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)الشطع بػوالستسثمة  السختمفة ييجؼ البحث الى بياف دور الحكاء االصصشاعي بإبعاده
الخبيخة، تسثيل السعخفة واالستجالؿ، التعمع التمقائي( في تحديغ جػدة عسمية التجقيق وابخاز 

لجعع عسميات التجقيقي اىع جػانب تقشيات الحكاء االصصشاعي التي تؤثخ عمى جػدة العسل 
 قة عمى البياناتحقيق الثفي ت وتكسغ أىسية البحث .التجقيق الجاخمي في السرارؼ العخاقية

وجػد نطاـ ذكي اصصشاعي  مسا تصمبر والتالعب وتقميل السخاشخ، غالسالية ومشع ال
وقج اعتسج الباحث عمى  يداعج السجقق الجاخمي اف يقجـ خجمات تجقيكية ذات جػدة عالية.

السشيج الػصفي التحميمي باالعتساد عمى استسارة االستبياف وتحميميا باستخجاـ بخنامج 
(، واضيخت نتائج البحث الى اف الشطع الخبيخة كانت في  SPSSالتحميل االحرائي )

الػاحج الرحيح مسا يجؿ  Eigenvaluesالتختيب االوؿ الجتيازىا قيسة الجحر الكامغ 
عمى انيا ذات اىسية االكبخ في دعع عسميات التجقيق الجاخمي، مغ خالؿ الشتائج التي 

غ في السرارؼ العخاقية ألىسية تػصل الييا الباحث اوصى بزخورة تعديد ادراؾ السجققي
استخجاـ تقشيات الحكاء االصصشاعي لتقجيع خجمات التجقيق الجاخمي بصخيقة الكتخونية 

 واالبتعاد عغ الػسائل التقميجية لتحقيق الجػدة في تقجيع ىحه الخجمات.

 ؛ المرارف العراقية.الكممات المفتاحية: الذكاء االصظناعي؛ الجؾدة؛ التدقيق الداخمي

 

 عمر زىير عز الديؽ الظائي
 / جامعة المؾصلواالقترادمدرس مداعد/ كمية اإلدارة 

Omarzuher@uomosul.edu.iq 

 

 دور الذكاء االصظناعي في تحديؽ جؾدة التدقيق الداخمي

دراسة استظالعية في بعض المرارف العراقية

https://regs.mosuljournals.com/, 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
mailto:Omarzuher@uomosul.edu.iq
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://regs.mosuljournals.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829
https://orcid.org/0000-0001-7912-7829


 

                 
  

 

 

396 

 
 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

The research aims to demonstrate the role of artificial 

intelligence in its various dimensions represented by (expert 

systems, knowledge representation, and inference, automatic 

learning) in improving the quality of the audit process and 

highlighting the most important aspects of artificial intelligence 

techniques that affect the quality of audit work to support 

internal audit operations in Iraqi banks. The importance of 

research lies in achieving confidence in financial statements, 

preventing fraud and manipulation, and reducing risks, which 

required the existence of an artificially intelligent system that 

helps the internal auditor provide high-quality audit services. 

The researcher relied on the descriptive analytical approach by 

relying on the questionnaire form and analyzing it using the 

statistical analysis program (SPSS). Through the results reached 

by the researcher, he recommended the need to enhance the 

auditors’ awareness in Iraqi banks of the importance of using 

artificial intelligence techniques to provide internal audit 

services in an electronic way and to move away from traditional 

means to achieve quality in providing these services. 

Keywords: Artificial intelligence; the quality; internal audit; 

Iraqi banks. 
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 المقدمة :
عمى مدتػػ مختمف االنطسة .لػجية ىائمةػ اليػـ تصػرات تكشيذيج العالع       

وبسا اف القصاع السرخفي يعتبخ مغ االقصاعات السيسة عمى والقصاعات والسيغ، 
يعتسج بذكل كبيخ عمى استخجاـ التقشيات التكشػلػجية مدتػػ االقتراد القػمي، والحؼ 

،وذلظ عغ شخيق معالجة السعمػمات  .الحجيثة والستصػرة لترل الى مخحمة االبجاع
والبيانات السؤتستة عمى االنطسة السالية والسحاسبية بإجخاءات واساليب تترف بالحكاء 

في ضل تػاجج العػلسة ، فييا تقف وراء نجاح القصاع السرخفي  واالبجاع الفكخؼ 
رة وتعصييا القػػ واستسخارية السشافدة ، وىحا االمخ فخض عمى ادارة السرارؼ ضخو 

االستجابة الى الستصمبات البيئية السحيصة بيا والتكيف معيا لكي تحقق االستفادة 
الػاقع الى اف وضائف ميشة التجقيق الجاخمي في  القرػػ في تحقيق اىجافيا،  ويذيخ

ضل ىحه الطخوؼ وبحالتيا الحالية لع تعج كافية لمػفاء بستصمبات ميشة التجقيق 
اجل مشع التالعب وتجشب السخاشخ في االنطسة  التصػرات الستالحقة مغ ومػاكب

السالية السحاسبية ، االمخ الحؼ اثار الحاجة الى استخجاـ مشيجيات ججيجة في 
العسميات التجقيكية تتبشى مفيػـ السخاشخ وتكذف التالعب في االنطسة السالية 

تقجمة السحاسبية ، وىحا االمخ يتصمب مغ التجقيق الجاخمي استخجاـ التكشمػجيا الس
والسعخوفة بالحكاء االصصشاعي التي يسكغ مغ خالليا اف تحجد ماىي العػامل التي 
تسشع الػحجة مغ تحقيق اىجافيا بالذكل الدميع والخالي مغ السخاشخ والديصخة عمى 
ىحه االنطسة السالية والسحاسبية، ومغ خالؿ السعخفة الفكخية  واالستجالؿ واستخجاـ 

لتمقائي والتي تخشج تػجو السجققيغ الجاخمييغ عغ شخؽ التعامل الشطع الخبيخة والتعمع ا
مع ىحه االنطسة في بيئة السعمػمات السؤتستة وتداعجىا في رفع وتحديغ جػدة  

سػاء كاف .التجقيق الجاخمي وتقميل الخدائخ وتحقيق االرباح والتكيف مع اؼ شارغ 
السخاشخ والتحجيات داخمي اـ خارجي ،فزال عغ دورىا في تحجيج الفخص وتذخيز 

السدتقبمية مغ خالؿ وضع رويا مدتقبمية شاممة ودقيقة لسيشة التجقيق لسسارساتيا مغ 
جية ، وتصػيخ ميارة السعخفة الفكخية والتعمع التمقائي واستخجاـ الشطع الخبيخة ومػاكبة 
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 ومغ ىشا تأتي فكخة البحث في بياف مجػ.الستغيخات الخقسية الستالحقة مغ جية اخخػ .
مداىسة ودور الحكاء االصصشاعي بإبعاده في تحديغ جػدة التجقيق الجاخمي لبعس 

 السرارؼ العخاقية مغ وجية نطخ مجققي الحدابات . 
 محتؾيات البحث :

 دابقة .الجراسات الالسبحث االوؿ : مشيجية البحث و 
 السبحث الثاني : االشار الشطخؼ لمحكاء االصصشاعي  وجػدة التجقيق الجاخمي .

 السبحث الثالث : الجانب العسمي واالستشتاجات والتػصيات والسرادر .
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 المبحث األول
 منيجية البحث والدراسات الدابقة

   مذكمة البحث:
نطخًا لتػجو السرارؼ العخاقية الى أتستو اعساليا في اآلونة االخيخة، وعمى        

الخغع مغ اعتساد السجققيغ الجاخمييغ عمى التكشػلػجيا في الدشػات الساضية لغخض رفع 
خوتيشية والسيارات كفاءة العسمية التجقيكية الى اف االمخ بقى محرػرًا عمى السياـ ال

السشخفزة وغياب السعخفة الفشية في اكتذاؼ السخاشخ والتالعب في االنطسة السالية  
السحاسبية ، حيث لع تدتصيع التكشمػجيا لػحجىا اف تعالج ىحه السذاكل مسا تختب عمى 
ذلظ اف يقجـ السجققيغ الجاخميغ خجماتيع بأعمى مدتػػ مغ الجػدة ، لحلظ تػاجيت 

تقشيات ججيجة كالحكاء ،عغ شخيق محاكاة عسميات الحكاء االصصشاعي  التي الستخجاـ 
تتع داخل العقل البذخؼ بحيث يربح لجػ الحاسػب السقجرة عمى حل السذكالت 
واتخاذ القخارات الدميسة بأسمػب مشصقي ومختب في التغمب عمى بعس جػانب 

خفة لخبيخة ، تسثيل السعالشطع ا)القرػر البذخؼ باستخجاـ ابعاد الحكاء االصصشاعي 
( عشج مسارسة تشفيح عسميات التجقيكية ببخامج مؤتستة تخجـ واالستجالؿ، التعمع التمقائي

اعساؿ التجقيق الجاخمي  في السرارؼ العخاقية لتحقيق اىجافيا مغ خالؿ رفع مدتػػ 
جػدة التجقيق الجاخمي الى اعمى مدتػػ ، ومغ خالؿ ما تقجـ يسكغ صياغة الدؤاؿ 

ما ىؾ الدور االيجابي الستخدام الذكاء االصظناعي بأبعاده عمى رفع جؾدة تي : اال
 عمميات التدقيق الداخمي في المرارف العراقية ؟.

 اىداف البحث :
ييجؼ البحث الى التعخؼ بياف دور الحكاء االصصشاعي بإبعاده والستسثمة )       

التمقائي ( في تحديغ جػدة عسمية  الشطع الخبيخة ، تسثيل السعخفة واالستجالؿ، التعمع
التجقيق  وابخاز اىع جػانب  تقشيات الحكاء االصصشاعي التي تؤثخ عمى جػدة العسل 

 : اآلتيةالتجقيقي وذلظ مغ خالؿ تحقيق االىجاؼ 
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التعخؼ عمى واقع التقشيات الحجيثة الستبعة في اداء عسميات التجقيق الجاخمي مغ   -1
 قبل السرارؼ العخاقية.

التعخؼ عمى السعارؼ والخبخات لجػ السجقق الجاخمي في تتصػر واعجاد البخامج  -2
 التجقيكية السدتخجمة مغ خالؿ االبتكار والتججيج في تجقيق العسميات السالية.

معخفة  مجػ امكانية تسثيل السعخفة واالستجالؿ في االستجابة الدخيعة والكافية  -3
السجقق الجاخمي ألؼ حافد تػلجه البيئة الستجعاء البيانات عشج الحاجة مغ قبل 

 وبذكل مفاجئ.
التعخؼ عمى قجرة نطاـ التجقيقي االلكتخوني باستخجاـ التعمع التمقائي عمى اتخاذ  -4

 القخارات السشاسبة معالجة السذاكل التي يػاجيا بذكل تمقائي. 
 اىمية الدراسة :

سميات الجقيق تكسغ اىسية  البحث مغ خالؿ التخكد عمى كيفية تحديغ جػدة ع
الجاخمي في السرارؼ العخاقية  باستخجاـ تقشيات الحكاء االصصشاعي بأبعاده )الشطع 
الخبيخة ، السعخفة واالستجالؿ ،التعمع التمقائي (، نطخًا ألىسية  ميشة التجقيق الجاخمي 
لحقيق االىجاؼ السصمػبة  في اضافو الثقة عمى البيانات السالية ومشع الفر والتالعب 

ميل السخاشخ ، تتصمب االمخ الى وجػد  نطاـ ذكي اصصشاعي  يداعج السجقق وتق
 الجاخمي  اف يقجـ خجمات تجقيكية  ذات جػدة عالية.

 فرضيات الدراسة  :
، والتي سيجخؼ اآلتيةاعتسادًا عمى مذكمة الجراسة تع صياغة الفخضية الخئيدة 

  :يعمى الشحػ اآلتػصيات مغ خالليا ، و اختبارىا ، واستخالص الشتائج والت
تخزع جػدة التجقيق لتأثيخ الحكاء االصصشاعي بإبعاده في الفرضية الرئيدة : 

 : اآلتيةومغ الفخضية الخئيدة تشبثق الفخضيات الفخعية  .تحجيج مدتػيتيا
في تحجيج الفخضية الفخعية االولى: تخزع جػدة التجقيق لتأثيخ الشطع الخبيخة 

 .مدتػيتيا
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: تخزع جػدة التجقيق لتأثيخ تسثيل السعخفة واالستجالؿ في لثانيةالفخضية الفخعية ا
 تحجيج مدتػيتيا .

تحجيج  : تخزع جػدة التجقيق لتأثيخ التعمع التمقائي فيالفخضية الفخعية الثالثة
 .مدتػيتيا

 نمؾذج الدراسة: 
 السدتقل )الحكاء االصصشاعي(، الستغيخ التابع )جػدة التجقيق الجاخمي( الستغيخ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؾب الدراسة :اسم
اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي  باالعتساد السشيج الػصفي 
سيتع اجخاء السدح السكتبي واالشالع عمى الجراسات والبحػث الشطخية والسيجانية 
العخبية واالجشبية ،اما عمى الرعيج التحميمي سيتع االعتساد عمى االستبانة اداة لمجراسة 

 (  SPSSحرائية )مغ خالؿ الخزمة اال
 حدود الدراسة :

( مرارؼ عخاقية )مرخؼ الخافجيغ، 7تسثمت حجود البحث السكانية عمى )
مرخؼ الرشاعي، مرخؼ اشػر الجولي، مرخؼ االىمي العخاقي ، مرخؼ العخاقي 
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االسالمي ،مرخؼ الثقة الجولي، مرخؼ التشسية واالستثسار العخاقي ( اما عيشة 
) مجراء السالييغ والسحاسبيغ ومجققي الجاخمييغ ولجاف ( مػضف مغ45البحث بمغت )

 2222- 2221التجقيق العامميغ في السرارؼ (، الحجود الدمانية 
 دراسات الدابقة :ال
دور تقنيات الذكاء االصظناعي باستخدام  ،(2020الدامرائي والذريدة ،) -1

التدقيق الرقمي في تحقيق جؾدة التدقيق ودعؼ استراتيجيتو مؽ جية نغر مدققي 
 الحدابات .
الى تعخيف دور تقشيات الحكاء االصصشاعي باستخجاـ  ىحه الجراسة تىجف

شخكات  التجقيق الخقسي في تحقيق جػدة التجقيق لجعع استخاتيجية التجقيق السدتخجـ في
تجقيق الحدابات بالسسمكة البحخيشية  مغ خالؿ اختبار الفخضيات ، وبيغ البحث اىسية 
استخجاـ التجقيق الخقسي في جػدة عسميات التجقيق لجعع استخاتيجية التجقيق في شخكات 
تجقيق الحدابات بالسسمكة البحخيشية ، ومغ اىع نتائج البحث كانت الى اف استخجاـ 

صصشاعي يديع في تحقيق الجػدة بالعسميات التجقيكية وكحلظ يديع تقشيات الحكاء اال
في دعع تصبيق استخاتيجية التجقيق في شخكات الحدابات بالبحخيغ ، ومغ اىع 
التػصيات التي قجميا الباحثيغ االىتساـ بتقشيات الحكاء االصصشاعي ودورىا باستخجاـ 

تخاتيجيات التجقيق في شخكات التجقيق الخقسي لتحقيق الجػدة بالتجقيق ولجعسيا اس
 الحدابات في مسمكة البحخيغ.

 : بعنؾان (Alhelou & Rashwan,2020) دراسة -2

The impact of Using Artificial Intelligence on the Accounting 

and Auditing in Light of the Corona Pandemic. 

التعخؼ عمى اثخ استخجاـ الحكاء االصصشاعي عمى ميشة السحاسبة  جراسة إلىال تىجف
والتجقيق في ضل جائحة كخونا ،استخجاـ الباحثاف االستبياف كأداة لمجراسة وزعت عمى 
عيشة الجراسة شسمت السحاسبيغ والسجققيغ مغ اصحاب مكاتب السحاسبة والتجقيق في 

غ اىع الشتائج التي تػصل الييا ( استبانة ، وم172قصاع غدة وبمغ عجد السجيبيغ )
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البحث وجػد اثخ كبيخ الستخجاـ الحكاء االصصشاعي في تحديغ جػدة االداء السيشي 
لمسحاسبيغ والسجققيغ ،كسا اوصى الباحثيغ بزخورة قياـ مكاتب السحاسبة والتجقيق في 
 قصاع غدة باستخجاـ الحكاء االصصشاعي لتحديغ كفاءة عسمية السحاسبة والتجقيق مغ

 خالؿ تػفيخ الشتائج السصمػبة في الػقت السشاسب ، وخاصة في ضل جائحة كخونا .
 :بعنؾان  ( Chukwudi, et al.2018) دراسة -3

Effect of artificial intelligence on the performance of 

accounting operations among accounting firms in South East 

Nigeria. 

معخفة تأثيخ الحكاء االصصشاعي مغ خالؿ ابعاده )الشطع  ىجفت الجراسة إلى
الخبيخة ، الػكيل الحكي ( عمى اداء العسميات السحاسبية بيغ الذخكات السحاسبية 
جشػب شخؽ نيجيخيا ، اشتسل مجتسع الجراسة عمى السجققيغ والسحاسبيغ في شخكات 

( قدع تجقيق 25غ اصل )التجقيق في والية  اناميخا ووالية ايشػجػ حيث تع اختيارىع م
ومحاسبة في الذخكات السحاسبية والتجقيكية السختمفة داخل الػاليتاف )اناميخا ،ايشػجػ( 
، وتع جسع البيانات مغ خالؿ استبياف مشطع لمحػؿ عمى بيانات الجراسة ، ومغ اىع 
الشتائج  التي تػصل الييا الباحثيغ اف تصبيق الحكاء االصصشاعي يؤثخ بذكل ايجابي 

مى اداء وضائف السحاسبة ، وبشاًء عمى ضػء الشتائج اوصت الجراسة عمى الذخكات ع
تحديغ معخفتيع باستسخار فيسا يخز الحكاء االصصشاعي لسا ليا مغ اثخ في تعديد 

 وضائف السحاسبية وتخفيس بعس التكاليف السحاسبية . 
 : بعنؾان (Simon&vijay,2018) دراسة -4

A Future in Accounting Without Human Intervention. 

معخفة مدتقبل السحاسبة دوف وجػد أؼ تجخل بذخؼ ،وذلظ  ىجفت الجراسة إلى
مغ خالؿ تأثيخ الحكاء االصصشاعي واستخجاـ التذغيل االلي عمى ميشة السحاسبة ،وتع 
جسع بيانات الجراسة مغ خالؿ السقابالت مع عيشة الجراسة الستسثمة بالسحاسبيغ مغ 

ت مختمفة في بمجيكا ولػكدسبػرغ، مغ اىع الشتائج التي تػصمت الييا ( شخكا8)
الجراسة اف السحاسب في ىحه الذخكات سػؼ يدتخجـ الحكاء االصصشاعي )التذغيل 
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االلي ( في السياـ الخوتيشية بجاًل مغ استبجاليا ، ، ومغ خالؿ الشتائج اوصت الجراسة 
مدالة ىل مغ السسكغ تحقيق مدتقبل  الى اجخاء السديج مغ البحػث والجراسات بذاف

 في السحاسبة دوف تجخل بذخؼ .
 جؾدة التدقيق باعتماد الذكاء االصظناعي . ،(2016) عنبر، سامي جابر -5

التعخؼ عمى مجػ امكانيات استخجاـ تقشيات الحكاء  ىجفت الجراسة إلى
االصصشاعي في ضبط جػدة التجقيق الجاخمي بالذخكات السداىسة العامة في االردف ، 
وبسا يؤثخ ايجابيًا  الحكاء االصصشاعي في ميشة التجقيق وتحجيج االثخ الستػقع في 

سة العامة في تحديغ جػدة التجقيق ، وشسل مجتسع الجراسة جسيع شخكات السداى
االردف ، ومغ اىع نتائج الجراسة التي تػصل الييا الباحث يػجج اثخ الستخجاـ تقشيات 
الحكاء االصصشاعي في ضبط جػدة التجقيق الجاخمي في الذخكات السداىسة العامة 
االردنية ،وعمى ضػء الشتائج يػصي الباحث عجة تػصيات مغ اىسيا االىتساـ بتقشيات 

ي والتأكيج عمى امكانية العسل بيا في الذخكات السداىسة العامة بالحكاء االصصشاع
االردنية واالىتساـ بذكل اكبخ في استخجاـ البخمجيات والتكشػلػجيا والسعمػمات 

 الستصػرة .
 اىؼ ما يميز البحث الحالي عؽ دراسات الدابقة :

اختيار الباحث مجتسع البحث التي اشتسل القصاع السرخفي العخاقي بيشسا  -1
اخترت الجراسات الدابقة مشيا  عمى مكاتب التجقيق وشخكات تجقيق الحدابات 

 .ومشيا عمى  الذخكات السداىسة وشخكات السحاسبية والتجقيق
تسيد ىحا البحث باختيار ثالثة ابعاد لمحكاء االصصشاعي ىي ) الشطع الخبيخة  -2

عمى جػدة التجقيق  ،السعخفة واالستجالؿ ، التعمع التمقائي ( مجتسعا معًا وانعكاسيا
 الجاخمي .

 اختالؼ الفتخة الدمشية لمبحث عغ الجراسات الدابقة . -3
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 الثاني المبحث
 االطار النغري لمذكاء االصظناعي  وجؾدة التدقيق الداخمي

 مفيؾم الذكاء االصظناعي : 
( فخع مغ فخوع عمـػ  Artificial Intelligenceالحكاء االصصشاعي ) جيع

الحاسػب االلي الحجيث الحؼ يبحث عغ ادوات متصػرة لمبخمجة والكياـ باألعساؿ 
واالستشتاجات  مغ خالؿ االساليب الحجيثة تذابو ولػ بذكل ضيق اساليب الحكاء 
البذخؼ ، فيػ عمع ييجؼ اواًل  الى تعخيف الحكاء البذخؼ وتحجيج ابعاده، وبعج ذلظ 

سا اف لمحكاء االصصشاعي يسكشو تفيع او تجارؾ لغة صػتية او محاكاة خػاصو، ك
مذيج برخؼ تؤدؼ الى انػاع اخخػ مغ السأثخ التي تتصمب ذكاء بذخؼ ، مغ خالؿ 
االىتساـ بجراسة االفكار التي ستذكل اجيدة قادرة عمى محاكاة ما يتػافق مع متصمبات 

 Shukla andتفكيخ واالستشتاج   البذخ التقميجية ، بالشطخ عمى القجرة البذخية عمى ال
Vijay,2013)  واف الحكاء االصصشاعي ييتع بجراسة انطسة الحاسػب التي تعتسج .)

عمى الحكاء وتعمع مفاليع ومياـ ججيجة ، ويسكشو التفكيخ واستخالص الشتائج السفيجة 
سي ،واستيعاب المغات والسذاىجة السخئية واداء العسل الحؼ يتصمب ذكاء بذخؼ .) الختي

( وعخؼ الحكاء االصصشاعي ىػ احج تصبيقات الحاسػب وييتع ببشاء 2212،122،
البخامج القجرة عمى دراسة وتشفيح االنذصة الستكخرة ، التي يقػـ بيا االنداف وانو ييجؼ 

الى فيع العسميات العقمية السعقجة واالستجالؿ وتحػيميا الى عسميات محاسبية يتع حميا  
ى التكييف مع بيئتو، بذكل يدسح باستجابة سخيعة وكافية في وقت قريخ قادره عم

 (. 2216،76.)عشبخ ودمحم،
ومغ ىحا السشصق عخؼ الباحث الحكاء االصصشاعي بانو عبارة عغ التقشية 
والبخمجيات التي تديع في تحديغ ادارة العسميات والسياـ بالدخعة ودقة عالية باليات 

االنداف ومشحيا السعخفة والتصػيخ الحاتي قادرة  اكثخ تصػرًا وذكاًء تع ترسيسيا مغ قبل
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عمى التكيف مع البيئة السحيصة  ، وليا امكانية التشبؤ بالسذكل السدتقبمية ومعالجتيا 
 بذكل تمقائي .

 اىداف الذكاء االصظناعي :
 (34، 2217ىشاؾ ىجفاف رئيديًا لمحكاء االصصشاعي حجدىا  )غخنػس ،

غ معالجة البيانات والسعمػمات بذكل اقخب الى  تسكيغ الحاسػب االلي واآلالت م -1
التفكيخ  البذخؼ في حل السدائل ، بسعشى السعالجة الستػازية مغ خالؿ تشفيح عجة 

 اوامخ بشفذ التػقيت ، وىػ االقخب الى شخيقة التفكيخ البذخؼ في حل السدائل 
عسميسا  محاكاة الجياز العربي و الجماغ البذخؼ اكثخ االعزاء تعقيجًا مغ خالؿ -2

 بذكل متخابط ودائع لمتعخؼ عل االشياء .
اما بالشدبة ال ىجاؼ ودوافع االىتساـ بالحكاء االصصشاعي ، فقج حجدت االكاديسية 

 ( ىجفيغ رئيدييغ لمحكاء االصصشاعي :2219العخبية البخيصانية سشة )
تسكيغ اآلالت مغ معالجة السعمػمات وحل السذكالت وتشفيح عجة اوامخ في نفذ  .1
 لػقت بصخيقة قخيبة ججًا مغ الصخيقة البذخية ا

فيع افزل لسالية الحكاء البذخؼ مغ خالؿ محاكاة الجماغ البذخؼ والجياز  .2
 العربي لمتعخؼ عمى االشياء .

  :ذكل االتيال( ب2218،67حجدىا )ماجج، ، وعغ دوافع االىتساـ بالحكاء االصصشاعي
اصبح الحكاء االصصشاعي ضخورؼ في جسيع مجاالت الحياة ال غشى عشو  .1

،وخاصة في الجوؿ االسيػية مازاؿ االنفاؽ عمية يتجاوز السميارات ،تمظ الجوؿ التي 
 اصبحت مػردًا عالسيًا رائجًا لتصبيقات الحكاء الرشاعي 

 يقمل الحكاء االصصشاعي مغ السذقة عشج الكياـ باألعساؿ مغ قبل البذخ  .2
يعسل الحكاء االصصشاعي عمى التصػيخ الحاتي مغ خالؿ التعمع التمقائي لمبخامج  .3

 واستخجاـ اآلالت  
ومغ اىع دوافع الحكاء االصصشاعي التخكيد عمى التعمع الحدي لتمبية متصمبات  .4

 التصػرات الرشاعية وتصبيقات الحكاء االصصشاعي . 
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 مكؾنات الذكاء االصظناعي 
 ات رئيدة مشيا :لمحكاء االصصشاعي مكػن

: تسثل واجية السدتخجـ العامل الخئيدي لخضا مدتخجـ واجية االستخدام .1
الحاسػب ، كل مغ األجيدة والبخامج. ويؤثخ ترسيع الػاجية وشخقية عخضيا عمى 

 .مقجار الجيج الحؼ سػؼ يبحلو السدتخجـ لتػفيخ السجخالت والسخخجات لمشطاـ 
 السعمػمات السخدف لمبيانات )الحاكخة الجاخمية(: تعتبخ قاعجة قاعدة المعمؾمات .2

 والسعالجة التحميمية وتعجيغ البيانات ، السخترة بخجمة السدتخجميغ ىحه البيانات .
ىػ الحؼ يعسل عمى تحجيج مػقع السعمػمات والبيانات السيسة  :محرك البحث .3

 (Razzaq et al.,2017والسصمػبة في )قاعجة السعمػمات (. )  
 ء االصظناعي :ابعاد الذكا

 اعتسجت ىحه الجراسة عمى عجة ابعاد لمحكاء االصصشاعي ، ندخدىا كالتالي :
 النغؼ الخبيرة : - أ

ىي عبارة عغ نطاـ معمػمات مبشي عمى الحاسػب االلي يعسل عمى وضع 
يحب  الحمػؿ لمسذكالت الستعمقة بشطاـ معيغ ،ويعخؼ باسع نطاـ وليذ بخنامج، النو

اف يذتسل عمى مكػنات حل السذكمة السعيشة ، واخخػ دعسو لمعسل وىحه السكػنات 
تسثل الجعع الحؼ يداعج السدتخجـ لمتفاعل مع ىحا الشطاـ وباإلمكاف اف يتزسغ ىحا 
الشطاـ وسائل مداعجة وعمى درجة عالية لمتشبؤ بأحجاث مدتقبمية مبشية عمى اسذ 

ـ ايزًا امكانية تديل عمى السدتخجـ التعامل معو عمسية دقيقة ، ويتزسغ ىحا الشطا
( وعخفت الشطع الخبيخة عمى انو تقشيات تعسل  2216عشج تذغيل . )عشبخ و دمحم ،

عمى اكتذاؼ السذكل وايجاد الحمػؿ السشاسبة ليا ،والتي تتصمب السعخفة والسيارة 
محاكاتيا ،فاف  الستخررة ويعسل الشطاـ فييا بصخيقة تفكيخ الخبيخ ومياراتو مغ اجل

 (2213الشطع الخبيخة ىي مغ اساليب الحكاء االصصشاعي .)الجويظ، واخخوف،
 دوافع استخدام النغؼ الخبيرة 

 تأتي دوافع استخجاـ الشطع الخبيخة مغ خالؿ :
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 ال نيا تيجؼ الى محاكاة فكخ واسمػب االنداف .-1
 تعسل عمى اثارة افكار ججيج تؤدؼ الى االبتكار في العسل .-2
 التقميل مغ االعتساد عمى الخبخاء مغ البذخ السكمف في العسل .-3
تػفيخ اكثخ مغ ندخة لمبخامج السدتخجمة في الشطاـ تعػض االستعانة بالخبخاء في -4

 العسل .
 اخترار الػقت وغياب الذعػر بالتعب والسمل في العسل .-5
يع نقل الخبخة والحكاء البذخية وتخميجىا الى نطع الحاسبات عغ شخيق ترس-6

 البخمجيات
تػفخ وسائل لمتشبؤ باألحجاث السدتقبمية الستػقعة ، وايجاد الحمػؿ السشاسبة لمسذاكل -7

 (.2226الستػقعة )محسػد وعصيات ،
االختالف بيؽ استخدام النغؼ الخبيرة والذكاء االصظناعي وبيؽ وبرامج 

 الحاسؾب التقميدية في معالجة المذاكل :
خامج التقميجية في الحاسػب ، اف الشطاـ الخبيخ يختمف الشطاـ الخبيخ عغ الب   

يبجو نسػذج يعسل عمى حل السذكمة كقاعجة معخفة القائسة بحاتيا ،بجاًل مغ اف يسثل 
جداء مغ بخنامج عاـ ومغ خالؿ ذلظ يكػف بإمكاف الشطاـ الخبيخ ادخاؿ البيانات 

الى تييئة واعادة  السعجة الى قائسة االيعازات بصخيقة السعخفة الستػفخة دوف الحاجة
البخمجة ، اف الشطع الخبيخة تعسل عمى الخمػز بجاًل مغ االرقاـ التي تتيح السجاالت 
الججيجة لسعالجتيا بػاسصة الحاسػب ، كػنيا تتعامل مع المغات السبشية عمى السفدخ 
وليذ عمى الستخجع ، والتعبيخ عغ السذكمة بمغة الحكاء االصصشاعي التي تحػليا الى 

ات خالؿ التشفيح، وىحا يؤشخ باف  ليذ كل نطع خبيخ يدتشج الى السعخفة كقاعجة اجخاء
ىػ نطع خبيخ ، لحا فانو مغ السمـد امتمظ الشطع الخبيخ القجرة عمى التفديخ والػصػؿ 
الى القخارات وشمب السعمػمات االضافية كسا يفعل االنداف الخبيخ في عسميات 

التي تكػف فييا الحقائق كاممة او غيخ اكيجة  .  التفديخ والتحميل وخاصة في مجاالت 
 ( 2229)السجيج، 
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 تمثيل المعرفة واالستدالل : - ب
اف يكػف الشطاـ الحكي اصصشاعيًا قادرًا عمى التكييف مع بيئتو  واكتداب 
السعخفة واالستجالؿ عمييا التي ترف ىحه البيئة ، وتخديغ السعخفة السكتدبة بذكل 

وكافية ألؼ حافد تػلجه  ىحه البيئة ، باخترار تعشي شكل يدسح باستجابة سخيعة 
( ولتسثيل السعخفة 2219تسثيل السعارؼ وشخيقة الحرػؿ عمييا.)مػسى وبالؿ، 

وشخيقة الحرػؿ عمييا اىسية كبيخة لمسعالجة الحكية لمبيانات وخاصة اذا كانت 
في العالع الػاقعي البيانات كبيخة الحجع ومعقجة ، ومع زيادة حجع البيانات واتداعيا 

اصبحت تعتسج في حل مذكميا عمى تسثيل السعخفة الستػافخة في السجاؿ، كػنيا 
تتصمب معالجة ذكية لمبيانات تدتشج الى تسثيل السعخفة واالستجالؿ الحؼ تدتخجميا 

 Rajangam andىحه الشطع في مياـ التفديخ والتحميل والسعالجة . )
Annamalai,2016) 

 واالستدالل وعالقتيا بالذكاء االصظناعي :تمثيل المعرفة 
يبخز تسثيل السعخفة واالستجالؿ في مجاؿ الحكاء االصصشاعي بكيفية تسثيل   

السعخفة رمديًا ومعالجتيا بصخؽ اليو عغ شخيق البخامج الخبيخة ، كسا يبخز دور تسثيل 
غ شخيق لغات السعخفة واالستجالؿ في تحقيق التخابط بيغ السعخفة البذخية وتسثيميا ع

 (Lucas et al., 2012البخمجة الحاسػبية .)
( ان تقدؼ نماذج تمثيل المعرفة الى المجمؾعات 2019ويرى )مؾسى وبالل ،  

 التالية : 
نساذج تسثيل السعخفة الخمدية السراغة بذكل واضح :الشساذج الخئيدية ليحه  -1

ص ،والتي تع تقجيسيا السجسػعة ىي الخسػمات البيانية، والذبكات الجاللية ،والشرػ 
 مغ قبل عمساء الشفذ روجخ شانظ ،كػليتد ،وروبخت ايمدػف ،عمى التػالي .

نساذج تسثيل السعخفة الخمدية السراغة بصخيقة معقجه وغامزة : وتدتخجـ ىحه  -2
 الشساذج اذا كانت السفاليع التي تذكل اساس نسػذج التسثيل غامزة ومعقجة .
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صخيقة ضسشية : أؼ تسثيل السعخفة بصخيقة رقسية نسػذج تسثيل السعخفة السراغة ب -3
 والتعخؼ عمى االنساط والذبكات العربية .  ،

 التعمؼ التمقائي : - ت
ىػ مجسػعة مغ التقشيات البخمجية التي تدسح لأللة بتكييف الدمػؾ في بيئتيا 
دوف تجخل بذخؼ او بتجخل جدئي مشو ويدسي أيزا بالتعميع االلي ، ويعخؼ تقشيًا بانو 
ترسيع خػارزمية قادرة عمى اتخاذ القخارات السشاسبة وبذكل مدتقل دوف بخمجة مدبقة 

 ، ويشقدع التعميع التمقائي الى ثالثة اقداـ ىي :
التعمع التمقائي )االلي ( السعدز : ىي  خػارزمية تتعمع الدمػؾ عغ شخيق  -1

يغ خصػاتيا السالحطة ثع التكيف معيا ،  وتعسل عمى تمقي الشتيجة مغ بيئتيا لتحد
 ( Mullainathan  and Spiess ,2017 ) السدتقبمية بذكل دائسي .

التعمع التمقائي )االلي ( غيخ الخاضع لألشخاؼ : وىي عشجما يكػف لمسرسع امثمو  -2
فقط وليذ لجيو ترشيفات لألشياء مدبقًا في ىحه الحالة عمى الخػارزمية اف تكتذف 

 بأخخ لتدتخخج مشيا الترشيفات .بشفديا بشية البيانات السخفية بذكل او 
التعمع التمقائي )االلي ( الخاضع لألشخاؼ : اذا كانت ترشيفات االشياء محجدة  -3

مدبقًا ، واالمثمة معخوفة سمفًا ، يتعمع الشطاـ الترشيف وفقًا لشسػذج يقجميا لو 
السدتخجـ ، ويدسى ايزًا التعمع تحت االشخاؼ او ) التحميل التسييدؼ ( ، ويدتخجـ 

    (Berk ,2016  )  في حل اشكاليات الترشيف ، واالنحجار ، والتشطيع الحاتي .
ومغ ىحا السشصق ، يخػ الباحث اف عمع الحكاء االصصشاعي مغ خالؿ ابعاده 
)الشطع الخبيخة ، والسعخفة واالستجالؿ ، والتعمع التمقائي ( ييجؼ الى فيع العسميات 

ثشاء مسارستو لعسمية التفكيخ في بيئة عسمو ، ثع السعقجة الي يقػـ بيا العقل البذخؼ ا
تخجسة ىحه العسميات الى ما يػازييا مغ بخامج تجقيكية ومحاسبية تداعج الحاسػب االلي 
الى حل السذكالت السعقجة والتشبؤ بيا مدبقًا . وتعسل الشطع الخبيخة عمى صشع 

د الى السعخفة لجػ البذخ القخارات السشاسبة واتخاذه  مغ خالؿ جسع البيانات وباالستشا
وتخجستيا الى قػاعج ومعالجتيا بصخؽ اليو، باالعتساد عمى تسثيل السعخفة واالستجالؿ 
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عمييا مغ خالؿ البيانات الستػفخة مدبقًا وخاصة اذا كانت حجع البيانات ضخسا او 
كانت البيانات نفديا معقجة ، ومجػ قجرة ىحا الشطاـ السػضػع عمى التكيف واكتداب 

سعخفة واالستجالؿ عمييا وتخديشيا بذكل يديل امكانية استخجاعيا عغ شخيق رمػز ال
واشكاؿ ، لكي تداعج ميشة التجقيق السجققيغ سيػلة الػصػؿ الييا عشج الحاجة لسعالجة 
السذكالت ، مغ خالؿ استخجاـ التعمع التمقائي او ما يدسى التعمع االلي الحؼ يدسح 

ؾ العخاقية عغ شخيق البخامج السػضػعة مدبقًا ، لمحػاسيب السدتخجمة في البشػ 
التعخؼ عمى القخارات السشاسبة لحل السذكالت دوف تجخل بذخؼ او بتجخل جدئي . 
ومغ خالؿ تمظ التقشيات والبخامج التجقيكية والسحاسبية السعتسجة عمى الحكاء 

ا بكفاءة االصصشاعي والسدتخجمة في ميشة التجقيق والتي تداعجىا الى تحقيق اىجافي
 وجػدة عالية في البشػؾ العخاقية .

 جؾدة التدقيق الداخمي :
 مفيؾم جؾدة التدقيق :

يعج مفيػـ جػدة التجقيق مغ السفاليع والسػضػعات السيسة والستججدة وتدداد 
اىسية جػدة التجقيق عشجما يبجؼ السجقق رأؼ ميشي مخالف لحكيكية القػائع السالية 

 ( 2229،64ويؤدؼ الى نتائج خصيخة ومزممة لستخحؼ القخارات . )جسعة،
االساسية لسجيخ  اف مغ السياـ (zureigat and moshaigeh,2014)ويخػ 

التجقيق تصػيخ والحفاظ عمى ضساف الجػدة وبخامج التحديغ مغ خالؿ التقشيات 
الحجيثة السدتخجمة التي تغصي جسيع جػانب نذاشات ميشة التجقيق . وتع تعخيف 
جػدة التجقيق بانيا: مجػ السصابقة مع الستصمبات حيث تدعى السشطسات الى مخاقبة 

اليػمية لمػصل الى اعمى درجات الجػدة ،مغ خالؿ تقميل  االداء واالنذصة واالعساؿ
االخصاء وكذف االنحخافات بالذكل الحؼ يؤدؼ الى تحقيق اىجاؼ االدارة وتمبية كافة 
احتياجاتيا فيسا يتعمق بجػدة التجقيق الجاخمي التي تدتشج الى اداء الجيج لمشطاـ 

فيح العسميات السحاسبية ، حيث الخقابي ، حيث اف الجػدة في ميشة التجقيق تتع بعج تش
اف اكتذاؼ االخصاء والتالعب والغر وضبط البيانات السحاسبية يسثل العسل 

( وتعشي الجػدة ايزًا مداعجة االفخاد 2212،275االساسي لمسجقق .)نػر ،واخخوف،
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داخل السشطسة لمكياـ بالسدؤوليات السشػشيغ بيا بجرجة عالية مغ السيارة والكفاءة مغ 
 حقيق اليجفيغ الخئيديغ لمتجقيق الجاخمي وىسا :خالؿ ت

التقييع الجورؼ لمدياسات االدارية ، واالجخاءات التشفيحية الستعمقة بيا وابجاء الخاؼ  .1
 حياليا بغخض تحديشيا وتصػيخىا وبالصخؽ الحجيثة لتحقيق اعمى كفاءة ادارية مسكشة 

يات الستعمقة بيا ، مغ التقييع الجورؼ لمدياسات السالية والسحاسبية وكل العسم .2
خالؿ التأكج انيا تديخ حدب الخصة السػضػعة التحقيق االىجاؼ دوف انحخاؼ 

 (2212،4.)راضي ،
سحافطة اربعة مكػنات ىامة لم 2009 (AII)وقج حجد معيج السجققيغ الجاخمييغ 

 ، مغ خالؿ نذخات التأكيج في ميشة التجقيق الجاخمي وىي: عمى جػدة التجقيق الجاخمي
 لتداـ بسيثاؽ اخالقيات ميشة التجقيق الجاخمي اال -1
 العسل عمى متابعة التصػيخ السيشي لمسجققيغ الجاخمييغ وبذكل مدتسخ -2
 العسل عمى متابعة التحديغ السدتسخ في مسارسات واساليب التجقيق الجاخمي  -3
 يتفق مع معاييخ التجقيق الجاخميتشفيح انذصة التجقيق الجاخمي بسا  -4

 (2211،215)زريقات،
وبذكل عاـ فاف معاييخ التجقيق تيجؼ الى تحجيج الكيفية التي يتع بيا مسارسة 
ميشة التجقيق وىي تعج بسثابة مكياس لسدتػػ االداء السيشي السصمػب  مغ السجقق ، 
وتعج السعاييخ ايزًا نسػذج يدتخجـ في الحكع عمى نػعية وجػدة العسل الحؼ يقػـ بو 

 (2229وضيفتيغ اساسيتيغ ىسا : )جخبػع ،السجقق ، حيث اف لمسعاييخ 
 .قيكية وتػصيميا الى كافة االشخاؼاواًل: انيا اداة اتراؿ وشخح وتػضيح لمعسميات التج

 : ىي وسيمة لمحكع عمى االداء السيشي لمسجقق بعج اكساؿ عسميات التجقيق .ثانياً 
 معايير التدقيق  

 (71، 2229)الحنيبات، ان لمعايير التدقيق جانبيؽ ميميؽ ىما:
معاييخ ارشادات عمسية :اذ تعج معاييخ التجقيق مخشجًا لسسارسي السيشة  -الجانب االوؿ

، وذلظ مغ خالؿ التداـ السجقق بتشفيح االجخاءات الػاجب اتباعيا ، الف عسل السجقق 
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 باالعتساد عمى السعاييخ يسشح السيشة ثقة ورصانة ، ويكدب ثقة االشخاؼ االخخػ التي
 تدتخجـ خالصة عسمو .

معاييخ لسكياس جػدة عسل السجققيغ :وىي تسثل مجسػعة متكاممة  –الجانب الثاني 
مغ السقاييذ السدتخجمة لمحكع عمى جػدة اداء العسل الخقابي السشجد مغ قبل مجققي 
الحدابات ، وتعج السعاييخ بذكل عاـ مكياس لبحؿ العشاية السيشية السبحولة عشج اداء 

عسمية التجقيكية ، اما معاييخ اعجاد التقاريخ تعج مكياس لجػدة العسمية التجقيكية مياـ ال
،فسغ الزخورؼ االىتساـ بيحه السعاييخ ال نيا تسثل مكياس لبحؿ العشاية السيشة الالزمة 
عشج اداء السياـ لعسميات التجقيكية، وخرػصًا مع التصػرات التكشػلػجية والتقشيات 

 الع االقتراد واالعساؿ .الحجيثة  الخاىشة بع
 ادوات واساليب التدقيق الداخمي بمداعدة الحاسؾب  :

ججر االشارة الى اف بيئة انطسة تكشػلػجيا السعمػمات الحكية تػجج عشجما ت
تدتخجـ السشطسة الحاسػب في معالجة البيانات السالية ذات االىسية لعسمية التجقيق ، 

الحاسػب في اداء مختمف اجخاءات التجقيق فاف استخجاـ اساليب التجقيق بسداعجة 
،مشيا اختبارات تفاصيل السعامالت  (CAATs) والتي يذار الييا جساعيًا بسرصمح

واالرصجة ،واالجخاءات التحميمية ،اختبارات انطسة الخقابة العامة، لحلظ تعج اساليب 
بيانات ذات التجقيق بسداعجة الحاسػب كجخاء مغ اجخاءات التجقيق الجاخمي لسعالجة ال

االىسية التجقيكية وضسغ انطسة معمػمات السشطسة ،مغ خالؿ مجسػعة بخامج مترمة 
وبخامج ألغخاض مكتػبة او بخامج ادارة الشطاـ ، وبغس الشطخ عغ اصل وشبيعة 

 البخامج عمى السجقق اثبات مالمتيا وصحتيا لغايات التجقيق قبل استخجاميا ،ومشيا :
  : وىي بخامج ضسغ الشطاـ الحاسػبي لمسشطسة وتبشى بجقة بخامج التجقيق السجمجة

 (2212واليجؼ مشيا تدويج السشطسة بالبيانات عشج عسمية التجقيق .)جسعة،
  بخامج ألغخاض مكتػبة : تقػـ بأعساؿ التجقيق في الطخوؼ السعقجة ، وىحه البخامج

ة يحجدىا يصػرىا السجقق او السشطسة التي يتع تجقيقيا او بخامج مغ خارج السشطس
 السجقق وحدب بيئتو 
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  بخامج محاسبية اخخػ :وىي بخامج صسست ال جخاء معالجة البيانات السالية ، مثل
بيانات القخاءة واالختبار والتحميل واجخاء الحدابات ، واعجاد التقاريخ بريغة 

 (2221،31يحجدىا السجقق الجاخمي .) مغجورؼ و الجػادؼ،
 ي دعؼ جؾدة التدقيق الداخمي:تقنيات الذكاء االصظناعي دوره ف

الشطع الخبيخة ،السعخفة ) اف استخجاـ تقشيات الحكاء االصصشاعي بأبعجىا 
( تداعج السجقق في التخصيط لمسياـ وتشفيح ىحه السياـ والتعمع التمقائي واالستجالؿ ،

ة واصجار التقاريخ التي تحقق االىجاؼ السػضػعة مغ قبل االدارة مغ خالؿ االستعان
، والتػجو الى التجقيق االلكتخوني ويدسى ايزًا خامج وتكشػلػجيا السعمػماتبالب

 )بالتجقيق الخقسي( .
(  اف استخجاـ التجقيق الخقسي في عسمية 2213،288ويخػ )الخراونة ،   

ة ،وانجاز السياـ بكفاءة التجقيق تديع في تحقيق جػدة التجقيق في تشفيح العسميات السالي
، ويعتبخ التجقيق الخقسي مغ العػامل السؤثخة في جػدة التجقيق الجاخمي مغ وفاعمية

حيث الػقت والجيج السبحوؿ في تشفيح العسميات التجقيكية ، وذلظ مغ خالؿ استخجاـ 
بخمجيات التجقيق لتقميل الػقت والجيج الالزماف في تشفيح مياـ التجقيق ،ولتحقيق ىحه 

ف يكػف العامميغ في ىحا السجاؿ عمى قجر عالي مغ السيدة في عسميات التجقيق يجب ا
التأىيل العمسي والعسمي في استخجاـ تقشيات االلكتخونية ،ولتحقيق الجػدة في التجقيق 
يجب انجاز مياـ التجقيق بسػضػعية ويديع استخجاـ تقشيات الحكاء االصصشاعي مغ 

، وتقييع البيانات السالية قبل مجققيغ مؤىميغ بتحقيق السػضػعية في العسميات التجقيكية 
، وتقييع ادلة االثبات ، وتداعج ىحه التقشية في تحقيق االستقاللية والحيادية في تجقيق 
البيانات السالية ، وكذف االخصاء والتالعب في البيانات السالية ، لمػصػؿ الى مخحمة 

ػؿ الى االبجاع في استخجاـ تقشيات الحكاء االصصشاعي في عسميات التجقيق ،ولمػص
البخامج االزمة لتجقيق  يجب عمى مجقق الحدابات اف يقػـ بترسيع ،ىحه السخحمة

او التجخل في تصػيخ االنطسة السػجػدة لتالءـ االنطسة السحاسبية  ،الحدابات
السػجػدة ، ويأتي االبجاع ايزًا في استخجاـ ابعاد الحكاء االصصشاعي الشطع الخبيخة 

 التمقائي وتصػيخىا . والسعخفة واالستجالؿ والتعمع
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 المبحث الثالث
 الجانب العممي واالستنتاجات والتؾصيات والمرادر

 الجانب التظبيقي العممي
 اواًل :المعالجات االحرائية المدتخدمة لعينة البحث:

استشادًا الى االشار الشطخؼ والجراسات الدابقة وألثبات  فخضيات البحث الخئيدة 
ترسيع االستبياف كأداة والفخعية تع االعتساد عمى الشيج الػصفي التحميمي مغ خالؿ 

( كالتكخارات والشدب السئػية  spssلمبحث باستخجاـ االساليب االحرائية لبخنامج )
والػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ ومرفػفة االرتباط وغيخىا ...والتي سيتع 
عخضيا خالؿ ىحا السبحث، وتسثل االستبياف بسحػريغ اساسيغ السحػر االوؿ الستغيخ 

تسثيل السعخفة  ،سثل بثالثة محاور )الشطع الخبيخةحكاء االصصشاعي ( متالسدتقل )ال
، اما السحػر الثاني ؿا( سؤ 15واالستجالؿ ،التعمع التمقائي ( تع قياسيا مغ خالؿ )

، ( سؤؿ12خمي( تع قياسو مغ خالؿ )االساسي الستغيخ التابع يسثل )جػدة التجقيق الجا
)مجراء السالييغ ( مػضف 45نة مغ)وجيت االستبانة الى عيشة البحث السكػ 

والسحاسبيغ ومجققي الجاخمييغ ولجاف التجقيق( العامميغ في السرارؼ، اما مجتسع 
 ( مرارؼ عخاقية حكػمية واىمية مػضحة بالججوؿ ادناه.7البحث تكػف مغ )

 ( 2الجدول رقؼ )
  المرارف العراقية المختارة لعينة البحث

 نؾع المررف اسؼ المررف
 مررف حكؾمي  الرافديؽ  مررف

 مررف حكؾمي  مررف الرناعي 
 مررف اىمي  مررف االىمي العراقي 
 مررف اىمي  مررف اشؾر الدولي 

 مررف اىمي  مررف التنمية واالستثمار 

 مررف اىمي  مررف الثقة الدولي 

 مررف اىمي  مررف العراقي االسالمي 

 انًصذس: يٍ إػذاد انجبؽش 
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 ثبات اداة الدراسة :ثانيًا : 
 (Cronbach Alpha)لمتأكج مغ ثبات الجراسة  تع ايجاد معامل الثبات 

( ادناه يبيغ ىحه السعامالت 2لجسيع  فقخات محاور الجراسة ككل ، والججوؿ رقع )
%   60،وعجت ىحه الشدب مالئسة لستصمبات ىحه الجراسة اذاف الشدبة السقبػلة ىي 

 (.Sekaran,2019,p:67فسا فػؽ )
 (2الججوؿ رقع )

 (Cronbach Alpha)معامل االتداق الداخمي كرونباخ الفا 
  Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.847 27 

 
اعاله اف االتداؽ الجاخمي ألسئمة الجراسة  (2يتبيغ مغ الججوؿ رقع )

Cronbach's Alpha ( محػر  27لعجد محاور االسئمة البالغة)   847.بمغت ندبة
 % فسا فػؽ. 60وىحا يجؿ عمى ثبات االداة  الجراسة اذا اف الشدبة السقبػلة 

مػضف مغ ( 45( ادناه اف عيشة الجراسة تسثمت في )3يتبيغ مغ الججوؿ رقع )
 .غ في السرارؼ العخاقيةالعاممي

 (3الجدول رقؼ )
 عينة الدراسة

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 45 100.0 

 Excluded
a 0 .0 

 Total 45 100.0 

 
 
 
 

 SPSS) انًصذس: يٍ اػذاد انجبؽش ثبالسزُبد انً َزبئظ ثشَبيظ ال )
 

 SPSS) انًصذس: يٍ اػذاد انجبؽش ثبالسزُبد انً َزبئظ ثشَبيظ ال )
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( ادناه تػزيع افخاد 4يبيغ الججوؿ رقع )الخرائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة : 
شدب السئػية حدب متغيخات عيشة الجراسة تبعا لمستغيخات الذخرية ، التكخارات وال

 الجراسة .
 (4الجدول رقؼ )

 التحريل العممي 
 عمميالتحريل ال

 Frequency 

 التكرار
Percent 

الندبة 
 المئؾية

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 التراكمية الندبة

Valid 

 80.0 80.0 80.0 36 بكالػريػس

 11.1 8.9 8.9 4 ماجدتيخ

 2.2 2.2 2.2 1 دكتػراه 

 15.6 4.4 4.4 2 دبمػـ عالي
 100.0  4.4 4.4 2 دبمـػ

Total 45 100.0 100.0  
 

 
( 45يتبيغ مغ الججوؿ اعاله والخاص بالتحريل العمسي اف عجد العيشة ) 

( ، وبمغ عجد حسمة 80.0( بشدبة )  36)مجيب وكاف عجد حسمة شيادة البكالػريػس 
بشدبة  1( وبمغ عجد حسمة شيادة الجكتػراه 8.9) ( بشدبة مئػية 4) شيادة الساجدتيخ

( وبمغ حسمة شيادات 4.4( بشدبة ) 2( ، وبمغ حسمة شيادة الجبمػـ العالي ) 2.2)
ويتبيغ اف غالبية العيشة مغ حسمة شيادة البكالػريػس ( ، 4.4( ، بشدبة ) 2الجبمػـ ) 

مسا ليا االثخ عمى نتائج البحث في اف االجابة مغ قبميع تكػف عمى مدتػػ عالي مغ 
 الخبخة .

 

 SPSS) انًصذس: يٍ اػذاد انجبؽش ثبالسزُبد انً َزبئظ ثشَبيظ ال )
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 (5الجدول رقؼ )
 االختراص العممي

 العممي االختراص
 Frequency 

 التكرار
Percent 

 الندبة المئؾية
Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

 التراكمية الندبة
Valid 73.3 73.3 73.3 33 محاسبة 

 91.1 17.8 17.8 8 ومررفية عمؾم مالية 

 93.3 2.2 2.2 1 ادارة اعمال 

 95.6 2.2 2.2 1 اقتراد 

 100.0 4.4 4.4 2 غير ذلػ 

 Total 45 100.0 100.0  

 
يتبيغ مغ الججوؿ اعاله والخاص بالتخرز العسمي اف تخرز السحاسبة بمغ 

( ويمييا تخرز العمػـ السالية والسرخفية عجد ) 73.3( بشدبة مئػية ) 33عجدىع ) 
( 2.2( بشدبة )1( ، وبمغ تخرز إدارة االعساؿ عجد )17.8( بشدبة مئػية ) 8

وبمغ التخررات االخخػ (، 2.2( بشدبة مئػية )1،وبمغ تخرز االقتراد عجد )
(، ونخػ اف غالبية العيشة مغ تخرز السحاسبة  4.4( بشدبة مئػية )2غيخ ذلظ )

وعمػـ السالية السرخفية مغ الحيغ لجييع الجراية الكافية في االجابة عغ محاور البحث 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS) انًصذس: يٍ اػذاد انجبؽش ثبالسزُبد انً َزبئظ ثشَبيظ ال )
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 انؼُىاٌ انىظُفٍ (6) غذول سقىان
 العنؾان الؾعيفي 

 Frequency 

 التكرار
Percent 

 الندبة المئؾبة
Valid 

Percent 
Cumulativ

e Percent 

 التراكمية الندبة
Valid 8.9 8.9 8.9 4 مدير تدقيق 

 15.6 6.7 6.7 3 معاون مدير تدقيق

 26.7 11.1 11.1 5 مدقق اقدم

 48.9 22.2 22.2 10 مدقق

 60.0 11.1 11.1 5 معاون مدقق

 75.6 15.6 15.6 7 مدير حدابات

 82.2 6.7 6.7 3 اقدممحاسب 

 88.9 6.7 6.7 3 محاسب

 100.0 11.1 11.1 5 غير ذلػ

Total 45 100.0 100.0  
 

 مجيب( 45يتبيغ مغ الججوؿ اعاله والخاص بالعشػاف الػضيفي اف عجد العيشة )
( 3ومعاوف مجيخ تجقيق عجدىع ) ( ،8.9( بشدبة مئػية )4، مجيخ تجقيق عجدىع )

( ، وبمغ عشػاف 11.1( بشدبة مئػية )5( ،ومجيخ اقجـ بمغ عجدىع )6.7بشدبة مئػية )
( 5( ، وبمغ عشػاف معاوف مجقق )22.2( بشدبة مئػية ىي االعمى )10السجقق )

( ، وبمغ 15.6( بشدبة مئػية )7حدابات ) ( ، بمغ عشػاف مجيخ11.1بشدبة مئػية )
( وبشدبة مئػية 3العشػاف الػضيفي لمسحاسب  والسحاسب االقجـ عجد كل واحج مشيسا )

( وىي تسثل اقل ندبة في الججوؿ اعاله ، وكانت غيخ ذلظ العشػيغ 6.7لكل مشيسا )
مة عشػاف ( ، ويتبيغ اف غالبية العيشة مغ حس11.1( وبشدبة مئػية )5الػضيفية عجد )

السجقق مسا لو االثخ عمى نتائج البحث في اف االجابة مغ قبميع تكػف عمى مدتػػ 
 .ي مغ الخبخة والجقة محل الجراسةعال

 SPSS) انًصذس: يٍ اػذاد انجبؽش ثبالسزُبد انً َزبئظ ثشَبيظ ال )
 



 

                 
  

 

 

420 

 
 

 

:  

 

 سُىاد انخجشح (7 ) غذول سقىان

 سنؾات الخبرة
 Frequency 

 التكرار
Percent 

الندبة 
 المئؾية

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 التراكمية الندبة
Valid  22.2 22.2 22.2 10 سنؾات 5اقل مؽ 

 44.4 22.2 22.2 10 سنة 10الى  5مؽ  

 80.0 35.6 35.6 16 سنة 15الى  10مؽ  

 100.0 20.0 20.0 9 سنة فاكثر 15 

 Total 45 100.0 100.0  

 
يتبيغ مغ الججوؿ اعاله الخاص بدشػات الخبخة اف اعمى ندبة بمغت لدشػات 

( وادنى ندبة %35.6( بشدبة مئػية ) 16سشة بمغ عجدىع )  15الى  12الخبخة مغ 
( ، 9( بالسئة عجدىع )20.0%بشدبة مئػية ) سشة فاكثخ 15بمغت لدشػات الخبخة  

( 10سشة بمغت )  12سشة الى  5 وبمغ عجد السجيبيغ مغ الحيغ خبختيع الػضيفية مغ
( بشدبة 10سشة عجد )  5، وبمغ عجد الحيغ خبختيع اقل مغ %(22.2بشدبة مئػية )

 ، مسا يجؿ عمى اف غالبية السجيبيغ يستمكػف الخبخة الػضيفية الكافية%(22.2مئػية ) 
 

 (الدورات التدريبية 8جدول رقؼ) ال
 الدورات التدريبية 

 Frequency 

 التكرار
Percent 

الندبة 
 المئؾية

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 التراكمية الندبة
Valid 44.4 44.4 44.4 20 وال دورة 

 97.8 22.2 22.2 10 دورة 3الى  1مغ 

 100.0 33.3 33.3 15 دورة 3اكثخ مغ  

Total 45 100.0 100.0  

 

 SPSS) انًصذس: يٍ اػذاد انجبؽش ثبالسزُبد انً َزبئظ ثشَبيظ ال )
 

 SPSS) انًصذس: يٍ اػذاد انجبؽش ثبالسزُبد انً َزبئظ ثشَبيظ ال )
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يتبيغ مغ الججوؿ اعاله الخاص بالجورات التجريبية لمسجيبيغ ، اف اعمى ندبة  
، واقل ندبة لمجورات التجريبية بمغت  ( 44.4( بشدبة مئػية )20كانت والدورة عجدىع )

( ، وبمغت الجورات التجريبية اكثخ 22.2( بشدبة مئػية )10دورة عجدىع )  3الى1مغ 
 مسا يجؿ عمى اف غالبية السجيبيغ ( 33.3ئػية )( بشدبة م15دورة عجدىع ) 3 مغ 

 يستمكػف الجورات التجريبية.
 ( مكان العمل 9الجدول رقؼ) 

 مكان العمل
 Frequency 

 التكرار
Percent 

الندبة 
 المئؾية

Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 التراكمية الندبة
Vali

d 

 53.3 53.3 53.3 24 مرخؼ اىمي

 100.0 46.7 46.7 21 مرخؼ حكػمي

Total 45 100.0 100.0  

 
كانت يتبيغ مغ الججوؿ اعاله الخاص بسكاف عسل السجيبيغ ،اف اعمى ندبة  

( ، واقل ندبة كانت في 53.3( بشدبة مئػية )24في السرارؼ االىمية عجدىع )
( ، وىحا يجؿ عمى اف اغمب 46.7( بشدبة مئػية )21السرارؼ الحكػمية عجدىع )

 عيشة السجيبيغ كانت مغ السرارؼ االىمية.
 
 
 
 
 
 
 

 SPSS) انًصذس: يٍ اػذاد انجبؽش ثبالسزُبد انً َزبئظ ثشَبيظ ال )
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 ( الخاص بالمتغير المدتقل الذكاء االصظناعي10الجدول رقؼ )

 ًؾبوسأسئهخ ان د

ارفق 

 رًبيب  
 ال ارفق يؾبَذ ارفق

ال ارفق 

 رًبيب  
يزىسط 

يشعؼ 
Mean 

 

Std. 

Deviation 

االَؾشاف 

 انًؼُبسٌ

االرغبِ 

 انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد انؼبو
% % % % % 

1 

رسبػذ انُظى انخجُشح 

يذققٍ انؾسبثبد ػهً 

اَغبد ؽهىل نهًشبكم 

انًخزهفخ انًزىقؼخ فٍ 

 انًصبسف

24 15 5 0 0 

1.5333 .72614 
ارفق 

 0 0 11.1 33.3 53.3 رًبيب

2 

رسبهى انُظى انخجُشح 

انًذققٍُ فٍ ارخبر انقشاس 

انًُبست يٍ خالل 

انًؼهىيبد انًخضوَخ فٍ 

 قىاػذ انجُبَبد

12 29 4 0 0 

 ارفق 57560. 1.8222
26.7 64.4 8.9 0 0 

3 

َؤدٌ اسزخذاو انُظى 

فٍ رؾسٍُ قذسح انخجُشح 

انًذققٍُ انً اخزُبس ادنخ 

 صجبد ثذقخ وكفبءح ػبنُخ

17 21 6 1 0 

 ارفق 75679. 1.8000
37.8 46.7 13.3 2.2 0 

4 

رؼًم انُظى انخجُشح ػهً 

يؾبكبح فكش واسهىة 

انًذققٍُ فٍ رؾقُق 

 انغىدح فٍ خذيبد انزذقُق

15 16 13 1 0 

 ارفق 85280. 2.0000
33.3 35.6 28.9 2.2 0 

5 

رسبهى انُظى انخجُشح 

يسزخذيٍ هزا انُظبو 

نهزُجؤ ثبألؽذاس انًسزقجهُخ 

انًجُُخ ػجً اسس ػهًُخ 

 دقُقخ

10 15 14 6 0 

 ارفق 98062. 2.3556
22.2 33.3 31.1 13.3 0 

6 

انًؼشفخ انقبئًٍُ  رسبػذ

ػهً ػًهُخ انزذقُق فٍ 

انًصبسف اسزذػبء 

انجُبَبد واالسزذالل ثهب 

ػُذ وعىد يشكهخ 

 ويؼبنغزهب ثصىسِ سشَؼخ

25 17 3 0 0 

1.5111 
 

.62603 
ارفق 

 رًبيب  
55.6 37.8 6.7 0 0 

7 

رسًؼ انًؼشفخ واالسزذالل 

نهًذققٍُ ثزخضٍَ اػذاد 

كجُشح يٍ انجُبَبد ثصىسح 

وانًؾبفظخ ػهُهب يٍ  ايُخ

 انزالػت

23 17 5 0 0 

1.6000 .68755 

 

ارفق 

 0 0 11.1 37.8 51.1 رًبيب  

8 

رسبػذ انًؼشفخ واالسزذالل 

انُظى انزكُخ ػهً انزكُف 

يغ انجُئخ انزذقُقُخ نذي 

 انًصبسف

16 22 5 1 1 
 

1.8667 
 

.86865 
 ارفق

35.6 48.9 11.1 2.2 2.2 
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9 

رسبػذ انًؼشفخ واالسزذالل 

فٍ ػًهُبد انزفسُش 

وانزؾهُم وانًؼبنغبد 

 انًؾبسجُخ ثشكم دقُق

19 18 8 0 0 

1.7556 
 

.74332 

ارفق 

 0 0 17.8 40.0 42.2 رًبيب  

10 

اٌ اسزخذاو انًؼشفخ 

واالسزذالل َسبهى فٍ 

رؾقُق انزشاثط ثٍُ 

 4انًؼشفخ انجششَخ نذي ال

ورًضُههب ػٍ طشَق 

انؾبسىثُخ فٍ  انجشيغخ

 انؼًهُبد انزذقُقُخ

20 15 8 2 0 

1.8222 .88649 
ارفق 

 0 4.4 17.8 33.3 44.4 رًبيب  

11 

َسزطُغ انُظبو انزذقُقٍ 

االنكزشوٍَ انخبص 

ثبنًصشف يؼبنغخ 

انًشبكم انزٍ َىاعهب 

 ثشكم رهقبئٍ

11 11 9 12 2 

 ال ارفق 1.24843 2.6222
24.4 24.4 20.0 26.7 4.4 

12 

رًزبص اَظًخ انزذقُق 

وانشقبثخ فٍ انًصبسف 

ثبنقذسح ػهً سصذ أٌ 

 ػًهُخ رالػت ثشكم رهقبئٍ

17 13 10 3 2 

2.1111 1.13262 
ارفق 

 4.4 6.7 22.2 28.9 37.8 رًبيب  

13 

ًَكٍ انزؼهى انزهقبئٍ ػهً 

سثط االَظًخ انًؾبسجُخ 

يغ االَظًخ انزذقُقُخ 

ثبنجشايظ انؾبسىثُخ ثشكم 

 رهقبئٍ

21 12 9 3 0 

 
1.8667 

 
.96766 

ارفق 

 0 6.7 20.0 26.7 46.7 رًبيب  

14 

َؾزفع انًذقق نذي 

انًصبسف ثُسخخ يٍ 

انجُبَبد انًؾبسجُخ 

وانًبنُخ رهقبئُب  فٍ كم 

وقذ فٍ ؽبنخ ؽذوس خهم 

او يشكهخ فٍ شجكخ 

 انًصشف

22 13 8 2 0 

1.7778 .90174 
ارفق 

 رًبيب  
48.9 28.9 17.8 4.4 0 

15 

رؼًم انجشايظ انزكُخ 

انزهقبئُخ ػهً اداء 

انؼًهُبد انزذقُقُخ ثسشػخ 

ودقخ فٍ رؾقُق انغىدح 

 انًطهىثخ

19 17 7 2 0 

1.8222 .86047 
ارفق 

 رًبيب  
42.2 37.8 15.6 4.4 0 

 
 
 

 SPSS) انًصذس: يٍ اػذاد انجبؽش ثبالسزُبد انً َزبئظ ثشَبيظ ال )
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 ( والخاص بالستغيخ السدتقل الحكاء االصصشاعي12الججوؿ رقع ) يتزح مغ       
يدتصيع الشطاـ التجقيقي االلكتخوني الخاص بالسرخؼ  (11اعاله اف محػر رقع )

بمغ  Meanكاف بأعمى متػسط مخجح  معالجة السذاكل التي يػاجيا بذكل تمقائي
عمى عسمية التجقيق تداعج السعخفة القائسيغ ( 6(، بيشسا كاف محػر رقع ) 2.6222)

في السرارؼ استجعاء البيانات واالستجالؿ بيا عشج وجػد مذكمة ومعالجتيا برػره 
(، وقج بمغ اعمى ندبة مغ 1.5111حيث بمغ ) Meanبأدنى متػسط مخجح  سخيعة

يدتصيع الشطاـ التجقيقي االلكتخوني ( ايزا 11االنحخاؼ السعيارؼ لسحػر رقع )
(، بيشسا 1.24843) اكل التي يػاجيا بذكل تمقائيالخاص بالسرخؼ معالجة السذ

تداعج السعخفة القائسيغ عمى  ( ايزاً 6كانت ادنى ندبة انحخاؼ معيارؼ لسحػر رقع )
عسمية التجقيق في السرارؼ استجعاء البيانات واالستجالؿ بيا عشج وجػد مذكمة 

 (.62623). ومعالجتيا برػره سخيعة
 التابع لمحؾر الدراسة جؾدة التدقيق الداخمي ( والخاص بالمتغير11الجدول رقؼ )

 أسئهخ انًؾبوس د

ارفق 

 رًبيب  
 يؾبَذ ارفق

ال 

 ارفق

ال ارفق 

 رًبيب  
يزىسط 

يشعؼ 

Mean 

 

Std. 

Deviation 

االَؾشاف 

 انًؼُبسٌ

االرغبِ 

 انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد انؼذد انؼبو

% % % % % 

16 

نذٌ انقذسح وانًهبسح 

رقُُبد  ػهً اسزخذاو

انزكبء االصطُبػٍ 

انؾبسىة وانجشايظ 

 انزذقُقُخ

21 18 5 1 0 

 

1.6889 

 

.76343 

ارفق 

 0 2.2 11.1 40.0 46.7 رًبيب

17 

ارًزغ ثبالسزقالنُخ 

اصُبء اداء انؼًم 

انزذقُقٍ داخم 

 انًصشف

13 20 9 1 2 
2.0889 

 
 ارفق 99595.

28.9 44.4 20.0 2.2 4.4 

18 

انزذقُقُخ اَغض انًهبو 

انًىكهخ انٍ ثبنىقذ 

 انًُبست

30 11 4 0 0 
1.4222 .65674 

ارفق 

 0 0 8.9 24.4 66.7 رًبيب  

19 

ارًزغ ثبنكفبءح 

وانًهبساد انزذقُقُخ 

انكبفُخ رًكٍُُ يٍ 

اَغبص ػًهٍ ثذقخ 

 ػبنُخ

25 17 3 0 0 

1.5111 

 
.62603 

ارفق 

 37.8 55.6 رًبيب  
6.7 

0 0 
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20 

االداسح  اقىو ثبطالع

انؼهُب ػهً انجشايظ 

انزذقُقُخ انًسزخذيخ 

فٍ ػًهُبد انزذقُق 

 انًصشفٍ

15 19 9 
2 

0 

1.9556 
.85162 

 ارفق

33.3 42.2 20.0 
4.4 

0 

21 

اسبهى فٍ رطىَش 

انجشايظ انزذقُقُخ 

انًسزخذيخ فٍ 

ػًهُبد انزذقُق 

نخذيخ يزطهجبد انؼًم 

 انًصشفٍ

14 15 13 
3 

0 

2.1111 
.93474 

 ارفق

31.1 33.3 28.9 
6.7 

0 

22 

اػًم ثشوػ انغًبػخ 

وانزؼبوٌ يغ صيالئٍ 

ويسبػذرهى نهقُبو 

ثًسؤونُزهى ثفبػهُخ 

 ػبنُخ

29 12 
4 

0 0 

1.4444 
ارفق  65905.

 رًبيب  
64.4 26.7 

8.9 
0 0 

23 

اقذو انزقبسَش 

انزذقُقُخ انً االداسح 

انؼهُب رًزبص ثبنذقخ 

وانًىضىػُخ 

 وانىضىػ

13 23 
9 

0 0 

1.9111 
.70137 

 ارفق

28.9 51.1 
20.0 

0 0 

24 

اؽشص ػهً رىفُش 

رذقُقٍ  َظبو

يؼهىيبرٍ يزطىس 

َسبػذ فٍ ارخبر 

 انقشاساد انصؾُؾخ

14 25 
6 

0 0 

1.8222 
.64979 

 ارفق

31.1 55.6 
13.3 

0 0 

25 

رؾشص االداسح انؼهُب 

ػهً رذسَت ورىفُش 

فشص رؼهًُُخ 

داخم يزطىسح نهًذقق 

 انًصشف

14 8 12 5 6 

2.5778 
ارفق  1.38972

 رًبيب  
31.1 17.8 26.7 11.1 

13.3 

26 
اؽشص ػهً انزؾقق 

يٍ االهذاف انزذقُقُخ 

انًخطط نهب ثشكم 

22 19 3 
1 

0 

1.6222 
ارفق  71633.

 رًبيب  
48.9 42.2 6.7 

2.2 
0 
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 يسزًش

27 

اؽشص ػهً رطجُق 

يؼبَُش انزذقُق فٍ 

 انًصشف

19 22 3 
1 

0 

1.6889 
.70137 

 ارفق

42.2 48.9 6.7 
2.2 

0 

 

 
( والخاص بالستغيخ التابع جػدة التجقيق الجاخمي 11يتزح مغ الججوؿ رقع )

تعميسية تحخص االدارة العميا عمى تجريب وتػفيخ فخص ( 25اعاله اف محػر رقع )
(، بيشسا  2.5778بمغ ) Meanكاف بأعمى متػسط  متصػرة لمسجقق داخل السرخؼ

. بأدنى انجد السياـ التجقيكية السػكمة الي بالػقت السشاسب( 18كاف محػر رقع ) 
(، وقج بمغ اعمى ندبة مغ االنحخاؼ  1.4222حيث بمغ ) Meanمتػسط مخجح 

ميا عمى تجريب وتػفيخ فخص تعميسية تحخص االدارة الع (25السعيارؼ لسحػر رقع )
(، بيشسا كانت ادنى ندبة انحخاؼ 1.38972بشدبة ) .متصػرة لمسجقق داخل السرخؼ

اتستع بالكفاءة والسيارات التجقيكية الكافية تسكششي مغ انجاز  (19معيارؼ لسحػر رقع )
 (. 62623. ).عسمي بجقة عالية

ت السدتقمة( مرفػفة االرتباط لمستغيخا 12الججوؿ رقع)  
  

Correlation Matrix 

 

x1 

 النغؼ الخبيرة

x2  

تمثيل المعرفة 
 واالستدالل

x3 

 التعمؼ التمقائي 

Correlation x1 373. 139. 1.000 النغؼ الخبيرة 

x2  تمثيل المعرفة
 واالستدالل

.139 1.000 .582 

x3 1.000 582. 373. التعمؼ التمقائي 

 (SPSSباالستناد الى نتائج برنامج ال )المردر مؽ اعداد الباحث  

 SPSS) انًصذس: يٍ اػذاد انجبؽش ثبالسزُبد انً َزبئظ ثشَبيظ ال )
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تختبط شخديًا مع  X2نالحع مغ خالؿ الججوؿ اعاله اف مرفػفة االرتباط اف 
X1 .( واف  2 139بسعامل قيستو )X3  تختبط شخديًا معX1 .( 373بسعامل قيستو 

(، مسا يبيغ محجودية عالقة 2 582). بسعامل قيستو X2تختبط مع  X3( واف 2
الستغيخات السدتقمة وبيحا الدياؽ يسكغ االستجالؿ عمى عجـ وجػد االرتباط ارتباط بيغ 

التاـ بيغ الستغيخات السدتقمة، بسا يؤكج خمػ العيشة مغ مذكمة االرتباط الخصي الستعجد 
 %(.82العالي حيث اف الكيع كانت اقل مغ )

 لكفاية العينةمقياس كأيسر وزمالءه ( اختبار 13الجدول رقؼ)

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .511 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 24.226 

Df 3 

Sig. .000 

 (SPSS)ال المردر مؽ اعداد الباحث باالستناد الى نتائج برنامج  
 KMO andاستشادًا الى ما تقجـ مغ معصيات، وباالعتساد عمى نتائج اختبار 

Bartlett's  السثبتة في الججوؿ اعاله، والتي عكدت وبعج اف اثبت اختبارKMO 
%( كفاية العيشة، فزاًل عغ السعشػية االحرائية االختبار 52وعبخ اجتيازه ندبة )

Bartlett's ( بسا يجؿ عمى وجػد 2.25) مغ حيث عجـ اجتياز قيستو حاجد اؿ
 االرتباط بيغ الستغيخات.

 التبايغ الكميتفديخ ( 14الججوؿ رقع)
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigen values 

 انقُى انزارُخ االونُخ

Extraction Sums of Squared Loadings 

 يزىسط يشثؼبد انخط

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.760 58.660 58.660 1.760 58.660 58.660 

2 .874 29.143 87.803    

3 .366 12.197 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysisطشَقخ االسزخشاط: رؾهُم انًكىَبد انشئُسُخ . 

 (SPSS)ستناد الى نتائج برنامج ال المردر مؽ اعداد الباحث باال 
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( استخخاج متغيخ واحج وفقًا الجتياز قيسة الجحر الكامغ 14يالحع مغ الججوؿ )
Eigenvalues  ليا الػاحج الرحيح, كسا تع التػصل الى ندب تفديخ التبايشات لكل

( وىي  58.660عامل عمى حجػ مغ التبايغ الكمي، واف ندبة تفديخ العامل ىي )
معيارًا لكل مكػف مغ خالؿ ما يكذفو مغ  Eigenvaluesة، حيث تعج قيع ندبة جيج

, ارتفع التبايغ الحؼ يسكغ اف يفدخه العامل, Eigenvaluesتبايغ, فكمسا ارتفعت قيسة 
ويجعع ذلظ الخسع البياني لتمظ العػامل الثالثة بعجه معيارًا اضافيًا يسكغ استخجامو في 

شصقة شجيجة االنحجار, مغ خالؿ تػضيح قيع الجحور تحجيج العػامل التي تكػف في الس
الكامشة ليا عمى السحػر العسػدؼ, ورقع العامل عمى السحػر االفقي, والحؼ يبيغ وجػد 
عامل اكبخ مغ الػاحج الرحيح وفي ذلظ تشخفس حجة انكدار الخط البياني ابتجاًء 

واحج مؤثخ وىػ) الشطع  مغ العامل الثاني، بسا يعكذ اختداؿ العػامل الثالثة الى عامل
الخبيخة(، ويأتي العامل الثاني مغ ناحية التأثيخ ىػ )تسثيل السعخفة واالستجالؿ ( 

 .( ادناه1واالقل تأثيخ ىػ عامل )التعمع التمقائي ( مػضح كسا في الذكل )

 

  Eigenvalues لمتغيرات الدراسة لمجذر الكامؽالرسؼ البياني  (1الشكل رقم )

 
  SPSSالذكل مغ إعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج 
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 استشادًا الى الشتائج الدابقة والذكل اعاله يسكغ تذخيز ما يمي:

لكياس العالقة بيغ كل متغيخ مغ  SPSSاضيخت الشتائج الخاصة بتحميل بخنامج 
متغيخات البحث الستسثمة بالستغيخ السدتقل بإبعاده)الشطع الخبيخة، تسثيل السعخفة 
واالستجالؿ، التعمع التمقائي ( ودورىا في تحديغ الستغيخ التابع الستسثل ب )جػدة 

ة عالية. التجقيق الجاخمي (، اف ىشالظ عالقة ارتباط بيغ الستغيخات ذات داللة احرائي
واف عامل )الشطع الخبيخة ( اثخ بذكل كبيخ في تحدبغ جػدة التجقيق الجاخمي مغ 

( الجتياز 1.762( وىي ندبة جيجة، بأجسالي ) 58.662خالؿ الشدبة الطاىخة ىي )
ليا الػاحج الرحيح, وبعجىا يأتي عامل )تسثيل  Eigenvaluesقيسة الجحر الكامغ 

ا وبجرجة متػسصة، واف الشدبة الطاىخة لتأثيخ العامميغ السعخفة واالستجالؿ ( عمى اقمي
 ( وىي ندبة جيجة، واقل تأثيخ جاء عامل )التعمع التمقائي87.823مجتسعيغ معًا بمغ )

الى اف نطاـ التجقيق الكتخوني باستخجاـ االنطسة الحكية  وربسا يكػف ذلظ نتيجة( 
 جاخمي بذكل تمقائي.في السرارؼ مازاؿ ضعيفًا في معالجة مذاكل التجقيق ال

 الشتائج والتػصيات:

 تػصمت الجراسة الى الشتائج التالية

بيشت عيشة الجراسة الى وجػد دور كبيخ ألبعاد انطسة الحكاء االصصشاعي في  -1
 دعع عسمية التجقيق الجاخمي داخل السرارؼ العخاقية لتحقيق اىجافيا السصمػبة.

التختيب االوؿ االكبخ في دعع  اضيخت نتائج البحث اف الشطع الخبيخة كانت في -2
ليا  Eigenvaluesعسميات التجقيق الجاخمي بالسرارؼ الجتياز قيسة الجحر الكامغ 

الػاحج الرحيح، وجاءت بعجىا تسثيل السعخفة واالستجالؿ، واقل تأثيخ كاف لمتعمع 
 التمقائي في دعع عسميات التجقيق الجاخمي.

لسعخفة العمسية الكافية التي تسكشو مغ يفتقخ السجقق في السرارؼ العخاقية الى ا -3
 استخجاـ البخمجيات والتصبيقات الحكية بكفاءة عالية خالؿ اداء عسميات التجقيق.
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مازاؿ نطاـ التجقيق الكتخوني باستخجاـ االنطسة الحكية في السرارؼ ضعيفًا، في  -4
 معالجة مذاكل التجقيق الجاخمي بذكل تمقائي.

عمى عسمية التجقيق الجاخمي في السرارؼ عمى  تداعج الشطع الخبيخة القائسيغ -5
اتخاذ القخارات السشاسبة بأسخع وقت واقل تكمفة، مغ خالؿ استخجاـ السعمػمات 

 السخدونة سابقًا في قػاعج البيانات.

تسثل السعخفة واالستجالؿ باستخجاـ نطاـ ذكي قادر عمى التكيف مع البيئة  -6
ط بيغ السعخفة البذخية لجػ السجقق وتسثيميا السرخفية العخاقية، اسيع في تحقيق التخاب

 عغ شخيق بخمجيات حاسػبية لجعع العسميات التجقيكية لتحقيق الجػدة السصمػبة.

اف التقجـ باستخجاـ انطسة الحكاء االصصشاعي مغ قبل السرارؼ العخاقية عسمت  -7
 عمى تقميل عسميات التالعب بذكل تمقائي.

 لباحث يػصي بسا يمي:مغ خالؿ الشتائج التي تػصل الييا ا

العسل عمى تعديد ادراؾ السجققيغ في السرارؼ العخاقية ألىسية استخجاـ تقشيات  -1
الحكاء االصصشاعي لتقجيع خجمات التجقيق بصخيقة الكتخونية واالبتعاد عغ الػسائل 

 التقميجية لتحقيق الجػدة في تقجيع ىحه الخجمات.

يع بخامج التجقيق السدتخجمة مع زيادة مذاركة السجقق الجاخمي في اعجاد وترس -2
 الجيات السدؤولة عغ اعجاد ىحا البخنامج، لزساف عسل البخنامج بكفاءة وجػدة عالية 

تذجيع السجققيغ العامميغ في السرارؼ العخاقية عمى االلتحاؽ بالجورات التجريبية  -3
السخترة في مجاؿ البخمجيات والتصبيقات الحكية والخاصة بالعسميات السحاسبية 

 والتجقيكية مغ اجل تصػيخ السعخفة العمسية لجييع. 

عمى ادارة السرارؼ تػفيخ االجيدة الحاسػبية الستصػرة ومػاكبة تصػيخ الشطع  -4
 الحكية لمتجقيق، لتداىع في معالجة السذاكل بذكل تمقائي عشج حجوثيا.
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