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ملخص
تهدف هذه الدراسةةةةة رةةةةإل رمير ةلأ معاسة أاا اسةةةة دام األنظمة ال بياة سي جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةا ا
 العملي، أما الجان، النظال، ول حقيق هذا الهدف اع مد الدراسةةةةة علأ المنهو الواةةةةيي ال حليلي ل انية الجان،الجمهورية اليمنية
 والمسةةجليا لد،سقد تم تصةةميم اس ة مارة ااس ة بانة وتوعيعها علأ عينة ما المحاسةةبيا القانونييا المع مديا الذيا تم تجديد تااخيصةةهم
.2021جمعية المحاسبيا القانونييا لعام
وخلصةةا الدراسةةة ةلأ وجود أاا ذل دالة ةحصةةامية سي جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةا ا الجمهورية اليمنية ما
 وخل صا كذلك ةلأ وجود ا س دام لهذه ألنظمة ال بياة ما قبل العديد ما شاكا المااجعة ومإاتبها،جااء ا س دام األنظمة ال بياة
 وعليه سقد أواةةةا الدراسةةةة الجها المعنية اليما العمل علأ تحديث. خارجي،  الماتبنة مإ، خصةةةواةةةا المإات،العاملة اليما
 وتمإنهم ما ااسة يادة، وتحد ما الم اطا المصةةاحبة اسة دامها،البيئة المهنية للمااجعة حيث تلبي م نلبا تنبيق األنظمة ال بياة
.ما المزايا ال ي يحققها اس دام األنظمة ال بياة سي مجال المااجعة
. م اطا اس دام األنظمة ال بياة، األنظمة ال بياة، جودة المااجعة، األداء المهني:الكلمات المفتاحية
Abstract
This study mainly aims to identify the impact of the use of expert systems on the quality of professional
performance of auditors in the Republic of Yemen.
To achieve the objective of the study, the study relied on the descriptive analytical approach to cover
the theoretical aspect, while the practical aspect was designed and distributed to a sample of certified
public accountants, Those whose licenses have been renewed by the Ministry of Trade and industry in
Yemen and who are registered with the Association of Certified public Accountants for the year 2021.
The study concluded that is a statically significant effect of using expert system on the quality of
professional performance of auditors in the Republic of Yemen. And that expert systems are used by
many audit firms and offices in the operating in Yemen, especially offices linked to an external office.
Accordingly, the study recommended the concerned governmental and professional environment for
auditing in Yemen to meet the needs of applying expert systems, reduce the risks associated with their
use, and take advantage of the benefits that can be obtained when using expert systems.
Keywords:professional performance, audit quality, expert systems, risks of using expert systems
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المقدمة:
ترةةةةةةهد مهنة مااجعة الحسةةةةةةا ا سي الوقا الحا ةةةةةةا
مجموعةةة ما الظواها المعةةااةةةةةةاة ال ي تاجي ةلأ ال اياا
وال نورا سي البيئةةة المحينةةة ،وا شةةةةةةةك أل هةةذه الظواها
سا ةةةا نيسةةةها علأ مهنة المااجعة ،سيي الجان ،ال إنولوجي
خصةةةةواةةةةا مجال األنظمة ال بياة نالحظ ال اياا السةةةةايعة
والمسةةةةةة ماة سيهةةا يا كةةل س اة وأخا مي اوع الإ يا ما
اليوامةةد واإليجةةا يةةا المرةةةةةةجعةةة علأ تنبيقهةةا ر م الم ةةاطا
ةةةاوط ك ياة علأ
المصةةةاحبة لها؛ ةذ ن و عا هذه ال نورا
مااجعي الحسةةةةا ا لممارسةةةةة مهامهم ما ي ناسةةةة ،مي المهام
المل قاة علأ عاتقهم أسةةةةةةاو و قا و أ قل تإل ية وأعلأ جودة
ممإنةةة ،سقةةد أاةةةةةةبع المااجي منةةالب ةا ةإابةةا قيةةام ةه عمليةةة
المااجعةةة علأ أكمةةل وجةةه ممإا ،و رةةةةةةإةةل ييو توقعةةا
المج مي ،وسةةةةةةةد أل اااة قد ت دل ةلأ ةةةةةةع جودة األداء
المهني للمااجي .ولما كانا لدال العالم تسةةةةةةعأ ةلأ تو ي
ال إنولوجيا وال قنيا ال حدي ة وااسةةةةةة يادة منها سي مجاا
الحياة كاسة ،سإل لد الدراسةةةة يعمل جاهدا _ شةةةأنه شةةةأل سةةةاما
البلدال _ علأ تو ي هذه ال إنولوجيا وااسةةةة يادة منها رةةةة أ
الوسةةةةةةةةامةةل الممإنةةة ،وما الجةةديا ةةالةةذكا اإلشةةةةةةةةارة ةلأ أل
الجمهورية اليمنية (موطا الدراسةةةةة سي ل جهودها المبذولة
للحو الدول الم قدمة _ خصةةوا ةا ما ي علق نظم المعلوما
اإللإ اونية _ أقا القانول رقم( 4عام 2002م رةةةةأل ةنرةةةةاء
مةةدينةةة تإنولوجيةةا ااتصةةةةةةةةاا والمعلومةةا ( هةةدف تحقيق
الحوكمةةةة اإللإ اونيةةةة  ،كمةةةا أقا القةةةانول رقم ( 40لعةةةام
 2006م رةةةةةةةأل أنظ مة ا لدسي للعمل يا ال مال ية والمصةةةةةةاسية
اإللإ اونية (http://www.justice-lawhome.com /vb
 /aarchive/in dex.php?t-91(66.htmalوأخةةةةيةةةةاا تةةةةم
 2019رةةأل
ةاةةدار قاار مجلر الوعراء رقم ( 51لعام
تبني وتنبيق المعاييا المحاسةةةةةةبية الدولية والمعاييا الدولية
للمااجعة سي الجمهورية اليمنية وقواعد وآداب السةةلو المهني
الدولية دءا ما  1ينايا ( 2020الموسةةوعة ال رةةايعية لمجلر
النواب  ،ةا أل مو ةةةةةةةوو جودة المااجعةةةة والم اياا
ال إنولوجية الم ااة سيها خصةةةواةةةا األنظمة ال بياة لم تنل ما
تسةةةةةة حق ما البحث والدراسةةةةةةة العلمية ح أ ا ل ،وكذلك ما
نةةاحيةةة ال نبيق ،ر م وجود العةةديةةد ما شةةةةةةاك ةا المااجعةةة
ومإةةاتبهةةا ال ي تقوم نبيق األنظمةةة ال بياة سي تنييةةذ عمليةةة
المااجعة ،خصةةةةواةةةةا تلك الرةةةةاكا الماتبنة أحد المإات،
الدولية ،ومي ذلك سإل معظم المإات ،اليادية العاملة سي اليما
ما تزال تسةةةة دم األسةةةةالي ،ال قليدية سي تنييذ عملية المااجعة
لديها م جاهلة اليوامد الإبياة ال ي تحققها ااسةةةةةة عانة األنظمة
ال بياة سي مجال مااجعة الحسةةةا ا خصةةةواةةةا عند مااجعة
البنو والرةةةةةةا كا ذا البيةا نا الإبياة والمعقةدة؛ ةذ يحقق
تنبيق هذه ال قن يا الق يام عمل ية المااج عة أ قل و قا وج هد
www.baydaauniv.net/buj

وتإليةةة ممإنةةة ،وهةةذا مةةا حيز البةةاح يا علأ دراسةةةةةةةةة هةةذا
المو وو.
مشكلة الدراسة:
ت جسةةةةد مرةةةةإلة الدراسةةةةة سي اإلجا ة عا ال سةةةةا ا
ا تية:
 -1ما مد تأايا اسةةةةةة ةدام األنظمةة ال بياة سي جودة األداء
المهني لمااجعي الحسا ا الجمهورية اليمنية؟
 -2ما مد تأايا م اطا اسةةةةةة دام األنظمة ال بياة سي جودة
األداء المهني لمااجعي الحسا ا الجمهورية اليمنية؟
أهمية الدراسة:
تنبي أهمية هذه الدراسةةةة ما أاةةةال ها العلمية والعملية،
ويمإا حصا هذه األهمية سي النقاط ا تية:
ت جسةةةةةةةد األهمية النظاية للدراسةةةةةةةة سي المجال الذل
ت نةةةاولةةةه ،وهو مو ةةةةةةةوو األنظمةةةة ال بياة؛ ةذ يعةةةد ما
المو ةةةوعا الحدي ة والمعااةةةاة علأ الصةةةعيديا :اإلقليمي
والدولي علأ حد سةةةةةواء ،ال ي قلما تم تناولها ما قبل الباح يا.
وما عاوية أخا يعد مو وو جودة المااجعة واألداء المهني
للمااجي ما أهم مو ةةةةوعا مهنة المااجعة؛ لما لهما ما أاا
الغ سي المهنة ،والمج مي رةةإل عام؛ ولذلك سإل هذه الدراسةةة
س سهم سي ةاااء الناتو اليإال حول هذا المو وو خصواا
سي لد الدراسةةةةةةةة؛ ةذ لم ينل هذا المو ةةةةةةوو اه مام الباح يا
والدارسيا ح أ ا ل.
وتأتي األهمية العملية لهذه الدراسةةةةةةةة ما األاا الذل
تحققةةه األنظمةةة ال بياة ذاتهةةا سي عمليةةة المااجعةةة؛ ةذ ي اتةة،
علأ هذه ال قنيا أاا مهم سي أداء مااجعة الحسا ا ما خالل
ااسةةةةةة يادة ما مزاياها وخصةةةةةةامصةةةةةةها العالية سي تنييذ عملية
المااجعة سةاعة ودقة عالي يا ،وتإلية من يضةة ،سهي تنسةجم
وتضةةةةةةةاهي تنييذ عملية المااجعة ما قبل ال بيا البرةةةةةةال،
خصواا سي ل ندرة ال باا البراية سي مهنة المااجعة.
تإ سةة ،هذه الدراسةةة أهمية ة ةةاسية ما كونها الدراسةةة
األولأ علأ مس و اليما ال ي تناولا أاا األنظمة ال بياة سي
جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةا ا الجمهورية اليمنية،
وما أول الدراسا العا ية ال ي تناولا هذا المو وو.
ويزيد ما أهمية هذه الدراسةةةةةةةة أل معظم الدراسةةةةةةا
السا قة سي هذا المو وو تناول ه ما الجان ،اليني ال نويال،
ولم تعالجه ما الجان ،الو ييي الذل يبحث سي أاا ااسةةةة دام
سي مجال مااجعة الحسا ا .

أهداف الدراسة:
يسعي هذا البحث ةلأ تحقيق األهداف ا تية:
18

مجلة جامعة البيضاء – المجلد ( – )4العدد ( )1إبريل 2022م
 -1معاسة أاا اس دام األنظمة ال بياة سي جودة األداء المهني
لمااجعي الحسا ا الجمهورية اليمنية.

 -2معاسةةة أاا م ةةاطا اسةةةةةة ةةدام األنظمةةة ال بياة سي جودة
األداء المهني لمااجعي الحسا ا الجمهورية اليمنية.

أنموذج الدراسة:

المتغيرات المستقلة

التعريفات اإلجرائية الخاصة بمتغيرات الدراسة:
 -1جودة المااجعة (جودة األداء المهني لمااجي الحسةةةةةا ا :
هي أداء عمليةةة المااجعةةة إيةةاءة وسةةاعليةةة عةةاليةةة ،واال زام
المعاييا المهنية للوساء م نلبا كل األطااف المه مة عملية
المااجعة (نريدة2017 ،م ،ص. 72
 -2األداء المهني :هو الإياءة المهنية وااسةةة قالل سي ممارسةةةة
المهنةةة ،حيةةث ةنهمةةا األسةةةةةةةةاسةةةةةةيا المهميا لوجود خةةدمةةا
المااجعيا ور ا المج مي (الروا2012 ،م ،ص. 27
الخبية يف مجال مراجعة الحسا ا ا ااا ا هي عبارة
 -3األنظمة
ر
عا تنبيقا للذكاء اااةةةةنناعي تصةةةةمم ااع ماد علأ االاة
ركامز أسةةةةةاسةةةةةية ،هي :قاعدة البيانا ال ي ت زل سيها الحقامق
وال باا ال ي ي م تجميعهةةةا ما المحةةةاسةةةةةةبيا والمااجعيا
ال بااء ،وقاعدة القوانيا ال ي تح ول علأ المباد ء والمعاييا
واإلجااءا ال ي تحإم مهنة المحاسةةةةةةبة والمااجعة ،ومحا
ااسةةةةةة دال الذل ي م ما خالله حل المرةةةةةةاكل الم لية وات اذ
القاارا الصةةةةةةةامبة ما خالل محاكاة تيإيا العقل البرةةةةةةال
( وسبعيا وعمياوش2019 ،م ،ص. 37
 -4م اطا اسةةة دام تإنولوجيا المعلوما  :عدم تواسا الحماية
لألجهزة والبامجيا وتعا ةةةها لحاا سةةةوء ااسةةة دام ،أو
ال اي ،،واأل ةةةةةةاار البيئية ،وسقدال مسةةةةةةةار المااجعة ،أو
الدخول يا الماخص ةلأ المليا الم زنة ةلإ اونيا وةمإانية
تايياهةةةا علأ نحو يا مالمم ،و ياهةةةا (الجوها وآخاول،
2010م ،ص. 21
فرضيات الدراسة:
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المتغير التابع

سي وء مرإلة الدرا سة ،وتسا اتها ،وأهداسها تسعأ
هذه الدراسة ةلأ اخ بار اليا يا ا تية:
 .1اليا ية األولأ :ا يوجد أاا ذو دالة ةح صامية ا س دام
األنظمة ال بياة سي جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةا ا
الجمهورية اليمنية.
 .2اليا ةةةةية ال انية :ا يوجد أاا ذو دالة ةحصةةةةامية لم اطا
اسةةةةةة ةةدام األنظمةةة ال بياة سي جودة األداء المهني لمااجعي
الحسا ا الجمهورية اليمنية.
الدراسات السابقة:
هنا مجموعة ما الدراسةةةةةةا ال ي تناولا المو ةةةةةةوو،
وهي :دراسةةة ( وسةةبعيا وعمياوش ، 2019 ،وقد سةةعا ةلأ
دراسة األاا الذل ينجم عا تبني النظم ال بياة سي تيعيل عملية
مااجعة نظم المعلوما المحاسةةةةةةبية سي ل يئة تإنولوجيا
المعلوما وااتصةةةةةال ،وتواةةةةةلا ةلأ أل للنظم ال بياة أااا
مهما سي العديد ما مجاا المااجعة ،منها :تحسةةةةةةيا الإياءة
وال باة ،وال نيط ،والاقا ة الداخلية ،وةعداد ال قاريا ،كما
أل اسةةةةةة دام النظام ال بيا سي مجال المحاسةةةةةةبة والمااجعة
ي ات ،عليه حيظ المعاسة وان قالها ما ال بااء ةلأ المااجعيا
الجةةدد ،و هةةذا ت لق النظم ال بياة أااا مهمةا سي تنويا األداء
عند ات اذ القاارا .
دراسةةةةةةةة (ع بدال قادر وآخايا ، 2019 ،و قد هد سا ةلأ
تسةليط الضةوء علأ أاا م اطا اسة دام تإنولوجيا المعلوما
سي جودة المااجعة ،وتوالا ةلأ وجود أاا لم اطا اس دام
تإنولوجيةةا المعلومةةا سي جودة المااجعةةة ،وتعةةد الم ةةاطا
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الم علقة األشة اص هي األك ا تأاياا ،كما توجد عالقة طادية
يا م ةةاطا تإنولوجيةةا المعلومةةا وجودة المااجعةةة ،سإلمةةا
عاد م اطا اسةةة دام ال إنولوجيا و اب ال حإم ها أد ذلك
ةلأ ع جودة المااجعة.
دراسةةةةةةة (حاج و ا ايك ، 2017،وقد هدسا ةلأ معاسة
أاا نظم المعلومةةةا اإللإ اونيةةةة علأ المااجعةةةة ،وتحةةةديةةةد
الم ةةةاطا ال ي تسةةةةةةببهةةةا نظم المعلومةةةا اإللإ اونيةةةة سي
المااجعة ،وتواةةةةةةلا ةلأ أل المااجعة اإللإ اونية ت دل ةلأ
تحسةةيا ةجااءا المااجعة ،عالوة علأ أل اسة دام المااجعة
اإللإ اونية يسةاعد سي تقديم القوامم المالية سي الوقا المناسة،،
كما سا ةةا يئة ال رةةايل اإللإ اوني للبيانا تو ي أسةةالي،
جديدة تسةةةةايا يئة المااجعة ال ي تسةةةة وج ،أل يإول المااجي
علأ علم الباامو ال نبيقية المحاسبية المس دمة.
دراسةةةةةة (البرةةةةة اول والبقمي2015 ،م  ،وقد سةةةةةعا ةلأ
تو ةةةةةةيع أاا تنبيق النظم ال بياة سي ةجااءا المااجعةةةة
اإللإ اونيةةةة وأااهةةةا سي عيةةةادة كيةةةاءة ةجااءا المااجعةةةة،
وتواةةةةةلا هذه الدراسةةةةةة ةلأ مجموعة ما الن امو ،أهمها :أل
جودة المااجعة سي ال دما المصةةةةةاسية األردنية جيدة للااية،
ةلأ ج ةانةة ،وجود عالقةةة تاا ط ةيجةةا يةةة يا جودة المااجعةةة
وكيةةاءة المااجعةةة ،وسةةةةةةمعةةة مإ ةة ،المااجعةةة ،وحجم مإ ةة،
المااجعة ،وكياءة المااجي ،وأل الم اياا السةةةةةةا قة ت اا سي
جودة المااجعة.
دراسةةةةةةة)  (2012Omoteso,وقد هدسا ةلأ البحث سي
ةجااءا المااج عة سي ل تنبي قا ا لذ كاء اااةةةةةةن ناعي:
(النظم ال بياة ،والرةةةةةةبإا العصةةةةةةبية  ،وتواةةةةةةلا ةلأ أل
ةجااءا المااجعةةة حةةاجةةة ةلأ تنويا سي ةةل تنبيق نظم
الةةذكةةاء اااةةةةةةننةةاعي سي يئةةة األعمةةال الحةةدي ةةة ،وأل علأ
المااجعيا عيادة جهودهم سي تبني األنظمة ال بياة لما لها ما
سوامد عند القيام عملية المااجعة ،خصةةةةةةواةةةةةةةا سي ت ييض
ال إالي والقيام عملية المااجعة ساعة.
دراسةةةةةةةة (ع مال ، 2012 ،وقد هدسا ةلأ معاسة مد
تواسا م نلبا اسةةة دام األنظمة ال بياة ،وأهم المعوقا ال ي
تواجه هذا ااس دام سي مإات ،مااجعة الحسا ا سي األردل،
وخلصةةةا الدراسةةةة ةلأ أل م نلبا اسةةة دام األنظمة ال بياة
ت واسا لد مإات ،مااجعة الحسةةةةا ا األردنية ،وأل مااجعي
الحسةةةةا ا يبدول اه ماما اسةةةة دام أنواو ال إنولوجيا سي أداء
أعمالهم ،كذلك يوجد تأايا قول ووا ةةةةةةع اسةةةةةة دام األنظمة
ال بياة سي ساعلية تنييذ أنرةةةةةةنة المااجعة وكياءتها الم م لة
قديا ال نا ،وتقييم نظام الاقا ة الداخلية ،وت نيط انامو
المااجعة ،وك ا ة ال قاريا .وعليه سإل ما يميز هذه الدراسة ما
الدراسةةةا السةةةا قة هو أل معظمها تناولا هذا المو ةةةوو ما
الجان ،اليني ال نويال ،ولم تعالجه ما الجان ،الو ييي الذل
يبحث سي أاا ااسةةةةةة دام سي مجال مااجعة الحسةةةةةةا ا  ،وةل
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وجد سهي صةةورة منيصةةلة ،وتظل دراسةة هم سي ننا البعد
المإاني ،أما علأ مسة و الجمهورية اليمنية سهذه الدراسةةة تعد
أول دراسة ميدانية قاما دراسة أاا اس دام األنظمة ال بياة
سي جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةةةا ةةا ةةالجمهوريةةة
اليمنية.
اإلطار النظري:
تزايد ااه مام مو ةةةةةةوو جودة المااجعة ،والم اياا
ال إنولوجيةةة الم ااة سيهةةا م ل جوانبهةةا ما أنظمةةة خبياة،
و نية تإنولوجية ،والم اطا المصةةةةةةاحبة لها سي الوقا الااها
رةةةإل ملحو علأ الصةةةعيديا العلمي والعملي؛ لذلك ا د ما
ال اكيز علأ ميهوم الجودة واةةةةةةيه أحد المياهيم وااتجاها
المعااةةةةةاة سي المااجعة ال ي يج ،أل تحظأ اه مام الهيئا
والجمعيةةةا العلميةةةة والمهنيةةةة ال ي ته م مجةةةال المااجعةةةة
والمااجعيا؛ ةذ ي زايةةد ااه مةةام مو ةةةةةةوو جودة المااجعةةة
والم اياا الم ااة سيهةةا سي الوقةةا الااها علأ نحو كبيا،
سيي مهنة المااجعة يعد تحقيق أسضةةةةةةةل نوعية ما المااجعة
والمحاسظة علأ جودة األداء المهني الهدف المر ا لممارسي
المهنة ،وكذلك تحسةةةةةيا أداء المااجي وحماي ه ي دل ةلأ عيادة
ال قة سي ن يجة أعماله ،كما أل جودة األداء المهني أو ما يسةةمأ
الاقا ة علأ أعمال المااجعة ما أهم األمور الواج ،اتباعها
لل أ كد ما ساعل ية الع مل ودق ه ا لذل تقوم ه أ ية ج هة مهن ية
ت ولأ أعمةةال المااجعةةة ،وما هنةةا سةةإل جودة المااجعةةة تم ةةل
منلبا ةةةةةاوريا ألطااف عملية المااجعة كاسة؛ ةذ ام د ننا
عمل المااجي سي ا ونة األخياة ليرةةةةةةمل العديد ما ال دما
األخا  ،م ل :تصةةةةةميم نظم المعلوما المحاسةةةةةبية وتنييذها،
و خد ما ال قييم ،وال ةد ما ااسةةةةةة رةةةةةةةار ية ال قنيةة والبيئيةة
و ياها ،وياجي ال اكيز الم نامي علأ تقديم تلك ال دما ةلأ
مجموعةةة ما العوامةةل والم ااا الم اا نةةة سي يئةةة مهنةةة
مااجعة الحسةةا ا (الجعيال؛ والعنقال ،2007 ،ص، 201
سالعالم اليوم يرةةةهد تنورا تإنولوجية هاملة كل لحظة سي كل
المجاا  ،سيي مجال مهنة مااجعة الحسةةةةةةا ا تعد تإنولوجيا
المعلوما ما أهم الوسةةةةةةامل ال ي تسةةةةةة دمها م ل مإات،
المااجعة سي عملياتها الم لية؛ ةذ يسهم اس دام النظم ال بياة
سي ت سهيل ت سجيل العمليا المالية وت رايلها وحيظها وال قايا
عا ن امجها أقل وقا وتإلية ،و جودة ودقة عالي يا؛ مما يزيد
ما مقدرة مإ  ،المااجعة علأ مواساة المسةةةةةة ييديا ما عملية
المااجعةةة ةةالمعلومةةا وال قةةاريا الالعمةةة خالل س اة عمنيةةة
مناسةةةةةةبة ،و أل وقا و دقة عالية ،ويحسةةةةةةا اسةةةةةة دام النظم
ال بياة ما أداء مااجعي الحسةةةةةةةةا ةةا سي ال نيط ،وتنييةةذ
اخ بارا المااجعة ،وتحديد األهمية النسةةةةةةب ية ،وتقييم الاقا ة
الداخلية ،واةةةوا ةلأ ةاةةةدار تقايا المااجعة ال امي ،وهذا
يزيد ما مقدرة المااجي علأ اك راف العمليا المالية المسجلة
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ةةال إاار ،والعمليةةا المةةاليةةة الماحلةةة ةةال ن ةأ ،وال حاييةةا
الجوهاية سي القوامم المالية وال قايا عنها رةةةةةةإل أسضةةةةةةةل،
خصةةوا ةا عند مااجعة البيانا ذا الحجم الإبيا (السةةبيعي،
 ،2011ص ، 10و ةةالمقةةا ةةل نجةةد أل هةةذه النقلةةة النوعيةةة سي
ال إنولوجيا وتنبيقا الذكاء اااةةةةنناعي رةةةةإل عام _ ال ي
تعد أحد العوامل الم ااة سي جودة المااجعة سي تقديم خدما
م نوعة أقل وقا وجهد ،و جودة وسةةةةةةاعة عالي يا _ تواجه
العديد ما الم اطا الناتجة عا يئة تقنية المعلوما  ،وت حدد
سي عدم تواسا الحماية المادية لألجهزة والبامجيا  ،وتعا ها
لحاا سةوء ااسة دام أو ال اي ،،وسقدال مسةار المااجعة،
واألخناء النظامية سةةةةةب ،تماال ال رةةةةةايل ،وم اطا الدخول
يا المصةةا ه ،وةمإانية تاييا البيانا  ،عيادة عما أسةةهم ه
ااس دام الإبيا لربإة اإلن انا (الجوها؛ وآخاول،2010 ،
ص ، 21وما هنا ا د ما تقديم تصور م صا عا مو وو
األنظمة ال بياة ،والم اطا المصةةةةةاحبة اسةةةةة دامها ،وجودة
المااجعة علأ النحو ا تي:
األنظمة الخبيرة ))Expert Systems
مفهوم األنظمة الخبيرة:
تعةةةد األنظمةةةة ال بياة )( Expert Systemsالمجةةةال
األوسةةةي واألهم سي تنبيقا الذكاء اااةةةنناعي Artificial
) Intelligence؛ كونها ما أولأ تنبيقا الذكاء ااانناعي
وأهمهةةةا ،سمنةةةذ تنويا أول نظةةةام نةةةاجع مبني علأ المعاسةةةة
وال باة عام 1970م أخذ سإاة ةن اج أنظمة علأ خباة البرا
اان رةةار سةةايعا ،ةذ تم ةن اج أول نظام خبيا تجارل محاسةةبي
عام 1987م (السالم والدويك2013 ،م ،ص. 25
وقد ورد العديد ما المياهيم لألنظمة ال بياة ،لإا ا
يوجةةةد لهةةةا تعاي محةةةدد ح أ ا ل ،ويمإا تعاي النظةةةام
ال بيا _ صةةةةورة مبسةةةةنة _ أنه :انامو حاسةةةةوب مصةةةةمم
لنمذجة قدرا ال بيا اإلنسةةةةاني علأ حل المرةةةةإال  ،معنأ:
أل النظام ال بيا ياتإز علأ معاسة ال بيا وتيإياه وةدراكه،
أو علأ طايق ه سي سهم األشةةةةةةياء ( وعوة2019 ،م ،ص، 33
ويعاف ةةأنةةه  :ذلةةك البانةةامو الةةذكي الةةذل يسةةةةةة ةةدم القواعةةد
المأخوذة ما ال باة اإلنسةةةةةةانية علأ هيئة شةةةةةةاوط ون امو سي
مجال معيا واس ة دام طا ااش ة قا وااس ة دال اس ة ااج
الن امو المعللة األسةةةةباب والناتجة عا تنبيق هذه الرةةةةاوط أو
الن امو مي شةةاط أو ن يجة ما خااةةة مرةةإلة معينة يااد ةيجاد
حل لها (خزعل وآخاول2020 ،م ،ص. 126
أثر األنظمة الخبيرة في كل من المحاسبة ومراجعة الحسابات:
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لقةةد أاا األنظمةةة ال بياة تةةأاياا كبياا علأ كةةل ما
المحاسةةةةةبة والمااجعة ،وقد تم تصةةةةةميم العديد ما هذه األنظمة
وةن اجها ل سةةةةهيل القيام األعمال المحاسةةةةبية ،وتسةةةةهيل عملية
مااجع ها أي ضا ،خ صو اا تلك ال ي تع مد علأ يانا معقدة،
وكبياة جةةدا ،سةةالنظم ال بياة سي المجةةال المحةةاسةةةةةةبي يمإا
تعاييها أنها :اامو حاسةةةةةةو ية تح ول علأ المعاسة وال باة
المإ سةةةةةبة ما خبيا أو أك ا سي المجال المحاسةةةةةبي ،حيث ي م
تصةةةميمها علأ مسةةة و عال جدا يحاكي طا ال يإيا وقواعد
ات اذ القاار عند خبااء المحاسةةةةةةبة؛ وذلك ما أجل ال مإا ما
حل مرةةةةإلة جديدة و يا م إارة الحدوث رةةةةإل مميز ومبدو
(عجيلة وقنيي2019 ،م  ،ص ، 65أما النسةةةةةةبة للنظم ال بياة
سي مجال مااجعة الحسةةةةةةةا ا سيمإا تعاييها أنها :تنبيقا
للذكاء ااانناعي تصمم ااع ماد علأ االاة ركامز أساسية،
هي :قاعدة البيانا ال ي ت زل سيها الحقامق وال باا ال ي ي م
تجميعها ما المحاسةةةةبيا والمااجعيا ال بااء ،وقاعدة القوانيا
ال ي تح ول علأ المبةةاد ء والمعةةاييا واإلجااءا ال ي تحإم
مهنة المحاسةةةةبة والمااجعة ،اإل ةةةةاسة ةلأ محا ااسةةةة دال
الذل يعاف أنه القل ،النا ض الذل ي م ما خالله حل م ل
المرةةاكل والقضةةايا وات اذ القاارا الم لية ما خالل محاكاة
طايقة تيإيا العقل البرةةةةال ( وسةةةةبعيا وعمياوش2019 ،م،
ص . 37وما هنا سإنه يمإا تو ةةةةةيع عض األنظمة ال بياة
المس دمة سي مجال المحاسبة ومجال مااجعة الحسا ا علأ
النحو ا تي:
ً
أول :األنظمة الخبيرة المستخدمة في العمل المحاسبي:
اتسةةةعا داماة تنبيق النظم ال بياة سي المجال اإلدارل
علأ وجه العموم ،ومجالي :المحاسةةةةةةبي والمااجعة علأ وجه
ال صةةوص ل رةةمل المسةةاعدة سي ات اذ القاارا اإلس ة ااتيجية
ل حديد ةسةةةة ااتيجيا الرةةةةاكة الحالية والمسةةةة قبلية ،ودراسةةةةة
المناسسةةةةةةة وتحليلها ،وةعداد سةةةةةةياسةةةةةةا طا خدما جديدة
للز اما ،وة عداد القوامم وال قاريا المالية الم لية ،وترةةةةةةمل
مجموعةةة ما األنظمةةة كمةةا يةةأتي( :عجيلةةة وقنيي2019 ،م ،
ص: 66
 -1نظاما TRACOR and SURVER :هو نظام خبيا
م ص يعمل علأ أساس اإلدارة اليعالة وم ا ع ها رإل ي يع
لك ال حإم سي العمليا ومااقب ها ،وةعداد ال قاريا عا كياءة
األداء ،كذلك يمإا ما تسهيل عملية ال واال مي سايق العمل
وتزويدهم اإلجااءا المنلو ة وم ا ع ها رإل يسيا وسهل
وسايي.
 -2نظةةام ) : System of Informationهو نظةةام خبيا
م ص مجال و ي ال نط والباامو ،والمحاسظ ااس مارية
وم ا عة خنوا تنييذها إياءة وساعلية.
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 -3نظةةةام ) :(Finexproهو نظةةةام خبيا لل حليةةةل المةةةالي
يسةةة دم صةةةورة موسةةةعة سي قناو البنو  ،يسةةةاعد المديايا
المالييا سي تحليل أنرةةةةةةنة البنك ما الجان ،المالي ،وتحديد
الم اطا ،وال نيط الضايبي.
ةاني ةا :األنظمةةة الخبيرة المسةةةةةةتخةةدمةةة في مجةةا مراجعةةة
ثة ً
الحسابات:
هنا العديد ما النظم ال بياة ال ي تم تصةةةةميمها للعمل
سي مجال مااجعة الحسا ا  ،وهي تعمل علأ تنويا ةجااءا
المااجعةةة وتسةةةةةةهيلهةةا ،وتحقيق العةةديةةد ما اليوامةةد لمااجعي
الحسةةةةةةةا ةا  ،وسيمةا يةأتي ذكا عض هةذه النظم (البرةةةةةة ةاول
والبقمي2015 ،م ،ص: 128
 -1نظام ) :(Audit Plannerهو نظام خبيا ل قديا مس ة و
األهمية النسبية عند ال نيط لعملية المااجعة.
 -2نظةةام ) :(TICOMهو نظةةام خبيا ل قييم نظةةام الاقةةا ةةة
الداخلية.
 -3نظةةام ) : AUDITOR0هو نظةةام خبيا لمااجعةةة نظم
ال رةةةةةايل اإللإ اوني للبيانا  ،وتقديا م صةةةةةصةةةةةا الديول
المرإو سي تحصيلها.
 -4نظام ) :(AUDPORTهو نظام خبيا لعملية المااجعة
الداخلية.
 -5نظام ) : (Going Concern – exهو نظام ل إويا رأل
للمااجي حول قدرة الراكة علأ ااس ماار.
 -6نظام ) : AREXهو نظام إلعداد رأل المااجي.
 -7نظام /أنموذج ) : Simonهو أنموذج لنظم دعم القاارا
اإللإ اونية سي المااجعة ،وتنقسةةةةم عملية ات اذ القاارا ةلأ
االث مااحةةل رميسةةةةةةةةة ،هي :ماحلةةة ال يإيا ،وال صةةةةةةميم،
وااخ يار (طه2013 ،م ،ص. 246
 -8نظام ) : CFILEهو نظام خبيا لمااجعة البنو (السةةةةقا
ورشيد2012 ،م  ،ص. 115
 -9نظةةةام ) : Fdpesهو نظةةةام خ بيا لماا جعةةةة ةجااءا
و ةةةبط الاقا ة ال ااةةةة نظم المحاسةةةبة اإللإ اونية (السةةةقا
ورشيد2012 ،م ،ص. 115
أهداف األنظمة الخبيرة في مجا المراجعة:
جاء سي تقايا المجمي األمايإي للمحاسةةةةبيا القانونييا
عنوال مقدمة للذكاء الصةةةةةناعي والنظم ال بياة :أل اسةةةةة دام
النظم ال بياة سي مجةةةال المااجعةةةة يهةةةدف ةلأ تحقيق ا تي
( وسبعيا وعمياوش2019 ،م ،ص: 37
 -1اةةيانة المعارف البرةةاية ما اليقدال والضةةياو ،والمحاسظة
علأ ال باة المهنية الم لية لمإات ،المااجعة ،وذلك وايقها
ةةةةةما النظم ال بياة واإل ةةةةةاسة ةليها واةةةةةقلها وسقا ل ااكم
الممةةارسةةةةةةةةا ؛ ةذ ةل ةةالبيةةة المعةةارف ت اكز لةةد قلةةة ما
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ال بااء ،وما ام ي دل سقدانهم ةلأ خسةةةةارة كبياة ،وعليه تعد
مس ودعا أمينا لهذه ال باة.
 -2تحسةةةةةةيا ةن اجية المااجعيا؛ ةذ تو ةةةةةةي ال باة الينية ال ي
اك سةةةةةةبهةةا ال بااء سي المإةةاتةة ،تحةةا تصةةةةةةاف المااجعيا
المب دميا.
 -3نرا ال باة داخل مإات ،المااجعة ما خالل النظم ال بياة،
وهو أما أيسا ما ان قال العنصا البرال ،وأقل تإلية.
 -4عيادة المقدرة علأ معالجة ال حليال الماكبة والمعقدة ال ي
قةةد تإول سي م نةةاول الياد العةةادل سي جزميةةاتهةةا ،ةا أل الإم
الإبيا ما ال يصةةةةةةيال والبيانا والحقامق قد ت نل ،خبياا
محنإا.
 -5تمنع النظم ال بياة تإوينا للمعاسة وسهما عميقا ما قد يحمل
خبااء المإ  ،علأ ةعادة النظا سي ممارسةةةةةة هم و ةةةةةةعها
أمامهم رةةإل واو وعميق ،عالوة علأ مسةةاعدة المب دميا سي
اق ناء المعاسة واسةةةةةة دام تلك النظم واةةةةةةيها مسةةةةةةاعدا
تدريبية.
 -6عيادة ساعلية رقا ة جودة األداء خالل تنييذ عملية المااجعة،
واتسا الممارسا يا أعضاء سايق المااجعة الم لييا.
فوائد األنظمة الخبيرة في مجا المراجعة:
يمإا تل يص المنةةاسي ال ي تن جهةةا النظم ال بياة سي مجةةال
مااجعة الحسةا ا علأ النحو ا تي (السةقا ورشةيد2012 ،م،
ص: 115
 -1تعد النظم ال بياة ما أسضةةةةل وسةةةةامل تدري ،العامليا سي
مإات ،مااجعة الحسةةةةةةةا ا ؛ ةذ يمإا عا طايق هذه النظم
محاكاة مااجي الحسةةةةا ا ال بيا ،وةرشةةةةاد يا ال بااء ما
المهنييا ةلأ المعلوما ال ي ت خذ الحسةةةةةبال للواةةةةةول ةلأ
قاار معيا.
 -2تسةةاعد سي تإويا أجيال ما مااجعي الحسةةا ا ال بااء،
األما الذل ي دل ةلأ تحسةةيا أداء مااجعي الحسةةا ا وعيادة
كياءتهم ما خالل ةيجاد دامل أك ا ما قبل النظام ال بيا ،ما
يجعل المااجي قادرا علأ اع ماد دامل أك ا سي عملية حل
المرإلة.
 -3تسةةةةةةاعد النظم ال بياة سي عيادة جودة عمليا المااجعة
ما خالل ما يأتي:
.iالمساعدة سي ت نيط انامو سليم للمااجعة.
.iiساعة تقديم ال قاريا مي مال الدقة وال قة سي مح وياتها.
.iiiت يض الوقا والجهد وال إلية.
.ivتحقق اخ يارا سةةةليما ألدلة اإلابا وت ييض كل ما حالة عدم
ال أكد وخنا المااجعة.
.vت صةةةةةةا الوقا لمسةةةةةةاعدل المااجعيا الذيا هم حاجة ةلأ
تحسيا قدرتهم.
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 -4توسيا ال باة النادرة علأ ننا واسةةةةةةي سي مإات ،مااجعة
الحسةةةةةةةةا ةةا  ،وما ام تسةةةةةةةةاعةةد يا ال بااء ما مااجعي
الحسا ا علأ تحقيق ن امو منا اة ل لك ال ي يحققها ال بااء.
 -5تحسةةةةةةا ما جودة ال قةةاريا ال ي يمإا أل ينجزهةةا مااجي
الحسا ا وتزيد ما قوته.
 -6اسةةةةةة دام النظم ال بياة واةةةةةةيها مسةةةةةةاعدا ات اذ القاار
النسةةةةةةبة للمااجي الم ماس ما ناح ية ،و واةةةةةةيها تدريبا
للمااجعيا يا الم ماسيا ما ناحية أخا .
معوقات المراجعة اإللكترونية في ظل تطبيق األنظمة الخبيرة:
يالحظ أل هنةةةا عض المرةةةةةةةةةاكةةةل ال ي تواجةةةه مااجعي
الحسةةةا ا وت اا سي جودة األداء المهني للمااجي ،وأهمها ما
يأتي (البر اول والبقمي2015 ،م  ،ص: 129
 -1مرةةةةةةاكل م علقة النظام اإللإ اوني كال زويا أو األخناء
سي ةدخال البيانا وترايلها.
 -2جاامم النظم الحاسو ية كاإل اار الباامو أو البيانا أو
ساق ها أو سالمة المح و سيها.
 -3مراكل ال عاف أو ال حقق ما هوية الر صية وال يويض
السليم للعمليا .
 -4السةةةةةةاية أو المواوقية للمحاسظة علأ سةةةةةةاية البيانا ،
واس ماارية تواسا المعلوما .
 -5الم اطا المادية الناتجة عا تعنل الإها اء أو األجهزة
سب ،الاطو ة ،والحاارة ،والمياه.
 -6م اطا اليياوسةةةةةةا ال ي ت دل ةلأ تدميا المعلوما أو
تحاييها.
ور م المزايا الإ ياة ال ي يحققها اسةةةة دام الحاسةةةةوب سي
مجال المااجعة سإنه ي دل ةلأ حدوث العديد ما الم اطا عند
مااجعة الحسةةةةا ا المعدة ةلإ اونيا؛ ةذ تصةةةةن هذه الم اطا
ما وجهةةا نظا م ليةةة ةلأ أنواو عةةدة كمةةا يةةأتي (المولأ،
2020م  ،ص: 74
 -1خا النظم الحاسةةةةةةو ية هدف ال زويا أو ااح يال ألجل
ال ال ع ،الحسةةةةةةةا ا سي البنو  ،وال ال ع ،الضةةةةةةاا م...،
و ياها.
 -2م ةةةاطا خا النظم الحةةةاسةةةةةةو يةةةة هةةةدف ااطالو علأ
المعلوما الم زنة سيها ،والواةةول ةلأ معلوما ش ة صةةية أو
أمنية عا ش ص ما ،أو ال جسر ،أو الواول ةلأ المعلوما .
 -3م اطا خا النظم الحاسةةةو ية هدف تعنيل هذه النظم عا
العمةةةل أل ااخ ت ايبيةةةة ةةةاسةةةةةةة ةةةدام الباامو ال بي ةةةة:
(اليياوسةةا  ،الدودة ،حصةةال طاوادة ،أو القنا ل اإللإ اونية ،
ةما ما قبل األسااد( :عصةةا ا  ،جها أجنبية ، ...وةما ما قبل
المواقي علأ اإلن انا.
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 -4أخنار ناتجة عا سرةةةةةةل ال جهيزا سي العمل م ل :أعنال
كها ةةاميةةة ،حايق ،كوارث طبيعيةةة ،وتعةةد هةةذه ال صةةةةةةنييةةا
لم اطا نظم المعلوما المحاسةةةةةبية اإللإ اونية شةةةةةاملة لجميي
الم اطا ال ي تواجه نظم المعلوما .
كذلك توجد عض الم اطا المرهورة والمن راة خصواا سي
ل اس ة دام شةةبإة اإلن انا ،أهمها ما يأتي (سةةعيد وآخاول،
2018م ،ص: 12
 -1اليياوسةةا ) :(VIRUSESاامو م صةةصةةة اي،
أجزاء م لية سي الحاسةةةةةوب ،وت ل آاارها حسةةةةة ،نوعية
أهداسها ،وت ميز هذه اليياوسا قدرتها علأ نسخ نيسها دول
علم المس دم ما جهاع مصاب ةلأ جهاع سليم.
 -2الدودة ) :(WORMعبارة عا اامو تقوم اسةةة االل أية
سجوة سي أنظمة ال رةةةةايل لإي تن قل ما جهاع ةلأ آخا أو ما
شةةةةةبإة ألخا عبا الواةةةةةال ال ي تا نها بعض ،سهي ا
تح اج ةلأ تدخل اإلن سال لمبا شاة ن راطها ،س ضال عا أنها ا
تل صةةق أنظمة ال رةةايل ،ل ت إااا أاناء عملية ان قالها إن اج
نسخ منها دول الحاجة ةلأ انامو وسيط.
 -3حصةةةةةةةال طاوادة ) :(TROJAN HORSESانةةامو
يدخل ةلأ الحاسوب نايقة شاعية ،و مواسقة المس دم عبا
خدعه ما خالل اامو عادية ام يبدأ دميا المعلوما .
 -4القنبلةةةة المعلومةةةاتيةةةة ) :(LOGIC BOMBSاامو
اةةةةةةاياة الحجم ي م ةدخالها نايقة يا شةةةةةةاعية وخيية مي
اامو أخا تقسةةةم ةلأ أجزاء م ياقة؛ ح أ ا يمإا ال عاف
ةليها ،وهي مبامجة أل تبقأ سةةةاكنة و يا سعالة ،وأل ت جمي
مي حدوث واقعة معينة.
أما النسبة لمو وو جودة المااجعة سقد أشار مإ  ،اإلشااف
العام ( Public Oversight Boardسي أحد تقارياه عام
 2000ةلأ أل مهنة المااجعة ا ت ياعل رةةةةةةإل مسةةةةةة ما مي
ال اياا السةةةةةةايعة سي البيئة ،وأنه يج ،ةعادة النظا رةةةةةةإل
مسةةةة ما سي العوامل ال ي ت اا سي جودة المااجعة ،ومااعاتها
عند القيام عملية المااجعة (األهدل ،2008 ،ص ب  .تعدد
ال عاييةةا ال ي تنةةاولةةا ميهوم جودة المااجعةةة؛ نظاا ل عةةدد
األطااف ذا الصةةةةةة لة عمل ية المااج عة وت بايا مسةةةةةة و يا
ةدراكها وتقييمها لجودة المااجعة ،سقد اع مد عض وجها
النظا سي تعاي جودة ا لمااجعةةةة عالق هةةةا مةةةد قةةةدرة
المااجعيا علأ اك رةةةةةةةةاف األخنةةاء والم ةةاليةةا سي القوامم
المالية للمنرةةةةةةةأة محل المااجعة ،كما اع مد عض وجها
النظا األخا سي تعاي جودة المااجعة عالق ها مد ال زام
المااجعيا نييذ عملياتهم وسق معاييا المااجعة وقواعد آداب
السةةةةةةلو المهني ،سي حيا تنةاول هةا عض وجهةا النظا ما
حيث عالق ها مد الوساء اح ياجا م ل مس دمي القوامم
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المالية ،كما تناولا عض وجها النظا جودة المااجعة ما
حيةةث عالق هةةا مةةد مقةةدرة المااجعيا علأ ت ييض م ةةاطا
المااجعة ةلأ أدنأ مس وياتها (الجالل2010،م ،ص ، 10وما
خالل ااطالو علأ العةةديةةد ما وجهةةا النظا الم ليةةة حول
مو ةةةةةةوو جودة المااجعة يا الباح ال أنه ا يوجد تعاي
محةةدد م يق عليةةه يا البةةاح يا لميهوم جودة المااجعةةة ،وأل
هنا مياهيم عديدة لجودة المااجعة ،حيث ياكز كل منها علأ
جان ،معيا ما جوان ،جودة المااجعة ،وما هنا يمإا القول:
ةل ميهوم جودة المااجعةةةة يعني ال زام المااجي ةةةالمعةةةاييا
المهنية للمااجعة ،وقواعد السةةةلو وآدا ه المهنية ،وةرشةةةادا
المااج عة ،والقوا عد واإلجااءا ال ي تصةةةةةةةدر ها المنظ ما
المعنيةةةة مهنةةةة المااجعةةةة ،والمحةةةاسظةةةة علأ حيةةةاد مااجي
الحسةةا ا واس ة قالله ونزاه ه ما يحقق لألطااف ذا الصةةلة
_ م ةةل :مسةةةةةة ةةدمي القوامم المةةاليةةة ،ومإةةاتةة ،المااجعةةة،
والمنظمةةا المهنيةةة ،واألجهزة الحإوميةةة ،والمنرةةةةةةةةأة محةةل
المااجعة _ األهداف الماجوة ما عملية المااجعة.
أهداف جودة المراجعة:
هنةةا أهةةداف عةةديةةدة لجودة المااجعةةة ،أهمهةةا مةةا يةةأتي
(المباو 2010،م ،ص: 32
 -1توسيا اإلرشادا ال ااة اإلجااءا ال ي يج ،أل يل زم
ها المااجي ما أجل اال زام المباد ء األسةةةةاسةةةةية ال ااةةةةة
يويض السلنة لمساعديه سي مهمة المااجعة.
 -2توسيا اإلرشةةةةةةادا حول اإلجااءا والسةةةةةةياسةةةةةةا ال ي
ي بنةةاهةةا مإ ةة ،المااجعةةة ل وسيا القنةةاعةةة المعقول ةة نوعيةةة
المااجعة صورة عامة ،واال زام نبيق المعاييا.
 -3كسةةةةةةة ،اقةة العمالء ما خالل عيةادة الةدقةة واان بةاه ةلأ
ال ياايل أاناء العمل.
 -4تقليل ال إالي ال رايلية الم علقة دسق العمليا  ،وتحسيا
كياءة أداء المهام وساعلي ها ،وتقليل الوقا والجهد المبذوليا
سي ةعادة العمل.
 -5اإلسةةةةةةهةةام سي الحةةد ما تعاخ المااجعيا للمرةةةةةةةةاكةةل
والمسةةةةةةةاءا القانونية وتجنبهم ااتهام ال قصةةةةةةيا سي أداء
الواج ،المهني.
فوائد جودة المراجعة:
َّ
ةل جودة المااجعة يمإا أل ين و عنها العديد ما اليوامد
لألطااف كاسة المه مة عملية المااجعة ،ويمإا تل يص أهم
تلك اليوامد سي ا تي (الازاول2005،م ،ص: 54
 .1أ َّل جودة المااجعةةة تمإا األطااف المسةةةةةة ييةةدة ما ات ةةاذ
القاارا السليمة.
 .2تحسيا واامق العمل وأوراقه ،وال قليل ما األخناء العملية.
 .3الحاص علأ تعييا مااجعيا أك ا قدرة وكياءة.
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 .4تعمل علأ عيادة اقة الجمهور وتحسيا نظاة المج مي لمهنة
مااجعة الحسةةا ا  ،األما الذل ي دل ةلأ عيادة أتعاب المااجي
صورة ةيجا ية علأ جميي أعضاء المهنة.
 .5تعد وسةةةةةةيلة تسةةةةةةويقية مقنعة تمإا مإات ،المااجعة ما
المحاسظة علأ النوعية الجيدة ما العمالء ،وجذب عمالء جدد،
وعيادة حص ها السوقية سي ل اوف المناسسة.
 .6عيةةةادة المو ةةةةةةوعيةةةة سي أداء األعمةةةال والحيةةةا علأ
ااس قاللية سي العالقا مي العمالء.
 .7مسةةةةةةةا عدة مإات ،المااجعة علأ تجن ،العقو ا المهنية
والقانونية ،جااء أل م الية أو تقصةةةةةةيا سي أعمال المااجعة،
ي دل ةلأ تدني مس و جودة المااجعة.
المخاطر الناجمة عن عدم تحقيق جودة المراجعة:
تإما أهم الم ةةةاطا النةةةاجمةةةة عا عةةةدم تحقيق جودة
المااجعةةةة سي تيعيةةةل نظةةةام المسةةةةةةئوليةةةة القةةةانونيةةةة لمااجي
الحسةةةةةةةا ا  ،وذ لك سي مقا ل ال قة الممنوحة ما قبل العميل
واألطااف األخا المسةةةةةة ييةةدة ما القوامم المةةاليةةة سي تقايا
مااجي الحسةةةةةا ا  ،ما يمإا األطااف المسةةةةة ييدة ما القوامم
المالية ما مقا ةةةاة المااجي عند ابو ةهماله أاناء تنييذ عملية
المااجعة ،وتأكد لحو الضةةةةةةار األطااف المسةةةةةة ييدة ن يجة
اع مادها علأ قوامم مالية مضةةةةللة خضةةةةعا للمااجعة ،وأ د
المااجي رةةةةةةأنها رأيا ا ي واسق مي حقيقة واقي حال المنرةةةةةةأة
محةةل المااجعةةة ،كمةةا أل هنةةا عةةدة م ةةاطا أخا يمإا أل
تنجم عا عدم تحقيق عملية المااجعة علأ مسةةةةةة و عال ما
الجودة ،أهمها ما يأتي (الجاعل2016،م ،ص: 31
● سقد أو تدني سمعة المإ  ،لد عمالمه.
● خسارة سي النصي ،السوقي للمإ .،
● ال إالي الناجمة عا الدعاو القضةةةةةةامية ،وهو ما يدعأ
المسئولية القانونية تجاه ا خايا.
● عيادة ال هديد ال دخل الحإومي سي تنظيم مهنة المااجعة.
الجانب العملي:
الدراسةةةةةةة الميدانية ألاا اسةةةةةة دام األنظمة ال بياة سي
جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةا ا الجمهورية اليمنية،
وقد تم ال نا ةلأ هذا المو وو ما جميي جوانبه علأ النحو
ا تي:
منهج الدراسة:
نةةاء علأ طبيعةةة الةةدراسةةةةةةةةة وتحقيق ةا ألهةةداسهةةا سقةةد تم
ااع مةةةاد سي الجزء األول ما هةةةذه الةةةدراسةةةةةةةةة علأ المنهو
الواةةةةةةي ي الةذل يقوم علأ دراسةةةةةةةة جوانة ،وأ عةاد الظةاهاة
مو ةةةوو الدراسةةةة ،ويه م واةةةيها واةةةيا دقيقا ،ويعبا عنها
تعبياا كييي ةا وكمي ةا؛ وذلةةك ما خالل ال نا ةلأ المرةةةةةةإلةةة
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وواةةةةةةيها ،وتحليل وواةةةةةة مو ةةةةةةوو األنظمة ال بياة،
ومو ةةةةةةوو جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةةا ا  ،وكل
م ايا ما م اياا الدراسةةةةةة علأ حدة ،وما أجل اإلجا ة عا
تسا ا الدراسة واخ بار اليا يا و يال الن امو الناتجة عا
دراسةةةةةة أاا اسةةةةة دام األنظمة ال بياة سي جودة األداء المهني
لمااجعي الحسا ا الجمهورية اليمنية؛ تم ااع ماد سي الجزء
ال اني ال نبيقي علأ المنهو ال حليلي ،وأسلوب ااس قصاء ما
خالل تصميم اس مارة ااس بانة لمعاسة الظاهاة وت بي أااها.
أسةةةةةةلوا جمع البيانات :اسةةةةةةتخدم الباح ان أسةةةةةةلوبين لجمع
البيانات:
ً
أول :المصةةةةةةةادر ال انوية (ال جاهزة  ،حيث اتجه الباح ال ةلأ
مجموعةةة ما المصةةةةةةةةادر ال ةةانويةةة لجمي البيةةانةةا ما خالل
الاجوو ةلأ ما يسةةةةةة ناو أل يواةةةةةةل ةليه ما ك  ،ودوريا
ومجال ومنرةةةةةةورا خااةةةةةةةة أو م علقة المو ةةةةةةوو قيد
الدراسةةةةةة ،وما تيسةةةةةا ما خالل محاكا البحث عبا شةةةةةبإة
اإلن انا ،حيث تم تانية الجزء النظال ما ا لدراسةةةةةةة الذل
يعد جزءا أساسيا سي ةجااء الدراسة الميدانية.
ثانيًا :البيانا األولية؛ ما أل هذه الدراسةةةةة تصةةةةن علأ أنها
دراسةةةة ميدانية سقد تم جمي البيانا األولية ما خالل اسةةة دام
قاممة ااس بانة ال ااة ذلك.
مجتمع وعينة الدراسة:

والمسةةةةةةجليا لد جمعية المحاسةةةةةةبيا القانونييا للعام 2021م
كونهم مقدمي خدما المااجعة م ل أنواعها ،والمسةةةةئوليا
عا تصةةةديق ومااجعة القوامم المالية وةعداد ال قاريا الم لية،
وتحقيقا لهذا الهدف تإول مج مي الدراسةةةةةةةة ما جميي مإات،
وشاكا المااجعة العاملة اليما ال ي تم تجديد تااخيصها ما
قبل وعارة ال جارة والصةةةةناعة اليما ،والمسةةةةجلة لد جمعية
المحاسةةةبيا القانونييا لعام 2021م ،البالغ عددها ( 39شةةةاكة
مااجعة ،و( 328مإ با ساديا ،ونظاا لصةةةعو ة ااع ماد علأ
أسلوب الحصا الرامل تم ااع ماد علأ العينا  ،سقد تم اخ يار
عينة عرةةةةةةوامية مإونة ما مجموعة ما شةةةةةةاكا المااجعة
ومإاتبها ال ي تملك مقاا العااةةةمة اةةةنعاء ،ومحاسظة ةب،
والحديدة ،وتعز ،و لاا عينة الدراسةةةة ( 150محاسةةةبا قانونيا
ما المج مي األاةةةةلي للدراسةةةةة ،وقد حاص الباح ال علأ أل
ترمل العينة أنماط مإات ،المااجعة اليما ال ضامنية واليادية
كاسة ،وقد تم توعيي ااسةةةةة بانا عليهم ،وتم اسةةةةة اداد (122
اسةةة بانة نسةةةبة ( ، %81.33ينما لغ عدد ااسةةة بانا القا لة
لل حليل ( 122اسةةةةةة بانة ،و ذلك لاا نسةةةةةةبة ااسةةةةةة جا ة
( ، %81.33وهي نسةةةةةةبة يمإا ااع ماد عليها ،وما الجديا
الذكا أنه تم توعيي ااسةةةةةة بانا علأ عينة ما المحاسةةةةةةبيا
القانونييا مال المإات ،والرةةةاكا  ،والرةةةاكاء الم ضةةةامنيا
سيها حسةةةة ،أرقام تليوناتهم الرةةةة صةةةةية والموجودة سي الدليل
الصةةادر ما قبل وعارة ال جارة والصةةناعة اليما ،والمسةةجليا
لد جمعية المحاسبيا القانونييا لعام  ،2021ما خالل توعيي
اس مارة ااس بانة ةلإ اونيا عبا أنموذجا انامو)(Google
ةلإ اونيا ،وما خالل ةرسةةةةال رسةةةةامل شةةةة صةةةةية عبا تنبيق
واتسةةةةاب وال وااةةةةل معهم تليونيا ،والجدول رقم ( 1يو ةةةةع
هذا:

ي ضما الهدف األساسي للدراسة درا سة تأايا األنظمة ال بياة
سي جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةةةا ةةا ةةالجمهوريةةة
اليمنية ،عا طايق دراسةةةةة آراء مااجعي الحسةةةةا ا العامليا
مإات ،وشاكا المااجعة الماخص لهم مزاولة المهنة الذيا
تم تجديد تااخيصةهم ما قبل وعارة ال جارة والصةناعة اليما،
جدول رقم ( 1ن امو توعيي ااس بانا
الستبانات الموزعة
150

النسبة %
100

النسبة %
الستبانات المستردة
81.3
122
المصدر :ةعداد الباح يا2021 ،م

القابلة للتحليل
122

النسبة %
81.3

يالحظ ما الجدول السةةةا ق أل عدد قوامم ااسةةة بانا
الموععة ( ، 150أل :نسبة ( ، %100وااس بانا المس ادة
القا لة لل حليل ( 122اس ة بانة نسةةبة ( ، %81.33وهي نسةةبة
كاسية.

الحسةةةا ا العامليا مإات ،وشةةةاكا المااجعة العاملة اليما
الماخص لهم مزاولة المهنة حسةةةةة ،دليل جمعية المحاسةةةةةبيا
القانونييا اليمنييا ووعارة ال جارة والصةةناعة واةةيهم مقدمي
خدما المااجعة م ل أنواعها.

تصميم أداة الدراسة:

وقد مرت السةةتبانة بعدة مراحل حت جاءت بصةةورتها
النهائية المعروضة:

سي ةةةوء م اياا الدراسةةةة وساو ةةةها ،واخ بار أاا
األنظمة ال بياة سي جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةا ا
الجمهورية اليمنية؛ اع مد الدراسةةة علأ ااس ة بانة واةةيها
أداة رميسةةةةةةةة لجمي البيانا ومعاسة آراء واتجاها مااجعي
www.baydaauniv.net/buj

 .1ماحلة ةعداد اسةةةة مارة ااسةةةة بانة :ت ضةةةةما هذه الماحلة
الحصةةةةةةول علأ عض األسإةةةار والعبةةةارا ما اسةةةةةة قااء
الدراسةةةا الم علقة مو ةةةوو جودة األداء ،وكذلك مو ةةةوو
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األنظمةةة ال بياة ،مي األخةةذ عيا الحسةةةةةةبةةال طبيعةةة المحيط
المهني الجمهورية اليمنية وم نلباته.

تصةميم ااسة بانة علأ مجموعة ما األسةئلة المالقة ،والمع مدة
علأ مقياس (ليإا ال ماسةةةةةي  ،كما هو سي الجدول رقم (2
ا تي:

و ناء علأ ذلك تم تبوي ،اسةةةةةة مارة ااسةةةةةة بانة ةلأ محوريا،
و( 33سقاة ،وتجدر اإلشةةةةةارة ةلأ أل الدراسةةةةةة اع مد أاناء
جدول رقم ( 2مقياس ليإا ال ماسي لألوعال
الاأل
الوعل

مواسق تماما
5

مواسق ةلأ حد ما
مواسق
3
4
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يا مواسق
2

يا مواسق تماما
1

طول اليئة؛ أل ، 0.80 = 5/4( :و عد ذلك تما ة ةةةةةةاسة هذه
القيمة ةلأ أقل قيمة أو داية المقياس ،وهي الواحد الصةةةةةةحيع
( 1كما يأتي:

كما تم اح ساب ال قديا الليظي لمحاور الدراسة عا طايق
اسةةةةةة ااج المةةد ما خالل تحةةديةةد يالحةةدود الةةدنيةةا والعليةةاي
لمقياس ليإا ال ماسةي ،وتم حسةاب المد علأ النحو ا تي:
[ ،]4 =1 -5ام قسم ه علأ عدد خاليا المقياس للحصول علأ
جدول رقم ( 3اح ساب ال قديا الليظي

درجة المواسقة (النسبة
الم وسط الحسا ي
ما %2وأقل ما%36
ما 1.79-1.0
ما %36وأقل ما%52
ما 2.59- 1.0
ما %52وأقل ما%68
ما 3.39- 2.60
ما %68وأقل ما%84
ما 4.19-3.40
ما %84ح أ%100
ما  4.20ةلأ 5.0
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ال قديا الليظي
يا مواسق تماما
يا مواسق
مواسق ةلأ حد ما
مواسق
مواسق تماما

محور علأ حةةةدة ،تبيا أل جميي العبةةةارا جةةةاء ماتبنةةةة
 .2مرحلة تحسين مستوى صدق األداة:
محورها درجة ارتباط موجبة وقوية وذا دالة ةحصةةةةةةةامية
 -1الصةةةةةةةد الظاهال (اةةةةةةةد المحإميا  :تم ةجااء ااخ بار
عنةةد مسةةةةةة و دالةةة ( ، α =0.01ودرجةةة ارتبةةاط ت ااو يا
القبلي عا طايق عاخ اس مارة ااس بانة علأ عض األساتذة
( ، 0.814–0.953ما يرةةيا ةلأ عدم وجود سقاا قد تضةةع
ما األكةةاديمييا ااخ صةةةةةةةااةةةةةةييا مجةةال اإلحصةةةةةةةاء ونظم
مصةةداقية هذه المحاور ،وهذا م شةةا علأ درجة اةةد ماتيعة
المعلوما  ،ومااجعة الحسةةا ا ما المحاسةةبيا القانونييا ألخذ
يمإا الواو ها سي تنبيق الدراسةةةةةةة ،و ذلك تعد اةةةةةةادقة لما
آرامهم حول و ةةةةو الصةةةةيا ة وعدم وجود اةةةةعو ة سي سهم
و عا لقياسه.
العنااةةةةا ،وقد تات ،علأ ذلك تعديل اةةةةيا ة عض العبارا
 -2الصةةةد البنامي الذل يقير مد ارتباط كل محور ما محاور
واسةةةةةة بعاد عضةةةةةةها ا خا ،ح أ الواةةةةةةول ةلأ درجة مقبولة
الدراسةةةةةةةة الدرجة الإلية ليقاا ااسةةةةةة بانة؛ وذلك ما خالل
ومنمئنة اس دام ااس بانة.
اسةةةةةة دام معامل ارتباط ياسةةةةةةول ( ، Personsوقد تبيا أل
 -1اد ااتسا الداخلي (ال إويني الذل يقير مد اتسا كل
جميي معةةامال اارتبةةاط سي جميي محةةاور ااسةةةةةة بةةانةةة دالةةة
سقاة ما سقاا ااسةةةةةة بةةانةةة مي المحور الةةذل تن مي ةليةةه هةةذه
ةحصةةامية عند مسة و ( ، α= 0.01وهذا يبيا مد ارتباط كل
اليقاا  ،سقد تم حسةةةاب ااتسةةةا الداخلي لالسةةة بانة اسةةة دام
محور ما محاور الدراسةةةةةة الدرجة الإلية ليقاا ااسةةةةة بانة،
معامل ارتباط ياسةةةةةةول ( Personsيا كل سقاة ما سقاا
و هذا تعد المحاور جميعها اةةةادقة لما و ةةةعا لقياسةةةه كما سي
محاور ااسةةةة بانة مي الدرجة الإلية للمحور نيسةةةةه ،وما خالل
الجدول ا تي:
اسةةةةةة دام معامل ارتباط ياسةةةةةةول يا العبارا والدرجة لإل
جدول رقم ( 4معامل اارتباط يا درجة كل محور والدرجة الإلية لالس بانة Persons
الفقرات
الفرضية
المحـور
19
الفرضية األول
األنظمة الخبيرة
14
الفرضية ال انية
مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات
33
معامل التساق الداخلي للدراسة ككل
المصدر :ةعداد الباح يا ناء علأ ن امو ال حليل اإلحصامي 2021 ،م.
www.baydaauniv.net/buj

قيمة الفا ()α
0.914
0.903
0.91

26

مجلة جامعة البيضاء – المجلد ( – )4العدد ( )1إبريل 2022م
ويمإا تيسةةةيا قيمة معامل أليا ( αأنها معامل ال با الداخلي
( Cronbachs Alphaيا اإلجةةةا ةةةا  ،ولةةةذا سةةةإل قيم هةةةا
ت ااو يا ( ، 1 ،0وأل القيمةةة المعيةةاريةةة لمعةةامةةل أليةةا (α
المقبولة ةحصةةةةةةاميا لهذا المقياس هي ( %60سأك ا ،والجدول
ا تي يو ع ذلك:

 .3ماحلة اخ بار ابا أداة الدراسةةة (ابا المقايير  :ويقصةةد
ه اسةةة قاار المقياس وعدم تناقضةةةه مي نيسةةةه ،أل :أنه سةةةي م
الحصول علأ الن امو نيسها ةذا أعيد تنبيقه علأ العينة نيسها
سي ل الظاوف نيسها ،واخ بار ابا أداة الدراسة وةمإانية
ااع ماد عليها سي اخ بار اليا ةيا وتحقيق أهداف الدرا سة
تم اسةةةةةة دم مقياس (كاونبا) أليا (Cronbachs Alpha
لقياس درجة ال با والمصداقية سي ةجا ة عينة الدراسة.

جدول رقم ( 5يال ن امو معامل أليا كاونبا)
المحـور
أاا اس دام األنظمة ال بياة سي جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا الجمهورية اليمنية.
أاا م اطا اس دام األنظمة ال بياة سي جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا الجمهورية اليمنية.
المصدر :ةعداد الباح يا ناء علأ ن امو ال حليل اإلحصامي 2021 ،م
ي ضةةةةةع ما الجدول السةةةةةا ق :أل قيمة معامل ال با

معامل بيرسون
**0.905
**0.874

الدللة
00.00
00.00

م عاي نة ال وعيي النبيعي للعي نة ااخ معا سة توعيي العي نة ،هل
كةةانةةا موععةةة توعيع ةا طبيعي ةا أم توعيع ةا يا طبيعي ،ولااخ
تحديد ااخ بارا هل سةةةةة إول اخ بارا معلمية أم يا معلمية تم
اسةةةةةة دام اخ بار  KOLMOGOROV؛ ألل عدد العينة أكبا
ما ( ، 50والجدول ا تي يو ع هذا:

ألداة الدراسةةةةةة (  كإل= ( ، %0.91وهذا يعني أل نسةةةةةبة
ابا أداة الدراسة ماتيعة جدا؛ كونها أعلأ ما النسبة المقبولة
( ، %60ما يدل علأ ابا ااسةةةةةة بانة ،واتسةةةةةةا اليقاا مي
المحاور ،والمحاور مي عضةةةها؛ وهذا ي هلها ل إول أداة قياس
مناسةةةبة ،وي كد ةمإانية ااع ماد عليها سي اخ بار اليا ةةةيا ،
وتعميم الن امو علأ مج مي الدراسة درجة كبياة.

جدول رقم ( 6ن يجة كولمنجاوف سميانوف
اليا ية

اإلحصامية

الدالة

درجا الحاية

اليا ية األولأ

33

0.000

0.328

0.000
33
اليا ية ال انية
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ي ضةةةع ما الجدول أعلأ :أل مسةةة و الدالة (( Singأقل ما أو
تسةةاول اةةياا لإل اليا ةةيا عند مسة و معلمية( ، 0.05وما
ام سإل توعيي البيانا كال طبيعيا ،و هذا سإل ااخ بارا سةةةةة إول
معلمية.
األسةةاليب اإلحصةةائية المسةةتخدمة في الدراسةةة:ما أجل ةجااء
ال حليل اإلحصةةةةةةةامي اع مد الدراسةةةةةةةة علأ انامو الحزم
اإلحصةةةةةامية للعلوم ااج ماعية ( SPSSللحصةةةةةول علأ ن امو
أك ا دقة ،وقد تم تحليل البيانا واخ بار اليا ةةةيا اسةةة دام
األسالي ،اإلحصامية ا تية:
 -1درجة ال قة المع مدة سي الدراسةةةةةة ( ، %95ونسةةةةةبة ال نأ
المسمو ه (. %5
 -2الوسط الحسا ي للدراسة ( ، 3وتم اح سا ه النايقة ا تية:
.M= (1+2+3+4+5) / 5= 15/5= 3
 -3اخ بار اةةةد ااتسةةةا الداخلي والصةةةد البنامي اسةةة دام
معامل ارتباط ياسةةةةةةول( Personsلمعاسة مد قوة العالقة
يا سقاا ااس بانة والمحاور ،والدرجة الإلية.
www.baydaauniv.net/buj

0.219
أداة الةةدراسةةةةةةةةة

 -4اخ بةةار أليةةا كاونبةةا) لمعاسةةة مةةد ابةةا
ومصداقي ها.
 -5اخ بار كولمو جاوف ااخ معاسة نوو ااخ بارا ال ي
س قام علأ البيانا .
 -6ال إاارا والنسةةةة ،المئوية لحسةةةةاب تإاار البيانا العامة
ونسب ها للمراركيا سي عينة الدراسة.
 -7اانحااف المعيةارل لمعاسةة مةد انحااف ةجةا ةا العينةة
عا الم وسط.
 -8الم وسط الحسا ي لمعاسة م وسط آراء العينة.
 -9اخ بارا ال بايا ( Tألحادل (One Sample (T TES
لمعاسة دالة انحااف م وسةةط العينة عند الم وسةةط ااس اا ةةي
( ، 3ومعاسةةة مةةد وجود الةةدالةةة اإلحصةةةةةةةةاميةةة عنةةد اخ بةةار
اليا يا .
عرض الن تائج وتحليل ها :تحل يل الخصةةةةةةةائص الديموغراف ية
للعينة:
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 -1تحليل يانا م ايا (اسةةةةة دام األنظمة ال بياة سي ةنجاع
عملية المااجعة المإ  : ،يعد ما الم اياا الر صية ال ي
ت إول ما سئ يا سقط ،وقد تم اسةةةةةة دام ال إاارا والنسةةةةةة،
المئوية لحساب ال إاار النسبة للبيانا العامة للمراركيا ال ي
تم جمعها وساطة ااس بانة وسقا للم ايا السا ق كما يأتي:
جةةدول رقم ( 7يو ةةةةةةع توعيي أسااد العينةةة حسةةةةةةة ،م ايا
ا س دام األنظمة ال بياة سي ةنجاع عملية المااجعة ي ضع ما
الجدول السةةةةا ق :أل نسةةةةبة  %57.38ما أسااد عينة الدراسةةةة
يواسقول علأ أل شةةةةةةاكة مإ  ،المااجعة الذل يعملول سيه -
يسة دم األنظمة ال بياة؛ و  %23.77ما أسااد عينة الدراسةةة
ا يواسقول علأ أل شةةاكة المااجعة ال ي يعملول سيها تس ة دم
األنظمة ال بياة ،و هذا ي ضع أل البية المبحوايا ين مول ةلأ
شةةاكا مااجعة تسةة دم األنظمة ال بياة ،وهذا يعني ةمإانية
المساعدة سي تحقيق أهداف الدراسة رإل مالمم ومواو .
التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة:
ي م اس دام األنظمة ال بياة ال إاار النسبة%
57.38%
70
نعم
23.77%
52
ا
100%
122
اإلجمالي
جدول رقم  8الم وسنا الحسا ية واانحااسا المعيارية ليقاا محور اس دام األنظمة ال بياة
الم وسط اا ن حااف
الةةةا
قم اليقاة
الحسا ي المعيارل
1.38
 1ي اا ال سةةةةارو ال قني المسةةةة ما سي تإنولوجيا المعلوما  ،وتنبيقا الذكاء اااةةةةنناعي علأ 3.98
جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
0.91
4.31
 2ي دل تبني شاكة أو مإ  ،المااجعة النظم ال بياة ةلأ تنويا مهنة مااجعة الحسا ا .
0.76
 3ي دل نمذجة ال باة اإلنسةةةةةةانية ألك ا ما شةةةةةة ص خبيا سي نظام خبيا واحد ةلأ تنويا جودة 4.23
األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
0.78
 4يحقق حيظ المعاسة وان قالها ما ال بااء القليليا ةلأ المااجعيا يا ال بااء ما خالل األنظمة 4.36
ال بياة ةلأ تقديم حلول دقيقة ومناسبة للمرإال الصعبة.
0.96
4.07
 5يقلل اس دام األنظمة ال بياة ما ال إلية والجهد والوقا لعملية المااجعة.
0.98
4.10
 6ي دل اس دام النظم ال بياة ةلأ تحقيق ميزة تناسسية للراكة أو المإ  ،الذل يس دمها.
0.71
4.41
 7ي دل اس دام األنظمة ال بياة ةلأ تحسيا أداء سايق المااجعة.
0.95
4.27
 8يزيد اس دام األنظمة ال بياة ما كياءة عملية المااجعة وساعلي ها
0.83
 9يزيد اسةةةةةة دام األنظمة ال بياة ما ساعلية وكياءة تنييذ أنرةةةةةةنة المااجعة الم م لة سي ت نيط 4.35
انامو المااجعة.
0.94
4.01
 10ي دل اس دام األنظمة ال بياة ةلأ تقييم نظام الاقا ة الداخلية دقة عالية.
0.94
4.03
 11يمإا اس دام األنظمة ال بياة مااجعي الحسا ا ما اخ يار عينا المااجعة أك ا كياءة.
0.83
 12يمإا اس دام األنظمة ال بياة مااجعي الحسا ا ما اخ يار أدلة اإلابا رإل سليم ومناس3.93 .،
0.75
4.14
 13يساعد اس دام األنظمة ال بياة مااجعي الحسا ا علأ تحديد األهمية النسبية رإل أسضل
0.90
3.81
 14ي يض اس دام األنظمة ال بياة ما حالة عدم ال أكد وخنا المااجعة.
0.83
 15يسةةةاعد اسةةة دام األنظمة ال بياة مااجعي الحسةةةا ا القيام عملية المااجعة المسةةة ماة رةةةإل 4.10
أسضل ما المااجعة ال قليدية.
0.91
4.06
 16تسةةةهم األنظمة ال بياة سي ات اذ قاارا يا م حيزة دقة عالية عيدا عا المرةةةاعا والعواط
اإلنسانية.
0.80
4.00
 17ي يع اس دام النظم ال بياة لمااجي الحسا ا حلول و دامل م عددة عند ات اذ القاار.

المصدر :ةعداد الباح يا ناء علأ ن امو ال حليل اإلحصامي 2021 ،م.

عد أل ان ها عملية جمي المعلوما الالعمة للدراسةةةةةةة
عبا أداتها (ااسةةةةةة بانة  ،تم ةدخالها ةلأ جهاع الحاسةةةةةةوب،
و تحليلهةةا ةةاسةةةةةة ةةدام انةةامو الحزمةةة اإلحصةةةةةةةةاميةةة للعلوم
ااج ماعية ( SPSSالنسةةة ة ( ، 25وتم سي هذا الجزء تحليل
مد تواسا م اياا الدراسةةةةةةة ما خالل الوسةةةةةةط الحسةةةةةةا ي
واانحااف المعيارل لإل محور علأ حدة؛ وهذا يعني أنه ةذا
عاد الم وسةةةط الحسةةةا ي المح سةةة ،ما البيانا عا الم وسةةةط
ااس اا ةةي للدراسةةة الذل يسةةاول( 3سإنه ي كد تواسا اليقاة،
ينما ةذا كال الم وسةةط الحسةةا ي المح سةة ،ما البيانا أقل ما
الوسةةةط ااس اا ةةةي للدراسةةةة الذل يسةةةاول( 3سإنه يرةةةيا ةلأ
عدم تواسا اليقاة ،وعلأ ذلك تم ترةةةةةة يص سقاا ااسةةةةةة بانة
كاسة ،وتم تقديا كل سقاة وكل مجال والدرجة الإلية وسقا لهذا
المقياس ،أما اانحااف المعيارل المع مد سي هذه الدراسةةة سهو
الواحد الصةةةةةةحيع ( ، 1سإذا كال اانحااف المعيارل إلجا ا
العين ة أقل ما الواحد الصةةةةةةحيع سهذا يعني أل ةجا ا العينة
ماكزة حول اليقاة ،وةذا كةةال اانحااف المعيةةارل أكبا ما
الواحد الصةةةحيع سإل ةجا ا العينة مرةةة ة .وسيما يأتي عاخ
ن امو ال حليل الوايي إلجا ا أسااد عينة الدراسة:
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يقلل اس ة دام األنظمة ال بياة ما األخناء ال ي قد ي م ارتإا ها سي عملية المااجعة عند ةاةةدار 3.89
الاأل المهني.
يزيد اسةةة دام األنظمة ال بياة ما سةةةاعة ةاةةةدار الاأل المهني وال قاريا الم لية مي ةةةمال 3.97
الدقة وال قة سي مح واها.
4.11
الم وسط الحسا ي العام واانحااف المعيارل
المصدر :ةعداد الباح يا ناء علأ ن امو ال حليل اإلحصامي 2021 ،م.
التحليةةل الوصةةةةةةفي إلجةةابةةات أفراد العينةةة عن فقرات محور
األنظمة الخبيرة:
ي ضةةةةةةع ما الجةةةدول السةةةةةةةةةا ق رقم ( 8الةةةذل يبيا
الم وسةةةنا الحسةةةا ية واانحااسا المعيارية لمحور األنظمة
ال بياة :أل اانحااف المعيارل العام يسةةةةةةاول ( 4.11؛ وهو
أقل ما الواحد الصةةةةةةحيع ،و هذا يعني أل ةجا ا أسااد العينة
ماكزة حول اليقاا م وسةط عام ( 0.58للعينة ،وين مي ةلأ
سئةةة المقيةةاس (ما 3.40ةلأ  ، 4.19ويرةةةةةةيا ةلأ تواسا عةةال
لمحور األنظمة ال بياة ،ويالحظ مس و هذا ال واسا ما خالل
حصةةةةةةول ( 14سقاة علأ مسةةةةةة و تواسا عال م وسةةةةةةنا
حسةةةةةةا ية تااوحا ما يا ( ، 4.41-4.00وكال أعالها تواساا
اليقاة رقم ( 7ال ي نصةةةةها :يي دل اسةةةة دام األنظمة ال بياة
ةلأ تحسةةةةةيا أداء سايق المااجعةي وسةةةةةط حسةةةةةا ي (، 4.41
وانحااف معيةةارل ( ، 0.71وهةةذا يرةةةةةةيا ةلأ تقةةارب ا راء
وتاكزها سي اليقاة .تليها اليقاة رقم ( 4ال ي نصةةةةةةها :ييحقق
حيظ المعاسة وان قالها ما ال بااء القليليا ةلأ المااجعيا يا
ال بااء ما خالل األنظمةةةة ال بياة ةلأ تقةةةديم حلول دقيقةةةة
ومناسةةةةةبة للمرةةةةةإال الصةةةةةعبةي وسةةةةةط حسةةةةةا ي (، 4.36
وانحااف معيارل ( ، 0.78وهذا ويرةةةةةةيا ةلأ تقارب ا راء
وتاكزها سي اليقاة.
جدول رقم ( 9الم وسنا واانحااسا المعيارية ليقاا

الاقم
1
2
3
4
5
6
7

0.83

18

0.90

16

0.58

ينما كال أدنأ تلك الم وسةةةةةةنا تواساا اليقاة رقم (14
ال ي نصةةةةها :يي يض اسةةةة دام األنظمة ال بياة ما حالة عدم
ال أكد وخنا المااجعةي واليقاة رقم ( 18ال ي نصةةةةها :ييقلل
اسةةةة دام األنظمة ال بياة ما األخناء ال ي قد ي م ارتإا ها سي
عملية المااجعة عند ةادار الاأل المهنيي وسنيا حسا ييا
_ علأ ال والي _ 3.89( ، 3.81( :وانحااسيا معيةةةارييا:
( 0.83( ، 0.90علأ ال والي ،وهذا يرةةةةيا ةلأ تاكز ةجا ا
أسااد العينة وتقار ها سي اليقاتيا.
أل :أل جميي أسااد عينة الدراسةةةة يدركول درجة عالية
أل األنظمةةة ال بياة لهةةا أاا وا ةةةةةةع سي جودة األداء المهني
لمااجعي الحسةةةةةةا ا سي الجمهورية اليمنية ،وي كد ذلك ن امو
تحليل البيانا ال ي تم عا ها سي الجدول رقم (. 9
التحليةةل الوصةةةةةةفي إلجةةابةةات أفراد العينةةة عن فقرات محور
مخاطر استخدام األنظمة الخبيرة:
تم تو يع أاا م اطا اس دام األنظمة ال بياة علأ
جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةةا ا الجمهورية اليمنية
ما خالل ن امو الجدول رقم ( 10الذل يو ةةةةةع الم وسةةةةةنا
الحسةةةةةةةةا يةةة واانحااسةةا المعيةةاريةةة ليقاا محور م ةةاطا
اس دام األنظمة ال بياة:

محور م اطا اس دام األنظمة ال بياة
الم وسط اا ن حااف
الاتبة
اليقاة
الحسا ي المعيارل
3
0.87
نقص الإياءة ،وال أهيل اللمو ييا المسةةةة دمي الحاسةةةةوب ي اا سةةةةلبا علأ جودة األداء المهني 4.21
لمااجعي الحسا ا .
2
0.84
اإلدخال يا المقصةةود لبيانا يا سةةليمة واسةةنة المو ييا المسةةمو لهم الدخول ةلأ النظام 4.26
ي اا سلبا علأ جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
5
0.87
دخول المو ييا يا المسةةةمو لهم ةلأ النظام وااطالو علأ البيانا  ،أو العبث ها ي اا سةةةلبا 4.18
علأ جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
6
0.98
سقدال البيانا أو عيادتها عند تحويلها ما ماحلة اإلدخال ةلأ ماحلة المعالجة ي اا سةةةةةةلبا علأ 4.18
جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
10
1.00
عدم اس ة دام أجهزة اإلنذار لضةةبط الواةةول يا المصةةا ه ةلأ أجهزة الحاسةةوب ي اا سةةلبا 4.11
علأ جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
14
0.96
عمل نسةةةةةةخ يا مصةةةةةةا ها ما الم اجا  ،وال قاريا ي اا سةةةةةةلبا علأ جودة األداء المهني 3.97
لمااجعي الحسا ا .
12
0.88
قلة ااه مام الصةةةةةةيانة ألجهزة الحاسةةةةةةوب والبامجيا ي اا سةةةةةةلبا علأ جودة األداء المهني 4.02
لمااجعي الحسا ا .

www.baydaauniv.net/buj

29

مجلة جامعة البيضاء – المجلد ( – )4العدد ( )1إبريل 2022م
8
9
10
11
12
13
14

عدم تواسا نسخ اح ياطية لباامو النظام وملياته رإل يومي سي أماكا آمنة ي اا سلبا علأ جودة 4.01
األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
عدم تصني الباامو والمليا ةلأ عدة مس ويا ما الساية ي اا سلبا علأ جودة األداء المهني 4.07
لمااجعي الحسا ا .
عةةدم وجود وعي لةةد اإلدارة عا م ةةاطا اليياوسةةةةةةةةا وآاةةارهةةا علأ دقةةة المعلومةةا ال ي 4.14
يس دمها المااجي ي اا سلبا علأ جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
ةةع الباامو المضةةادة لليياوسةةا عند اس ة دام السةةحا ة ي اا سةةلبا علأ جودة األداء المهني 4.12
لمااجعي الحسا ا .
4.14
اسةةةةة دام قاااةةةةةنة الحاسةةةةةوب واإلن انا مهارا عالية سي الواةةةةةول ةلأ المليا والبيانا
وساق ها أو تحاييها ي اا سلبا علأ جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
ةةع الإياءة والياعلية لألدوا والضةةوا ط الاقا ية علأ مدخال  ،وم اجا الحاسةة ،ا لي 4.20
ي اا سلبا علأ جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
وجود خنا ال الع ،البيانا  ،والمسةةةة ندا عد اع مادها ما قبل الجهة المسةةةةئولة ي اا سةةةةلبا 4.34
علأ جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا .
4.14
الم وسط الحسا ي العام واانحااف المعيارل
المصدر :ةعداد الباح يا ناء علأ ن امو ال حليل اإلحصامي 2021 ،م.
ي ضةةةةةةع ما الجةةةدول السةةةةةةةةةا ق رقم ( 9الةةةذل يبيا
الم وسةةةةنا الحسةةةةا ية واانحااسا المعيارية لمحور م اطا
اس دام األنظمة ال بياة :أل اانحااف المعيارل العام يساول
( ، 0.68وهو أقل ما الواحد الصةةةةةةحيع ،ما يعني أل ةجا ا
أسااد العينة ماكزة حول اليقاا م وسط عام ( 4.14للعينة،
وين مي ةلأ سئة المقياس (ما  3.40ةلأ  ، 4.19ويرةةةةةةيا ةلأ
تواسا عال لمحور م اطا اسةةةة دام األنظمة ال بياة ،ويالحظ
مس و هذا ال واسا ما خالل حصول ( 13سقاة علأ مس و
تواسا عال م وسةةةةةةنا حسةةةةةةةا ية تااوحا ما يا ( -4.34
 ، 4.01كةةال أعالهةةا تواساا اليقاة رقم ( 14ال ي نصةةةةةةهةةا:
يوجود خنا ال الع ،البيانا والمسةةةة ندا عد اع مادها ما
قبةةل الجهةةة المسةةةةةةئولةةة ي اا سةةةةةةلبةا علأ جودة األداء المهني
لمااجعي الحسةةةةةةا ا ي وسةةةةةةط حسةةةةةةا ي ( ، 4.34وانحااف
معيارل( ، 0.86وهذا يرةةةةةةيا ةلأ تقارب ا راء وتاكزها سي
اليقاة.
ينما كال أدنأ تلك الم وسةةةةةةنا تواساا اليقاة رقم ( 6ال ي
نص ةها :ي عمل نسةةخ يا مصةةا ه ما الم اجا وال قاريا
ي اا سلبا علأ جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا ي وسط
جدول ( 10اخ بار اليا ية األولأ
 Tالمحسوبة
21.215
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0.86

11

0.85

8

0.94

9

0.97

7

0.87

4

0.86

1

0.68

حسةةا ي ( ، 3.97وانحااف معيارل ( ، 0.96وهذا يرةةيا ةلأ
تاكز ةجا ا أسااد العينة وتقار ها سي اليقاة.
أل :أ ل جميي أسااد عينة ا لدراسةةةةةةةة يدركول درجة
عالية أل م اطا ا س دام األنظمة ال بياة لها أاا وا ع علأ
جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةا ا الجمهورية اليمنية.
وقد تم تو يع هذا األاا ما خالل ن امو الجدول السا ق.
اخ بار اليا يا
لقد تم اس دام قاعدة القاار ا تية سي اخ بار اليا يا ،
وهي :ي م قبول اليا ةةةةةةية العدمية ( 0Hورسض اليا ةةةةةةية
البديلة ( 1Hةذا كانا قيمة ( Tالمحسةةةةةو ة أقل ما قيمة (T
الجدولية ال ي تساول ( ، 1.968والقيمة المعنوية ( SIGأكبا
ما ( ، 0.05وي م رسض اليا ةةةةةةيةةة العةةدميةةة ( 0Hوقبول
اليا ةةية البديلة ( 1Hةذا كانا قيمة ( Tالمحسةةو ة أكبا ما
قيمة ) Tالجدولية ال ي تسةةةةاول ( ، 1.968وقيمة ( SIGأقل
ما (. 0.05
ن يجة اخ بار اليا ية األولأ للدراسة:
ا يوجد أاا معنول ذو دالة ةحصامية اس دام األنظمة
ال بياة سي جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةةةةا ةةةا
الجمهورية اليمنية .والجدول رقم ( 10يو ع هذه الن يجة.
اس دام اخ بار (One Sample T-test

الفرضية العدمية المتوسط الحسابي
 SIGالدللة
 Tالجدولية
4.11
رسض
0.00
1.968
المصدر :ةعداد الباح يا ناء علأ ن امو ال حليل اإلحصامي 2021 ،م.

ل قد تم اسةةةةةة دام اخ بار ( One Sample T-testاخ بار
اليا ية األولأ للدراسة ال ي تريا ةلأ أنه ا يوجد أاا معنول
ذو دالة ةحصةةةامية اسةةة دام األنظمة ال بياة سي جودة األداء
المهني لمااجعي الحسةةةةةةا ا الجمهورية اليمنية؛ ةذ تبيا عد
ةجااء ااخ بار السةةةةا ق أل قيمة ( Tالمحسةةةةو ة (، 21.215

0.99
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وهي أكبا ما قيم ها الجدولية ،أما ما حيث الدالة المعنوية
سنجةةد أل ) SIGذا دالةةة معنويةةة وسقةةا لمةةا أشةةةةةةةةار ةليةةه
اخ بار ) ، Tحيث لاا قيمة مسةةةةةة و دالة )، 0.00( T
وهي أاةةةةةةاا ما مسةةةةةة و الدالة المع مد سي هذه الدراسةةةةةةة
( ، 0.05األما الةةذل ي كةةد درجةةة مواسقةةة آراء العينةةة علأ
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اليقاا السةةةا قة ،ويمإا تأكيد هذه الن يجة ما خالل الم وسةةةط
العام للمحور وقدره ( ، 4.11وهي درجة عالية حس ،المقياس
للوسط اليا ي الذل يساول (. 3
و هذه الن امو تم رسض اليا ية العدمية ( 0Hوقبول اليا ية
البديلة ( 1Hال ي نصها :ييوجد أاا معنول ذو دالة ةحصامية
جدول ( 11اخ بار اليا ية ال انية
 Tالمحسوبة
18.54

اسةةةةةة دام األنظمة ال بياة سي جودة األداء المهني لمااجعي
الحسا ا الجمهورية اليمنيةي.
ن يجة اخ بار اليا ية ال انية للدراسة:
ا يوجد أاا ذو دالة ةحصامية لم اطا اس دام األنظمة
ال بياة علأ جودة األداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةةةةا ةةةا
الجمهورية اليمنية.
اس دام اخ بار (One Sample T-test

المتوسط الحسابي
الفرضية العدمية
 SIGالدللة
 Tالجدولية
4.14
رسض
0.00
1.968
المصدر :ةعداد الباح يا ناء علأ ن امو ال حليل اإلحصامي 2021 ،م.

تم اس ة دام اخ بار ( One Sample T-testاخ بار
اليا ةةية ال انية للدراسةة ال ي ترةةيا ةلأ أنه :ا يوجد أاا معنول
ذو دالة ةحصةةامية لم اطا اسةة دام األنظمة ال بياة علأ جودة
األداء المهني لمااجعي الحسةةةةا ا الجمهورية اليمنية ،وقد تبيا
عد ةجااء ااخ بار السةةةةةا ق أل قيمة ( Tالمحسةةةةةو ة (18.54
أكبا ما قيم ها الجدولية ،أما ما حيث الدالة المعنوية سنجد أل
) SIGذا دالة معنوية وسقا لما أشةةةةةةةار ةليه اخ بار ) T؛ ةذ
لاا قيمة مس و دالة ( ، 0.00( Tوهي أااا ما مس و
الدالة المع مد سي هذه الدراسةةة ( ، 0.05األما الذل ي كد درجة
المواسقة راء العينة علأ اليقاا السةةةةةةةا قة ،ويمإا تأكيد هذه
الن يجة ما خالل الم وسةةةةةةط العام للمحور ( ، 4.14وهي درجة
عالية حس ،المقياس للوسط اليا ي الذل يساول (. 3
و هةةذه الن ةةامو تم رسض اليا ةةةةةةيةةة العةةدميةةة (0H
وقبول اليا ةةةية البديلة ( 1Hال ي نصةةةها :ييوجد أاا معنول
ذو دالة ةحصةةةةةةامية لم اطا اسةةةةةة دام األنظمة ال بياة علأ
جودة األداء المهني لمااجعي الحسا ا الجمهورية اليمنيةي.
الستنتاجات:
يمكن إيجاز أهم هذه الستنتاجات في اآلتي:
ً
أول :استنتاجات الجانب النظري:
 -1أ سهم ةدخال تإنولوجيا المعلوما وايها ةحد الوسامل
المسةةةةةةةاعةةدة سي عمليةةة المااجعةةة سي عيةةادة جودة المااجعةةة
واألداء المهني لمااجعي الحسةةةةةةا ا ما خالل السةةةةةةهولة سي
الحصول علأ المعلوما والساعة سي ات اذ القاارا وتقليل
الوقا والجهد وال إلية.
 -2للنظم ال بياة أاا مهم سي العديد ما مجاا المااجعة،
م ل :تحسةةةةةيا الإياءة وال باة ،وال نيط ،والاقا ة الداخلية،
وةعةةداد ال قةةاريا ،وأل اسةةةةةة ةةدام النظةةام ال بيا سي مجةةال
المحاسةةةةةةبة والمااجعة ي ات ،عليه حيظ المعاسة وان قالها ما
ال بااء ةلأ المااجعيا والمحاسةةةةةةبيا الجدد ،و هذا يإول لها
أاا مهم سي تنويا األداء ،وات اذ القاارا .
www.baydaauniv.net/buj
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 -3ر م اليوا مد واإليجةا يةا ال ي يمإا أل تحصةةةةةةةل عليهةا
مإات ،وشةةةةةةاكا المااجعة ن يجة اسةةةةةة دامها واسةةةةةة عان ها
دما األنظمة ال بياة ال ي تسةةةةةةاعدها علأ القيام عمليا
المااجعةةة ذا البيةةانةةا الإبياة والمعق ةدة ةةأقةةل وقةةا وجهةةد
وتإل ية ممإ نة ،سإن ها توا جه ال عد يد ما الم اطا وال حد يا
ال ي تصةةةةاحبها ،ويج ،علأ مااجعي الحسةةةةا ا أخدها عيا
الحسةةةةةبال عند ةجااء عملية المااجعة ،خصةةةةةواةةةةةا سي ل
رقمنةةة األعمةةال ال جةةاريةةة ،وال نور الم نةةامي والمسةةةةةة ما
اس دام اإلن انا
ثانيًا :استنتاجات الدراسة الميدانية:
 .1أو ةةةةةةحا ن امو الدراسةةةةةةة أنه يوجد أاا معنول ذو دالة
ةحصةةةةامية اسةةةة دام األنظمة ال بياة سي جودة األداء المهني
لمااجعي الحسا ا الجمهورية اليمنية.
 .2أ ها ن ةةامو الةةدراسةةةةةةةةة وجود أاا معنول ذل دالةةة
ةحصةةامية لم اطا اس ة دام األنظمة ال بياة علأ جودة األداء
المهني لمااجعي الحسا ا الجمهورية اليمنية.
 .3أو ةةةةحا ن امو الدراسةةةةة أل أ ل ،عينة الدراسةةةةة ي واسا
سيهةةا ال صةةةةةةص العلمي الةةدقيق والقةةدرة العلميةةة والعمليةةة
المناسةةةةةبة ،وال باة المهنية الإاسية ،ويعز ذلك ةلأ أل جميي
المرةةةةاركيا سي هذه الدراسةةةةة ا تقل م هالتهم عا مسةةةة و
البإال وريوس سي مجال المحاسةةةةةةبة ،أو ااق صةةةةةةاد الذل يعد
شةةاطا أسةةاسةةيا لمزاولة مهنة مااجعة الحسةةا ا وسقا لما نص
عليه القانول اليمني رقم ( 26لسةةةةنة 1999م رةةةةأل مااجعة
الحسا ا الجمهورية اليمنية.
 .4أو ةةةةحا ن امو الدراسةةةةة أل أ ل ،عينة الدراسةةةةة ي واسا
سيها ال أهيل المهني واألكاديمي المناسةةةةةةة ،،ويعز ذلك ةلأ
المإانة ال ي يحظأ ها مااجعو الحسةةا ا والرةةاوط الواج،
اننباقها عليهم ،وي ضةةةةةةع ذلك سي أل أ ل ،أسااد العينة لديهم
شةةهادة محاسةة ،قانوني يمنية ( YCPAنسةةبة (، %90.26
ينما ( %3.38ما أسااد العينة لديهم شةةهادة محاسةة ،قانوني
عا ية ( ، ACPAو( ، %4.10وأل جميي المرةةةةةةاركيا سي
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هذه الدراسةةة ا تقل م هالتهم المهنية عا هذا المسةة و الذل
يعد شةةاطا أسةةاسةةيا لمزاولة مهنة مااجعة الحسةةا ا وسقا لما
نص عليه القانول اليمني رقم ( 26لسةةةةةةنة 1999م رةةةةةةةال
مااجعة الحسا ا سي الجمهورية اليمنية.
 .5تواةةةةةةلا الدراسةةةةةةةة ةلأ أل البية أسااد العينة نسةةةةةةبة
( %57.38يواسقول علأ أل شةةةةةةاكة مإ  ،المااجعة الذل
يعملول سيةةه يسةةةةةة ةةدم األنظمةةة ال بياة عنةةد القيةةام عمليةةة
المااجعة.
التوصيات:
ويمإا تل يصها سي النقاط ا تية:
-1ةنراء قسم ل قنية المعلوما يإول تا عا لجمعيا المحاسبيا
والمااجعيا اليمنييا مهم ه تأهيل المحاسةةةةبيا والمااجعيا تقنيا
ومنع شهادة مزاولة المهنة ال قنية.
-2العمل علأ تحديث البيئة القانونية وال نظيمية المنظمة لعمل
مإات ،وشاكا المااجعة العاملة اليما ،حيث تلبي اح ياجا
الماحلة خصةةةةةواةةةةةا سي ل ال نور ال إنولوجي الم سةةةةةارو،
وتقديم الحماية الالعمة للمس مايا.
 -3اورة ةنراء شاكا مااجعة ةلإ اونية مواعية لراكا
المااجعة ال قليدية تإول مهم ها سحص السةةياسةةا واإلجااءا
اإللإ اونية.
-4العمل علأ نرةةةةةا ال قاسة ال إنولوجية وتعزيز وعي العامليا
ها لد مإات ،المااجعة.
المراجع
ً
أول :المراجع باللغة العربية:
الرسائل الجامعية:
● حاج ،حورية ،وا ا ايك ،حياة ( ، 2017يالمااجعة سي
ل نظم المعلوما المحاسبية اإللإ اونيةي ،رسالة ماجس يا،
كلية العلوم ااق صةةةةادية وال جارية وعلوم ال سةةةةييا ،و نعامة
الجيالني ،خمير مليانة ،الجزاما.
● السةةةةالم ،محمد أكام ،والدويك ،مصةةةةع ،محمد (، 2013ي
أاا اس ة دام األنظمة ال بياة علأ تنويا األداء سي المااجعة
ال ارجيي ،رسالة ماجس يا ،قسم المحاسبة ،جامعة عمال.
● السةةةةةةبيعي ،جواها (، 2011ي أاا اسةةةةةة ةةدام تإنولوجيةةا
المعلومةةةا علي جودة المااجعةةةة ال ةةةارجيةةةة ي ،رسةةةةةةةةالةةةة
ماجسةةة يا ،قسةةةم المحاسةةةبة ،كلية ةدارة األعمال ،جامعة الملك
سعود ،الاياخ.
● الروا ،ديمة ماعل ( ، 2012يمد ال زام المااجي ال ارجي
نبيق معةةاييا رقةةا ةةة الجودة وتةةأاياهةةا علأ تحسةةةةةةيا أدامةه

www.baydaauniv.net/buj

المهنيي ،رسةةةةالة ماجسةةةة يا ،قسةةةةم المحاسةةةةبة وال مويل ،كلية
ال جارة ،الجامعة اإلسالمية ،زة.
● عبةد القةادر ،أحمةد حايز ،و وتةه ،أحمةد؛ ومحمةد ،عمةارة،
وطويةةل ،عبةةد الحميةةد ( ، 2019يتةةأايا م ةةاطا اسةةةةةة ةةدام
تإنولوجيا المعلوما علأ جودة المااجعة – دراسة ميدانيةي،
رسةةةالة ماجسةةة يا ،كلية ااق صةةةاد وال جارة وعلوم ال سةةةييا،
جامعة الرهيد حمه ل ضا ،الجزاما.
● ع مال ،مهدل اةةةةال الديا ( ، 2012ياسةةةة دام األنظمة
ال بياة كمةةدخةةل ل نويا أداء المةةدقق ال ةةارجيي ،أطاوحةةة
دك وراه ،جامعة عمال العا ية ،األردل.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-544306
● نريدة ،ةحنناش (  ، 2017يأاا جودة ال دقيق ال ارجي
علأ مواوقيةةة القوامم المةةاليةةة سي ةةل حوكمةةة الرةةةةةةاكةةا ي،
أطاوحة دك وراه ،كلية ااق صةةاد وعلوم ال يسةةيا ،قسةةم العلوم
ال جارية ،جامعة ساحا عباس.
● األهدل ،عبد السالم قاسم ( ، 2008يالعوامل الم ااة علأ
جودة المااجعة ال ارجية سي الجمهورية اليمنيةي ،رسةةةةةةةالة
ماجس يا ،مجلة كلية ال جارة ،قسم المحاسبة ،جامعة أسيوط.
المجالت العلمية:
● البرةةةةةة ةةاول ،سةةةةةةليمةةال حسةةةةةةيا ،والبقمي ،م عةة ،عةاي ،
( ، 2015أاا تنبيق النظم ال بياة سي البنو ال جةةاريةةة علأ
ةجااءا المااجعةةة اإللإ اوني ةة ما وجهةةة نظا المحةةاسةةةةةةبيا
القانونييا ال ارجييا _ دراسةةةةةةةة مقارنة سي المملإة األردنية
الهاشةةمية والمملإة العا ية السةةعودية .المجلة األردنية سي ةدارة
األعمال .المجلد ( . 11العدد ( . 1الصيحا (. 151-117
● الجوها ،كايمة ،والعقدة ،اةةةةةةالع ،وأ و سةةةةةةادانة ،جمال
ةن عام ، 2010( ،أاا م اطا اسةةةةةة دام ال إنولوج يا سي جودة
عمل المااجي ال ارجي .مجلة الزرقاء للبحوث .األردل .العدد
ال اني .المجلد العاشا .الصيحا (. 32-14
● خزعةةل ،أيةةة هي م ،وعبةةد الايور ،عما ،وحةةاسظ ،اةةةةةةبةةا
نورل ( ، 2020سةةاعليةةة اسةةةةةة ةةدام األنظمةةة ال بياة سي تعليم
مهارتي المناولة ما سو الاأس والمناولة إاة السةةةلة .الجامعة
المس ة نصةةاية .مجلة علوم ال ا ية الايا ةةية .العدد ( . 3المجلد
( . 35ص (. 134-124
● و سةةةبعيا ،تسةةةعديا وعمياوش ،عايال ، 2019( ،تدقيق
نظم المعلوما المحاسةةةةةةبية اسةةةةةة دام تنبيقا النظم ال بياة
للذكاء الصةةناعي سي ل يئة تإنولوجيا المعلوما وااتصةةال.
مجلة المحاسةةةةبة ،والمااجعة المالي .المجلد ( . 01العدد (. 02
ص (. 30-41
● سةةةةةةعيةةةد ،أميا ،وعبةةةد الاحيم ،نةةاديةةه ،وم لوف ،أحمةةةد،
( ، 2018مس قبل نظم المعلوما المحاسبية سي ل تإنولوجيا
الحوسةةةةةةبة السةةةةةةحا ية .مجلة المياديا ااق صةةةةةةادية .المجلد(. 1
العدد( . 1الصيحا (. 20 -7
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● السةةقا ،عياد هاشةةم ،وراشةةد ،نا م حسةةا ، 2012( ،ةمإانية
اسة دام النظم ال بياة سي تنويا مهنة مااقبة الحسةا ا  .مجلة
حوث مس قبلية .م . 3و .1ص 105- 135(.
● طه ،ريم عقاب حسيا2013( ،م  ،دور نظام دعم القاارا
اإللإ اوني سي رسي كياءة أداء عملية المااجعة ال ارجية ـ ـ ـ ـ ــ
دراسةةةةةةةة ميدانية مإات ،مااجعة الحسةةةةةةةا ا األردنية .مجلة
الجامعة اإلسةالمية للدراسةا ااق صةادية واإلدارية .العدد (. 2
المجلد ( . 21ص (. 261-237
● عجيلة ،محمد ،وقنيي ،أحمد ، 2019( ،دور النظم ال بياة
سي تنويا مهةةارا المحةةاسةةةةةةةة ،اإلدارل .مجلةةة المحةةاسةةةةةةبةةة
والمااجعة والمالية .المجلد ( . 01العدد ( . 00ص (. 69 -58
● المباو  ،عبد السةةةةةةالم ، 2010( ،المعاييا الدول ية لاقا ة
الجودة والمااجعة .منرور م ا علأ اإلن انا.

● المولأ ،محمد سضل ، 2020( ،أاا م اطا نظم المعلوما
المحاسةةةةةةبة اإللإ اونية علأ مااجعة القوامم المالية المعدة وسق
المعاييا اإلسةةالمية ،دراسةةة تنبيقية .مجلة البحوث ااق صةةادية
الم قدمة .المجلد (. 05العدد( . 01الصيحا (. 82-70
الملتقيات العلمية:
● و عوة ،هاجا ، 2019( ،تنبيقا الذكاء اااةةةةةةنناعي
الداعمة للقاارا اإلدارية سي منظما األعمال ،ك اب جماعي
عنوال :تنبيقا الذكاء اااةةةةةةنناعي ك وجه حديث ل عزيز
تناسسةةةةةية منظما األعمال .النبعة األولأ .الماكز الديمقااطي
العا ي للدراسا اإلس ااتيجية والسياسية وااق صادية .اليا
ـــــ ألمانيا .الصيحا (. 42 -23

ثانيًا :المراجع باللغة اإلنجليزية:
1. Alaa Abdul Wahid, (2018), "Cloud Audit: The Contemporary Millennium Model For Auditing
Accounting Information Systems", Tikrit Journal for Administration & Economic Sciences, Vol. 4,
No. 44. Page (1 -28).
2. Omoteso,Kamil. (2012)," The application of artificial intelligence in auditing: Looking back to the
future", Expert Systems With Applications, Elsevier Inc, Issue (4), Page (8490 -8499).
ثال اً :المراجع اإللكترونية:

1- http://www.ssrn.com
2- https://yemensaeed.net/news23324.htmal
3- https://search.emarefa.net/detail/BIM-544306
4- http://www.justice-lawhome.com /vb/aarchive/in dex.php?t-91
5- 66.htmal.
6- https://search.emarefa.net/detail/BIM-544
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