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استخدام التدقيق اإللكتروني في مكاتب التدقيق في األردن. كما هدفت هدفت الدراسة إلى بيان مدى 
إلى الكشف عن مدى إدراك هذه المكاتب لمزايا ومعوقات استخدام التدقيق اإللكتروني. وكذلك التعرف 
على المزايا الفعلية التي تجنبها من استخدام التدقيق اإللكتروني والمعوقات الفعلية التي تواجهها في 

امه. كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن أية فروق ذات داللة إحصائية بين المزايا المدركة استخد
وبين المزايا الفعلية للتدقيق اإللكتروني من جهة، وكذلك بين المعوقات المدركة وبين المعوقات الفعلية 

خدم التدقيق تللتدقيق اإللكتروني من جهة أخرى وذلك في إجابات مكاتب التدقيق في األردن التي تس
 اإللكتروني.

وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة تم تطويرها خصيصًا ألغراض 
( 013الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة من كافة مكاتب التدقيق العاملة في األردن والبالغ عددها )



غ عدد الدراسة عبر البريد اإللكتروني، وبلمكتبًا، وقد تم توزيع اإلستبانات على جميع أفراد مجتمع 
 (.%03( إستبانة، بنسبة إستجابة )113اإلستبانات المستردة والصالحة للتحليل اإلحصائي )

( 8وبعد إجراء التحليل تبين أن عدد مكاتب التدقيق في األردن التي تستخدم التدقيق اإللكتروني )
زيع نفس اإلستبانة على المكاتب التي تستخدم (. حيث تم تو %7( بنسبة )113مكاتب فقط من أصل )

( إستبانات لكل مكتب باإلضافة إلى اإلستبانة التي تم توزيعها في الجولة 4التدقيق اإللكتروني بواقع )
( 43األولى، ليصبح المجموع الكلي إلستبانات مكاتب التدقيق التي تستخدم التدقيق اإللكتروني )

 إستبانة تم استردادها بالكامل.

وتوصلت الدراسة إلى وجود استخدام ذي داللة إحصائية للتدقيق اإللكتروني في مراحل تخطيط وتنفيذ 
وتوثيق عملية التدقيق وذلك من قبل المكاتب التي تستخدم التدقيق اإللكتروني. كما تبين وجود إدراك 

وني. وظهر يق اإللكتر ذو داللة إحصائية لدى مكاتب التدقيق في األردن لمزايا ومعوقات استخدام التدق
وجود مزايا ومعوقات فعلية ذات داللة إحصائية بين المزايا المدركة والفعلية، بينما تبين عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات المدركة والفعلية وذلك لدى مكاتب التدقيق التي تستخدم 

 التدقيق اإللكتروني.

ستخدام برامج التدقيق اإللكتروني لإلستفادة من المزايا التي وقد أوصت الدراسة بالعمل على زيادة ا
يمكن أن تجنيها مكاتب التدقيق من إستخدام التدقيق اإللكتروني، وكذلك مواجهة المعوقات التي تحول 

 دون ذلك.
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