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التحول الرقمي مبنشآت املراجعة على جودة عملية  أثر تطبيق  
 املراجعة: دراسة ميدانية على البيئة املهنية يف مصر 

 إعــــــــداد 

 د/ رشا تحمد حمدي الحداد

 عاتةة االهرام ال ةدعة  -كل ة إدارة االعمال  -قهم المحاسةة

 

 تلخ  الدراسة:

اختبار مدى تأثير التحول الرقمي ألعمال المراجعة  يعد الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو  هد  الدراسة:  -

 كما يهدف لتحديد أثر التحول الرقمي على زيادة كفاءة وفعالية أداء المراجع.   على جودة عملية المراجعة.

المراجعة  :المةنج ة- بمهنة  المعنيين  آراء  واستقصاء  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  الختبار   اعتمدت 

سح ميداني وتوزيع قوائم استقصاء على مراجعين بمكاتب المراجعة وأكاديميين  الفروض من خالل عمل م

قوائم منهم    8قائمة استقصاء، تم استبعاد    108بأقسام المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية. وقد تجميع  

    .SPSSصائي   قائمة مقبولة باستخدام برنامج التحليل االح 100لعدم اكتمال البيانات بينما تم تحليل بيانات 

توصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية الستخدام تقنيات التحول الرقمي   :الةتاهب-

 بمنشآت المراجعة على كفاءة أداء المراجع وفاعلية عملية المراجعة بما ينعكس على جودة عملية المراجعة. 

قنيات التحول الرقمي بمنشآت  تسهم الدراسة الحالية في تحديد مدى أهمية تطبيق ت  :المهاهمة واالضاية-

والمهنيين بمكاتب المراجعة على تحديد متطلبات   المراجعة. كذلك تساعد األكاديميين المعنيين بمهنة المراجعة

تطبيق التحول الرقمي من وسائل تكنولوجية حديثة ومهارات يجب توافرها لدى المراجعين. كما توجه منشآت 

هتمام بالبرامج التدريبية الالزمة إلعداد الخريج أو المراجع بما يتناسب  المراجعة والجامعات المصرية نحو اال

   مع احتياجات المنشآت لتطبيق التحول الرقمي.

المحيطة   :التوص ات- بالبيئة  التكنولوجية  للتطورات  المراجعة  مهنة  مواكبة  بضرورة  الدراسة  توصي 

حول الرقمي. كذلك يجب على واضعي المعايير  وتطوير أدوات وإجراءات المراجعة بما يتناسب مع آليات الت

والمنظمات المهنية تحديد التعديالت الالزمة لمعايير المراجعة بما يضمن مالءمتها ألداء عمل المراجع في  

      ظل التحول الرقمي.

السحابية، الحوسبة   التحول الرقمي، الذكاء االصطناعي، البيانات الضخمة، الروبوتات،  ال لمات المفتاح ة:

 جودة المراجعة. 
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The Effect of Using Digital Transformation in Audit Firms on the 

Quality of Audit Process: A Survey Study in Egypt 

Abstract: 

Objective: the main objective of this study is examining the effect of digital 

transformation of auditing on the quality of audit process. Also, the study aims to 

identify the effect of digital transformation on efficiency and effectiveness of 

auditor performance. 

Methodology: the study used the survey method to test the hypotheses and 

distributed questionnaires among auditors in audit firms and academics in 

accounting and auditing departments in Egyptian universities. 108 questionnaires 

have been collected, where 8 questionnaires were rejected due to incomplete data, 

while data for 100 accepted questionnaires have been analyzed by using SPSS 

package. 

Results: the results of the survey study indicated that there is a significant impact 

of using the digital transformation techniques in audit firms on the efficiency and 

effectiveness, which in turn, affect the audit quality.  

Contribution and addition: the current study contributes to contemporary 

literature by determining the importance of using digital transformation technoques 

in audit firms. Also, it guides academics and professionals in audit firms to 

determine the requirements of applying digital transformation such as modern 

technology tools and expertise that should be acquired by auditors. In addition, it 

directs the audit firms and Egyptian universities toward the development of training 

programs that are required for graduated students and auditors to satisfy the 

requirements of organizations to use the digital transformation. 

Recommendations: the research recommends that the audit profession should 

respond to the technological development in surrounding environment and develop 

the audit procedures and tools in accordance with digital transformation 

mechanisms. Also, standard setters and professional agencies should determine the 

required changes and additions for auditing standards to ensure the relevancy of 

these standards for auditor work during digital transformation.   
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 أوال: اإلطار الةام للدراسة

 المقدتة: -1

محليا وعالميا.   حدثت ثورة تكنولوجية كبيرة خالل السنوات القليلة الماضية ادت الى حدوث طفرة هائلة

العديد من   في  ذلك كما ظهرت تطورات حديثة  ادي  المعلومات. وقد  تكنولوجيا  في  للتقدم  نتيجة  القطاعات 

التحول   المنظمات وبين المهن المختلفة. كما ظهر حديثا مفهوم  التكنولوجي الى حدوث تنافسية بين  التطور 

م  الرقمي لمنشآت االعمال كمفهوم جديد في دول العالم وذلك نتاجا للثورات التكنولوجية المتتالية. ونتيجة للتقد

التكنولوجي والعولمة بدأت أغلب دول العالم الى االتجاه نحو التحول الرقمي حيث يحظى هذا التحول باهتمام 

 دولي ومحلي غير مسبوق. 

وقد دفع ذلك الحكومات في جميع دول العالم الى تطبيق التكنولوجيا واالعتماد على الوسائل التكنولوجية 

و الهيئات بشكل أكثر فعالية وكذلك االستفادة من مزايا التحول الرقمي.  الحديثة لتقديم الخدمات سواء لألفراد أ

وعلى الصعيد المحلي فقد ابدت الحكومة المصرية اهتماما واسعا بالتطور التكنولوجي الحالي والتحول الرقمي  

نة  من خالل انشاء المجلس االعلى للتحول الرقمي ومنصة تقديم الخدمات الحكومية باإلضافة لمشروع ميك

(، وقد انعكس ذلك على اداء المنظمات  2019آليات التحصيل الضريبي )وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  

التحول   على  للعمل  المنظمات  لجميع  توجيهات  بلصدار  قامت مؤخرا  كما  للمواطنين.  الخدمات  تقديم  وآلية 

القادمة مما ادى لتزايد المنافسة داخل العديد   من المهن خاصة المحاسبة والمراجعة الرقمي خالل السنوات 

 والتي تأثرت تأثرا ملموسا بالتطورات التكنولوجية والعولمة.

ويعتبر التحول الرقمي هو أحد اهم صور التطور التكنولوجي خالل الفترة الحالية حيث انه يمثل تحول 

رنت في التواصل واالتصال العالم في كافة جوانبه خالل العقود الماضية من خالل االعتماد على شبكات االنت

الى صورة رقمية بمعنى هو تحويل البيانات والمعلومات من صورة ورقية الى صورة رقمية أو كما عرفه 

(Gartner 2020)    على أنه عملية التحول الى االعمال الرقمية. تلك التغيرات كان لها أثر كبير على المجتمع

التي   المراجعة  مهنة  ومنها  المهن  التطورات والعديد من  بتلك  كبير  بشكل  تأثرت  التي  المهن  أكثر  تعد من 

 (.Lombardi et al., 2014التكنولوجية )

وتعد مهنة المحاسبة من المهن التي تعتمد اعتماداً كبيراً على المعلومات حيث إنه من االهمية بمكان 

رار االعتماد عليها. لذا فقد توفير المعلومات بشكل دقيق لمستخدميها من خالل قوائم مالية يمكن لمتخذي الق

-Leeقامت الحكومات بتوفير المواقع االلكترونية للمساهمة في توفير المعلومات بشكل أكثر كفاءة وفعالية )

Geiller and Lee, 2019 .) 

كما أن مهنة المراجعة بمفهومها الشامل من أكثر المهن التي تتسم بالتطور والتحديث المستمر وكذلك 

ديدة بين ممارسي المهنة نتيجة التطورات المتسارعة المحيطة بمنشآت المراجعة مما يجعل من  بالتنافسية الش

بما يضمن   اداء مراجعيها  لتتمكن من تحسين  التكنولوجية  التطورات  المنشآت مواكبة  الضروري على تلك 

المراجعة آلية حوكمة   تقديم خدمات المراجعة بكفاءة وفعالية لزيادة ثقة مستخدمي تقارير المراجعة. كما تعتبر

المحاسبية  المعلومات  عن  االفصاح  وضمان  والمديرين  المصالح  اصحاب  بين  المحتمل  التعارض  لتجنب 

(Carcello et al., 2011  لذا فلنه من الضروري التأكيد على جودة المراجعة باعتبارها من اولى اهتمامات .)

( المصالح  وذلك من خالل Beisland et al., 2015اصحاب  الوفاء    (  بما يضمن  المراجعة  مهنة  تطوير 

 بمتطلبات اصحاب المصالح ومستخدمي التقارير.  

ونتيجة للتنافسية الشديدة والرغبة في التميز يجب على منظمات االعمال بصفة عامة ومكاتب المراجعة 

الرقمي وذلك لكي تت التحول  الناشئة عن  التغيرات  تلك  لمواكبة  نفسها  مكن من بصفة خاصة ان تطور من 

 Arsenie- Samoil. كما يرى  (Arsenie- Samoil 2010; Iuliana and Tugui 2005)االستمرارية  

ان تأثير التحول الرقمي ال يمكن تجنبه في مهنة المراجعة ألنها تتطور باستمرار استجابة لتأثيرات    (2010)

 ية.  تكنولوجيا المعلومات وذلك لكي تضمن زيادة ثقة مستخدمي التقارير المال
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وبناء على ما سبق فقد أصبح لزاما على المحاسبين والمراجعين في الوقت الحاضر االعتماد على اجهزة  

 ( مهامهم  أداء  في  المعلومات  وتكنولوجيا  اآللي  بالبيئة Tarek et al., 2017الحاسب  للتغيرات  استجابة   )

لل التحول الرقمي في اعتبارها اداة  المعلومات الالزمة مما  المحيطة. وتظهر اهمية تكنولوجيا  حصول على 

يساعد المراجع على اداء مهامه بكفاءة وفعالية. ويعد الذكاء االصطناعي، تحليالت البيانات الضخمة، الحوسبة  

السحابية، الروبوتات من االدوات التكنولوجية المتقدمة التي يعتمد عليها التحول الرقمي والتي تساعد بشكل 

 (.Deloitte, 2018يانات ) كبير في تجميع وتحليل الب

وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الهائل على مستوى العالم والذي من اهم آلياته التحول الرقمي اال 

يحظ  ولم  والمراجعة  المحاسبة  واهمها  المجاالت  من  العديد  في  االولية  تطبيقه  مراحل  بداية  في  انه الزال 

الرغم من حدوث بعض االزمات مثل جائحة كورونا والتي    باالهتمام المتوقع في االبحاث والدراسات على

مناسب   كبديل  األزمة  مع  للتعامل  الحديثة  التكنولوجية  والوسائل  التكنولوجي  التطور  أهمية  مدى  أوضحت 

الستمرار االعمال وتقليل الخسائر المادية واالقتصادية الناشئة من توقف العمل لفترات من الوقت في قطاعات  

ألن مهنتي المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن التي تسعى لتحقيق أعلى جودة في االداء المهني  عديدة. ونظرا  

فلنه من المتوقع أن يؤثر التحول الرقمي بشكل إيجابي وفعال على مدى أداء المراجع لمهامه وتحسين كفاءة  

 وفعالية عملية المراجعة. 

أثر   الدراسات تحديد  العديد من  المنظمات من ناحية وبالرغم من محاوالت  أداء  الرقمي على  التحول 

 ,Warren et al., 2015; Al-Htaybat and Von Alberti Alhtaybatتحليل البيانات واعداد التقرير )

 ,.Issa et alإال ان االبحاث المتعلقة بتأثير التحول الرقمي على منشآت المراجعة ال تزال محدودة ) (2017

 Krahel andلتي تناولت تأثير التحول الرقمي على اداء منشآت المراجعة )( فهناك بعض الدراسات ا2016

Titra, 2015; Cao et al., 2015).   أيضا دراسات اخرى اختبرت مدى تأثير تقنيات التحول الرقمي على

( باإلضافة الى عدد محدود من الدراسات ركز على  Brown et al., 2015جودة الحكم المهني للمراجع )

تك المراجعة تطبيق  وأثره على مهنة  الرقمي  التحول  ( وعلى  Adiloglu and Gungor, 2019)ِ نولوجيا 

( مما يشير الى انه ال يزال هناك ندرة في الدراسات التي تناقش أثر Almaleeh, 2021جودة المراجعة )

 استخدام تقنيات التحول الرقمي بمنشآت المراجعة على جودة عملية المراجعة.  

اسة الحالية تركز على أثر تطبيق تقنيات التحول الرقمي متضمنة البيانات الضخمة، الذكاء لذا فلن الدر

الروبوتات، الحوسبة السحابية في منشآت المراجعة على جودة عملية المراجعة متمثلة في كفاءة   االصطناعي،

 وفعالية أداء المراجع.  

 : تش لة الدراسة -2

العالمية خالل السنوات الماضية مثل أزمة إنرون والتي كان لها أثر على  إن حدوث العديد من األزمات 

( في جودة المراجعة باإلضافة لظهور وباء كورونا مؤخرا Yang et al., 2017ثقة مستخدمي القوائم المالية )

التعليم والبن التكنولوجية الحديثة في قطاعات عدة مثل  وك لتقديم وزيادة االتجاه نحو االعتماد على الوسائل 

مختلف الخدمات لألفراد، وتزامنا مع تطبيق تقنيات التحول الرقمي في بعض المنظمات سواء الحكومية أو  

الخاصة في أغلب دول العالم حاليا جعل من الصعب على العديد من المنشآت في شتى المجاالت عدم االستجابة  

ا  التحول  ادوات  استخدام  فأصبح  التكنولوجية.  التطورات  عامة  لتلك  بصفة  االعمال  منشآت  في  لرقمي 

والمراجعة بصفة خاصة أمرا حتميا ال غنى عنه ألداء المهام المطلوبة.  حيث ان المنظمات التي ال تطبق  

توفير   على  قدرتها  عدم  وبالتالي  لديها  المعلوماتي  المحتوى  في  قصور  من  ستعاني  الرقمي  التحول  انظمة 

م القرارات  لمتخذي  الالزمة  القرار  المعلومات  اتخاذ  على  المالية  القوائم  مستخدمي  قدرة  على  سينعكس  ما 

 المناسب. 

التحول الرقمي بشكل كبير على سوق العمل )  ,Dengler and Matthesمن ناحية أخرى فقد أثر 

. (Manita et al , 2020)( وبالتالي على آليات أداء االعمال في العديد من المهن وخاصة المراجعة 2018

قد يواجه  ومع ما يتض المراجعة مستقبال وكذلك ما  تأثير متوقع على إجراءات وأدوات عملية  منه ذلك من 

منشآت المراجعة من تحديات أثناء تطبيق التحول الرقمي مثل توفر الوسائل التكنولوجية الحديثة وما تمثله من 
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المراجعين على استخدامها بفعالية جعل من الصعب استمرارية المراجعة بدون   تكلفة عالية وقدرة  منشآت 

 االستجابة للتغيرات المحيطة ومحاولة تطوير أداء عملية المراجعة.  

لذا فلن مشكلة البحث تتلخص في أن جودة عملية المراجعة هي موضع اهتمام اصحاب المصالح وبالتالي  

ما على الثقة في  فلن عدم مواكبة منشآت المراجعة لتلك التطورات بتطبيق تقنيات التحول الرقمي سيؤثر حت

 جودة عملية المراجعة.  

 هد  الدراسة:  -3

الى استقصاء تأثير التطورات التكنولوجية على مهنة المراجعة. كما تهدف الى    تند  الدراسة الحال ة

اختبار أثر تطبيق تقنيات التحول الرقمي متضمنة البيانات الضخمة، الذكاء االصطناعي، الروبوتات، الحوسبة  

 منشآت المراجعة على جودة عملية المراجعة والتي تتمثل في كفاءة وفعالية أداء المراجع.  السحابية في

 أهم ة الدراسة:  -4

الحالية في تحديد مدى قدرة التحول الرقمي كتطور حديث بما يتضمنه من تكنولوجيا    ت من أهم ة الدراسة

مثل الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية على إحداث تغيير جوهري في مهنة المراجعة وانعكاسه على أداء  

لى جودة المراجعة المراجع وجودة عملية المراجعة. ونظرا لندرة الدراسات المتعلقة بالتحول الرقمي وتأثيره ع

فلن هذه الدراسة تعد من الدراسات القليلة التي تناولت أثر تطبيق التحول الرقمي في منشآت المراجعة على  

جودة عملية المراجعة من خالل قياس أثر استخدام تقنيات التحول الرقمي في منشآت المراجعة على كفاءة  

 وفعالية أداء المراجع.  

الرقم   أ  ولما للتحول  المراجعة مثل سهولة االحتفاظ من  لمهنة  همية ومزايا عديدة ال يمكن تجاهلها 

بالبيانات واسترجاعها وارسالها ومشاركتها مع العديد من المستخدمين وتقليل االعتماد على المستندات الورقية  

للحصول الرقمي  التحول  وسائل  على  االعتماد  المراجع  على  فلنه  والتلف  الفقد  أخطار  من  لها  على    وما 

 المعلومات مما قد ينعكس على تحسين اداء المراجع وجودة عملية المراجعة.  

ومع تلك المزايا للتحول الرقمي اال أنه في نفس الوقت هناك العديد من التحديات التي قد تواجه عملية 

ال اآللي  الحاسب  اجهزة  توفير  أهمها ضرورة  التكنولوجيا والتي من  تلك  الرقمي ومستخدمي  حديثة  التحول 

وكذلك الوسائل التكنولوجية والشبكات باإلضافة الى تدريب المتعاملين بشكل جيد على التعامل مع تلك األجهزة  

والوسائل التكنولوجية الحديثة وما يتضمنه ذلك من تكاليف عالية عالوة على خطر فقد الملفات المحفوظة على  

 ألجهزة. اجهزة الحاسب أو تعرضها للتلف في حالة حدوث اعطال با

على ما يقدمه التحول الرقمي من فرص للمراجعين وتحديات تواجه    ل ا يإن ه ا الدراسة تلق  الضوء

مهنة المراجعة من خالل عرض اهم مزايا وعيوب بعض تقنيات التحول الرقمي مثل البيانات الضخمة، الذكاء  

 الروبوتات، الحوسبة السحابية.  االصطناعي،

 يروض الةحث: -5

للبحث هو   الرئيسي  الفرض  فلن  البحث  تير ر ذو داللة وفي ضوء ما سبق من اهداف وأهمية  وعود 

 وينبثق منه الفرضين الفرعيين التاليين:  تةةوعة لتقة ات التحول الرقم  عل  عودة عمل ة المراعةة.

 داء المراعع.الفرض الفرع  األول: عوعد تير ر ذو داللة تةةوعة لتقة ات التحول الرقم  عل  كفاءة أ

 الفرض الفرع  الثان : عوعد تير ر ذو داللة تةةوعة لتقة ات التحول الرقم  عل  يةال ة أداء المراعع. 

 تةنج ة الةحث:  -6

تعتمد الدراسة الحالية على المنهج االستقرائي من خالل مراجعة واستقراء ما ورد باألبحاث والدراسات 

المهنية   المنظمات  الرقمي لالستفادة منها في صياغة اإلطار  والتقارير واصدارات  التحول  المحاسبية بشأن 

مهنة  على  وأثرها  الرقمي  التحول  مجال  في  المستخدمة  الحديثة  التقنيات  اهم  واستعراض  للبحث  النظري 

المراجعة. كما قام الباحث باالعتماد على المنهج االستنباطي ويتمثل في إجراء دراسة ميدانية الختبار فروض 
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والوقوف على اتجاهات المراجعين واألكاديميين المعنيين بالمراجعة بالجامعات المصرية بشأن تطبيق    البحث

 الستبيان آرائهم وتحليلها احصائيا.  قواهم استقصاءالتحول الرقمي في منشآت المراجعة من خالل توزيع 

 حدود الدراسة:  -7

تتمثل عينة الدراسة في المراجعين بمنشآت المراجعة وأعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة والمراجعة 

مشارك صغير نسبيا حيث واجه الباحث صعوبة في تجميع    108بالجامعات المصرية ويعد حجم العينة وهو  

مي باعتباره اليزال مفهوم  عدد كبير من قوائم االستقصاء وربما يرجع ذلك لعدم معرفة البعض بالتحول الرق

حديث حيث يطبق في بعض منشآت المراجعة األربعة الكبرى باإلضافة إلى عدم وجود الوقت الكافي عند 

بعض المراجعين إلكمال قوائم االستقصاء نظرا النشغالهم بأداء أعمال المراجعة. لذا فلنه من الصعب تعميم  

ر مما يتيح فرصة لألبحاث المستقبلية الستكمال ما بدأته نتائج الدراسة على جميع منشآت المراجعة في مص

 الدراسة.  

 خطة الدراسة:  -8

الى األقسام   الدراسة  التالي من  الجزء  في ضوء ما تم عرضه من مشكلة البحث وتحقيقا ألهدافه، تم تقسيم 

 التالية: 

 ران ا: الدراسات الهابقة 

 رالثا: اإلطار الةظري للدراسة 

 م  وأهم التقة ات الت ةولوع ة تاه ة التحول الرق  -

 انة ا  التحول الرقم  عل  عودة عمل ة المراعةة واشتقا  يروض الدراسة -

 رابةا: الدراسة الم دان ة واختةار الفروض 

 خاتها: الةتاهب والتوص ات والمقترحات لألبحا  المهتقةل ة

 ران ا: الدراسات الهابقة 
في الجزء التالي مجموعة من الدراسات التي تناولت تطبيق التحول الرقمي وتأثيره    عهتةرض الةاحث

على مهنة المراجعة وكذلك استخدام االساليب والوسائل التكنولوجية الرقمية ودورها في تحسين جودة عملية 

حالية استكمال ما  المراجعة وذلك للوقوف على أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسات ومحاولة الدراسة ال

 بدأته الدراسات السابقة.

اكتشاف أثر تقنيات التحول الرقمي متضمنة البيانات الضخمة،   Almaleeh (2021)دراسة    استندي 

الذكاء االصطناعي، سالسل الكتل، الروبوتات على جودة عملية المراجعة وذلك من خالل اتباع منهجية دلفي 

Delphi   على محددات جودة المراجعة متضمنة مدخالت، اجراءات، مخرجات    للتنبؤ بأثر التحول الرقمي

عملية المراجعة، التفاعل بين اصحاب المصالح في عملية المراجعة والبيئة المحيطة بعملية المراجعة. وقد  

المراجعة  المهمة في محددات جودة  التغيرات  الحسابات يتوقعون بعض  الى ان مراجعي  الدراسة  توصلت 

الرقمي خاصة فيما يتعلق ببعض إجراءات المراجعة المطبقة وتوقيت اصدار تقرير المراجعة.  نتيجة للتحول  

وقد ترتب على تلك النتائج ان تقنيات التحول الرقمي سيكون لها دور في تقليل العنصر البشري في عملية  

 المراجعة وبالتالي فمن المتوقع اال تظل عملية المراجعة كما هي.

ركزت   الايضا  الكتل، (  2020قةةري   دراسة  سلسلة  الضخمة،  البيانات  مثل  الحديثة  التقنيات  على 

الروبوتات وآثارها المتوقعة على مجالي المحاسبة والمراجعة حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

التحول  الى ان تقنيات  الدراسة  السابقة وتحليلها الستخالص االستنتاجات. وقد خلصت  الدراسات  لمراجعة 

لرقمي تعمل على تحسين جودة التقارير المالية وإحداث تغييرات جوهرية في تخطيط عملية المراجعة وتقييم  ا

المخاطر واجراءات المراجعة التحليلية. كما اوصت بضرورة تكيف مهنتي المحاسبة والمراجعة مع التطورات 

 الحديثة بالبيئة المحيطة.
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استخدام أحد تقنيات التحول الرقمي وهي سالسل   فقد ركزت على  (2020دراسة حهن وآخرون  اما  

الكتل وتأثيرها على مهنة المراجعة وافترضت ان هناك تأثير الستخدام تكنولوجيا سالسل الكتل على تطوير  

الباحثون باختبار   قام  الخارجي. وقد  المراجع  المناسبة، وتغيير دور  المراجعة  ادلة  المراجعة، توفير  عملية 

دام التحليل االحصائي للبيانات التي تم جمعها من خالل قوائم االستقصاء الموزعة على  الفروض وذلك باستخ

الخارجية.   المراجعة  الكتل على  استخدام سالسل  تأثير  لتحديد مدى  المراجعة  بمكاتب  محاسبين ومراجعين 

حوظ في عملية  وتتلخص نتائج الدراسة في وجود تأثير لسالسل الكتل على مهنة المراجعة تتمثل في تغيير مل

المراجعة بتخفيض الوقت وامكانية اجراء مراجعة مستمر، كما ادت لتغيير طريقة عمل المراجع من خالل  

 تحسين عملية جمع البيانات اثناء عملية المراجعة وتسمح للمراجعين بتنفيذ اجراءات المراجعة االلكترونية. 

الرقمي على عملية المراجعة لتحسين   اختبار تأثير التحول  Manita et al. (2020)حاولت دراسة  

عملية   وجودة  مالئمة  لتحسين  الرقمي  التحول  يؤدي  ان  الدراسة  هذه  وتتوقع  كآلية حوكمة.  المراجعة  دور 

مراجع ذوي خبرات متنوعة وعلى دراية بالتعامل مع    18المراجعة. وقد قام الباحثين بلجراء مقابالت مع  

ود التي تم الحصول عليها من المراجعين اثناء تلك المقابالت. وقد اكدت تقنيات التحول الرقمي وتم تحليل الرد

نتائج هذه الدراسة ان التحول الرقمي سوف يسمح لمنشآت المراجعة بتحسين جودة المراجعة مما ينعكس على 

 تحسين حوكمة الشركات.

أثر التحول الرقمي على مهنة المراجعة   Adiloglu and Gungor(  2019دراسة  كذلك تناولت  

موقع الكتروني لمنشآت المراجعة  235بالتطبيق على منشآت المراجعة في تركيا. فقد قامت الدراسة باختبار 

المسجلة لدى هيئة معايير المحاسبة والمراجعة وذلك لتحديد تأثير استخدام تقنيات التحول الرقمي مثل البيانات 

حابية، سالسل الكتل، الذكاء االصطناعي على ادوات وطرق عمل المراجع. وقد وجدت الضخمة، الحوسبة الس

الكبرى   المراجعة  شركات  ان  الرقمي   Big 4الدراسة  التحول  بتقنيات  المتعلق  التعليم  تقدم  التي  هي  فقط 

الت لمواكبة  مراجعيها  بتعليم  االهتمام  في  تبدأ  لم  االخرى  المراجعة  منشآت  اغلب  لكن  طورات لمراجعيها 

 المرتبطة بالتحول الرقمي.

الرقمي على   Karlsen and Wallberg (2017) كما هدفت دراسة التحول  تأثير  الى زيادة فهم 

مقابلة مع مراجعين ممارسين للمهنة وقد توصلوا الى ان    14ادوات وطرق عمل المراجع من خالل عمل  

طرق عمل المراجع تأثرت بشكل أكثر وضوحا من ادوات المراجعة نتيجة طرق العمل التي ال تعتمد على 

التعليمية  الورق وتزايد المرونة. كما اكتشفت هذه ال المنشآت  التعليم للمراجع حيث يجب على  دراسة اهمية 

 االهتمام بتطوير التعليم ليتناسب مع المؤهالت والخبرات المطلوبة.      

من عرض الدراسات السابقة الى ان نتائج مجموعة من الدراسات الحديثة التي تناولت  وعخل  الةاحث

انات الضخمة، الذكاء االصطناعي، الروبوتات، الحوسبة السحابية، أثر تطبيق تقنيات التحول الرقمي مثل )البي

الكتل( وإجراءات  سالسل  من طرق  يغير  سوف  التقنيات  تلك  استخدام  أن  الى  تشير  المراجعة  مهنة  على 

المراجعة كما سيؤدي الى تخفيض وقت عملية المراجعة مما يحسن من فعالية أداء المراجع. كما يتضح مدى 

ن للتدريب والخبرة الفنية للتعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة باإلضافة لضرورة توفير  حاجة المراجعي

  الوسائل االلكترونية الالزمة ألداء عملية المراجعة.

بأنها من أوائل الدراسات التي تناولت أثر تطبيق تقنيات التحول الرقمي بمنشآت   وتتم ز الدراسة الحال ة

جودة عملية المراجعة من خالل استقصاء آراء المراجعين بمكاتب المراجعة وأعضاء  المراجعة المصرية على  

النظري   الجانب  بين  الربط  المصرية مما يعمل على  بالجامعات  المحاسبة والمراجعة  بأقسام  التدريس  هيئة 

 والجانب التطبيقي للمراجعة. 
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 رالثا: اإلطار الةظري للدراسة
يرات المحيطة ببيئة االعمال محليا ودوليا والتي من اهمها ظهور وباء  والمتغ  أررت الةدعد تن الةواتل 

كورونا خالل االعوام القليلة الماضية على العالم بأكمله في العديد من المجاالت. كما دفعت العالم للتوجه نحو  

القطا مثل  للمجتمع  اهمية كبيرة  تمثل  القطاعات والتي  في كثير من  عليها  لالعتماد  الصحي،  التكنولوجيا  ع 

التعليم، البنوك. وقد ظهر ذلك واضحا أثناء فترات االغالق عند انتشار فيروس كورونا في أغلب دول العالم  

بعد   عند  التعليم  أصبح  المنزل    onlineحيث  مما جعل     work-from-homeوالعمل من  لفترات طويلة 

 ة والدولية. للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي قيمة كبيرة في المجتمعات المحلي

ويعد التحول الرقمي من التطورات الهامة على الصعيد المحلي والعالمي حيث اتجهت انظار اغلب دول 

العالم منذ فترة نحو التحول من التعامل الورقي الى التعامل الرقمي في العديد من المعامالت في شتى المجاالت 

الحديثة وشبك التكنولوجية  الوسائل  المعلومات بدال من  وكذلك االعتماد على  ات االنترنت في توفير وتبادل 

المستندات الورقية. كذلك تعتبر تقنيات التحول الرقمي من التطبيقات التي القت اهتماما كبيرا مؤخرا والتي  

لها تأثير ملموس على مهن عديدة اهمها مهنة المراجعة والتي من المتوقع ان يحدث بها العديد من التغيرات  

اد على تلك التقنيات. لذا فقد أصبح من االهمية معرفة مدى تأثير تلك التطورات على العديد من نتيجة االعتم

المجاالت مثل المحاسبة بصفة عامة والمراجعة بصفة خاصة في مصر. وذلك تزامنا مع تزايد اهتمام وتشجيع  

 بلة. الحكومة المصرية على تطبيق التحول الرقمي في أغلب المنظمات خالل الفترة المق

وعلى الرغم من عدم وضع العديد من األنظمة الرقمية حيز التطبيق خالل السنوات القليلة الماضية في 

مصر، إال انها اصبحت مفعلة اآلن وتستخدم على نطاق واسع في مجاالت عديدة )مثل المحاسبة، المراجعة، 

والتحول الرقمي على مهنة المراجعة  الضرائب، الخ(. لذا فلنه من المتوقع ان تؤثر التطورات التكنولوجية  

 وكذلك الممارسات المهنية مما قد ينعكس بدوره على أداء المراجع وتقرير المراجعة.

 : تاه ة التحول الرقم  وأهم التقة ات الت ةولوع ة -1

ظهر التحول الرقمي خالل السنوات القليلة الماضية والقى اهتماماً واسعاً في كثير من المجاالت حيث  

 ;Ismail et al., 2017شارك العديد من الباحثين باألبحاث االكاديمية والدراسات العلمية الحديثة مؤخرا ) 

Schallmo et al., 2017 حيث يعد التحول الرقمي عنصر هام وفعال في نجاح المهنيين في مجاالت عدة .)

ة في اعمالها مما يزيد من تبادل على مستوى العالم. لذا تتجه أغلب المنشآت في الوقت الراهن نحو الرقمن

المعلومات بين المنظمات والعمالء. ويوجد العديد من التعريفات لعملية التحول الرقمي والتي تناولها الباحثين 

بأنها التطورات التكنولوجية التي تؤدي الى انشاء عالم معاصر   Zuboff (1988)في ابحاثهم حيث عرفها  

 ,.Majchrzak et al). ة تحدث في المجتمع بمساعدة التكنولوجيا الرقمية لألفراد كما تتضمن تحوالت هائل 

تشير الرقمنة بمفهومها البسيط الى تحويل البيانات    Pavianen et al. (2017)كذلك طبقا لتعريف  (2016

مية من صورتها الورقية الى صورة رقمية باستخدام الحاسب اآللي مثل التحول من فواتير ورقية الى فواتير رق

الوسائل   على  باالعتماد  الكمبيوتر  انظمة  الى  الحالية  المعلومات  مصادر  من  التحول  هي  آخر  بمعنى  أو 

 التكنولوجية الحديثة.

الةدعدة المزاعا  لتوفير   وتن  المعلومات  على  والحصول  االتصال  سهولة  الرقمي  التحول  وفرها  التي 

المعلومات. ونظرا لكون الوقت الح الي هو عصر الرقمنة فلن اعتماد مهنة المراجعة الوقت الالزم لتجميع 

على التحول الرقمي للحصول على المعلومات خالل الفترة المقبلة هو حدث متوقع، حيث يعد امتالك اغلب  

الصناعات والمهن ألفراد ذوي مهارات وخبرات في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات وأدوات التحول الرقمي 

الساسية الواجب توافرها لدى العاملين في جميع المجاالت. وتؤكد جمعية المحاسبين  من المزايا والمتطلبات ا

المراجعة  ACCA, 2019القانونيين ) لمهنة  الحالية من مساهمات  التكنولوجية  التطورات  تقدمه  ما  ( على 

ميزة  تُظهر مدى الحاجة للتحول الرقمي في مهنة المراجعة خاصة مع ما تمنحه تكنولوجيا المعلومات من  

 (. Tarek et al., 2017تنافسية تدفع منشآت المراجعة لتطبيقها في أداء اعمالها )
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التي ترتبط بالتحول الرقمي إال ان تجميع البيانات ومراجعتها الزال يمثل تحديا   وعل  الرغم تن المزاعا

ه االعتماد  (. ايضا يواج Adiloglu and Gungor, 2019تواجهه بعض المهن خاصة المحاسبة والمراجعة )

على التكنولوجيا الحديثة العديد من التحديات والتي من اهمها الحاجة الى مراجعين مؤهلين ولديهم مهارات  

عالية ومدربين بشكل كافي وفعال على التعامل مع تلك االدوات التكنولوجية الحديثة وذلك لمواجهة ما ينتج  

  ول ن(،  Lombardi et al., 2014م لتلك التكنولوجيا )من تجميع وتشغيل البيانات الكبيرة وما يتطلبه من فه

ال يعني ذلك ان يكون المراجع خبير أو مبرمج كمبيوتر لكنه سيحتاج للخبرة العملية وان يكون لديه القدرة  

(. كذلك من Rapheal, 2017على التعامل مع ادوات التحول الرقمي ليتمكن من تشغيل البيانات وتحليلها )

التحديات التي تواجه المنشآت لتطبيق التحول الرقمي ضرورة توفر االمكانيات الالزمة من اجهزة حاسب آلي 

اداء   على  الرقمي  والتحول  التكنولوجي  التقدم  يؤثر  ان  المحتمل  ومن  تكلفة.  من  ذلك  يمثله  وما  وشبكات 

المحاسبة والمراجعة حيث ( مما يؤدي لحدوث تغييرات بمهنتي  Tiberius and Hirth 2019المراجعين )

 سيظهر ذلك في الممارسات المهنية وجودة الخدمة المقدمة من منشآت المراجعة.

هناك العديد من الوسائل التكنولوجية المرتبطة بالتحول الرقمي والتي منها تحليالت البيانات الضخمة، 

المتوقع ان يكون لها تأثير ال يمكن    سلسلة الكتل، الحوسبة السحابية، الذكاء االصطناعي، الروبوتات والتي من

المراجعة )  ;Mansour 2016; Alao and Gbolagade, 2019; Forbes, 2018تجاهله على مهنة 

Adiloglu and Gungor, 2019 ونظراً ألهمية تلك االدوات التكنولوجية لعملية التحول الرقمي في مهنة .)

 لجزء التالي: المراجعة فلنه سوف يتم التعرض لها بالتفصيل في ا

 : Big Data Analyticsتحل الت الة انات الضخمة  1-1

الرقم  ادوات التحول  التي   Mckinsey (2011)والتي عرفها    تةد أحد اهم  البيانات  بأنها مجموعة 

يتجاوز حجمها قدرة برامج قاعدة البيانات العادية على تجميعها وتخزينها وادارتها وتحليلها. وتتميز تلك االداة  

اداة حديثة    بأن لها اليها حيث تعد  المزايا التي ترتبط بها وكذلك هناك بعض االنتقادات الموجهة  العديد من 

 ;Snijders et al., 2012لتنظيم البيانات الهائلة العشوائية ووضعها في صورة قاعدة معرفة ذات قيمة )

De Mauro et al., 2016ض التكلفة )( وتوفر ميزة تنافسية لمستخدميها حيث تساعد على خفPence, 

(. ومع ذلك وعلى الرغم من النمو االقتصادي المتوقع ان توفره استخدام تلك االداة اال انها قد تؤدي  2014

(. ويعد  Cuquet and Fensel, 2018الى بعض المخاطر والتي من اهمها التمييز واختراق الخصوصية )

االلكترونية، وسائل التواصل االجتماعي، ملفات اسواق رأس من اهم عناصرها البريد االلكتروني، المواقع  

 (. Adilogu and Gungor, 2019المال )

وتمثل البيانات للمراجع في تلك التقنية تجميع ألنواع متعددة من البيانات والتي من الممكن ان تتضمن 

(. ونظرا Adiloglu and Gungor, 2019بيانات مالية وغير مالية وبيانات وسائل التواصل االجتماعي )

لكون البيانات الضخمة أحد االدوات التكنولوجية الحديثة فقد كان من الضروري اعتماد المراجع عليها في 

اهمية تلك االداة في مهنة المراجعة كونها أداة قوية لدعم    Meuldijk (2017)عملية المراجعة. وقد أوضح  

 ه، والحكم المهني.ومساعدة المراجع في تقييم المخاطر، تحليل االتجا

ويقوم المراجع باستخدام البيانات الضخمة كأداة لتقليل تكلفة عملية المراجعة وتحسين جودتها وذلك ألن 

 ,.Cao et alهذه االداة يمكن االعتماد عليها لعمل مراجعة كلية بدال من مراجعة العينة بشكل اقتصادي )

2015; Yoon et al., 2015ت غير مالية قد تكون متاحة من خالل وسائل التواصل  (. كما انها تقدم معلوما

الالزمين للحصول   الوقت والجهد  المراجع في أداء مهامه وتوفر  المواقع االلكترونية تساعد  أو  االجتماعي 

على تلك المعلومات بالطرق التقليدية. وتعد من االدوات الهامة بمنشآت المراجعة حيث انها تحسن جودة دليل 

التشغيلية والغش بشكل أفضل. ايضا االعتماد على تجميع  المراجعة وتسا عد المراجع على تحديد المخاطر 

وبيانات التتبع     bar codeالبيانات بشكل آلي من خالل مصادر البيانات الضخمة المتنوعة مثل أنظمة الكود  

GPS   ( يضيف مصادر كثيرة ألدلة المراجعةAdilogu and Gungor, 2019.)   وينصحAlles and 

Gray (2015) .المراجعين باالستعانة بالبيانات الضخمة كلستراتيجية لتحسين خدمات المراجعة المقدمة 
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مجموعة من التحديات المتعلقة بتلك االداة   Appelbaum et al (2017)من ناحية اخرى فقد عرض  

البيانات الضخمة وكيفية تحقق   والتي منها كيفية قياس دليل المراجعة الذي يتم الحصول عليه من تحليالت 

المراجع ان البيانات الضخمة كاملة وهل تحتاج خبرة للفهم واالعداد للتحليل، كما قدم مقترحات وتوصيات  

 ارات وخبرات المراجع لمواجهة تلك التحديات.لتلك التحديات لتحسين مه

  Artificial Intelligenceال كاء االصطةاع   1-2

( فهو ذكاء مستمد لخلة مقارنة بذكاء االنسان Clifford, 2019هو أحد اختراعات االنسان الواعدة )

(، ويعد محاكاة للذكاء البشري في اجهزة الحاسب اآللي للتفكير مثل البشر،  Standford, 2018الفطري )

بانه الوسائل التكنولوجية التي يمكن استخدامها للقيام بما يقوم به االنسان من   Isaa et al (2016)وقد عرفه  

ت والحاسبات على مهام تحتاج للعقل البشري مثل التعليم وحل المشاكل. كذلك يمكن تعريفه على انه قدرة اآلال

اداء مهام معينة تحاكي المهام التي يؤديها البشر وتحتاج للذكاء البشري مثل القدرة على التفكير والتعلم من  

الخبرات. ويستهدف الذكاء االصطناعي الوصول لألنظمة التي لديها ذكاء وتعمل بنفس الطريقة مثل البشر 

 ا خدمات مختلفة بدقة وسرعة عالية. باالعتماد على التعليم والفهم لتقدم لمستخدميه

ويعد الذكاء االصطناعي أحد تطبيقات الحاسب التي تعتمد على الذكاء وتهتم ببناء البرامج التي تستطيع  

عمليات  حل  مثل  بشري  ذكاء  تتطلب  مهام  اداء  يمكنه  كما  االنسان  بها  يقوم  التي  االنشطة  وتطبيق  دراسة 

استبدال البشر في بعض الوظائف بالحاسب اآللي. نتيجة لما توفره    محاسبية في وقت قصير مما قد ينتج عنه

تلك األداة من مزايا في مختلف المجاالت فلنه من المتوقع ان يساعد المراجع في أداء عمله بفعالية وتوفير 

 المعلومات واألدلة الالزمة لعملية المراجعة. 

  Cloud Computingالحوسةة الهحاب ة  1-3

الح برامج  من  نوع  عبر هي  مقدمة  كخدمات  للمستخدمين  والتطبيقات  البيانات  كافة  توفر  والتي  اسب 

( وتسمح بتخزين البيانات والبرامج على الخادم المتاح على الحاسب اآللي.  Qian et al., 2009االنترنت ) 

انواع  لكل  الوصول  على  المحاسبين  السحابية  الحوسبة  على  المعتمدة  المحاسبة  برامج  استخدام  ويساعد 

لمعلومات على االنترنت لخدمة العمالء في أي وقت وفي أي مكان. أيضا من اهم مزاياها أنه ال يوجد رسوم ا

لتحديث البرنامج وبالتالي يعد ذلك تخفيض للتكلفة. عالوة على ذلك فلنه بمجرد ادخال البيانات المحاسبية لنظام 

نات من الفقد، كما ان المستندات يتم ارسالها بسهولة الحوسبة السحابية فلنه يقوم بعمل نسخ احتياطية لتحمي البيا

 وسرعة أكثر عبر نظام الحوسبة السحابية.

العديد من المجاالت االخرى فلنها تستخدم على نطاق واسع ومتزايد في المحاسبة والمراجعة  وكما في

المراجعين في ( ، وتساعد Adilogu and Gungor, 2019حيث لها تأثير ودور كبير في مهنة المراجعة )

اتخاذ قراراتهم حيث توفر الحلول والبدائل من خالل البرامج والتطبيقات المتاحة مما ينعكس على كفاءة عمل 

 (.Manita, 2020المراجع )

  Robotic Process Automation الروبوتات 1-4

 ( لالكترونيات  المهندسين  معهد  (  Institute of Electrical and Electronic Engineersقام 

أداء  المسلسلة الستكمال  الخطوات  من  ومجموعة  االعمال  قواعد  تستخدم  برامج  بأنها  الروبوتات  بتعريف 

(. وتعد  IEEE, 2017مجموعة من العمليات واالنشطة والمعامالت والمهام للحصول على نتيجة أو خدمة ) 

ستخدامها بسهولة لميكنة مهام يدوية تعتمد اداة برمجة بسيطة وال تتطلب دراية كبيرة بالحاسب وبالتالي يمكن ا

التكنولوجية االخرى )  PWC(. وقد حدد  PWC, 2017على قواعد بشكل أسرع واقل تكلفة من الوسائل 

 فيما يلي:  المهام التي يمكن ميكنتها في المراجعة باستخدام الروبوتات (2017)

 ارسال االيميالت، طلب المتابعة عند انتهاء وقت السماح.  -

 مراقبة التطور تجاه خطة المراجعة السنوية أو تتبع مؤشرات الخطر األساسية. -

 متضمنة نماذج تقرير االدارة.  dash boardingميكنة اعداد التقارير وانشطة  -
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 ميكنة تقييم جودة البيانات في االنظمة مثل ملفات البيانات.   -

 التحقق من ازدواجية القيود او عدم صالح أحدها.  -

(. McGhee and Grant, 2019داء تلك المهام بواسطة العنصر البشري عرضة لألخطاء )ويعد ا

ساعة خالل جميع ايام األسبوع لذلك تعد أسرع وأكثر    24كما أنه من مزايا تلك التكنولوجيا انها يمكن ان تعمل  

ن المعامالت بسهولة مرونة من الوسائل التكنولوجية األخرى. ونظرا الى انها يمكنها التعامل مع كم كبير م

فلنه من الضروري ان يتم إعدادها بدقة حيث ان عدم الدقة قد يؤدي لتلف عدد ضخم من المعامالت في وقت 

(. وقد أدى وجود الروبوتات حاليا لتغيير مفهوم العمالة البشرية وأصبح تحديا يواجه Jansen, 2017قصير )

اء االصطناعي لتقديم خدماتها لعمالئها، مما أدى  عمل المراجع حيث أصبحت اغلب الشركات تستخدم الذك

 (. 2021لضرورة تطوير العاملين بما ينعكس على أداء المنشأة )متولي 

 :انة ا  التحول الرقم  عل  عودة عمل ة المراعةة واشتقا  يروض الدراسة -2

نفس الوقت أحد تعد جودة المراجعة أحد اهم متطلبات اصحاب المصالح ومتخذي القرارات، وهي في  

معايير قياس أداء المراجع. كما تساهم في تحسين جودة المعلومات المالية وبالتالي تساعد متخذي القرارات  

القرار   اتخاذ  في  لمساعدتهم  عالية  مراجعة  بجودة  المستثمرين  يطالب  ما  دائما  حيث  قراراتهم  اتخاذ  في 

د جودة المراجعة على تقليل ادارة االرباح بالمنشآت  (. كما تساعleuz et al., 2009باالستثمار في الشركات )

 (.Francis et al., 1999حيث ان العالقة سلبية بين جودة المراجعة وادارة االرباح )

المراجعة ودراسة كيفية   اداء عملية  الرقمنة وتطوير  المراجعة حديثا نحو  اتجهت بعض منشآت  ولقد 

ي تقديم خدمة مراجعة بأعلى جودة لعمالئها. ومع المنافسة الشديدة  االستفادة من تطبيق تقنيات التحول الرقمي ف

النجاح  اساس  تمثل  والتي  وسمعتها  بشهرتها  المنشآت  تلك  واهتمام  المراجعة  بمجال  العاملة  المنشآت  بين 

واالستمرارية ألي منشأة، فقد حازت جودة عملية المراجعة على تركيز تلك المنشآت فهي عنصر نجاح أي 

اجعة. لذا تسعى اغلب منشآت المراجعة حاليا لتطبيق التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغيرات بالبيئة  منشأة مر

المحيطة وتحسين جودة عملية المراجعة لزيادة ثقة المستخدمين. كما ان اعتماد المراجع على التحول الرقمي 

التاريخية، ولكن ايضا معلومات    في أداء عمله يوفر له العديد من وسائل الحصول على المعلومات ليس فقط 

 حالية ومستقبلية تساعده في اداء عمله بشكل أكثر كفاءة وفعالية مما ينعكس على جودة عملية المراجعة. 

 يروض الدراسة: 

بناء على ما سبق فلن الفرض الرئيسي للبحث هو وجود تأثير ذو داللة معنوية لتقنيات التحول الرقمي 

 المراجعة، وقد تم وضع الفرضين التاليين الختباره:على جودة عملية 

 الفرض األول: يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتقنيات التحول الرقمي بمنشآت المراجعة على كفاءة أداء المراجع. 

 الفرض الثاني: يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتقنيات التحول الرقمي بمنشآت المراجعة على فعالية أداء المراجع.  

 ابةا: الدراسة الم دان ة ر

 تجتمع وع ةة الدراسة 

للبيانات التي قام   التحليل االحصائي  استعان الباحث بالدراسة الميدانية في اختبار فروض البحث من خالل 

بتجميعها من خالل توزيع قوائم االستقصاء على عينة الدراسة المستهدفة والتي تشمل )المراجعين الخارجيين 

أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة و المراجعة بالجامعات المصرية( وذلك باستخدام   –المراجعة  بمكاتب  

 .  SPSSالبرنامج االحصائي

تم توزيع قوائم االستقصاء على عدد من مكاتب المراجعة متضمنة االربعة الكبرى وكذلك أعضاء هيئة  وقد  

( ان الباحث قد حصل على عدد  1رية. ويبين جدول )التدريس بأقسام المحاسبة والمراجعة بالجامعات المص

 قائمة. 100قوائم غير مكتملة البيانات ليصبح الحجم الفعلي للعينة  8قائمة استقصاء، تم استبعاد   108
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 ( حجم عينة الدراسة 1جدول )

 108 اجمالي القوائم المجمعة 

 100 عدد القوائم المقبولة 

 8 عدد القوائم المستبعدة

 التحل ل االحصاه :

 بدأ الباحث بعمل تحليل للبيانات التي تم تجميعها عن المشاركين من حيث الوظيفة والخبرة المهنية.

 التحل ل الدعموعراي   -

شخص من حيث وظيفة المشارك   100( خصائص عينة الدراسة والتي تبل   3،  2يتضح من الجداول التالية )

المهنة، حيث يعرض كل جدول عينة الدراسة مقسمة الى فئات وعدد في االستبيان ومستوى خبرته في مزاولة  

 االفراد بكل فئة ونسبتهم. 

 ( الوظيفة2جدول )

 الةهةة  الت رار  الوظ فة      

 % 34 34 األكاديميين المعنيين بالدراسة

 % 66 66 المراجعين 

 % 100 100 اإلجمالي 

( جدول  من  ان  2يتضح  افراد    34(  اجمالي  من  المحاسبة شخص  بأقسام  تدريس  هيئة  اعضاء  هم  العينة 

مراجع بما يمثل نسبة   66من اجمالي العينة بينما عدد المراجعين    %34والمراجعة بالجامعات المصرية وتمثل  

 وهي النسبة االعلى بالعينة. 66%

 ( الخبرة3جدول )

 الةهةة  الت رار  الخةرة المنة ة 

 % 40 40 سنوات   10أقل من 

 % 35 35 سنة  15إلى  10من 

 % 25 25 سنة 15أكثر من 

 % 100 100 االجمالي 

الى   10لديهم خبرة ما بين   %35سنوات و 10% من العينة لديهم خبرة أقل من  40( ان 3يتضح من جدول )

 سنة.  15لديهم خبرة أكثر من  %25سنة بينما  15

 وقد تم التعبير عن متغيرات الدراسة بثالثة محاور كما يلي: 

ب ةما عةةر المحور الثان    ،   Xtالمحور االول عةةر عن المتغ ر المهتقل  التحول الرقم ( وعرتز ل 

ل    وعرتز  ل     Y1t ال فاءة(  وعرتز  الثالث  الفةال ة(  التابع  عودة   Y2tوالمحور  المتغ ر  عن 

 المراعةة(. 
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 Reliability and Validityاختةار صالح ة واعتمادعة الة انات  -

    Cronbach's Alphaالفا كرو نةاخ  تةاتل -1

نبا     الفا كرو  استخدام معامل  واعتمادية     Cronbach's Alphaتم  ثبات  متغيرات    Reliabilityلقياس 

بالمحور األول مما يعني ان هناك  %  75,3( ان معامل الثبات الستجابات العينة  4الدراسة. ويوضح جدول )

تغيرات الدراسة بدرجة عالية كذلك ثبات كبير في أداة القياس مما يؤكد على ثبات آراء االفراد بالعينة تجاه م

% مما يشير لوجود ثبات    69,6% ومعامل ثبات المحور الثالث    72,1بالنسبة لمعامل ثبات المحور الثاني  

 في آراء االفراد بالعينة.

 ( اختبار ثبات المتغيرات4جدول )

 تةاتل ألفا  عدد الةةارات  المتغ رات 

 0,753 10 المحور االول: التحول الرقمي  

 0,721 10 المحور الثاني: الكفاءة 

 0,696 10 المحور الثالث: الفعالية 

 Interconsistencyتةاتل االتها  الداخل   -2

ليعبر عن مدى تناسق العناصر )العبارات( داخل     Interconsistencyتم استخدام معامل االتساق الداخلي  

االرتباط   معامل  على  باالعتماد  وذلك  البعض.  بعضها  مع  واعتمادية    Pearsonالمتغير  لقياس صالحية 

 متغيرات الدراسة. 

 نتاهب صالح ة واعتمادعة المحور االول  التحول الرقم (  -2

( حيث تمثل العبارات المحور االول )التحول الرقمي( ومعامل االرتباط  5تم عرض النتائج في الجدول رقم )

 لكل عبارة ومستوى الداللة له.    

 Xt( المحور األول )التحول الرقمي( 5جدول )

الداخل    الةةارات  االرتةاط  تةاتل 

Pearson Correlation 

الداللة   تهتوي 

Sig.   

 المةةوعة 

التطورات    - 1 أحد  الرقمنة  تعد 

 التكنولوجية الحديثة عالميا ومحليا. 

 معنوي ** 0,000 0,6

بمنشآت    - 2 الرقمي  بالتحول  يقصد 

وسائل   على  االعتماد  المراجعة 

خدمات   لتقديم  الحديثة  التكنولوجيا 

 المراجعة بشكل تنافسي 

 معنوي 0,000 0,623

للتحول    - 3 استخدام  في  يوجد  الرقمي 

 مجال المراجعة على نطاق واسع 

 معنوي 0,000 0,461

يدعم التحول الرقمي القدرة التنافسية    - 4

 لمنشآت المراجعة 

 معنوي 0,000 0,552

من   - 5 الرقمي  التحول  تطبيق  يمكن 

واالدوات   الوسائل  توفير  خالل 

الفنية  والخبرات  الحديثة  التكنولوجية 

 االدوات الالزمة للتعامل مع تلك 

 معنوي 0,000 0,576
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الى   - 6 الرقمي  التحول  تطبيق  يحتاج 

مراجعين مؤهلين وذو خبرة في التعامل  

 مع تقنيات التحول الرقمي 

 معنوي 0,000 0,468

احداث    - 7 من  الرقمي  التحول  يتمكن 

المراجعة   خدمات  في  كبيرة  تغييرات 

 المقدمة للعمالء

 معنوي 0,000 0,628

تحقيق يؤدي    - 8 الى  الرقمي  التحول 

لمهنة  والفرص  المزايا  من  العديد 

 المراجعة بالبيئة المصرية 

 معنوي 0,000 0,735

وكذلك   - 9 التحديات  بعض  يوجد 

التحول   بتطبيق  المرتبطة  المخاطر 

 الرقمي 

 معنوي 0,000 0,530

الرقمي   - 10 التحول  تطبيق  يالقي 

 بمنشآت المراجعة قبوال من المراجعين  

 معنوي 0,000 0,465

 % 1** تشير الى معنوية معامل االرتباط عند مستوى 

( 0,000( ان مستوى الداللة لجميع عبارات المحور االول )التحول الرقمي( تساوي )5ويتضح من الجدول )

واعتمادية جميع عبارات المحور االول )التحول الرقمي(. كما يتضح  مما يعني صالحية 0,01وهي أقل من  

 ان عبارات المحور األول لها قيمة معامل ارتباط قوية ومعنوية.  

 نتاهب صالح ة واعتمادعة المحور الثان   ال فاءة( -3

( النتائج المتعلقة بالمحور الثاني )الكفاءة( حيث تظهر العبارات ومعامل االرتباط لكل  6يعرض الجدول رقم )

 عبارة ومستوى الداللة له.   

 Y1t( المحور الثاني )الكفاءة( 6جدول ) 

الداخل    الةةارات  االرتةاط  تةاتل 

Pearson Correlation 

 المةةوعة    .Sigتهتوي الداللة  

يؤثر استخدام تقنيات التحول الرقمي   - 1

على  الطلب  على  المراجعة  منشأة  في 

 خدمات المراجعة 

 معنوي ** 0,000 0,562

للتحول    - 2 الرقمي  التحول  يحقق 

خدمات   عن  العمالء  رضا  الرقمي 

 المراجعة. 

 معنوي 0,000 0,384

كوسيلة   - 3 الضخمة  البيانات  تساعد 

في   المراجع  الرقمي  الحصول  للتحول 

على كافة المعلومات المناسبة والالزمة  

 التمام عمله

 معنوي 0,000 0,505

قطاع   - 4 مثل  القطاعات  بعض  تحتاج 

تعتمد  مراجعة  الى  الصحية  الرعاية 

بدال  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  على 

التقليدية  الوسائل  على  االعتماد  من 

 معنوي 0,000 0,532
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المعلومات   على  للحصول  واليدوية 

 واالدلة  

السحابية   - 5 الحوسبة  استخدام  يؤدي 

تكلفة   تقليل  الى  الرقمي  للتحول  كأداة 

 المراجعة 

 معنوي 0,000 0,514

لنظام    - 6 المراجعة  منشآت  اتباع 

التعرض  من  يقلل  الرقمي  التحول 

المراجع  يواجهها  قد  التي  للمخاطر 

 وبالتالي تخفيض تكلفة عملية المراجعة

 معنوي 0,000 0,522

يسهم التحول الرقمي في زيادة كفاءة   - 7

 عملية المراجعة 

 معنوي 0,000 0,677

من   - 8 الرقمي  التحول  تطبيق  يحسن 

لمستخدمي  المقدمة  المعلومات  جودة 

 تقارير المراجعة 

 معنوي 0,000 0,605

الرقمي   - 9 التحول  تقنيات  تساعد 

 المراجع على اكتشاف الغش 

 معنوي 0,000 0,570

لوسائل   - 10 المراجع  استخدام  يؤدي 

التحول الرقمي في أداء عمله إلى زيادة 

 جودة عملية المراجعة  

 معنوي 0,000 0,524

 % 1** تشير الى معنوية معامل االرتباط عند مستوى 

مما يعني   0,01( وهي أقل من 0,000( ان مستوى الداللة لجميع العبارات تساوي )6ويتضح من الجدول )

واعتماديتها. كما يتضح ان عبارات المحور الثاني لها قيمة معامل ارتباط قوية ومعنوية. وبناء عليه صالحيتها  

 فلن هناك عالقة ذات داللة معنوية بين التحول الرقمي وكفاءة أداء المراجع.  

 نتاهب صالح ة واعتمادعة المحور الثالث  الفةال ة(  -4

( يبين النتائج المتعلقة بالمحور الثالث )الفعالية( حيث تظهر العبارات ومعامل االرتباط لكل  7الجدول رقم )

 عبارة ومستوى الداللة له.  

 Y2t( المحور الثالث )الفعالية( 7جدول ) 

الداخل    الةةارات  االرتةاط  تةاتل 

Pearson Correlation 

الداللة   تهتوي 

Sig.   

 المةةوعة 

يساهم التحول الرقمي في تحسين اداء   - 1

 المراجع

 معنوي ** 0,000 0,489

من المرجح ان يتغير دور المراجع في   - 2

 المستقبل نتيجة التحول الرقمي 

 معنوي 0,000 0,604

من المحتمل ان يكون هناك تغييرات في    - 3

و   االجراءات  حيث  من  المراجعة  مهنة 

 االدوات في عصر التحول الرقمي 

 معنوي 0,000 0,515
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يساعد الذكاء االصطناعي كـأحد تقنيات    - 4

عمله  اداء  على  المراجع  الرقمي  التحول 

 بسهولة 

 معنوي 0,000 0,487

يسمح اعتماد المراجع على الروبوتات   - 5

عمله   بأداء  الرقمي  التحول  ادوات  كأحد 

 بسرعة عالية 

 معنوي 0,000 0,428

مراجع تسمح ادوات التحول الرقمي لل   -   - 6

من  بدال  الكترونية  أدلة  على  بالحصول 

عملية  دقة  من  يزيد  مما  التقليدية  االدلة 

 المراجعة. 

 معنوي 0,000 0,551

تساعد تقنيات التحول الرقمي المراجع   - 7

وقت   اقل  في  المراجعة  عملية  اداء  على 

 ممكن 

 معنوي 0,000 0,448

الرقمي    - 8 التحول  وسائل  تطبيق  يعمل 

المراجعة على تحسين فعالية عمل  بمنشآت 

 المراجع

 معنوي 0,000 0,484

تساعد وسائل التحول الرقمي المراجع   - 9

المناسبة ألداء عمله في   على توفير األدلة 

 وقت مناسب 

 معنوي 0,000 0,569

لوسائل    - 10 المراجع  استخدام  يحسن 

جودة   من  عمله  أداء  في  الرقمي  التحول 

 تقرير المراجعة  

 معنوي 0,000 0,593

 % 1** تشير الى معنوية معامل االرتباط عند مستوى 

مما يعني   0,01( وهي أقل من 0,000( ان مستوى الداللة لجميع العبارات تساوي )7ويتضح من الجدول )

صالحيتها واعتماديتها. كما ان عبارات المحور الثالث لها قيمة معامل ارتباط قوية ومعنوية أي هناك عالقة  

 لة معنوية بين التحول الرقمي وفعالية أداء المراجع. ذات دال

لها صالحية واعتمادية لعمل نموذج   الدراسة  العبارات ومتغيرات  ان جميع  القول  بناء على ما سبق يمكن 

 انحدار.  

 اختةارات يروض الدراسة: 

الرقمي على جودة ع للتحول  تأثير ذو داللة معنوية  للدراسة في وجود  العام  الفرض  المراجعة. يتمثل  ملية 

 ويمكن اختبار صحة الفرض العام للدراسة من خالل اختبار صحة الفروض الفرعية التالية: 

 الفرض األول: يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتحول الرقمي في منشآت المراجعة على كفاءة أداء المراجع

 .مراجعة على فعالية أداء المراجعالفرض الثاني: يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتحول الرقمي في منشآت ال

 الختبار الفروض   Regressionنموذج االنحدار الخط   وقد تم استخدام 

 اختةار الفرض األول 

 الخاص بالعالقة بين التحول الرقمي والكفاءة  Scatter diagramنتائج شكل االنتشار  -
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 نموذج االنحدار  -

 ( نموذج االنحدار الخطي البسيط 8جدول )

 Y1t المحور الثان   ال فاءة( 

 Xt الثابت المحور األول )التحول الرقمي( 

 0,502 1,822 معامل االنحدار 

 t 4,876 5,518قيمة اختبار 

 0,000 0,000 مستوى الداللة 

 % 23,7 معامل التحديد

 0,418 الخطأ المعياري للنموذج 

ANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 5.326 1 5.326 30.447 .000b 

Residual 17.144 98 0.175     

Total 22.470 99       

a. Dependent Variable: y1t 

b. Predictors: (Constant), xt 
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 Y1tوالثابت لهما تأثير ذو داللة معنوية على المتغير التابع    Xt( أن المتغير المستقل  8يتضح من الجدول )

, وقيمة معامل االنحدار للمتغير المستقل 0,01وهي أقل من    0,000حيث بل  مستوى المعنوية للمتغيرين  

ويعني   %23,7عند ثبات باقي المتغيرات، وبلغت قيمة معامل التحديد    Y1tهي قيمة المتغير التابع    0,503

, وبناء على ذلك يتم %23,7بنسبة    Y1tتغير في المتغير المستقل يؤثر بالتغير في المتغير التابع  ذلك ان ال

 قبول الفرض األول بأنه يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتحول الرقمي بمنشآت المراجعة على كفاءة أداء المراجع. 

 اختةار الفرض الثان  

 بالعالقة بين التحول الرقمي والفعالية  الخاص  Scatter diagramنتائج شكل االنتشار  -

 

 

 نموذج االنحدار  -

 ( نموذج االنحدار الخطي البسيط9جدول )

 

 Y2t المحور الثالث  الفةال ة( 

 Xt الثابت المحور األول )التحول الرقمي( 

 0,586 1,544 معامل االنحدار 

 t 4,959 7,727قيمة اختبار 

 0,000 0,000 مستوى الداللة 

 % 37,9 التحديدمعامل 

 0,349 الخطأ المعياري للنموذج 
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ANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 7.256 1 7.256 59.700 .000b 

Residual 11.911 98 0.122     

Total 19.168 99       

a. Dependent Variable: y2t 

b. Predictors: (Constant), xt 

 Y2tوالثابت لهما تأثير ذو داللة معنوية على المتغير التابع    Xt( أن المتغير المستقل  9يتضح من الجدول )

للمتغيرين   الداللة  بل  مستوى  أقل من    0,000حيث  المستقل  0,01وهي  للمتغير  االنحدار  معامل  وقيمة   ,

ويعني    %37,9يمة معامل التحديد  عند ثبات باقي المتغيرات, وبلغت ق  Y2tهي قيمة المتغير التابع    0,586

, وبناء على ذلك يتم %37,9بنسبة    Y2tذلك ان التغير في المتغير المستقل يؤثر بالتغير في المتغير التابع  

أداء  فعالية  على  المراجعة  بمنشآت  الرقمي  للتحول  معنوية  داللة  ذو  تأثير  يوجد  بأنه  الثاني  الفرض  قبول 

 المراجع. 

هو الوظيفة ليصبح نتائج نموذج االنحدار المتعدد كما     Dummy variableي  وقد تم اضافة متغير صور

 (  11(, )10في الجدول )

 ( نموذج االنحدار الخطي المتعدد 10الجدول )

 Y1t المتغ ر التابع 

الصوري   Xtالمتغير المستقل  الثابت متغيرات الدراسة  المتغير 

Dummy 

 0,179 0,490 1,811 معامل االنحدار 

 t 4,926 5,459 2,052قيمة اختبار 

 * 0,043 ** 0,000 ** 0,000 مستوى الداللة 

 17,829 المحسوبة  Fقيمة 

 0,412 الخطأ المعياري للنموذج 

 % 26,9 معامل التحديد

 0,05عند مستوى   t* تشير إلى معنوية اختبار 

 0,01عند مستوى   f  ،t** تشير إلى معنوية اختباري 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 6.040 2 3.020 17.829 .000b 

Residual 16.430 97 0.169     

Total 22.470 99       
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a. Dependent Variable: y1t 

b. Predictors: (Constant), job, xt 

والثابت لهما تأثير ذو داللة     Dummyوالصوري     Xt( أن المتغيرين المستقل10يتضح من نتائج الجدول )

(  0,043(, )0,000(, )0,000حيث بل  مستوى الداللة للثابت والمتغيرين )  Y1tمعنوية على المتغير التابع  

أقل من المستقل    0,05,  0,01,  0,01وهي  للمتغير  التوالي وقيمة معامل االنحدار  قيمة   0,490على  هي 

التابع   للمتغير   Y1tالمتغير  االنحدار  معامل  وقيمة  والصوري(,  )الثابت  المتغيرات  باقي  ثبات  عند 

عند ثبات باقي المتغيرات )الثابت والمستقل( وبلغت قيمة معامل     Y1tهي قيمة المتغير التابع  0,179الصوري

لمتغير التابع  ويعني ذلك ان التغير في المتغير المستقل والمتغير الصوري يؤثر بالتغير في ا  %26,9التحديد  

Y1t    حيث أن إضافة المتغير الصوري أدت لزيادة التأثير على المتغير التابع  %26,9بنسبة ,Y1t    حيث زاد

% مما يعني وجود تأثير ذو داللة معنوية للتحول   3,2أي بنسبة    %26,9ليصبح     %23,7معامل التحديد من  

 الرقمي والوظيفة على كفاءة أداء المراجع. 

 نموذج االنحدار الخطي المتعدد  (11الجدول ) 

 Y2t المتغ ر التابع 

الصوري   Xtالمتغير المستقل  الثابت متغيرات الدراسة  المتغير 

Dummy 

 0,191 0,573 1,533 معامل االنحدار 

 t 5,073 7,769 2,665قيمة اختبار 

 ** 0,009 ** 0,000 ** 0,000 مستوى الداللة 

 35,261 المحسوبة  Fقيمة 

 0,649 المعياري للنموذج الخطأ 

 % 42,1 معامل التحديد

 0,01عند مستوى   f  ،t** تشير إلى معنوية اختباري 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 8.069 2 4.034 35.261 .000b 

Residual 11.099 97 0.114     

Total 19.168 99       

a. Dependent Variable: y2t 

b. Predictors: (Constant), job, xt 

والثابت لهما تأثير ذو داللة     Dummyوالصوري     Xt( أن المتغيرين المستقل11ويتضح من نتائج الجدول )

(  0,009(, )0,000(, )0,000حيث بل  مستوى الداللة للثابت والمتغيرين )  Y2tمعنوية على المتغير التابع  

عند ثبات    Y2tهي قيمة المتغير التابع    0,573وقيمة معامل االنحدار للمتغير المستقل    0,01وهي أقل من

ع  هي قيمة المتغير التاب  0,191باقي المتغيرات )الثابت والصوري(, وقيمة معامل االنحدار للمتغير الصوري

Y2t   ويعني ذلك ان التغير  %42,1عند ثبات باقي المتغيرات )الثابت والمستقل( وبلغت قيمة معامل التحديد
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, حيث أن إضافة  %42,1بنسبة    Y2tفي المتغير المستقل والمتغير الصوري يؤثر بالتغير في المتغير التابع  

ليصبح    %37,9ث زاد معامل التحديد من  حي    Y2tالمتغير الصوري أدت لزيادة التأثير على المتغير التابع  

% مما يعني وجود تأثير ذو داللة معنوية للتحول الرقمي والوظيفة على فعالية أداء    4,2أي بنسبة    42,1%

 المراجع. 

مما سبق يتضح قبول الفرضين الفرعيين للدراسة األول والثاني وبناء عليه يتم قبول الفرض الرئيسي للدراسة  

 و داللة معنوية للتحول الرقمي بمنشآت المراجعة على جودة عملية المراجعة. وهو وجود تأثير ذ

أن  عوعد تير ر ذو داللة تةةوعة للتحول الرقم  بمةشعت المراعةة ويخلص الباحث من الدراسة الميدانية إلى "

 عل  عودة عمل ة المراعةة 

 خاتها: الخالصة والتوص ات والدراسات المهتقةل ة: 

الحالية أثر تطبيق تقنيات التحول الرقمي بمنشآت المراجعة على كفاءة وفعالية أداء المراجع    تناولت الدراسة

وانعكاسه على جودة عملية المراجعة. وهدفت الدراسة إلى تحديد مدى تأثير التحول الرقمي على أداء المراجع  

الم بمنشآت  الرقمي  للتحول  تأثير  الدراسة وجود  افترضت  كما  المراجعة.  عملية وجودة  على جودة  راجعة 

فرد ما بين مراجعين بمكاتب المراجعة وأكاديميين بأقسام   108المراجعة، حيث قام الباحث باستطالع آراء  

المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية. وقد قامت الدراسة باختبار الفروض احصائيا وتوصلت النتائج إلى  

ل الفرض الرئيسي وهو وجود تأثير ذو داللة معنوية للتحول  قبول الفرضين الفرعيين للدراسة وبالتالي قبو

الرقمي بمنشآت المراجعة على جودة عملية المراجعة. كما تشير النتائج إلى ان هناك اتجاه متوقع نحو تغير  

دور المراجع في المستقبل وكذلك تغير في اجراءات وادوات المراجعة نتيجة اعتماد منشآت المراجعة على  

 حول الرقمي في أداء عملية المراجعة.  تقنيات الت

الميدانية الختبار الفروض فلنه يمكن   الدراسة  وبناء على ما سبق عرضه في اإلطار النظري وكذلك نتائج 

 تلخيص ما خلصت إليه الدراسة فيما يلي: 

المراج  - أداء  المراجعة يعمل على زيادة كفاءة  أداء عملية  في  الرقمي  التحول  تقنيات  استخدام  نتيجة إن  ع 

 امكانية االعتماد على المراجعة المستمرة بدال من مراجعة العينة وبالتالي تخفيض تكلفة عملية المراجعة.

اعتماد المراجع على الوسائل التكنولوجية الحديثة في الحصول على األدلة والمعلومات الالزمة يقلل من    -

 ة عملية المراجعة. الوقت والمجهود المطلوبين ألداء عمله مما يحسن من فعالي

الكبرى بمصر نحو االعتماد على تقنيات    - اتجاه بعض منشآت المراجعة خاصة مكاتب المراجعة األربعة 

التحول الرقمي في أداء عملية المراجعة حاليا مما ينعكس على تحسين جودة عملية المراجعة وبالتالي زيادة 

 المراجعة. ثقة المستخدمين واصحاب المصالح في مهنة 

وجود تأثير ذو داللة معنوية للتحول الرقمي على كفاءة وفعالية أداء المراجع وبناء عليه وجود تأثير ذو داللة    -

 معنوية للتحول الرقمي بمنشآت المراجعة على جودة عملية المراجعة.

الذكاء     متضمنة  الرقمي  التحول  تقنيات  تطبيق  وتأثيرات  لجوانب  بمناقشتها  الحالية  الدراسة  وتساهم 

االصطناعي، البيانات الضخمة، الروبوتات، الحوسبة السحابية على مهنة المراجعة في تقديم اتجاهات بحثية 

لمراجعة. كما تتيح نقاط يمكن بحثها  تثري األدب المحاسبي وتفيد الباحثين واألكاديميين والمهنيين في مجال ا

 مستقبال. 

 التوص ات: 

 وفقا لما توصلت له الدراسة من نتائج فلنها توصي بما يلي:

ضرورة تطوير آليات عمل المراجع لمواجهة التحديات والصعوبات المتعلقة بالتحول الرقمي في منشآت    -

 المراجعة. 

نولوجية واالستجابة للتغيرات بالبيئة المحيطة من خالل  يجب على منشآت المراجعة مواكبة التطورات التك   -

الرقمي   التحول  تقنيات  استخدام  في  مهاراتهم  وتحسين  لتأهيلهم  للمراجعين  الالزمة  التدريب  برامج  عقد 
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الرقمي في   التحول  لتطبيق  الالزمة  الحديثة ألداء عملهم، وتوفير االجهزة والشبكات  التكنولوجية  والوسائل 

 ة.منشآت المراجع

ضرورة اتجاه مكاتب المراجعة التي لم تطبق التحول الرقمي حتى اآلن نحو استخدام تقنيات التحول الرقمي    -

المعلومات وتقليل وقت عملية المراجعة بما  في أداء اعمالها وذلك لتحسين فعالية أداء المراجع وزيادة دقة 

 يزيد من جودة تقرير المراجعة.

اديمية بلعداد المراجع للتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة من خالل توفير ضرورة اهتمام الهيئات األك -

المادة العلمية له أثناء فترة دراسته وتعديل مقررات المحاسبة والمراجعة بما يتناسب مع التطورات الحديثة،  

المهنية بعقد اختبارات للمرشحين للعمل بمهنة المراجعة لتح المنظمات  ديد مدى قدرتهم كذلك ضرورة قيام 

على استخدام تقنيات التحول الرقمي في مجال عملهم مستقبال وذلك لكي يصبح مراجع معتمد للعمل بمكاتب  

 المراجعة. 

ضرورة اتجاه األكاديميين والباحثين إلى اجراء المزيد من األبحاث العلمية وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق    -

الذكاء االص الرقمي مثل  التحول  السحابية بمنشآت  تقنيات  الحوسبة  الروبوتات،  البيانات الضخمة،  طناعي، 

 المراجعة وأثر تطبيقها على مهنة المراجعة. 

ضرورة سعي الجهات التنظيمية وواضعي المعايير الى اصدار معايير وإرشادات بما يتناسب مع التطورات   -

 التكنولوجية الحديثة وتطبيقها في مجال المراجعة. 

في هذا الموضوع حيث يمكن للباحثين االستفادة منها مستقبال في اجراء العديد من  ة بحث ة  العزال هةاك يجو

اخرى   لدراسات  يمكن  كما  المراجعين،  من  أكبر  عدد  لتشمل  العينة  حجم  زيادة  من خالل  وذلك  الدراسات 

اء تجربة على  االعتماد على منهجية بحث بخالف الدراسة الميدانية مثل اجراء دراسة تجريبية من خالل اجر 

التحول الرقمي على أتعاب   التحول الرقمي، كما يمكن دراسة أثر تطبيق  أحد منشآت المراجعة التي تطبق 

 المراجعة.         
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