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 :ملخص

تقنيات الحديثة في  ـستخدام ال المعلومات والحواسيب إلى زيادة ا كنولوجيا  ـأدى التطور في ت         

الت  التو  ،دقيقـعملية  إلى  ذلك  من  ـ يؤدي  عخلص  البشرية  األخطاء  ال ـأغلب  ممارسة  عمل ـند 

يات الذكاء االصطناعي ـ دف إلى توضيح دور التقنـ وأن هذا البحث ه  ،قي أو الحكم المهنيـالتدقي

اتب تدقيق الحسابات في العراق  ـقيق جودة التدقيق واستراتيجيته المستخدمة في مكـم وتحـفي دع

ودة التدقيق في مكاتب ـء االصطناعي في تحقيق ج لذكاالتقنيات ل يتين تتناول دور  ـمن خالل فرض

استخدام   أهمية  أن  البحث  ويبين   ، الحسابات  ومراقبي  في ـال   اساليبالتدقيق  االصطناعي  ذكاء 

لت الدراسة في  ـفي مكاتب التدقيق العاملة في العراق وتوصجيته  يترات ـواس ،جودة عملية التدقيق  

تدقيق في  ـودة الـيسهم في تحقيق ودعم ج  ،الذكاء االصطناعي  دام تقنياتـهذا البحث إلى أن استخ

أوص ما  وأبرز  بتقنـالعراق،  االهتمام  البحث  به  االصطناعي  ـى  الذكاء  ج،يات  دعم  ودة ـفي 

 تدقيق العاملة في العراق . ـتدقيق في مكاتب الـ ال
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Abstract 

        The development in information technology and computers has led 

to an increase in the use of modern technologies in the audit process, as 

this leads to the elimination of most human errors when practicing audit 

work or professional judgment, and that this research aims to clarify the 

role of artificial, intelliagence techniqeues in supporting and achieving 

audit quality and its straetegy used in Auditing offices in Iraq through two 

hypotheses dealing with the role of artificiala' intelliegence techniques in 

achieving audit quality in audit offices and auditors, and the research 

shows that the importeance of using artificial intelligence techniques in 

the quality of The audit process and its strategy in the auditing offices 

operaeting in Iraq.  

 

 المقدمة: 

التي           التكنولوجيا  تطور  الناتج عن  ملحوظاً  التدقيق تطوراً  الحالي شهدت مهنة  الوقت  في 

اآلن و  بتقنيات  و  ،تستخدم  المعلومـــات  الذكاء    ،  األتصاالت  تكنولوجيا  علية  يطلق  ما  او 

ال مهام  بأغلب  تقوم  والتي  من  ـاالصطناعي  مجموعة  وتتضمن  وق  مستلزماتتدقيق  ائم  والتدقيق 

مما يعزز جودة  يار البيانات بشكل صحيح  ـواخت ،تحليل  ال وبرامج التدقيق القادرة على    ،راجعةـالم

استر ودعـم  التدقيق  الحديثة.عملية  للتقنيات  وفقاً  الـتدقيق  بناء   اتيجية  في  التقنيات  هذه   وتساهم 

االعمال سوق  بين  والمنافسة  لزبائن،  الخدمات  وتقديم  وكذالمؤسسات  تكنلوجيا  ،  تساعد  لك 

اإلنتاج  قي عملية  المعلومات   القرارات وتحسين  اهـم  اتخاذ  االقتصاديـة، وتعد من  الوحدات  في 

الحاجات    زيادة ومع  ،  المستخدمـة في منشئات االعمال لتقديم الخدمات ومعالجة البياناتالوسائل  

للمجتمع، ت  رافقه    االقتصادية  في  كبير  الذهبـي  تطور  العصر  الى  وصلنا  المعلومات  كنلوجيا 

 ه. لذكاء االصطناعي وتقنيات والمتطور،
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األول سابقة :    المبحث  ودراسات  البحث   research methodology and  منهجية 

previous studies 

 :أهداف البحث :اوالا 

 يهدف البحث إلى توضيح عدة أمور منها: 

 لذكاء االصطناعي. توضيح االطار العام المفاهيمي ل  -1

 مفهوم جودة التدقيق . و ماهية، التعرف على -2

الذكاء االصطناعي في تحقيق جودة التدقيق في مكاتب    واساليب  بيان دور أهمية تقنيات -3

 التدقيق في العراق. 

 أهمية البحث  :ثانياا 

 تتلخص أهمية هذا البحث كاآلتي :      

 أن تعزيز جودة التدقيق يؤدي إلى زيادة الثقة في البيانات المالية .  -1

 دعم جودة التدقيق باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.  -2

الذكاء  اختصار   -3 تقنية  على  باالعتماد  البشرية  األخطاء  من  والتخلص  والجهد  الوقت 

 االصطناعي.

 مشكلة البحث  :ثالثاا 

التدقيق تخضع لعدة عوامل ومن أهمها           للتحقيق ودعم جودة  التدقيق في سعيها  أن مكاتب 

اآل  التساؤل  على  األجابة  في  البحث  مشكلة  وتكمن  الحديثة  التقنيات  استخدام  مادور  "تي:  عدم 

 "قي الحساباتـتقنيات الذكاء االصطناعي في دعم جودة التدقيق من وجهة نظر مدق 

 فرضية البحث  :رابعاً 

 إلى اختبار الفرضيتين التاليتين :    يسعى هذا البحث   ان       

األأ  -1 ذا  ولىالفرضية  عالقة  توجد  ال  بين  :  احصائية  داللة  لت  االصطناعي  التقنيات  لذكاء 

 وعملية التدقيق في مكاتب التدقيق في العراق. 
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الثانية -2 ذا    :الفرضية  عالقة  توجد  بين  ال  إحصائية  داللة  ل ت  االصطناعي التقنيات  لذكاء 

 وبين دعم جودة التدقيق في مكاتب التدقيق في العراق. 

 عينة البحث  :خامساا 

عددهم   في العراق والبالغ  الموجودة  من مكاتب تدقيق الحسابات  يتكون  مجتمع البحث  أن         

المرسل إلى وزارة المالية/    ،م2021( مكتب حسب ما ورد في كتاب نقابة المحاسبين لعام  141)

العامة للضرائب مدقق حسابات من ،    (85تتكون من )  حيث  عشوائيةالعينة  الوتم اختيار    الهيئة 

 اق. مكاتب التدقيق المجازة في العر

 

 منهج وأسلوب البحث  :سادساا 

و          والتحليلي  الوصفي  المنهج  البحث  بوصفها  استخدم  ويقوم  الظاهرة  بدراسة  يهتم  الذي 

دقيقاً، و البيانات والمعلوماتوصفاً  التطبيقي  من  تم جمع  واالستعانة بما    خالل استخدام األسلوب 

النظري، االطار  اكمال  في  االنترنت  وشبكة  ودراسات  مصادر  من    الدراسة   اعتمدتو  متوفر 

البحث واالستفادة   التطبيقي ، وتمت صياغة فقراتها وفق متغيرات  استمارة االستبانة في االطار 

 تناولت تلك المتغيرات.  و بدورهافي الجانب النظري  التي تم ذكرهامن المصادر 

 دراسات السابقة: :سابعاا 

1- ( رؤى   :(Bracan&Davis'2003دراسة  وتحليل  الحاسوبية  التدقيق  أدوات  بعنوان 

استخدام   حول  الحكوميين  المدققين  من  عينة  استقصاء  إلى  الدراسة  هدفت   ، التقنيات 

اكثر دقة يق العامة  كما في برامج التدق،أدوات الفائدة وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب  

 من خالل استخدمها. 

المنافع المرتبطة باستخدام        المدققين ادركوا  إلى أن  الدراسة اشارتها  نتائج هذه  وأهم 

وان  التقنيات  أدوات  استخدام  خالل  من  مهارتهم  بزيادة  رغبة  وهناك  التدقيق  تقنيات 

 التدريب للمدققين يعد حاجة فعلية .  

استخدام الذكاء االصطناعي  في تطبيقات    التي كانت بعنوان  :( 2009المجيد)  ددراسة عب -2

الميكانيكية   وهدفتالهندسة   ، مقارنة(  الذكاء    )دراسة  استخدام  اثر  توضيح  إلى 

 . االصطناعي في تطبيقات الهندسة الميكانيكية 
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المعلو         تمثيل  إلى  تميل  العصبية  الشبكة  تقنية  أن  إلى  الدراسة  مات  وتوصلت 

 باستخدام الشبكة العصبية في المشاريع.

 

)أحمد،   -3 أحمد  باستخدام  2011دراسة  الحاسبات  مراقبة  مهنة  هندسة  أعادة  بعنوان   )

وكانت   تكنولوجيا المعلومات ، دراسة دكتوراه ، كلية االدارة واالقتصاد ، قسم المحاسبة،

المعل لتكنولوجيا  األساسية مفادها أن هناك دور  الدراسة  ومات في إعادة هندسة  فرضية 

   .مهنة مراقبة الحسابات في العراق

الحسابات في   إعادة هندسة العمليات الرقابية بمهنة المراقبةوقد هدفت الدراسة إلى         

 في ظل تكنولوجيا المعلومات. البيئة العراقية

 

ع  -4 )ـدراسة  ،  ،    (2015نبر  االصطناعي  الذكاء  باعتماد  التدقيق  هذه  وهدفت  جودة 

إلى   برنامج  إالدراسة  يقومأعداد  التدقيق    كافة ب  لكتروني    ثم   ،  بالتخطيط  تبدأوظائف 

بالحصول على التقرير ، وانطالقاً    في االخيروتوثيق أوراق العمل و  م العينة ـباختيار حج 

الفرضية  من   الذكاء  مبدأ  تقنية  اعتماد  الحسابات  )أن  تدقيق  خطوات  في  االصطناعي 

 . يؤدي إلى نجاح مهنة التدقيق وتحسين مستوى جودتها(

استغالل التسهيالت التي    ضعفوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :           

يقدمها الحاسب اآللي في عملية التدقيق وتوفير الجهد المبذول والوقت المستغرق في أداء  

التد وظيفة  العملية  على  القائمين  تبني  الدراسة ضرورة  هذه  توصيات  أهم  ومن   ، قيقية 

من دقة    التدقيق والعمل الرقابي باالعتماد تقنيات وأساليب الذكاء االصطناعي لما يحققه

 وسرعة في انجاز النتائج . 

 

 artificial intelligence techniques  ذكاء االصطناعيتقنيات ال:  المبحث الثاني

 مفهوم الذكاء االصطناعي:  :أوالا 

  ام الحاسوب الذي يعد شكل يهتم بأنشاء نظوم من علوم الحاسوب  يعد الذكاء االصطناعي عل     

هو االصطناعي  الذكاء  أن  القول  ويمكن  الذكاء  اشكال  أنظمة   من  عن    درس ت  واساليب   عبارة 

ويمكن أن تستوعب لغة الصوت ،  مفاهيم ومهام جديدة ، ويمكنها التفكير والتلخيص واالستنتاج  
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وتدرك مشهداً بصرياً كما أن الذكاء االصطناعي هو يعني دراسة األفكار التي تشكل اآلت قادرة  

 (. Shukla&vijay'2013'112)على المحاكاة 

يعرفه         االلي    AlSedrah(2017'40)كما  التعلم  مهارة  يصور  الذي  الدراسة  من  حقل  هو 

الذكاء   باسم  ايضاً  المعروفة  األساليب  لبعض  االستجابة  على  القدرة  ولدية   ، البشر  مثل  تماماً 

 الصناعي. 

له القدرة على تغيير حياة البشر وكل Tyagi   (2016،15كما يرى          ( الذكاء االصطناعي 

يتعلق   العاملةما  كاأليدي  االخالقيات  بها  وحتى  الخدمات  ،وتقديم  واالتصاالت  واالقتصاد،   ،

 وغيرها من الجوانب األخرى . 

الحـاسوب ومهنته في        الذكاء االصـطناعي علم تجريبي من علوم  وعرفه جون مكارثي أن 

 السعي إلى انشاء أجهزة كهربائية ذكية تقوم بمهام معقدة ومتنوعة.

رع من علوم الحاسوب يهدف إلى تصميم أنظمة ذكية تعطي نفس  أن الذكاء االصطناعي هو ف     

معالجة   مبدأ  على  ويعتمد  البشري  السلوك  في  بالذكاء  نعرفها  التي  التي    االشكاالتالخصائص 

)جميل   للحاسوب  منطقية  خواص  باستخدام  والعمليات  االحداث  وصف  بواسطتها  يمكن 

  (2015وعثمان،

أن        الباحث  تقدم يرى  المعقدة ومما  الذهنية  العمليات  ترجمة  والتي    ،  الذكاء االصطناعي هو 

قوم بها العقل البشري وتحويلها إلى برمجيات في الحاسب اآللي من اجل القيام بحل المشكالت  ي

 المعقدة من خالل استخدام التقنيات الحديثة. 

 خصائص الذكاء االصطناعي: :ثانياا 

 : (Scherer,2016,56)من أهم خصائص الذكاء االصطناعي هي      

يسمح   -1 بما  متعددة  بدائل  وتوفير  البشرية  الخبرات  توثيق  االصطناعي على  الذكاء  يعمل 

 تعب والملل لدى الطاقات البشرية . االستغناء عن الخبراء ، كما وأن غياب الشعور بال

المعقدة ويتميز   -2 العمليات  لألسلوب اإلنساني في حل  ما  إلى حداً  استخدام أسلوب مطابق 

 لكل مشكلة.  ولحلالإيجاد  على والقدرة في تلقي البيانات  الفائقةبالدقة والسرعة 

التي تولد -3 المخاطر  التنبؤ  مراقبة  الذكاء االصطناعي ال تشمل فقط قابلية    ، عن استقاللية 

 رة ايضاً.بل تشمل مشاكل السيط
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   :أنواع الذكاء االصطناعي :ثالثاا 

 ( كالتالي: Hussain ،2018   ،42)أن أهم أنواع الذكاء االصطناعي     

هي التي يقوم بها    :  ومثال ذلكص في مجال واحد  هو يختوالذكاء االصطناعي الضيق:   -1

 الزائر على برامج الدردشة والخدمات الصوتية الفردية. 

ذلك   -2 ومثال  اإلنساني  الذكاء  على  يتفوق  الذي  الذكاء  هو   : الفائق  االصطناعي  الذكاء 

 الحاسوب المركزي في المصارف الحكومية. 

لقائياً  الذكاء العام المصطنع: هو الذكاء الذي يتضمن مهام على مستوى االنسان ويعمل ت -3

 من دون تدخل البشر ومثال ذلك سيارات ذاتية  القيادة. 

 :مكونات الذكاء االصطناعي :رابعاا 

 : Nedeva,2004,22)يتكون الذكاء االصطناعي من مجموعة مكونات هي)       

والمعالجة التحليلية عبر ،قاعدة معلومات مخزن البيانات هذه التتضمن  :قاعدة المعلومات -1

اإلدارية  شبكات   المعلومات  نظام  عمليات  ايضاً  وتتضمن  البيانات  وتعديل  االنترنت 

جراء  أاد بيانات لمدخالتهم في مخزن البيانات والمتكامل الذي يختص بالمستخدمين واعد

 المعالجات الالزمة. 

مستخدمي   -2 لرضى  الرئيسي  العنصر  هي  المستخدمين  واجهة  أن  المستخدمين:  واجهة 

الواجهة وشكلها يؤثر في مقدار  الحاسوب ،   وتتكون من األجهزة والبرامج وأن تصميم 

يخدم   بما  مخرجاته  وتفسير  للنظام  مدخالت  لتوفير  المستخدمين  قبل  من  المبذول  الجهد 

 رضى المستخدمين. 

ت -3 على  تعمل  برامج  مجموعة  هو  البحث:  المعلومات  وضيحمحرك    والبيانات   نوع 

وموقعها المع  المطلوبة  قاعدة  ضمنهاو،  لومات  في  عبر   من  جديدة  ومعلومات  بيانات 

 سقة. معالجة وتحليل من تواستراتيجياتطبيقات 

 مراحل تطور الذكاء االصطناعي: :خامساا 

 من المراحل التي مر بها الذكاء االصطناعي على مدار العقود كما يلي      

 (Agarwal et al.,2013,55)   : 
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األولى   -1 أول 1960-1950)منالفترة  التشغيلي  االصطناعي  الذكاء  برنامج  كان  (:حيث 

عام   مانشستر  جامعة  في  المتحدة  المملكة  في  اصطناعي  ذكاء  يد    1951برنامج  على 

 فيرانتي مارك . 

(: وكان برنامج الوحدات التمثيلية للشبكات العصبية البسيطة  1970-1961الفترة الثاية ) -2

يعمل   حيث  مينسكي  مارفن  يد  لخزن على  أنظمة  أنشأ  ،كما  الحاسوب  لغة  تطوير  على 

  ، خبير  نظام  أول  وهو  شورتليف  تيد  يد  على  الطبي  التشخيص  في  المعلومات  وتمثيل 

 وتمت صناعة أول روبوت يتم التحكم فية عن طريق الحاسوب على يد هانس مورافيك. 

شكل أوسع  (: حيث تم تطوير واستخدام الشبكات العصبية ب 1989-1980الفترة الثالثة ) -3

وبعدها تم صناعة  كمبيوتر في    1985وتم تصويرها على بول جون ويربوس في عام  

اعداد   على  والبريطانية  االمريكية  حفزالحومتين  الذي  الخامس  الجيل  نوع  من  اليابان 

 وتطوير منحة البحث االكايمي في هذا المجال. 

الرابعة) -4 التسعينيات وبداية  1990الفترة  فترة  بعدها(: في  الحادي والعشرون   وما  القرن 

حيث شهدت منظمة العفو الدولية أعظم نجاح وأن كان غير ظاهر نوعاً ما ، وكان الذكاء 

الطبي   والتحليل  البيانات  استخراج  في  الداخلية  للعمليات  يستخدم  االصطناعي 

 والتشخيصي ومجاالت أخرى متعددة.  

 audit qualityجودة التدقيق  : ث الثالث المبح

 :مفهوم  التدقيق  :أوال

الوحدة            بنشاط  تتعلق  التي  األدلة  وتقيم  تجمع  منظمة  عملية  التدقيق  أن  توماس  وعرفة 

:   1989االقتصادية وذلك لتحديد مدى مصداقية النتائج ومطابقتها للمعايير المعروفة )توماس ،  

8.) 

العملية التدقيقية هي عملية فحص او بحث عن دليل وتقييم لألدلة بشكل حيادي وبصورة             

للخروج القوائم  موضوعية  العملية  ،المالية    برأي عن موثوقية  بهذه  ، ويقوم  المالية  وكذلك غير 

المعلومات بشكل  البيانات والمنتفعين من هذه  شخص تقني مؤهل ومحايد ليس من ضمن معدي 

باشر ، ثم يصدر تقرير تفصيلي حول البيانات لغرض زيادة موثوقيتها ، وبالتالي تزداد الفائدة  م

 (. 45، ص  2010منها ويمكن االعتماد عليها )الذنيبات ، 
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عن           وتأكيدات  ادلة  على  للحصول  ومنظمة  منهجية  عملية  انها  على  العبيدي  وأضاف 

حيادية من أجل التحقق عن مدى صحتها ومطابقتها لبيانات  وتقييم األدلة بصورة  ،البيانات المالية  

 (         44،ص  2012اإلدارة )العبيدي ، 

قبل           من  المستلمة  والمعلومات  والبيانات  األدلة  فحص  عملية  التدقيق  أن  الباحث  ويرى 

أن وجدت  اإلدارة ومطابقتها مع األدلة الواقعية للكشف عن األخطاء والتالعبات في هذه البيانات  

 واظهارها للجهات المعنية. 

 : مفهوم جودة التدقيق :ثانياا 

التدقيق          جودة  المتطلبات  تعرف  مع  التطابق  مقدار  على    ، بانها  المنظمات  تحرص  حيث 

لكي تصل ألعلى مرتبة من مرات العمل التدقيقي    ،السعي ورى مراقبة األنشطة اليومية لألعمال

 . (87، ص  2010)الذنيبات ، 

المصممة لتحقيق رقابة  السياسات  واإلجراءات على أنها مجموعة  كما وعرفها جمعة         

الجودة في مكاتب التدقيق التي تقوم بتدقيق المعلومات المالية التاريخية والخدمات واإلجراءات  

 (. 31: 2009العالقة الالزمة للتحقيق ومتابعة هذه السياسات )جمعة ،ذات 

ونالحظ مما سبق ان جودة التدقيق هي الوصول إلى اعلى مرتبة من الدقة والشفافية في         

 هذه البيانات في عملية التدقيق.  نات المالية مما يعزز ثقة المستفيدين منالعمل التدقيقي للبيا

  أهداف جودة التدقيق: :ثالثاا 

( ومن  22: 2004هناك مجموعة من األهداف تسعى مكاتب التدقيق إلى تحقيقها )الضلعي ،      

 ابرزها ما يلي: 

 التزام مكاتب التدقيق بالقوانين المحلية والمعايير الدولية مع العمالء.  -1

 التزام المكاتب بمعايير التدقيق المتعارف عليها.  -2

 وفاعلية العملية التدقيقية وممارستها. تطوير كفاءة  -3

 توفير االرشادات الخاصة بالتدقيق واإلجراءات التي ينبغي اتباعها في العملية التدقيقية  -4

 أهمية جودة التدقيق: رابعا:

 (مما يأتي:29:  2005باعجة ،تنبع أهمية جودة التدقيق )     
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 العمل على تضييق فجـوة التوقع .  -1

 بإجراءات و أوراق  العمل وسرية المعلومات. االهتمام  -2

 تشجيع فريق العمل للقيام بالوجبات كروح واحد.  -3

 التعاقد مع المدققين ذوي الخبرة والكفاءة العالية.  -4

 في مهنة التدقيق.  والموضوعية ةـزيادة الثق -5

 على القوائم المالية. والحيادية ضفاء المصداقية إ -6

 (. 220اجعة الدولية )خامساا: ضبط الجودة وفق معايير المر

( )رقابة التدقيق  220يهدف أحد معايير التدقيق الدولية التي تمت مناقشتها )المعيار الدولي         

توفير  إلى  المعيار  هذا  ويهدف   ، التدقيق  عملية  جودة  لمراقبة  إرشادات  توفير  إلى  اإللزامية( 

 (:  98: 2007،لطفيإرشادات مراقبة جودة التدقيق.  عملية التدقيق ) 

 التدقيق أثناء عملية التدقيق.    مكاتبالسياسات واإلجراءات التي تتبعها  •       

ينبغي تطبيق إجراءات إسناد العمل إلى المساعدين والمبادئ التوجيهية إلجراءات مراقبة    •       

 الجودة على مستوى إدارة التدقيق وعلى عمليات التدقيق الفردية لتنفيذ عملية التدقيق.  

 ( ما يجب على شركات التدقيق القيام به.  220تحدد الفقرة الرابعة من المعيار الدولي )       

التدقيق          جميع عمليات  إجراء  لضمان  المصممة  الجودة  مراقبة  إجراءات  بتنفيذ  يتعلق  فيما 

 (.  67: 2005، )أبوهينوفقًا للمعايير الدولية أو الوطنية ذات الصلة.  

المتطلبات المهنية: وتعبر هذه المتطلبات عن التزام المدقق بمبادئ االستقاللية والصدق    -1       

السرية وأخالقيات المهنة هذه العناصر ، وخاصة استقاللية المدقق ، ضرورية لجودة  والنزاهة و

 عملية التدقيق.  

العلمية    -2        المؤهالت  ذوي  األشخاص  بتعيين  الرقابة  مجلس  يقوم  واالختصاص:  الخبرة 

 والعملية الالزمة للقيام بأعمال المراجعة.  

ع مراعاة شروط عملية الفحص ، يهدف إسنادها إلى  توزيع مسؤوليات عملية التفتيش: م-3       

 مجموعة عمل مناسبة لعملية الفحص ولديها تدريب مهني وكفاءة مهنية.  
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العمل    -4        أن  للتأكد من  المستويات  العمل ومتابعته على جميع  بها مراقبة  يقصد  المراقبة: 

 المنجز يفي بمعايير الجودة ذات الصلة.  

يقصد بعنصر الرقابة هذا ضرورة استشارة اآلخرين من ذوي الخبرة ذات    االستشارة:  -5       

العمل م اجتماعات منتظمة مع مجموعات  أو خارجها ، وضرورة عقد  المنظمة  داخل  ن الصلة 

 . مراجعةال  مكاتبقبل الشركاء اإلداريين في 

على    -6        يجب  الحاليين:  بالعمالء  واالحتفاظ  الجدد  العمالء  وضع المراجعة  مكاتب  قبول 

الحال العمالء  الجدد ومراقبة العالقات مع  العمالء  لتقييم    همة يين باستمرار قبل قبول المإجراءات 

 يجب على المدققين أيًضا مراعاة استقالليتهم وقدرتهم على خدمة العمالء بشكل مناسب.  

المراقبة أو التفتيش: يجب على الجهاز األعلى للرقابة أن يراقب باستمرار فعالية وكفاءة   -7

 سياسات وإجراءات مراقبة الجودة ، وهو تقييم لفعالية نظام مراقبة الجودة.  

 field study الدراسة الميدانية:  المبحث الرابع

 الدراسة: اوالا منهج

تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي الذي على ضوئه تم وصف البحث وصف دقيق       

 باالعتماد على مصدرين لجمع البيانات والمعلومات: 

اعتمدت على المصادر والمراجع والدراسات االجنبية والعربية والدوريات   مصادر ثانوية : -1

 والمجالت واالنظمة والقوانين .

 تي اعتمدت على توزيع استمارة في مكاتب المدققين في العراق. وال مصادر أولية : -2

ليكرت الخماسي لتحديد   : بعد االطالع على المصادر تم اعداد استمارة وفق مقياسداة الدراسةأ

ستمارة ، وتحويلها إلى بيانات يم احصائها ووصفها وصفاً فقرة من فقرات اإل  ل  ك  ل تجاوبينالم

درجة كبيرة ، درجة متوسطة   )درجة كبيرة جداً ،:قة على النحو التالي فدقيقاً ، لتكون درجة الموا

على التوالي ، و تم اختيار مقياس   5-1درجة قليلة جداً( ، واعطيت االوزان من ، درجة قليلة ، 

( ، و درجة متوسطة  2،49-1توسط الحسابي اذا اعطى درجة قليلة اذا كان المتوسط بين )ـالم

( ، ودرجة عالية اذا وقع المتوسط الحسابي بين 3،49-2،49قع بين )للمتوسط الحسابي الذي ي

(3،49-5.) 
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من خالل الرزمة  تين: تم اختبار الفرضياالساليب االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات

 . SPSSاالحصائية 

كرونباخ  الفا  تساق الداخلي ت اداة الدراسة من خالل معامل اإل : تم اختبار ثبا ثبات اداة الدراسة

 %( وكانت النسبة مالئمة. 97،1) وكانت النسبة

 ثانياا  تحليل البيانات: 

تم ايجاد االنحرافات المعيارية والمتوسط الحسابي للمتغيرات في الذكاء االصطناعي        

تدقيق ، المعوقات التي تحد  ودة الـدعم ج اتق ، استراتيجي ـ ودة التدقيـلتالي )جوكانت على النحو ا

والجداول التي  ، التدقيق(  دعم استراتيجية ودة التدقيق تحقيق جولالتدقيق  عمليات نـستفادة م اال 

 تلي تبين ذلك . 

نه توجد عالقة ذات دالالت  أولى على ولى: حيث كانت تنص الفرضية اال اختبار الفرضية اال

وتم اخذ االنحراف المعياري والمتوسط    وعملية التدقيق، احصائية بين الذكاء االصطناعي 

 يوضح ذلك. الحسابي من خالل اجابات التي حصل عليها من العينات ، والجدول ادناه 

قرات المتعلقة بالذكاء  ـراء عينة الدراسة عن الفواالنحرافات المعيارية ال ابية ،( المتوسطات الحس 1جدول رقم )

 االصطناعي

المتوسط   الفقرات 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

اجابات عينة  

الدراسة باستخدام  

الذكاء  

 االصطناعي

عمليات  في تطوير ل حاسوبية لالتكنولوجية والجهزة ألاستخدام ا

 التدقيق 

 درجة عالية جداً  0،342  844،4 

 درجة عالية جداً  0،353 4،844 التدقيق  اتمتطورة في عمليالتكنولوجية البرمجيات الاستخدام 

 درجة عالية جداً  0،375 4،833 التكنولوجي ير قين لمواكبة التطوـدريب المدقـت

 درجة عالية جداً  0،342 4،867 دعم التدقيق ةعمليفي  صطناعي استخدام الذكاء األ

 درجة عالية جداً  0،342 4،867 التدقيق  اتلتطوير عملي متطورة استخدام برامج 
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 درجة عالية جداً  0،365 4،87 التدقيق عملية المتوسط الكلي لتقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام 

 

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء عينة الدراسة عن 1لقد وضح الجدول رقم )      

و االصطناعي  بالذكاء  المتعلقة  الحسابيةالفقرات  المتوسطات  -4،866): بين  تراوحت 

اال 4،833 الفقرة  كانت  على(حيث  تنص  التي  حاسوبية  الو،تكنولوجية  ال جهزة  اال استخدام    ولى 

التدقيق لتطوير   )و  ،  عمليات  فيها  الحسابي  المتوسط  المعياري  ،(  4،866كان  واالنحراف 

على0،342) تنص  التي  الثالثة  والفقرة  التطور  (  لمواكبة  المدققين  كان    ةالتكنولوجي  ات تدريب 

وبلغ المتوسط الحسابي الكلي  ، ( 0،375( واالنحراف المعياري )4،833المتوسط الحسابي فيها )

)واالنح،  (  4،87) الكلي  المعياري  للذكاء  0،365راف  الكبير  االهمية  على  يدل  وهذا   ،)

 االصطناعي  في عمليات التدقيق. 

       ( اختبار  استخدام  المعياريةTوتم  العالمة  مع  للبعد  الحسابي  المتوسط  بين  للمقارنة   )  (3  )

 (. 2كما مبين في الجدول ) ، معيار قبول الفرضية

 ( للفقرات Tومعيار القبول ) ، واالنحرافات المعيارية، (: المتوسطات الحسابية 2جدول )

دقيق في  ـ  الت 

ودة خدمات  ـج

 التدقيق 

ات  ـدرج T:قيمة  نحراف المعياري األ  المتوسط الحسابي 

 الحرية 

الداللة  

 ائية ـاالحص

4،87 0،365 105،827 59 0،000 

      ( الجدول  من  فروق2يتبين  يوجد  احصائية    ات(  داللة  المتوسط    a)     ≤0،95ذات  بين   )

)  ،الحسابي التجارية  العالمة  ل  3وبين  القبو  معيار  بلغ    حيث   )T   (105،827  )،  وبداللة

( في  0،000احصائية  التدقيق  خدمات  جودة  في  التدقيق  تنص  التي  فرضية  قبول  يعني  هذا   )

 العراق.   مكاتب التدقيق في

اأ تقنيات  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  تنص  التي  الثانية:  الفرضية  لذكاء  ختبار 

التدقيق  ،  االصطناعي في خدمات  الجودة  األ   وتحقيق  استخراج  تم  ذلك  من  وللتحقق  نحراف  ، 

 ( ادناه. 3والمتوسط الحسابي حسب الجدول ) ، المعياري
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        ( الجدول  المعيارية  (  3وضح  الحسابية  و  االنحرافات  الم،  المتوسطات  رتبطة  للفقرات 

حيث جاءت في الفقرة التي  ، (  4،866-4،833وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )،  بالفرضية  

بر  تنص على تس  امجاستخدم  بالتدقيق   التدقيق  في  هم  امتخصصة  وكان ،  تحقيق جودة خدمات 

( فيها  الحسابي  االولى  4،866المتوسط  المرتبة  في  وكانت  على  ،  (  تنص  التي  الفقرة  وجاءت 

)  مساعدة فيها  الحسابي  المتوسط  وكان  العمل  أوراق  حفظ  في  الجودة  بتحقيق  (  4،833التدقيق 

،( الكلي  الحسابي  المتوسط  وكان  االخيرة  المرتبة  في  التدقيق  ا  (4،84وكانت  وتوفر ،  ستخدم 

المتوسط   الفقرات 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

اجابات عينة  

الدراسة بتحقيق  

 الجودة 

 درجة عالية 0،375 4،833 تحقيق جودة خدمات التدقيقبلمدقق الحسابات  والتخصص الدقيق يساعد التأهيل العلمي

 درجة عالية 0،375 4،833 تحقيق جودة خدمات التدقيقبلمدقق الحسابات  الخبرة والكفاءة في العمل ساعدت

 درجة عالية 0،342 4،866 تحقيق جودة خدمات التدقيقفي متخصصة بالتدقيق  تسهم البرمجيات الم استخدأ

جودة خدمات تحقيق في  هم اتصال في التدقيق تس المتطورة وشبكات األ البرامجتخدم س أ

 التدقيق 

 درجة عالية 0،342 4،866

 درجة عالية 0،375 4،833 وراق العمل اتحقيق الجودة في حفظ في يساعد التدقيق 

 درجة عالية 0،375 4،833 . تحقيق الجودة ل  جمع أدلة اإلثبات في التدقيق  عزز ي

 درجة عالية 0،342 4،866 . تامة  تتمتع باستقاللية  تقديم خدماتعلى هم التدقيق ايس 

 درجة عالية 0،342 4،866 موضوعية شفافية و تدقيق بتقديم خدمات في هم التدقيق ايس 

 درجة عالية 0،375 4،833 .  يةقديم خدمات تتمتع بالحيادعلى تهم التدقيق ايس 

 درجة عالية 0،375 4،833 مراحل عملية التدقيق وتكاملها مختلف بين  والترابط هم التدقيق على زيادة التنسيقايس 

 درجة عالية 0،342 4،866 جودة عالية اثبات بفراد على اختيار أدلة األتحسين قدرة كفاءة و يؤدي استخدم التدقيق إلى 

 درجة عالية 0،360 4،84 التدقيق  العملية التدقيق  في تحقيق جودة خدمات عملية لدور  الكلي الحسابي المتوسط 
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هم بدرجة  ايس  التكنولوجية مما  أحدث التقنيات تخدامواس،  النجاح المتعلقة بالتأهيل العلمي     ادوات

 الجودة في خدمات التدقيق. فاعلية في تحقيق  كبيرة

     ( اختبار  استخدام  المعياريةTوتم  العالمة  مع  للبعد  الحسابي  المتوسط  بين  للمقارنة   )  :(3  )

 (. 2كما مبين في الجدول )، معيار قبول الفرضية 

 

 ( للفقرات Tومعيار القبول )، نحرافات المعيارية واأل، (: المتوسطات الحسابية 4جدول )

يق في جودة  ـالتدق 

 ات التدقيق ـخدم

ات  ـدرج  Tقيمة  نحراف المعياري األ  توسط الحسابي ـالم

 الحرية 

 ائية ـالداللة االحص

4،84 0،360 104،322 59 0،000 

)  ضحيت     الجدول  فروق4من  يوجد  احصائية    ات(  داللة  المتوسط    a)     ≤0،95ذات  بين   )

( وبداللة احصائية  104،322)  Tمعيار القبو ل ( حيث بلغ  3العالمة التجارية ) وبين، الحسابي 

ويعني0،000) على  ،  الفرضية    هذه  قبول  ذلك  (  تنص  يوجدأالتي  الذكاء    نه  تقنيات  بين 

 ذات داللة إحصائية في مكاتب التدقيق في العراق.  ةعالق االصطناعي وجودة خدمات التدقيق

 والتوصيات  االستنتاجات

 أوالا االستنتاجات: 

 من أهم االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة:       

في   ـائيةالقة ذات داللة إحصـ عوعملية التدقيق  بين تقنيات الذكاء اإلصطناعيتوجد  -1

  اساليب  وتبين من إجابات عينة البحث الموافقة على استخدام،مكاتب التدقيق في العراق 

 الذكاء االصطناعي بدعم عملية التدقيق. 

في  توجد بين تقنيات الذكاء اإلصطناعي وعملية التدقيق عـالقة ذات داللة إحصـائية  -2

أساليب  وتبين من إجابات عينة البحث الموافقة على استخدام ، مكاتب التدقيق في العراق 

 التدقيق.  تحقيق جودةاهم بيسالذكاء االصطناعي 
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تصاالت لدى منظمات االعمال في العراق  استخدام تكنولوجيا المعلومات واإل أن التطور ب -3

من مدقق   يق في العراق واقعاً جديداً يحتمفرض على مكاتب التدق  واسع وكبيربشكل 

من تكنولوجيا المعلومات   الفائدةوالتوجه نحو  ، الحسابات مواكبة هذا التطور

 في عملية التدقيق. واالتصاالت 

رونية في عملية التدقيق تكلفة تطوير وشراء البرامج  لكتمن صعوبات استخدام برامج ا -4

 االلكترونية مما يتعب كاهل المدققين. 

تقنيات الذكاء االصطناعي مما  يتطلب من المدققين المعرفة العلمية و العملية في استخدام  -5

نجاز بعض مهام اهم في إكلفة خدمات التدقيق حيث أن البرامج العامة قد تستمن  يرفع

 دقيقية . العملية الت

ا الت  وصيات :ـ ثانيا

 توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات ومن أهمها:         

لرفع كفائه العملية  ضرورة تعزيز استخدام الذكاء االصطناعي في مكاتب التدقيق  -1

 التدقيقية وبالتالي رفع كفائه جودة التدقيق. 

 واالستدالالت وفقاً للمعايير التدقيق المحددة. البد على مكاتب التدقيق ان تمثل المعارف  -2

 يتوجب على مكاتب التدقيق تطوير المهارات بصورة متكاملة وفعالة.  -3

ضرورة تعزيز ادراك مدققين الحسابات ألهمية تكنولوجيا المعلومات في دعم العملية   -4

 التدقيقية . 

  الذكاء االصطناعيلتقنيات  هني لمكاتب التدقيق لالستفادة منضرورة تطوير األداء الم -5

 من خالل عقد الدورات التدريبية.  واعداد التقريرللتخطيط وجمع األدلة  في مجاالت

 المصادر والمراجع:  

 " أوالا: المصادر والمراجع العربية.

ت،  علوماملة الحسابات باستخدام تكنولوجيا ااقبمر إعادة هندسة مهنة،   أحمد، منهل مجيد -1

 .2011، وصلملا جامعة ،قتصادواأل  دارةإل ا  كلية ، حاسبةمال ، دكتوراهرسالة 

  لى جودة األداء المهني ، مجلة الجمعية السعودية للمحاسبةالرقابة ع، باعجة ، سالم سعيد  -2

 .  2005، 39، العدد 
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