
 :وصف العٌنة 

األكادٌمٌٌنوالمهنٌٌنوالمساهمٌنبالمملكة قسموا الً الذكور واالناث بنسب  فردا من 56تكونت عٌنة البحث من 

 .اناث % 66.1ذكور و% 33.9

 ٌوضح توزٌع العٌنة تبعا لمتغٌر النوع  (    )جدول

 النسبة التكرار  النوع

 33.9 19 ذكور

 66.1 37 اناث

 100 56 االجمالً

 

ونسبة ) عام 25-20 ( فً الفئة من% 44.6وبنسب ) عام 31اكبر من -20 (وتراوح العمر فً العٌنة من

 .) عام 31 (فً الفئة العمرٌة اكبر من% 33.9ونسبة ) عام 30-26 (فً الفئة من% 21.4

 ٌوضح توزٌع العٌنة تبعا لمتغٌر العمر  (     )جدول 

 النسبة  التكرار العمر

 44.6 25 عام20-25

 21.4 12  عام26-30

 33.9 19  عام31اكبر من 

 100 56 االجمالً

 

 % 48.2اما عن مستوٌات التعلٌم فكانت اكبر نسبة من العٌنة فً مستوي التعلٌم الدبلوم بعد الثانوي بنسبة 

للحاصلٌن علً دراسات علٌا ونسبة % 23.3من العٌنة من خرٌجً الجامعات ، ونسبة % 25ونسبة 

 .من العٌنة الكلٌة % 1.7ونسبة مستوٌات التعلٌم االخري % 1.8المستوي التعلٌمً الثانوي 

 ٌوضح توزٌع العٌنة تبعا لمتغٌر مستوٌات التعلٌم  (     )جدول

 النسبة التكرار مستوٌات التعلٌم

 1.8 1 الثانوي

 48.2 27 دبلوم

 25 14 جامعً

 23.3 13 دراسات علٌا

 1.7 1 اخري

 100 56 االجمالً

 



ونسبة من ٌعملن فً وظائف % 48.3اما عن توزٌع العٌنة تبعا للوظائف فكانت نسبة  الطالب بالعٌنة 

% 8.9ونسبة من ٌعملون كمحاسب قانونً % 17.8ونسبة من ٌعملون كأستاذ جامعً % 19.6اخري 

 من العٌنة % 5.4ومن ٌعملون بوظائف حرة 

 ٌوضح توزٌع العٌنة تبعا لمتغٌر الوظٌفة  (        )جدول

 النسبة التكرار الوظٌفة

 48.3 27 طالب

 8.9 5 محاسب قانونً

 17.8 10 استاذ جامعً

 5.4 3 وظائف حرة

 19.6 11 اخري

 100 56 اجمالً

 

اما عن توزٌع العٌنة تبعا لمتغٌر مستوي اتقان مهارات الحاسب االلً فكانت نسبة من ٌتقنوه بمستوي 

ومن ٌرون انفسهم ضعاف % 28.5من العٌنة ومن ٌتقنوه كمحترفٌن نسبتهم % 67.9متوسط ٌمثلون نسبة 

 فقط من العٌنة % 3.6فً مستوي اتقان مهارات الحاسب مثلوا نحو 

 ٌوضح توزٌع العٌنة تبعا لمتغٌر مستوي اتقان مهارات الحاسب االلً (    )جدول 

 النسبة التكرار مستوي االتقان

 3.6 2 ضعٌف

 67.9 38 متوسط

 28.5 16 محترف

 100 56 االجمالً

 

خبرتهم اقل من % 42.8اما عن توزٌع العٌنة تبعا لمتغٌر سنوات الخبرة فكانت اغلب العٌنة و نسبتهم  

-6 اعوام ومن 5-2ممن خبرتهم من % 14.3 عام ، ونسبة 11خبرتهم اكبر من % 28.6عامٌن ، ونسبة 

 . اعوام 10

 

 

 



 ٌوضح توزٌع العٌنة تبعا لمتغٌر سنوات الخبرة  (     )جدول 

 النسبة  التكرار سنوات الخبرة

 42.8 24  عام2اقل من 

 14.3 8  اعوام5-2من 

 14.3 8  اعوام10-6من 

 28.6 16  عام 11اكبر من 

 100 56 االجمالً 

 

ونسبة % 14.3اما عن توزٌع العٌنة تبعا للتخصص المهنً فكانت نسبة ذوي التخصص محاسب  مالً 

ومن التنطبق علٌهم تلك التخصصات % 12.5المتخصصون كمحاسب داخلً ومحاسب خارجً ال تتجاوز 

 .من العٌنة % 60.7فكانت النسبة االكبر وتمثل 

 ٌوضح توزٌع العٌنة تبعا للتخصص المهنً (     ) جدول 

 النسبة التكرار التخصص المهنً

 12.5 7 محاسب داخلً

 12.5 7 محاسب خارجً

 14.3 8 محاسب مالً

 60.7 34 ال تنطبق

 100 56 االجمالً

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل النتائج

 :الفرض االول 

 ".خدماتالتاكٌداأللكترونٌةلهاتأثٌرعلٌمصداقٌةالمعلوماتوتحسٌنعملٌةاتخاذالقراراتبالمملكة"

وللتأكد من ذلك الفرض أوضحت النتائج تبعا لتكرار والنسبة والمتوسط المرجح لبنود المحور 

األول التً تشٌر إلً درجة تأثٌر التأكٌد االلٌكترونٌة علً مصداقٌة المعلومات وتحسٌن عملٌة 

 من إجمالى رأى العٌنة الكلٌة% 77اتخاذ القرارات بالمملكة بمتوسط نسبة مرجحة بلغت نحو  

 ٌوضح التكرار والنسبة والمتوسط المرجح لتأثٌر خدمات التأكٌد االلٌكترونٌة علً مصداقٌة المعلومات  (    )جدول 

 .تأثٌر خدمات التأكٌد اإللكترونٌة على مصداقٌة المعلومات و تحسٌن عملٌة اتخاذ القرار بالمملكة: المحور األول

 م
  
  

 المتوسط  غٌر موافق بشدة ال أوافق محاٌد  أوافق أوافق بشدة
النسبى 
 المرجح

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

                       بنـود المحور   

ٌجب االستفادة من التجارة  1
االلكترونٌة وشبكات المعلومات 

فً إٌصال المعلومة لمتخذي 
 .القرار

36 64.3 19 33.9 1 1.8 0 0 0 0 92.5 

تعتبر خدمات التأكٌد اإللكترونٌة  2
مهمة جدا للمصادقة على 

 .المعلومات اإللكترونٌة

23 41.1 29 51.8 4 7.1 0 0 0 0 86.8 

فهم أثر التجارة اإللكترونٌة على  3
المعلومات المعلنة من خاللها 
ساهم فً ارتقاء عملٌة اتخاذ 

 .القرار

17 30.4 34 60.7 4 7.1 1 1.8 0 0 83.94 

ال ٌمكن االعتماد على مواقع  4
الشركات التً ال تعتمد ختم 

 .المراجع على موقعها اإللكترونً

16 28.6 27 48.2 9 16.1 4 7.1 0 0 79.66 

تمكنت المملكة من الوفاء  5
بمتطلبات عصر العولمة بعد 

انضمامها إلى منظمة التجارة 
 العالمٌة

10 17.9 25 44.6 19 33.9 2 3.6 0 0 75.36 

ندرة المكاتب التً تقدم خدمات  6
 .التأكٌد االلكترونٌة بالمملكة

8 14.3 26 46.4 18 32.1 2 3.6 2 3.6 72.84 

قدرت مكاتب المراجعة بالمملكة  7
على تقدٌم خدمات بخالف خدمات 

 .المحاسبة و المراجعة

4 7.1 27 48.2 17 30.4 8 14.3 0 0 69.62 

أسهمت شبكات المعلومات فً  8
زٌادة القلق اتجاه المعلومات 

 .المعلنة من خاللها

4 7.1 28 50 12 21.4 11 19.6 1 1.8 68.14 

درجة األمان فً الطرق التقلٌدٌة  9
لتقدٌم المعلومات تتفوق على 
 .مثٌلتها فً الطرق اإللكترونٌة

4 7.1 18 32.1 21 37.5 12 21.4 1 1.8 64.2 
  



 

 77.0 0.8   7.9   20.8   46.2   24.2   العام النسبة  متوسط 

 

مما ٌوضح أن خدمات التأكٌد اإللٌكترونٌة لها تأثٌر فاعل علً مصداقٌة المعلومات وتحسٌن 

أنها ٌجب عملٌة اتخاذ القراروبخاصة فً 

االستفادةمنالتجارةاإللكترونٌةوشبكاتالمعلوماتفٌإٌصااللمعلومةلمتخذٌالقرار تبعا لمتوسط النسبة 

من الرأى الكلً من للعٌنة % 92.5المرجحة لدرجة الموافقة البالغة نحو 

،وأنخدماتالتأكٌداإللكترونٌةمهمةجداللمصادقةعلىالمعلوماتاإللكترونٌة بمتوسط نسبة مرجحة 

،وفهمأثرالتجارةاإللكترونٌةعلىالمعلوماتالمعلنةمماساهمفٌارتقاءعملٌةاتخاذالقرار %86.8نحو 

بمتوسط نسبة مرجحة 

،والٌمكناالعتمادعلىمواقعالشركاتالتٌالتعتمدختمالمراجععلىموقعهااإللٌكترونً بمتوسط 83.9%

نسبة مرجحة 

،وتمكنتالمملكةمنالوفاءبمتطلباتعصرالعولمةبعدانضمامهاإلىمنظمةالتجارةالعالمٌة 79.66%

 .من الرأى الكلى للعٌنة% 75.36بمتوسط نسبة مرجحة 

 .مماٌشٌرإلٌتحققالفرضاالولللدراسة

  :الفرض الثانً

 ".المراجعةالداخلٌةوالمستمرةتعملعلٌتضٌٌقفجوةالتوقعاتفٌمصدقٌةالمعلومات"

أوضحت النتائج أن المراجعة الداخلٌة ضٌقت الفجوة فً مصداقٌة المعلومات بصفة عامة 

من رأى العٌنة الكلٌة ، حٌث حصلت %85.3بمتوسط نسبة مرجحة لدرجة الموافقة بلغت نحو 

بنود علً اعلً متوسط مرجح وكانت كل بنود هذا المحور اكثر اتفاقا بٌن افراد العٌنة مقابل 

كل بنود االستبانة وبخاصة أن 

للمراجعةالمستمرةدورفٌحماٌةالنظامومعلوماتهمناالحتٌالوالتالعب بمتوسط نسبة مرجحة 

من رأى العٌنة الكلٌة، وأنها تعطٌمصداقٌةاكبرعلىالمعلومات بمتوسط نسبة مرجحة % 92.22

،وأن تزاٌدالطلبعلىالمراجعةالداخلٌةفٌعصرالتجارةاأللٌكترونٌةلتفادىأخطارها بمتوسط 89.6%

،وتطبٌقمعاٌٌرأمنوسالمةالمعلوماتٌزٌدتفوقالخدماتاأللٌكترونٌة بمتوسط %86.44نسبة مرجحة 

نسبة مرجحة 

،ونشرالوعٌحولمفهومخدماتالتأكٌدسٌقلصالفجوةبٌنمتخذٌالقراروالمراجعبمتوسط نسبة 86.42%

،ودراسةالفجوةبٌنتوقعاتمتخذٌالقراروالمراجعتزٌدالثقةبأختامخدماتالتأكٌد %86.08مرجحة 



وأنه .%83.2بمتوسط نسبة مرجحة 

مناألفضلوجودتقنٌةتحدداألشخاصالمتاحلهماالستفادةمنالمعلوماتالمعلنةاأللٌكترونٌة بمتوسط نسبة 

. من الرأى الكلً للعٌنة % 80.7مرجحة 

 ٌوضح التكرار والنسبة والمتوسط المرجح لعوامل المراجعة الداخلٌة والمستمرة فً سد فجوة التوقعات فً مصداقٌة المعلومات (    )جدول 

 

 مما ٌشٌر إلً تحقق الفرض الثانً للدراسة 

 

 فجوة التوقعات فً مصداقٌة المعلومات - (4)المراجعة الداخلٌة والمستمرة : إسهامات عوامل مثل: المحور الثانً

  غٌر موافق بشدة ال أوافق محاٌد  أوافق أوافق بشدة بنـود المحور م

 المتوسط  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار    
النسبى 
 المرجح

للمراجعة المستمرة  1
دور فً حماٌة النظام 

ومعلوماته من 
 .االحتٌال والتالعب

38 67.9 15 26.8 2 3.6 1 1.8 0 0 92.22 

تعطً المراجعة  2
المستمرة مصداقٌة  
 .اكبر على المعلومات

28 50 27 48.2 1 1.8 0 0 0 0 89.64 

تزاٌد الطلب على  3
المراجعة الداخلٌة فً 

عصر التجارة 
االلكترونٌة لتفادى 

 .أخطارها

23 41.1 28 50 5 8.9 0 0 0 0 86.44 

تطبٌق معاٌٌر أمن  4
والسالمة المعلومات 
ٌزٌد تفوق الخدمات 

 .األكترونٌة

26 46.4 24 42.9 4 7.1 2 3.6 0 0 86.42 

نشر الوعً حول  5
مفهوم خدمات التأكٌد 
سٌقلص الفجوة بٌن 

متخذي القرار و 
 .المراجع 

22 39.3 29 51.8 5 8.9 0 0 0 0 86.08 

دراسة الفجوة بٌن  6
توقعات متخذي 

القرار و المراجع 
تزٌد الثقة بأختام 

 .خدمات التأكٌد

16 28.6 33 58.9 7 12.5 0 0 0 0 83.22 

من األفضل وجود  7
تقنٌة تحدد األشخاص 
المتاح لهم االستفادة 

من المعلومات 
 .المعلنة االلكترونٌا

20 35.7 23 41.1 8 14.3 5 8.9 0 0 80.72 

تتحسن موثٌقٌة  8
المعلومات بربط بٌن 
نظام و موقع العمٌل 

 .بسٌاسات محكمة

9 16.1 35 62.5 10 17.9 1 1.8 1 1.8 77.92 

متوسط  
  % النسبةالعام

 40.6  47.8  9.4  2.0  0.2 85.3 



 

 

 : الفرض الثالث

 ".توجدعالقةطردٌةبٌنالتكوٌنالمهنٌللمراجعوخدماتالتاكٌدالمقدمة        "

واشارت النتائج تبعا للمتوسط المرجح ألهمٌة التكوٌن المهنً فً خدمات التقٌٌم المقدمة  

حٌث أن أهم ما . من رأى العٌنة الكلٌة% 80.5بمتوسط نسبة مرجحة لدرجة الموافقة نحو 

اتفق علٌه أفراد العٌنة أن هناكحاجهلدوراتتأهٌلٌةللمراجعٌنمنفترةألخري بمتوسط نسبة مرجحة 

، وأنه كلما زادت ثقافة المراجع حسن ذلك من أداءه الخدمات بمتوسط نسبة مرجحة 88.22%

من الرأى الكلى للعٌنة،وأن هناك % 87.86بلغت 

أهمٌةإللزامالمراجعٌنبدرجةكافٌةمنالدراٌةفٌمجااللتقنٌةالمعلومات بمتوسط نسبة مرجحة 

،وتزٌدفاعلٌةالخدمةعندماٌشتركفرٌقمنتقنٌةالمعلوماتفٌعملٌةالمراجعةبمتوسط نسبة .85.98%

،وهناكعالقةبٌنامتالكالمهاراتوالخبرةلدىالمراجعالمقدمللخدمة بمتوسط نسبة %83.28مرجحة 

،وتوفرالخبرةلدىالمراجعمنسنةألخرىلنفسالشركةتعطٌثقةاكبربختمه بمتوسط %83.2مرجحة 

نسبة مرجحة 

،ووفرتالمعاٌٌرالمهنٌةاألساسالكافٌلحدودتأهٌاللمراجعالمؤدٌلخدماتالتأكٌد بمتوسط 82.56%

 وتلك هً البنود التً حصلت علً أعلً نسبة اتقاق .من آراء العٌنة الكلٌة % 77.86نسبة 

 .بٌن العٌنة 

 ٌوضح التكرار والنسبة والمتوسط المرجح لبنود خدمات التأكٌد والتكوٌن المهنً للمراجع  (     )جدول 

المتوسط  .خدمات التأكٌد و التكوٌن المهنً للمراجع: المحور الثالث
النسبى 
 ال أوافق بشدة ال أوافق محاٌد أوافق أوافق بشدة بنـود المحور م المرجح

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار    

هناك حاجه لدورات تأهٌله  1
 .للمراجعٌن من فترة ألخر

29 51.8 22 39.3 4 7.1 1 1.8 0 0 88.22 

زٌادة حدود ثقافة المراجع ٌحسن  2
 .   أداءه للخدمات

28 50 23 41.1 4 7.1 1 1.8 0 0 87.86 

أهمٌة إلزام المراجعٌن بدرجة  3
كافٌة من الدراٌة فً مجال التقنٌة 

 .المعلومات

25 44.6 25 44.6 4 7.1 2 3.6 0 0 85.98 

تزٌد فاعلٌة الخدمة عندما ٌشترك  4
فرٌق من تقنٌة المعلومات فً 

 عملٌة المراجع 

21 37.5 24 42.9 10 17.9 1 1.8 0 0 83.28 



هناك عالقة بٌن امتالك المهارات  5
والخبرة لدى المراجع المقدم 

 .للخدمة

17 30.4 32 57.1 6 10.7 1 1.8 0 0 83.22 

توفر الخبرة لدى المراجع من سنه  6
ألخرى لنفس الشركة تعطً ثقة 

 .اكبر بختمه

23 41.1 22 39.3 8 14.3 1 1.8 2 3.6 82.56 

وفرت المعاٌٌر المهنٌة األساس  7
الكافً لحدود تأهٌل المراجع 

 .المؤدي لخدمات التأكٌد

9 16.1 34 60.7 11 19.6 2 3.6 0 0 77.86 

لدى المراجع القدر على تعامل مع  8
أي تقنٌة جدٌدة من دون الحاجة 

 .دورات تأهٌله

3 5.4 14 25 10 17.9 24 42.9 5 8.9 55.08 

 

 80.5 1.6   7.4   12.7   43.8   34.6   % العام النسبة متوسط 

 

 .مما ٌشٌر إلً تحقق الفرض الثالث للدراسة 


