخلٌة  1
 تسجٌل ومعالجة البٌانات وإعداد التقارٌر

   

التً تتعرض لها سواء كان بواسطة  اإللكترونٌةهنالك بعض المخاطر للبرامج  2
 المدخلٌن الهكر أواألجهزة مثل الفٌروسات 

   

عن ة معلومات تتناسب مع احتٌاجات المراجعة اآللٌتقدم نظام المعلومات المحاسبٌة  3
 .بُعد

   

تتم بمستوى واحد لعملٌات الضبط  داءلضبط األ اإللكترونٌةعملٌات المراجعة  4
 والشفافٌة

   

من اي موقع  عن بُعداستخدام الحاسوب المتنقلة ٌساعد فً سرعة انجاز الرقابة  5
 العمل.خارج 

   

 عن بُعداهتمام الشركات باستخدام التكنولوجٌا ساعد على انتشار تفعٌل الرقابة  6
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االمكانٌات التكنولوجٌا المتوفرة فً الوزارات الحكومٌة تتناسب مع متطلبات الرقابة  7
 عن بُعد

   

    قط.ف كورونالمعالجة األثار الناجمة عن فاٌرس  عن بُعدٌستخدم مصطلح الرقابة  8

  انثانثح الفرضٌة ؟عن بُعدعلى استخدام الرقابة اإلثبات  دلةألهل ٌوجد تأثٌر ذو داللة احصائٌة  الفرضٌة

    عن بُعد)المستند( فً مكان العمل أسهل من استخدام الحاسوب اإلثبات  أدلةجمع  1

صادقة كالماإلثبات  أدلةللحصول على  أكبرزمن  إلىهنالك بعض المعلومات تحتاج  2
 من العمٌل فً ظل استخدام المراسالت اإللكترونً

   

االتصال  أنظمةصعوبة االجابة عن االستفسارات والتتبع مع االدارٌٌن عند استخدام  3
 (.Zoom ،Teams) اإللكترونٌة

   

طائرة تصوٌر ( ال توفً  -الباركود -استخدام التكنولوجٌا ) كامٌرات سكنر مراقبة  4
 لفعلً كضبط حركة المخازن ومتابعتها الكترونٌاالجرد ا أهدافب

   

( ٌساعد فً سرعة وكفاءة IDEA-TeamMate) اآللًاستخدام برامج التدقٌق  5
 انجاز المراجعة التحلٌلٌة واالنتقادٌة للبٌانات

   

السداد عن طرٌق االنترنت  أوإلجراءات جرد النقدٌة ٌفضل استخدام أجهزة نقاط البٌع  6
 المالٌةالطوابع  أو

   

للمستندات أن ٌكون مدخل البٌانات  عن بُعدٌشترط فً عملٌات الفحص اإللكترونً  7
 موجود لإلجابة على االستفسارات

   

  انزاتؼح الفرضٌة االثبات؟ أدلةعلى  اإللكترونٌة نظمةاألهل ٌوجد تأثٌر ذو داللة احصائٌة لمخاطر  الفرضٌة

م الحاسوب فً عملٌة المراجعة مما ٌهدد دقة هنالك بعض المخاطر تتعلق باستخدا 1
 النتائج.

   

مرونة بعض البرامج المحاسبٌة مثل خاصٌة التعدٌل والحذف ٌؤثر سلبا على موثوقٌة  2
 اإللكترونٌةاإلثبات  أدلةجمع 

   

 دلةأل أكبراالحتفاظ بالمستندات الورقٌة إضافة للمستند داخل الحاسوب ٌوفر أمانة  3
 .ترونٌةاإللكاإلثبات 

   

تخزٌن البٌانات والبرامج فً اسطوانات ممغنطة عرضة للضٌاع والسرقة والتلف  4
 المتعمد وغٌر المتعمد

   

عدم توافر مستندات ورقٌة فً بعض مراحل النظام االلكترونً ٌؤثر سلبا فً وجود  5
 اإللكترونٌةاإلثبات  أدلة

   

ٌجب أن ٌقوم به خبراء فً مجال  ترونٌةاإللكاإلثبات  أدلةالمالً وجمع  داءضبط األ 6
 اإللكترونٌةالمراجعة 

   

قد  اإللكترونٌةاإلثبات  دلةألعدم وجود معاٌٌر وقواعد خاصة تحكم التقدٌر الشخصً  7
 وجود أحكام شخصٌة غٌر سلٌمة. إلىتؤدي 
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