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 ممخص البحث
يهدد البحث ددد لوحدد لور دددكنل رجلبحوي رحرنكددللددددولاصددج للبح ددد ي لرالصددثلاددد  لنل  ددثل رجر دددل لر  دددجل

ليدد AI)بحددا لالبطصددي لاول  رجليجبقددالبح بددلثل ليدد لادد  لل؛(لالدد لايلكددثلبحيجبنلددثلبحيوي لددثلدددول دد  
 جهلال ل ظلملبحجقلثثلبح بالكثلريادليجلايلكدثلور كنلوينلبكل لربلبكل لويبكقهلال ليجبقالبح بلثل  لر 

قل يدددثلببوقصدددلالل111بحيجبنلدددث لرودددملببدددوا بملبح جببدددثلبحيي ب كدددثلرورصادددولقل يدددثلبطبوقصدددلا لرودددملونيكدددول
بط  دد بجلبحايددولل-T-testباوثددلجلل-بة صددلالبحرصدد و)ربنددجللحهددللبطاوثددلجب لبة صددل كثلبحيوي لددثلدددول

لبحثبكط(.لرورص لبحث  ل  هله لكلوأ يجلارل طحثلنرهجاثلحلا لالبطصي لاولال لايلكثلبحيجبنلث.ل

بحددا لالبطصددي لاو لايلكددثلبحيجبنلددث ليجبقددالبح بددلثل  لنل  ددثل رجر ددل ل ظددلمل :المفت حياا الكمماا ت 

لبحجقلثثلبح بالكث لياليجلايلكثلبحيجبنلث.
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The Extent to Which the Role of the Auditor is Affected                       

by Artificial Intelligence in the Audit Process 

 "A Field Study" 

Abstract 

The goal of this study is to better understand the importance of technology in 

our modern world, particularly during the Corona oimednap, as well as the 

influence of artificial intelligence (AI) on the audit process, as represented by: The 

role of auditor by elucidating the benefits and drawbacks of its application to the 

auditor, its influence on the internal control system, and the audit process' risk. The 

field study was applied, and the survey list was sent, resulting in 110 survey lists 

being generated and statistical tests being run on them (descriptive statistics - T-test 

- simple linear regression). Artificial intelligence has a major influence on the audit 

process, according to the study. 

Keywords: Atnaeapai  amnd  afdmpdi i,ean otnpdddi i,eannti pntnmi oimednap, the 

internal control system, the risks of the audit process. 
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 طبيع  المشكم  -1
(,ل   لوحددد لCOVID-19يربندددهلبحلدددلحملددددولبةر دددثلبةادددجنليج لدددثلاييدددجنليددد لنل  دددثلديدددجر ل رجر دددلل)

يلحكددثلو قيددخلابددل جلثلحيددثلدددولبطقوصددل لبحلددلحيو ل ظددجبملحلدد ملقكددلملبحي ئددلاب لبقادد ب لبحقددرب مل رلبحوقددلجاجلبح
ثص ثل رجاث.لر ظهدج لبحظدجرالبح لحكدثلاد ملرندر لقد جل دلاليد لبحيللريدل لبدربالبحيلحكدثل رل يدجلبحيلحكدثل

(.لييددلل  ددجلالدد لينددل لبحي لبددثثلربحيجبنلددثلثقلددثلCOVID-19دددولظدد لب وئددلجلنل  ددثلديددجر ل رجر ددلل)
 ,.Rashawn et al)(ل012ص.ل 0101ل بحيللريدل لييدلل  إلوحد لبحودأ يجلالد لايلكدثلبحيجبنلدثل)د

2020, P.97).ل

ييللوويلالي لبحللحمل نيوليربنهثل رليربيثثلهاهلبحنل  ثلي لا  لببوا بملبح درجنلبحوي رحرنكدللالصدثل
ددولينددل لبحي لبدثثلربحيجبنلددث.ل يدد ل صدث  لبحوي رحرنكددللير درالبحبددلاثلدددولبحرقد لبح ددلحولحيدللحهددلليدد ل

ثقجادددثلصدددييجنليوجبثيدددثلو وقددد ليددد لا حهدددلل لددددثل  دددربالل هيكدددثلثلحيدددث ل يددد ل صدددثنلبحلدددلحمليددد لا حهدددلل ئدددثه
بحيللريددل لثيجاقدددثلثبدددكيثلربدددجالث ل يدددلل  دددهلقددد ليدد  للوحددد لبحويلدددالالددد لثلددد لنرب دددالبحقصدددرجلبحثئدددجلل

 ,Uglum, 2021)رالصثلا  لييلجبثلبح  ملبحيه ولرا ل  لاحكلالد ل  دلانلردلالكدثلايلكدثلبحيجبنلدثل
P.5).ل

حيبدوا يثلددول لددثلبحيندلط  لريد ل دي هللبحوي رحرنكدللبحيبدوا يثلددولرحق لولد   لصدرجلبحوي رحرنكدللب
(ل قلدهل راكدثلددولAI)ل.لركلوبدجلArtificial Intelligenceيندل لبحي لبدثثلربحيجبنلدثلللبحدا لالبطصدي لاول

ييلجبددثليه ددثلبحي لبددثثلربحيجبنلددثلرالصددثلادد  لبحبدد رب لبحيبددوقبلكث.لركلوبددجلبحددا لالبطصددي لاولي ليددلنل
بة بددل و لررب دد ليدد لبحينددلط لبحوددولو يددرلثيجاقددثليوبددلجاثل يدد لوجنددولب بكددثلبحددا لالبطصددي لاوللحلددا لا
 يدد لوددملو ئددلالباوثددلجلحقكددل لقدد جنلبحددا لالبطصددي لاولالدد لويددجبجلب ايددل لبحثئددجاث لبهدد ال ل1991حلددلمل

ا لالبطصدي لاو.لر دل لا ملبحق جنلال لبحويييصل رلبحو جقثلبي لب ايل لبحثئجاثلرب ايل لبحودولكقدرملبهدللبحد
لبطاوثلجلي  لحلثثلبحوقلي لربحوولو ج ليللوابل ل لبقي ل لبحا لالبطصي لاولبحو  يجل لة بل .

ربددل لبحلليددلالوحدد لبحويددراجلبحيبددويجلحلددا لالبطصددي لاولح بددو ل نلي ددهلثئدد  ل يبددجليبددوقبلكلملرباول دد ل
لبةجبال ر لر ولولجافلي   لحلا لالبطصي لاولري هل:

  لبحهددد اليددد لبحدددا لالبطصدددي لاولهدددرلنلددد ل نهدددصنلبح لبدددرال ي دددجلقددد جنلالددد لبحو  يدددجلثئددد  لللهدددر -
يبددوق  لراددوملببددوا بملكط لكي  هددللبحو بدديجلربحددوللملربحويددراجليدد ل  بددهلليدد لادد  لبحبكل ددل لبحالجنكددثل

 (.لISACA, 2018, P.4بحيق يثلوحكهلل)

ثيجاقدثلا كدثليد لاد  لقد جنلبةط لبولقدوللللهرلاثلجنلا لكط لو  البحيهلملالد ل بدل لبحاربجصيكدل  -
 (.Zemankova, 2019, P.148بحيللريل لثيجاقثلبجالثلريللحنوهللي لا  ل  بهللل)
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رحي لبحولجافلبحاللوو خليلهلبحثل  ثلهرللينيراثلي لب بدلحيالربحيدجالبحن يد نلددولبجيندثلب  ظيدثل
ا لصدددجلبحدددا لالبة بدددل و لروبدددينلحدددهللبحي لبدددبكثلربحودددولكي ددد ل  لوبدددوا ملحويدددراجل  ظيدددثلو دددليولثلددد 

ثلحقكلملثليلكل لببو ولنكهلا ل قل خلرقرب ي ليوملوي يلهدللددولابيدجنلبح لبدا.لث يد لوصدثنلحد إلبح لبدرال
بحيقدد جنلالدد ل دد لبحيئدد   لربواددلالبحقددجبجب لثأبددلرالي يقددولريجوددالرلدد   ليجاقددثلو  يددجلبحلقدد لبحثئددجللل

ل(.021ص. ل0110 ل)ا يل  لكاجر ل

رثلحوددلحولهدداهلبحوق كدددثلحهددللرنهددل لا ددد لويبكقهددللرهيددل:لبحرندددهلبةينددلبوليدد لاددد  لبددجاثلبواددلالبحقدددجبجب ل
رباوصلجلرق لايلكثلبحيجبنلثلربحيبلا نلال لوق كملب  حثلبحي   نلح إليجبقبولبح بلثل ليولبح قثلبحللحكدثل

 ,Munoko et al., 2020)بنلدثلروقلي لهدلي لبحايدأل   دلالو  يدالبحيهدلملييدلليد  للوحد لصادل نلندر نلبحيجل
P.210) مشكم  البحث وهي:  يللبحرنهلبح ل ولرهرلبحرنهلبحبلبولربحالليوي  لدولل 

 وييجلبي ثلبحلي لح إليجبقبولبح بلثل لده ليوقب لبحيجبقبر لهابلبحويييج؟ -1

(لددددوليندددل لبحيجبنلدددثلهددد لبدددراليودددأ جل رجليجبقدددالبح بدددلثل لددددولايلكدددثلAIر ك دددلملا ددد لويبيدددخل) -0
 نلثل مل  هللالي ليبلا لحيجبقالبح بلثل ؟بحيجب

(لبد  مليد ليج لدثلبحوايدكطليدجرجبملAIريللهدول د د ليج لدثلددولايلكدثلبحيجبنلدثلك  د لديهدللويبيدخل) -3
 ثيج لثلبحو لي لرصرطملوح ليج لثلوق كملبحوقلجاج.

 اإلط ر النظري واشتق ق الفروض  -2
 أنواع الذك ء االصطن عي 2-1

بطصددي لاولبحوددولكي دد لببددوا بيهللدددولايلكددثلبحيجبنلددثلربحوددولكي دد لور دد هللحقدد لولدد   ل  ددربالبحددا لال
ل لةوو:

 (Assisted Artificial Intelligenceالذك ء االصطن عي المس عد)  .1
ركقصدددد لثددددهلبةط لبحي  ددددانلحلليلكددددل لربحيهددددلملبحثبددددكيثليدددد لادددد  لوددددرديجلبحبكل ددددل لبح ددددايثلربح ربددددثثل

حدا لالبطصدي لاولبحيبدلا لثييدصنلببدوا بيهلةييدل لبحيهدلملب بلبدكثلحليبلا نلدولص ولبحقجبجب .لراويوولب
لرثلحولحولو جاجليجبقبولبح بلثل لي ل  بالبحيهلمل ي جلولقي بم.

 (Augmented Artificial Intelligenceالذك ء االصطن عي المعزز ) .2
بحقكدلملبهدلليد للمكي د هكبينلبحا لالبطصي لاولبحيلصصلحلي ببل لريجبقبدولبح بدلثل لثلحقكدلملثأئدكلالطل

ادد  ل ادددملبحقدددجبجب لبحثئدددجاثلرحدددك ليددد لاددد  لي ليدددلنلبحدددا لالبحيبدددوق  ل يددد لكي ددد لبحدددا لالبطصدددي لاول
لرحي هللحكب ليبوقلثلويليلملا لبحيجبقبي .ل بحيلصصلي لص ولثل لبحقجبجب لي لولقلال  به



 ......دى تأثر دور مراقب الحسابات بالذكاء االصطناعي في عملية المراجعةم         ريهام حممـد عبد اللطيف حلمي / أ     
 

  
 

 
 

  134  

 

  ليجبقدالبح بدلثل ليبود يلددولرحي لكئ  لهابلبح رالايجبملال لببوق حكثليجبقالبح بلثل لوابلدج د لل
ببوا بملبحا لالبطصي لاولييللي  للوح لونجلثلحكب لدللحثلثئد  لي لبدال  ليجبقدالبح بدلثل ليبد رطمل

لا لوقيكملبحقجبجب لبحووليوااهللبحا لالبطصي لاو.

 (Autonomous Artificial Intelligence)الذك ء االصطن عي المستقل  .3
بحددا لالبطصددي لاولب ي ددجلولقيددد بملروقدد يلم لركقصدد لثددهلبةط لربحجرلرودددل لكلوبددجلهددابلبح ددرالبح لحدد ليددد ل

رب  ظيثلبحي  انلحلليلكل لثي ج هل لثي لبح ظجلا لبحو ا لبحثئدجللر  بالبحيهدلملبحودول ل د ل يدجلكي دهل رل
ليبو يلثلال ليجبقبولبح بلثل لبحقكلملبهل.

للي  للوح لا ملوي  ليجبقبدولبح بدلثل ليد لركي  لهابلبح رالايجبملي ل ي لو هلكلي لثئ  ليبوق ليي
ل(.Uglum, 2021, P.10)ج كثل ك كثلبوالالهابلبح ظلملبحقجبجب لييللكي  لايرجنلال لايلكثلبحيجبنلثل

 أثر الذك ء االصطن عي عمى دور مراقب الحس ب ت 2-2
بحلرحيدثلربطبويدلجلدولبي ثلب ايل لبح  ي ثلوربنهلبحي ببل لويييجلبجاولحدملكبدبخلحدهلي يد لراحدكل ويندثل

بحيبددويجلحلوي رحرنكددللربحوددولونبددجلي ببددل لب ايددل لالدد لبحويددرجليبددويج.ل يددلل  لثلدد لبحظددربهجلبح  ي ددثل
ي  لبحا لالبطصي لاو ل     ل رجنلدولقيلالب ايدل لر رند  ل لندثليوصبيد نلحلويييدجلحدملو د  ليد لقبد ل

لدول للرق لي  .

يدد لبحالجنكددثل ي ددجلوددأ يجبملالدد لويييددجلبحليدد ليدد لبحدد ربدولريددول يددرلوي رحرنكددللبطوصددلط  ل صددث  لبحلرب
بح بالكددث.لرا دد يللو دد  لهدداهلبحويددرجب لدددق لبحي ببددل لووييددفل بددجا لردددولبحرقدد ل  بددهلبحي ببددل لبحوددول
وجد لبحويييجلووالفلا لج البحوق ملييللي  للوح لابلجب لناجاثلي ل صدوهللددولبحبدرا.لريد ل بدثلال

وكللالبحيرظ ي لدولبحي ببل ل هيكثلبحويييجلبحاللوقوج هلبة بجنلردل  وهللجد لبحويييجلوجنولوح لا ملبب
ل(.Arifin,2020,P.189)حهملال لبحيبورإلبحئاصول

لال ليللببخ ليجد ليجبقالبح بلثل لبحويييجلبحداللك د  لددولبي دثلايلدهل ويندثلبحيبكلدثلبحثئدجاثل رل لام
( الباد مات توحاي  AIالتكنولوجيا  المتمثما  فاي ) ولكاي يقبال مراقاب الحسا ب ت اساتخدا بحجبد ثلحلويييج.ل

 ,Wang et al., 2020, Dennis et al., 2021) يالجا ني اإليجا بي مات تطبيقوا  والمتمثما  فا
ElTweri, 2021)ل

 رطم:لكبددويكولبحددا لالبطصددي لاوليدد لونيكددولادد  لطل صددجلحددهليدد لبحبكل ددل لربحيللريددل لبحيو راددثلر يددجل
بو  ي لب هيكثلبح ببكثلحهاهلبحبكل ل لراحكليد ل ند ليبدلا نليجبقبدولبح بدلثل لراحدكلبحي ظيث لركقرمل ك لمل

ا دد لبح ظددلملبحوقليدد للبحددالل ددل لكقددرملثددهلئدداصليواصددصلدددولينددل لبحلييدد ل ودد لكبددويكوليدد لونيكددول
 بحبكل ل لبحي لببكثلبحييلرثثلحليلكثلبحيجبنلث.
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بحيق يدددثلوحكدددهلحو  يددد لبحو جا دددل لبحيلقددد نلبحودددولل ل كدددلم:لكي ددد لحلدددا لالبطصدددي لاوليددد لبحوأيددد ليددد لبحيللريدددل 
كصلالال ليجبقبولبح بلثل لبيوئلدهللرهابلكل ولوق كملب  حثلبحي   نلربحير رقثلحيجبقبدولبح بدلثل  ل يد ل
كقرملبحا لالبطصي لاولي لوقليد لبحايدألبحثئدجللوحد ل قد ل جندثليي  دهل قدجالح  لد بملبحداللقد ليد  للوحد ل

ليللريل لبحي لببكث.صال نلبحير رقكثلدولبح

رحي لباول  لبةجبال ر لهاهلبح قيثلد ل له لكلكجبال اجإل  لبحا لالبطصي لاوليللهدرلوطلوي رحرنكدلل
وقرملال ل بدل لبحيللريدل لبحيق يدثلوحكدهلددقابل ل د لهداهلبحيللريدل لديهدللو ادال رلالي دثلدقد لود  للوحد ل

ح رالي لبحوي رحرنكللق لكقرملبويراجل  بهلي لولقلالدئ لدولايلكثلبحيجبنلثلثلحيلي .لري لنل الكاجلهابلب
  بهلييلليوجوالالكهلب  جبدهلا لبحيللييجلربحقربا لبحييثقثلدولايلكثلبحيجبنلثلييلليد  للوحد لوه يد ل يد ل

لبحبكل ل .

لال لوق كملبحا لالبطصي لاوليللريل لي   نلرير رالديهللحيجبقبولبح بلثل لييلليوجوالالك هل لح لم:لرل لام
لوق كمل ول جلال ل جنثلالحكثلي لبح قثلبحوولو ل  لدولوقلجاجليجبقبولبح بلثل .

جبثللم:لكبلا لبحا لالبطصي لاولال لوقلي لي لرق لايلكثلبحيجبنلدثليد لاد  لبحبدجاثلددولونيكدولب  حدثل
ايلكددثللرو ليلهددللروقدد كيهللدددولبحرقدد لبحي لبددالييددللوبددلا ليجبقبددولبح بددلثل لدددولوقليدد لبحنهدد لبحيبددار لدددو

لبحيجبنلث.

ولكاات لمااذك ء االصااطن عي أيحاا   ساامبي ت قااد تاانعكس عمااى مراقبااي الحساا ب ت والتااي قااد يترتااب عميواا  
ل:(Afroze,2020, Law,2021)رفحو  لتطبيق الذك ء االصطن عي في عممي  المراجع  ومنو  

بحوي رحرنكددلل ودد لك وددلتلويبيددخلبحددا لالبطصددي لاولوحدد ل  ددلانلالحكددثلرابددجنل لدكددثلدددولينددل لببددوا بمل -
يوي  لي لبحرصر لوح ل د  لبح ول ج.لرهابليويلال  ليوربدجلدوليجبقبدولبح بدلثل ليربصد ل لي د  هل

 ريييصهلي لا  لبح صر لال لبح رجب لربحيرجبل لبحوولووللي ليولبحوي رحرنكللبح  ي ث.

 لايلكدثلبحيجبنلدثليوجوالال لويبيدخلبحدا لالبطصدي لاولددولايلكدثلبحيجبنلدثلوحد لبحقكدلملبنيكدوليجب د -
ربقوصدددلجل رلب  صدددلجل رجليجبقبدددولبح بدددلثل لالددد لوقددد كملبحوقدددلجاجلييدددللي دددوجلا دددهلوقليددد لاددد  ليجبقبدددول

 بح بلثل لدولي لوالبحيجبنلث.

ر ظجبملحوقلكصل رجليجبقبولبح بلثل لدولي لوالبحيجبنلثلثل لويبيخلبحا لالبطصي لاولبراليوجوال -
 الكهلوقلي ل وللبهم.

كلدق لويلحيفلويبيدخلبحدا لالبطصدي لاولي ل دهلند بلبنل دالوحد لصدكل وهليلقد هلند بملثلة لدثلوح لاح -
 ييللكصلالويبكقهلدول  لالي لوالبحيجبنلث.
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لرثلحولحولكصثنلبح ج لب ر لحلث  لهر:

H1  أنااه هناا ث تااأثير ذو داللاا  جوهرءاا  لمااذك ء االصااطن عي عمااى دور مراقااب الحساا ب ت فااي عممياا" :
 المراجع ".

 االصطن عي عمى عممي  المراجع : أثر الذك ء 2-3
 ,Xing et al., 2020, Omoteso, 2012, Jaber)باوي  لبحثل  ثلدولهاهلبحنص كثلال ل جببدل ل

et al., 2018, Gusai, 2019, Ukpang, et al., 2019)بحودولور دنلبح دجالبدي ليجب د لايلكدثلل
لبحيجبنلثلبحوقلي كثلرا  لويبيخلبحا لالبطصي لاولر ل  ل لةوو:

 رطم:لوب  لايلكثلبحيجبنلدثليد لاد  لنيدولبحبكل دل لربحيللريدل لبحودولقد لك ودلتلوحيهدلليجبقبدولبح بدلثل لاد ل
بحلييدد لادد  لايلكددثلبحيجبنلددث لرقدد ليندد ليجبقبددولبح بددلثل لدددولثلدد لب  كددل لصددلرثثلدددولبح صددر لالدد ل

لتل  لك دددر ليجبقبدددولبحيللريدددل لبح صيدددث لييدددللكصدددلالالددد ليجبقبدددولبح بدددلثل لايلكدددثلبحيجبنلدددث لرقددد لك وددد
بح بلثل ليواصصي لدولص لاثلبحليي .لرحي لا  لويبيخلبحا لالبطصي لاولبدراليدوملونيكدولاد  لطل
كي  ل صجهلي لبحبكل دل لربحيللريدل لييدللكصدلالوا دلالبحبكل دل لربحيللريدل لبحودولقد لك ودلتلوحيهدلليجبقبدول

لالكددهلكصددثنليدد لب د دد لويبيددخلب حددا لالبطصددي لاولبحيبددلا لادد  لهدداهلبح بددلثل لرل قددثلالحكددث.لرل ددلام
لبحيج لثلب طملي لبحيجاقثلبحوقلي كثلحليلكثلبحيجبنلث.

ردولبحيج لدثلبحولحكدثلحليلكدثلبحيجبنلدث لبد طمليد ل  لكقدرمليجبقبدولبح بدلثل لددولي لرحدثلح هدمل ظدلملبحجقلثدثل
بحوأيددد لبحي لبدددثثللبح بالكدددثلحللييددد ليددد لاددد  لبح صدددر لالددد ل  حدددثلبحيجبنلدددثلروقيكيهدددللحل صدددر لالددد ل جندددث

باصددرصليددللوابل ل دد لبحقددرب ملبحيلحكددثلولبددجلثل بحددثلرر ددرالدددولنيكددولنرب بهددللبحهليددثليثقددلملةيددلجلوادد ب ل
لالكدددهلي ثيدددولالددد ليجبقبدددولبح بدددلثل لوايدددكطلر  بالايلكدددثلبحيجبنلدددثلحو  يددد ل جندددثل بحقدددرب ملبحيلحكدددث.لرل دددلام

بدورإليويلئد ليدولهد الايلكدثلبحيجبنلدثلريد لبحياليجلبحوولكي د ل  لو د  ل   دلالبحيجبنلدثلروا ك دهللحي
ل ملبحيئفلا لي إلقرنل رل لفل ظلملبحجقلثثلبح بالكثلحلليي لراحكلثلحيجاقثلبحوقلي كثلحليجبنلث.

ركقدرملويبيدخلبحدا لالبطصدي لاولبحيلدصصل رطملبو  يد ليبدورإلب هيكدثلبح بدبكثلحلبكل دل لربحيللريدل لبحوددول
لملي لو  يد ل رندهلبحقصدرجل رلبحقدرنلددول ظدلملبحجقلثدثلبح بالكدثلرثلحودلحولكقدرملوملونيكلهللرثلحولحوليوي  لولقل ك

بوقليدد لياددليجلبحيجبنلددثلوحدد ل قدد ل جنددثليي  ددثلروقليدد ليدد لرقدد لبحيجبنلددث.لرحهددابلك  دد لببددوا بملبحددا لال
لبطصي لاولب طملي لبحيجاقثلبحوقلي كثلحليجبنلثلدولهاهلبحيج لثل ك لم.

بحودولووي د لددولوقد كملوقجادجلبحيجبنلدثلبحداللكلبدجلاد ليد إليصد بقكثلرير رقكدثل يللدولبحيج لدثلبح هل كدث ل
بحيللريددل لبحيق يددثلدددولبحوقددلجاجلربحقددرب ملبحيلحكددثلدددولبحئددج ثل)بحي ببددث(لي دد لبحيجبنلددث لرك  دد لدددولهدداهل
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 لاد ملبحيج لثل  لكقرمليجبقبولبح بلثل لبهاهلبحيج لثلحلوأي ل رلحليجبنلثلال لبحا لالبطصي لاولحلوأي لي
 رنر ل للال لا  لايلكثلبحيجبنلثلبحوولوي .

لرل لالال ليللببخ لكصثنلبح ج لبح ل ولحلث  لهر:

H2." أنه هن ث تأثير ذو دالل  جوهرء  لمذك ء االصطن عي عمى نظ   الرق ب  الداخمي" : 

لر احكل ك لملكصثنلبح ج لبح لح لحلث  لهر:

H3  لمذك ء االصطن عي عمى مخ طر عممي  المراجع ".: "أنه هن ث تأثير ذو دالل  جوهرء 

 منوجي  البحث  -3
قليددد لبحثل  دددثلددددولي لرحدددثلحلو قدددخليددد لصددد ثلبح دددجر لبحير دددراثلحلث ددد ليددد لاددد  لوصددديكملقل يدددثل
بطبوقصددلالبةحيوجر كدددث لراحددكل ظدددجبملح دديخلبحرقددد لر ك دددلملح  ب ددثلبح  دددجنلبحث  كددثلراددد ملوينددل لقكدددل ل قيدددخل

رالصثلدولنيهرجاثليصجلبحلجلكث لرهولي لرحدثليد لبحثل  دثلةيندل ليد ا ل رلري   لحلا لالبطصي لاول
لب بكثلحقكل لبحا لالبطصي لاولرويراجهليبوقبلكلم.

رقددد لجباددد لبحثل  دددثلددددولوصددديكملب بددد لثل  لويدددر لرب ددد ثلري هريدددثلرثبدددكيثل وددد ليدددوي  ليددد لبةنلثدددثل
ل(.Afroze et al., 2020اليهل لربطبولل ثل ك لملبثل ل ب لثل جببثل)

 عين  البحث 3-1
ليد ل يجبقبدولبح بدلثل لبحلدليلي لددولي لودال)قلي لبحثل  ثلبقجبل لقل يدثلبطبوقصدلالبةحيوجر كدثلوحد ل د  

بحيجبنلدددث لبحي للدددي لبحيدددلحيي  لب يدددل كييي لبحيواصصدددي لددددوليندددل لبحي لبدددثثلربحيجبنلدددث(لرقددد لببدددويلا ل
لقل يثلببوقصلالبحيوجر كث.ل111بحثل  ثلي لنيول

لالبحثمتغيرات  3-2
 (Xالمتغير المستقل) 3-2-1

لبحا لالبطصي لاولروملقكلبهلا:

بحدددا لالبطصدددي لاولالددد للودددأ يجهددد لويولدددكلد دددجنلي هريدددهلاددد ل -1
ل.بحيجبنلثلونجباب 

ببدوا بملبحدا لالبطصدي لاولرويبكقدهلبح للدوليد  للبحدولبحويلددال -0
ل.ربحيجبنلثلبحي لبثثبحقصرجلا  لييلجبهليه ثلل رنهال ل
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 (Yالمتغير الت بع) 3-2-2
لايلكثلبحيجبنلثلرووي  لدو:

(لY1 رجليجبقالبح بلثل ل)
لروملقكلبهلا:

جبقالبح بدلثل ليد لاد  لوادصا ليببوا بملبحا لالبطصي لاولكبلا ل -3
ل.ببوج ب هللرو بكقهلبهرحثل ملهل  لي لبحيللريل لرل

يجبقدددددالبح بدددددلثل لددددددول يلكدددددثللبطصدددددي لاولكبدددددلا ببدددددوا بملبحدددددا لال -2
ل.بحبكل ل لي لبحو االربط وكل لي لقب لبحليي 

بحيلجددددثلربحدددراولبحبدددلكمل دددر لبحدددا لالبطصدددي لاوليددد  جلالددد ليبدددورإل -9
ل.ببوا بملبحوي رحرنكلل   لالبحيجبقبي قبر لر  لانل

بحيجبنلددثلل ايددل لثأ لددابحقكددلمللبطصددي لاوليددوم ظددجبلطبددوا بملبحددا لال -6
ل.بح بلثل لروقلي ل رجليجبقا

يجبقبدولبح بددلثل ليلج ددر لحايدجلدقدد ب لرظددل  هملثبدبالوربندد لبحددا لال -7
ل.بطصي لاو

(لY2 ظددلملبحجقلثددثلبح بالكددثل)
لروملقكلبهلا:

ل.يه  لبحا لالبطصي لاولبي لبحبكل ل ل -8
بحيجبنلددثلبحددول دد للونددجباب ك بدد لببددوا بملبحددا لالبطصددي لاول قددثلل -9

ل. بيج
حهليدددد لادددد  لببددددوا بملبحددددا لالثبددددهرللبح بالكددددثكي دددد ل دددديل لبحجقلثددددثل -11

ل.بطصي لاو

يادددددددليجلايلكدددددددثلبحيجبنلدددددددثل
(Y3:  لروملقكلبهلي لا)ل

ل.ل لوقلي لياليجلبحيجبنلثاببوا بملبحا لالبطصي لاولكبلا ل -11
يددد لاددد  للبح بالكدددثيندددالالددد لبحئدددج ل لويدددراجلرظك دددثلبحيجبنلدددثلل -10

را ددد للبح بالكدددثلبحجقلثدددث ظيدددهل ببدددوا بملبحدددا لالبطصدددي لاولحويدددراجل
ل.بحياليج

 بحثلبي ن ت ال اإلحص ئيالتحميل  3-3
براليو ي لهدابلبحندصالو ليد لبحبكل دل لثلبدوا بملثلد لب بدلحيالربطاوثدلجب لبة صدل كثلحلو قدخليد ل

يوملو لي لبحبكل ل لال لا نليجب  لرهول يدلللص ثلبح جر لبحي ب قثلا لب ه بالبحلليثلحل جببث.لربرا
ليلو:

 بطبوقصلاوجييصلبكل ل لقل يثل -1

ل(Reliability and Validity testsونجبالباوثلجللبح ثل لربحص ال) -2
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 :و  ي لب بلحيالبة صل كثلبحيبوا يثلدولو لي لبحبكل ل  -3

 بحرص وللبة صلاونجباللDescriptive Statistics)) 

 ويبيخلباوثلجلل(t-testلل)حلي ثلرب  ن 

 بلاليللي لبجوثلطلبيجبر لل Pearson correlation coefficient)) 

 ويبيخلبط   بجلبحايولبحثبكطلل(Simple Linear Regression) 

 ترميز بي ن ت ق ئم  االستقص ء 3-3-1
ةندجبالبحو لدك  ل رصد  يوهل بيويلحهدل يد  حلوأيد  بحدربج ن بطبوقصدلا قدرب م ويد ليجبنلدثلبكل دل 

وايدلالينيرادثليد لب رصب لبحودول بح جببدثليد لاد  وجييدصلونلثدل لاي دثل ودم  دم لريد لبة صدل كثلبح صيدث
ل لجقددمثلحندد رل كلبددجل دد ملي هددللادد لبةجبالبحياول ددثلحلي ددثلبح جببددثلردقددلملحيقكددل لحك ددلج لبحايلبددول يددللكظهددج

ل:(1)

 ترميز إج ب ت عين  الدراس  :1جدول 
 الوصن اآلساء

 غُز ىىافق بشذة

 غُز ىىافق

 ىحاَذ

 ىىافق

 ىىافق بشذة

1 

2 

3 

4 

5 

 اختب رات الثب ت والصدق 3-3-2
ادددل نملبهددد اليلجددددثليددد إلصددد اللValidityربحصددد اللReliabilityيددد لباوثدددلجللبح ثدددل لليدددوملوندددجبال ددد  ل

رصددد ثلرصددد  كثلقل يدددثلبطبوقصدددلالةندددجبالبحو لدددك  لبة صدددل كثلبح  قدددث لربةودددولور دددك لملحيددد مليددد ل
يدد لباوثددلجللبح ثددل لربحصدد الالدد للويبيددخل دد  ل(لير ددنل وددل جل0)ربحندد ر لجقددملليلددليلولبح ثددل لربحصدد ا.
 : يلليلو يبورإليوييجب لبح جببث

 

 

 

ل
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 نت ئج تطبيق مع ممي الثب ت والصدق: 2جدول 
 الصذق معامل الثباث معامل عذد العباساث المتغيشاث

 4 49444 49443 (X)      امذكاء االصطَاعٍ

 4 49444 49441 (Y1)  دور ىزاقب امحسابات

 4 49444 49444 (Y2)  امزقابة امذاخنُةٍظاه 

 4 49414 49444 (Y3)     ىخاطز اميزاجعة

 4 49444 49444 (Y)       عينُة اميزاجعة

لللللللل
 :(لبحبلبخل  0راو نلي لبحن ر لجقمل)

نيكددولبحيوييدجب لييددللكإئديجلوحدد ل  لالد ليبدورإلل1.6قكيدثليلدليلولبح ثددل لربحصد الوصادد ل رلوقودجاليدد ل
قل يثلبطبوقصلالوقك ليللر ل لحقكلبه.لاليدلمل  له لكلببوقجبجلدولبحلثلجب لبحيإلبجنلا ل  ليوييج ل يلل

ثأ هلوملببوثلل لبحلثلجنلب رح لي ليوييجل ظلملبحجقلثثلبح بالكثل)يه  لبحا لالبطصي لاولبي لبحبكل ل (ل ظجبمل
لحلثلجب لبحوولولبجلا ل   لبحيوييج.حل ملوربدقهلليولثلقولب

 الوصفي لعب رات ومتغيرات الدراس  اإلحص ءإجراء   3-3-3
وددمل بددلالبة صددلالبحرصدد ولحلثددلجب لريوييددجب لبح جببددثلادد ليجاددخل بددلالبحويددجبجب لربح بددثثلبحي ركددثل

بح جببدددثلبحربدددطلبح بدددلبولربط  دددجبالبحيلكدددلجللحيوييدددجب لحلثدددلجب لقل يدددثلبطبوقصدددلا لو دددلدثلوحددد ل بدددلال
بحويدددجبجب لربح بدددثثلبحي ركدددثل(ل3)جقدددملكلدددج لبحنددد ر لرللحيلجددددثلبطوندددلهلبحلدددلملةجبالي دددج ب لاي دددثلبح جببدددث.

ل.حلثلجب لقل يثلبطبوقصلا
ءالتكرارات والنسب  المئوي  لعب رات ق ئم  االستقص : 3جدول   

 بيان العباساث

غيش 

موافق 

 بشذة

غيش 

 موافق
 موافق محايذ

موافق 

 بشذة

جيحنك فكزة ىفهىىه عٌ جأثيُز امأذكاء هل  -1

 االصطَاعٍ عنً إجزاءات اميزاجعة9

 44 14 34 4 4 عذد

% 494 494 3494 1494 4494 

اسأأأحخذاه امأأأذكاء االصأأأطَاعٍ وجط ُ أأأه  -2

امفعنأأأٍ َأأأيدٌ امأأأٍ امحونأأأب عنأأأً  وجأأأه 

ام صأأىر عَأأأذ ىيارسأأه ىهَأأأة اميحاسأأأ ة 

 واميزاجعة9

 34 44 44 1 4 عذد

% 4 394 4394 4494 4493 

اسأأأأحخذاه امأأأأذكاء االصأأأأطَاعٍ َسأأأأاعذ  -3

ىزاقأأب امحسأأابات ىأأٌ خأأ ك جخأأ ٌَ كأأو 

هائل ىٌ اميعنىىأات وسأهىمه اسأحزدادها 

 وجَسُ ها9

 44 41 4 4 4 عذد

% 4 494 194 1494 1494 
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اسأأأأحخذاه امأأأأذكاء االصأأأأطَاعٍ َسأأأأاعذ  -4

ىزاقب امحسابات فٍ حياَة ام ُاٍأات ىأٌ 

 امح عب واالححُاك ىٌ ق ل امعيُل9

 34 44 44 4 4 عذد

% 4 494 4494 4494 3494 

اميعزفأأأة وامأأأىعٍ امسأأأنُو حأأأىك امأأأذكاء  -5

االصأأطَاعٍ َأأييز عنأأً ىسأأحىي ق أأىك 

وكفأأأأأأاءة اميأأأأأأأزاق ٌُ  يَأأأأأأأاء اسأأأأأأأحخذاه 

 امحكَىمىجُا9

 41 34 44 34 4 عذد

% 494 4494 4394 3194 4494 

ٍظأأزا السأأحخذاه امأأذكاء االصأأطَاعٍ َأأحو  -6

اميزاجعأأأة وج نُأأأل ام ُأأأاه بثغنأأأب  عيأأأاك 

 دور ىزاقب امحسابات9

 34 44 41 4 4 عذد

% 494 494 4494 4491 4494 

ىزاق أأأأٍ امحسأأأأابات ىعز أأأأىً مخطأأأأز  -7

ف أأأأذاً وهأأأأائفهو بسأأأأ ب جىاجأأأأذ امأأأأذكاء 

 االصطَاع9ٍ

 44 44 44 33 44 عذد

% 4494 34 4494 4494 4493 

َحسأٌ اسأحخذاه امأذكاء االصأطَاعٍ دقأأة  -8

 ك ُز9 إجزاءات اميزاجعة امٍ حذ

 33 41 43 4 4 عذد

% 4 4 4494 4494 34 

َيكٌ  ياً امزقابة امذاخنُة بسهىمه ىأٌ  -9

 خ ك اسحخذاه امذكاء االصطَاع9ٍ

 44 44 44 4 4 عذد

% 4 494 4491 44 4494 

اسأأأحخذاه امأأأذكاء االصأأأطَاعٍ َسأأأاعذ  -10

 عنً ج نُل ىخاطز اميزاجعة9

 44 41 44 4 4 عذد

% 4 491 4491 4494 4494 

َجأأب عنأأً امشأأزكات جطأأىَز وهُفأأة  -11

اميزاجعأأة امذاخنُأأة ىأأٌ خأأ ك اسأأحخذاه 

امأأأذكاء االصأأأطَاعٍ محطأأأىَز  ٍظيأأأه 

 امزقابة امذاخنُة وخفض اميخاطز9

 34 44 44 3 4 عذد

كيي لبطونلهلبحللملةجبالاي ثلبح جببثلوح لبحيربدقثلال لنيكولبحيوييجب ل(ل  هل3ركبو وجلي لبحن ر لجقم)
بحيلبددجنلا هددلل)ثلبددو  لالبحلثددلجنلبحقل لددثلليجبقبددولبح بددلثل ليلج ددر لحايددجلدقدد ب لرظددل  هملثبددبالربحلثددلجب ل

ل.وربن لبحا لالبطصي لاوللويي لوح لبح كل ( ل ي لووج صليلظملبةجبال ر لبحيربدقث

 t-testاختب ر  3-3-4
الددد للt-test(لقكيدددثلبحربدددطلبح بدددلبو لربط  دددجبالبحيلكدددلجل لر ويندددثلباوثدددلجل2)لجقدددملكلدددج لبحنددد ر ل

ل يلليلو:ليبورإلاثلجب لريوييجب لبح جببث

ل

ل

ل

ل
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اإلحص ء الوصفي لمتغيرات الدراس : 4 جدول  

 العباساث )المتغيشاث(

 t-testاختباس  اإلحصاء امىصفٍ

امىسط 

 امحسابٍ

 االٍحزاف

 اميعُارٌ
 قيمت اختباس

t 

ام ُية 

 االححيامُة
p-value 

هأأأأل جيحنأأأأك فكأأأأزة ىفهىىأأأأه عأأأأٌ جأأأأثيُز امأأأأذكاء  -1

 االصطَاعٍ عنً إجزاءات اميزاجعة9
3944 49444 49444 49444 

اسحخذاه امذكاء االصطَاعٍ وجط ُ ه امفعنأٍ َأيدٌ  -2

امٍ امحونب عنً  وجه ام صىر عَأذ ىيارسأه ىهَأة 

 اميحاس ة واميزاجعة9

1944 49414 419444 49444 

اسأأأأحخذاه امأأأأذكاء االصأأأأطَاعٍ َسأأأأاعذ ىزاقأأأأب  -3

ىأأأأٌ  امحسأأأأابات ىأأأأٌ خأأأأ ك جخأأأأ ٌَ كأأأأو هائأأأأل

 اميعنىىات وسهىمه اسحزدادها وجَسُ ها9

1934 49444 439114 49444 

اسأأأأحخذاه امأأأأذكاء االصأأأأطَاعٍ َسأأأأاعذ ىزاقأأأأب  -4

امحسأأأأابات فأأأأٍ حياَأأأأة ام ُاٍأأأأات ىأأأأٌ امح عأأأأب 

 واالححُاك ىٌ ق ل امعيُل9

1944 49444 449444 49444 

اميعزفة وامىعٍ امسأنُو حأىك امأذكاء االصأطَاعٍ  -5

وكفأأاءة اميأأزاق ٌُ  يَأأاء َأأييز عنأأً ىسأأحىي ق أأىك 

 اسحخذاه امحكَىمىجُا9

3934 49414 39444 49443 

ٍظأأأزا السأأأحخذاه امأأأذكاء االصأأأطَاعٍ َأأأحو ام ُأأأاه  -6

بثغنأأأأب  عيأأأأاك اميزاجعأأأأة وج نُأأأأل دور ىزاقأأأأب 

 امحسابات9

1944 49414 449443 49444 

ىزاق ٍ امحسابات ىعز ىً مخطز ف ذاً وهائفهو  -7

 بس ب جىاجذ امذكاء االصطَاع9ٍ
3944 49444 49414 49444 

َحسٌ اسحخذاه امأذكاء االصأطَاعٍ دقأة إجأزاءات  -8

 اميزاجعة امٍ حذ ك ُز9
1944 49443 449444 49444 

َيكأأٌ  أأياً امزقابأأة امذاخنُأأة بسأأهىمه ىأأٌ خأأ ك  -9

 اسحخذاه امذكاء االصطَاع9ٍ
3943 49441 449443 49444 

اسأأحخذاه امأأذكاء االصأأطَاعٍ َسأأاعذ عنأأً ج نُأأل  -10

 اميزاجعة9ىخاطز 
3944 49444 449414 49444 

َجأأب عنأأً امشأأزكات جطأأىَز وهُفأأة اميزاجعأأة  -11

امذاخنُة ىأٌ خأ ك اسأحخذاه امأذكاء االصأطَاعٍ 

محطأأأأأىَز  ٍظيأأأأأه امزقابأأأأأة امذاخنُأأأأأة وخفأأأأأض 

 اميخاطز9

1944 49443 449444 49444 

 49444 439444 49444 3944 امذكاء االصطَاعٍ

 49444 449444 49443 3944 دور ىزاقب امحسابات

 49444 449443 49444 1944 ٍظاه امزقابة امذاخنُة

 49444 449444 49444 1943 ىخاطز اميزاجعة

     عينُة اميزاجعة
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لال لبحن ر ل) (لبحبلبخلرن ل  لقكيثلبحربدطلبح بدلبولحولدكلبحلثدلجب لربحيوييدجب لوصاد لاد لبحقكيدثل2رل لام
لαحو   لاحك ل ي لوقد لبحقكيدثلبط ويلحكدثلاد لقكيدثليبدورإلبحيل دددركثللt-test لرق لنلا ل وينثلباوثلجل3
(p–value = 0.000 < α = 0.05.)ل

 بيت المتغيراتبيرسوت حس ب مع مالت االرتب ط  3-3-5
(لقدكمليلدلي  لبطجوثدلطلبدي لبحدا لالبطصدي لاولرايلكدثلبحيجبنلدثلر د لثلد ليد ل9)جقدملكلج لبحن ر ل

ل ثلل هل.

 بيت الذك ء االصطن عي وعممي  المراجع قي  مع مالت االرتب ط : 5جدول 
 (Xالزكاء االصطىاعي ) المتغيشاث

 دور ىزاقب امحسابات

(Y1) 

 49444 االرج اط

p-value 49434 

 ٍظاه امزقابة امذاخنُة

(Y2) 

 49344 االرج اط

p-value 49444 

 ىخاطز اميزاجعة

(Y3) 

 49344 االرج اط

p-value 49444 

 عينُة اميزاجعة

(Y) 

 49344 االرج اط

p-value 49444 

ل(ليلليلو:9راو نلي لبحن ر لجقمل)
بحاددلصلب جنددثلبطجوثددلطلبددي لبحددا لالبطصددي لاولرايلكددثلبحيجبنلددثلر ثلل هددللبحدد   ليدد ل يدد :ل) جنددثل

لبطجوثلط لقرنلبطجوثلط لبونلهلبطجوثلط(ل يلليلو:

(لرهددولقكيددثل قدد ليدد ليبددورإل1.11(=ل)P-Value يدد لرندد ل  لبحقكيددثلبط ويلحكددثل)لتحديااد االرتباا ط: .ل 
ددللبددي لبحدا لالبطصددي لاولرايلكددثلبحيجبنلددث لراحددكلدددول1.19بحيل ركدثل) ( لرهددابلكل ددول  له ددلكلبجوثليم

  ثلل لايلكثلبحيجبنلثلبح   .

رهددابلكلبددجلادد ل ددلفل(لرهددرل قدد ليدد لبحرب دد لبحصدد كنل1.379 ددل ليلليدد لبطجوثددلطل)لقااوة االرتباا ط:  .لا
 بطجوثلطلبي لبحيوييجلبحيبوق ل)بحا لالبطصي لاو(لربحيوييجلبحولثو)ايلكثلبحيجبنلثلثأثلل هل(.

 ددل لبطجوثددلطلبجوثددلطليددج للرهددابلك بددجل  ددهل ليددلل ددل لحلددا لالبطصددي لاول رجمبلدددوللاتجاا ا االرتباا ط:لج.
لايلكثلبحيجبنلث ل ليللوأ ج لايلكثلبحيجبنلثلثأثلل هللبح   .

ل

ل
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 تطبيق تحميل االنحدار الخطي البسيط والمتعدد  3-3-6
 يلاتلبط   بجلبحايولبحثبكطلربحيول  لثيللكئي لقكمليللي  لبط  د بجللبةوول(6)لجقملير نلبحن ر 

Regression  Coefficientsلر وينثلباوثلجل t-testحلوأي لي ليل ركثلبحيوييجلبحيبوق لبحي ر لحل يرات لل
 Coefficient)( لريللي لبحو  ي لCoefficient of Correlation (r)ثلة لدثلوح ل وينثليللي لبطجوثلطل)

of Determination (r2)(لربحايألبحيلكلجللحلوقد يجل )Standard Error of the Estimate (S.E.)ل )
لحلوأي لي ليل ركثل يراتلبط   بجل   .لANOVA tableبن ر لو لي لبحوثلي للFر وينثلباوثلجل

 بيت الذك ء االصطن عي وعممي  المراجع نموذج االنحدار : 6جدول 

 المتغيشاث

 معامالث ومورج االوحذاس
 اختباس

t-test  معامل

 االستباط

(r) 

معامل 

 التحذيذ

(r2) 

 جذول تحليل التبايه

ANOVA 

 الخطأ المعياسي قيمت المعامل
 قيمت اختباس

t 

 القيمت االحتماليت

p-value 

قيمت 

 اختباس

F 

القيمت 

 االحتماليت

p-value 

عينُة 

 اميزاجعة

(Y) 

 يابث اميعادمة

(Constant) 
49444 49444 449441 49444 

49344 49414 449444 49444 
امذكاء 

 (Xاالصطَاعٍ )
49441 49444 19444 49444 

دور 

ىزاقب 

 امحسابات

(Y1) 

 يابث اميعادمة

(Constant) 
39414 49343 449343 49444 

49444 49414 19443 49434 
امذكاء 

 (Xاالصطَاعٍ )
49444 49444 49444 49434 

ٍظاه 

امزقابة 

 امذاخنُة

(Y2) 

 يابث اميعادمة

(Constant) 
49444 49314 49341 49444 

49344 49444 449444 49444 
امذكاء 

 (Xاالصطَاعٍ )
49344 49444 39114 49444 

ىخاطز 

 اميزاجعة

(Y3) 

 يابث اميعادمة

(Constant) 
49414 49314 49314 49444 

49344 49414 449444 49444 
امذكاء 

 (Xاالصطَاعٍ )
49344 49444 19334 49444 

بلال لبحن ر لبحبلبخلجقمل ل  :لرن ل(6)رل لام
ثيبددورإل( Y( عمااى عممياا  المراجعاا  ككاال )Xهناا ث تااأثير ذو داللاا  إحصاا ئي  لمااذك ء االصااطن عي ) -

 p–value = 0.000)ا لقكيثليبوددرإلبحيل ركثللt% ل ي لوق لبحقكيثلبط ويلحكثلطاوثلجل9يل ركثل
< α = 0.05)لادد رنلالدد لاحددكلوبددي ل  ل يددراتلبط  دد بجلبحدداللوددملب ددلاهلكلوبددجل يددراتلارل طحددثل.

–p)اددد ليبدددورإلبحيل ركدددثللF% ل يددد لوقددد لبحقكيدددثلبط ويلحكدددثلطاوثدددلجل9و صدددل كثلثيبدددورإليل ركدددثل
value = 0.000 < α = 0.05)لرك  ظل ك لمل  لبحا لالبطصي لاولي  جلال لايلكثلبحيجبنلثل.

%(لق ليجنولوح لاربي ل اجإلي لبحيي  ل  لك ر لحهدلل86% لدول ي ل  لبحنصالبحيوثقول)12ب بثثل
لوأ يجلال لايلكثلبحيجبنلثلرحمليوملو لرحهللثلح جببثلبح لحكث.
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ثيبددورإل( Y1( عمااى دور مراقااب الحساا ب ت )Xهناا ث تااأثير ذو داللاا  إحصاا ئي  لمااذك ء االصااطن عي ) -
 p–value = 0.031)ا لقكيثليبوددرإلبحيل ركثلt% ل ي لوق لبحقكيثلبط ويلحكثلطاوثلجل9يل ركثل

< α = 0.05)لادد رنلالدد لاحدكلوبددي ل  ل يددراتلبط  دد بجلبحدداللوددملب ددلاهلكلوبددجل يددراتلارل طحددثل.
–p)اددد ليبدددورإلبحيل ركدددثللF% ل يددد لوقددد لبحقكيدددثلبط ويلحكدددثلطاوثدددلجل9و صدددل كثلثيبدددورإليل ركدددثل

value = 0.031 < α = 0.05)لرك  ظل  لبحا لالبطصي لاولي  جلال ل رجليجبقالبح بلثل ل.
%(لق ليجنولوح لاربي ل اجإلي لبحيي  ل  لك در ل99.8% لدول ي ل  لبحنصالبحيوثقول)2.0ب بثثل

 حهللوأ يجلال ل رجليجبقالبح بلثل لرحمليوملو لرحهللثلح جببثلبح لحكث.

  وب لت لي تا  قباول الفارض ا ول لمبحاث وهاو أت "هنا ث اتأثير ذو داللا  جوهرءا  لماذك ء االصاطن عي
 عمى دور مراقب الحس ب ت".

ثيبددورإل( Y2( عمااى نظاا   الرق باا  الداخمياا  )Xهناا ث تااأثير ذو داللاا  إحصاا ئي  لمااذك ء االصااطن عي ) -
 = p–value)ادد لقكيددثليبوددددرإلبحيل ركددثللt% ل يدد لوقدد لبحقكيددثلبط ويلحكددثلطاوثددلجل9يل ركددثل

0.001 < α = 0.05)لاد رنلالد لاحدكلوبدي ل  ل يدراتلبط  د بجلبحداللودملب دلاهلكلوبدجل يدراتلارل.
ادد ليبددورإلبحيل ركددثللF% ل يدد لوقدد لبحقكيددثلبط ويلحكددثلطاوثددلجل9 طحددثلو صددل كثلثيبددورإليل ركددثل

(p–value = 0.001 < α = 0.05ل ك دلملرك  دظل  ل.)بحدا لالبطصدي لاوليد  جلالد ل ظدلمل
%(لقد ليجندولوحد لاربيد ل ادجإليد ل91.1% لدول ي ل  لبحندصالبحيوثقدول)9.9بحجقلثثلبح بالكثلب بثثل

 بحيي  ل  لك ر لحهللوأ يجلال ل ظلملبحجقلثثلبح بالكثلرحمليوملو لرحهللثلح جببثلبح لحكث.

 ثير ذو داللا  جوهرءا  لماذك ء االصاطن عي وأيح   ب لت لي ت  قبول الفارض الثا ني لمبحاث أت "هنا ث تاأ
 عمى نظ   الرق ب  الداخمي ". 

ثيبدورإليل ركدثل( Y3( عماى مخا طر المراجعا  )Xهن ث تأثير ذو دالل  إحص ئي  لمذك ء االصطن عي ) -
 p–value = 0.000 < α)ا لقكيدثليبودددرإلبحيل ركدثللt% ل ي لوق لبحقكيثلبط ويلحكثلطاوثلجل9

.لا رنلال لاحكلوبدي ل  ل يدراتلبط  د بجلبحداللودملب دلاهلكلوبدجل يدراتلارل طحدثلو صدل كثل(0.05 =
 = p–value)اد ليبدورإلبحيل ركددثللF% ل يد لوقدد لبحقكيدثلبط ويلحكدثلطاوثددلجل9ثيبدورإليل ركدثل

0.000 < α = 0.05)ل ك دلملك  دظل  لبحدا لالبطصدي لاوليد  جلالد ليادليجلايلكدثلبحيجبنلدثل.
%(لقدد ليجنددولوحدد لاربيدد ل اددجإليدد لبحيي دد ل  ل89.0دددول ددي ل  لبحنددصالبحيوثقددول)ل %12.8ب بددثثل

 ك ر لحهللوأ يجلال لياليجلبحيجبنلثلرحمليوملو لرحهللثلح جببثلبح لحكث.

  وأخياارا  تاا  قبااول الفاارض الث لااث وهااو أت "هناا ث تااأثير ذو داللاا  جوهرءاا  لمااذك ء االصااطن عي عمااى
 مخ طر عممي  المراجع ".
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 ج وتوصي ت البحثنت ئ  -4
لل:ورصل لبحثل  ثلوح 

 هيكددثلبحوي رحرنكددللدددولبحلصددجلبح دد ي لرالصددثلادد  ل صيددثل رجر ددللدددولياولددفلبحينددلط .لرو  يدد بمل -1
بحا لالبطصي لاولدولينل لبحيجبنلثلراحكلي لا  لور كنلبحيقلج ثلبي لبحا لالبطصي لاولدول

 ايلكثلبحيجبنلثلربحيجبنلثلبحوقلي كث.

ور كنلوينلبكل لويبيخلبحا لالبطصي لاولددوليندل لبحيجبنلدثلحيجبقدالبح بدلثل لةي ل كدثلويبكقدهل -0
ي لا  ليبلا نليجبقالبح بلثل لددولوادصا ل دملهل د ليد لبحبكل دل لريللحنوهدل للبح للو دولبحربقول

 روق كملب  حثلبحي   نلحهلبحوولو ل  لال لوقجاجلبحيجبنلثلروقلي ل رنهلبحقصرجلبحثئجل.

راحدكليد لاد  لونيكدولاد  لطل صدجلحدهليد لليي  دث وقلي لياليجلايلكثلبحيجبنلثلوحد ل قد ل جندثل -3
 حيولكصثنل ظلملبحجقلثثلبح بالكثلقرل.لربحي   ن بحبكل ل لربحيللريل لبحير رالديهلل

بحرصر لح  لحبلبكل لبحا لالبطصدي لاولددوليندل لبحيجبنلدثلبحيوي لدثلددولب ويلحكدثلدقد ب ليجبقبدولل -2
ثل لحرظل  هم ل يلل  هلك ولتلا  لويبكقهليلجدثلثيهلجب لوي رحرنكللالحكث لر ك لملبحواراليد لبح بل

لوه ي ل ي لبحبكل ل .

للرورصولبحثل  ثلوح :

صال نلبحراولح إليجبقبولبح بدلثل لثأهيكدثلبحدا لالبطصدي لاولددوليندل لبحيجبنلدثليد لاد  لوقد كمل -1
 بحوللي ليولبحوي رحرنكل.بجبيجلو جابكثلر رجب لوللكيكثلحيك كثل

صال نلبحوربولدولب ث ل لبحلليكثلبحيوللقثلثلحا لالبطصي لاولري لرحثلحلورص لحقكل ل قيدخلحلدا لال -0
لبطصي لاو.ل

بحولددجالالدد ل  ددربالبحددا لالبطصددي لاولبحيبددوا يثلدددولايلكددثلبحيجبنلددثلربطبددو ل نلي هددللثددأيبجلقدد جل -3
 وه ي ل ي لبحبكل ل .ليبويلالري لرحثلبحوقلي لي لياليجهللحون ال
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 المراجع

 أوال : المراجع ب لمغ  العربي 
( لوي ل كددثلببددوا بملوق كددل لبحددا لالبطصددي لاولدددول ددثطلنددر نل0110ا يددل  لا يددل ل بددي لركاددجر  ل)

الماتتمر العمماي السانوي ل  جببثليي ب كثلدولبحئج ل لبحيبلهيثلبحلليثلب ج  كثلل-بحو قيخلبح بالو
ل.090-039بطقوصل لربحللرملبة بجاث لنليلثلبحصاور ثلب ج  كث( لص.ل ل) لكثالح دي عشر

( لليلرقدل لبةدصددلالبحي لبدبولاد لدددج لبطبدويجبجاثلددولظدد لنل  دثلديددجر ل0101)د ل جادالد ل
-011( لص.0بحلدد   ل00 لنليلددثلبرجبددلي  ل)بحينلدد مجماا  البحااوث الم لياا  والتج رءاا ل  رجر ددلل
ل.022
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