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 البحث ملخص
أثير تنشحي ت الريؾاة الريش احر الراعلير هنيى لهشير السح ميبر ةالسرا لير   يهدف هذا البحث إلى تؾضيح  

ةذلييػ ع تهاسييي   هنيييى مييج ليييؽ السيييشها اتميييانراري لننحيي م سداامييير لغرةييير ليييؽ  يي ل إميييانرا  ةتحن يييج أهيييؼ 
الداام ت ةالبحؾث ةغ ره  لؽ السرا ع األ رى اللربحر ةاأل شبحر السالننر سانشحي ت الريؾاة الريش احر الراعلير 

 ةأثره  هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.
ةالسييييشها اتميييياشب طي لرييييح غر اتطيييي ا الشغيييير  لنبحييييث لييييؽ ي ييييث لذيييي نر البحييييث ةأهدا يييي  ةأهس ايييي  
ة رةض  ةالنح م سداامر ل دالحر لجسع البح ل ت لؽ الل شر لحج الداامر ةالسشها الؾصفي الاحن نيي لؾصي  

 ييرات الداامير   ةت ابيي ا  ييرةس الداامير ةتحن ييج الشايي را  ئي ت ه شيير الداامير ةاميياج ع ته  هنييى أعلي   ةلا 
 الاي تؼ الاؾصج إل ه .

تنشحييي ت الريييؾاة الريييش احر الراعلييير غ يييرت لفييي ظحؼ تخظيييح  ةتحن يييج لغيييؼ  ةقيييد تؾصييينا الداامييير إليييى أن
السلنؾلييي ت السح ميييبحر   ةيديييشا  يييؾ ة الانييي اةر الس لحييير   ةاهييي  ة الانيييديرات السح ميييبحر ةتن يييحؼ السرا لييير 

احن نحيييير ةبييييرةج لجيييي مت  ديييييدة م لسرا ليييير ع تمييييارش   ةالسرا ليييير الانن رحيييير ةالاحن ييييج السيييي لي لنبح ليييي ت ال
تننحص السه م الانن دير ال دةةير لنسح ميو ةالسرا يع اليدا ني ةالخي ا ي إليى ييد مب ير ةاميابداله    الزخسر

را  السل لجير السح ميبحر ةا يرا ات عسه م تحن نحر ةاماذ اةر ةتب  ل األ ةاا س ؽ اتلد ن ةالرةبؾت ت  يي إ ي
 الرق عر الدا نحر.

ةتسرنا أهؼ الاؾصح ت  ي ضرةاة أن تاكحف السح مبر ةالسرا لير ليع الاظيؾاات الايي تظيرأ هنيى س ئير 
أهسيي ل الذييرم ت لاحجيير تبشييي تنشحيي ت الرييؾاة الرييش احر الراعليير لرييج الحؾمييبر الدييح سحر   ةالاحييؾل الرقسييي 

الرةبؾتيي ت  ةأن تذ ييذ إ ااة الذييرمر قزيي ي  األلييؽ الديي برالي  ييي اتهابيي ا هشييد لاكشؾلؾ حيي  م مييج الكاييج ة 
 الاخظح  اتماراتحجي ةالارلا األشح  .

 –الرةبؾتي ت  –الاحؾل الرقسي ةم مج الكايج  –تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر  :سفتاحيةالكلسات ال
 .اتصظش احرالذم   اتصظش هي ةالذب  ت اللربحر  –الحؾمبر الدح سحر 
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The Impact of Fourth Industrial Revolution on the 

Profession of Accounting and auduiting- a field study 

Abstract 

This research aims to clarify the implications of Fourth Revolution Ali the 
profession of accounting and auditing. The researcher used each of inductive 
approach to do a theoretical study through an induction and the analysis of 
the most important studies , research and other Arab and foreign reference 
related to the impact of the Fourth Industrial Revolution Ali the profession of 
accounting and auditing and the deductive approach to formulating the 
theoretical framework including the research problem , goods , Importance 
and hypotheses to conduct a field study to describe the study sample 
categories and the descriptive analytical approach to describe the study sample 
categories and their responses to the dimensions and variables of the study. 
And to test the study hypotheses and analyze the results that have been 
reached. 

The results of the study Technologies Of Fourth Industrial Revolution 
change understands analysis and planning accounting information systems , 
improving the financial reports , internet of things , Artificial Intelligence , 
The Block Chain cloud computing , Robotics  and financial analysis for Big 
Data. 

Trace options for usual Accounting to internal and external audit and 
Rotes between the human Robotics in accounting works and Internal 
controlling impacts. Important recommendations it is necessary for profession 
of accounting and auditing are suitable for implications Fourth Revolution 
such as Cloud Computing , Digital Transformation , The Block Chains and 
Robotics the Administration firm must take problems sprang in Strategic 
plans and Internet of things. 

Keywords: Technologies Fourth Industrial Revolution – Digital Transform-
ation and The Block Chains – Robotics – Cloud Computing.  
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 مقدمة البحث -1
يذهد الل لؼ ال ؾم تظيؾاا  مب يرا   يي س ئير األهسي ل ةتكشؾلؾ حي  اتتري مت ةتؾ ي  لشغسي ت األهسي ل 

الرقسييي تميياخداله  لسيي  أثيير عذيي ج أة عييذ ر هنييى السح مييبر ةالسرا ليير مشاحجيير لنرييؾاة  لحييؾ الاحييؾل
 الرش احر الراعلر ةتذث راته  هنى لج متش  الحح تحر ةتخرر تش  اللنسحر.

لنسشايييدى امقارييي    اللييي لسي تنشحييي ت الريييؾاة الريييش احر  46ةقيييد ةصييي  السذييي امؾن  يييي اليييدةاة 
لانييدم الاكشؾلييؾ ي الييذ  مييح  ر الكر يير لييؽ تف صيي ج الححيي ة البذييرةر   الراعليير عذلهيي  عسر عيير تدييؾل لي ا

 ةمحزرب اللديد لؽ الذرم ت الن رسر اآلن  ي ي ل لؼ تداظع السن ةلر ةالرسؾ .

ةةنني البحث الزؾ  هنى تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر ة ااماه  عذ ج أهسق ةاماخداله  هنى 
 ي لج ل السح مبر ةالسرا لر. لظ ق ةامع ةتظؾةره  لإلماف  ة لشه   

 مذكلة البحث -2
ي يظ أل  لع عهؾا الرؾاة الريش احر الراعلير عهيرت تنشحي ت ةأمي ل و قي  اة هنيى إ يرا  ت   يرات 
 ذاةر  ي مج السج مت   ةلج ل لهشر السح مبر ةالسرا لر ضسؽ هذه السج مت الاي تيذثرت عذي ج 

ي اشيي  لرييظن  الرييؾاة الرييش احر الراعليير ةتنشح تهيي   لب شيير سهييذه الانشحيي ت ةلييع ذلييػ ميييزال ال سييؾس
ممييحس  لييؽ الش يحيير الشغرةيير   ة  صيير  حسيي  يالنييق عيي لرب  س شهيي  ةبيي ؽ لجيي لي السح مييبر ةالسرا ليير   
ةهيذا ال سييؾس يحي ةل الب يييث إجاياي  ياييى يياؼ اتميياف  ة ليؽ هييذه الانشحي ت الحديريير لنريؾاة الرييش احر 

 ي. لسرنر  ي الاحؾل الرقس الراعلر

 ةلؽ   ل ل  تندم  سذ نر البحث تانخص  ي الدؤال اآلتي :
  ل  أثر تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر ؟ 

 ةةشبرق لؽ هذا الدؤال األمئنر الفراحر اآلتحر :
 ل  السنرؾ  سانشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر ةل هي أهس اه  ؟ 
  الرش احر الراعلر السؤثرة  ي لهشر السح مبر ةالسرا لر ؟ل  هي تنشح ت الرؾاة 
  ل  أثر تنشح ت الاحؾل الرقسيي ةالحؾميبر الديح سحر ةالرةبؾتي ت ةم ميج الكايج هنيى لهشير السح ميبر

 ةالسرا لر ؟
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 هدف البحث  -3
ياسرييج الهييدف الررحدييي لهييذا البحييث  ييي الالييرف هنييى أثيير تنشحيي ت الرييؾاة الرييش احر الراعليير هنييى 

 لهشر السح مبر ةالسرا لر.

 ويسكن تحقيق هذا الهدف من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية :
الاليييرف هنيييى ل ظحييير الريييؾاة الريييش احر الراعلييير ةالانشحييي ت الايييي أ رجتهييي  ةلجييي مت إمييياخدام هيييذه  .1

 الانشح ت.
أثرهيي  هنييى الاليرف هنييى تنشحيي ت الاحيؾل الرقسييي ةالحؾمييبر الديح سحر ةالرةبؾتيي ت ةم مييج الكايج ة  .2

 لهشر السح مبر ةالسرا لر.
إ ييرا   ااميير ل دالحيير هنيييى علييض السييرا ل ؽ الخيي ا   ؽ عس  تيييو السح مييبر ةالسرا ليير السريييرةر  .3

ةالبيي ير ؽ ةالسهاسيي ؽ ع لسح مييبر ةالسرا ليير ةاأل يي  يس ؾن السهش ييؾن ع لج لليي ت لنؾقييؾف هنييى أهييؼ 
 مبر ةالسرا لر.تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر ةأثره  هنى لهشر السح 

تنييديؼ تؾصييح ت ةلنارييي ت تديي هؼ  ييي الارم ييز هنييى تنشحيي ت الرييؾاة الرييش احر الراعليير ةأثرهيي  هنييى  .4
 لهشر السح مبر ةالسرا لر.

 أهسية البحث -4
 تاسرج أهسحر البحث  ي أهس ا  لؽ الش يحر اللنسحر ةاللسنحر هنى الشحؾ الا لي :

 السح مبر ةالسرا لر. تد هؼ هذه الداامر  ي تلزةز الاشغ ر  ي  كر .1
 تكسؽ أهسحر البحث  ي أهسحر تظؾةر الج لو الشغر  ةالاظبحني لنسح مبر ةالسرا لر. .2
لييداة السرا ييع األ شبحيير ةاللربحيير الاييي تش ةلييا هييذا السؾضييؾي ع لبحييث ةب لايي لي يديي هؼ البحييث  ييي  .3

السح ميييبر  إ يييرا   اامييير ل دالحييير يازييي  لشهييي  أثييير تنشحييي ت الريييؾاة الريييش احر الراعلييير هنيييى لهشييير
 ةالسرا لر.

الح  ر لنسؾا بر لسداجدات الاكشؾلؾ ح  لزة  ة مف  ة ة  هنحير  ةا السح ميبر ةالسرا لير  يي تظب يق  .4
 هذه الانشح ت الحديرر.

 مشهجية البحث  -5
اهاسييد هييذا البحييث هنييى السييشها اتميياشب طي لرييح غر اتطيي ا الشغيير  لنبحييث لييؽ ي ييث لذيي نر 

ةالنحيي م سدااميير ل دالحيير لجسييع البح ليي ت لييؽ الل شيير لحييج الدااميير    البحييث ةأهدا يي  ةأهس ايي  ة رةضيي 
ةالسيييشها الؾصيييفي الاحن نيييي لؾصييي   ئييي ت ه شييير الداامييير ةامييياج ع ته  هنيييى أعلييي   ةلا  يييرات الداامييير 



 دراسة ميدانية -أثر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على مهنة المحاسبة والمراجعة                    حممود عبد املقصود انفعد/

044 

 

ةت اب ا  رةس الداامر ةتحن يج الشاي را   ةميذلػ السيشها اتميانراري لننحي م سداامير لغرةير ليؽ  ي ل 
ؼ الداام ت ةالبحؾث ةغ ره  لؽ السرا ع األ رى اللربحر ةاأل شبحر السالننر سانشحي ت إمانرا  ةتحن ج أه

 الرؾاة الرش احر الراعلر ةأثره  هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.

 حدود البحث  -6
 تاسرج يدة  البحث  حس  يني:

هنيى سنيدان  أ رةا هذه الداامر هنيى الب ئير السريرةر   ةب لاي لي يجيو الحيذا هشيد تلسيحؼ لا رجهي  .1
أ يييرى عخييي ف الب ئييير السريييرةر   ةذليييػ ألن إ يييا ف لدييياؾى  هيييؼ هيييذه الانشحييي ت الحديرييير لنريييؾاة 

 الرش احر الراعلر م ؤثر سدا  ت لاف ةتر هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر  ي هذه الدةل.
ج ي ةلييا الدااميير الؾقييؾف هنييى أثيير تنشحيي ت الرييؾاة الرييش احر الراعليير لرييج الاحييؾل الرقسييي ةم ميي .2

الكايييج ةالرةبؾتييي ت ةالحؾميييبر الديييح سحر ةاليييذم   اتصيييظش هي ةالذيييب  ت اللريييبحر اتصيييظش احر 
ةالارليييا األشيييح   ةغ رهييي  هنيييى لهشييير السح ميييبر ةالسرا لييير ليييدى البييي ير ؽ ةالسهاسييي ؽ ع لسح ميييبر 
ةالسرا لر ةبلض األ   يس  ؽ عذقدي م السح ميبر ةالسرا لير ع لج للي ت السريرةر ةالاحيدي ت ةميبج 

  نو هن ه .الا
يناريييير البحييييث هنييييى تديييينح  الزييييؾ  هنييييى تنشحيييير الحؾمييييبر الدييييح سحر ةاألشييييح   الذمحيييير ةالييييذم    .3

اتصييظش هي ةالذييب  ت اللرييبحر اتصييظش احر ةمنديينر الكاييج ةالرةبؾتيي ت مثيييدى تنشحيي ت الرييؾاة 
 الرش احر الراعلر ةأثره  هنى لج لي السح مبر ةالسرا لر ةغ ر ذلػ يخرج هؽ لظ ق البحث.

 خطة البحث -7
 سش   هنى لذ نر البحث ةأهس ا  ةأهدا   ةيدو  رةض  ةلشهج ا  يس ؽ تشغحؼ البحث تبل   لنخظر الا لحر:

 ل ظحر الرؾاة الرش احر الراعلر ةأهس اه  ةل  هي تنشح ته  ؟ السبحث األول :
 أثر تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر  ي لرر. السبحث الثاني :
 الداامر الد عنر ةصح غر الفرةس. السبحث الثالث :
الدااميير الس دالحييير هييؽ أثيير تنشحيي ت الرييؾاة الريييش احر الراعليير هنييى لهشيير السح ميييبر  السبحثثث الرابثث  :

را لييييير ةبليييييض السح ميييييب ؽ ةالسرا لييييير ليييييدى البييييي ير ؽ ةالسهاسييييي ؽ ع لسح ميييييبر ةالس
ةالسييرا ل ؽ عس  تييو السح مييبر ةالسرا ليير السرييرةر ةبلييض األ يي  يس  ؽ ع لج لليي ت 

 السررةر.
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 السبحث األول –1
 ماهية الثهرة الرشاعية الرابعة وأهسيتها وما هي تقشياتها ؟

 مقدمة   1-1
ةم ليا إلظ قير هيذه الريؾاة سدأت الريؾاة الريش احر الراعلير ليع سدايير األلمحير ةلدياسرة يايى اآلن   

لييؽ  ةليير  لرتهيي  الحييرب الل لسحيير األةلييى ثييؼ هرييفا سهيي  أتييؾن الحييرب الل لسحيير الر لحيير   إلهيي   ةليير 
ألس لح  الاي أضحا ال ؾم قبنير ألييدث الانشحي ت الش شيئر ةاتساكي اات السذهنير الايي تننيو الظ ةلير اأمي   

  هنى هنو هنى الانشح ت النديسر.

 ة الرشاعية الرابعة وأهسيتهاماهية الثهر  1-2
يلابيير لرييظن  الرييؾاة الرييش احر الراعليير شيي ل   ةةديياخدم لؾصيي  لجسؾهيير لييؽ الاظييؾاات الانشحيير 
السارنر الاي تؾ ر أم مي   لزةي  ة اقسشير س ئير األهسي ل ةهيي ثيؾاة ينؾ هي  هيد  ليؽ السحرمي ت الررحديحر 

ة لد ؾهيير عسجسؾهيير ةاميلر لييؽ اتتج هيي ت م يس يؽ إ ازالهيي   ييي تنشحير ةايييدة    هييذه الريؾا   هيي ثييؾاة
 (.1الانشحر الن رسر هنى علزه  البلض لخنق تحؾل إقار    ةا اس هي ةمح مي)

ةة ييظ الب ييث أن السدي  ر الزلشحير سي ؽ تيؾااة  ييدةث ات اذي   ت ةات اراهي ت ضي قا  جؾتهيي  
قرةلي   طيؾام  س شسي  ل ييحش هسي  م ليا هنحي  عي أللس    نيد إميا رق اتلاني ل ليؽ الزااهير إليى الريش هر 

 .(2)اآلن  ي ضؾ  إ اذ   ت ةا اراه ت م يفرنه  جلشح   إم عزلر أهؾام

 أهسية الثهرة الرشاعية الرابعة 1-3
 (3)( 8  ص 2018)دمحم هبد الن  ا الفني   

 تسرج األهسحر الاي تندله  الرؾاة الرش احر الراعلر  ي:
  الرش احر الير ث الدي عنر ع لذي ج اليذ  تسحيى  حي  الخظيؾ   لا الاننب ت الاي عهرت  ي الرؾاات

 الف صنر س ؽ السج مت الف زة رحر ةالرقسحر ةالب ؾلؾ حر.
  اتاتف ي  ي أيج م البح ل ت ةالظ قر الح مؾبحر ةاتتر ل   ةعهؾا الذب  ت الجديدة ةاملر الشظ ق

 ةلشخفزر الظ قر.
    األهس ل.عهؾا الاحنح ت الساندلر ةقداات ذم 
 .أش  ل  ديدة لؽ الاف هج س ؽ اتلد ن ةاآللر لرج ةا ه ت النسس ةألغسر الؾاقع السلزج 
  الاحديي ش ت  ييي لنييج الالنحسيي ت الرقسحيير إلييى الليي لؼ السيي      م لرةبؾتيي ت الساندليير ةالظب هيير ث ثحيير

 األعل  .
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 سى ع لرييش ه ت الرقسحيير إ ييرا  تحييؾمت تييرب  الليي لؼ السيي    ع لليي لؼ ات اراضييي الرقسييي لرييج ليي  يديي
 لنسؾا  ةالخ ل ت السداخدلر  ي الرش هر ةالسرشع الرقسي الذمي ةالسخ جن الذمحر ةغ ره .

 .إلا ج للنؾل ت ةتؾل د لل اف  ديدة ةبذ ج لداسر 
 .قداة هنى السل لجر غ ر السدبؾقر   ةملر تخزةؽ ه رنر   ةةصؾل غ ر لحدة  إلى السلر ر 
 ل الارا ؼ السداسر لنبح ل ت ةتحن نه  . جة  ة لداؾى ذم   اآلمت لؽ   

ةةازيي  لييؽ اللييرس الديي سق أن الرييؾاة الرييش احر الراعليير تذ ييذ األتسايير إلييى لديياؾة ت  ديييدة   م 
تاز    ه  الخظؾ  الف صنر س ؽ السج مت السنسؾمر )الس  ير( ةغ ير السنسؾمير )الرقسحير(   ةأن هيذه 

 الرؾاة الرش احر الر لرر.الرؾاة تلاسد عذ ج أم مي هنى ل  أ رجت  

 تقشيات الثهرة الرشاعية الرابعة 1-4
تؾ ييد لجسؾهيير لييؽ الانشحيي ت الاييي أ رجتهيي  الرييؾاة الرييش احر الراعليير   ةةس ييؽ تنخييحص أهسهيي   ييي 

 ( 4)(Talal Abu Ghazaleh,2018,p11الجدةل الا لي )

 : تقشيات الثهرة الرشاعية الرابعة1جدول 
(stiti Aisyahomer,2018,p11) 

 إسن التمنية ر.م

 Internt Of Things( IOT)                                                        إوحشوث األشيبء  4

 Robotics                                                                               الشوبىجبت    4

 Artificial Intelligence                                                       اإلصطىبعيالزكبء  7

 3D Printing                                                                      الطببعة ثالثية األبعبد 0

 Automated Knowledge Systems                                          وظم المعشفة اآللية 5

 Social Networks                                                                الشبكبت االجحمبعية 6

                                                                Cloud Computingالحىسبة السحببية 7

 Cellular Technologies                                                           الحقىيبت الخلىية 8

 The Block Chain                                                                       سلسلة الكحل 9

 Augmented Reality                                                                    الىاقع المعضص 44

 Smart Things                                                                           األشيبء الزكية 44

 Big Data                                                                             البيبوبت الضخمة 44

                                                                  Nano Technologyالىبوىيةالحقىيبت  47

 Digital Citizenship                                                                 المىاطىة الشقمية 40
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 : ( 4( الاجييي اة الذمحيييير  )3( اللسييي ت السذيييفرة  )2( الالنييييحؼ اليييذمي  )1) األشثثثيال الذ يثثثة تذثثثس
( 8( البشيييى الاحاحييير الذمحييير  )7( الح ؾلييير الذمحييير  )6( السيييدن الذمحييير  )5السرمبييي ت ذاتحييير النحييي  ة  )

 ( اللد رةر الذمحر.10( الحح ة الذمحر  )9السب لي الذمحر  )

تؾضيي  السجيي مت الاييي يس ييؽ أن تديياخدم   هيي  تنشحيي ت ةةييرى الب يييث أن األشييح   الذمحيير السييذمؾاة 
الريؾاة الرييش احر الراعليير لييؽ لجيي ل الارييشحع إلييى الهشدميير ةالزااهيير ةالخ ليي ت ةاأللييؽ ةالبشيي   ةالاجيي اة 
ةالسؾاصيييييي ت ةالادييييييؾةق ةات ااة ةالالنييييييحؼ   ةب لايييييي لي لهييييييذه الانشحيييييي ت تييييييدااح ت ه رنيييييير هنييييييى الشسييييييؾ 

 األلؽ ةالدح مر ةالاس مػ ام اس هي.امقار    ةالنداة الاش  دحر ة 

 السبحث الثاني –2
 أثر تقشيات الثهرة الرشاعية الرابعة على مهشة السحاسبة والسراجعة في مرر

 مقدمة 2-1
ؤثرة  ييييي لخانيييي  الريييييش ه ت يييييرى الخبييييرا  ألييييي  مييييح ؾن لنرييييؾاة الريييييش احر الراعليييير تييييدااح ت لييييي

% ليؽ الس عيس الايي يرتيديه  الشي ل لارينر 10مح ؾن  2025   سؽ ذلػ أل  عحنؾل ه م ةالخدل ت
عذييب ر اتلارلييا   ةميياكؾن الرةبؾتيي ت هزييؾا   يي ه    ييي لجيي لس إ ااات السؤمديي ت   ةميي اؼ جااهيير 

  2018أ دي   السرضيى. )صيف   جلي ن  الننؾب السرشلر عثماخدام تنشحر الظب هر ث ثحر األعل    ي 
 (6)(50ص

 تقشيات الثهرة الرشاعية الرابعة السؤثرة في السحاسبة والسراجعة 2-2
تلسج تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر  ي الؾقا الح ضر هنى أتسار ألذظر السح ميبر الرةت شحير   

 Osborme & Freyةهذا ل   لج البلض ياشبذ عثلنراس لهشير السح ميبر   ي يث ة ني   لبحيث أ يراه 
م   ييذتي السح ميبؾن ةالسرا ليؾن  يي السرتبير الر لحير  2014مشر   The Economistةلذرت  لجنر 

لؽ ي ث لخ طر اتلاه     ةياى لؾ لؼ ي ؽ هذا لخحف   عسي   حي  الكف يير  –علد الادؾةق هبر اله ت  
 (7)(Carl Benedikt,2013,pp44-45ألذاك لكش  تظؾا لع جة  ة األتسار. )

 The Top 5 Jobs Robots Will Take Firstة ي لن ل علشؾان 

يذييييييييييييييييي ر الب ييييييييييييييييييث إليييييييييييييييييى أن ةعحفييييييييييييييييير السح ميييييييييييييييييبر مييييييييييييييييياكؾن  لحييييييييييييييييير عذييييييييييييييييي ج م ليييييييييييييييييج                                          
(Charles Hoffman,2018,pp152-153)(8)  س شس  م ن البلض أقج تذي مل    ذشي ا إليى ت  يج  

ةعيي ر  السح مييبر الانن دييير ةجةيي  ة الظنييو هنييى السح مييب ؽ السهسيير أل ا  ةعيي ر  السح مييبر الحديريير 
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الساذثرة سانشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر   ةلكؽ هذه الانشح ت م يس ؽ أن تحيج لحيج اليذم   اللي طفي 
 .(9)(Aziza Akhter,2018,pp152-153 ي السدانبج النرةو ) ةقداات الافكر الشند  لإللد ن

  ةب يييض الشغييير هيييؽ ميييؾن عليييض البييي ير ؽ يس نيييؾن إليييى السب ل ييير  يييي يجيييؼ الا   ييير ةالديييرهر الايييي
مححدث سه  هذا الا   ر   ةلكؽ هذا م يلشي هدم ة ؾ  ت   ر    سؽ السحاسج  ل   أن يفنيد عليض 

ااتهؼ عذييي ج لش ميييو    يي لا   رات الش تجييير هييؽ جةييي  ة تبشيييي السح مييب ؽ ةعييي رفهؼ إذا لييؼ يريييننؾا لهيي 
تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلير م تاظنيو لجير  ا ة  أ لي ل ليؽ السح ميب ؽ   سيج تاظنيو أن ي يؾن 
السح مب ؽ مب ق ؽ  ي إ را  الاحد ش ت الاكشؾلؾ حر   م محس  أن إلان ل لهشر السح مبر إليى   نهي  

 (10)(Charles Hoffman,op,c.t-153) الجديد مؾف يزةده  قؾة 
  ةةذ ر البلض إلى أن ترم ز لح ميبي السديانبج ميح ؾن هنيى إمياراتحجح ت الريؾاة الكبيرى لنذيرمر

ةالاخظييح  ات اا  ةالبحييث ةالاظييؾةر ةالاحنييح ت الساندليير أ ريير لييؽ إ  يي ل البح ليي ت ةيفييظ الييد  تر 
 Siti Aisyah and Farhana).لحييرةالسذيي امر  ييي إ ييرا  السل لجيي ت السح مييبحر الانن دييير اآل

Hasbopah,op,cit,p11)(11) 

 ةهذا ياظنو ع  شػ لؽ السح مب ؽ تزةةد ألفدهؼ ع لؾهي ةالسلر ر يؾل قزحر تظؾةر السه اات
 ةالال ةن لع غ رهؼ لؽ السهش  ؽ  ي السج مت األ رى.

 عسرةلير ةاشي قر  دياكؾن  ةاذا م ن السح مبؾن ق  اةن هنى اتماج عر لسرج هذه الانشح ت ةالاظيؾاات
هيييذه الانشحييي ت لدييياخدلر ليييع السح ميييب ؽ ةليييحس سيييدم  ليييشهؼ ةمييياخنق لهيييؼ  رصييي   م له رحييير   ةهيييذه 

 الفييرص تيييدةا يييؾل محمحييير تظيييؾةر  ةا السح مييو ميييؾا   يييي السس اميير أة  يييي لجييي ل األهسيي ل.
(Chariotte Newman,2019,p7)(12) 

سالي   هيؽ السهي م الرةت شحير ةالساكيراة الانن ديير   ةةرى الب يث أن أل م السح ميب ؽ ال يؾم  رصير لإل
ةأن يخر يييؾا ليييؽ الشظييي ق الزييي ق اليييذ  يشظيييؾ  هنيييى إ يييرا  هسنحييي ت عظ ئييير ةةدةةييير   ي يييث مييياسش  
تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر لنسح مب ؽ الفرصير لإللاني ل إليى  ةا إماذي ا  ةتحن نيي أ رير   ةهيذا 

للسنحي ت السل لجير السح ميبحر الايي م ليا ذات ييؾم ل رفير ييدةة   م ؤ   إلى تحن ق السزةد لؽ األتساير 
 أة تاظنو  هدا  عذرة   مب را .

  11ةتجييدا اتشيي اة أيزيي   إليييى أن علييض اتيريي رح ت تاؾقييع أن تشسيييؾ لهسيير السح مييبر عسليييدل %
ةعحفير  دييدة  يي لجي ل السح ميبر  142000  ل اللذر أهؾام الن  لر أ  سزة  ة قداه  أ رر لؽ 

 (13)(Shawine Kruskoffetal,2019,p7)ةالسرا لر.
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ةهسؾل   يس يؽ تنخيحص تيذث ر تنشحي ت الريؾاة الريش احر الراعلير هنيى السح ميبر هنيى يديو لي  ةا  
 :(14)(.Charlotte Newman,op,cit ي لجسؾهر لؽ السن مت  ي الشن   الا لحر )

  البح لييي ت ةلحاؾاهييي  ةتحنح تهييي  ةالنحسييير إجالييير الارم يييز هنيييى إ  ييي ل البح لييي ت  ةتؾ حييي  الارم يييز ييييؾل
 الحنحنحر له   أ  إض  ر قحؼ لشا را الشغ م السح مبي )السخر  ت(

 .تؾ  ر السلنؾل ت  ي الؾقا الح لي 
 .جة  ة الرب  س ؽ البح ل ت الس لحر ةالبح ل ت غ ر الس لحر 
   ج ال ؾم.تؾ  ر لزةا لؽ الاظبحن ت السح مبحر الاي تؾ ر ينؾل لس زة لنلديد لؽ لذ 
  تييييؾ  ر إل  لحيييير تلايييي ج  سحييييع السلنؾليييي ت السح مييييبحر الاييييي تحا  هيييي  ات ااة عثميييياخدام سييييرالا هبيييير

 اتلارلا سنسدر جا ةايدة أة سبزلر أةالر عدحظر.
   تلظ ج الل قر الانن دير س ؽ الذرمر ةاللس ج لؽ   ل تس  ؽ اللس   السح مب ؽ ةغ ر السح مب ؽ

لنلريؾا  Googleلرج إماخدام  لس لحر ةالسح مبحر هؽ طرةق اتلارلا  لؽ اتمال م هؽ األلؾا ا
 هنى إ  ع ت ألمئناهؼ الاي م لؾا محظريؾله  يؾل   هنى السح مو.

  ةب لشدبر إلى هسنحير لرا لير الحدي ع ت  يي عيج الريؾاة الريش احر الراعلير  هيي مادياف د ليؽ لليدات
اآلليييي السدلجييير ةةييييدات البيييرالا لجسييييع  سيييع البح لييي ت لريييج أ هيييزة اتماذيييل ا ةأ هييييزة الح ميييو 

البح ل ت هؽ الذرمر عذ سنه  ةاألطيراف الخ ا حير ذات الل قير لريج السيؾا يؽ ةاللسي     ةذليػ هيؽ 
طرةق شب ر تندم البح ل ت  ي ةقا قرةو  يدا  ليؽ الؾقيا الفلنيي   ةميالاسد السرا لير هنيى تنشحي ت 

قييو السشيياا ةتحييد  األ ظيي   الش تجيير هييؽ اآلمت تحن ييج البح ليي ت  ييي سشيي   لسيي ذج السرا ليير الاييي ترا
ةالسليييدات ةتيييؾ ر الاكييي لحف ةتديييه ج هسنحييير إتخييي ذ النيييرااات ةمييي اؼ إمييياخدام لييي  يليييرف ع لسرا لييير 
ع تمارش   لجذب اتلاب ه إلى السذ  ت الررحدحر  ي هسنحر السرا لر اآللحر   مس  مالاسد السرا لير 

قسييي لرريي يل ييس  سحيع اللسنحيي ت عذي ج لاييراع  يديي هد  يي السدييانبج النرةيو هنييى تسر يج هيي لسي ا 
هنى الاحن ج لحس لنجؾالو الس لحر  ن  سيج لنجؾاليو الس لحير ةغ ير الس لحير   مسي  أن السيشها الساؾقيع 
للسنحير السرا ليير مييحل د الاييؾاجن إل هيي  ةةجلنهيي  قيي  اة هنييى يس ييير لفدييه    ةمييح ؾن هييذا الييشها قيي ع   

ي السرا ليييييييييييير )الخ ا حيييييييييييير ةالدا نحيييييييييييير ةالساخرريييييييييييير(. لناظب ييييييييييييق هنييييييييييييى اللديييييييييييييد لييييييييييييؽ ألييييييييييييؾا 
(JunDai,2017,pp13-134)(15) 

   إن تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر ماؾ ر السلنؾل ت عذ ج تنن ري لدا ر أن اتعي   هشهي  ةتب  لهي
ةلرا لاه  م اؼ  ةن أ  تد ج ييدة    ةتذي ر ابي اة السرا لير  ةن تيد ج ييدة  " إليى أن  ظيؾات 

ال دةةيير م تنييدم أ  قحسيير لزيي  ر " ةألهيي  لجيير  إياكيي ك غ يير ضييرةا  يشب ييي إجالايي  لييؽ السرا ليير 
 (.Charles Hoffman,op,cit,pp3-4لغ م السرا لر )
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 أثر تقشيات الثهرة الرشاعية الرابعة على مهشة السحاسبة والسراجعة في مرر 2-3
 السح مبر ةالسرا لر  ي لرر مس  يني:يلرس الب يث لانشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر ةأثره  هنى لهشر 

 Roboticsالروبهتات  2-3-1
الرةبؾت هؾ  لر ق سنر لنبرلجر ةق  اة هنى النح م أةتؾل تح ح   عدندنر لؽ األهس ل السلندة  ةةس ؽ 

  ةضيسؽ قد تكؾن ق  اة هنى الاريرف اليذاتيالاح ؼ   ه  عذ هزة لزسشر  ا نه  أة أ هزة   ا حر  ة 
يلييد الذيي ج الخيي ا ي لنرةبييؾت لهسيي    سييج  ييي هريير الرييؾاة الرييش احر الراعليير أصييب  هييذا السفهييؾم لييؼ 

 (17)(36  ص 2018لديش  اةبؾت ت ت  ر ش نه  يدو الح  ر. )دمحم م لي الحجى   

ة ييي لجيي ل السح مييبر تذيي ر علييض الدااميي ت أليي   ييي ييي ل أليي  تييؼ إ ااج الرةبؾتيي ت  ييي الذييرم ت 
ر   لييؽ السهيي م ال دةةيير الساكييراة الؾاقحيير   ةالاحنييق الاننيي ري لييؽ  ايياس ؽ لييؽ النحيي م سؾعيي ر  السح مييب

البح ل ت الس لحر   ةب لا لي تحؾةج ةع ر  السح مبر الانن دير إلى ةعي ر  إماذي اةر   ةليؽ تلسيج هيذه 
 Abishe (KN and Msالانشحييير هنيييى إجالييير السح ميييبؾن ةلكشهييي  تخفييي  ليييؽ ةعييي ر  السح ميييو. 

Divyashree, 2019, p6) (18) 

  تذي ر  اامي ت أ يرى أن ليؽ شيذن تنشحير الرةبؾتي ت أن تزةيد ليؽ  يؾ ة اللسيج السح ميبي  قير ةتيؾ ر
ةقا السح مو لؽ  هر   ةجة  ة السدئؾلح ت الاي تنع هنى ه تق لهشر السح مبر لؽ  هر أ يرى. 

(Dahlia Fernandez and Aini Aman,2018,p148)(19) 
 ساجسحييييع البرةييييد  –هشييييد إ   لهيييي  ملشريييير  ييييي الشغيييي م السح مييييبي  – سيييي  يس ييييؽ أن تنييييؾم الرةبؾتيييي ت

اتلكارةلييي ةلييؽ  ييداةل البح ليي ت ةات  يي ل  ييي   ايير األمييا ذ الليي م   ةتؾ حيي  الفييؾات ر هبيير لنفيي ت 
PDF  ة هيييؼ هسنحييي ت إ  ييي ل األةالييير  يييي السشغؾلييي ت السح ميييبحر   ةلا علييير يدييي ع ت السيييديشؾن  
السخيييزةن الدييينلي لاديييل ره   سيييع البح لييي ت ال جلييير تقفييي ل الحدييي ع ت    سيييع البح لييي ت ليييؽ ة ييير  

ات ااات ةاألقد م السخانفر  ي الذرمر لنسد هدة  ي ةضع الخظي  الاذي  نحر ةالس لحير ةالسن الير سي ؽ 
 هييذه البح ليي ت ةلل لجاهيي   ةاميياخراج البح ليي ت السهسيير لييؽ مذيي  الحديي ب تهييدا  لييذمرات الادييؾةر 

 Cathy Tornbohm and)ةتؾجةع الان اةر الس لحر الدا نحر هنى الؾيدات السخانفر  ا ج الذرمر.
John,2017,pp2-3) (20) 

  ألييي  ع لشديييبر لسرا لييير الحدييي ع ت  انشحييير الرةبؾتييي ت تيييؾ ر السزةيييد ليييؽ السؾثؾقحييير  ةتجليييج لدييي اات
ليي ن  ةاذا تيييؾ ر تيييداةو السرا ليير أ رييير لر لحيير ةتحديييؽ لييؽ  يييؾ ة  دليير السرا لييير ةتر ييع  ا ييير األ

لر لي يس ؽ لنرةبؾتي ت أ ا  لهي م السرا لير سيدةن أ ظي    لسي  ييؤ   إليى لخر ي ت ه لحير الجيؾ ة  
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ةذلػ لكؾن اللسج اآللي لنرةبؾت ي ؾن  ي لظي ق البرلي لا الشريي السحيد  لديبن    مسي  أن لرا لير 
 ,Tavish Tejasetal, 2018, 2018)الرةبيؾت لنحدي ع ت أعدي  لغرةي   ليؽ لرا لير اتلدي ن. 

p9)(21) 
  ةةرى الب يث أل  يجيو هنيى السيرا ل ؽ )اليدا ن  ؽ ةالخي ا   ؽ( هشيد إمياخدام تنشحير الرةبؾتي ت  يي

لغييؼ السلنؾليي ت السح مييبحر أن ياس شييؾا لييؽ يؾمسيير الذييرم ت  الاس  ييز سيي ؽ علييض اللسنحيي ت الن سنيير 
سنحيير   ا يير تلن ييد اللسنحيير    ا يير لألتسايير عيي لشغر إلييى هييدة هؾالييج لرييج : الخظيير الكيي لؽ ةاا  الل

الاب يؽ  ي لا را النراا السارتو هنى اللسنحر  ةهشد  اامر مج هذه اللؾالج لؽ قبج السرا ع ةتحديد 
اللسنحيييي ت الن سنيييير لألتسايييير ميييياحنق الذييييرمر  ؾارييييد لالننيييير ع لاكنفيييير ةالكفيييي  ة  ةةجييييو هنييييى لرا ييييع 

            حاييي ج إلحييي   ارسييي   ةم يس يييؽ أن تفكييير م لبذيييرالحدييي ع ت أن يراهيييي أن الرةبؾتييي ت قيييد م تفليييج لييي  ل
)ياى اآلن !(  ةقد ير ع ذلػ أيز   إلى مؾ  ترل ز الرةبؾت  ةةجو أن يداك السرا يع ألي  قيد يياؼ 
تحديث قؾاهد الرةبؾت عدبو ت   ر لسؾذج هسج الذرمر أة س ئير الاذي  ج ةب لاي لي قيد تحيدث لنيص 

  (22)(ICAEW,op,cit,pاأل ظ  . )

 Block Chainسلدلة الكت   2-3-2
ليييؾجي )قييي رؼ هنيييى  كيييرة  Digital Ledgerتلابييير تنشحييير مندييينر الكايييج أ بييير   اييير أميييا ذ اقسيييي 

ال لرمزةر( ةلفاؾح   يدس  سشنج أصج السنكحر )ةلحس الشد ( لؽ طرف إلى   ر  يي الؾقيا الفلنيي 
(Real Time لع تحن ق  ا ر   )ه لحر ليؽ األلي ن ةالاذيف ر (  ةن الح  ر إلى ةمح  )طرف ث لث

للسنحيير الاحؾةييج   ةذلييػ لسؾا هيير لحيي ةمت ال ييش ةالا هييو   ةةذييارك  ييي هييذا الييد ار  سحييع األ ييرا  
يييؾل الليي لؼ   ةةسانييػ مييج  يير  لدييخر لحدثيير عذيي ج لديياسر لييؽ هييذا الييد ار   ةب لايي لي  ييثن لحيي ةمت 

مس  أل  م يس ؽ أن تا  ر السل ل ت  الا هو ع لسلنؾل ت ةا اراق الدندنر يلابر ألرا  صلو  دا   
أ رر قبؾم .  Block Chainالسدجنر هنح  عذثر ا لي   ةهذه الس زة هي ل  تجلج تنشحر مندنر الكاج 

(Donald Ekieso and Jerry,2019,p12)(23) 

 وبالشدبة لسجال السحاسبة :

( هنيييى BCالكايييج ) ةقيييد تش ةليييا اللدييييد ليييؽ الداامييي ت  يييي لجييي ل السح ميييبر تيييذث ر تنشحييير مندييينر
السح مييبر  ةةؾضيي  الب ييييث أليي  لييؽ  ييي ل لرا ليير أاا  األعحييي ث  ييي هييذا الريييد  يازيي  أن تنشحييير 

 مندنر الكاج:



 دراسة ميدانية -أثر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على مهنة المحاسبة والمراجعة                    حممود عبد املقصود انفعد/

049 

 

     . مازييييييع يييييييد لنظييييييرق الانن دييييييير السديييييياخدلر  ييييييي إهييييييدا  الفييييييؾات ر ةتؾثحنهيييييي  ةلل لجاهيييييي  ةتؾثحنهيييييي
(Alekshy Kwilinski,2019,p12.)(24) 

  تر السح مييبحر  أللهي  تلابير   ايير أميا ذ هي م م لرمييز  غ ير ق سييج مياحدث ت   يرات  ذاةيير  يي اليد 
-Felipe de oliveiraetal,2017,pp14)لنا   يير ةلذييفر يدييس  عثطيي ا هسييج أ ريير شييف  حر. 

16)(25) 
  مييياجلج السهيييي اات الح لحييير لنسح مييييب ؽ هاحنيييير ةميييافرس طنبيييي   مب ييييرا  هنيييى لهيييي اات تكشؾلؾ حيييي 

 (26)(Mahir Hambiralovic,2018,pp45-45) السلنؾل ت.
  مااؾلى له م يفظ الدج ت عذف  حر ه لحر ةلع ه لش  ظذ ضئ ج ةب لا لي تحرةير  يز  مب ير ليؽ

الؾقييا ةالجهييد السبييذةل ؽ لييؽ قبييج السح مييب ؽ   لسيي  يس ييشهؼ لييؽ إضييف   قحسيير لزيي  ر إلييى هسنهييؼ 
-5 ص2018ة بيراتهؼ هييؽ طرةييق الارم ييز هنييى السحيي ةا اتميياراتحجحر. )اارييد شييرف الييديؽ ة  يير 

6)(27) 
  .ميييياجبر السح مييييب ؽ هنييييى تلزةييييز إميييياخدالهؼ لألتسايييير ةميييي زةد الظنييييو هنييييى السهيييي اات الاحن نحيييير

(Michaelp.Cangemi,2019,p1)(28) 
  مازةد لؽ أتسار ةع ر  السح مبر الانن دير ةماؤ   إلى لنج السح ميبر ليؽ الن يد السيز ةج إليى الن يد

عسدييييييييييينس ت ق لييييييييييييا هن هييييييييييي  السح مييييييييييييبر.                     الر ثيييييييييييي األةتؾلييييييييييي تح ي   ةهييييييييييييذا يلشيييييييييييي السديييييييييييي ل
(Mahir Hambiralovic,op,cit,pp45-48)(29) 

  مييياخان  طرةنييير الاديييج ج السح ميييبي لنسلييي ل ت ي يييث ميييااؼ لب شيييرة  يييي   اييير لذيييارك سييي ؽ ميييج
                       الذيييييييييرم ت السؾ يييييييييؾ ة هنيييييييييى الدندييييييييينر   ةب لاييييييييي لي إلذييييييييي   ألغسييييييييير لح ميييييييييبحر أ رييييييييير تذييييييييي عػ. 

(De Loitte,2019,p2)(30) 
  .ميييييييييازةد ليييييييييؽ   ريييييييييدة السلنؾلييييييييي ت السح ميييييييييبحر ليييييييييؽ  ييييييييي ل الر يييييييييع ليييييييييؽ   صيييييييييحر السؾثؾقحييييييييير

(Mahir,op,cit,pp45-48)(31) 
 ( .ماحدث ثؾاة  ي طرةنر إهدا  الان اةر الس لحرJacob Lewtan and Joseph,2018,1)(32) 

 وبالشدبة لسجال السراجعة
تؾ ر هذه الانشحر مج ت غ ر ق سنر لنا   ير   ةةس يؽ إ ااج الدح مي ت ةالانيديرات السح ميبحر   هي  
عذ ج  ارؼ لس  يننج لؽ إلاه جةر ات ااة ةتد نه  السالسد  يي ألغسير الرق عير الدا نحير ةالخ ا حير ةا ااة 

را يع ة ليج السرا لير األاب ح   ةهذا يخدم أغيراس السرا لير   ةليؽ شيذل  تبديح  ةتحدي ؽ أهسي ل الس
تاؼ عذ ج  ؾا  هنو اتلاه   لؽ الرفنر. عسلشى   ر تس ؽ مندنر الكاج لؽ تشف ذ أهس ل السرا لر 
الانن دير علد يؾم ةايد لؽ إهدا  النؾارؼ الس لحر   ةأن قرر الفايرة سي ؽ السح ميبر ةالسرا لير يلابير عي  
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 ث م ؤ   إلى الانن ج لؽ السؾمسحر ةتفل يج  ةا شػ ش ئ   لرغؾب   ةلبذرا  ع لشدبر لس  لر السهاس ؽ ي
 (33)(Zhiyongli,2017,pp294-297السرا لر السداسرة. )

تذي ر علييض الدااميي ت أن هسنحير السرا ليير مارييب  أقيج تكنفيير لن اليير ع لاكنفير الب هغيير الح لحيير   
را لير الايي تلاسيد ةذلػ اا ع إلى إلخف س تك لحف السل يشر ةت   ر طرةنر الادل ر الح لحر للسنحير الس

 (34)(Sean Cao and Lin,2018,p30هنى يجؼ اللس ج. )

 س  تذ ر  اام ت أ يرى أن السرا لير مياكؾن أ رير تلن يدا  ي يث مااؾميع لاذيسج لرا لير األ يؾا  
)الالنحس ت الس اؾبر سن ر لؽ ل  ت البرلجر( ةالرلؾج السداخدلر  ي مندينر الكايج لزيس ن ألهي   لشير 

 (35)(Erica Pimentel et,al,2019,pp23-25ن. )ةتاررف مس  يزهسؾ 

 Cloud Computingالحهسبة الدحابية  2-3-3
ييياؼ الاحييؾل إلييى إميياخدام أيييد تنشحيي ت الاحييؾل الرقسييي الساسرنيير  ييي الشسييؾذج الدييح سي لييؽ  يي ل 
الاخنيي هيؽ لغييؼ السلنؾلي ت الانن ديير   ةذلييػ ليؽ  ي ل تييؾا ر لدياؾى هي لي لييؽ الرنير  يي صيي يحر 

تنشحيي ت الاحييؾل الرقسييي الساسرنيير  ييي الحؾمييبر الدييح سحر ةا احيي ا الشسييؾذج الساييؾاج  أة الاحييؾل  ألغسيير
 السب شر أة الاحؾل هنى لرايج ةيد ب الاكنفر لناحؾل إلى تنشحر الحؾمبر الدح سحر ةتشندؼ إلى:

  سحر. تكيي لحف الاحييؾل لانشحيير الحؾمييبر الدييح سحر   تكيي لحف ليي  علييد تذيي  ج ةاميياخدام الحؾمييبر الدييح
 (36)(Fernando Koch & Marcos 2012ةترش  تك لحف الاحيؾل لانشحير الحؾميبر الديح سحر )

إلييى هييدة ألييؾاي  راحيير لاسرنيير  ييي تكنفيير يجييز ل يي ن  ييي الدييح عر اتلكارةلحيير ةهييي األابيي   الاييي 
تاحسنه  لشغس ت األهس ل لن سج يجز ل  ن  يي الديح عر الايي ت ريؼ إياح  ي ت ميج لشغسير ةهشي ك 

ر تييير حص البح لييي ت ةهيييي األابيي   الايييي تاحسنهييي  السشغسييير  ييي ميييب ج الحريييؾل هنيييى تييير حص تكنفيي
الال لييج  ييي الدييح عر ةتكنفيير تحؾةييج الشغيي م ةتكنفيير الاييداةو ةتكنفيير لخيي طر الحؾمييبر الدييح سحر لرييج 

 إلنظ ي  دلر اتلارلا ةتكنفر األل ن ةالحس ير ةتكنفر  ندان  ؾ ة الخدلر ةتكنفر الدقر ةالسؾثؾقحر.

ةةرى الب ييث ألي  ليؽ  ي ل  اامير أثير الحؾميبر الديح سحر مذييد تنشحي ت الريؾاة الريش احر الراعلير 
هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر ةأل  مسد لؽ النح ل السح مبي لناكنفر  ي عج تنشح ت الاحؾل الرقسي 

 ت الاحيؾل ةضرةاة تك حف ظح ج الاكنفر ليؽ  ي ل لح ميبر الاكي لحف عسي  ياس شيى ليع لاظنبي ت تنشحي
الرقسييي مشاحجيير لنرييؾاة الرييش احر الراعليير ةأن إميياخدام تنشحيي ت الاحييؾل الرقسييي الساسرييج  ييي الحؾمييبر 

 الدح سحر يد هد  ي تننحص الاك لحف.
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 ويرى الباحث
ضرةاة إلذ   لخرص لخ طر الحؾمبر الدح سحر ةذلػ لسن سنر  دي رر السخي طر الايي قيد تكيؾن 

ث ةةياؼ تحس نهي  هنيى اليرب  ةأن إمياخدام أمينؾب هشدمير ةتحن يج لؤمدة الحدةث أة هنى ةشػ الحدة 
 النحسر لؽ أهؼ أم ل و النح ل السح مبي هؽ تكنفر الاحؾل الدح سي.

 السبحث الثالث -3
 الدراسات الدابقة وصياغة الفروض

 لؽ أهؼ الداام ت الدةلحر ةالسحنحر الاي تش ةلا لؾضؾي البحث لرتبر ت اةخح   هنى الشحؾ الا لي:

 (37)(AL- Mamai,Hind,2015دراسة )  -1
شيرمر لدا ير  يي سؾاصير قظير هنيى للي ي ر الاني اةر  44تهدف الداامر إليى قحي ل ليدى إهاسي   

الس لحيير الدةلحيير   ةالاحييدي ت الاييي تسيير سهيي  هييذه الذييرم ت  ييي هسنحيير إهاسيي   ةتشف ييذ تنييػ السلييي ي ر   
(  يي قظير تاسريج  يي IFRSهسنحير تبشيى ال )ةأعهرت الداامر أن هش ك تحدي ت أابلر ارحدحر تؾا   

لديياؾى الالنيييحؼ ةلهيي اات النييي رس ؽ هنييى إهيييدا  الانييي اةر الس لحيير   ةضيييرةاة إشييراك لراقبيييي الحدييي ع ت 
ةالسداذييي اةؽ السهش ييي ؽ الخييي ا   ؽ   ةجةييي  ة تظب يييق قؾاهيييد الحؾمسييير الايييي تيييؤ   إليييى لشيييع الا هيييو 

 ع لنؾارؼ الس لحر.

ي يؾن هشي ك تفل يج ةلراقبير أ زيج تهاسي   للي ي ر الاني اةر الس لحير ة نرا الداامر إلى أل  لكي 
الدةلحيير  يييي قظيير  يجيييو أن تنييزم النيييؾال ؽ عثهاسييي   لليي ي ر الانييي اةر الس لحيير الدةلحييير  لييع ة يييؾ  ه ئييير 

 لرمزةر تفرس هنى الذرم ت تظب ق هذه السل ي ر.

 (38)(2117دراسة )عطية ،   -2
لل ي ر الانرةر الس لي لنسذرةه ت الر  رة ةالساؾمظر  تهدف هذه الداامر إلى قح ل لدى تظب ق

الحجؼ  ي جة  ة أة تحد ؽ  ؾ ة ات ر ح السح مبي ليؽ  ي ل قحي ل ليدى تيؾا ر ميج ليؽ لاظنبي ت 
النحييييي ل ةات رييييي ح السح ميييييبي ةلاظنبييييي ت تظب يييييق للييييي ي ر الانرةييييير السييييي لي لنسذيييييرةه ت الرييييي  رة 

ى جةيييييي  ة  ييييييؾ ة ات ريييييي ح السح مييييييبي لهييييييذه ةالساؾمييييييظر ةاياح  يييييي ت السديييييياخدل ؽ عسيييييي  يلسييييييج هنيييييي
  ة نرا الداامير إليى ة يؾ  ه قير قؾةير سي ؽ السا  يرات السدياننر لاسرنير  يي إياح  ي ت رةه تالسذ

لديييياخدلي النييييؾارؼ الس لحيييير ةلاظنبيييي ت  ييييؾ ة تظب ييييق الس حيييي ا لييييع السا  يييير الايييي عع  ييييؾ ة ات ريييي ح 
السديئؾلر عثصيداا للي ي ر الانرةير السي لي السح مبي ةأةصا الداامر عزيرةاة قحي م الجهي ت السريرةر 

 لنسذرةه ت الر  رة ةالساؾمظر ةاهاس  ه  ةتفل نه  لع الاذه ج اللنسي ةاللسني.
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 (39)(Joachim,2017دراسة )  -3
أش ات هذه الداامر إلى أثر الس ح ا الدةلي لنان اةر الس لحير لنسشذيذت الري  رة ةالساؾميظر الحجيؼ 

( لؽ   ل  اامر إير رحر هنى لجسؾهير ليؽ مبي ا Private Firmsهنى تن اةر الذرمر الخ صر )
  ةلر ةذلػ لفهؼ  ةا الس ح ا الدةلي لنان اةر الس لحر ألصح ب السر ل  24السح مب ؽ  ي 

ةقد تؾصنا الداامر إلى أن الس ح ا الدةلي لنان اةر الس لحر لنسشذيذت الري  رة ةالساؾميظر الحجيؼ 
 لحر لانػ السشذيذت ةبذي ج ارحديي هنيى الذيف  حر أللي  يليد لخظظي   يؤثر عذ ج مب ر هنى الان اةر الس

لإلصي ح الاشغحسيي   ةأن هشي ك  ةل مر يرة تظبيق الس حي ا اليدةلي لناني اةر الس لحير لنسشذيذت الريي  رة 
ةالساؾمظر الحجؼ عذ ج إ اح ا  عثمارش    شؾب أ رةنح  الايي تظبيق الس حي ا هنيى لظي ق ةاميع لديبح   

  رى.لن الر ع لدةل األ

 (41)(Simon,et al,2017دراسة )  -4
 نييد تؾصيينا الدااميير إلييى أليي  يس ييؽ لذيي امر سح ليي ت   ايير األمييا ذ  ييي تكشؾلؾ حيي  م مييج الكاييج 
ةتحدير  ةت   ره ساؾا ق  اا  األغنبحر   مس  تس ؽ شيب ر الشيد لنشيد السدياخدل ؽ ليؽ الاحنيق ليؽ صيحر 

 ثلهييي  ميييؾف ت  ييير الظرةنييير الايييي يييياؼ سهييي  إ يييرا  الديييج ت  ةن إمييياخدام مييينظر لرمزةييير   ةب لاييي لي 
 السح مبر ةالسرا لر الانن دي ؽ.

 (41)(2119دراسة )نادر، مبروك،   -5
تهدف هذه الداامر إلى سح ن أثر تظب ق الذسؾل السي لي هنيى امقاري   السرير  ةالاحيدي ت الايي 

زةيييز الذيييسؾل السييي لي تؾا ييي  امقارييي   السرييير   يييي تظب يييق الذيييسؾل السييي لي ة ةا الاكشؾلؾ حييي   يييي تل
 لاحن ق الاشسحر السدادالر  ي لرر.

ةقييد إلاهييا الدااميير إلييى أن تظب ييق الذييسؾل السيي لي  ييي لريير يديي هؼ  ييي تخمييحض أة يي  الافيي ةت 
ات اسييي هي ةاتقارييي    سييي ؽ الظبنييي ت ام اس احييير  يييي لرييير   مسييي  أن تظب يييق الاكشؾلؾ حييي  الس لحييير 

  حير لناسؾةيج   ةميذلػ تشؾةيع الخيدل ت الس لحير لجسحيع ةالسرر حر يلسج هنيى تيؾ  ر لري  ا  دييدة ةم
 ئ ت السجاسع   ةمذلػ  ثن تظب ق الذسؾل الس لي ةاماخدام الاكشؾلؾ ح  الس لحر ةالسرر حر يؤ   إلى 
جةيي  ة إ  يي ا األ ييرا  ةلييؽ ثييؼ جةيي  ة هييد  السذييرةه ت الساؾمييظر ةالريي  رة ةالساش ظحيير الريي ر ةجةيي  ة 

 حر.اتمارس ا سرمةل ألؾال ةطش

 (42)(Liu,et al,2019دراسة )  -6
( اليذ  Grigg-2005إماهد ا الداامر  اامر السح مبر ذات الن د الر ثي إهاس  ا  هنى  اامير )

يلد أةل لؽ قدم لغ م الن د الر ثي  ي السح مبر   ةقد تؾصنا الداامر إليى أن السح ميبر ذات الن يد 
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الرنر ةالذيف  حر الايي تؾا ي  اليشغؼ السح ميبحر   مسي   الر ثي طرةنر  ديدة ةأ رر  ل لحر لسل لجر قز ي 
أن السح مبر ذات الن د الر ثيي هشيد تشف يذه  عذي ج صيحح  يس يؽ أن تحديؽ عذي ج أم ميي اللسنحي ت 

 السح مبحر.

 (43)(Mc calling,et al,2019دراسة )  -7
  الاني اةر  ند إمياهد ا الداامير تظيؾةر لغيؼ السلنؾلي ت السح ميبحر ةاليذ  يسريج األمي ل  يي إهيدا

الس لحر عثماخدام تنشحر مندنر الكاج   ةقيد تؾصينا الداامير إليى أن هيذه الانشحير يس يؽ إمياخداله  ليؽ 
قبج الحد ع ت لدهؼ اأيهؼ  ي السرا لر أة لؽ قبج أصح ب السرنحر الذيؽ يحاي  ؾن إليى للنؾلي ت 

 لؾثؾقر هؽ السشذذة.

 (44)(2121دراسة )دمحم عزت ،   -8
تحن ج أثر الاحؾل الرقسي لحؾ تظب ق تكشؾلؾ ح  م مج الكايج  يي لشذيذت  إماهد ا هذه الداامر

 األهس ل هنى تحد ؽ  ؾ ة السلنؾل ت السح مبحر ةتلزةز  ل لحر يؾمسر الذرم ت:

ةقيد تؾصينا الداامير إليى أن تظب ييق تكشؾلؾ حي  م ميج الكايج  ييي لشذي ت األهسي ل ياؾقيع  ييي أن 
بحر  حس  يالنيق عذعلي   ل  لير السلنؾلي ت ةلي  تزيسش  ليؽ يد هؼ  ي تحد ؽ  ؾ ة السلنؾل ت السح م

النحسيير الاشبؤةيير ةالنحسيير الاذ  دييير لنسلنؾليي ت   الاسر ييج الريي  ق لنسلنؾليي ت مسيي  تديي هؼ م مييج الكاييج 
 ي تلزةز  ل لحر يؾمسر الذرم ت  حس  يالنيق عذعلي   شيف  حر السلنؾلي ت ةجةي  ة مفي  ة األميؾاق الس لحير 

 السلنؾل ت.ةتنن ج هدم تس ثج 

ةأةصيييا الداامييير: عزييييرةاة الاحيييؾل الرقسيييي لحييييؾ تظب يييق م ميييج الكاييييج  يييي لشذيييذت األهسيييي ل 
 لإلماف  ة لؽ لزاي ه   ي لج ل تحد ؽ  ؾ ة السلنؾل ت السح مبحر ةتلزةز  ل لحر يؾمسر الذرم ت.

  ( 45)(2121دراسة )بدسة ،   -9
 هنى لح مبر الاك لحف. اامر أثر الحؾمبر الدح سحر مذيد تنشح ت الاحؾل الرقسي 

 ةقد تؾصنا الداامر:
ضيييرةاة تك حيييف ظح يييج الاكنفييير ليييؽ  ييي ل لح ميييبر الاكييي لحف عسييي  ياس شيييى ليييع لاظنبييي ت الاحيييؾل 

 الرقسي ةةد هد  ي تننحص الاك لحف.

 (46)(2121دراسة )الديد ز ريا،   -11
الس لحير لنسشذيذت إماهد ا هذه الداامر إلى لد ج لنارح لاحد ؽ  ؾ ة السحاؾى ات بي ا  لننيؾارؼ 

  اامر ل دالحر. –الر  رة ةالساؾمظر الحجؼ  ي ضؾ  الاظؾاات امقار  ير السل صرة 
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ةقيييد تؾصييينا الداامييير : إليييى ة يييؾ  ه قييير إاتبييي   سييي ؽ لييي  تحايييؾ  النيييؾارؼ الس لحييير  يييي السشذيييذت 
اتبي   الر  رة ةالساؾمظر الحجؼ ليؽ للنؾلي ت ةالؾ ي   عثياح  ي ت لدياخدل ه  مسي  أعهيرت لاي را ات

الخظييي ة ييؾ  ه قيير لؾ بيير ذات  مليير للشؾةيير سيي ؽ السذيي  ت السح مييبحر السالننيير عيي لنؾارؼ الس لحيير 
ةالانييي اةر الس لحييير لنسشذيييذت الرييي  رة ةالساؾميييظر الحجيييؼ ةليييدى إمييياف  ة أصيييح ب السرييي ل  عييي لنؾارؼ 

ل  لؽ النؾارؼ لؽ ةالان اةر الس لحر لنسشذذت الر  رة ةالساؾمظر الحجؼ ةلدى إماف  ة أصح ب السر 
 هذه السذ  ت.

ةأةصا الداامر عزرةاة تظب ق ام رز السيد ج السنايرح الساسريج  يي الس حي ا السح ميبي السرير  
  لييييع تظييييؾةره عسيييي  يش مييييو الاظييييؾاات  2015لنسشذييييذت الريييي  رة ةالساؾمييييظر الحجييييؼ الريييي  ا هيييي م 

الذييييرم ت   ةالسح مييييبر امقاريييي  ير السل صييييرة ةاميييياخدام السييييد ج األ  قييييي لنسح مييييبر   ةيؾمسيييير 
 السدادالر  ي تحد ؽ السحاؾى ات ب ا  لننؾارؼ الس لحر لنسشذذت الر  رة ةالساؾمظر الحجؼ.

ةبان ييييحؼ الدااميييي ت الديييي عنر لجييييد أن لؾضييييؾي أثيييير تنشحيييي ت الرييييؾاة الرييييش احر الراعليييير هنييييى لهشيييير 
السح ميبي السل صير السح مبر ةالسرا لر  ي لشذذت األهس ل لؽ لج مت البحيث الحديرير  يي الفكير 

ةقيييد اميييزت الداامييي ت الدييي عنر ليييؽ الش يحييير السح ميييبحر هنيييى الاحيييؾل الرقسيييي لحيييؾ تظب يييق تكشؾلؾ حييي  
م ميج الكاييج  يي لشذييذت األهسيي ل هنيى تحديي ؽ  يؾ ة السلنؾليي ت السح مييبحر ةتلزةيز  ل لحيير يؾمسيير 

الايييييي تؾا ييييي  الذييييرم ت ةاألثييييير هنيييييى لس اميييي ت لهشايييييي السح ميييييبر ةالسرا لييييير ةالفييييرص ةالاهدييييييدات 
السح مب ؽ ةالسرا ل ؽ   ةأن هش ك لداة  ي األعح ث الاي تاش ةل أثر تنشحي ت الريؾاة الريش احر الراعلير 
هنييى لهشيير السح مييبر ةالسرا ليير لرييج الرةبؾتيي ت ةم مييج الكاييج ةالحؾمييبر الدييح سحر ةالارلييا األشييح   

لير ةهيؾ لي  هيدف إلحي  البحيث  يي ةالبح ل ت الزخسر ةالارم ز هنى أثره  هنى لهشر السح مبر ةالسرا 
 الداامر الح لحر.

 مسا سبق يتم صياغة الفروض العدمية اآلتية:
م تؾ يييد  يييرةق ذات  ملييير إيرييي رحر سييي ؽ أاا  ه شييير الداامييير ييييؾل ليييدى امهاسييي م  الفثثثرض األول:

 سانشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر ةأثره  هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.
 د  يرةق ذات  ملير إيري رحر سي ؽ أاا  ه شير الداامير ييؾل أثير تنشحي ت الاحيؾل م تؾ  الفرض الثاني:

 الرقسي ةالحؾمبر الدح سحر هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.
م تؾ ييييد  ييييرةق ذات  مليييير إيريييي رحر سيييي ؽ أاا  ه شيييير الدااميييير يييييؾل أثيييير تنشحيييي ت  الفثثثثرض الثالثثثثث:

 .الرةبؾت ت ةم مج الكاج هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر
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 السبحث الراب  -4
 الدراسة السيدانية

 تسهيد 4-1
علييد أن تشيي ةل الب يييث  ييي السبحييث الر لييث الدااميير الشغرةيير ألثيير تنشحيي ت الرييؾاة الرييش احر الراعليير   -

هنيى لهشير السح ميبر ةالسرا ليير ينيؾم عيث را   ااميير ل دالحير ت ابي ا هيذا األثيير ةلسلر ير ليدى قبييؾل 
 الشحؾ الا لي:ذلػ  ي الؾاقع اللسني هنى 

 أهداف الدراسة السيدانية  4-2
تهييدف الدااميير الس دالحيير إلييى إ ابيي ا أثيير تظبحنيي ت الرييؾاة الرييش احر الراعليير هنييى لهشيير السح مييبر   -

 ةالسرا لر لؽ   ل ل  يني :
إميياظ ي اأ  ه شييير الداامييير يييؾل ليييدى امهاسييي م سانشحيي ت الريييؾاة الريييش احر الراعليير  يييي الؾقيييا   -1

 الح لي ةأثره  هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.
إمييياظ ي اأ  ه شييير الداامييير ييييؾل أثييير تنشحييي ت الاحيييؾل الرقسيييي ةالحؾميييبر الديييح سحر هنيييى لهشييير  -2

 السح مبر ةالسرا لر.
أثيير تنشحيي ت الرةبؾتيي ت ةم مييج الكاييج هنييى لهشيير السح مييبر  إميياظ ي اأ  ه شيير الدااميير يييؾل -3

 ةالسرا لر.

 تحديد أسلهب جس  البيانات 4-3
قيييي م الب يييييث عثهييييدا  ق رسيييير اتمانريييي   لجسييييع البح ليييي ت لاحن ييييق أهييييداف الدااميييير الس دالحيييير ي ييييث   -

ت ذة تزسشا ق رسر اتمانر   لجسؾهر ليؽ اتمافدي اات )ال بي اات(   ةتيؼ إمياخدام لنحي ل لح ير 
األعل   الخسدر لارسحؼ ق رسر اتمانري     ةذليػ عثهظي   ةجن لديبي ت  عي ت ميج ابي اة   تايراةح 
سيي ؽ  ا يير ة سييس  ا يي ت ةبييذلػ  ييثن إ  عيير مييج ابيي اة تاسرييج  ييي إ احيي ا سييديج ةايييد سييؾجن لدييبي 

 لل ؽ لؽ  سدر سدارج   ةقد تؼ تندحؼ الن رسر إلى ث ث لجسؾه ت مس  يني:
تزؼ أابع أمئنر تالنق عسدى امهاس م سانشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر ةأثره   : السجسهعة األولى -1

 هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.
تزييؼ  سييس أمييئنر تالنييق عييذثر تنشحيي ت الاحييؾل الرقسييي ةالحؾمييبر الدييح سحر  السجسهعثثة الثانيثثة : -2

 هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.
تزيؼ  سيس أميئنر تالنيق عيذثر تنشحي ت الرةبؾتي ت ةم ميج الكايج هنيى لهشير  السجسهعة الثالثة : -3

 السح مبر ةالسرا لر.
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 مجتس  وعيشة الدراسة  4-4
يذييييسج لجاسييييع الدااميييير السييييرا ل ؽ عس  تييييو السح مييييبر ةالسرا ليييير الاييييي تنييييؾم عسرا ليييير يديييي ع ت   -

ةالسح ميب ؽ اللي لن ؽ سانيػ الذيرم ت الذيرم ت الايي تنيؾم ساظب يق تنشحي ت الريؾاة الريش احر الراعلير   
 ةاأل   يس  ؽ لؽ أم تذة السح مبر ةالسرا لر سبلض الج لل ت السررةر.

  ه شر الداامر عذ ج لب شر )ع ل د(( ق رسر إمانر   هنى أ را  110ةقد ق م الب يث ساؾجةع هد  )  -
يؾضييي  النيييؾارؼ  %( ةالجيييدةل الاييي لي87( ق رسييير صييي لحر سشديييبر إمييياج عر قيييداه  )96تيييؼ إميييار ا  )

 السؾجهر ةالنؾارؼ السدار ة لشدبر اتماج عر.

 : قهائم اإلستقرال السهزعة والسدتردة حدب العيشة2جدول 
 عينة الدراسة

إستثوارات 

 هوزعة

إستثوارات 

 صالحة

نسبة 

 اإلستجابة

نسبة هن 

 اإلجوالي
 مكبجب المحبسبة والمشاجعة -4

 المحبسبيه ببلششكبت -4

 األكبديميىن المهىيىن -7

77 

77 

76 

77 

74 

74 

8994% 

8690% 

8694% 

7097% 

7790% 

7497% 

 %444 %87 96 444 اإلجمبلي
 

 أساليب معالجة البيانات وتحليلها 4-5
قيي م الب يييث عسل لجيير البح ليي ت الاييي تييؼ الحرييؾل هن هيي  لييؽ الدااميير الس دالحيير إيريي رح   عثميياخدام   -

أهييداف الدااميير ةا ابيي ا لييدى صييحر ( لنؾصييؾل إلييى SPSSالبرليي لا اتيريي ري لنلنييؾم الاج اةيير )
  رةس الداامر الر ثر لؽ هدل  ي ث اماخدم األم ل و اتير رحر اآلتحر :

 .2يد ب لل لج الرب ت ةالردق )لنح ل اتهاس  ير( ل -1
 اتير   الؾصفي لنبح ل ت لؽ لاؾم  يد سي ةالحراف ل ح ا . -2
 (.Chi-square) 2اتير   اتمادملي عثماخدام إ اب ا م  -3
 إختبارات الردق والثبات لقائسة اإلستقرال 4-6
( لنحييي ل الريييدق ةالربييي ت ةالاش ميييق اليييدا ني Alpha-Cronbatch’sةذليييػ ليييؽ  ييي ل لنحييي ل )  -

ألمئنر ةاب اات ق رسر اتمانري     ةذليػ لسلر ير ليدى الؾثؾقحير  يي إمياج ع ت ه شير الداامير هنيى 
أمئنر ق رسر اتمانر     ةب لا لي  رةس الداامر الر ثر ةلدى إل  لحر تلسحؼ لا رجه  هنى لجاسع 

 الداامر هنى الشحؾ الا لي 
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 نتائج إختبارات الردق والثبات لفروض الدراسة الثالثة: 3جدول 
 هعاهل الصدق هعاهل الثبات فروض الدراسة

ال جىجددذ فددشوت رات داللددة إ بددبآية بدديه اساء عيىددة الذساسددة  ددى  مددذي  -4

االهحمددبب بحقىيددبت ال ددىسا البددىبعية الشابعددة ومثشهددب علددً مهىددة المحبسددبة 

 والمشاجعة9

إ بددبآية بدديه اساء عيىددة الذساسددة  ددى  مثددش ال جىجددذ فددشوت رات داللددة  -4

جقىيددددبت الححددددى  الشقمددددي والحىسددددبة السددددحببية علددددً مهىددددة المحبسددددبة 

 والمشاجعة9

ال جىجددذ فددشوت رات داللددة إ بددبآية بدديه اساء عيىددة الذساسددة  ددى  مثددش  -7

 جقىيبت الشوبىجبت وسالسل الكحل علً مهىة المحبسبة والمشاجعة

67890 

 

 

6480. 

 

 

6600. 

7990. 

 

 

7860. 

 

 

8450. 
 

   يسرج لل لج الردق الجذا الاربحلي لسل لج الرب ت 
           ( أن لل لييييج الربيييي ت هنييييى أمييييئنر ق رسيييير اتمانريييي   تاييييراةح سيييي ؽ 2ةةازيييي  لييييؽ الجييييدةل اقييييؼ )  -

               (   ةالييييييييذ  الل يييييييييس سيييييييييدةاه هنيييييييييى لل ليييييييييج الريييييييييدق ي يييييييييث تايييييييييراةح سييييييييي ؽ 0.664 – 0.618)
( لسييي  ييييدل هنيييى 0.5قحسييير ألفييي  لجسحيييع أميييئنر الفيييرةس أ بييير ليييؽ ) ( أ  أن0.815 – 0.786)

ص يحر أمئنر ق رسر اتمانر     ةأله  ت ظي الشن   اله لر لحيج الداامير   ةال  لحير تلسيحؼ لاي را 
 الل شر هنى لجاسع الداامر.

 تحلي  نتائج الدراسة وإختبار الفروض  4-7
ليؽ الساؾمي  الحدي سي ةاتلحيراف الس حي ا   ةذلػ ليؽ  ي ل إمياخدام أمي ل و اتيري   الؾصيفي  -

لسلر ييير ليييدى صيييحر  2ةترت يييو األهسحييير الشديييبحر    ةامييياخدام اتيرييي   اتميييادملي ليييؽ إ ابييي ا مييي 
  رةس البحث مس  يني :

 إختبار الفرض األول 4-7-1
م تؾ ييد  ييرةق ذات  مليير إيريي رحر سيي ؽ  اا  ه شيير الدااميير يييؾل لييدى امهاسيي م سانشحيي ت الرييؾاة 
الرييش احر الراعلييير ةأثرهييي  هنيييى لهشييير السح ميييبر ةالسرا ليير   ةبنحييي ل اأ   ئييي ت ه شييير الداامييير ييييؾل 
ابيي اات الفييرس األةل   ي ييث تييؼ يديي ب الساؾميي  الحديي سي ةاتلحييراف الس حيي ا    مسيي  تييؼ إ يييرا  

 ( الا لي:3ل ب اات الفرس األةل ةم لا الشا را مس  يؾضحه  الجدةل اقؼ ) 2إ اب ا م 
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 إستجابات عيشة الدراسة حهل العبارات التي تقيس الفرض األول :4ل جدو
عبارات 

الفرض 

 األول

 إستجابات عينة الدراسة
 اإلحصاء الوصفي

درجة 

 الووافمة

 2إختبار كا

هوافك  الترتيب

 جدا  
 هحايد هوافك

غير 

 هوافك

غير 

هوافك 

 هطلما  

وسط 

 حسابي

إنحراف 

 هعياري

ليوة 

 2كا

هستوى 

 الوعنوية

4 

70 46 7 47 44 

 7 49440 4095 مىافق 4984 796
75% 4794% 797% 4797% 4495% 

4 
04 44 8 44 46 

 4 49447 7594 مىافق 4904 797
04% 4498% 897% 4498% 4697% 

7 
44 47 6 47 75 

490 4974 
غيش 

 مىافق
4994 49454 0 

44% 4797% 694% 4894% 7695% 

0 
04 78 7 5 6 

 4 49404 4894 مىافق 4947 0
04% 79% 8% 5944% 694% 

    مىافق 4995 790 المحىسظ العبب

( أن  ا يييير السؾا ييييق هنييييى ابيييي اات الفييييرس األةل منهيييي  )لؾا ييييق( 3م ازيييي  لييييؽ الجييييدةل اقييييؼ )
عثمييارش   ال بيي اة الر لريير ةالخ صيير )م تريي يو تنشحيي ت الرييؾاة الرييش احر الراعليير أييير لذيي  ج ألشحيير(   

اعلير لس  يلشي أن للغؼ ال ب اات قد سن ا ي ز النبؾل لؽ ة هر لغر ه شر الداامير   ةأن ال بي اة الر 
( 3.4   ت السؾا نر هن ه   ي السرتبر األةلى   ةأن الساؾم  الل م تماج ع ت الفرس األةل م لا )

لكييج ابيي اات الفييرس  Chi-square( ةأن قحسيير لديياؾى السلشؾةيير ت ابيي ا 0.95عييثلحراف ل حيي ا  )
ري رحر سي ؽ ( لس  يذ ر إلى أل  م تؾ يد  يرةق ذات  ملير إي0.05األةل أ بر لؽ لداؾى السلشؾةر )

 أاا  ه شر الداامر يؾل اب اات الفرس األةل لس  يذ ر إلى صحر الفرس األةل لنداامر.

 إختبار الفرض الثاني 4-7-2
م تؾ يييد  يييرةق ذات  ملييير إيرييي رحر سييي ؽ  اا  ه شييير الداامييير ييييؾل أثييير تنشحييي ت الاحيييؾل الرقسيييي 

 ةالحؾمبر الدح سحر هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.

 ئ ت ه شر الداامر يؾل اب اات الفيرس الري لي م ليا إمياج ع ت ه شير الداامير ييؾل ةبنح ل اأ    -
 ( الا لي :4اب اات الفرس الر لي مس  يؾضحه  الجدةل اقؼ )
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 إستجابات عيشة الدراسة حهل عبارات الفرض الثاني: 5جدول  

( أن  ا ر السؾا نر هنى اب اات الفرس الر لي لنداامر منه  لؾا ق ةأن 4ياز  لؽ الجدةل اقؼ )  -
ال بييي اة الخ لدييير ةالخ صييير )م يؾ يييد تيييذث ر لانشحييي ت الاحيييؾل الرقسيييي ةالحؾميييبر الديييح سحر هنيييى أيييير 

ليير(  يي  ت  ييي السرتبيير األةلييى لييؽ ي ييث السؾا نيير   ةأن ت  ييرات  ؾهرةيير  ييي تشغييحؼ هسنحيير السرا 
(   ةأن قحسير لدياؾى 1.19( عيثلحراف ل حي ا  )3.7الساؾم  الل م ل ب اات الفرس الري لي سن يا )

( ةب لايي لي م تؾ ييد 0.05السلشؾةيير لكييج  نييرة لييؽ  نييرات الفييرس الريي لي أ بيير لييؽ لديياؾى السلشؾةيير )
ر الداامييير ييييؾل ابييي اات الفيييرس الرييي لي ةب لاييي لي صيييحر  يييرةق ذات  ملييير إيرييي رحر سييي ؽ أاا  ه شييي

 الفرس الر لي لنداامر.

 إختبار الفرض الثالث 4-7-3
الرةبؾتي ت ةم ميج  م تؾ د  رةق ذات  ملير إيري رحر سي ؽ أاا  ه شير الداامير ييؾل أثير تنشحي ت

 الكاج هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.
 ( الا لي:5الفرس الر لث لنداامر مس  يؾضحه  الجدةل اقؼ )ةم لا إماج عر ه شر الداامر يؾل اب اات 

 
 
 
 
 
 

عبارات 

الفرض 

 الثاني

 اإلحصاء الوصفي إستجابات عينة الدراسة

درجة 

 الووافمة

 2إختبار كا

 الترتيب
هوافك 

 جدا  
 هحايد هوافك

غير 

 هوافك

غير 

هوافك 

 هطلما  

وسط 

 حسابي

إنحراف 

 هعياري

ليوة 

 2كا

هستوى 

 الوعنوية

4 
76 77 44 6 7 

 4 49444 5490 مىافق 4944 799
77% 7896% 4490% 694% 797% 

4 
74 76 7 40 7 

 7 49444 0494 مىافق 4940 798
77% 7795% 797% 4096% 797% 

7 
44 47 49 44 47 

 5 49474 4949 مىافق 4975 794
44% 4894% 4998% 4495% 4797% 

0 
74 49 47 7 46 

 0 49404 4495 مىافق 4977 795
7497% 7494% 4795% 797% 4697% 

5 
77 79 44 7 5 

 4 49407 6797 مىافق 4980 094
7896% 0496% 4495% 794% 594% 

    مىافق 4949 797 اإلجمبلي
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 إستجابات عيشة الدراسة حهل عبارات الفرض الثالث :6جدول 
عبارات 

الفرض 

 الثالث

 إستجابات عينة الدراسة
 اإلحصاء الوصفي

درجة 

 الووافمة

 2إختبار كا

هوافك  الترتيب

 جدا  
 هحايد هوافك

غير 

 هوافك

غير 

هوافك 

 هطلما  

وسط 

 حسابي

إنحراف 

 هعياري

ليوة 

 2كا

هستوى 

 الوعنوية

4 
77 79 44 7 5 

 4 4940 6794 مىافق 4940 094
7896% 0496% 4495% 794% 594% 

4 
07 74 6 7 9 

 4 4947 59 مىافق 4940 0
0098% 7498% 694% 797% 990% 

7 
47 47 46 5 45 

 0 4944 4596 مىافق 4947 796
40% 48% 47% 5% 45% 

0 
75 44 9 47 40 

 5 4940 4494 مىافق 4974 795
7695% 4499% 990% 4796% 4096% 

5 
44 76 47 48 7 

 7 4948 4994 مىافق 4940 797
4499% 7795% 4797% 4898% 794% 

    مىافق 4949 798 اإلجمبلي

السؾا نير هنيى ابي اات الفيرس الر ليث  ي  ت منهي  )لؾا يق( ( أن  ا ير 5ياز  ليؽ الجيدةل اقيؼ )  -
ةأن ال بي اة األةلييى ةالخ صيير )تييؾ ر تنشحيير الرةبؾتيي ت السؾثؾقحير ةتحدييؽ لييؽ  ييؾ   دليير السرا ليير   

( 3.8 يي  ت  ييي السرتبيير األةلييى لييؽ ي ييث السؾا نيير ةبنييل الساؾميي  الليي م ل بيي اات الفييرس الر لييث )
سر لداؾى السلشؾةر ل ب اات الفرس الر لث أ بير ليؽ لدياؾى (   ةم لا قح1.19عثلحراف ل ح ا  )

( ةب لا لي م تؾ يد  يرةق ذات  ملير إيري رحر سي ؽ أاا  ه شير الداامير ييؾل إ  عي ت 0.05للشؾةر )
 اب اات الفرس الر لث ةب لا لي صحا .

 الشتائج والتهصيات واألبحاث السدتقبلية السقترحة
 الشتائج 

 –تنشحيي ت الرييؾاة الرييش احر الراعليير هنييى لهشيير السح مييبر ةالسرا ليير إميياهدف البحييث  ااميير أثيير 
  اامر ل دالحر  ةقد تؾصج الب يث لؽ   ل الداامر الشغرةر ةالس دالحر إلى الشا را الا لحر:

 .يؾ د إهاس م  ي الؾقا الح لي سانشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر ةلهشر السح مبر ةالسرا لر 
 حؾل الرقسي ةالحؾمبر الدح سحر هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.يؾ د تذث ر لانشح ت الا 
 .يؾ د تذث ر لانشحر الرةبؾت ت ةم مج الكاج هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر 
  تلييد تكشؾلؾ حيي  م مييج الكاييج أيييد الاكشؾلؾ حيي ت السديياحدثر  ييي س ئيير األهسيي ل ةالاييي تلسييج مييد ار

س لحير ةالاحنيق ليؽ صيحاه  ةالسري  قر هن هي  ليؽ أما ذ لؾجي ةلذارك يدس  ساديج ج السلي ل ت ال
قبيج األطييراف ذات الل قيير  ةن الح  يير إليى طييرف ةمييح  ةةيياؼ تخيزةؽ سح ليي ت السليي ل ت ةتذل شهيي  
هؽ طرةق الاذف ر   ةةلد الاحؾل الرقسي لحؾ تظب ق تكشؾلؾ ح  م مج الكاج  ي لشذذت األهس ل 

 لسل صر ةلؽ تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر.لؽ لج مت البحث الحديرر  ي الفكر السح مبي ا
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  تلابيير تنشحييير مندييينر الكاييج ةالرةبؾتييي ت ليييؽ أهيييؼ تنشحيي ت الريييؾاة الريييش احر الراعليير السيييؤثرة  يييي السح ميييبر
 ةالسرا لر.

  تلسييج تنشحيي ت الرييؾاة الرييش احر الراعليير هنييى إيييداث ت   ييرات  ييي لفيي ظحؼ تخظييح  ةتحن ييج ةترييسحؼ لغييؼ
ةلب  ئ ترسحؼ لغؼ السلنؾل ت السح مبحر   صير   ليع إضي  ر عليض اللش صير إليى السلنؾل ت الل لر 

الشغيي م السح مييبي لرييج الرةبؾتيي ت ةمنديينر الكاييج   لسيي  قييد يييؤ   إلييى إضيي  ر تف صيي ج أ ييرى  ييي  ةاة 
 يح ة لغ م السلنؾل ت السح مبي.

  الر يييع ليييؽ   صييي اي تحدييي ؽ تنشحييي ت الريييؾاة الريييش احر الراعلييير ليييؽ  يييؾ ة الانييي اةر الس لحييير ليييؽ  ييي ل
 السؾثؾقحر ةالس رسر ةجة  ة  ؾ ة السلنؾل ت السح مبحر.

  تذيييي عػ الل قيييي ت سيييي ؽ ات ااة ةالسح مييييبر ةالسرا ليييير لاحجيييير  ا يييير الاك لييييج الل لحيييير سيييي ؽ تنشحيييي ت الرييييؾاة
 الرش احر الراعلر.

  ةامييابداله  عسهيي م تننييحص السهيي م الانن دييير ال دةةيير لنسح مييو ةالسرا ييع الييدا ني ةالخيي ا ي إلييى يييد مب يير
تحن نحير ةاماذي اةر   ةتبيي  ل األ ةاا سي ؽ اتلدي ن ةالرةبؾتيي ت  يي إ يرا  اللديييد ليؽ السل لجير السح مييبحر 

 ةا را ات الرق عر الدا نحر.

   التهصيات
  ي عج ل  أمفر هش  البحث لؽ لا را لؾا   حس  يني الاؾصح ت الا لحر:

 شفس اليييؾت رة ليييع الاظيييؾاات الايييي تظيييرأ هنيييى س ئييير ضييرةاة أن تاكحيييف لهشييير السح ميييبر ةالسرا لييير ةبييي
 أهس ل الذرم ت الاي تابشى تنشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر.

  ةضييع أطيير لغرةيير ةتظبحنحيير ةاضييحر لنسرا ليير ع تمييارش   ةالسح مييبر  ييي الؾقييا الفلنييي ةالسرا ليير
 الفؾاةر ةالانن رحر ةالاحن ج الس لي لنبح ل ت الزخسر.

 تذ ذ قز ي  األلؽ الد برالي  ي اتهاب ا هشد الاخظح  اتماراتحجي. هنى إ ااة الذرمر أن 
  ضييرةاة تشيي ةل  ةا تنشحيي ت الرييؾاة الرييش احر الراعليير  ييي لجيي لي السح مييبر ةالسرا ليير  ييي السؤلفيي ت

 السح مبحر  ي الج لل ت السررةر.
 الريش احر الراعلير  ضرةاة إ را  لزةد ليؽ الداامي ت الشغرةير ةالاظبحنحير ةتشي ةل  سحيع تنشحي ت الريؾاة

 عرفر ه لر ةالسؤثرة  ي لج لي السح مبر ةالسرا لر عرفر   صر.

 األبحاث السدتقبلية السقترحة 
 أثر تنشحر الرةبؾت ت هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر السررةر.  -1
 الاك لج س ؽ الرةبؾت ت ةم مج الكاج ةأثرهؼ هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.  -2
 لحؾ تظب ق م مج الكاج ةيؾمسر الذرم ت.أثر الاحؾل الرقسي   -3
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 السراج 
 أواًل: السراج  باللغة العربية

الد د جمرة  إسراظحؼ   لد ج لنارح لاحد ؽ  ؾ ة السحاؾى ات بي ا  لننيؾارؼ الس لحير لنسشذيذت الري  رة 
 ااميييير ل دالحيييير   منحيييير  –ةالساؾميييظر الحجييييؼ  ييييي ضييييؾ  الاظييييؾاات امقاريييي  ير السل صييييرة 

 .2020  للر اتم شداةر   الاج اة   
عدسر هبد الريسؽ    اامر أثر الحؾمبر الدح سحر مذيد تنشحي ت الاحيؾل الرقسيي هنيى ظح يج الاكي لحف 

  السجنييد الراعييع    2020  لجنيير اتميي شداةر لنبحييؾث السح مييبحر   اللييد  الر لييث   مييباسبر 
  نحر الاج اة     للر اتم شداةر.

 يؽ : الاحييييدي ت ةاآل يييي ق     لهشيييير السح ميييبر  ييييي هريييير البنؾماذييييااريييد شييييرف الييييديؽ ةةل ييييد سرميييي ت 
 .6-5  ص 2018  لررف لبش ن(   )س رةت

 www.pdo.co.om   2019شرمر تشسحر لف  هس ن   لدر  الرؾاة الرش احر الراعلر   يش ير 
  لجنيير الانيدم اللنسييي   )الكؾةيا   لؤمديير صيف   جلي ن   ألييؽ السلنؾلي ت  ييي هرير الرييؾاة الراعلير 

 .50  ص 2018  أ اؾبر  103الكؾةا لناندم اللنسي   اللد  
( IFRS For SMESهظحير   دمحم ااقيي   ل حي ا الانرةير السي لي لنسذيرةه ت الري  رة ةالساؾميظر )

ر ةجةيي  ة  ييؾ ة ات ريي ح السح مييبي عيي لاظب ق هنييى الب ئيير السرييرةر ) ااميير إ اح اةيير(   منحيي
 .2017  اللد  الر لث    39الاج اة     للر الزق جةق   لجنر البحؾث الاج اةر   السجند 

دمحم ميي لي الحجيييى   الرةبؾتيي ت ثيييؾاة اتمييياخدال ت ال لاش ظحيير   لجنييير الانييدم اللنسيييي   )الكؾةيييا   
 .36  ص 2018  أ اؾبر  103لؤمدر الكؾةا لناندم اللنسي(   اللد  

  لجنيير الانييدم اللنسييي  )الكؾةيياي  الرييؾاات الرييش احر األابييع  إط ليير ت اةخحيير  دمحم هبييد النيي  ا الفنيي
 .8  ص 2018  أ اؾبر  103لؤمدر الكؾةا لناندم اللنسي(   اللد  

دمحم هزت هبد الاؾاب   أثر الاحؾل الرقسي لحؾ تظب ق تكشؾلؾ ح  م مج الكاج  يي لشذي ت األهسي ل 
 ةتلزةز  ل لحر يؾمسر الذرم ت. هنى تحد ؽ  ؾ ة السلنؾل ت السح مبحر

دمحم لراي تي   الرؾاة الرش احر الراعلر      قه  ةلديانزل ته   يي اليؾطؽ اللربيي   لجنير الانيدم اللنسيي 
 .16  ص 2018  أ اؾبر  103)الكؾةا   لؤمدر الكؾةا لناندم اللنسي(   اللد  

الاكشؾلؾ حيي  الس لحيير  ييي تلزةييز ليي  ا   لبييرةك   أثيير الذييسؾل السيي لي هنييى اتقاريي   السريير  ة ةا 
 .2019الذسؾل الس لي   لؤتسر منحر الاج اة     للر طشظ    

http://www.pdo.co.om/


 دراسة ميدانية -أثر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على مهنة المحاسبة والمراجعة                    حممود عبد املقصود انفعد/

047 

 

 ثانيًا: السراج  باللغة األجشبية
Abhishe KN and Ms Divyashree , Application Of Robotics in accounting and 

auditing of business and financial information , journal of modern 
Management & Enter preneurship (Scandinavia , Lund Un  

Al-Mammai , Ebtesam s. , Nithom M.Hindi , Adoption of IFRS by listed 
companies in Qatar : challenge and solutions , journal : Int.j.of 
Accounting and Finance , vol.5 , No.1 , 2015.  

A. , Kasale , S. and Manish , p. , (2017) , “Block chain Technology in 
Accounting & Audit” , IOSR Journal of Business and 
Management, http://www.iosrjournals.org . 

Aleksy Kwilinski , Implementation OF Block Chain Technology in 
Accounting sphere , Academy Of Accounting and Financial 
Studies journal , vol.23 , Issue 2 , 2019 p 

Aziza Akther , Sustaniability of Accounting Profession at the age of fourth 
Industrial Revolution , International journal of Accounting and 
Financial Reporting , vol.8 , No 4 , 2018 , pp152-153. 

Cathy Tornbohm and John E. van Decker , when and How to use robotic 
process automation in finance and accounting , 2017 , pp2-3 , 
www.garthen.com 

Carl Benedikt Frey and Michael A.osborne , The Future of employment : 
How susceptile are jobs to computerization ? The Oxford Martin 
program on Technology and Employment , (England,University of 
Oxford) , 2013 , pp44-45. 

Charles Hoffman , Accounting and Auditing in the Digital Age , 2017 , p3-4, 
www.SquaresPace.com. 

Charles Hoffman , op , cit , p4 

Charlotte Newman , Accountants embrace the fourth industrial revolution ,          
2019. www.accountex.co.UK 

http://www.iosrjournals.org/
http://www.garthen.com/
http://www.squarespace.com/
http://www.accountex.co.uk/


 دراسة ميدانية -أثر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على مهنة المحاسبة والمراجعة                    حممود عبد املقصود انفعد/

040 

 

Charlotte New, op , cit 

Cathy Tornbohm and John E. van Decker , when and How to use robotic 
process automation in finance and accounting.2017.pp2-3. 
www.garthen.com. 

Dov Fischer , op , cit , p8-10. 

De Loitte , Cryptocurrency : Financial reporting implications , 2019 , 
www.Deloitte.com. 

Donald Ekieso and Jerry J ,Weygandt and Jerry D.warfield Intermediate 
Accounting .17th Edition (John Wiley & Sons , 2019 ) , p12. 

Dahlia Fernandez and Aini Aman , Impacts of robotic process automation on 
bal accounting services , Asian journal of Accounting and 
Governance , no.9 , 2018 , p148. 

Dov Fischer , op , cit , p8-10 

Erica pimental et al , systemizing the challenges of Auditing Block chain – 
Based Assets, SSRN Electronic  Journal, 2019, pp23-25, www. 
ssrn.com 

Felipe de Oliveira et al ,Triple Entry Ledgers with block chain for auditing 
International journal of Auditing Technology , 2017 , pp 

Jouchim Gassemy , “ The effect of IFRS for SMES” on the Financial 
Reporting Environmental Private Firms : An Explanatory Intervie 
APP , (New jersey , The State University of New jersey) . 

Jun Dai , Three Essays no audit technology : Audit 4.0 and Block Chain and 
Audit APP , (New jersey , The State University of New jersey) , 
2017 , pp133-134. 

Jacob Lewtan and Joseph Mc Man us and Saeed Roohani , Block chain : 
Opportunity to improve Financial Reporting and Corporate 
Governance , 2018 , www.ResearchGate.net . 

http://www.garthen.com/
http://www.deloitte.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.researchgate.net/


 دراسة ميدانية -أثر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على مهنة المحاسبة والمراجعة                    حممود عبد املقصود انفعد/

045 

 

Liu , M. , Wu , K. and Xu , j. , (2019) , “How will Block chain Technology 
Impact Auditing and Accounting ? – permission les vs , 
permissioned Block chain” , Current Issues in Auditing , American 
Accounting Association , vol.13 , No.2. 

Mahir Hambiralovic and Rasmus Karlsson , Block chain Accounting in Triple 
– Entry system , Bachelors in Financial Accounting & Corporate 
Finance , Masters Dissertation , (Scandinavia,Lund University) , 
2018 , pp45-48. 

Michael p.cangemi , and Gerad Brennan , Block chain Auditing – 
Accelerating the need for auditing audit , EDPACS , vol.59 , No.4 
, 2019 , p1. 

Mahir Hambiralovic and Rasmus Karlosson , op , cit , pp45-48. 

Moll , j. and Yi git basioglu , o. , (2019) , “The Role of Internt – Related 
Technologies in shaping the work of Accounting : New Directions 
for Accounting Research , “The British Accounting Revi 

Mahir Hambiralovic and Rasmus Karlsson , op , cit , pp45-48 

Siti Aisyah and Farhana Hasboolah , op , cit , p11 

Shawine Kruskopf et al , Digital Accounting : Opportunities Threats and The 
Human Factor , ACRN Oxford journal of Finance and Risk 
perspectires , vol.8 , 2019 , p7. 

Siti Aisyah Omar and Farhana Hasbolah , Awareness and Perception of     
accounting students towards industrial revolution 4.0 , 5th 
International Conference on Accounting studies , 2018 ,p11. 

Talal Abu Ghazaleh , The Knowledge Revolution , Second Edition , (Oman, 
Talal Abu Ghazaleh for Translation, Distribution and Publishing) , 
2019 ,p4-5 



 دراسة ميدانية -أثر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على مهنة المحاسبة والمراجعة                    حممود عبد املقصود انفعد/

046 

 

Tavish Tejas et , Robotic process automation for auditing , journal of 
emerging technologies in accounting (American Accounting 
Association) , vol.15 , No.1 , 2018 ,p9. 

William Carter , Defining the technologies of the fourth industrial revolution 
, A Report of the csis project on prosperity and development , 
2019 , p16 

Zhiyong Li , will Block chain change the Audit ? China – USA Business 
Review , vol.16 , No.6 , 2017 , pp294-297. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دراسة ميدانية -أثر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على مهنة المحاسبة والمراجعة                    حممود عبد املقصود انفعد/

047 

 

 السالحق
 ههامش البحث

 (1ملحهظة رقم )

 قائسة اإلستقرالنسهذج 

 الد د الف ضج / ...............................

 علد الاححر

ينيييؾم الب ييييث عثهيييدا  عحيييث علشيييؾان أثييير تنشحييي ت الريييؾاة الريييش احر الراعلييير هنيييى لهشييير السح ميييبر 
ةالسرا لر ةلذلػ ير ؾ الب يث الاكرم ع لحرؾل هنيى تلي ةلكؼ  يي تحن يق الهيدف السر يؾ ةالب ييث إذ 

ؼ السرسيييير ةةانييييدم عخيييي لص شيييي ره ميييينف  هنييييى إ  عيييي تكؼ لألمييييئنر السر نيييير سشسييييؾذج ق رسيييير ينييييدا تليييي ةلك
اتمانرييي     لؤميييدا  أن هيييذا اتميييابح ن قيييد صيييسؼ ل يييرس البحيييث اللنسيييي  نييي    مسييي  ان إ  عييي تهؼ 

 مال لج عدرةر ت لر.

 ةلدح  تكؼ  زةج الذ ر

 الب يث                                                                           

  / لحسؾ  هبد السنرؾ  ل  ع                                                                    

 أواًل بيانات شخرية

 اتمؼ : ....................

 الؾعحفر : ...................

 ر اللسج : .................. ه

 هد  مشؾات الخبرة : ..........................
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 أسئلة قائسة اإلستقرال :ثانياً 
 ( أمام اإلجابة السشاسبة√برجال التفز  بهض  عالمة )

 الفرض األول
م تؾ د  رةق ذات  ملر إير رحر س ؽ أاا  ه شر الداامر يؾل ليدى امهاسي م  يي الؾقيا الحي لي  -1

 سانشح ت الرؾاة الرش احر الراعلر ةأثره  هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.

 عبارات الفرض األول
هوافك 

 جدا  
 هحايد هوافك

غير 

 هوافك

غير 

هوافك 

 هطلما  
يشديش مبددطلل ال ددىسا البددىبعية الشابعددة إلددً الحقىيددبت  -4

الحي جأخدز األجمحدة والدزكبء اإلصدطىبعي إلدً مسدحىيبت 

جذيدددذا للحلبعدددل بددديه اإلوسدددبن جذيدددذا وال جقدددذب مشدددكب  

 واآللة9

جعحبش جقىية إوحشوث األشيبء وسلسدلة الكحدل والشوبىجدبت  -4

والححدددى  الشقمدددي مددده مهدددم جقىيدددبت ال دددىسا البدددىبعية 

 الشابعة المؤثشا علً مهىة المحبسبة والمشاجعة9

 جبب ب جقىيبت ال ىسا البىبعية الشابعة مشبكل ممىية9 -7

ابعدددة مددده جدددىدا جحسددده جقىيدددبت ال دددىسا البدددىبعية الش -0

الحقبسيش المبلية مه خال  الشفع مه خبصيحي المىثىقيدة 

 والمالآمة وصيبدا جىدا المعلىمبت المحبسبية9

     

 

 الفرض الثاني
م تؾ يييد  يييرةق ذات  ملييير إيرييي رحر سييي ؽ أاا  ه شييير الداامييير ييييؾل أثييير تنشحييي ت الاحيييؾل الرقسيييي 

 ةالحؾمبر الدح سحر هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.

 عبارات الفرض الثاني
هوافك 

 جدا  
 هحايد هوافك

غير 

 هوافك

غير 

هوافك 

 هطلما  
جعمل جقىيبت الححى  الشقمي والحىسدبة السدحببية علدً  -4

إ دذاخ جيييددشات فدي ملددبهيم جخطديظ وجحليددل وجبددميم 

 وظم المعلىمبت9

جيييددش جقىيددة الححددى  الشقمددي والحىسددبة السددحببية مدده  -4

ثىددددبء عمليددددة لددددة اإلثبددددبت موسددددبآل ومدوات جمددددع مد

 ، مع جيييشات في مشكب  األدلة في  ذ راجهب9المشاجعة

ت جذيدددددذا م دددددل المشاجعدددددة عدددددذب بدددددشوص مبدددددطلحب -7

، والمشاجعة اللىسية مو المحبسبة فدي الىقدث ببإلسح ىبء

 اللعلي، والحييش الشقمي والحىسبة السحببية9

يىجدذ جكبمددل بديه الححددى  الشقمدي والحىسددبة السددحببية  -0

 والمشاجعة9ومهىة المحبسبة 

جعمل جقىيبت الححى  الشقمي والحىسدبة السدحببية علدً  -5

 إ ذاخ جيييشات جىهشية في جىظيم عملية المشاجعة9
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 الفرض الثالث
م تؾ د  رةق ذات  ملير إيري رحر سي ؽ أاا  ه شير الداامير ييؾل أثير تنشحي ت الرةبؾتي ت ةم ميج 

 الكاج هنى لهشر السح مبر ةالسرا لر.

 الثالث عبارات الفرض
هوافك 

 جدا  
 هحايد هوافك

غير 

 هوافك

غير 

هوافك 

 هطلما  
جددىفش جقىيددة الشوبىجددبت المىثىقيددة وجحسدده مدده جددىدا  -4

 خذمة المشاجعة9

جضيذ شأن جقىية الشوبىجبت مده جدىدا العمدل المحبسدبي  -4

 ودقحه جىفش وقث المحبسب ومسئىليبجه9

 يمكه للشوبىت مشاجعة الحسبببت بذقة9 -7

ه إ دذاخ جيييددشات جزسيدة فددي يمكده لسالسدل الكحددل مد -0

 الذفبجش المحبسبية و لظ السجالت9

جددؤثش جقىيدددة سالسدددل الكحددل علدددً الحسدددجيل المحبسدددبي  -5

للمعبمالت وجىقل المحبسبة مه القيذ المضدوج إلً القيدذ 

 ال الثي األوجىمبجيكي9

     

 أ  ل يغ ت يؾ  السدانري لؽ إض  اه  أة تؾضححه  عذذن ل  تندم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


