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 :قال تعالى

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم "
 (."11" سورة المجادلة -)القرآن الكريم."َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبير  
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 اإلهــداء
 

 مام األنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلمإلى إ

 إلى رمز المحبة والعطاء... والتضحية والوفاء ...

 أبي وأمي ...

 إلى زوجتي وأبنائي ...

 إلى إخوتي وأخواتي ...

 إلى كل من علمني حرفاً ...

 أهدي هذا الجهد المتواضع.
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 شكر وتقدير
 

لزيددادن نعمتدده  لددئن شددكرتم  جعددل الشددكر موجبدداً الحمددد ا الددذي 

 (."7 سورن ابراهيم" -)القرآن الكريم( ألزيدنكم

وسددددد خطددداي  الحمدددد والشدددكر ا الدددذي منحندددي ال دددون والصدددبر

 .البحث وأعانني على إنجاز هذا

الددكتور المشدرف األسدتاذ إلدى  واالمتندانكما أت دم بجزيل الشدكر 

 هدذه البحدث له وقبوله اإلشراف علىسالم عبد هللا حلس على تفض

 والذي لم يبخل على بجهد أو نصيحة فكان مثاالً للعالم المتواضع.

تفضددلهم ألعضدداء لجنددة المناقشددة علددى  رككمددا أت دددم بجزيددل الشدد

 البحث. هذاب بول مناقشة 

التدريسددية فددي قسددم  الهيئددةوال يفددوتني أن ات دددم بالشددكر ألعضدداء 

أدان المحاسدددبة وللمحكمدددين الدددذين كدددان لهدددم الددددور فدددي تصدددويب 

 .بحثال
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ت أثر استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة التدقيق الداخلي في شركا
 االتصاالت العاملة في قطاع غزة

 المخلص باللغة العربية
إلدددددع التعدددددر  تلددددع أمدددددر اسدددددتخدام أنامدددددة المعلومدددددات المحاسددددبية المحوسدددددبة تلدددددع ك دددددا ة التدددددد ي   بحددددد ال اهددددد  هدددددذ

اتتمدددددد الباحددددد  تلدددددع ندددددوتين  بحددددد  طدددددا، ودددددقةأ ولتحقيددددد  أهددددددا  ال ت االتصددددداالت العاملدددددة فدددددشالدددددداخلش فدددددش  دددددركا
رئيسددددديين مدددددن المصدددددادر  تمملدددددت المصدددددادر اسوليدددددة فدددددش جمدددددع البياندددددات بواسدددددطة اسدددددتبيان تدددددم إتدددددداد  بعدددددد الحصدددددو  

، تلددددددع (أ والمايددددددرات المسددددددتقلة مددددددن خددددددا  االطدددددداومددددددات كافيددددددة حددددددو  المتايددددددر التددددددابع )ك ددددددا ة التددددددد ي تلددددددع معل
أ وتمملددددددت المصددددددادر المانويددددددة بالكتددددددب والمجددددددات بحدددددد سددددددابقة ذات العا ددددددة بمو ددددددو، الاسدب الناددددددرر والدراسددددددات ال

يددددددددة أ وهددددددددش تددددددددرتبط بجمددددددددع المددددددددادة العلمالبحدددددددد والمراجددددددددع واسبحددددددددا  والدراسددددددددات السددددددددابقة ذات العا ددددددددة بمو ددددددددو، 
المكدددددددون مدددددددن جميدددددددع  بحددددددد مجتمدددددددع التلدددددددع  ( اسدددددددتبيان04أ ولقدددددددد تدددددددم توقيدددددددع )بحددددددد الخاصدددددددة بانطدددددددار النادددددددرر لل

أ اسدددددترد بحددددد أ لتاطيدددددة الجاندددددب الميددددددانش للالمدددددد قين الدددددداخليين فدددددش  دددددركات االتصددددداالت العاملدددددة فدددددش  طدددددا، ودددددقة
%أ و دددددد تدددددم اسدددددتخدام اسدددددلوب االنحددددددار المتعددددددددأ 3..5( اسدددددتبيان صدددددال  للتحليددددد أ ار بنسدددددبة اسدددددترداد 53منهدددددا )

حدددددددأ كمددددددا تددددددم اسددددددتخدام اسدددددداليب انحصددددددا  الوصدددددد ش واالختبددددددارات لوجددددددود تدددددددة متايددددددرات مسددددددتقلة ومتايددددددر تددددددابع وا
الاقمدددددددة كالوسدددددددط الحسدددددددابشأ واالنحدددددددرا  المعيددددددداررأ واختبدددددددار كرونبدددددددا  أل ددددددداأ واختبدددددددار تحليددددددد  التبددددددداين اسحدددددددادر 

 للوصو  إلع النتائج المرجوة.

  بعددددد مددددن أبعادهددددا كددددسددددبية المحوسددددبة ولاإلددددع وجددددود أمددددر ايجددددابش السددددتخدام أنامددددة المعلومددددات المح بحدددد وتوصدددد  ال
البنيدددددددددة التحتيدددددددددة(أ والبرمجيددددددددداتأ و واتدددددددددد البيانددددددددداتأ المتمملدددددددددة فدددددددددش )مهدددددددددارات اسفدددددددددراد )المدددددددددوا ين(أ والمعددددددددددات )

واالجددددددددرا اتأ وخصددددددددائ  المعلومددددددددات( تلددددددددع ك ددددددددا ة التددددددددد ي  الددددددددداخلش فكلمددددددددا تحسددددددددن مسددددددددتو  أبعدددددددداد اسنامددددددددة 
 .شالمحاسبية كلما انعكس ذلك ايجابا تلع ك ا ة التد ي  الداخل

باالهتمدددددددددام بمسدددددددددتو  أنامدددددددددة المعلومدددددددددات المحاسدددددددددبية المحوسدددددددددبة مدددددددددن خدددددددددا  مواكبدددددددددة أحدددددددددد   بحددددددددد ال عوأوصددددددددد
جددددددرا ات تمليددددددات الصدددددديانة ش مجددددددا  المعدددددددات )البنيددددددة التحتيددددددةات فدددددددالمسددددددتج (أ والبرمجيدددددداتأ و واتددددددد البياندددددداتأ واي

سددددتو  الخدددددمات المقدمددددة مددددن الدوريددددةأ لمددددا لددددذلك مددددن أمددددر فددددش تحسددددين ك ددددا ة التددددد ي  الددددداخلش ولدددددورها فددددش رفددددع م
ب دددددرورة االهتمدددددام بمسدددددتو  جدددددودة ونوتيدددددة المعلومدددددات التدددددش يقددددددمها نادددددام  ع  المدددددد قين الدددددداخليينأ وكدددددذلك أوصددددد بددددد

 المعلومات المحاسبش المحوسبأ والتش يتم االتتماد تليها من  ب   سم التد ي  الداخلش.
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 الملخص باللغة االنجليزية
The impact of useing of computerized accounting information systems on 

the efficiency of the internal audit in the telecommunication companies in 

Gaza Strip 

 
This study aimed to measure the effect of using the computerized accounting 

information systems on efficiency of internal auditing in the communication 

companies working in Gaza Strip. In order to achieve the objective of this study، the 

researcher adopted two types of sources. The basic sources were resembled in 

gathering data through a questionnaire developed after getting sufficient information 

about the dependent variable (auditing efficiency)، and the independent variables، 

through reviewing the literature of the study and the related previous studies. 

Secondary sources were resembled in related books، journals، references، 

researchers and previous studies. A total of 40 questionnaires were distributed on the 

society of the study consisting of all internal auditors، at the communication 

companies working in Gaza Strip; in order to cover the field study. Thirty five out of 

40 questionnaires were received and valid for analysis constituting 87.5% as a 

receipt ratio. Multi-regression analysis was used، since the study consists of many 

independent variables and one dependent variable. The descriptive analysis method 

was used، and tests such as، mean، standard deviation، Cronbach Alpha and One-

Way-ANOVA to reach the results. 

 

The study concluded to that there is an effect on using the computerized accounting 

information systems، and the variables: personnel skills، equipment، (infrastructure)، 

programs، databases، procedures، and data characteristics، had impact on the 

efficiency of internal auditing. 

 

The study recommended giving more concern to the level of computerized 

accounting information systems through updating with new equipment، 

(infrastructure)، programs، databases and to conduct routine maintenance 

procedures، for its impact in improving the efficiency of internal auditing، improve 

services provided by the internal auditors. The study also recommended to the 

necessity of improving the quality of information provided by the computerized 

accounting system، which the internal auditing department relies upon. 
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 مقدمة 1.1

هذا التطور  فش جميع مجاالت الحياةأ وتمم  اآلونة االخيرة هد العالم تطورات سريعة ومتاحقة خا  

طها أو القطا، الذر بالتوسع فش حوسبة اسنامة المختل ة داخ  ال ركات باض النار تن طبيعة ن ا

ولتسهي  إدارة الكم الهائ  من المعلومات  امت ال ركات ببنا  وت ييد  واتد بيانات  أتنتمش إليه

 محاسبية  خمة تلبش احتياجاتها من المعلومات الاقمة لتسيير ن اطاتها اليومية.

خا  بجدو  حوسبة فقد دخ  الحاسب اآللش الحياة من أوسع أبوابهاأ وانطا ا من إيمان القطا، ال

اسنامة ولمواكبة ومجاراة هذ  التطورات سعع إلع امتاك واستخدام اسنامة المحوسبةأ وخاصة أنامة 

المعلومات المحاسبية المحوسبة وتم  تلع قيادة استمماراته فيها وترتب تلع ذلك إتادة النار فش 

وتوسيع نطا  الخدمة التش تقدمها تنايم الهيك  اندارر لل ركاتأ وتايير واستحدا  إدارات جديدة 

لمواكبة التطوراتأ وتما يا مع حاجات السو . وناحا أن استخدام أنامة المعلومات المحاسبية 

المحوسبة يسه  أدا  وانجاق استما  ويقل  التكالي أ " فأصبحت المعامات اليومية والمصروفات 

انجرا ات اليدويةأ كما أن كميرا من وانيرادات تعالج بواسطة برامج وأنامة صممت لتح  مح  

 ون للقيام بها أصبحت مجرد معالجات آلية االعمليات المحاسبية واندارية التش كان يخص  لها مو 

 بسيطة يقوم الحاسب اآللش بأدائها بك ا ة تالية".

مصدا ية  ونارا لدور وأهمية التد ي  الداخلش فش تقييم والتأكد من سامة وصحة المركق المالش وتعقيق

واتتمادية القوائم الماليةأ وللتأكد من إتبا، انجرا ات والسياسيات المرسومة وتدم ارتكاب أر مخال ات 

بما يك   المحافاة تلع أصو  ال ركة من التاتب واالختاس ل مان حسن استاا  الموارد 
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سبية المحوسبة تلع للو و  تلع أمر استخدام أنامة المعلومات المحا بح ال   هذاالمستممرةأ جا

ك ا ة التد ي  الداخلش فش  ركات االتصاالت العاملة فش  طا، وقة لتقديم المقترحات والتوصيات 

المناسبة فش ا  النتائج التش يتم التوص  إليها لتحسين وقيادة ك ا ة التد ي  الداخلش فش  ركات 

هذ  االستاا  اسمم  لموارد االتصاالت العاملة فش  طا، وقة بما يك   تحقي  اسهدا أ وي من 

 .ال ركات

 بحثالمشكلة  1.1
فش حجم ال ركاتأ والتوسع فش نطا  تملها وتنو، الخدمات التش تقدمهاأ وكمرة تملياتها    النموأد

وأحدامها المالية إلع استخدام أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة وبالروم من المقايا التش تحققها 

بة إال انها تؤدر إلع حدو  بعض الم اك  المتعلقة بالر ابةأ وتتمم  هذ  الم اك  هذ  اسنامة المحوس

التاتب بالبيانات الماليةأ نارا الن تملية معالجة و  فش صعوبة اكت ا  اسخطا  وتمليات الاش

البيانات أصبحت وير مرئية فش ا  هذ  اسنامة المحوسبةأ سنها تتم داخ  الحاسب اآللشأ مما يؤمر 

 ع أساليب التد ي  الداخلش المتبعة.تل

المد قين الداخليين فش اهور المخال ات المالية وقيادة المي  التش تواجه  بح الع م كلة ومن هنا تنب

لاحتيا  تلع أنامة ال ركة ومواردهاأ واالنتهاك المتعمد ووير القانونش نارا لعدم ترك آمار )بصمات( 

المالية فش ا  اسنامة المحاسبية المحوسبةأ مما يؤدر  جرائمال حتيا  انلكترونشأ واهورلعملية اال

أ وبالتالش قيادة استبا  الملقاة محوسبة وما ينتج تنها من معلوماتإلع  لة المقة باسنامة المحاسبية ال

 تلع تات  المد   الداخلش.
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 سؤا  البح  

داخلش فش  ركات التد ي  الما أمر استخدام أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة 

 فش  طا، وقة؟ االتصاالت

 لرئيسش اسسئلة ال رتية التالية ا السؤا ويت ر، من هذا 

( كأحد أبعاد أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة ا أمر مهارات اسفراد )الموا ينم -1

 ؟ت االتصاالت العاملة فش  طا، وقةالتد ي  الداخلش فش  ركا

كأحد أبعاد أنامة المعلومات المحاسبة المحوسبة تلع ك ا ة  (البنية التحتية)المعدات أمر  ما -2

 ؟التد ي  الداخلش فش  ركات االتصاالت العاملة فش  طا، وقة

المحوسبة تلع ك ا ة التد ي   المحاسبيةأمر البرمجيات المطبقة كأحد أبعاد أنامة المعلومات ما  -5

 ؟ة فش  طا، وقةملالداخلش فش  ركات االتصاالت العا

ما أمر  واتد البيانات المستخدمة كأحد أبعاد أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة  -0

 ؟ت االتصاالت العاملة فش  طا، وقةالتد ي  الداخلش فش  ركا

ما أمر خصائ  المعلومات كأحد أبعاد أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة  -3

 ؟ت االتصاالت العاملة فش  طا، وقةلش فش  ركاالتد ي  الداخ
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 لبحثأهمية ا 1.1
من أهمية أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة وأمرها تلع ك ا ة التد ي  الداخلشأ  بح تنبع أهمية ال

حي  نا  هذا المو و، اهتمام العديد من ال ركات فش اآلونة اسخيرة خاصة فش ا  انت ار 

المالية فش ا   جرائموالتاتب بالبيانات واهور الية واهور تمليات الاش انلكترون االخترا ات

استك ا  أمر استخدام أنامة  محاولتهفش  بح تكمن أهمية الو أ المحوسبةاسنامة المحاسبة 

فش  طا،  العاملة داخلش فش  ركات االتصاالتالمعلومات المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة التد ي  ال

جرائم لتجنب أر ا  اسنامة المحاسبية المحوسبة  نهوض بك ا ة التد ي  الداخلش فشال وقةأ ومحاولته

م خدماتها مالية تخ  بسمعتها ومركقها التنافسش وبالتالش استمرارية هذ  ال ركات فش تأدية دورها وتقدي

نامة استك ا  التحديات والصعوبات التش تواجه المد   الداخلش فش ا  اس للمجتمع. كذلك محاولته

فش  طا، وقة  العاملة ركق تلع أهمية  ركات االتصاالتية المحوسبة ومحاولة تاجها. كما المحاسبي

للعامين لا تصاد الوطنشأ حي  بلات نسبة مساهمة  ركات االتصاالت فش الناتج المحلش انجمالش 

فش تطوير ادا  وبالتالش فإن رفع ك ا ة التد ي  الداخلش  %3.1أ %3.5تلع التوالش  2411أ 2414

 الوطنش. اال تصادهذ  ال ركات وبالتالش تدتيم وجودها وقيادة ك ا تها مما يساهم فش دتم 

 البحثأهداف  1.1
ب ك  رئيسش إلع التعر  تلع أمر استخدام أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة  يهد  هذا البح 

 طا، وقة وينبم  تن هذا الهد   فش العاملة داخلش فش  ركات االتصاالتتلع ك ا ة التد ي  ال

 الرئيسش اسهدا  ال رتية التالية 
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( كأحد أبعاد أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة التعر  تلع أمر مهارات اسفراد )الموا ين -1

 فش  طا، وقة. العاملة داخلش فش  ركات االتصاالتتلع ك ا ة التد ي  ال

( كأحد أبعاد أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع لع أمر المعدات )البنية التحتيةالو و  ت -2

 فش  طا، وقة. العاملة صاالتك ا ة التد ي  الداخلش فش  ركات االت

تحلي  أمر البرمجيات كأحد أبعاد أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة التد ي   -5

 فش  طا، وقة. العاملة داخلش فش  ركات االتصاالتال

لع أمر  واتد البيانات كأحد أبعاد أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة الو و  ت -0

 فش  طا، وقة. العاملة لداخلش فش  ركات االتصاالتاالتد ي  

الو و  تلع أمر انجرا ات كأحد أبعاد أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة التد ي   -3

 فش  طا، وقة. لةالعام داخلش فش  ركات االتصاالتال

التعر  تلع أمر خصائ  المعلومات كأحد أبعاد أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع  -3

 فش  طا، وقة. العاملة داخلش فش  ركات االتصاالتك ا ة التد ي  ال

 لبحثفرضيات ا 1.1
حاسبية أنامة المعلومات المالستخدام أمر ذو داللة إحصائية  يوجدالفرضية الرئيسية األولى: 

 فش  طا، وقة. العاملة داخلش فش  ركات االتصاالتالمحوسبة تلع ك ا ة التد ي  ال

افراد الموا ين فش أنامة المعلومات أمر ذو داللة إحصائية لمهارات    يوجداألوليالفرعية  الفرضية

 ة.فش  طا، وق  العاملة المحوسبة تلع ك ا ة التد ي  الداخلش فش  ركات االتصاالت المحاسبية
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( المستخدمة فش أنامة أمر ذو داللة إحصائية للمعدات )البنية التحتية   يوجدالثانية الفرعية الفرضية

المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة التد ي  الداخلش فش  ركات االتصاالت العاملة فش  طا، 

 وقة.

مستخدمة فش أنامة المعلومات   يوجد أمر ذو داللة إحصائية للبرمجيات الالثالثةالفرعية  الفرضية

 المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة التد ي  الداخلش فش  ركات االتصاالت العاملة فش  طا، وقة.

  يوجد أمر ذو داللة إحصائية لقواتد البيانات المستخدمة فش أنامة المعلومات الرابعةالفرعية الفرضية 

 وقة. ، ركات االتصاالت العاملة فش  طاالمحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة التد ي  الداخلش فش 

  يوجد أمر ذو داللة إحصائية لإلجرا ات المستخدمة فش أنامة المعلومات الخامسةالفرعية الفرضية 

 المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة التد ي  الداخلش فش  ركات االتصاالت العاملة فش  طا، وقة.

حصائية لخصائ  المعلومات التش تقدمها أنامة   يوجد أمر ذو داللة إالسادسةالفرعية الفرضية 

المعلومات المحاسبية المحوسبة تلع ك ا ة التد ي  الداخلش فش  ركات االتصاالت العاملة فش  طا، 

 وقة.

أنامة المعلومات المحاسبية الستخدام أمر ذو داللة إحصائية  يوجد :الفرضية الرئيسية الثانية

تعق  إلع  لش فش  ركات االتصاالت العاملة فش  طا، وقةالمحوسبة تلع ك ا ة التد ي  الداخ

 .المعلومات العامة
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 بحثنموذج ال 1.1
 المتاير التابع     المتايرات المستقلة 

 

  

 

 

   

 

 

  

                 

 

 

إستخدام أنظمة 
 المعلومات المحاسبية

 مهارات األفراد المحوسبة

 المعدات )البنية التحتية(

 البرمجيات

كفاءة 

 التدقيق

 قواعد البيانات

 اإلجراءات

 خصائص المعلومات

 نموذجالبحث.1
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 الدراسات السابقة 1.1
حاسبية الم (، بعنوان:" تقييم مدى فاعلية وكفاءة نظم المعلومات4112دراسة ابو شعبان، ) -1

دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية 

 في قطاع غزة

هدفت الدراسة إلع تقييم مد  فاتلية وك ا ة نام المعلومات المحاسبية المطبقة فش المصار  

ولتحقي  أهدا  الخدمات المصرفية انلكترونيةأ  التجارية العاملة فش  طا، وقة فش ا  تطور

الدارسة تم اتبا، المنهج الوص ش التحليلشأ ولقد تم االتتماد تلع أسلوب المس  ال ام  لجمع 

ولقد  البياناتأ وذلك من خا  استبانة وقتت تلع جميع أفراد تينة الدراسة الخا ع للبح أ

المطبقة فش  أن نام المعلومات المحاسبية توصلت الدراسة إلع مجموتة من النتائج كان أهمها 

المصار  التجارية العاملة فش  طا، وقة تتسم بال اتلية والك ا ة فش ا  تطور الخدمات المصرفية 

 ب  تلك  كذلك هناك قيادة فش معد  النمو للخدمات المصرفية انلكترونية المقدمة من أانلكترونية

تناصر نام ب رورة العم  تلع تطوير المصار  وباقدياد مستمر. و د أوصت الدراسة 

المعلومات المحاسبية كون نام المعلومات المحاسبية ركيقة مهمة من الركائق المكونة للهيك  

أ كذلك العم  تلع قيادة االستممار فش التنايمش للمصر  حي  انها ترتبط بوجود العم  المصرفش

رفية انلكترونية تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية من خا  تقديم الخدمات المص

كنتيجة لتطور  العامة لنام المعلومات المحاسبيةالحديمة والعم  تلع تطوير ال وابط الر ابية 

 .الخدمات المصرفية انلكترونية المقدمة
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(، بعنوان:" مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق جودة 4112دراسة الحلو، ) -4

 ت التأمين العاملة في قطاع غزة".التقارير المالية دراسة تطبيقية شركا

هدفت الدراسة إلع استعراض وا ع نام المعلومات المحاسبية المطبقة فش  ركات التأمين 

تقييم مد  فاتليتها فش تحقي  الك ا ة والمومو ية للتقارير ال لسطينية العاملة فش  طا، وقةأ ومن مم 

أن نام المعلومات المحاسبية لد   المالية. وخلصت الدراسة إلع مجموتة من النتائج أهمها

% وتساتد فش تحقي  ك ا ة ومومو ية التقارير 54.25 ركات التأمين هش نام ذات فاتلية بنسبة 

الماليةأ وتحق  خوا  فاتلية أنامة المعلومات المحاسبية والتش ت م  الجودة والمرونة والمومو ية 

أ كذلك أن أنامة ومومو ية التقارير المالية والد ة والسرتة والما مة وارتباطها الومي  بك ا ة

المعلومات المحاسبية لد   ركات التأمين هش تلع اسولب نام جاهقة تم  را ها وهذا مؤ ر 

ولقد أوصت  سلبش لتحملها تكالي  باهاة فش تملية ال را  تلع الروم من فاتلية هذ  اسنامة.

محاسبية لديها ب ك  أف   واالرتقا  بأدا  هذ  الدراسة  ركات التأمين بتطوير أنامة المعلومات ال

لموا ين العاملين داخ  اس سام المختصة بأنامة المعلومات المحاسبية اسنامة وتطوير طوا م ا

والعم  تلع تطوير مناومة تقارير متكاملة تراتش خصائ  ومواص ات الجودة فش نام 

 ت التكنولوجية.المعلومات المحاسبية و رورة االهتمام بمواكبة التطورا

(، بعنوان:" مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في ظل نظم المعلومات 4114دراسة عواد، ) -3

 المحاسبية اإللكترونية، دراسة تطبيقة على المصارف االسالمية العاملة في قطاع غزة.
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المحاسبية هدفت هذ  الدراسة إلع تقييم مد  فعالية ناام الر ابة الداخلية فش ا  نام المعلومات 

انلكترونية فش المصار  انسامية العاملة فش  طا، وقة وفش ا  التطور التكنولوجش الهائ أ 

ومد   درة اسنامة المحاسبية االلكترونية تلع تقديم المعلومات المناسبة والمائمة فش الو ت 

ناام الر ابة الداخلية تخذر القرارأ ومن أهم النتائج التش توصلت إليها هذ  الدراسة أن لالمناسب لم

القدرة تلع اكت ا  اسخطا  والاش والتاتبأ كذلك تسهم الر ابة بأن يعم  ك  موا  تحت 

تلع التمسك  االلتقام بالقوانين واسنامة التش تح  الموا ينة و ر ابة مسؤو  ي ر  تليه ويقيم أدا 

فش الناام وان دد أمن المعلومات بالقيم اسخا يةأ كذلك  درة الر ابة تلع دراسة المخاطر التش ته

ة لعملية اتخاذ القرار. وأوصت ع تصني  المعلومات المخقنة الصالححاسبش يستطيمالناام ال

الدراسة الع  رورة االلتقام بالسياسات اندارية والمحاسبية المرسومة من  ب  اندارة العليا و رورة 

الهيك  التنايمشأ كذلك يجب حماية الموجودات وجود دائرة مستقلة لمعالجة البيانات الكترونيا فش 

والمل ات واسجهقة من سو  االستخدام وفرض تقوبات م ددة من  ب  اندارة المسؤولة تند 

ورة توفير وص ا واي يا يحدد الصاحيات ر اكت ا  مخال ات تد  تلع تدم اسمانة و 

ن تطبي  أنامة المعلومات المخاطر الناتجة ت والواجباتأ ويجب أن تدرس الر ابة الداخلية

 المحاسبية الجديدة والمخاطر الناتجة تن الموا ين.

نوان:"أثر تدقيق أنظمة المعلومات على تحسين أداء البنوك، دراسة بع(، 4114دراسة حرب، ) -2

 تطبيقية على البنوك العاملة في قطاع غزة "



 

12 
 

ين اسدا  لد  المصار أ حي  هدفت الدراسة إلع التعر  تلع أمر تد ي  نام المعلومات فش تحس

 يتمم  مجتمع الدراسة فش المصار  العاملة فش  طا، وقة واالدارات العامة لهذ  المصار .

ومن أهم النتائج التش خلصت إليها الدراسة هو أن تد ي  نام المعلومات يلعب دورا أساسيا فش تحسين 

 ا. اسدا  لد  المصار  وتحقي  أهدا  التنمية االستراتيجية له

ومن أهم التوصيات التش خلصت لها الدراسة ان تلع المصار  االهتمام أكمر بتدريب الموا ين تلع 

استخدام تد ي  نام المعلومات لديها. وبان افة إلع ذلك يتعين تلع المصار  تعقيق استخدام الر ابة 

لمخال ات. وتلع اندارة العامة والتش ستقود الع توفير معلومات ذات جودة تالية خالية من اسخطا  وا

فش ح اا وحماية أصولها ل مان ك ا ة وفعالية العمليات الت ايلية وبنا  أنامة حماية  أكمربذ  جهد 

  وية لمنع محاوالت االخترا  الداخلية أو الخارجية.

(، بعنوان:" تأثير تطبيق مدققي الحسابات ألساليب 4111، )فادراسة العرود والختاتنة والشر  -5

 ."وجيا المعلومات على إتمام عملية التدقيق االلكتروني في األردنتكنول

هدفت هذ  الدراسة إلع التعر  تلع تأمير تطبي  مد قش الحسابات لتكنولوجيا المعلومات تلع اتمام 

تملية التد ي  االلكترونش فش اسردن. و د توصلت الدراسة إلع ان مستو  استخدام المد قين الساليب 

معلومات واتمام تملية التد ي  جا ت متوسطةأ كذلك يوجد أمر لتطبي  اساليب تكنولوجيا تكنولوجيا ال

المعلومات مجتمعة تلع إتمام تملية تد ي  الحسابات. و د أوصت الدراسة ب رورة تطوير آليات 

  وسائ  التد ي  انلكترونش واتداد التقرير الكترونش والحر  تلع استخدام برامج حاسوبية متطورة لد
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مكاتب التد ي  فش اسردن لما لها من أمر إيجابش فش سرتة التد ي  انلكترونش وسامة البيانات 

 المالية.

دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة تدقيق الحسابات، (، بعنوان:"4111دراسة الشنطي، ) -6

 دراسة تطبيقية على مكاتب التدقيق في المملكة األردنية الهاشمية"

همية هذ  الدراسة فش مواكبة التطورات المتاحقة فش مجا  تكنولوجيا المعلومات تلع مسايرة تتمم  أ

ومواكبة مهنة تد ي  الحسابات وما تبع ذلك من تايرات فش أساليب التد ي  وجمع المعلومات والبيانات 

من الطر   المحاسبية الخاصة بعم  التد ي  وكذلك اهور نقاط ر ابية جديدة فش المهنة النتقالها

 اليدوية التقليدية إلع الطر  انلكترونية الحديمة.

و د بينت الدراسة الع ان تكنولوجيا المعلومات ساهمت فش تطوير مهنة تد ي  الحسابات وساهمت 

اي ا ب ك  ايجابش فش تمليات التد ي أ كذلك ان هناك بعض الم اك  والمعو ات جرا  استخدام 

رورة ان يتمتع مد   الحسابات بالخبرة والك ا ة العملية مما يؤدر الع تكنولوجيا المعلوماتأ كذلك  

 قيادة ورفع ك ا ة مهنة التد ي .

ومن أهم التوصيات التش خرجت بها هذ  الدراسة  رورة إبراق أهمية تكنولوجيا المعلومات فش مهنة 

دورات التدريبية. كذلك تد ي  الحسابات وذلك من خا  ت عيلها بالمؤتمرات والمحا رات والندوات وال

 رورة مواكبة التطورات وماحقة اسنامة الحديمة وخاصة فش مجاالت تد ي  الحسابات وأنامة 

 الر ابة الداخلية وتدريب القائمين والعاملين تليها.
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دراسة وتقييم نظم المعلومات المحاسبية في المؤسسات غير (، بعنوان:"4111دراسة مصلح، ) -7

 تطبيقية على المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة ".دراسة  الحكومية،

تم سات وير الحكومية حي  وتقييم نام المعلومات المحاسبية فش المؤس دراسة إلعهذ  الدراسة  هدفت

مؤسسة وير  193االستبيان كأسلوب أساسش لجمع البيانات من تينة الدراسة والتش بلات  استخدام

والتش أكدت تلع تدم وجود فرو  ذات أمر  صت لهاائج التش خلن أهم النتحكومية فش  طا، وقة وم

جوهرر بين نام المعلومات المحاسبية المستخدمة فش المؤسسات وير الحكومية فش محددات 

المستندات والمجموتة الدفترية والتقارير ودلي  الحسابات وأمبتت الدراسة أن هناك توجه وا   ندارة 

لمحاسبية فش التدريب وتواي  المؤهلين تلميا وتوفير اسجهقة المؤسسات نحو نام المعلومات ا

 والبرامج التطبيقية المناسبة وبينت ارتباط هذ  المحددات اسربعة ب اتلية نام المعلومات المحاسبية.

ومن أهم التوصيات  رورة تبنش اندارة لتوجه وا   نحو نام المعلومات المحاسبية فش مجاالت 

ادر المؤهلة تلميا وتقويد الناام باسجهقة والتطبيقات والقطا، الخا  ب رورة التدريب وتواي  الكو 

قيادة االهتمام بنام المعلومات المحاسبية وتقويدها باسموا  واسجهقة والمعدات والتدريب كش يلبش 

 االحتياج للمعلومات وبما يتا م مع تنصرر المسائلة وال  افية.

:" جودة تكنولوجيا المعلومات وأثرها في كفاءة التدقيق بعنوان (،4112شكر، )و دراسة العرود  -8

 الداخلي في الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية".
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هدفت الدراسة إلع بيان أمر تكنولوجيا المعلومات فش ك ا ة التد ي  الداخلش فش ال ركات الصناتية 

أهدا  الدراسة فقد تم تصميم استبيانأ وتم توقيعه تلع  والخدمية المساهمة العامة اسردنيةأ ولتحقي 

 ( مد قين فش القطاتين.143)

وتوصش الدراسة بتحسين خصائ  المعلومات كبعد من أبعاد تكنولوجيا المعلوماتأ و رورة تطوير 

 مهارات العاملين فش  طا، تكنولوجيا المعلومات فش استخدام التكنولوجيا الحديمة.

ية التدقيق (، بعنوان:" مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمل4118)حمدونة، دراسة  -2

( في فلسطين، وأثر ذلك على الحصول على أدلة ذات جودة عالية تدعم الرأي )التدقيق اإللكتروني

 الفني المحايد للمدقق حول مدى عدالة القوائم المالية".

تش يستخدم فيها لسطين من حي  المجاالت النش فش فإلع دراسة التد ي  انلكترو  هدفت هذ  الدراسة

المعلوماتأ وتقويم مد  االستخدام له فش مختل  مجاالت  تكنولوجيامد قو الحسابات الخارجيون 

وأن طة التد ي  من حي   التخطيطأ والر ابةأ والتومي . وأمر التد ي  االلكترونش فش التخطيطأ 

لو ت ن سه أاهرت الدراسة أن استخدام التد ي  والر ابةأ والتومي  إلع حد دون المتوسطأ فش ا

 االلكترونش يساتد فش تحسين جودة أدلة التد ي .

 رورة  يام الجهات المنامة للمهنة بمتابعة استخدام مكاتب التد ي    و لقد كان من أهم التوصيات

 سسلوب التد ي  االلكترونش من خا  سن الت ريعات والر ابة تلع الجودة.
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(، بعنوان:" مدى فعالية إدارة أمن المعلومات في شركات تكنولوجيا 4118تاية، )دراسة  -11

 المعلومات في فلسطين".

مد  فعالية ادارة أمن المعلومات فش  ركات تكنولوجيا المعلومات ال لسطينية.  تناولت هذ  الدراسة

ك ال ركات وهش ولتحقي  ذلك الهد  تم دراسة ت رة مجاالت خاصة بإدارة أمن المعلومات فش تل

سياسة أمن المعلوماتأ االمن التنايمشأ تصني  اسصو  و بطهاأ اسفراد وأمن المعلوماتأ اسمن 

استمرارية ةأ تطوير وصيانة اسنامةأ تخطيط المكانشأ إدارة ال بكة والحواسيبأ  بط الوصو  لألنام

 العم  واالمتما  للمتطلبات القانونية.

  الدراسة نتائج

الدراسة إلع ان جميع مجاالت أمن المعلومات  يد الدراسة باستمنا  اسمن  ياتو توص توصلت

كما  التنايمش تؤمر تلع فعالية إدارة أمن المعلومات فش  ركات تكنولوجيا المعلومات ال لسطينية.

توصلت الدراسة إلع أنه ال يوجد فرو  بين  ركات تكنولوجيا المعلومات ال لسطينية فش تطبي  إدارة 

المعلومات من حي  تمر ال ركة فش مجا  تكنولوجيا المعلومات وأنامة الت اي  المستخدمة  أمن

 ومؤهات اسفراد وسنوات الخبرة لد  اسفراد ومجا  العم  الرئيسش لل ركة ومواقنة اسمن السنوية.
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 عن الدراسات السابقة هذا البحثما يميز  1.1
التد ي  الداخلش فش  ركات  البح  اسو  الذرأنه تن الدراسات السابقة  هذا البح ما يميق 

الربط بين أنامة المعلومات المحاسبية  وحدامة مو وته ومحاولته أفش  طا، وقة العاملة االتصاالت

للنهوض بك ا ة التد ي  الداخلش فش ا  اسنامة  أ كذلك محاولتهالمحوسبة وك ا ة التد ي  الداخلش

فش  طا، وقة مما يعطش ال ركة القدرة تلع  العاملة تصاالتالمحاسبية المحوسبة فش  ركات اال

  االستمرارية وتأدية دورها وتقديم خدماتها للمجتمع.
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التدقيق الداخلي في : الفصل الثاني
 االنظمة المحاسبية المحوسبة
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 المقدمة 1.1
ا  طبيعة أتمالها المتقايد من  ب  ال ركات تلع اخت االهتمام الحالش و تالخا   الحا الباح 

المتقايدة فش هذ   باالستممارات االهتمامالمحاسبية المحوسبةأ وتمم  هذا  المعلوماتوأن طتها بأنامة 

من القدرات  ولاست ادةفش هذ  اسنامةأ  االستممارإلع جدو   االهتماماسنامةأ ويعود سبب هذا 

لكم الهائ  من المعلومات التش يصعب العالية للحاسوب تلع معالجة العمليات بسرتة ود ة ولح ا ا

اليدوية( وللمرونة التش تتمتع بها هذ  اسنامةأ فهذ  اسنامة  ادرة ة التقليدية )ح اها فش ا  اسنام

تلع مواجهة مختل  ردود اسفعا  فش ا  التطورات والتقلبات المستمرةأ ولقد أمبتت هذ  اسنامة 

تن طري  هي  تملية اتخاذ القرارات فيها )وفاتليةأ وتس مقدرتها تلع تسيير أتما  ال ركات بك ا ة

( وتأمين الر ابة الكافية  يقة والمائمة فش الو ت المناسبتلبية احتياجات المست يدين من المعلومات الد

 تليها.

كما تعتبر أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة وسيلة مناسبة وأساسية للتعبير تن نتائج أتما  

ن خا  ما تقدمة من تقارير تت من المعلومات التش من  أنها الو و  تلع نتائج أتما  ال ركاتأ م

 ال ركات.

 Information systemنظم المعلومات  2.2 
يعد ناام المعلومات المصدر اسساسش لتقويد اندارة بالمعلومات المناسبة لعملية اتخاذ القرار انداررأ 

تة من المكونات المترابطة مع بع ها البعض ب ك  منام من  " مجمو بأنهويعر  ناام المعلومات 

يصا  هذ  المعلومات إلع المستخدمين بال ك  المائمأ والو ت  أج  إنتاج المعلومات الم يدةأ واي

 (Ruchala&Mauldina,1999)المناسبأ من أج  مساتدتهم فش أدا  الواائ  الموكلة إليها. 
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وت اي  وتخقين وتوقيع  واسترجا، اتأ التش تقوم بجمع " نام المعلومات هو مجموتة من انجرا

 (.10أ   2444البكررأ لقرارات والر ابة فش التنايم". )ا واتخاذالمعلوماتأ لتدتيم 

وتعتبر نام المعلومات المصدر اسساسش لتقويد اندارة بالمعلومات المناسبة لعمليات اتخاذ القرار 

لذر يحد  فش بيئة المنامة الداخلية وبين المنامة والبيئة الر يدأ حي  تعكس المعلومات الت ات  ا

الخارجية بجميع ما فيها من مؤمرات. وتساهم المعلومات بذلك فش قيادة  درة اندارة تلع رسم الخطط 

يجاد التنسي  المتكام  بين العوام  البيئية الداخلية والخارجيةأ واحتياجات  والسياسات الصحيحةأ واي

 م(.2449. )الرمحشأ المنامة ومواردها

 مكونات النظام 1.1
أن الناام هو تبارة تن إطار  ام  لمجموتة من اسجقا  والعناصر المترابطة  استنتج الباح 

والمتصلة بالبيئة المحيطة والتش تت ات  فيما بينها من أج  تحقي  أهدا  معينة ت يد اسطرا  

 المست يدة.

 صر اسساسية التالية ولذلك فإن تناصر الناام تتكون من العنا

 Inputsالمدخات  -

  Processing الت اي  -

  Outputsالمخرجات -

  Feedback التاذية العكسية -
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 Inputsأواًل: المدخالت 

دخالها إلع الناام ليقوم  حي  تتمم  المدخات فش المواد واسر ام الخام التش يتم تحديدها وتجميعها واي

   تلع المعلومات.بعملية معالجتها وت ايلها من أج  الحصو 

وتعتبر المدخات "القوة الدافعة والو ود الاقم لت اي  الناام وهذ  المدخات ممملة فش مواد أوليةأ 

البيئة المحيطة ومن نام أخر "  ما أ معلومات أو أر  ش  يحص  تليه الناام من تمالةأ رأس

 (.3أ  2442الدهراور ومحمد )

  Processingالتشغيلثانيا: 

ة معالجة البيانات التش تم إدخالها إلع الناام للحصو  تلع المعلومات الم يدة وتتمم  تلك وهش تملي

 البيانات فش المدخات التش يتم ت ايلها ومعالجتها ليتم تحويلها إلع مخرجات.

وتمم  مرحلة الت اي  " الجانب ال نش من الناام والذر يقوم بإجرا  العديد من العمليات فش ن س 

 اال تصاديةوالت اي  بهذا يمم  ت ات  ك  العوام  داخ  الناام مم  توام  اننتاج فش الوحدة المرحلةأ 

فش صورة ن اط ينتج تنه تملية تحوي  المواد اسولية إلع منتجات نهائيةأ ويتم تحوي  البيانات فش 

... إلخ". تلخي أ حسابأ مقارنة نام المعلومات إلع معلومات بطر  الت اي  المختل ة من تسجي أ 

 (..أ  2442الدهراور ومحمدأ )
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 Outputsثالثا: المخرجات 

وهش النتيجة النهائية التش يتم التوص  إليها بعد تملية الت اي  تلع المدخات للوصو  إلع الناتج 

النهائش وتقديمه لل ئات المست يدة لمساتدتها فش اتخاذ القرارات المناسبة سوا  كانت تلك ال ئات داخلية 

 خارجية. أو

النهائش من الناام والذر يذهب إلع البيئة المحيطة أو إلع نام  "حي  أن المخرجات وهش الناتج

أخر أ و د تكون هذ  المخرجات فش صورة منتج نهائش أو وسيطأ خدمة للمستهلك أو معلومات 

ر ومحمدأ تستخدم فش اتخاذ القرارات اندارية أو تستخدم كبيانات لناام معلومات آخر" )الدهراو 

 (..أ  2442

 Feedbackرابعا: التغذية العكسية 

وهش طلبات المست يدين نحدا  تاييرات فش الناام التش تتطلب فش أحيان كميرة إجرا  تعديات تلع 

مدخات الناام وطر  المعالجةأ للتمكن من إ با، حاجات المست يدين من المعلومات وهش تملية 

م  الناامأ فمما إن الناام يؤدر إلع واائ  كما هو م ترض تند  ياس ردة فع  المست يدين تلع ت

تصميمهأ ولكن بعض المعلومات المقدمة إلع المست يدين ال تائم حاجاتهم المطلوبةأ لذا يطلبون 

إحدا  تاييرات وتعديات فش الناام وهذ  الطلبات هش التاذية العكسية وتهد  إلع توفير أداة إر ادية 

كانت هنالك تيوب فش  إذانتائج تم  الناام وتصحي  اسهدا   تقديموتعم  تلع سن طة الناامأ 

أهدا  الناامأ فمما إن مصمم الناام يصمم تقريرا حو  حركة المخقون بالقيمة ولكن المست يدين 
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يحتاجون إلع تقدير حركة المخقون بالقيمة والكميةأ لذا يطلبون تايير الناام وتعديله للحصو  تلع ما 

 م(.2449اجون إليه وهذ  هش التاذية العكسية. )الرمحشأ يحت

تبارة تن مخرجات يتم إرجاتها س خا   بأنها (Laudon&Laudon, 2006, P1)ا و د ترفه

 مناسبين فش المؤسسة لتساتدهم فش تقييم وتصحي  مرحلة اندخا .

  Types of systemsأنواع النظم  1.1
ا، النام االربعة التالية سوا  كان الناام يدويا او آليا  يمكن تصني  ار ناام  من واحد من انو 

 (119أ  .199)دبيانأ 

  Closed systemالنظام المغلق  .1

 كان معقوال تماما تن البيئة المحيطة به. إذايعتبر الناام مالقا 

 المحيطة به. الخارجيةبين الناام وانامة البيئة  خارجيةويعنش ذلك تدم وجود روابط 

يطة يكون للناام أر تأمير خارج حدود أ ف ا تن ذلك فإن البيئة الخارجية المحومن مم فا 

جرا اتتلع الناام بالناام تكون تديمة التأمير  ت ايلهأ ويعتبر الناام المال  حالة نارية أكمر  واي

 وا عا تمليا. منها

 Relatively Closed Systemالنظام المغلق نسبيا  .4

و ابله  ومعروفهكان يت ات  مع البيئة المحيطة به بطريقة محددة  اإذويعتبر الناام مالقا نسبيا 

ذلك الناام يت من روابط مع البيئة المحيطة بهأ كما تتوافر له خاصية امكانية  ومم للتحكم فيها. 
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التحكم فش تأمير متايرات البيئة تلع اجرا ات ت ايله ويعتبر ناتج ت اتات البيئة مع مم  هذا 

دخات للناامأ كما ان ناتج تأمير مم  هذا الناام تلع البيئة المحيطة به يمكن م بممابةالناام 

امكنه تحديد  ك  ت اتاته  إذابممابة مخرجات للناامأ ويكون الناام المال  جيد التصميم  اتتبار 

 فيهاأ وير انه ال يمكنه إلاا  هذ  الت اتات. والتحكممع البيئة المحيطة به 

  Open Systemالنظام المفتوح  .3

هو الناام الذر يت ات  مع البيئة المحيطةأ ويتأمر بها ويؤمر فيها ويعتبر وجود أر ناام م توح 

معتمدا ب ك  رئيسش تلع العا ات المتبادلة بينه وبين بيئته فهو يحتاج بعض المدخات من بيئته 

م بهاأ ويمكن للناام ليقو  تلع االستمرار وليعطش نتائجه الع بيئته كنتيجة للعمليات التش يقو 

 الم توح جيد التصميم خ ض اآلمار السلبية الناجم تن تايرات البيئة المحيطة به.

 Feedback Control Systemsنظم التحكم بالتغذية العكسية  .2

تمت اتادة بعض من مخرجاته الع  إذايعتبر الناام واحدا من مجموتة نام التاذية العكسية 

 الناام فش صورة مدخات له.

ويمكن تصميم الناام بحي  تتحق  هذ  التاذية العكسية للمساهمة فش تحقي  اهدا  الناامأ ويتم 

 التاذية العكسية سوراض الر ابة. إمكانيةتادة تصميم العديد من النام المحاسبية لتوفير 
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 نظام المعلومات المحوسب  2.5
ع الحاسب اآللشأ وهو الناام الذر والذر كميرا ما يصطل  تلع تسميته ناام المعلومات المعتمد تل

يعتمد تلع المكونات المادية أو اسجهقةأ والمكونات البرمجية للحاسبأ فش معالجة البياناتأ من مم 

من تسهيات ال يمكن تجاوقها فش نام  اآللشب  واسترجا، المعلوماتأ ونارا لما يوفر  الحاسب 

الحاسب معتمد تلع نا  ناام معلومات محوسب )در فش بالمعلومات المعاصرةأ لذا فإن الت كير الج

 (55أ  25أ  2443 ندلجش والجنابشأ )  مرا اساسياأ لعدة أسباب منها( أصب  أاآللش

حي  إن انجرا ات التوميقية المطلوبة للمعلومات وأوتيتها المختل ةأ تكون أسر،  السرعة: .1

 لمعلومات.بكمير تند استخدام الحاسب اآللشأ وخاصة بالنسبة السترجا، ا

حي  إن احتماالت الو و، فش الخطأ أكبر بكمير فش النام التقليدية اليدوية من النام  الدقة: .2

المحوسبةأ وذلك نتيجة التعب وانجهاد الذر يصيب اننسان فش مجا  العم  اليدور. أما 

من  الحاسب اآللش فأن أدا   يكون بن س القابلية والد ةأ سوا  كان ذلك فش الد ائ  اسولع

 تمله أو فش الد ائ  اسخيرة منهاأ باض النار تن و ت ومدة العم  واروفه.

  فالجهد الب رر فش النام التقليدية هو أكبر من الجهد المبذو  فش النام توفير الجهود .5

المحوسبةأ سوا  كان ذلك تلع مستو  إجرا ات التعام  مع المعلومات ومصادرها المختل ة 

طرة تليها من  ب  اختصاصش التومي أ أو تلع مستو  استرجا، ومعالجتها وخقنها والسي

 المعلومات والمصادر واالست ادة منها من  ب  الباحمين والمست يدين اآلخرين.
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المخقنة بالطر  التقليدية محدودةأ مهما  والومائ   حي  إن حجم المعلومات كمية المعلومات .0

نمكانات الكبيرة والمتنامية لذاكرة الحاسبات كان حجم انمكانات الب رية والمكانيةأ  ياسا با

 اآلليةأ ووسائط الح ا والتخقين انلكترونية والليقرية المساتدة اسخر .

أف   فش النام خيارات استرجا، المعلومات أوسع و   إن الخيارات المتاحة في االسترجاع .3

 لعالية فش االسترجا،.المحوسبة تما هو الحا  فش النام التقليدية. بان افة إلع المرونة ا

إجرا ات الت اي   تويمكن القو  إن من أهم اسسباب الداتية لبنا  ناام معلومات محوسب هو مبا

إلع النتائج ن سها تند تكرار ت اي  تملية معينة فش  الناام المحوسبأ حي  يتم الوصو  فش ا 

و  إلع النتائج ن سها تند ا  الناام المحوسب تلع تكس الناام اليدور والتش ربما ال يتم الوص

تكرار ت اي  تملية معينة نتيجة  عور الموا  بالمل  أو التعب الناتج تن العم  لساتات طويلة 

أو النعاس تلع تكس الحاسبات اآللية التش لديها المقدرة تلع العم  ل ترات طويلةأ وب ك  

 مستمر دون أن يؤمر ذلك تلع تملها.

 ركاتأهمية نظم المعلومات للش 2.6 
إن لنام المعلومات أهمية لجميع ال ركات إال أن أهميتها تبرق ب ك  وا   فش ال ركات الكبيرة وذلك 

 (.10أ  2443ل خامة حجم المعلومات ويمكن لنام المعلومات أن تحق  ما يلش  )  ي أ 

تمكين اندارة من اتخاذ القرارات تلع أساس ر يد من خا  تقديم المعلومات المناسبة فش  .1

 الو ت المناسب.

 تجنب اندارة الو و، فش أخطا  التخطيط وتنايم وتخصي  استما . .2
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 تسهم فش تحقي  أف   استممار فش البيانات المتاحة. .5

 تعم  تلع تحديد و ياس العا ات بين المتايرات واستخدامها فش التنبؤ. .0

ش ات المتخصصة لتعطوويرها من البيانتحقي  التكام  بين بيانات التسوي  واننتاج والتموي   .3

 فش النهاية صورة كاملة لإلدارة.

 توفير المعلومات بأ    در من االقدواجية حي  تتوحد جهة الن ر وتوقيع المعلومات. .3

فش اتخاذ القرارات حي  ال يرس  لمركق اتخاذ القرار إال القدر الاقم  المستار تقل  من الو ت  ..

 من المعلومات المتعلقة بطبيعة القرار.

 فرصة االست ادة من اسجهقة انلكترونية فش تحلي  وترض وح ا المعلومات. تنتج .5

 أهداف نظم المعلومات المحاسبية  2.7
 (.25أ253أ  .199من أهم أهدا  نام المعومات المحاسبية ما يلش  )دبيانأ 

 ئية أو تقاريرإحصا وأإنتاج التقارير الاقمة لخدمة أهدا  الم رو، سوا  مالية أو بيانية  .1

 اسسبوتية.الت اي  اليومية و 

 توفير تقارير تحتور تلع درجة من الد ة فش انتداد والنتائج. .2

تقديم التقارير فش الو ت المناسب لتساتد اندارة فش اتخاذ القرارات المائمة فش الو ت  .5

 .المناسب

ك ا ة  تحقي  الناام المحاسبش ل روط الر ابة الداخلية الاقمة لحماية أصو  الم رو، ورفع .0

 أدائها من خا  توفير وسائ  الر ابة الداخلية فش الناام.
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تناسب تكل ة الناام وتكل ة إنتاج بياناته مع اسهدا  المطلوبة منها بما يحق  التواقن بين  .3

 تكل ة الناام وأهدافه.

المحاسبش يؤدر إلع تحقي  اسمن لهذا الناام  المعلوماتوبالتالش فإن تحقي  أهدا  ناام 

  معلومات التش يتم الحصو  تليها.حافاة تلع سرية الوالم

 المحاسبة كنظام للمعلومات  2.8
المدخات وتتمم  فش البيانات التش تتدف  خا  ناام ( 1)المحاسبة كناام تتكون من ما  أجقا أ 

خر  اال تصادية مع االفراد او االنامة اال اسن طة( 2) مصادرالمعلومات المحاسبش وتأتش من مامة 

بالم رو، مم  انيداتات والسحب من الحسابات الجارية فش بنك تجارر او تحصي  اال ساط ودفع 

( التاذية العكسية والتش تتمم  فش ناتج القرارات االدارية السابقة والتش 5التعوي ات فش  ركة تامين )

م  فش العمليات الخاصة  د ت يد فش تحسين ك ا ة العمليات فش الدورات التالية  ت اي  البيانات وتتم

ت اي  البيانات من خالها بتحوي  البيانات الع معلومات وهناك العديد من العمليات التش  د يتم 

 (.199الدهراورأ منها )

 تجميع البيانات من مصادرها االولية  التجميع .1

   فص  البيانات الخاصة بن اط معين الع انوا، مختل ةالتصنيف .2

 معين سساست فش المل ات وفقا   ترتيب البياناالترتيب .5

   ا افة مجموتة من البيانات وتر ها فش تقرير واحدالتلخيص .0

   ت م  العمليات الحسابية التش تجرر تلع البيانات مم  الجمع والطرح وال ربالحساب .3
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   ااهار اوجه ال به او الخا  بين مجموتات مختل ة من البياناتالمقارنة .3

 ل ات خاصة تمهيدا الستخدامها فش الو ت المناسب مستقبا  ح ا البيانات فش مالتخزين ..

  وهش مرتبطة بعملية التخقينأ فبعد تخقين البيانات ل ترة ما يتم استرجاتها االسترجاع .5

 واح ارها من المل ات الخاصة الستخدامها او اجرا  تمليات اخر  تليها.

 نظم المعلومات المحاسبية 2.9
ة أحد مكونات نام المعلوماتأ الذر يعنش بتوفير البيانات والمعلومات تعتبر نام المعلومات المحاسبي

التش تؤمر تلع ن اط ال ركة كك أ وجميع نام المعلومات تهد  الع الارض ن سه أال وهو توفير 

والمناسبة التخاذ  رارات صحيحة تساتد ال ركة تلع تحقي  اسهدا أ ويمكن  المائمةالمعلومات 

م يحتور تلع مجموتة من العناصر أو اسدوات ا" إطار ت بأنهبش بص ة تامة تعري  الناام المحاس

تلع  واالجتماتية واال تصاديةالمترابطة والتش تعم  فش  و  مجموتة من اسهدا  المالية والمحاسبية 

 (53أ  2444)الصعيدرأ  مستو  الوحدة والمستو  القومش".

ات تنايم إدارر يخت  بجمع وتبويب ومعالجة ويعر  ناام المعلومات المحاسبش بأنه أحد مكون

 كالجهاتالقرارات الع االطرا  الخارجية )أ التخاذ المائمةوتحلي  وتوصي  المعلومات المالية 

دارة المؤسسة. )  (23أ  2443موسكو أ ومارك سيمكنأ استي ن الحكومية والدائنين والمستممرين( واي

 نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة 2.10
نش نام المعلومات المحاسبية المحوسبة باستخدام الحاسب اآللشأ لتحقي  واي ة المحاسبةأ فش تع

القياسأ والتسجي أ والتبويبأ والتوصي أ حي  يقوم هذا الناام بتجميع البيانات المتوفرة وتحليلها 
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تقويد اندارة المعلومات(أ لتصب  ذات داللة معينةأ حي  تستخدم لتادة بنائها فش وحدات المعرفة )ن

  صحي  الخارجية ب ك التقارير لألطرا  تحتاجهاأ ونتدادتلع مختل  المستويات بالمعلومات التش 

 (.195   أ2449جمعةأ وآخرونأ) ود ي  وفش الو ت المناسب

 مكونات نظام المعلومات المحاسبي المحوسب 2.11

من مجموتة من العناصر واسجقا  يتكون ناام المعلومات المحاسبش فش ا  استخدام الحاسب اآللش 

الرمحشأ أهدا  م تركة وتتمم  فيما يلش )المتداخلة التش تت ات  مع بع ها البعض لتحقي  هد  أو 

2449) 

 األفراد -1

فاسفراد هم متطلب  رورر للعمليات وانجرا ات فش ك  نام المعلومات. ومن هؤال  اسفراد ما نطل  

دامة الناامتليهم بالمستخدمين النهائيينأ وكذ  لك االختصاصيين ال نيين المسؤولين تن ت اي  واي

 هم اسفراد الذين يستخدمون الناامأ أو المعلومات التش ينتجها الناامأ والذين المستخدمون  

يمكن أن يكونوا محاسبينأ أو بائعينأ او مهندسينأ او كتبة وسكرتاريةأ أو قبائنأ أو مديرين. 

دارة ناام المعلومات  أما االختصاصيون ال نيون فهم االفراد الذين يقومون بتطوير وت اي  واي

 فنيا. ومنهم 

 يقومون بتصميم الناام وبنا  تلع المتطلبات المعلوماتية للمست يد النهائش.محللو النظم   

 يعدون برامج الحاسوبأ فش  و  المواص ات التش يقدمها محللو النام.مطورو البرمجيات   

 :دارة وت اي  نام الحواسيب المختل ة وال بكات. يساتدون مشغلو النظام  فش مرا بة واي
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 األجهزة -2

والتش ت تم  تلع ك  ومختل  أنوا، المكونات والوسائط المادية المستخدمة فش العمليات التش تمر 

بها البيانات والمعلومات. فاسجهقة أو المكونات المادية ال ت تم  تلع الحواسيب وبقيمة اسجهقةأ 

  الوسائط واسوراض المناورة التش تسج  تليها البياناتأ من ص حات و طع من ب  أي ا ك

الور  الذر تستخرج تليه المعلومات إلع اس را  الممانطة أو ال وئية فمن أمملتها نام الحاسب 

ت من اربع مكونات اآللشأ بمختل  أنواتهاأ مم ملحقات الحاسب اآللشأ بمختل  ا كالها. وت

 (2445يطش والسقاأ حو ال)  اساسية وهش

  وهش مجموتة من الوحدات التش يمكن أن تستخدم فش إدخا  البيانات والبرامج وحدة اإلدخال -

. ويمكن تقسيمها إلع وسائ  إدخا  مبا رة وهش المرتبطة بجهاق الحاسوب المحاسبيةواسوامر 

ب ك  مبا ر  مرتبطةوسائ  إدخا  وير مبا رة وهش الاير م ال وئش و لكلوحة الم اتي  والق

مم  اس را  المرنة واس را   (ذاكرة مانوية)بجهاق الحاسوب ولكنها تمم  وحدة تخقين 

 الم اوطة

   وت م  تلعوحدة المعالجة المركزية -

وحدة الحساب والمنط   وهش تخت  بتنايم العا ة بين جميع وحدات الحاسبة من خا  

 توجيه تن يذ تدف  البيانات ومعالجتها واخراجها.
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ن الداخلية(  وهش تخت  بح ا البيانات الجارر معالجتها يخق توحدات الوحدة الذاكرة الرئيسية )

قوم باستقبا  تكما  أتمهيدا لتجهيقها الع وحدة الحساب والمنط  الجرا  العمليات المطلوبة

 النتائج اي ا وتجهيقها إلع وحدة انخراج.

من خالها االطا، تلع النتائج ش مجموتة الوحدات التش يمكن   وهوحدات اإلخراج -

 من المستخرجة نتيجة للعمليات التش اجريت تلع البياناتأ وتتعدد وحدات االخراج حسب روبة

 ح ال ا ات( والطابعة الملوسيلة العرض المرئش )   ائعة هشيستخدمهاأ اال أن الوسائ  ال

 إ افة إلع وسائ  أخر  تديدة. وببالحاس

وهش تستخدم لح ا البيانات أو النتائج خارج  اكرة الثانوية(:الذوحدة الخزن المساعدة ) -

الحاسبة ل ترة طويلة من القمن أمملتها اس رطة الماناطيسية واال را  الماناطيسية واال را  

 .الم اوطة

 البرمجيات -3

والتعليمات المطلوبة فش معالجة البياناتأ ومن  انيعاقاتوالتش ت تم  تلع ك  ومختل  أنوا، 

مجموتات نام الت اي أ التش توجه المكونات المادية للحاسب اآللش وتسيطر تليهاأ  منها 

 نوتين من برمجيات الناام  وتسمع برامجأ فهنالك

 برامج ناام الت اي   الذر تلع ناام الحاسب اآللشأ ويقدم الدتم المطلوب له. -
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امات محددة برمجيات التطبي   والتش هش برامج توجه إجرا ات وتمليات خاصة باستخد -

للحاسب اآللشأ من  ب  المستخدم النهائشأ مم  برامج التحلي  انحصائشأ وبرنامج الجداو  

 انلكترونيةأ وبرنامج معالجة الكلماتأ وبرنامج  واتد البيانات.

 البيانات -0

فالبيانات هش أكمر من أن تكون المواد اسولية لنام المعلومات. وتعتبر البيانات موارد ذات  يمة 

الية فش المؤسساتأ لذا فإنها ينباش أن تستممر وتدار ب ك  فعا  لكش تؤمن فائدتها للمستخدم ت

مكن أن تكون بأر  ك أ ومن  منها البيانات اسل بائية والر مية يالنهائش فش المؤسسة. والبيانات 

 .اسخر التقليديةأ التش تمم  وتوص  تعامات استما أ واسحدا  والعناصر 

 ياناتقواعد الب -5

ع بع ها البعض بصورة منطقية مجموتة من المل ات المرتبطة م تمم   اتدة البيانات المحاسبية

 نة بطريقة منامة تسه  وصو  البرامج التطبيقية إليها بهد  معالجة البيانات.ومخق 

ويمم  وجود  اتدة البيانات  من مكونات ناام المعلومات المحاسبية أمرا هاماأ وحي  أن ذلك 

 (23أ  2445يطش والسقاأ و تلع تحقي  ال وائد اآلتية  )الح ديسات

تحتور  اتدة البيانات المحاسبية تلع كافة البيانات التش لها تا ة بكافة أن طة الوحدة  .1

التش تقوم بها اندارات واس سام المختل ة فيهاأ مما يؤدر إلع سهولة الوصو  إلع  اال تصادية

 ة مبا رة وسريعة.ار بيانات ينباش معالجتها بصور 
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قلي  تكرار ش تإلمركقية( سو  يؤدر  اتدة البيانات بصورة موحدة )إن وجود البيانات  من  .2

(أ اسمر الذر يساهم أي ا لة تعدد وجودها  من مل ات مستقلةفش حاتملية ح ا البيانات )

 فش تخ يض تكالي  ح ا البيانات نارا لعدم الحاجة إلع تكرار المل ات ذات البيانات

 المت ابهة.

من  اال تصاديةالمساهمة فش تحقي  حالة التكام  بين النام ال رتية للمعلومات فش الوحدة  .5

خا  إمكانية إمداد وتباد  البيانات فيما بينها من خا  مصدر موحد متمم  بقاتدة البيانات 

 اسمر الذر يساهم فش تقلي  الو ت والجهد المبذو  فش ذلك.

 (وخاصة من داخ  الوحدة اال تصاديةومعالجتها من  ب  المستخدمين ) تسهولة تجميع البيانا .0

لقرارات التش تةأ وبالتالش قيادة ك ا ة ار ( بسالذر يساهم فش تقديم المعلومات )المخرجاتاسمر 

 تليها.يمكن أن تتخذ بناً  

ة لنام وهناك تدة طر  تستخدم لتنايم  اتدة البيانات تعتبر جميعها فش واية اسهمية بالنسب

المعلومات المحاسبية حي  أنها تؤمر تلع طريقة تنايم السجات المحاسبية تلع مل ات 

الحاسبة انلكترونية. ومن مم تلع كي ية استخدام بيانات هذ  المل ات فش إتداد التقارير 

المالية. وحي  أن  اتدة البيانات ليست إال مل ات الحاسبة انلكترونيةأ التش تقل  من تكرار 

لبيانات إلع أدنع حد ممكنأ والتش يمكن الوصو  إليها بواسطة  خ  محدد أو أكمرأ فانه ا

 يمكن اتبا، أر تنايم للمل ات التش تستخدم فش إن ا   اتدة البيانات.
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 ويوجد هناك أربعة أنوا، لهيك   اتدة البيانات فش نام المعلومات المحاسبية وهش 

 Flat Files المتماملةمل ات السجات  .1

  Hierarchical Data Structureالهيك  ال جرر للبيانات  .2

  Network Data Structureالهيك  ال بكش للبيانات  .5

  Relational Data Structureالهيك  المترابط  .0

 الشبكات -6

الوسائ  والطر  التش تهتم بنق  وتباد  اسفكار والم اتر بين أطرا  تملية االتصا أ مما يؤدر 

اأ أو بوص ها العملية التش يحاو  من خالها االفراد بنا  معان م تركة تن إلع تحقي  أهدافه

ة فش المنامة تسهي  تدف  هدا  تطبي  ناام االتصاالت الحديمطري  الرسائ  الرمقية. ومن أ

البيانات فش  نواتها المختل ة تلع النحو الذر يسم  بوصولها إلع مكان معالجتها فش الكم والو ت 

لمكان الذر تتوافر فيه إلع ا. كما يهد  إلع تسهي  تدف  المعلومات من المناسبة والنو، والد ة

صنع مختل  القرارات التخطيطية والتنايمية  سوراضمختل  موا ع صنع القرارات التش تحتاجها 

بط وذلك تلع المستويين الداخلش والقيادية والر ابية والت ايلية. كما تهد  إلع تحقي  التماسك والترا

(أ وأي ا تخ ي  حدة الصراتات جش )بين المنامة وبيئتها الخارجية( أو الخار بين أجقا  المنامة)

(أ أم ما يتعل  منها بصرا، نها بالصرا، تلع مستو  المنامة )الصرا، التنايمشسوا  ما يتعل  م

 .اسخر المنامة  من البيئة مع المنامات 
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الحديمة فهش تسهم فش رفع ك ا ة وسرتة الت اي  وتحت  ال بكات مكانا بارقا فش تقنية اندارة 

ودتم صناتة القراراتأ وذلك من خا  ك ا ة وسرتة االتصا  وسهولة نق  المعلوماتأ والت اي  

فش البرمجياتأ والم اركة فش  والم اركةاال تصادر لألجهقة وذلك بالم اركة فش استخدامهاأ 

 (2412)العبيدرأ  المعلومات ونق  البيانات.

 راءات التشغيلإج -7

ينار إلع إجرا ات الت اي  تلع أنها جق  من اسجقا  المادية للناام سنها تادة ما تكون مطبوتة 

. وتادة ما يوجد نوتين من انجرا ات فش نام الحاسبات "الت اي فش كتيبات يطل  تليها " دلي  

بإتداد البيانات وكي ية أحدهما لمستخدمش الناامأ والذر يت من التعليمات الخاصة  انلكترونية

وت اي  الحاسب. أما المانشأ فخا  بالعاملين فش مركق  باستخدامإدخالها والتعليمات الخاصة 

 (20أ   2440)حسينأ  الحاسب االلكترونش أن سهم الذين يقومون بت اي  الناام.

 أنواع نظم المعلومات المحاسبية 2.12
الع اربعة ا سام وهش  )الصعيدر دمة فش ال ركات يمكن تقسيم نام المعلومات المحاسبية المستخ

 (5.1أ   2444جبرأ و 

 Manual System النظم اليدوية -1

طرته وحواسه الن جميع فش ترفها االنسان النها أ رب إلع  دم نام الت اي  التأوهش تعتبر من 

جرا  العمليات الحسابية امراح  تجهيق البي والمنطقية نات وت اليها من تجميع وتسجي  وترتيب واي
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ها واتداد التقارير تنها. وتتميق النام اليدوية بالسهولة والو وح وانخ اض لوترض النتائج وتحلي

 تكل ة الت اي .

  Machine-assisted Manual Systems النظم اليدوية مع استخدام اآلالت -4

نسان بدا فش بنا  وهش مرحلة متطورة بالنسبة لسابقتها وبات مع بداية اخترا، اآللة الكاتبة الن اال

 تدار بالم اتي  الستعمالها فش ت اي  البيانات الميكانيكية التش اآلالت

 Electromechanicalباستخدام البطاقات المثقبة  الكهرو ميكانيكية اآلالتنظم  -3

Machine Punched Card 

البيانات فش  نة ت اي نكالممقبة نهاية تملية مباستخدام البطا ات  الكهرو ميكانيكية اآلالتتمم  

النص  االو  من القرن الع رين وهش مرحلة طبيعية من مراح  تطور الت اي  ا ت تها ارو  

 التقدم الصناتش والتكنولوجش و خامة احجام الم روتات وتميقها بااهرة االنتاج الكبير.

 Computer Systemنظم الحاسبات االلكترونية:  -2

ور نام ت اي  البيانات فالتجهيق من سمات تط اللكترونية سمة طبيعيةن اهور الحاسبات اإ

اليدور للبيانات كميرا ما يتخلله العديد من العمليات المختل ة كالتسجي  والترتيب وال رق والحساب 

 والتلخي  والعرض مما يتي  احتماالت الخطأ فش ك  مرحلة من مراح  الت اي .
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 يكون فاعال وكفؤاً الخصائص التي تؤهل نظام المعلومات المحاسبي ألن  2.13

  ن يكون فاتا وك ؤا بما يلشيمكن تلخي  الخصائ  التش تؤه  ناام المعلومات المحاسبش س

 (.199الدهراورأ)

 إنتاج التقارير الاقمة لخدمة أهدا  الم رو،. -1

 يجب أن تتوافر فش بياناته وتقارير  الد ة فش انتداد والنتائج. -2

 اسب.يجب أن تقدم التقارير فش الو ت المن -5

يجب أن يحق  الناام المحاسبش ا تراطات الر ابة الداخلية الاقمة لحماية أصو  الم رو،  -0

 ورفع ك ا ة أدائها.

 يجب أن تتناسب تكل ة الناام وتكل ة إنتاج بياناته مع اسهدا  المطلوبة منها. -3

 وظائف نظم المعلومات المحاسبية 2.14
 (22، ص4111سالم وآخرون، ) تلع النحو التالشيمكن تلخي  واائ  نام المعلومات المحاسبية 

جمع البيانات وتسجيلها وترميقها وتصني ها وفحصها والتأكد من د تها واكتمالها وتحوي   -1

 البيانات من وسيلة تخقين إلع وسيلة أخر .

جرا  العمليات الحسابية والمنطقية تليها مم تلخي   -2 ت اي  البيانات من خا  تملية فرقها واي

 وجمعها.النتائج 

 إدارة البيانات من خا  تخقينها وتحديمها وصيانتها واسترجاتها و ت الحاجة إليها. -5

 ر ابة وحماية البيانات حتع ال يتم التاتب بها أو اخترا ها وتاييرها أو حذفها. -0
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تداد التقارير الاقمة وذلك من خا  تمليات تجميع واسترجا،  -3 إنتاج وتوصي  المعلومات واي

 ات وتقريرها.ونق  المعلوم

 

 أهمية استخدام الحاسب اآللي في بناء نظم المعلومات المحاسبية  2.15
نارًا للص ات التش تتميق بها الحاسبات اآلليةأ فإن النام الحديمة للمعلومات ما كان لها أن تتطور 

هذ  الحاسبات لدون استخدام هذ  الحاسباتأ باتتبارها جق ا اساسيا فش هذ  النامأ نارا للمقدرة ال ائقة 

اص  فش سرتة ت اي  البيانات وتحويلها إلع معلوماتأ بحي  لم يعد هناك فش بعض النام المتطورة ف

(أ هذا ( والتقرير تنه )المخرجات من المعلوماتالمدخات فش البياناتقمنش ما بين و و، حد  معين )

من ناحية أخر  تتص  الحاسبات ف ا تن الد ة التش تتسم بها المعلومات المتولدةأ هذا من ناحيةأ و 

 بالكميةاآللية بأنها ذات طا ة تخقينية كبيرة تمكنها من ح ا وت اي  البيانات وتوفير المعلومات 

 والنوتية التش يطلبها مستخدمو المعلومات.

كمان أن استخدام الحاسب فش معالجة البيانات المحاسبية المستمدة من المستندات والدفاتر المحاسبيةأ 

ويلها إلع معلومات يمكن االست ادة منها فش و ع الخطط والبرامج سدا  استما  والر ابة تلع وتح

تن يذ هذ  الخطط وصوال لتحقي  أهدا  ال ركةأ ك  ذلك جع  من هذ  اسداة وسيلة هامة ساتدت 

 (.42، ص4112)جمعة وآخرون،  اندارة فش اختصار الو ت والجهد والتكالي .

 خدام الحاسب اآللش فش بنا  نام المعلومات المحاسبية بما يلش وتتلخ  فوائد است
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المرونة فش تصميم نام المعلومات المحاسبية من خا  تخقين واسترجا، المعلومات فش  .1

 الو ت المناسب.

 الحسابية التش تقوم بها ال ركة وقيادة د ة وسرتة هذ  العمليات. العملياتانخ اض تكل ة  .2

ر والمستندات المحاسبية وتسهي  تملية تخقينها وتجميعها تحسين تملية ح ا الدفات .5

 واسترجاتها تلع  ك  معلومات ندارة ال ركة.

تحسين تملية الر ابة واتخاذ القراراتأ وذلك تن طري  قيادة أنامة الر ابة اندارية وتقديم  .0

لناتجة تن المعلومات والتقارير فش الو ت المناسبأ وسرتة توصي  معلومات التاذية العكسية ا

 تطبي  القرارات.

الد ة فش استرجا، المعلومات والنتائج النهائية نارا الحتوا  الحاسب اآللش تلع وسائ   .3

 وأساليب لل بط والتحق  تمكن اندارة من التمبت من صحة العمليات.

العمليات المحاسبية  نمهة فش و ت واحد وتسجي  تدد كبير سرتة إنجاق العمليات المت اب .3

 م تدد أ   من اسفراد فش و ت  صير.واستخدا

 أثر استخدام الحاسب اآللي على مقومات نظم المعلومات المحاسبية 2.16
إن لك  ناام محاسبش مقومات أساسية يعتمد تليها من أج  تحقي  أهدافه المحددة ونستطيع تحديد 

اام المعلومات تلك المقومات من خا  التعري ات السابقة للناام المحاسبش وتتمم  مقومات ن

 (215-214  أ2445العيسشأ )  المحاسبش فش

 اسورا  المبوتية والمستندات .1
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 الدفاتر والسجات المحاسبية .2

 دلي  الحسابات .5

 التقارير والقوائم المالية .0

أ 2445ومات ناام المعلومات المحاسبش  )العيسشأ وفيما يلش تأمير استخدام الحاسوب تلع مق

 214-215) 

ورا  المبوتية والمستندات فش الناام اليدور هش ن سها فش الناام اآللش ولكن يعتبر استخدام اس .1

الناام اآللش تن الناام  ال ر  بينهما يكمن فش اختا   ك  اسورا  المبوتية والمستندات فش

مع طبيعة الحاسوب و درة الحاسوب تلع التعام  معهاأ فالمستندات تمم   يتا مما اليدور ب

أو  باسسطواناتيانات من خالها إلع الحاسوبأ وتتمم  تلك الوسائط وسائط تدخ  الب

 اال را  الممانطة أو الطرفيات.

واس را  الممانطة والطرفيات من الوسائ  التش يتم من خالها نق  فيروس  اسسطواناتوتعد 

يوتر من الكمبيوتر إلع الناام وبالتالش التأمير تلع ت اي  بيانات الناامأ ويعد فيروس الكمب

 المخاطر التش تتعرض لها نام المعلومات المحاسبية.

كما أن الدفاتر والسجات المحاسبية تختل  من الناام اليدور تن الناام اآللش من حي   .2

ال ك أ حي  اتتمد الناام اآللش تلع أ را  واسطوانات ممانطة ال تمكن القارئ من معرفة 

 جميع البيانات المسجلة بها بصورة مبا رة.



 

42 
 

وبالتالش فإن ا تراك الموا ين فش استخدام ن س كلمة السر  د تؤدر إلع ك   تلك البيانات 

 س خا  ال يح  لهم الحصو  تليها.

دلي  الحسابات أحد المقومات اسساسية لناام المعلومات المحاسبش سوا  كان الناام  ريعتب .5

بين الناام اآللش والناام اليدور يدويا أم آليا وال يمكن االستانا  تنهأ حي  ال يوجد اختا  

فش دلي  الحساباتأ ولكن إتداد دلي  الحسابات فش ناام المعلومات المحاسبش المعد تلع 

الحاسوب يعتبر أسر، وأد  من إتداد  فش ناام المعلومات المحاسبش اليدورأ كما أن 

هناك رموق  كان إذاالحاسوب ال يستطيع أن يقوم بتوجيه بيان معين إلع حساب معين إال 

 وال رتية معد مسبقا داخ  الحاسوب. انجماليةوأر ام بأسما  الحسابات 

وهذا يحتاج إلع حماية تلك البيانات حتع ال يتم اخترا ها من  ب  أ خا  ال يح  لهم الوصو  

فسادهابها يإليها ومن مم تخر   بما يخدم مصلحتهم. واي

اليدور  بين مقومات ناام المعلومات المحاسبش تاختافاأما للتقارير والقوائم المالية فا توجد  .0

وناام المعلومات المحاسبش اآللش ولكن االختا  يكمن فش سرتة إتداد تلك التقارير وسرتة 

 ك ا ة تالية.و  تر ها ومراجعتها وتد يقها وتصحي  اسخطا  إن وجت بسرتة

ر تر ة للمخاطر من التقارير وتعتبر التقارير التش يتم الحصو  تليها من خا  الناام اآللش أكم

 التش يتم الحصو  تليها من خا  الناام اليدور.
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أمر الحاسوب تلع نماذج دفاتر اليومية  ائعة االستخدام فش المحاسبة حي  ان استخدام  .3

دفاتر الكترونية  راجالحاسوب أد  إلع تعدد برامج المحاسبة المؤتمتة فش اسسوا  وبالتالش إد

اسب مع طبيعة وحجم تم  المن أةأ مما أد  إلع سهولة التعام  مع هذ  متعددة ومتنوتة تتن

نلاا  للبيانات. الدفاتر بسرتة فائقة جدا فش المراح  المختل ة تند التسجي  أو التعدي  أو ا

 (2415)الحسبانأ 

 أثر استخدام الحاسب اآللي على إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية 2.17
اسخيرةأ مما ترك آمارا وا حة فش إجرا ات تد ي  الحساباتأ  اآلونة آللش فش ا، استخدام الحاسب ا

هذ  انجرا ات للارو  التش استجدت بدخو  الحاسب الذر دخ  ال ركات الكبيرة  استيعابمن حي  

الم روتات المتوسطة والصايرة بعد استخدام الحاسبات الصايرة فش الو ت  ا تحمفش البدايةأ مم 

 الحا ر.

ن القو  إن الحاسب اآللش لم يؤمر فش مجا  التد ي  أو فش أهدافه أو فش معايير التد ي  المقبولة ويمك

تموما إال من حي  نطا  هذ  المعاييرأ حي  صار من المنط  أن يتأمر التأهي  العلمش بسبب 

 .وبذله العناية الاقمة بقيت كما هش تيتهو ومو إدخا  الحاسب اآللشأ لكن استقا  المد   

أما تقويم ناام الر ابة الداخليةأ فقد أصب  مختل ا بسبب إدخا  الحاسب اآللشأ إال أن تخطيط العم  

انمبات وتقويمها كانت أ ع  تأميراأ وبقش التقرير أداة توصي  رأر المد    أدلةفش ال ركة أو جمع 

 فش تدالة القوائم الماليةأ سوا  تم استخدام الحاسب أو لم يتم استخدامه.
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إن مسؤولية المحاسب القانونشأ فيما يخت  بخدمات التد ي أ تنحصر بإبدا  الرأر فش سامة القوائم 

الماليةأ وفش مد  تدالة تمميلها للمركق المالش ونتيجة أتما  الم رو،أ وكذلك فش التايرات فش المركق 

 اي  البيانات المحاسبية المالشأ إذ إن مسؤولية إبدا  الرأر ال تتاير أو تتبد  تبعا لتاير طريقة ت

تداد الدفاتر والسجاتأ بمعنع أن المحاسب القانونش ملتقم مهنيا باتبا، معايير التد ي  المتعار   واي

محوسب(. فالم كلة الرئيسية تند تد ي  اسنامة م المحاسبش يدويا او إلكترونيا )تليها سوا  كان الناا

 قومات التد ي .المحاسبية المحوسبة  د تتعل  بعدم توافر ك  م

إن مقومات التد ي  تتكون من المستندات المؤيدة للعملياتأ ومن  يود إمبات فش الدفاتر والسجات 

ن تدم توفر جميع مقومات التد ي   التش  د ال تتوفر فش اسنامة المحاسبية انلكترونية ب ك  كام أ واي

ترجع إلع طبيعة ت اي  العمليات فش اسنامة انلكترونية كما هش تليه فش اسنامة التقليديةأ 

قالتها وتحديمها فش المل ات دون وجود دلي  مادر ملموس  إلكترونياأ والتش تقوم تلع إمبات البيانات واي

انلكترونية( بعض النام المحاسبية المحوسبة ) يؤيد حدو  هذ  التايراتأ بان افة إلع أنه فش

فترات دورية منتامةأ حي  تا  كما هش ممملة تلع  المعقدةأ  د ال تتم طباتة تقارير المخرجات تلع

 الوسائطأ معبرة تنها بلاة اآللة.

انلكترونية( مصممة بطريقة تسم  بتوفر ية اسنامة المحاسبية المحوسبة )وتلع ك  حا أ فإن أولب

عمليات ت الأسلوب للتد ي أ كإجرا  للر ابة الداخلية يساتد اندارة والمحاسب القانونش تلع تتبع مدخا

 (.244مصل أ ) المختل ة ومخرجاتها.
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 دور المحاسبين في نظم المعلومات المحاسبية  2.18
نارًا سن دارس المحاسبة اليوم يتم إتداد  وتأهيله لكش يكون محاسب المستقب أ لذا يجب تلع 

هنشأ المحاسب أن يكون ملمًا ومطلعًا تلع طبيعة أن طة وتمليات كمير من المن آت فش العالم الم

ويت ات  المحاسب مع ناام المعلومات المحاسبية ومخرجاته من المعلوماتأ ويأخذ هذا الت ات  صور 

 (2410ابو قتيترأ )  ات  فش متعددةأ وبوجه تام تتمم  أ كا  الت

   االستخدام.  -1

 .التقويم -2

 التطوير. -5

 النظم ومطور 

حياة تطوير نام المعلومات  ي ارك المحاسبون اآلن ب ك  متقايد فش المراح  المختل ة لدورة

وتمم  تملية تصميم الناام المرحلة الرئيسية من مراح  دورة حياة تطوير النامأ وتت من  أالمحاسبية

تملية التصميم تحديد مواص ات ناام المعلومات المحاسبش التش تناسب الارو  الحالية والمتو عة 

المعلومات الحالش للمن أة أو تصميم ناام للمن أةأ أو  د تقتصر تملية التصميم تلع تحسين ناام 

 محاسبش جديد سو  مرة لمن أة جديدةأ وتت من تملية تصميم النام مرحلتين همها  

ويقصد بعملية تخطيط النام أر و ع اسساس لناام معلومات جديد أو تعدي   تخطيط النظم/ . أ

 ناام محاسبش  ائم.

 الم اك  التش تواجه ناام المعلومات الجديد.ويقصد بعملية تحلي  النام تعري   تحليل النظم/ . ب
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ويتم م اركة المحاسبين فش تملية تطوير النام من خا  القيام بالواائ  المتعددة التش ت ملها تملية 

التطوير فقد يعم  المحاسب كمحل  نام أو مصمم نام ويحد  ذلك من خا  تعيين المحاسب تلع 

أةأ وكميرًا ما يأخذ المحاسبون تلع تاتقهم تملية تطوير أساس دائم فش  سم نام المعلومات بالمن 

النام طوا  الو ت وذلك من خا  تعيينهم فش م رو، تطوير ناام المعلومات المحاسبشأ وفش الو ت 

لعمائها فش مجا  تطوير  االست اراتالحالش تقوم كمير من مكاتب المحاسبة والمراجعة الكبيرة بتقديم 

 ية.نام المعلومات المحاسب

 هذا وتعتمد فاتلية وك ا ة المحاسب كمطور لنام المعلومات المحاسبية تلع توافر االتتبارات التالية 

 درجة معرفته بالتكنولوجيا المستخدمة فش تصميم وتن يذ ناام المعلومات المحاسبش. -1

 نة فش  اتدة بيانات ناام المعلومات المحاسبش وكي يةجة معرفته بنوتية البيانات المخق در  -2

 الوصو  إليها.

 .استخدامهادرجة معرفته بأدوات التحلي  الموجودة وكي ية  -5

 كي ية إتداد وتقديم المعلومات مستخدمًا التسهيات المتاحة لكتابة التقارير. -0

 التدقيق الداخلي 1.11
يعتبر التد ي  الداخلش أداة من أدوات الر ابة الداخلية فش ال ركةأ فهو ناام فرتش لناام الر ابة 

لداخلية فش ال ركةأ ويد  وجود تد ي  داخلش ك   وفعا  تلع  وة أنامة الر ابة الداخليةأ لذلك نجد ا

اهتمام إدارة ال ركات بالتد ي  الداخلشأ ومن موجبات اهتمام اندارة بالتد ي  الداخلش كبر حجم 
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لخارجشأ وال  ائ  تأخر نتائج التد ي  اوتنو، أن طتها وقيادة تملياتهاأ كال ركات وتوسع اتمالها 

المالية التش أدت إلع انهيار العديد من ال ركاتأ مما دفع اندارة إلع السعش نحو االرتقا  بمستو  

التد ي  الداخلش وتطوير اسدا  المهنش للمد قين الداخليينأ من خا  و ع إطار جديد للتد ي  الداخلش 

 عد التد ي  الخارجش بو ت طوي .يتناسب مع هذ  التاييراتأ ولقد اهر التد ي  الداخلش ب

اندارة من التقارير الصحيحة التش تطمئن اندارة تلع  احتياجاتويلبش التد ي  الداخلش الك   وال عا  

ين واسنامة التش تبين درجة االلتقام بالقوانآلية سير العم  ودرجة توافقه مع الخطط والسياسات و 

وكذلك يقدم التد ي  الداخلش توصيات من  أنها قيادة ك ا ة الداخليةأ وتوجيهات اندارة وتعليماتهاأ 

 (.2أ  2449جمعةأ ) وفاتلية أدا  ال ركات وتوفير الحماية الاقمة لموارد ال ركة.

 تعريف التدقيق الداخلي 6.11.1
لقد تر  التد ي  الداخلش بأنه تد ي  للعمليات والسجات بصورة مستمرة يتم تن يذ  داخ  الم رو، 

ة جهاق واي ش معين للقيام بهذا العم  ووجود مم  هذا الجهاق الواي ش يؤدر إلع  مان أن بواسط

  الناام المحاسبش ك   ويتم تن يذ  طبقا لإلجرا ات المخططة كما يترتب تليه تسهي  تحقي  أهدا

 (..2أ  2449جمعةأ ) ناام الر ابة الداخلية.

جه ن اط مستق  داخ  المن أة اسنامة أو أو ( بأنه" مجموتة من 154 2414الخطيبأ كما ترفه )

نات المحاسبية وانحصائيةأ والتأكد من ك اية االحتياطيات يار ل مان د ة البماندارة ب ك  مست هئتن 

المستخدمة لحماية أصو  وممتلكات المن أةأ والتحق  من إتبا، الموا ين للسياسات والخطط 

صاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائ  الر ابة  وانجرا ات اندارية المرسومة لهمأ و ياس
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اسخر  فش أدا  مهامهاأ وا تراح التحسينات الاقم إدخالها تليها وذلك حتع تص  المن أة إلع درجة 

 الك ا ة اننتاجية القصو  فش  و  القدرات الحالية".

 طبيعة ونطاق التدقيق الداخلي 2.19.2
طبيعية لتطور واتسا، مهام وتمليات المن آت والتوجه نحو العولمة  لقد تطور التد ي  الداخلش كنتيجة

فش إدارة  ةو رورة تحقي  متطلبات الجودةأ فقد اصب  دور المد   الداخلش ممتدًا لي م  المساتد

 أ(et. al. 2008: 129 أKagermann)المخاطر ب ك  أكمر فعالية إ افة إلع دورها التقليدر 

 2444لعام  (The institution of internal auditors)ن الداخلين وجهة معايير معهد المد قي

دارة المخاطر  المد قين الداخليين للقيام بعمليات ر ابية إ افية للمساتدة فش تطوير م هوم الحوكمة واي

حقيقش بين مهام التد ي  التأكيدية  سعيا ن افة  يمة للمن أةأ كما وأكدت تلع  رورة إيجاد تواقن

الست ارية التش يقدمها المد   الداخلش والتش تتطلب منه تبنش استراتيجية وا حة يتم والخدمات ا

تحديدها بالتعاون مع لجنة التد ي  ال افة  يمة للمن أةأ حي  ان لجنة التد ي  تقيس مد  الحاجة 

يجاد المصادر والموارد واآلليات لتحقي  وتسهي  مهم ة للخدمات التأكيدية ومن مم التخطيط لها واي

 IIA, 2010:5)) .التد ي 

 ( 23أ  2443الذنيباتأ   نطا  التد ي  الداخلش ما يلش )وي م

 ان را  تلع ناام الر ابة الداخلية وتملية ت ايله وتقديم توصيات لإلدارة لتحسينه. -1

 فح  البيانات المالية بما فيها الناام المحاسبش. -2

 ها واي تصاديتها.مراجعة العمليات واسن طة من حي  ك ا تها وفعاتليت -5
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 ق  من مد  انلتقام بسياسات اندارة ومتطلبات القوانين.التح -0

 ( إلع نطا  التد ي  الداخلش ما يلش 245أ  2414الو اد ودبيانأ كما أ ا  )

 مراجعة إمكانية االتتماد تلع نقاهة المعلومات المالية والت ايلية والوسائ  المستخدمة. -1

تلك السياسات وانجرا ات والقوانين واللوائ  من انلتقام ب مراجعة الناام المو وتة للتحق  -2

 التش يكون لها تأمير جوهرر تلع العمليات والتقارير

مراجعة وسائ  المحافاة تلع اسصو  والتحق  من وجود اسصو  وتقييم مد  ك ا ة   -5

 استخدام هذ  اسصو  من الناحية القتصادية.

كانت النتائج متم ية مع اسهدا  المو وتةأ  إذاتما  مراجعة العمليات أو البرامجأ للتحق   -0

 كانت  د تم تن يذها كما هو مخطط. إذاوما 

 أهمية التدقيق الداخلي 6.11.2
 افة  يمة ش لمعهد المد قين الداخليين فش إتكمن أهمية التد ي  الداخلش وفقا لم هوم التد ي  الداخل

ا االست ارر والمو وتش فش تحسين وقيادة فرصة للمن اة كهد  استراتيجش له وذلك من خا  دوره

الصابر ات وتخ يض المخاطر الع مستويات )انجاق اهدا  المن أةأ وتحسين انجرا ت و العملي

( حي  اهرت الحاجة للتد ي  الداخلش بصورة أكمر جدية خا  اسقمة 521أ 1993واخرونأ 

تيجة نفاس العديد من المن آت وتحم  وبعد الحرب العالمية ن 1955-1929العالمية  ان تصادية

إدارة هذ  المن آت المسئولية تن ذلكأ ف ا تن حاجة إدارة هذ  المن آت لمتابعة مد  فاتلية أنامة 

الر ابة الداخلية لديهاأ اسمر الذر يدفعها إلع إن ا  واي ة التد ي  الداخلش لتكون العين الساهرة لها فش 
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والتقييم لجميع أوجه ة الر ابة النجاق مهاما من التحق  والتحلي  فح  وتقييم فعالية جميع أنام

ومجاالت الن اط والخطط واسهدا  التش تسعع هذ  المن آت إلع تحقيقهاأ ياتتبار أن واي ة التد ي  

الداخلش جق  من ناام الر ابة الداخلية حي  إنها ت ك  بؤرة هذا الناام وصمام اسمان لهأ وخصوصا 

الواي ة أهمية مميقة سعيا إلع تحوي  هذ  الواي ة من واي ة ر ابية فش المن أة إلع مهنة  بعد إال  هذ 

 (.24أ  2444بكررأ مات المهنية المحاسبية الدولية )معتر  بها من  ب  المنا

ويعتبر التد ي  الداخلش وسيلة استك افية تحدد مو ع االنحرافات بين الوا ع والو ع المحدد مسبقا 

من أة أن خطا أ كونه أي ا وسيلة و ائية تمنع و و، اسخطا  والت لي أ لذلك يجب تلع الواكت ا  اس

 .ونتائج تمله للقيام بالتحسينات للمن أة تأخذ بتوصيات المد   الداخلش

(Kagermann, et al., 2008:2 ) 

اسن طة والعمليات  فش و تنا الحالشأ وأصب  ن اطًا تقويميًا لكافة ولقد اقدادت أهمية التد ي  الداخلش

فش المن أةأ بهد  تطوير هذ  اسن طة ورفع ك ا تها اننتاجيةأ وتعود أهمية هذ  الواي ة للخدمات 

 (.155أ  2414الخطيبأ مها لإلدارة فش مختل  المجاالت )التش تقد

 أهداف التدقيق الداخلي 6.11.2

مه وتتم تملية التد ي  الداخلش فش لقد تطورت أهدا  التد ي  الداخلش من تطور القمن واختل  م هو 

جميع مراح  الناام المحاسبش بهد  اكت ا  اسخطا  والاشأ والتأكد من سامة السجات والبيانات 

الماليةأ والمحافاة تلع أصو  المن أةأ والتحق  من مد  تواف  الناام مع متطلبات اندارةأ ويمكن 
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أ 2441جمع العربش للمحاسبينأ المهما كما يلش ) رئيسين تركيق أهدا  التد ي  الداخلش فش هدفين

225) 

 :من خا  مراجعة اسحدا  والو ائع الما ية للتحق  مما يلشأوال: هدف الحماية، 

 د ة وتطبي  الر ابة المحاسبيةأ ومد  إمكانية االتتماد تلع البيانات المحاسبية. -

 ية الكافية من السر ة وانهما .أن أصو  المن أة  د تم المحاسبة تنهاأ وأنها محاطة بالحما -

 اختبار الر ابة الداخلية خاصة فيما يتعل  بال ص  بين واائ  االحت اا والتن يذ والمحاسبة. -

تقييم ال بط الداخلش من حي  تقسيم استما  بما يحق  تسلس  العمليات وتدم تكرار  -

 استما .

نتائج ال ح  والمرا بة وتقديم النص  ويعنش ا تراح الخطوات الاقمة لتصحي   أثانيا: هدف إنشاء

لإلدارةأ والتأكد من أن ك  جق  من ن اط الخريطة التنايمية للمن أة مو ع مرا بةأ وتقييم مد  

 االلتقام بالسياسات وانجرا ات والخطط المو وتة.

فش  ين الداخليينقولقد حددت ن رة معايير اسدا  المهنش للتد ي  الداخلش الصادرة تن معهد المد 

الواليات المتحدة اسمريكية هد  التد ي  الداخلش الرئيس بأنه مساتدة جميع أت ا  المن أة تلع تأدية 

مسؤولياتهم ب اتليةأ وذلك من خا  القيام بتقويدهم بالتحليات والتقويمات والتوصيات والم ورة 

تن طري  مجموتة من  والمعلومات التش تهم اسن طة التش يتم مراجعتهاأ ويتم تحقي  هذا الهد 

 ( 153أ  2414الخطيبأ )استما  ت م  ما يلش " 
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ة تطبي  الر ابة المحاسبية والماليةأ والر ابة تلع العمليات اسخر أ مراجعة وتقويم متانة وك ا  -

 والعم  تلع جعلها أكمر فاتلية وبتكل ة معقولة.

جرا اتها  -  المو وتة.التحق  من مد  االلتقام بسياسات المن أة وخططها واي

 التحق  من مد  وجود الحماية الكافية سصو  المن أة من جميع أنوا، الخسائر. -

 التحق  من إمكانية االتتماد أو الومو  بالبيانات اندارية التش تتولد داخ  المن أة. -

 تقويم نوتية اسدا  المن ذة تلع مستو  المسؤوليات التش كل  العاملين بالقيام بها. -

 المناسبة لتحسين تمليات المن أة وتطويرها. تقديم التوصيات -

تقصش وتحديد أسباب الم كات التش تحد  فش المن أة وتقدير الخسائر واس رار الناجمة  -

 تنهاأ وا تراح ما من  أنه معالجتها ومنع حدومها فش المستقب .

 إجرا  الدراسات واالختبارات الخاصة بناً  تلع طلب من اندارة. -

 ( إلع اسهدا  السابقة ما يلش 19أ  2449لمطارنةأ ا)هذا و د أ ا  

مرا بة الخطط ومتابعة تن يذها والتعر  تلع اسسباب التش حالت دون تحقي  المن أة سهدافها  -

 المو وتة.

 تقييم النتائج التش تم التوص  إليها مقارنة مع اسهدا  المرسومة. -

جية والق ا  تلع الهدر وانسرا  فش العم  تلع تحقي  أ صع درجة ممكنة من الك اية اننتا -

 جميع ن اطات المن أة.

 ( العديد من أهدا  التد ي  الداخلش أهمها ما يلش 29أ  2449جمعةأ و د ذكر )
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 تقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر. -

 تقييم وتحسين فعالية الر ابة الداخلية. -

 تقييم وتحسين فعالية تمليات التحكم المؤسسش. -

 اسخطا  و بط البيانات المحاسبية.اكت ا  الاش و  -

 ( اسهدا  التالية 1.5أ  2443القبطانأ و د أ ا  )

 نامة الر ابة الداخلية وال بط الداخلش وتقييم مد  فعاليتها وك ايتها.فح  ودراسة وتحلي  أ -

ة وسائ  حمايتها من الخسائر ن أة وصحة تقييدها بالدفاتر وك ا التحق  من وجود أصو  الم -

 نواتها.بكافة أ

مراجعة الدفاتر والسجات وفح  المستندات الكت ا  اسخطا  والتاتب ومنع تكرار حدومها  -

 فش المستقب .

التحق  من صحة البيانات الحسابية الااهرة بالقوائم المالية أو التقارير التش تعدها اندارات  -

 المختل ة واندارة العليا.

 لمقررة.تقييم نوتية اسدا  فش تن يذ السياسات ا -

 إبدا  التوصيات لتحسين اساليب العم . -

نتاجية ممكنة بتقديم الخدمات ست ا  اندارة. -  تحقي  أكبر ك اية إدارية واي

تلع تات  المد   الداخلشأ فبان افة إلع مسؤولياته  الملقاةالمسؤوليات  حجمما سب  م و يت  

ما هو مخطط بما هو فعلش تلع أرض الوا ع التقليدية يتعين تليه التأكد من سامة المعلومات ومقارنة 
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لتقويم اسدا أ بان افة إلع أهدا  أخر  يتعين تلع المد   أخذها بعين االتتبار تتعل  بإجرا  

الدراسات ورفع الك اية اننتاجية وتقصش أسباب الم كات التش تحد  فش مجا  العم أ فالمد   

 . ركاتهو العنصر اسساس فش نجاح الالداخلش 

 

 مهام التدقيق الداخلي 6.11.2
ات التش حدمت فش ال ترات قلقد تطورت مهام التد ي  الداخلش فلم يعد يركق تلع المعامات والص 

السابقة فقطأ ب  اتسعت مهامه لت م  تحديد المخاطر التش يمكن أن تؤمر سلبا تلع أدا  المن أة 

تطا  توصيات لتحسين الك ا ة وال اوالعم  تلع ابتكار تقنيات وطر  للتحكم فش هذ  المخاطر  لية تواي

 ( Kagermann, et al., 2008:129). ةمن أة وصوال إلع اسهدا  المن ودلعمليات ال

اد االتحمد   الداخلش ومن بينها ما يلش )حي  هناك العديد من المهام والواائ  التش يقوم بها ال

 (331  2443الدولش للمحاسبينأ 

ناام الر ابة الداخليةأ من خا  إتادة النار بهماأ ومتابعة ومرا بة تطوير الناام المحاسبش و  -

 تطبيقاتهماأ وتقديم المقترحات الاقمة لتطويرهما.

جرا  االختبارات الت صيلية للمعامات واسرصدة  - اختبار المعلومات المالية والت ايلية واي

 وانجرا ات.

جية اسخر أ وكذلك االلتقام بالسياسات فح  االلتقام بالقوانين واسنامة والمتطلبات الخار  -

 واسوامر اندارية اسخر .
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 إلع مهام التد ي  الداخلش ما يلش   (Abubakar, 2007:3-4) و د أ ا 

تقديم رأر مستق  ومو وتش وتقديم االست ارات لإلدارة لخدمة الهد  اسساسش وهو تقييم  -1

 كمة.وتحسين فعالية ادارة المخاطر والر ابة وتمليات الحو 

  أن رفع الك ا ة الت ايلية للمن أة.بتم  التوصيات الاقمة  -2

 التواف  مع اندارة تلع خطة التد ي  السنوية. -5

 إصدار التقارير الربع سنوية إلع لجنة التد ي  أو المدير. -0

 القيام بأر مهام أخر  تتطلبها اندارة. -3

ي طلع بها المد   الداخلش أهمها العديد من المهام التش يجب أن  (Pickett, 2010:314)و د ذكر 

 ما يلش 

 مساعدة اإلدارة -1

يعتبر التد ي  الداخلش ن اط مو وتش واست ارر حي  إنه يوفر الم ورة والمساتدة لإلدارة بطريقة 

كانت المن أة  إذاتتناسب مع احتياجاتهاأ إلع جانب دورة اسساسش فش توفير تأكيد مو وتش ما 

  جيدأ بان افة إلع دورة فش تقديم االست ارات اندارية الاقمة تدير أو ال تدير المخاطر ب ك

 ر أدائها.تطويلخدمة المن أة بهد  تحسين و 

 تحسين عمليات المنشأة -4
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  الداخلش تلع تحسين تمليات المن أةأ فلم تعد مهمة المد   الداخلش هش الت تيش ييعم  التد 

نما المساهمة فش التحسين المستمر للمن   أة.وال ح أ واي

 إضافة قيمة للمنشأة -3

يعد التد ي  الداخلش تنصرا فاتا فش إ افة  يمة للمن أة حي  يساتدها تلع تحقي  أهدافها 

دارة المخاطر التش  باتتبار  ركنا تهدد أهدا  المن أةأ ف ا تن أساسيا من متطلبات الحوكمة واي

 فش البح  تن نجاح المن أة تلع المد  الطوي . دور 

 عمل المنشأةتقييم وتطوير  -2

تساهم تملية التقييم فش تحسين تمليات المن أة حي  يقوم التد ي  الداخلش بمقارنة ما هو مخطط 

ة بما هو فعلشأ ول مان مرا بة جيدة يتوجب استخدام تقنيات التقييم التش يتم تطبيقها بطريقة مهني

 ونقيهة لتعطش نتائج مومو  بها.

 أنواع التدقيق الداخلي 6.11.2
التد ي  الداخلشأ منها ما يلش )إبراهيمأ  لعديد من اسنوا، التش تندرج تحت إطارهناك ا

25 2449) 

  ويقصد به تحلي  الن اط اال تصادر للمن أة وتقييم اسنامة المحاسبية وأنامة التدقيق المالي -

 ا.تتماد تليهالمعلومات والتقارير الماليةأ ومد  اال
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تلع أنه " تقييم مستق  للبيانات المحاسبية  (Kagermann, et al., 2008:129)  ولقد ترفه -

الية ناام الرواتب الما ية للتأكد من صحة ومومو ية هذ  البيانات مم  فح  الحسابات الم

 ية السنوية".والقوائم المال

  ويعتبر التد ي  الداخلش الت ايلش المجا  وير التقليدر للتد ي  الداخلش التشغيليالتدقيق  -

(أ ولقد .5أ  2443)السامشألتطورات التش حدمت فش مجا  التد ي  الداخلش  ون أ كوليد ل

المختل ة  ( تلع أنه" المراجعة ال املة للواائ 53أ  2443أالعمرر وتبد المانشترفه )

الهياك   ا مة هذ  الواائ  من خا  تحلي داخ  المن أةأ للتأكد من ك ا ة وفاتلية وم

سساليب اسخر  المتبعةأ للحكم تلع مد  تحقي  أهدا  المن أة التنايمية وتقييم مد  ك ا ة ا

 من خا  هذ  الواائ ".

مع مراتاة  لش مع خطته نجرا  التد ي  المائمو د تت ابه خطة المد   نجرا  التد ي  الت اي

 (Braiotta, 2004: 217) تعديلها وت مين العناصر وير المالية فيها.

ال وابط الر ابية والمالية والت ايلية والعمليات للحكم تلع  ةواجهويقصد به م :االلتزامتدقيق  -

جودة وما مة اسنامة التش تم و عها للتأكد من االلتقام باسنامة والت ريعات والسياسات 

(أ وبالمقارنة مع التد ي  الت ايلش فإن تد ي  االلتقام يكون 25  2449إبراهيمأ )وانجرا ات 

مد  التقام المن أة بالعديد من القوانين واللوائ  التنايمية وليست  موجه ب ك  أساسش لمعرفة

فقط بالسياسات اندارية الداخليةأ و د يت ابه تد ي  االلتقام مع التد ي  الت ايلش ولكن مع 
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. قانونية وااللتقامات التعا ديةمراتاة ت مين  سم ي ص  تن مد  التقام المن أة بالمتطلبات ال

(Braiotta, 2004: 217) 

 تدقيق األنظمة اليدوية واألنظمة المحوسبة 1.12
فش البداية البد من اسخذ بعين االتتبار أن أهدا  اسنامة وأهدا  التد ي  هش ن سها ال تتأمر بطريقة 

البيانات سوا  أكانت يدوية أو آليةأ وكذلك فإن نطا  التد ي  ال يتاير فش ا  ناام المعلومات ت اي  

المحوسبأ ولكن طريقة التد ي  وجمع اسدلة تختل  كلياأ وهذا االختا  يعود إلع اختا  إجرا ات 

حاسب اآللش جمع وتبويب وتخقين المعلومات المحاسبيةأ حي  إن هذ  المعلومات فش حالة استخدام ال

ن استخدام اسنامة المحوسبة يؤدر إلع إدخا   هش موجودة إما تلع بطا ات أو أ رطة ممانطةأ واي

 (.54أ  2443الذنيباتأ لع ناام الر ابة الداخلية مم   )تحسينات ت

اليدوية مما يقل  من اسخطا  الب رية التش  بةإحا  الر ابة الحاسوبية مح  كمير من الر ا -1

 ستخدام اسنامة اليدويةأ وخاصة اسخطا  وير المنتامة.تحد  نتيجة ا

توفر معلومات ذات جودة أتلع من تلك التش توفرها اسنامة اليدوية وتحقي  الك ا ة العالية  -2

فش االستخدامأ وذلك بسبب البيئة التش توفرها اسنامة المحوسبة والر ابة ال عالة التش توفرها 

الش يؤدر إلع تحسين القدرة تلع اتخاذ القراراتأ وأن استخدام اندارة تلع هذ  اسنامةأ وبالت

اسنامة المحوسبة يحق  ك ا ة تالية فش تخقين المعلومات من ناحية القدرة االستيعابيةأ ومن 

ناحية السرتة فش الرجو، إلع المعلومات تند الحاجة لذلكأ وكذلك من ناحية الك ا ة العالية 

 فش تمليات معالجة البيانات.
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وفش مجا  تد ي  اسنامة المحوسبة التش تستند إلع الحاسب وأدوات تكنولوجيا المعلومات يجب أن 

 يكون المد    ادرا تلع ما يلش 

ونام المعلومات  ومواردهاالمعلومات  تكنولوجياالحصو  تلع  در كا  من المعرفة فش مجا   -1

 المطبقة فش ال ركة.

 ش نام المعلومات المعمولة بها.الحصو  تلع تأكيدات تن إجرا ات العم  ف -2

 تطوير وفهم ناام الر ابة وتطر  التد ي  لتحديد ناام الر ابة الداخلية لل ركة وفعاليته. -5

تتبع والتحق  من العمليات من خا  إجرا ات الناام لتحديد العمليات التش تم تجهيقها بالكام   -0

 .الصحي وبال ك  

 ( للبياناتكتروني )المحوسبدقيق في ظل التشغيل اإللاساليب الت 1.11
لمد  استخدام تكنولوجيا المعلومات فش تملية تد ي  الحساباتأ ابسطها  هناك مامة اساليب مختل ة

هو التد ي  حو  الحاسوبأ واكمرها تمقا وتركيقا هو التد ي  باستخدام الحاسوب. وكذلك التد ي  خا  

 (.244حمدانأ حمدونة و )المامة كاآلتش   لألساليبالحاسوب. ويمكن التعرض 

 Auditing Around the Computer التدقيق حول الحاسوب .1

يقوم التد ي  حو  الحاسوب تلع اهتمام وتد ي  المد   للمدخات والمخرجات فقطأ دون النار 

أن أنامة الر ابة تلع  بافتراضإلع ما يجرر داخ  الحاسوب من تمليات ت اي  للبياناتأ 

ذا المدخ  من أبسط مداخ  التد ي  انلكترونشأ وال يحتاج لتكالي  تاليةأ الت اي  فعالة. ويعد ه

 دكما أنه ال يحتاج لخبرات ومهارات تالية بالحاسوبأ إال أنه ال يعد فعاال فش ا  اقدياد اتتما
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المن آت تلع استخدام اسنامة المحوسبةأ وتعقد طر  ت اي  ومعالجة البياناتأ وتنو، طر  

 درة هذا المدخ  تلع  بطها.وتدم مق االحتيا 

 Auditing Through the Computer التدقيق خالل الحاسوب .4

فش هذا المدخ  فإن إجرا ات التد ي  ت م  التد ي  تلع تملية ت اي  البيانات داخ  الحاسوب 

بان افة إلع تد ي  المدخات والمخرجاتأ حي  يقوم المد   بالتأكد من صحة إدخا  وت اي  

 وصحة المخرجات. مي   العنات لداالبي

 Auditing with the computerالتدقيق باستخدام الحاسوب  .3

وفش هذا المدخ  يستخدم المد   بعض البرامج المساتدةأ والتش بع ها يحتاج إلع مهارة وخبرة 

 فش مجا  الحاسوب. هذ  الطر  هش 

 Parallel Simulationمنهج المحاكاة المتوازية  . أ

المد   بمعالجة تينات من بيانات ال ركة ال علية باستخدام برامج م ابهة فش هذ  الطريقة يقوم 

يتوخع الحذر  نلتلك التش يستخدمها العمي أ مم يقوم بمقارنة نتائجه مع نتائج العمي . لكن ال بد أ

 فش اختيار العينات التش تكون ممملة لبيانات ال ركة.

 Test Dataالبيانات االختبارية  . ب
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إلع التأكد من أن الت اي  ببرامج العمي  يتم بصورة سليمةأ لذا يقوم يهد  هذا المدخ  

بيانات وهمية ومن مم يقوم بإدخالها تلع ناام العمي  ليتأكد من معالجتها بطريقة  خا بإد

 سليمة.

 

 Audit Softwareج. برامج التدقيق 

  وهش برامج تهد  إلع مساتدة المد   فش تمله. وتنقسم الع

 أوهش تخدم فش القيام ببعض مهام التد ي  بما يتواف  وناام العمي   الخاصةبرامج التدقيق  -

 ويتم إتدادها بمساتدة خبرا  فش هذا المجا 

نما تعد ب ك  تام لمساتدة تدقيق عامة برامج -   وهش ال تخ  تطبي  أو تمي  بعينةأ واي

 المد   و د تستخدم فش العديد من التطبيقات ومع العديد من العما .
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  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث
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 مقدمةال 1.1
جرا اتده بحد ة التعتبر منهجيد وتدن  أبحد بيقدش مدن الا يدتم مدن خالده انجداق الجاندب التطمحدورا رئيسد واي

طريقها يدتم الحصدو  تلدع البياندات المطلوبدة نجدرا  التحليد  انحصدائش للتوصد  إلدع النتدائج التدش يدتم 
وبالتددالش تحقدد  اسهدددا  التددش تسددعع إلددع  أبحدد الدراسددة المتعلقددة بمو ددو، ال ت سدديرها فددش  ددو  أدبيددات

 تحقيقها. 

المسددتخدمة  بحدد وكددذلك أداة ال أبحدد الوتينددة ومجتمددع  متبددعنهج الللمددتندداو  هددذا ال صدد  وصدد ا حيدد  
وينتهش ال ص  بالمعالجات انحصدائية  أومد  صد ها ومباتها أوكي ية بنائها وتطويرها تدادهاإوطريقة 

 .يلش وص  لهذ  انجرا ات اوفيم أواستخا  النتائجلبيانات التش استخدمت فش تحلي  ا

 البحثمنهج  1.1

خالدده وصدد   اسددتخدام المددنهج الوصدد ش التحليلددش الددذر يحدداو  مددنتددم  البحدد مددن أجدد  تحقيدد  أهدددا  
أ وتحلي  بياناتها والعا ة بين مكوناتها واآلرا  التش تطرح حولها والعمليات التش الااهرة مو و، البح 

 تت منها واآلمار التش تحدمها.

"المددنهج الدذر يسددعع لوصد  الاددواهر أو  بأندده التحليلدش  شالوصد المدنهج (2443) الحمدددانش يعدر و 
الراهندددة فهددو أحددد أ دددكا  التحليدد  والت سددير المدددنام لوصدد  ادداهرة أو م دددكلةأ  أواسحدددا  المعاصددرةأ 

 وتتطلدب معرفدة الم داركين فدش الدارسدة والادواهر التدش ويقددم بياندات تدن خصدائ  معيندة فدش الوا دعأ
 .لجمع البيانات"التش نستعملها  واسو اتندرسها 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

مصددادر البيانددات المانويددة والتددش  إلددع للبحدد معالجددة انطددار الناددرر    حيدد  تددمالمصــادر الثانويــة .2
تتمم  فش الكتب والمراجع العربية واسجنبية ذات العا ةأ والددوريات والمقداالت والتقداريرأ واسبحدا  

 أ والبح  والمطالعة فش موا ع اننترنت المختل ة.ة التش تناولت مو و، البح السابقوالدراسات 

إلدش جمدع البياندات اسوليدة تدم اللجدو   وانب التحليليدة لمو دو، البحد   لمعالجة الجالمصادر األولية .1
 أ صممت خصيصاً لهذا الارض.للبح  كأداة رئيسة االستبانةمن خا  
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 بحثالمجتمع  1.1

 وبندا ا تلدع م دكلة البحد  وأهدافده أتدم دراسدتها بأنه جميع م ردات الاداهرة التدش  يعر  مجتمع البح 
فددش  العاملددة املين فددش  ددركات االتصدداالتالعدد الددداخليين المددد قينيتكددون مددن فددان المجتمددع المسددتهد  

 .مد   75والبالغ تددهم   طا، وقة

 بحثعينة ال 1.1
 75-لع كافة أفراد مجتمع البح  انات تيستباستخدام أسلوب الحصر ال ام أ حي  تم توقيع اال تم

 %.47.0استبانة بنسبة استرداد  20تم استرداد  و د-موا 

 بحثأداة ال 1.1
أثر استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة التدقيق " حو  استبانةتم إتداد 

 "في قطاع غزة العاملة ت االتصاالتالداخلي في شركا

 من قسمين رئيسين: البحث استبانةتتكون 

 أسنوات الخبرة فش مجا  التد ي ) المستجيبتن  المعلومات العامةوهو تبارة تن القسم األول: 
 .(تدد الدورات فش مجا  التد ي  أال هادة المهنية أالتخص  اسكاديمش أالمؤه  العلمش

  لع مجالين رئيسيين همموق، ت أفقرة 00ويتكون من  أمجاالت البحثوهو تبارة تن  القسم الثاني:

 ( فقرة.22ويتكون من ) أالمجال األول: نظام المعلومات المحوسب

ويتكون  أمهارات الموظفين )الذين يستخدمون النظام المحاسبي المحوسب(: المجال الفرعي األول
 ( فقرات.0من )

 ( فقرات.2ويتكون من ) أالمعدات )البنية التحتية(: الفرعي الثاني المجال

 ( فقرات.7ويتكون من ) أالبرامج الفرعي الثالث: المجال
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 ( فقرات.2ويتكون من ) أقاعدة البيانات: الفرعي الرابع المجال

 ( فقرات.7ويتكون من ) أاإلجراءات: الفرعي الخامس المجال

 ( فقرات.2ويتكون من ) أخصائص المعلومات: الفرعي السادس المجال

 ( فقرة.17ويتكون من ) أكفاءة التدقيق الداخلي: المجال الثاني

 ( 2تم استخدام مقياس ليكرت الخماسش لقياس استجابات المبحومين ل قرات االستبيان حسب جدو  )
 

 .درجاتمقياسليكرتالخماسي1جدول

 االستجابة
مواف  بدرجة 

  ليلة جداً 
مواف  بدرجة 

  ليلة
مواف  بدرجة 

 متوسطة
مواف  بدرجة 

 كبيرة
واف  بدرجة م

 كبيرة جداً 

 0 7 2 1 2 الدرجة
 

" وبذلك يكون الوقن النسبش فش هذ  الحالة مواف  بدرجة  ليلة جداً ( لاستجابة "2الدرجة ) تم اختيار
 % وهو يتناسب مع هذ  االستجابة.15هو

 االستبانةخطوات بناء  1.3
حاسبية المحوسبة على كفاءة " أثر استخدام أنظمة المعلومات الملمعرفة  إتداد أداة البح تم 

الخطوات التالية لبنا  أ واتبعت في قطاع غزة " العاملة داخلي في شركات االتصاالتالتدقيق ال
  االستبانة

واالسددت ادة منهددا  ألبحدد السددابقة ذات الصددلة بمو ددو، االدراسددات و  المحاسددبشاسدب تلددع  االطددا، -1
 فش بنا  انستبانة وصياوة فقراتها.

 .وفقراتها انستبانة مجاالتدًا من أساتذة الجامعات ال لسطينية والم رفين فش تحديد تد تم است ارة -2
 تحديد المجاالت الرئيسة التش  ملتها انستبانة. -5
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 تحديد ال قرات التش تقع تحت ك  مجا . -0
 ( فقرة.24( مجاالت و )7تم تصميم انستبانة فش صورتها اسولية و د تكونت من ) -3
 أ( مددن المحكمددين مددن أت ددا  هيئددة التدددريس فددش الجامعددة انسددامية0) تددم تددرض انسددتبانة تلددع -3

 يبين أسما  أت ا  لجنة التحكيم. (1). والملح  ر م وجامعة القدس الم توحة
 أفش  و  أرا  المحكمين تدم تعددي  بعدض فقدرات انسدتبانة مدن حيد  الحدذ  أو ان دافة والتعددي  -.

 (.2)  ملح أ( فقرة00انستبانة فش صورتها النهائية تلع ) رلتستق

 صدق االستبيان 1.1
أ كما يقصد (250أ  1525 " )الجرجاورألقياسه ما و ع ستبيانقيس االيأن "صد  االستبانة يعنش 

 مو  االستقصا  لك  العناصر التش يجب أن تدخ  فش التحلي  من ناحيةأ وو وح فقراتها "بالصد  
 و د تم (.1552أ وآخرون )تبيدات "  من يستخدمهاوم رداتها من ناحية مانيةأ بحي  تكون م هومة لك

 بطريقتين  انةالتأكد من صد  انستب

 ""الصدق الظاهري صدق المحكمين -2

الااهرة  ت"يقصد بصد  المحكمين هو أن يختار الباح  تددا من المحكمين المتخصصين فش مجاال
ستبانة تلع مجموتة ترض انحي  تم  .(257أ  1525 )الجرجاورأ أو الم كلة مو و، الدراسة"

(أ 2ر م )وأسما  المحكمين بالملح   حصا التد ي  وان متخصصين فش 5من المحكمين تأل ت من 
و د استجاب الباح  آلرا  المحكمين و ام بإجرا  ما يلقم من حذ  وتعدي  فش  و  المقترحات 

 .(2) الملح  ر م انار-المقدمةأ وبذلك خرج االستبيان فش صورته النهائية 
 
 صدق المقياس-5

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

يقصد بصد  االتسا  الداخلش مد  اتسا  ك  فقرة من فقرات انستبانة مع المجا  الذر تنتمش إلية 
هذ  ال قرةأ و د  ام الباح  بحساب االتسا  الداخلش لإلستبانة وذلك من خا  حساب معامات 

 ت مجاالت انستبانة والدرجة الكلية للمجا  ن سه.االرتباط بين ك  فقرة من فقرا
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مهارات الموا ين )الذين يستخدمون " مجا االرتباط بين ك  فقرة من فقرات  ( معام 1جدو  )يو   
أ والذر يبين أن معامات االرتباط المبينة دالة تند " والدرجة الكلية للمجا الناام المحاسبش المحوسب(

 لك يعتبر المجا  صاد  لما و ع لقياسه.وبذ α ≤0.05معنوية  مستو 

النظاميستخدمونالذين)الموظفينمهارات"مجالفقراتمنفقرةكلبيناالرتباطمعامل.2جدول

 للمجالالكليةوالدرجة("المحوسبالمحاسبي

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

2.  
مهارات الموا ين مع متطلبات ناام المعلومات المحاسبش المحوسب فش تتناسب 
 ال ركة

.719 *0.000 

 0.000* 834. يتلقع الموا ون الجدد التدريب الاقم تلع اسجهقة والبرامج  .1

 0.000* 878. الموا ون فش ال ركة  ادرون تلع التكي  مع متطلبات العم  الجديدة  .2

 0.000* 845. ش مجا  تخصصهميتابع الموا ون المستجدات ف  .7

 0.000* 862. الموا ون فش ال ركة  ادرون تلع اكت ا  ار خل  فش الناام  .0

 . α ≤0.05داللة  مستو االرتباط دا  إحصائيًا تند  *

 

والدرجة  "المعدات )البنية التحتية(" مجا االرتباط بين ك  فقرة من فقرات  ( معام 3جدو  )يو   
وبذلك يعتبر  α ≤0.05معنوية  مستو يبين أن معامات االرتباط المبينة دالة تند  أ والذرالكلية للمجا 

 المجا  صاد  لما و ع لقياسه.
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الكليةوالدرجة("التحتيةالبنية)المعدات"مجالفقراتمنفقرةكلبيناالرتباطمعامل.3جدول

 للمجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 701. يعتمد ناام المعلومات المحاسبش المحوسب تلع أجهقة حديمة ومتطورة  .2

 0.000* 800. تتناسب اسجهقة المستخدمة مع طبيعة العم   .1

 0.000* 849. تمتاق اسجهقة المستخدمة بقدرة تخقينية تالية تتناسب مع حجم العم  فش ال ركة  .2

 0.000* 837. كة الداخلية للمعلومات بسرتة االتصا تمتاق ال ب  .7

 0.000* 824. نادرا ما يحد  انقطا، فش ال بكة المستخدمة داخ  المؤسسة  .0

 0.000* 862. تتميق ال بكة بمتطلبات اسمان من االخترا   .2

 .α ≤0.05داللة  مستو االرتباط دا  إحصائيًا تند  *

أ والذر " والدرجة الكلية للمجا البرامج" مجا فقرة من فقرات  االرتباط بين ك  ( معام 4جدو  )يو   
وبذلك يعتبر المجا  صاد  لما  α ≤0.05معنوية  مستو يبين أن معامات االرتباط المبينة دالة تند 

 و ع لقياسه.
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 للمجاللكليةاوالدرجة"البرامج"مجالفقراتمنفقرةكلبيناالرتباطمعامل.4جدول

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 858. يعتمد ناام المعلومات المحاسبش المحوسب تلع برامج حديمة ومتطورة  .2

 0.000* 885. يتم تحدي  البرامج المستخدمة باستمرار من  ب  متخصصين   .1

 0.000* 892. يتم تم  صيانة دورية للبرامج المستخدمة  .2

 0.000* 874. البرامج المستخدمة مناسبة لطبيعة العم   .7

 . α ≤0.05داللة  مستو االرتباط دا  إحصائيًا تند  *

 

أ " والدرجة الكلية للمجا  اتدة البيانات" مجا االرتباط بين ك  فقرة من فقرات  ( معام 5جدو  )يو   
وبذلك يعتبر المجا  صاد  α ≤0.05معنوية  ستو موالذر يبين أن معامات االرتباط المبينة دالة تند 

 لما و ع لقياسه.
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 للمجالالكليةوالدرجة"البياناتقاعدة"مجالفقراتمنفقرةكلبيناالرتباطمعامل.5جدول

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 842. مرونة العالية و ابلية التعدي تتميق  اتدة البيانات بال  .2

 0.000* 918. يتم تخقين البيانات فش وسائط تخقين مركقية و من  وانين محكمة من اسمان  .1

 0.000* 896. يمكن استرجا، البيانات الاقمة تند الحاجة  .2

 0.000* 781. يتم تحدي  البيانات فش  اتدة البيانات ب ك  مستمر  .7

 0.000* 937. البيانات بدرجة تالية من الحماية والسرية واسمانتتمتع  اتدة   .0

 0.000* 773. يستطيع اس خا  المخولون فقط الدخو  إلع  اتدة البيانات  .2

 . α ≤0.05االرتباط دا  إحصائيًا تند مستو  داللة  *

 

أ الكلية للمجا " والدرجة  انجرا ات" مجا االرتباط بين ك  فقرة من فقرات  ( معام 6جدو  )يو   
وبذلك يعتبر المجا  صاد   α ≤0.05معنوية  مستو والذر يبين أن معامات االرتباط المبينة دالة تند 

 لما و ع لقياسه.
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 للمجالالكليةوالدرجة"اإلجراءات"مجالفقراتمنفقرةكلبيناالرتباطمعامل.6جدول

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

الر 
ل

باط
ت

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

2.  
تتميق انجرا ات فش ا  الناام المحاسبش المحوسب بالمرونة و ابلية التعدي  حسب 

 متطلبات العم  الجديدة
.806 *0.000 

 0.000* 812. تتميق انجرا ات فش ا  الناام المحاسبش المحوسب بالبساطة وتدم التعقيد  .1

 0.000* 886. محاسبش المحوسب بالو وحتتميق انجرا ات فش ا  الناام ال  .2

 0.000* 891. تتميق انجرا ات فش ا  الناام المحاسبش المحوسب بالما مة لطبيعة تم  ال ركة  .7

 . α ≤0.05داللة  مستو االرتباط دا  إحصائيًا تند  *

 

الكلية  " والدرجة خصائ  المعلومات" مجا االرتباط بين ك  فقرة من فقرات  ( معام 7جدو  )يو   
وبذلك يعتبر المجا   α ≤0.05معنوية  مستو أ والذر يبين أن معامات االرتباط المبينة دالة تند للمجا 

 صاد  لما و ع لقياسه.
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الكليةوالدرجة"المعلوماتخصائص"مجالفقراتمنفقرةكلبيناالرتباطمعامل.7جدول

 للمجال

 الفقرة م

مع
ون

رس
 بي

مل
ا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

2.  
يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب معلومات تتناسب مع احتياجات المد قين 

 الداخليين
.933 *0.000 

1.  
يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب المعلومات المطلوبة للمد قين الداخليين فش 

 الو ت المناسب وب ك  مكتم 
.891 *0.000 

2.  
يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب معلومات صحيحة ومومو  بها للمد قين 

 الداخليين
.866 *0.000 

 0.000* 754. يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب معلومات مو وتية وخالية من التحيق  .7

0.  
د ي  يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب معلومات يمكن االتتماد تليها فش الت

 الداخلش
.746 *0.000 

2.  
يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب لدائرة التد ي  الداخلش معلومات تساتد تلع 

 التنبؤ بالمستقب 
.788 *0.000 

 . α ≤0.05داللة  مستو االرتباط دا  إحصائيًا تند  *
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" والدرجة الكلية  الداخلشك ا ة التد ي  " مجا االرتباط بين ك  فقرة من فقرات  ( معام 8جدو  )يو   
وبذلك يعتبر المجا   α ≤0.05معنوية  مستو أ والذر يبين أن معامات االرتباط المبينة دالة تند للمجا 

 صاد  لما و ع لقياسه.

الكليةوالدرجة"الداخليالتدقيقكفاءة"مجالفقراتمنفقرةكلبيناالرتباطمعامل.8جدول

 لمجالل

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 841. تقلي  الو ت المبذو  تلع العمليات الحسابية  .2

 0.000* 726. سرتة الحصو  تلع المعلومات فش الو ت المناسب  .1

 0.000* 860. سرتة إنجاق تملية التد ي   .2

 0.000* 792. مةإتاحة و ت أكمر للتركيق تلع   ايا اخر  مه  .7

 0.000* 864. سرتة اكت ا  تمليات الاش والتاتب  .0

 0.000* 729. تقلي  تكالي  تملية التد ي  تلع المد  الطوي   .2

 0.000* 704.  بط التكالي  من خا  االستاا  اسمم  لموارد التد ي    .7

 0.000* 630. تقلي  تدد المد قين الداخليين  .4

 0.000* 760. جاق التد ي  الداخلشتقلي  الجهد المبذو  نن  .1

 0.000* 851. من المعلومات والنتائج قيادة القدرة تلع تخقين كم كبير  .25

 0.000* 839. توفير مجموتة من انجرا ات الر ابية تلع البرامج والمل ات  .22
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 0.000* 704. التقلي  من استما  الروتينية ب ك  تام  .21

 0.000* 633. قارناتقيادة القدرة تلع تم  التحلي  والم  .22

 0.000* 692. قيادة القدرة تلع إجرا  العمليات انحصائية والحسابية المعقدة بد ة  .27

 0.000* 616. سرتة اكت ا  اسخطا  ومعالجتها  .20

 0.000* 834. سرتة معالجة البيانات الاقمة فش الو ت المناسب  .22

 0.000* 806. ماليةتحسين إمكانية التأكد من تطبي  القوانين والتعليمات ال  .27

 0.000* 697. تحسن نوتية وطبيعة الخدمات المقدمة من  ب  المد    .24

 0.000* 912. تسهي  تملية الرجو، إلع العمليات المالية لمعرفة الت اصي  المتعلقة بها  .21

 0.000* 776. تسهي  فح  ال وابط الر ابية فش الناام المحوسب  .15

 0.000* 761. إليها قيادة د ة النتائج التش يتم الوص   .12

 0.000* 856. تحسين جودة تملية التد ي   .11

 0.000* 795. تحقي  درجة أتلع من التكام  والترابط بين أن طة التد ي   .12

 0.000* 867. تمكين المد قين من االستعانة ببرامج تد يقية خاصة  .17

 . α ≤0.05داللة  مستو االرتباط دا  إحصائيًا تند  *

 Structure Validity ائيالبنثانيا: الصدق 

يعتبر الصد  البنائش أحد مقاييس صد  اسداة الذر يقيس مد  تحق  اسهدا  التش تريد اسداة 
 ارتباط ك  مجا  من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية ل قرات انستبانة.  الوصو  إليهاأ ويبين مد
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 مستو تند ستبانة دالة إحصائيًا ( أن جميع معامات االرتباط فش جميع مجاالت ان1يبين جدو  )
 لقياسه. توبذلك يعتبر جميع مجاالت انستبانة صاد ه لما و عα ≤0.05معنوية 

 لإلستبانةالكليةوالدرجةاإلستبانةمجاالتمنمجالكلدرجةبيناالرتباطمعامل.9جدول

 المجال
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)ةاالحتمالي

 0.000* 887. مهارات الموا ين )الذين يستخدمون الناام المحاسبش المحوسب(.

 0.000* 908. .المعدات )البنية التحتية(

 0.000* 831. .البرامج

 0.000* 867. . اتدة البيانات

 0.000* 836. .انجرا ات

 0.000* 939. .خصائ  المعلومات

 0.000* 964. .ناام المعلومات المحاسبش المحوسب

 0.000* 937. .ك ا ة التد ي  الداخلش

 . α ≤0.05داللة  مستو االرتباط دا  إحصائيًا تند *   

 Reliability ثبات اإلستبانة 1.1
أتيدددد تطبيقددده تددددة مدددرات متتاليدددة  إذايقصدددد بمبدددات االسدددتبانة هدددو " أن يعطدددش االسدددتبيان ن دددس النتدددائج 

إلع أر درجة يعطش المقياس  را ات متقاربة تند ك  مرة " ي ابه أ (أ ويقصد17  1525الجرجاورأ ")
ت مختل ددة" تمراريته تنددد تكددرار اسددتخدامه فددش أو دداواسددأو مددا هددش درجددة اتسددا ه وانسددجامه  أيسددتخدم فيهددا
 (. 1551)القحطانشأ 

 من خا   البح نة و د تحق  الباح  من مبات إستبا
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 Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ

اسددتخدم الباحدد  طريقددة أل ددا كرونبددا  لقيدداس مبددات انسددتبانةأ وكانددت النتددائج كمددا هددش مبينددة فددش جدددو  
(25.) 

 اإلستبانةثباتلقياسكرونباخألفامعامل.10جدول

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.938 0.881 5 ن الناام المحاسبش المحوسب(.مهارات الموا ين )الذين يستخدمو 

 0.947 0.896 6 .المعدات )البنية التحتية(

 0.948 0.898 4 .البرامج

 0.962 0.926 6 . اتدة البيانات

 0.934 0.873 4 .انجرا ات

 0.953 0.909 6 .خصائ  المعلومات

 0.978 0.957 31 نظام المعلومات المحاسبي المحوسب.

 0.987 0.975 24 .قيق الداخليكفاءة التد

 0.985 0.970 55 جميع المجاالت معا

 = الجذر التربيعش الموجب لمعام  أل ا كرونبا  الصد  الذاتش*

 

( أن  يمددة معامدد  أل ددا كرونبددا  مرت عددة لكدد  مجددا  حيدد  25وا دد  مددن النتددائج المو ددحة فددش جدددو  )
 الصدد  الددذاتش(. وكدذلك  يمدة 0.970نسدتبانة )لجميدع فقددرات ا بينمدا بلادت( 0.975 ،0.873تتدراوح بدين )
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( وهدذا 0.985لجميع فقدرات انسدتبانة ) بلات بينما (0.987 أ0.934مرت عة لك  مجا  حي  تتراوح بين )
 مرت ع. الصد  الذاتشيعنع أن معام  

  كون الباح   د تأكد من صددوي (.1)تكون انستبانة فش صورتها النهائية كما هش فش الملح  بذلك و 
ممدا يجعلده تلدع مقدة تامدة بصدحة انسدتبانة وصداحيتها لتحليد  النتدائج وانجابددة  البحد إسدتبانة ومبدات 

 واختبار فر ياتها. البح تلع أسئلة 

 المستخدمة األساليب اإلحصائية 1.1
 Statistical Package for theت ريدغ وتحليد  انسدتبانة مدن خدا  برندامج التحليد  انحصدائش تدم 

Social Sciences (SPSS). 

 Normality Distribution Test الطبيعياختبار التوزيع 

 إذاالختبدددار مدددا  K-S))Kolmogorov-Smirnov Testسدددمرنو -اختبدددار كولمجدددورو  تدددم اسدددتخدام
 (.22فش جدو  )أ وكانت النتائج كما هش مبينة كانت البيانات تتبع التوقيع الطبيعش من تدمه

 الطبيعيالتوزيعاختبارنتائج.11جدول

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.158 مهارات الموا ين )الذين يستخدمون الناام المحاسبش المحوسب(.

 0.113 .المعدات )البنية التحتية(

 0.133 .البرامج

 0.244 . اتدة البيانات

 0.355 .انجرا ات

 0.223 .خصائ  المعلومات
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 0.373 ومات المحاسبي المحوسب.نظام المعل

 0.365 .كفاءة التدقيق الداخلي

 0.338 جميع مجاالت االستبانة معا

 

 أكبدر البحد ت مجداالجميدع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 22وا   من النتائج المو حة فش جدو  )
سديتم  حي  أقيع الطبيعشيتبع التو  تالمجاال هذ وبذلك فإن توقيع البيانات ل α ≤0.05مستو  الداللة من 

 . بح علمية لإلجابة تلع فر يات الاستخدام االختبارات ال

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .البح  تينةوص  ل ( Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا -.

 .والمتوسط الحسابش النسبش المتوسط الحسابش -2

 .لمعرفة مبات فقرات انستبانة أ(Cronbach's Alpha) اختبار أل ا كرونبا  -2
كاندت  إذامدا  لمعرفدة K-S))  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنو -اختبار كولمجورو  -7

 .البيانات تتبع التوقيع الطبيعش من تدمه

يقدوم ( لقياس درجة االرتبداط  Pearson Correlation Coefficientمعام  ارتباط بيرسون ) -0
. و ددد تددم اسددتخدامه لحسدداب االتسددا  الددداخلش لعا ددة بددين متايددريندراسددة اهددذا االختبددار تلددع 

 والصد  البنائش لاستبانةأ والعا ة بين المتايرات.

كانددت متوسددط درجددة االسددتجابة  ددد  إذا( لمعرفددة مددا T-Test) فددش حالددة تينددة واحدددة Tاختبددار  -2
اسددتخدامه  أم قادت أو  لددت تددن ذلددك. ولقددد تددم 3 درجددة الموافقددة المتوسددطة وهددش عوصددلت إلدد

 للتأكد من داللة المتوسط لك  فقرة من فقرات االستبانة.

كدان هنداك  إذا( لمعرفدة مدا Independent Samples T-Test) فدش حالدة تينتدين Tاختبدار  -7
 ذات داللة إحصائية بين مجموتتين من البيانات المستقلة.  تفرو ا

( لمعرفدة مدا One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبدار تحليد  التبداين اسحدادر  -4
 كان هناك فرو ات ذات داللة إحصائية بين ما  مجموتات أو أكمر من البيانات. إذا
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 الفصل الرابع

 بحثتحليل البيانات واختبار فرضيات ال

 

 مقدمةال 

  معلومات العامة.الوفق  بحثال لعينةالوصف اإلحصائي 

 .تحليل فقرات االستبانة 

 اختبار فرضيات البحث. 
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 المقدمة 1.1
من خا  انجابة تن أ وذلك بح البيانات واختبار فر يات ال تحلي يت من هذا ال ص  تر ًا ل

  والو و  أواستعراض أبرق نتائج انستبانة والتش تم التوص  إليها من خا  تحلي  فقراتها بح أسئلة ال
 أالمؤه  العلمش أسنوات الخبرة فش مجا  التد ي )التش ا تملت تلع  المعلومات العامةتلع 

لذا تم إجرا  المعالجات  أ(تدد الدورات فش مجا  التد ي  أال هادة المهنية أالتخص  اسكاديمش
لدراسات إذ تم استخدام برنامج الرقم انحصائية لأالبح  إستبانةانحصائية للبيانات المتجمعة من 

 م تر ها وتحليلها فش هذا ال ص . التش سيت بح للحصو  تلع نتائج ال (SPSS)االجتماتية 

 المعلومات العامةوفق  بحثال لعينةالوصف اإلحصائي 

 المعلومات العامةوف   لخصائ  تينة البح  وفيما يلش ترض

 حسب سنوات الخبرة في مجال التدقيق عينة البحثتوزيع  -

 

 التدقيقمجالفيالخبرةسنواتحسببحثالعينةتوزيع.12جدول

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق

 20.0 7 سنوات 3أ   من 

 28.6 10 سنوات 14إلع أ   من  3من 

 34.3 12 سنة 13إلع أ   من  14من 

 17.1 6 سنة فأكمر 13

 100.0 35 المجموع

 



 

83 
 

أ دد   سددنوات خبددرتهم فدش مجددا  التددد ي  بحد ال مددن تينددة% 20.0( أن مدا نسددبته 21)ن جدددو  يت د  مدد
 أسدددنوات 14إلدددع أ ددد  مدددن  3مدددن  تتدددراوح سدددنوات خبدددرتهم فدددش مجدددا  التدددد ي  %28.6أسدددنوات 3مدددن 
سددنوات %17.1بينمدا  أسدنة 13إلدع أ دد  مدن  14مدن  % تتدراوح سدنوات خبدرتهم فدش مجددا  التدد ي 34.3

 . سنة فأكمر 20لتد ي  خبرتهم فش مجا  ا

 وياحا مما سب  ان والبيتهم أصحاب خبرة  ليلة.

 حسب المؤهل العلمي عينة البحثتوزيع  -

 العلميالمؤهلحسببحثالعينةتوزيع.13جدول

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 2.9 1 ماجستير فأتلع

 77.1 27 بكالوريوس

 20.0 7 دبلوم

 100.0 35 المجموع

 

 %77.1 أماجسدتير فدأتلعمؤهلهم العلمدش  بح ال من تينة% 2.9( أن ما نسبته 22)يت   من جدو  
 .% مؤهلهم العلمش دبلوم20.0بينما أمؤهلهم العلمش بكالوريوس

حتاج من حملة البكالوريوس ار ان تملية التد ي  ت ج السابقة أن والبية تينة البح وياحا من النتائ 
 الن يكون المد   من حملة البكالوريوس تلع اس   للعم  فش مجا  التد ي .
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 حسب التخصص األكاديمي عينة البحثتوزيع  -

 األكاديميالتخصصحسببحثالعينةتوزيع.14جدول

 النسبة المئوية % العدد التخصص األكاديمي

 31.4 11 محاسبة

 45.7 16 إدارة أتما 

 2.9 1 ا تصاد

 11.4 4 تلوم مالية ومصرفية

 8.6 3 أخر 

 100.0 35 المجموع

 

 أتخصصددددهم اسكدددداديمش محاسددددبة بحدددد ال مددددن تينددددة% 31.4( أن مددددا نسددددبته 27)يت دددد  مددددن جدددددو  
% تخصصددهم 11.4 أ% تخصصددهم اسكدداديمش ا تصدداد2.9 أتخصصددهم اسكدداديمش إدارة أتمددا 45.7%

 . % تخصصهم اسكاديمش وير ذلك8.6 أصرفيةاسكاديمش تلوم مالية وم
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 حسب الشهادات المهنية عينة البحثتوزيع  -

 المهنيةالشهاداتحسببحثالعينةتوزيع.15جدول

 النسبة المئوية % العدد الشهادات المهنية

 28.6 10 محاسب  انونش تربش

 2.9 1 محاسب  انونش أمريكش أو بريطانش

 14.3 5 رخصة فاح  حسابات

 37.1 13 ال يوجد

 17.1 6 أخر 

 100.0 35 المجموع

 

 أمحاسدب  دانونش تربدش يحملدون  دهادة بحد ال مدن تيندة% 28.6( أن ما نسبته 20)يت   من جدو  
 أرخصدة فداح  حسدابات% يحملون  هادة 14.3 أمحاسب  انونش أمريكش أو بريطانشيحملون  2.9%

 .يحملون  هادة وير ذلك %17.1بينما  أديهم أر  هادة مهنيةال يوجد ل 37.1%

ياحا مما سب  أن من لديهم  دهادة مهنيدة هدم النسدبة اسكبدر وبالتدالش فدإن مهندة التدد ي  فدش  دركات  
 االتصاالت تعتمد تلع ال هادات المهنية.
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 حسب عدد الدورات في مجال التدقيق عينة البحثتوزيع  -
 

 التدقيقمجالفيالدوراتعددحسببحثالعينةتوزيع.16جدول

 النسبة المئوية % العدد عدد الدورات في مجال التدقيق

 34.3 12 لم أ ارك فش أر دورة 

 34.3 12 دورات 1-5

 20.0 7 دورات 3-0من 

 11.4 4 دورات فأكمر .

 100.0 35 المجموع

 

لدددم ي ددداركوا فدددش أر دورة فدددش مجدددا   بحددد ال مدددن تيندددة% 34.3( أن مدددا نسدددبته 22)يت ددد  مدددن جددددو  
% 20.0 أدورات 2-2يتددراوح تدددد الدددورات التددش  دداركوا فيهددا فددش مجددا  التددد ي  مددن  %34.3 أالتددد ي 

 . دورات فأكمر 7تددها %11.4بينما  أدورات 2-7يتراوح تددها من 

ورات فددش مجددا  التددد ي  او ذات تدددد ياحددا مددن النتددائج السددابقة ان والبيددة المددوا ين لددم ي دداركوا فددش د
 .محدود من الدورات

 تحليل فقرات االستبانة 1.1
كانت متوسط درجة االستجابة  إذالمعرفة ما  لعينة واحدة T اختبارتم استخدام لتحلي  فقرات االستبانة 

 أم ال. 2  د وصلت إلع درجة الموافقة المتوسطة وهش

 "ين )الذين يستخدمون النظام المحاسبي المحوسب(مهارات الموظفتحليل فقرات مجال " 2.6.1
درجة الموافقة كانت متوسط درجة االستجابة  د وصلت إلع  إذالمعرفة ما T تم استخدام اختبار 

 (.27النتائج مو حة فش جدو  ) أم ال. 2وهش المتوسطة 
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الموظفينمهارات"مجالفقراتمنقرةفلكل.(Sig)االحتمالوقيمةالحسابيالمتوسط.17جدول

 ("المحوسبالمحاسبيالنظاميستخدمونالذين)

 الفقرة م
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2.  

تتناسب مهارات الموا ين مع متطلبات ناام المعلومات المحاسبش 
 المحوسب فش ال ركة

4.31 86.29 8.64 *0.000 2 

1.  
 1 0.000* 9.71 87.06 4.35 يتلقع الموا ون الجدد التدريب الاقم تلع اسجهقة والبرامج

2.  

الموا ون فش ال ركة  ادرون تلع التكي  مع متطلبات العم  
 الجديدة

4.31 86.29 7.60 *0.000 2 

7.  
 5 0.000* 6.94 84.00 4.20 يتابع الموا ون المستجدات فش مجا  تخصصهم

0.  
 4 0.000* 8.73 85.14 4.26 الموا ون فش ال ركة  ادرون تلع اكت ا  ار خل  فش الناام

  0.000* 9.68 85.51 4.28 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05داللة  مستو المتوسط الحسابش دا  إحصائيًا تند * 

 ( يمكن استخا  ما يلش 27من جدو  )

ساور ي " يتلقع الموا ون الجدد التدريب الاقم تلع اسجهقة والبرامجة "المانيلل قرة المتوسط الحسابش  -
وأن  9.71 ختباراالأ  يمة %87.06 ( أر أن المتوسط الحسابش النسبش0)الدرجة الكلية من  4.35

 ≤0.05تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند مستو  داللة  لذلك 0.000تساور  (Sig).القيمة االحتمالية 

α 2وهش درجة الموافقة المتوسطة يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لهذ  ال قرة  د قاد تن مما أ 
   أفراد العينة تلع هذ  ال قرة. من  ب بدرجة كبيرة وهذا يعنش أن هناك موافقة
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أر  4.20 ساوري" يتابع الموا ون المستجدات فش مجا  تخصصهمالرابعة " لل قرةالمتوسط الحسابش  -
تساور  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  أ6.94أ  يمة االختبار %84.00الحسابش النسبش  أن المتوسط

مما يد  تلع أن متوسط درجة أ α ≤0.05لذلك تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند مستو  داللة  0.000
ة بدرجة موافق وهذا يعنش أن هناك 2وهش درجة الموافقة المتوسطة تن  قاداالستجابة لهذ  ال قرة  د 

   أفراد العينة تلع هذ  ال قرة. كبيرة من  ب

أ وأن المتوسط الحسابش النسبش يساور 4.28ب ك  تام يمكن القو  بأن المتوسط الحسابش يساور  -
لذلك يعتبر مجا "  0.000تساور  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  أ9.68 يمة االختبار%أ 85.51

" دا  إحصائيًا تند مستو   ظام المحاسبي المحوسب(مهارات الموظفين )الذين يستخدمون الن
 درجةمما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجا  يختل  جوهريًا تن أ α ≤0.05داللة 

تلع فقرات  أفراد العينةمن  ب   موافقة بدرجة كبيرةوهذا يعنش أن هناك  2وهش الموافقة المتوسطة 
 هذا المجا .

ك ا ة وبالتالش ذات خبرة و  وايجب ان يكون االتصاالتان موا ش  ركات ويعقو الباح  ذلك إلع 
تستقطب  ركات االتصاالت الموا ين ذات المهارة العالية وتقوم بعم  تدريب لهم واتطائهم المقيد من 

 الدورات المتخصصة.

 أ(2449 كرأ و)العرود و  أ(2445وات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )حمدونةأ 

(أ والتش بينت جميعا  رورة تناسب مهارات الموا ين مع 2411أو)ال نطش أ(2414أمصل و)

و رورة تقويدهم بالمهارات والدورات الاقمة الستخدام  أمتطلبات ناام المعلومات المحاسبش المحوسب

 التكنولوجيا الحديمة فش مجا  التد ي .

 "المعدات )البنية التحتية(تحليل فقرات مجال "  2.6.6
درجدددة الموافقدددة كاندددت متوسدددط درجدددة االسدددتجابة  دددد وصدددلت  إذالمعرفدددة مدددا  Tتدددم اسدددتخدام اختبدددار 

 (.24النتائج مو حة فش جدو  ) أم ال. 2وهش المتوسطة 
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البنية)المعدات"مجالفقراتمنفقرةلكل.(Sig)االحتمالوقيمةالحسابيالمتوسط.18جدول
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2.  

يعتمد ناام المعلومات المحاسبش المحوسب تلع أجهقة حديمة 
 ومتطورة

4.31 86.29 8.34 *0.000 2 

1.  
 5 0.000* 7.47 84.57 4.23 تتناسب اسجهقة المستخدمة مع طبيعة العم 

2.  

اسجهقة المستخدمة بقدرة تخقينية تالية تتناسب مع حجم العم   تمتاق
 فش ال ركة

4.31 86.29 8.34 *0.000 2 

7.  
 6 0.000* 6.01 83.53 4.18 تمتاق ال بكة الداخلية للمعلومات بسرتة االتصا 

0.  
 4 0.000* 6.89 84.71 4.24 نادرا ما يحد  انقطا، فش ال بكة المستخدمة داخ  المؤسسة

2.  
 1 0.000* 7.45 86.47 4.32 ال بكة بمتطلبات اسمان من االخترا تتميق 

  0.000* 9.15 85.24 4.26 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05داللة  مستو المتوسط الحسابش دا  إحصائيًا تند * 

 ( يمكن استخا  ما يلش 24من جدو  )

 4.32ساور ي " مان من االخترا تتميق ال بكة بمتطلبات اسالسادسة "لل قرة المتوسط الحسابش  -
القيمة وأن  أ7.45االختبار  أ  يمة%86.47( أر أن المتوسط الحسابش النسبش0)الدرجة الكلية من 

أ α ≤0.05لذلك تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند مستو  داللة  0.000تساور  (Sig).االحتمالية 
 2وهش درجة الموافقة المتوسطة  د قاد تن  مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لهذ  ال قرة

 وهذا يعنش أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ب  أفراد العينة تلع هذ  ال قرة. 
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 4.18 ساوري" تمتاق ال بكة الداخلية للمعلومات بسرتة االتصا " رابعةال لل قرةالمتوسط الحسابش  -

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  أ6.01االختبار أ  يمة %83.53ر أن المتوسط الحسابش النسبشأ
مما يد  تلع أن أ α ≤0.05لذلك تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند مستو  داللة  0.000تساور 

وهذا يعنش أن هناك  2وهش درجة الموافقة المتوسطة  د قاد تن متوسط درجة االستجابة لهذ  ال قرة 
   ال قرة. موافقة بدرجة كبيرة من  ب  أفراد العينة تلع هذ

أ وأن المتوسط الحسابش النسبش يساور 4.26ب ك  تام يمكن القو  بأن المتوسط الحسابش يساور   -
لذلك يعتبر مجا  "  0.000تساور  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  أ9.15االختبار %أ  يمة 85.24

تلع أن متوسط مما يد  أ α ≤0.05دا  إحصائيًا تند مستو  داللة  "المعدات )البنية التحتية(
وهذا يعنش أن  2وهش درجة الموافقة المتوسطة درجة االستجابة لهذا المجا  يختل  جوهريًا تن 

 هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ب  أفراد العينة تلع فقرات هذا المجا .
والمعدات التش توفرها  ركات  من النتائج السابقة مد  ر ع الموا ين تلع االجهقة اوياح 

تية  وية تساتد فش ت لموا يها ومد  فاتليتها فش العم  المحاسبش حي  وجود بنية تحاالتصاال
 جهد وبأ  و ت  بأسر،العم   نتمامتعطش الموا  التسهيات الاقمة تطوير العم  و 

اهتمام ال ركة فش توفير بنية تحتية  وية من االجهقة وال بكات والمعدات ويعقو الباح  ذلك إلع 
العم  بالو ت والجهد المناسبين من خا  مواكبة التطورات والمستجدات الخاصة ببنا   الاقمة التمام
 ال ركة فش أدا  أف   للعم .و  ة ذات مواص ات خاصة تخدم الموا بنية تحتية  وي

والتش  أ(2445أTayehدراسة )( و 2414أوات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )مصل 

 تلعوذلك لتأميرها  أأجهقة حديمة ومتطورةأ تتناسب مع طبيعة العم  تلعبينت  رورة االتتماد 

 وتلش أمن المعلومات. أفاتلية نام المعلومات المحاسبية

 " البرامجتحليل فقرات مجال " 2.6.2

درجدددة الموافقدددة   دددد وصدددلت إلدددعكاندددت متوسدددط درجدددة االسدددتجابة  إذالمعرفدددة مدددا Tتدددم اسدددتخدام اختبدددار 
 (.21ج مو حة فش جدو  )النتائ .2وهش المتوسطة 
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 "البرامج"مجالفقراتمنفقرةلكل.(Sig)االحتمالوقيمةالحسابيالمتوسط.19جدول
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2.  

حوسب تلع برامج حديمة يعتمد ناام المعلومات المحاسبش الم
 ومتطورة

4.26 85.29 7.92 *0.000 1 

1.  
 4 0.000* 5.49 79.39 3.97 يتم تحدي  البرامج المستخدمة باستمرار من  ب  متخصصين 

2.  
 3 0.000* 4.83 80.00 4.00 يتم تم  صيانة دورية للبرامج المستخدمة

7.  
 2 0.000* 6.71 82.42 4.12 البرامج المستخدمة مناسبة لطبيعة العم 

  0.000* 6.99 81.62 4.08 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05داللة  مستو المتوسط الحسابش دا  إحصائيًا تند * 

 

 ( يمكن استخا  ما يلش 21من جدو  )

يعتمد ناام المعلومات المحاسبش المحوسب تلع برامج حديمة اسولع "لل قرة المتوسط الحسابش  -
أ  يمة %85.29( أر أن المتوسط الحسابش النسبش0)الدرجة الكلية من  4.26ساور ي " ومتطورة
لذلك تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند  0.000تساور  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  أ7.92االختبار

تن درجة الموافقة مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لهذ  ال قرة  د قاد أ α ≤0.05مستو  داللة 
 ل قرة. وهذا يعنش أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ب  أفراد العينة تلع هذ  ا 2وهش سطة المتو 

يتم تحدي  البرامج المستخدمة باستمرار من  ب  متخصصين المانية "لل قرة المتوسط الحسابش  -
ة القيمة االحتماليوأن  أ5.49أ  يمة االختبار%79.39أر أن المتوسط الحسابش النسبش 3.97ساوري"
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.(Sig)  0.05لذلك تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند مستو  داللة  0.000تساور≥ α مما يد  تلع أ
وهذا يعنش أن هناك  2وهش تن درجة الموافقة المتوسطة قادأن متوسط درجة االستجابة لهذ  ال قرة  د 

 من  ب  أفراد العينة تلع هذ  ال قرة.  بدرجة كبيرة موافقة

أ وأن المتوسط الحسابش النسبش يساور 4.08ن القو  بأن المتوسط الحسابش يساور ب ك  تام يمك -
 "البرامج "لذلك يعتبر مجا  0.000تساور  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  أ6.99%أ  يمة االختبار81.62

 المجا  يختل  مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لهذاأ α ≤0.05دانحصائيًاتند مستو  داللة 
وهذا يعنش أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ب  أفراد  2وهش تن درجة الموافقة المتوسطة جوهريًا 

 المجا . العينة تلع فقرات هذا

ال ركة بمتابعة ك  ما هو جديد من برامج محاسبة  اهتمامومن خا  النتائج السابقة ناحا مد   
افراد العينة تن ك ا ة وحدامة البرامج التش محوسبة وتم  صيانة دورية لها هذا ياهر فش مد  ر ع 

 يعملون تليها.

سرتة تطور البرامج المحاسبة المحوسبة الناتج تن سرتة تطور تكنولوجيا ويعقو الباح  ذلك إلع 
المعلومات وبالتالش كان يجب تلع  ركات االتصاالت مواكبة الحدامة والتطور فش البرامج التش 

 تم  الصيانة الاقمة لها لكش تؤدر الارض المن ود منها.تستخدمها ال ركة ومتابعتها و 

والتش بينت  أ(2445 أTayeh)و أ(2414 أوات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )مصل 

تتناسب مع  حتعو رورة صيانتها وتحديمها باستمرار  أبرامج حديمة ومتطورة تلع رورة االتتماد 

 تلية نام المعلومات المحاسبية بان افة إلش أمن المعلومات.فا تلعطبيعة العم أ وذلك لتأميرها 

 "قاعدة البياناتتحليل فقرات مجال " 2.6.2

درجدددة الموافقدددة   دددد وصدددلت إلدددعكاندددت متوسدددط درجدددة االسدددتجابة  إذالمعرفدددة مدددا  Tتدددم اسدددتخدام اختبدددار 
 (.15النتائج مو حة فش جدو  ) أم ال. 2 وهشالمتوسطة 
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 "البياناتقاعدة"مجالفقراتمنفقرةلكل.(Sig)االحتمالوقيمةالحسابيالمتوسط.20جدول
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2.  
 6 0.000* 6.71 82.42 4.12 تتميق  اتدة البيانات بالمرونة العالية و ابلية التعدي 

1.  

يتم تخقين البيانات فش وسائط تخقين مركقية و من  وانين 
 محكمة من اسمان

4.29 85.88 8.66 *0.000 3 

2.  
 5 0.000* 7.23 82.94 4.15 يمكن استرجا، البيانات الاقمة تند الحاجة

7.  
 4 0.000* 8.85 85.71 4.29 يتم تحدي  البيانات فش  اتدة البيانات ب ك  مستمر

0.  
 2 0.000* 9.48 86.86 4.34 اتدة البيانات بدرجة تالية من الحماية والسرية واسمانتتمتع  

2.  
 1 0.000* 11.68 90.00 4.50 يستطيع اس خا  المخولون فقط الدخو  إلع  اتدة البيانات

  0.000* 10.32 85.98 4.30 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05ة دالل مستو المتوسط الحسابش دا  إحصائيًا تند * 

 ( يمكن استخا  ما يلش 15من جدو  )

 " يستطيع اس خا  المخولون فقط الدخو  إلع  اتدة البياناتالسادسة " لل قرةالمتوسط الحسابش  -
 11.68أ  يمة االختبار%90.00( أر أن المتوسط الحسابش النسبش0)الدرجة الكلية من  4.50ساور ي

لذلك تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند مستو  داللة 0.000 تساور (Sig).القيمة االحتمالية وأن 
0.05≥ α درجة الموافقة المتوسطة مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لهذ  ال قرة  د قاد تن أ
 وهذا يعنش أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ب  أفراد العينة تلع هذ  ال قرة. 2وهش 
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 4.12ساور ي"  تتميق  اتدة البيانات بالمرونة العالية و ابلية التعدي لع "ة اسو لل قر المتوسط الحسابش  -
 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  6.71أ  يمة االختبار %82.42أر أن المتوسط الحسابش النسبش 

مما يد  تلع أن متوسط أ α ≤0.05دالة إحصائيًا تند مستو  داللة  ال قرةلذلك تعتبر هذ   0.000تساور
وهذا يعنش أن هناك موافقة  2وهش درجة الموافقة المتوسطة تن  قادستجابة لهذ  ال قرة  د درجة اال

 .هذ  ال قرةبدرجة كبيرة من  ب  أفراد العينة تلع 

أ وأن المتوسط الحسابش النسبش يساور 4.30ب ك  تام يمكن القو  بأن المتوسط الحسابش يساور -
قاعدة "لذلك يعتبر مجا   0.000تساور (Sig).االحتمالية القيمة وأن  10.32%أ  يمة االختبار85.98

أ مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لهذا α ≤0.05" دا  إحصائيًا تند مستو  داللة البيانات
وهذا يعنش أن هناك موافقة بدرجة كبيرة  2وهش درجة الموافقة المتوسطة المجا  يختل  جوهريًا تن 

 قرات هذا المجا .من  ب  أفراد العينة تلع ف

من خا  ما سب  ناحا ان البرامج التش يستخدمها الموا ين تتمتع بدرجة تالية من السهولة واسمان 
 تم  النسخ االحتياطية من البيانات ب ك  دورر ومستمر.لك تتمتع بسهولة التعدي  تليها و كذ

ت حي  تقدم البرامج الحديمة حدامة البرامج التش تستخدمها  ركات االتصاالويعقو الباح  ذلك إلع 
العديد من التسهيات لعم  التعديات تلع  واتد البيانات وسهولة تملية التخقين واالسترجا، ب ك  
دورر ومستمر كما تقدم البرامج الحديمة درجة تالية من اسمان والسرية حي  وجود برامج خاصة بهذا 

 المجا .

والتش أوصت ب رورة بنا   أ(2449 كرأ سة )العرود و ع بعض الدراسات كدراوات قت هذ  النتائج م

  اتدة معلومات تتسم بالمرونة وال مو  والوا عية والمومو ية.

 "اإلجراءاتفقرات مجال "حليل ت 2.6.2
درجة الموافقة   د وصلت إلعكانت متوسط درجة االستجابة  إذالمعرفة ما  Tتم استخدام اختبار 

 (.12مو حة فش جدو  )النتائج  أم ال. 2وهش المتوسطة 
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 "اإلجراءات"مجالفقراتمنفقرةلكل.(Sig)االحتمالوقيمةالحسابيالمتوسط.21جدول

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
لترت

ا
 

2.  

اسبش المحوسب بالمرونة تتميق انجرا ات فش ا  الناام المح
 و ابلية التعدي  حسب متطلبات العم  الجديدة

4.37 87.43 10.05 *0.000 1 

1.  

تتميق انجرا ات فش ا  الناام المحاسبش المحوسب بالبساطة 
 وتدم التعقيد

4.23 84.57 9.00 *0.000 2 

2.  
 3 0.000* 8.52 84.00 4.20 تتميق انجرا ات فش ا  الناام المحاسبش المحوسب بالو وح

7.  

تتميق انجرا ات فش ا  الناام المحاسبش المحوسب 
 بالما مة لطبيعة تم  ال ركة

4.18 83.53 7.59 *0.000 4 

  0.000* 10.33 84.81 4.24 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05داللة  مستو المتوسط الحسابش دا  إحصائيًا تند * 

 ( يمكن استخا  ما يلش 12من جدو  )

تتميق انجرا ات فش ا  الناام المحاسبش المحوسب بالمرونة اسولع " لل قرةمتوسط الحسابش ال -
( أر أن المتوسط 0)الدرجة الكلية من  4.37ساور ي " و ابلية التعدي  حسب متطلبات العم  الجديدة

لذلك  0.000تساور  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  أ10.05أ  يمة االختبار%87.43الحسابش النسبش
مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة أ α ≤0.05تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند مستو  داللة 

  وهذا يعنش أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ب 2وهش درجة الموافقة المتوسطة تن لهذ  ال قرة  د قاد 
 أفراد العينة تلع هذ  ال قرة. 
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تتميق انجرا ات فش ا  الناام المحاسبش المحوسب بالما مة "الرابعة لل قرة المتوسط الحسابش  -
وأن  أ7.59أ  يمة االختبار%83.53أر أن المتوسط الحسابش النسبش 4.18ساوري" لطبيعة تم  ال ركة

 ≤0.05لذلك تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند مستو  داللة  0.000تساور  (Sig).القيمة االحتمالية 

α 2وهش درجة الموافقة المتوسطة ن متوسط درجة االستجابة لهذ  ال قرة  د قاد تن مما يد  تلع أأ 
 وهذا يعنش أن هناك موافقة من  ب  أفراد العينة تلع هذ  ال قرة. 

أ وأن المتوسط الحسابش النسبش يساور 4.24ب ك  تام يمكن القو  بأن المتوسط الحسابش يساور -
 لذلك يعتبر مجا  0.000تساور  (Sig).قيمة االحتمالية الوأن  أ10.33%أ  يمة االختبار84.81

 مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لهذاأ α ≤0.05إحصائيًاتند مستو  داللة  دا  اإلجراءات""
وهذا يعنش أن هناك موافقة بدرجة كبيرة  2وهش درجة الموافقة المتوسطة المجا  يختل  جوهريًا تن 

 المجا .  قرات هذامن  ب  أفراد العينة تلع ف

من خا  النتائج السابقة يت   ان االجرا ات المتبة فش الناام المحاسبش المحوسب القائم فش  ركات 
 ما متهاو وحها كما تتميق بالبساطة وتدم التعقيد ومد  الت يد  تلع مد  سهولة البرامج و االتصا

 لطبيعة تم  ال ركة.

 ركات االتصاالت هش برامج متخصصة فش هذا المجا   أن البرامج المستخدمة فش ويعقو ذلك إلع
وت تم  تلع كافة اسن طة التش تقوم بها ال ركة المتعلقة بالناام المحاسبش حي  ان لك   سم مهامه 

  المحددة

واللتان  أ(2411ال نطشأ )ودراسة  أ(2414وات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )مصل أ 

 جرا ات الاقمة الستخدام وت اي  والتعام  مع ناام المعلومات المحاسبش.أوصتا ب رورة اتخاذ ان

 "خصائص المعلوماتتحليل فقرات مجال " 2.6.2
درجدددة الموافقدددة كاندددت متوسدددط درجدددة االسدددتجابة  دددد وصدددلت إلدددع  إذالمعرفدددة مدددا  Tتدددم اسدددتخدام اختبدددار 

 (.11النتائج مو حة فش جدو  ) أم ال. 2وهش المتوسطة 
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المعلوماتخصائص"مجالفقراتمنفقرةلكل.(Sig)االحتمالوقيمةالحسابيالمتوسط.22جدول

" 
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2.  

يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب معلومات تتناسب مع 
 تياجات المد قين الداخلييناح

4.31 86.29 8.34 *0.000 1 

1.  

يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب المعلومات المطلوبة 
 للمد قين الداخليين فش الو ت المناسب وب ك  مكتم 

4.14 82.86 7.16 *0.000 4 

2.  

يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب معلومات صحيحة 
 لداخليينومومو  بها للمد قين ا

4.20 84.00 8.52 *0.000 3 

7.  

يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب معلومات مو وتية 
 وخالية من التحيق

4.26 85.14 9.11 *0.000 2 

0.  

يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب معلومات يمكن 
 االتتماد تليها فش التد ي  الداخلش

4.14 82.86 7.16 *0.000 4 

2.  

معلومات المحاسبش المحوسب لدائرة التد ي  الداخلش يقدم ناام ال
 معلومات تساتد تلع التنبؤ بالمستقب 

4.06 81.14 6.67 *0.000 6 

  0.000* 9.37 83.71 4.19 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05داللة  مستو المتوسط الحسابش دا  إحصائيًا تند * 
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 ( يمكن استخا  ما يلش 11من جدو  )

يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب معلومات تتناسب مع " ولعاسلل قرة وسط الحسابش المت -
 ( أر أن المتوسط الحسابش النسبش0)الدرجة الكلية من  4.31ساور ي"  احتياجات المد قين الداخليين

ل قرة دالة لذلك تعتبر هذ  ا 0.000تساور  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  8.34أ  يمة االختبار86.29%
مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لهذ  ال قرة  د قاد تن أ α ≤0.05إحصائيًا تند مستو  داللة 

ب  أفراد العينة تلع هذ  وهذا يعنش أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من   2وهش درجة الموافقة المتوسطة 
 ال قرة.

ات المحاسبش المحوسب لدائرة التد ي  الداخلش يقدم ناام المعلومالسادسة " لل قرةالمتوسط الحسابش  -
أ  يمة %81.14أر أن المتوسط الحسابش النسبش  4.06ساور ي" معلومات تساتد تلع التنبؤ بالمستقب 

لذلك تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند  0.000 تساور (Sig).القيمة االحتمالية وأن  6.67االختبار 
درجة الموافقة تن  قادتلع أن متوسط درجة االستجابة لهذ  ال قرة  د مما يد  أ α ≤0.05مستو  داللة 

 ب  أفراد العينة تلع هذ  ال قرة.من   بدرجة كبيرة موافقة وهذا يعنش أن هناك 2وهش المتوسطة 

أ وأن المتوسط الحسابش النسبش يساور 4.19 ب ك  تام يمكن القو  بأن المتوسط الحسابش يساور -
 "لذلك يعتبر مجا  0.000 تساور (Sig).القيمة االحتمالية وأن  9.37تبار%أ  يمة االخ83.71

أ مما يد  تلع أن متوسط درجة α ≤0.05دا  إحصائيًا تند مستو  داللة خصائص المعلومات" 
وهذا يعنش أن هناك موافقة  2وهش درجة الموافقة المتوسطة االستجابة لهذا المجا  يختل  جوهريًا تن 

   ب  أفراد العينة تلع فقرات هذا المجا .بدرجة كبيرة من 

ياحا فش هذ  ال قرة ان ناام المعلومات المحاسبش المحوسب يتناسب بدرجة كبيرة مع احتياجات 
المد قين الداخليين ويقدم الناام معلومات صحيحة ومومو ة ومو وتية خالية من التحيق فش الو ت 

 ش التد ي  الداخلش وتساهم فش التنبؤ بالمستقب المناسب وب ك  مكتم  ويمكن االتتماد تليها ف

 نام المحاسبة والتد ي . أحد وجود ناام محاسبش محوسب مصمم تلع ويعقو ذلك إلع 
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والتش رأت  رورة تحسين  (أ2449أ كرع بعض الدراسات كدراسة )العرود و وات قت هذ  النتائج م

 د من أبعاد تكنولوجيا المعلومات.خصائ  المعلومات كبع

 "نظام المعلومات المحاسبي المحوسبتحليل جميع فقرات "  2.6.2
درجة الموافقة  إلعكانت متوسط درجة االستجابة  د وصلت  إذالمعرفة ما  Tتم استخدام اختبار 

 (.12النتائج مو حة فش جدو  ) أم ال. 2المتوسطة وهش 

المحاسبيالمعلوماتنظام"فقراتلجميع.(Sig)االحتمالوقيمةالحسابيالمتوسط.23جدول

 "المحوسب
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 0.000* 10.57 84.61 4.23 نظام المعلومات المحاسبي المحوسب

0.05داللة   المتوسط الحسابش دا  إحصائيًا تند مستو  * . 

 

 " ناددام المعلومددات المحاسددبش المحوسددب " المتوسددط الحسددابش لجميددع فقددراتتبددين أن ( 12مددن جدددو  )
 10.57أ  يمددة االختبددار%84.61( أر أن المتوسددط الحسددابش النسددبش0)الدرجددة الكليددة مددن  4.23سدداور ي

إحصدائيًا تندد مسدتو  داللدة  دالدة لذلك تعتبر جميع ال قرات 0.000تساور  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 
0.05≥α مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لجميع ال قرات  دد قاد تدن درجدة الموافقدة المتوسدطة أ
فقدرات نادام المعلومدات المحاسدبش وهذا يعنش أن هناك موافقدة مدن  بد  أفدراد العيندة تلدع جميدع  2وهش 

 .المحوسب
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لمعلومدات المحاسدبش المحوسدب يتناسدب بدرجدة كبيدرة مدع من خا  النتائج التش اهدرت تبدين ان نادام ا
 متطلبات المد قين الداخليين

ان  ركات االتصاالت تسعع دائما لوجود ناام محاسبش محوسب يساهم فش عقو الباح  ذلك إلع يو 
 رفع ك ا ة التد ي  الداخلش من خا  تلبيته لمتطلبات تملية التد ي .

والتش أوصت ب رورة استخدام  أ(2445 أات كدراسة )حمدونةوات قت هذ  النتائج مع بعض الدراس

و رورة تدريب وتعقيق إدراك مد قش الحسابات بأهمية استخدام تكنولوجيا  أالتد ي  االلكترونش

والتش أوصت ب رورة تبنش اندارة لتوجه  أ(2414 أالمعلومات فش تملية التد ي أ ودراسة )مصل 

مدر تناسب ناام المعلومات المحاسبش المحوسب  عمما يد  تل المعلومات المحاسبية وا   نحو نام

 مع متطلبات المد قين الداخليين.

 "كفاءة التدقيق الداخليتحليل فقرات مجال " 2.6.1
درجدددة الموافقدددة كاندددت متوسدددط درجدددة االسدددتجابة  دددد وصدددلت إلدددع  إذالمعرفدددة مدددا  Tتدددم اسدددتخدام اختبدددار 

 (.17ش جدو  )النتائج مو حة ف أم ال. 2وهش المتوسطة 
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التدقيقكفاءة"مجالفقراتمنفقرةلكل.(Sig)االحتمالوقيمةالحسابيالمتوسط.24جدول

 "الداخلي
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2.  
 7 0.000* 8.79 86.47 4.32 عمليات الحسابيةتقلي  الو ت المبذو  تلع ال

1.  
 11 0.000* 7.28 85.71 4.29 سرتة الحصو  تلع المعلومات فش الو ت المناسب

2.  
 14 0.000* 7.92 85.29 4.26 سرتة إنجاق تملية التد ي 

7.  
 11 0.000* 9.65 85.71 4.29 إتاحة و ت أكمر للتركيق تلع   ايا اخر  مهمة

0.  
 20 0.000* 8.18 84.00 4.20 الاش والتاتب سرتة اكت ا  تمليات

2.  
 20 0.000* 10.48 84.00 4.20 تقلي  تكالي  تملية التد ي  تلع المد  الطوي 

7.  
 7 0.000* 10.62 86.47 4.32  بط التكالي  من خا  االستاا  اسمم  لموارد التد ي  

4.  
 24 0.000* 6.49 81.18 4.06 تقلي  تدد المد قين الداخليين

1.  
 16 0.000* 7.80 84.71 4.24 قلي  الجهد المبذو  ننجاق التد ي  الداخلشت

25.  
 7 0.000* 8.46 86.47 4.32 من المعلومات والنتائج قيادة القدرة تلع تخقين كم كبير

22.  
 23 0.000* 6.24 81.94 4.10 توفير مجموتة من انجرا ات الر ابية تلع البرامج والمل ات

21.  
 22 0.000* 7.33 83.53 4.18 وتينية ب ك  تامالتقلي  من استما  الر 

22.  
 4 0.000* 9.71 87.06 4.35 قيادة القدرة تلع تم  التحلي  والمقارنات

 4 0.000* 10.19 87.06 4.35قيادة القدرة تلع إجرا  العمليات انحصائية والحسابية المعقدة   .27
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 بد ة

20.  
 2 0.000* 11.57 87.65 4.38 سرتة اكت ا  اسخطا  ومعالجتها

22.  
 19 0.000* 7.43 84.12 4.21 سرتة معالجة البيانات الاقمة فش الو ت المناسب

27.  
 4 0.000* 9.71 87.06 4.35 تحسين إمكانية التأكد من تطبي  القوانين والتعليمات المالية

24.  
 1 0.000* 12.53 89.71 4.49 تحسن نوتية وطبيعة الخدمات المقدمة من  ب  المد  

21.  

جو، إلع العمليات المالية لمعرفة الت اصي  تسهي  تملية الر 
 المتعلقة بها

4.23 84.57 8.28 *0.000 18 

15.  
 10 0.000* 8.97 86.29 4.31 تسهي  فح  ال وابط الر ابية فش الناام المحوسب

12.  
 11 0.000* 8.22 85.71 4.29 قيادة د ة النتائج التش يتم الوص  إليها

11.  
 16 0.000* 8.10 84.71 4.24 تحسين جودة تملية التد ي 

12.  
 3 0.000* 9.62 87.43 4.37 تحقي  درجة أتلع من التكام  والترابط بين أن طة التد ي 

17.  
 15 0.000* 8.10 85.14 4.26 تمكين المد قين من االستعانة ببرامج تد يقية خاصة

  0.000* 11.41 85.57 4.28 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05داللة  مستو تند المتوسط الحسابش دا  إحصائيًا * 

 ( يمكن استخا  ما يلش 17من جدو  )

"  تحسن نوتية وطبيعة الخدمات المقدمة من  ب  المد  " منة ت رةالمالل قرة المتوسط الحسابش  -
 12.53 أ  يمة االختبار%89.71( أر أن المتوسط الحسابش النسبش0)الدرجة الكلية من  4.49ساور ي

لذلك تعتبر هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند مستو  داللة  0.000تساور  (Sig).ة القيمة االحتماليوأن 
0.05≥ α درجة الموافقة المتوسطة مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لهذ  ال قرة  د قاد تن أ
 وهذا يعنش أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ب  أفراد العينة تلع هذ  ال قرة. 2وهش 
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أر أن المتوسط  4.06ساور ي" تقلي  تدد المد قين الداخليينالمامنة " لل قرةابش المتوسط الحس -
لذلك تعتبر  0.000 تساور (Sig).القيمة االحتمالية وأن  6.49 أ  يمة االختبار%81.18الحسابش النسبش 

هذ  مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة لأ α ≤0.05هذ  ال قرة دالة إحصائيًا تند مستو  داللة 
ب  أفراد من   بدرجة كبيرة موافقة وهذا يعنش أن هناك 2وهش درجة الموافقة المتوسطة تن  قادال قرة  د 

 العينة تلع هذ  ال قرة.

أ وأن المتوسط الحسابش النسبش يساور 4.28ب ك  تام يمكن القو  بأن المتوسط الحسابش يساور -
كفاءة  "لذلك يعتبر مجا   0.000 تساور (Sig).ة القيمة االحتماليوأن  11.41%أ  يمة االختبار85.57

أ مما يد  تلع أن متوسط درجة االستجابة α ≤0.05دا  إحصائيًا تند مستو  داللة التدقيق الداخلي" 
وهذا يعنش أن هناك موافقة بدرجة  2وهش درجة الموافقة المتوسطة لهذا المجا  يختل  جوهريًا تن 

 قرات هذا المجا .كبيرة من  ب  أفراد العينة تلع ف

من خا  الجدو  الساب  يت   الموافقة الكبيرة للمد قين تن ك ا ة التد ي  الداخلش وذلك بسبب ما 
 لوماتعالناام من تقلي  للو ت المبذو  وسرتة الحصو  تلع الم يقدمه

ق الناام من تقلي  للو ت المبذو  وسرتة الحصو  تلع المعلومات وانجا يقدمهما ويعقو ذلك إلع 
تملية التد ي  وتوفير االجرا ات الر ابية تلع البرامج والمل ات والعديد من االجرا ات التش تساهم فش 

 رفع ك ا ة التد ي  الداخلش.

والتش كان من أهم نتائجها إمكانية  أ(2445 أ)حمدونة وات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
دام تكنولوجيا المعلومات فش تمليات التد ي أ كما الحصو  تلش أدلة ذات ك اية تالية تند استخ

التش أمبتت تأمير جودة  أ(2449أ كرو وأوصت ب رورة استخدام التد ي  االلكترونشأ ودراسة )العرود 
التش أمبتت مدر مساهمة  أ(2411أتكنولوجيا المعلومات تلش ك ا ة التد ي  الداخلشأ ودراسة )ال نطش

مهنة تد ي  الحساباتأ وساهمت ب ك  ايجابش فش تمليات التد ي أ  تكنولوجيا المعلومات فش تطوير
 وأوصت ب رورة إبراق أهمية تكنولوجيا المعلومات فش تملية تد ي  الحسابات
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 بحثفرضيات الاختبار  1.1

 (α ≤0.05) معنويةذات داللة إحصائية عند مستوى  عالقةتوجد الفرضية الرئيسة األولى:  2.2.1
 داخلي في شركات االتصاالتوكفاءة التدقيق ال المعلومات المحاسبية المحوسبة استخدام أنظمةبين 

 .في قطاع غزة العاملة
وهش  0.000( تساور .Sigالقيمة االحتمالية )أ وأن 811.( أن معام  االرتباط يساور10جدو  )يبين 

استخدام أنامة  بينوهذا يد  تلع وجود تا ة ذات داللة إحصائية  α ≤0.05الداللة   مستو أ   من 
 فش  طا، وقة العاملة المعلومات المحاسبية المحوسبة وك ا ة التد ي  الداخلش فش  ركات االتصاالت

 (.α ≤0.05تند مستو  داللة إحصائية )

ان ناام التد ي  الداخلش يعتمد وب ك  كبير تلع ناام المعلومات المحاسبش عقو ذلك إلع يو 
 لبات ناام التد ي  الداخلش.المحوسب والذر صمم ليتناسب مع متط

(أ التش كان من أهم نتائجها تأمير 1551مع بعض الدراسات كدراسة )العرود و كرأ  وات   هذا البح 
(أ والتش أمبتت دور 1522جودة تكنولوجيا المعلومات تلع ك ا ة التد ي  الداخلشأ ودراسة)ال نطشأ 

 وساهمت ب ك  ايجابش فش تملية التد ي . تكنولوجيا المعلومات فش تطوير مهنة تد ي  الحساباتأ

التدقيقوكفاءةالمحوسبةالمحاسبيةالمعلوماتأنظمةاستخدامبيناالرتباطمعامل.25جدول

 غزةقطاعفياالتصاالتشركاتفيالداخلي

 الفرض
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 (α ≤0.05)لة إحصائية تند مستو  معنوية توجد تا ة ذات دال
استخدام أنامة المعلومات المحاسبية المحوسبة وك ا ة بين 

 فش  طا، وقة داخلش فش  ركات االتصاالتالتد ي  ال
.811 *0.000 

 α ≤0.05داللة   االرتباط دا  إحصائيًا تند مستو *
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بين  (α ≤0.05) معنويةمستوى  ذات داللة إحصائية عند عالقةتوجد الفرضية الفرعية األولى: 
 .في قطاع غزة داخلي في شركات االتصاالتوكفاءة التدقيق ال مهارات الموظفين

وهش  0.000( تساور .Sigالقيمة االحتمالية )أ وأن 7100. ( أن معام  االرتباط يساور12جدو  )يبين 
 مهارات الموا ينبين ائية وهذا يد  تلع وجود تا ة ذات داللة إحص α ≤0.05الداللة   مستو أ   من 

 (.α ≤0.05تند مستو  داللة إحصائية ) فش  طا، وقة داخلش فش  ركات االتصاالتوك ا ة التد ي  ال

اهتمام  ركات االتصاالت ب رورة وجود مهارات تالية لد  الموا ين الذين عقو الباح  ذلك إلع يو 
 ت لد  الموا ين.العم  تلع تنمية هذ  المهارافش التد ي  الداخلش و  يعملون

والتش أوصت ب رورة تعقيق إدراك  أ(2445 أكدراسة )حمدونة ع بعض الدراساتوات قت هذ  النتائج م

مد قش الحسابات بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فش تملية التد ي أ وت جيعهم تلش االلتحا  

 أ(2449أ كرراسة )العرود و كما وات قت مع د أبالدورات المتخصصة فش مجا  تكنولوجيا المعلومات

والتش أوصت ب رورة تطوير مهارات اسفراد كبعد من أبعاد تكنولوجيا المعلومات فش استخدام 

والتش بينت مدر ارتباط تواي  المؤهلين تلميا ب اتلية  أ(2414 أالتكنولوجيا الحديمةأ ودراسة )مصل 

بينت  رورة أن يتمتع مد   الحسابات والتش  أ(2411 أودراسة )ال نطش أنام المعلومات المحاسبية

والتش رأت  أ(2412 أ (Harbودراسة  أبالخبرة والك ا ة العملية مما يؤدر إلش قيادة ك ا ة مهنة التد ي 

  رورة تدريب الموا ين تلش استخدام تد ي  نام المعلومات لديها.
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فياالتصاالتشركاتفيالداخليالتدقيقوكفاءةينالموظفمهاراتبيناالرتباطمعامل.26جدول

 غزةقطاع

 الفرض
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 (α≤0.05)توجد تا ة ذات داللة إحصائية تند مستو  معنوية 
داخلش فش  ركات وك ا ة التد ي  ال مهارات الموا ينبين 

 فش  طا، وقة االتصاالت
.710 *0.000 

 α ≤0.05داللة   رتباط دا  إحصائيًا تند مستو اال*

بين  (α ≤0.05) معنويةذات داللة إحصائية عند مستوى  عالقةتوجد الفرضية الفرعية الثانية: 
 .في قطاع غزة شركات االتصاالتوكفاءة التدقيق الداخلي في  المعدات

وهش  0.000( تساور .Sigة )القيمة االحتماليأ وأن 6310.( أن معام  االرتباط يساور17جدو  )يبين 
وك ا ة  المعداتبين وهذا يد  تلع وجود تا ة ذات داللة إحصائية  α ≤0.05الداللة   مستو أ   من 
 (.α ≤0.05تند مستو  داللة إحصائية ) فش  طا، وقة الداخلش فش  ركات االتصاالت التد ي 

 خلش.مع ك ا ة التد ي  الدا تتا موجود معدات حديمة عقو ذلك إلع يو 

التش بينت مدر ارتباط توفر اسجهقة  أ(2414أوات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )مصل 

تأمير إدارة والتش بينت مدر  أ(2445أ(Tayehالمائمة ب اتلية نام المعلومات المحاسبيةأ ودراسة 

 ل لسطينية.فعالية أمن المعلومات فش  ركات تكنولوجيا المعلومات ا عال بكة والحواسيب تل
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 غزةقطاعفياالتصاالتشركاتفيالداخليالتدقيقوكفاءةالمعداتبيناالرتباطمعامل.27جدول

 الفرض
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 (α≤0.05)توجد تا ة ذات داللة إحصائية تند مستو  معنوية 
فش  داخلش فش  ركات االتصاالتد ي  الوك ا ة الت المعداتبين 

  طا، وقة
.631 *0.000 

 α ≤0.05داللة   االرتباط دا  إحصائيًا تند مستو *

بين  (α ≤0.05) معنويةذات داللة إحصائية عند مستوى  عالقةتوجد الفرضية الفرعية الثالثة: 
 .في قطاع غزة داخلي في شركات االتصاالتوكفاءة التدقيق ال البرامج

وهش  0.001( تساور .Sigالقيمة االحتمالية )أ وأن 5180. ( أن معام  االرتباط يساور14جدو  ) يبين
وك ا ة  البرامجبين وهذا يد  تلع وجود تا ة ذات داللة إحصائية  α ≤0.05الداللة   مستو أ   من 
 (.α ≤0.05تند مستو  داللة إحصائية ) فش  طا، وقة داخلش فش  ركات االتصاالتالتد ي  ال

ويعقو ذلك إلع ان ناام المحاسبة المحوسب يخدم وبدرجة تالية التد ي  الداخلش ويتناسب مع 
 متطلبات التد ي  الداخلش.

التش بينت مدر ارتباط البرامج  أ(2414أوات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )مصل 

والتش بينت مدر  أ(2445أTayehالتطبيقية المناسبة ب اتلية نام المعلومات المحاسبيةأ ودراسة )

فعالية أمن المعلومات فش  عوتطوير وصيانة اسنامة تل أتأمير ك  من  بط الوصو  لألنامة

  ركات تكنولوجيا المعلومات ال لسطينية.
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 غزةعقطافياالتصاالتشركاتفيالداخليالتدقيقوكفاءةالبرامجبيناالرتباطمعامل.28جدول

 الفرض
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 (α≤0.05)توجد تا ة ذات داللة إحصائية تند مستو  معنوية 
فش اخلش فش  ركات االتصاالت وك ا ة التد ي  الد البرامجبين 

  طا، وقة
.518 *0.001 

 α ≤0.05داللة   االرتباط دا  إحصائيًا تند مستو *

قاعدة بين  (α ≤0.05) معنويةذات داللة إحصائية عند مستوى  عالقةتوجد الرابعة: الفرضية الفرعية 
 .في قطاع غزة داخلي في شركات االتصاالتوكفاءة التدقيق ال البيانات

وهش  0.000 ( تساور.Sigالقيمة االحتمالية )أ وأن 7800.( أن معام  االرتباط يساور11جدو  )يبين 
  اتدة البياناتبين وهذا يد  تلع وجود تا ة ذات داللة إحصائية  α ≤0.05الداللة   مستو أ   من 

 (.α ≤0.05تند مستو  داللة إحصائية ) فش  طا، وقة ركات االتصاالتوك ا ة التد ي  الداخلش فش  

ويعقو الباح  ذلك إلع  واتد البيانات فش  ركات االتصاالت هش  واتد  وية وتدتم التد ي  الداخلش 
  ته.وتؤمر تلع ك ا

والتش أوصت ب رورة بنا   أ(2449 كرأ )العرود و  وات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 اتدة معلومات محاسبية خاصة بدوائر التد ي  تتص  بالمرونةأ و رورة توفير معلومات  املة 

 وو تية ووا عية ومومو ة لدوائر التد ي  الداخلش باستمرار.
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قطاعفياالتصاالتشركاتفيالداخليالتدقيقوكفاءةالبياناتقاعدةبيناالرتباطمعامل.29جدول

 غزة

 الفرض
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 (α≤0.05)توجد تا ة ذات داللة إحصائية تند مستو  معنوية 
 االتصاالتداخلش فش  ركات وك ا ة التد ي  ال  اتدة البياناتبين 

 فش  طا، وقة
.780 *0.000 

 α ≤0.05داللة   االرتباط دا  إحصائيًا تند مستو *

بين  (α ≤0.05) معنويةذات داللة إحصائية عند مستوى  عالقةتوجد الفرضية الفرعية الخامسة: 
 .في قطاع غزةاخلي في شركات االتصاالت وكفاءة التدقيق الد اإلجراءات

وهش  0.000 ( تساور.Sigالقيمة االحتمالية )أ وأن 824. االرتباط يساور( أن معام  25جدو  )يبين 
وك ا ة  انجرا اتبين وهذا يد  تلع وجود تا ة ذات داللة إحصائية  α ≤0.05الداللة   مستو أ   من 

 (.α ≤0.05تند مستو  داللة إحصائية ) فش  طا، وقة داخلش فش  ركات االتصاالتالتد ي  ال

والتد ي  الداخلش  تتا ماالجرا ات المتبعة فش ناام المعلومات المحاسبش  ان إلع عقو الباح  ذلكيو 
 بدرجة كبيرة جدًا. 

والتش أوصت ب رورة إجرا   أ(2414وات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )مصل أ 

لخل  التقييمات الاقمة لك  مكون من مكونات ناام المعلومات المحاسبش ب ك  دورر لمعالجة ا

سهي  حصو  مد قش الحسابات (أ والتش أوصت ب رورة ت2411وتعقيق القدراتأ ودراسة )ال نطشأ 

 وسائ  تكنولوجيا المعلومات بهد  استخدامها فش تمليات التد ي . عتل
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قطاعيفاالتصاالتشركاتفيالداخليالتدقيقوكفاءةاإلجراءاتبيناالرتباطمعامل.30جدول

 غزة

 الفرض
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 (α≤0.05)توجد تا ة ذات داللة إحصائية تند مستو  معنوية 
 داخلش فش  ركات االتصاالت وك ا ة التد ي  ال انجرا اتبين 

 فش  طا، وقة
.824 *0.000 

 α ≤0.05داللة   االرتباط دا  إحصائيًا تند مستو *

بين  (α ≤0.05) معنويةذات داللة إحصائية عند مستوى  عالقةتوجد الفرعية السادسة: الفرضية 
 .في قطاع غزة داخلي في شركات االتصاالتوكفاءة التدقيق ال خصائص المعلومات

وهش  0.000( تساور .Sigالقيمة االحتمالية )أ وأن 842. ( أن معام  االرتباط يساور25جدو  )يبين 
خصائ  بين وهذا يد  تلع وجود تا ة ذات داللة إحصائية  α ≤0.05لة الدال  مستو أ   من 
تند مستو  داللة إحصائية فش  طا، وقة داخلش فش  ركات االتصاالتوك ا ة التد ي  ال المعلومات

(0.05≥ α.) 

مع احتياجات التد ي  الداخلش ويرفع  يتا مان ناام المعلومات المحاسبش المحوسب عقو ذلك إلع يو 
 ا ته.من ك 

التش كان من أهم نتائجها  أ(2449أ كرو وات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )العرود 

وأوصت ب رورة تحسين خصائ   أك ا ة التد ي  الداخلش عمير جودة تكنولوجيا المعلومات تلتأ

 المعلومات كبعد من أبعاد تكنولوجيا المعلومات.
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فياالتصاالتشركاتفيالداخليالتدقيقوكفاءةالمعلوماتخصائصبيناالرتباطلمعام.31جدول

 غزةقطاع

 الفرض
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 (α≤0.05)توجد تا ة ذات داللة إحصائية تند مستو  معنوية 
داخلش فش  ركات وك ا ة التد ي  ال خصائ  المعلوماتبين 

 ش  طا، وقةف االتصاالت
.842 *0.000 

 α ≤0.05داللة   االرتباط دا  إحصائيًا تند مستو *

بين  α≤0.05مستوى معنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :الرئيسة الثانية الفرضية 2.2.6
حول أثر استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة  المبحثينمتوسطات إجابات 

 في قطاع غزة تعزى إلى المعلومات العامة. العاملة شركات االتصاالت لي فيالتدقيق الداخ
كددان هندداك فددرو  ذات داللددة إحصددائية وهددو  إذا" لمعرفددة مددا لعينتددين مسددتقلتينT تددم اسددتخدام اختبددار "

التبدداين اختبددار معلمددش يصددل  لمقارنددة متوسددطش مجمددوتتين مددن البيانددات. كددذلك تددم اسددتخدام اختبددار " 
 2كدان هنداك فدرو  ذات داللدة إحصدائية وهدذا االختبدار معلمدش يصدل  لمقارنددة  إذامعرفدة مدا ل اسحدادر"

 متوسطات أو أكمر.

بين متوسطات إجابات المبحوثين حول  α≤0.05مستوى معنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
ات ي شركأثر استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة التدقيق الداخلي ف

 .سنوات الخبرة في مجال التدقيقفي قطاع غزة تعزى إلى العاملة االتصاالت 

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  (21المو حة فش جدو  )ن النتائج م
نتاج وبذلك يمكن استلكافة المجاالت والمجاالت مجتمعةأ  α ≤ 0.05 من مستو  الداللة أكبر" اسحادر 

حو  هذ  المجاالت  البح متوسطات تقديرات تينة توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين ال أنه 
 .سنوات الخبرة فش مجا  التد ي والمجاالت مجتمعة تعق  إلع 
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وذلك نارا لوجود انامة و وانين مابتة تحكم تملية التد ي  فش  ركات االتصاالت وبالتالش فإن 
 .ة تكون مابتة مما ال يؤمر تلع تدد سنوات الخبرة ب ك  كبيرالممارسة والسياسات المتبع

والتش أمبتت تدم وجود فرو  ذات  أ(2445وات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )حمدونةأ 

داللة احصائية بين متوسطات اجابات المبحومين تعقر الش سنوات الخبرة فيما يتعل  بتأمير التد ي  

 أدلة التد ي . االلكترونش تلش جودة 

 التدقيقمجالفيالخبرةسنوات–"األحاديالتباين"اختبارنتائج.32جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

 5أقل من 
 سنوات

إلى  5من 
 11أقل من 
 سنوات

 11من 
إلى أقل 

 15من 
 سنة

سنة  15
 فأكثر

وظفين )الذين يستخدمون النظام المحاسبي مهارات الم
 المحوسب(.

3.91 4.03 4.58 4.50 1.740 0.179 

 0.206 1.615 4.47 4.58 3.98 3.93 المعدات )البنية التحتية(.

 0.082 2.463 4.17 4.56 3.69 3.68 البرامج.

 0.783 0.359 4.25 4.44 4.31 4.07 قاعدة البيانات.

 0.445 0.914 4.19 4.48 4.20 3.93 اإلجراءات.

 0.180 1.736 4.25 4.47 4.15 3.69 خصائص المعلومات.

 0.212 1.588 4.32 4.52 4.08 3.88 نظام المعلومات المحاسبي المحوسب.

 0.562 0.696 4.15 4.51 4.17 4.15 كفاءة التدقيق الداخلي.

 0.340 1.162 4.25 4.51 4.12 3.99 جميع المجاالت معا
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حول  المبحثينبين متوسطات إجابات  α≤0.05مستوى معنوية داللة إحصائية عند  توجد فروق ذات
اخلي في شركات أثر استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة التدقيق الد

 .المؤهل العلمي في قطاع غزة تعزى إلى العاملة االتصاالت

 لعينتين- Tالختبار"المقابلة  (.Sig)حتمالية تبين أن القيمة اال (22المو حة فش جدو  )ن النتائج م
وبذلك يمكن استنتاج لكافة المجاالت والمجاالت مجتمعةأ  α≤0.05أكبر من مستو  الداللة " مستقلتين

حو  هذ  المجاالت  متوسطات تقديرات تينة البح توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين ال أنه 
  .شالمؤه  العلموالمجاالت مجتمعة تعق  إلع 

 .وياحا أن نسبة حملة درجة البكالوريوس هش اسكبر

ودراسة  أ(2414ودراسة )مصل أ  أ(2445وات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )حمدونةأ 

والاتش أمبتن تدم وجود فرو  ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات  أ(2411)ال نطشأ 

كما وبينت ك  دراسة أن نسبة حملة  أيما يتعل  بدراستهالمبحومين تعقر الش المؤه  العلمش ك  ف

% فش دراسة حمدونةأ و 5.9.البكالوريوس هش اسكبر من بين المد قينأ حي  بلات نسبتهم 

 .% فش دراسة ال نطش34.5ة مصل أ و % فش دراس54.9
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 العلميهلالمؤ–"مستقلتينلعينتين-T"اختبارنتائج.33جدول

 البعد

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

بكالوريوس 
 فأعلى

 دبلوم

 0.644 0.466- 4.40 4.24 مهارات الموظفين )الذين يستخدمون النظام المحاسبي المحوسب(.

 0.445 0.772- 4.48 4.21 المعدات )البنية التحتية(.

 0.667 0.434- 4.21 4.05 البرامج.

 0.959 0.052 4.29 4.30 قاعدة البيانات.

 0.741 0.333- 4.32 4.22 اإلجراءات.

 0.699 0.390- 4.29 4.16 خصائص المعلومات.

 0.657 0.448- 4.34 4.20 نظام المعلومات المحاسبي المحوسب.

 0.693 0.399 4.19 4.30 كفاءة التدقيق الداخلي.

 0.928 0.091- 4.27 4.25 جميع المجاالت معا

بين متوسطات إجابات المبحوثين حول  α≤0.05مستوى معنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
داخلي في شركات أثر استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة التدقيق ال

 .التخصص األكاديمي في قطاع غزة تعزى إلى العاملة االتصاالت

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 27)المو حة فش جدو  ن النتائج م
وبذلك يمكن استنتاج لكافة المجاالت والمجاالت مجتمعةأ  α≤0.05 من مستو  الداللة أكبر" اسحادر 

حو  هذ  المجاالت متوسطات تقديرات تينة البح  توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين ال أنه 
ياحا ان مهنة التد ي  تحتاج الع بكالوريوس .التخص  اسكاديمشإلع عق  والمجاالت مجتمعة ت
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تعتمد تلع الخبرة العملية والمهنيةأ كذلك تعتمد تلع الدورات المتخصصة فش هذا  وأنها محاسبة
 .المجا 

والتش أمبتت تدم وجود فرو  ذات  أ(2445وات قت هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )حمدونةأ 

احصائية بين متوسطات اجابات المبحومين فيما يتعل  بتأمير التد ي  االلكترونش تلش جودة أدلة داللة 

 أتخص  المحاسبة أمحاسبةلمد قين هش لحملة بكالوريوس كما وبينت أن النسبة اسكبر ل أالتد ي 

مهنة التد ي  من  والذر يتواف  مع أنامة و وانين الدولة والهيئات المنامة للمهنة التش ال تسم  بمقاولة

 وير المحاسبين.

 األكاديميالتخصص–"األحاديالتباين"اختبارنتائج.34جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 أخرى إدارة أعمال محاسبة

مهارات الموظفين )الذين يستخدمون النظام المحاسبي 
 المحوسب(.

4.45 4.04 4.50 1.377 0.267 

 0.581 0.553 4.35 4.10 4.42 المعدات )البنية التحتية(.

 0.228 1.550 4.32 3.80 4.34 البرامج.

 0.850 0.164 4.38 4.22 4.36 قاعدة البيانات.

 0.713 0.341 4.06 4.27 4.33 اإلجراءات.

 0.868 0.143 4.21 4.11 4.27 خصائص المعلومات.

 0.587 0.541 4.31 4.10 4.37 لومات المحاسبي المحوسب.نظام المع

 0.848 0.166 4.19 4.26 4.37 كفاءة التدقيق الداخلي.
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 0.761 0.276 4.26 4.17 4.36 جميع المجاالت معا

 

حول  المبحثينبين متوسطات إجابات  α≤0.05مستوى معنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
داخلي في شركات لومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة التدقيق الأثر استخدام أنظمة المع

 .الشهادة المهنية في قطاع غزة تعزى إلى العاملة االتصاالت

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  (20المو حة فش جدو  )ن النتائج م
وبذلك يمكن استنتاج االت والمجاالت مجتمعةأ لكافة المج α≤0.05 من مستو  الداللة أكبر" اسحادر 

حو  هذ  المجاالت  متوسطات تقديرات تينة البح توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين ال أنه 
.وياحا ان مهنة التد ي  ت ترط وجود  هادات مهنية ال هادة المهنيةوالمجاالت مجتمعة تعق  إلع 

العملية والمهنيةأ كذلك تعتمد تلع الدورات تالية فش التخص  حي  انها تعتمد تلع الخبرة 
ان  ركات االتصاالت لديها االهتمام الكبير لعم  التدريب الاقم  وحي .المتخصصة فش هذا المجا 

لموا يها فش التخصصات المطلوبة لهذ  الواي ة فبالتالش فان موا ش  ركات االتصاالت ذات خبرة 
 ومهارة تالية فش المجا .

والتش بينت أن مهنة التد ي   أ(2449ائج مع بعض الدراسات كدراسة )العرود و كرأ وات قت هذ  النت

 الخبرة العملية والمهنية. تلعتعتمد  أمهنة تلمية متخصصة
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 المهنيةالشهادة–"األحاديالتباين"اختبارنتائج.35جدول

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
 

حتم
 اال

مة
القي

ة )
الي

S
ig

).
 

محاسب 
قانوني 
 عربي

 أخرى ال يوجد

مهارات الموظفين )الذين يستخدمون النظام المحاسبي 
 المحوسب(.

4.52 3.90 4.48 2.701 0.082 

 0.064 3.004 4.50 3.85 4.52 المعدات )البنية التحتية(.

 0.265 1.386 4.40 3.79 4.05 البرامج.

 0.719 0.334 4.36 4.16 4.40 قاعدة البيانات.

 0.421 0.890 4.31 4.04 4.42 اإلجراءات.

 0.279 1.328 4.31 3.92 4.38 خصائص المعلومات.

 0.181 1.807 4.40 3.95 4.40 نظام المعلومات المحاسبي المحوسب.

 0.398 0.949 4.42 4.08 4.36 كفاءة التدقيق الداخلي.

 0.236 1.510 4.41 4.01 4.38 جميع المجاالت معا

 

بين متوسطات إجابات المبحوثين حول  α≤0.05مستوى معنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
داخلي في شركات أثر استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة التدقيق ال

 .عدد الدورات في مجال التدقيق في قطاع غزة تعزى إلى العاملة االتصاالت

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 22)جدو   المو حة فشن النتائج م
وبذلك يمكن استنتاج لكافة المجاالت والمجاالت مجتمعةأ  α ≤0.05 من مستو  الداللة أكبر" اسحادر 
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حو  هذ  المجاالت  البح متوسطات تقديرات تينة توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين ال أنه 
 .تدد الدورات فش مجا  التد ي إلع جتمعة تعق  والمجاالت م

( والتش بينت وتش المد قين سهمية 2411هذ  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )ال نطشأ وات قت 
ودور تكنولوجيا المعلوات فش تطوير مهنة تد ي  الحسابات باض النار تن تدد الدورات التش  اركوا 

 بها.

 التدقيقمجالفيالدوراتعدد–"األحاديالتباين"اختبارنتائج.36جدول

 المجال

 

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 دورات 3-1 لم أشارك
دورات  2

 فأكثر

مهارات الموظفين )الذين يستخدمون النظام المحاسبي 
 المحوسب(.

4.34 4.13 4.36 0.295 0.747 

 0.846 0.169 4.35 4.15 4.29 نية التحتية(.المعدات )الب

 0.607 0.507 4.00 3.93 4.29 البرامج.

 0.673 0.401 4.24 4.46 4.19 قاعدة البيانات.

 0.876 0.133 4.25 4.16 4.31 اإلجراءات.

 0.739 0.306 4.05 4.21 4.29 خصائص المعلومات.

 0.951 0.050 4.21 4.19 4.28 نظام المعلومات المحاسبي المحوسب.

 0.686 0.381 4.13 4.34 4.35 كفاءة التدقيق الداخلي.

 0.891 0.115 4.18 4.26 4.31 جميع المجاالت معا
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 النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
  



 

120 
 

 هدف البحث 1.1
 يدددددداس أمدددددددر اسدددددددتخدام انامددددددة المعلومدددددددات المحاسدددددددبية المحوسددددددبة تلدددددددع ك دددددددا ة إلدددددددع  هددددددد  البحددددددد 

  تحليدددد  حيدددد  تبددددين مددددن خددددا أفددددش  طددددا، وددددقة العاملددددة  ددددركات االتصدددداالتفددددش التددددد ي  الددددداخلش 
وجدددددددود أمدددددددر ايجدددددددابش السدددددددتخدام أنامدددددددة المعلومدددددددات المحاسدددددددبية  إلدددددددع ا البحددددددد ومنا  دددددددة نتدددددددائج هدددددددذ

البنيدددددة )المدددددوا ين(أ والمعددددددات )مهدددددارات اسفدددددراد )المحوسدددددبة ولكددددد  بعدددددد مدددددن أبعادهدددددا المتمملدددددة فدددددش 
البياندددددددداتأ واالجددددددددرا اتأ وخصددددددددائ  المعلومددددددددات( تلددددددددع ك ددددددددا ة  التحتيددددددددة(أ والبرمجيدددددددداتأ و واتددددددددد

تلدددددع  انعكدددددس ذلدددددك ايجابددددداالتدددددد ي  الدددددداخلش فكلمدددددا تحسدددددن مسدددددتو  أبعددددداد اسنامدددددة المحاسدددددبية كلمدددددا 
 تلع النحو التالش  لبح أ وبذلك يمكن تلخي  نتائج اك ا ة التد ي  الداخلشأ حي 

محاسبش المحوسب مع متطلبات الناام تتناسب مهارات الموا ين الذين يستخدمون الناام ال -1
 فش ال ركة.

 التكي  مع متطلبات العم  الجديدة. تلعالموا ون  ادرون  -2
برامج حديمة ومتطورة ومناسبة لطبيعة  تلعيعتمد ناام المعلومات المحاسبش المحوسب  -5

 العم .
ية من تتمتع  اتدة البيانات المستخدمة فش ناام المعلومات المحاسبش المحوسب بدرجة تال -0

 كما يستطيع اس خا  المخولون فقط باستخدام هذ  القاتدة. واسمانأالحماية والسرية 
تتميق انجرا ات فش ا  الناام المحاسبش المحوسب بالمرونة و ابلية التعدي  حسب متطلبات  -3

 العم  الجديدةأ كما تتميق بالبساطة وتدم التعقيد.
لومات تتناسب مع احتياجات المد قين يقدم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب مع  -3

 الداخليينأ كما تتميق هذ  المعلومات بكونها مو وتية وخالية من التحيق.
فش  ركات ع ك ا ة التد ي  الداخلش يساهم ناام المعلومات المحاسبش المحوسب فش رف  -.

وتة توفير مجمو  تقلي  تدد المد قين الداخليين من خا االتصاالت العاملة فش  طا، وقة 
قيادة القدرة و  التحلي  والمقارنات تلعقيادة القدرة و  البرامج والمل ات تلعمن انجرا ات الر ابية 

 إجرا  العمليات انحصائية والحسابية المعقدة تلع
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 التوصيات 1.1
 لتوصيات التالية للجهات المعنية النارية والعملية يمكن تقديم ا البح فش  و  نتائج 

أنامددددددة المعلومددددددات المحاسددددددبية المحوسددددددبة مددددددن خددددددا  مواكبددددددة أحددددددد  االهتمددددددام بمسددددددتو    -1
أ والبرمجيددددددددداتأ و واتدددددددددد البيانددددددددداتأ (البنيدددددددددة التحتيدددددددددة)المسدددددددددتجدات فدددددددددش مجدددددددددا  المعددددددددددات 

جددددددرا ات تمليدددددددات الصدددددديانة الدوريدددددددةأ لمددددددا لدددددددذلك مددددددن أمدددددددر فددددددش تحسدددددددين ك ددددددا ة التدددددددد ي   واي
  قين الداخليينالداخلش ولدورها فش رفع مستو  الخدمات المقدمة من  ب  المد

االهتمددددددام بمسددددددتو  جددددددودة ونوتيددددددة المعلومددددددات التددددددش يقدددددددمها ناددددددام المعلومددددددات المحاسددددددبش  -2
 المحوسبأ والتش يتم االتتماد تليها من  ب   سم التد ي  الداخلش

اسدددددتخدام أنامدددددة المعلومدددددات   و التركيدددددق تلدددددع تقدددددد دورات تدريبيدددددة متخصصدددددة للمدددددد قين حددددد -5
 االمحاسبية المحوسبة وآخر مستجداته

اسدددددتخدام أنامدددددة المعلومدددددات المحاسددددبية المحوسدددددبة فدددددش منددددداهج بالعمدددد  تلدددددع تعقيدددددق التعلدددديم  -0
 التدريس الجامعش فش فلسطين وذلك لرفع مستو  خدمات التد ي  الداخلش.

 رورة تحدي  البرامج المستخدمة فش ناام المعلومات المحاسبش المحوسب باستمرار من  ب   -3
 متخصصين.

علومات المحاسبش المحوسب لدور  فش رفع ك ا ة التد ي  الداخلش من  رورة استخدام ناام الم -3
 تم  التحلي  والمقارنات وتخقين كم كبير من المعلومات والنتائج. تلعخا  قيادة القدرة 

 حاسبش  درة تخقينية تاليةال بد أن يتوفر فش اسجهقة المستخدمة فش ناام المعلومات الم -.
.ال ركة مع حجم العم  فش تتناسب
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 المراجع
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية:أوال: 
 

 ،(،" نظم المعمومات المحاسبية"، الجامعة االسالمية، كمية التجارة4102ابو زعيتر باسل،") -

 قسم المحاسبة

، عمان، م عمى مخاطر األعمال حداثة وتطور(، "التدقيق القائ4112إبراهيم، إيهاب نظمي، ) -

 مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى.

("نظم المعمومات المحاسبية التخاذ القرارات مفاهيم 4112وسكوف، ومارك سيمكن،)استيفنم -

 .42وتطبيقات"، ترجمة كمال الدين سعد، دار المريخ لمنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ص

(، "إصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال المراجعة 4112االتحاد الدولي لممحاسبين، ) -

 خالقيات المهنة"، فمسطين.والتأكيد وقواعد أ

(،" إصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال المراجعة 4110االتحاد الدولي لممحاسبين، ) -

 والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنة"، فمسطين.

المفاهيم األساسية"، الدار  -(، "نظم المعمومات اإلدارية4111البكري، سونيا محمد، ) -

 جامعة اإلسكندرية، مصر.كمية التجارة،  -الجامعية

(،" القواعد المنهجية لبناء االستبيان"، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء 4101الجرجاوي، زياد، ) -
 الجراح، فمسطين.

دار اليازوري  ،(،" نظم المعمومات المحاسبية" الطبعة العربية4102الحسبان عطا اهلل احمد، ) -

 العممية لمنشر والتوزيع، عماد.
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 (،" مناهج البحث العممي" األردن، عمان، مؤسسة الوراق لمنشر.4112ق )الحمداني، موف -
العرقا، وحدة  ،(،" نظم المعمومات المحاسبية"4112الحويطي قاسم ابراهيم، السقا زياد يحيى، ) -

 .جامعة الموصل ،الحدباء لمطباعة والنشر، كمية الحدباء

ية والداخمية في القطاع العام (، " مفاهيم حديثة في الرقابة المال4101)،الخطيب، خالد -

 والخاص"، األردن، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، الطعبة األولى.

(، "نظم المعمومات المحاسبية"، دار الجامعة 4114الدهراوي كمال الدين، محمد سمير، ) -

 ، اإلسكندرية.4الجديدة، ط

المعمومات المحاسبية"، الطبعة (،" مدخل معاصر في نظم 0221)الدهراوي كمال الدين،،  -

 .األولى، الدار الجامعية، االسكندرية

(، "تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية 4112)،الذنيبات عمي عبد القادر -

 والقوانين المحمية"، الطعبة األولى، المكتبة الوطنية، عمان، األردن.

المحاسبية وتحميمها" الطبعة األولى،  (،" تصميم نظم المعمومات4112الرماحي نواف محمد، ) -

 دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان.

(،" مدى التزام شركات التأمين اليمنية بمعايير التدقيق 4112السالمي، عارف عتيق، ) -

 الداخمي، رسالة ماجستير غير منشورة، األردن، جامعة آل البيت، عمان.

(،" مدى تطبيق معايير التدقيق 4112)،العمري، أحمد محمد، عبد المغني، فضل عبد الفتاح -

ال، المجمد الداخمي المتعارف عميها في البنوك التجارية اليمنية"، المجمة األردنية في إدارة األعم

 .الثاني، العدد الثالث
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(،" قواعد المراجعة في أعمال البنوك شرح وافي لعمميات 4112القبطان، محمود السيد، ) -
 .لقاهرة، دار النصر لمطباعة والنشر، الطبعة األولىالمصارف وأساليب مراجعتها"، ا

(،" أثر بيئة العمل الداخمية عمى الوالء التنظيمي"، رسالة 4114القحطاني، محمد عمي مانع، ) -
 ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض.

الناحية النظرية"، عمان، دار (،" تدقيق الحسابات المعاصر: 4112المطارنة، غسان فالح، ) -

 المسيرة لمنشر والتوزيع، الطعبة األولى.

لمنشر  العربي مكتبة، المجتمع الحسابات"،عمان تدقيق" ، (2010) الوقاد،سامي،وديان،محمد -

 .والتوزيع،الطبعةاألولى

(،" المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث"، عمان، دار الصفاء 4112جمعة، أحمد حممي، ) -
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 اإلستبانة (1)ممحق رقم 
 

 بغزة –الجامعة اإلسالمٌة 

 عمادة الدراســـــات العلٌا 

 كـــلٌــة التجـــــــــــــــارة

 قســـم المحاسبة والتموٌل

 البحثإستبانة 

 ....... المحترمين كريم / أختي الكريمةأخى ال

 ،،تحية طيبة وبعد

أثر استخدام أنظمة المعلومات إلى استطالع وجهة نظركم حول  ٌهدف هذا البحث

المحاسبية المحوسبة على كفاءة التدقيق الداخلي في شركات االتصاالت العاملة في 

ألسئلة ، وأتقدم إلى حضرتكم بهذا االستبٌان راجٌا التكرم باإلجابة على جمٌع اقطاع غزة

 الواردة فٌه من قبل المدققٌن الداخلٌٌن لدٌكم، مع إبداء اي مالحظات ترونها مناسبة.

شك إن حرصكم على تقدٌم المعلومات الكافٌة والمطلوبة بدقة وموضوعٌة سٌؤدي وبال 

 عدة الباحث فً تحقٌق اهداف بحثه، وبالتالً مساإلى تقٌٌم أفضل لموضوع البحث

علما بأن جمٌع المعلومات  لحلول المناسبة لموضوع البحثضع اوالخروج بتوصٌات لو

 التً ستقدمونها مخصصة لغاٌات البحث العلمً فقط وستعامل بسرٌة تامة.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الباحث

 محمد أحمد ابو حصيرة
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 القسم األول: المعلومات العامة:

 أمام اإلجابة المالئمة. (X)أرجو التكرم بوضع إشارة 

 سنوات الخبرة في مجال التدقيق: -1

 سنوات  01إلى أقل من  5من    سنوات  5أقل من 

 سنة فأكثر 05    سنة 05إلى أقل من  01من 

 المؤهل العلمي: -2

 دبلوم      بكالورٌوس   ماجستٌر فأعلى

 أذكرها .......       اخرى

 التخصص األكاديمي: -3

  علوم مالٌة ومصرفٌة      اقتصاد  إدارة أعمال   محاسبة

 ........ذكرهاأ       أخرى 

 الشهادة المهنية: -4

  محاسب قانونً امرٌكً او برٌطانً      محاسب قانونً عربً

 أخرى حددها ...........           ال ٌوجد     رخصة فاحص حسابات

 عدد الدورات في مجال التدقيق: -5

 دورات 3 -0    أي دورةلم أشارك فً 

 دورات فأكثر 7    دورات 6-4من 
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أمام الدرجة التي تمثل رأيكم، الجزء الخاص بنظام  (X)أرجو وضع إشارة 
 المعمومات المحاسبي المحوسب:

 الفقرة ت

جدا
رة 

كبي
جة 

بدر
ق 

مواف
 

بيرة
ة ك

درج
ق ب

مواف
طة 
وس

 مت
رجة

 بد
فق

موا
 

يمة
 قم

رجة
 بد

فق
موا

 

جدا
مة 

 قمي
رجة

 بد
فق

موا
 

 (الذين يستخدمون النظام المحاسبي المحوسب)مهارات الموظفين 

1. 
تتناسب مهارات الموظفين مع متطمبات 

نظام المعمومات المحاسبي المحوسب في 
 الشركة

     

4. 
يتمقى الموظفون الجدد التدريب الالزم 

 عمى األجهزة والبرامج

     

2. 
الموظفون في الشركة قادرون عمى 

 متطمبات العمل الجديدةالتكيف مع 

     

2. 
يتابع الموظفون المستجدات في مجال 

 تخصصهم

     

2. 
الموظفون في الشركة قادرون عمى 

 اكتشاف اي خمل في النظام

     

 (البنية التحتية)المعدات 
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2. 
يعتمد نظام المعمومات المحاسبي 

 المحوسب عمى أجهزة حديثة ومتطورة

     

1. 
المستخدمة مع طبيعة تتناسب األجهزة 

 العمل

     

8. 
تمتاز األجهزة المستخدمة بقدرة تخزينية 

 عالية تتناسب مع حجم العمل في الشركة

     

 الفقرة ت
جدا

رة 
كبي

جة 
بدر

ق 
مواف

 

بيرة
ة ك

درج
ق ب

مواف
طة 
وس

 مت
رجة

 بد
فق

موا
 

يمة
 قم

رجة
 بد

فق
موا

 

جدا
مة 

 قمي
رجة

 بد
فق

موا
 

2. 
لممعمومات بسرعة تمتاز الشبكة الداخمية 

 االتصال

     

01. 
نادرا ما يحدث انقطاع في الشبكة 

 المستخدمة داخل المؤسسة

     

00. 
تتميز الشبكة بمتطمبات األمان من 

 االختراق

     

 البرامج

04. 
يعتمد نظام المعمومات المحاسبي 

 المحوسب عمى برامج حديثة ومتطورة

     

02. 
يتم تحديث البرامج المستخدمة باستمرار 

 من قبل متخصصين 
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02. 
يتم عمل صيانة دورية لمبرامج 

 المستخدمة

     

      البرامج المستخدمة مناسبة لطبيعة العمل .02

 قاعدة البيانات

02. 
تتميز قاعدة البيانات بالمرونة العالية 

 وقابمية التعديل

     

01. 
البيانات في وسائط تخزين يتم تخزين 

 مركزية وضمن قوانين محكمة من األمان
     

08. 
يمكن استرجاع البيانات الالزمة عند 

 الحاجة

     

 الفقرة ت

جدا
رة 

كبي
جة 

بدر
ق 

مواف
 

بيرة
ة ك

درج
ق ب

مواف
طة 
وس

 مت
رجة

 بد
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يمة
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فق
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جدا
مة 

 قمي
رجة

 بد
فق

موا
 

02. 
البيانات  يتم تحديث البيانات في قاعدة

 بشكل مستمر

     

41. 
تتمتع قاعدة البيانات بدرجة عالية من 

 الحماية والسرية واألمان

     

40. 
يستطيع األشخاص المخولون فقط 

 الدخول إلى قاعدة البيانات
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 اإلجراءات

44. 
تتميز اإلجراءات في ظل النظام 

المحاسبي المحوسب بالمرونة وقابمية 
 متطمبات العمل الجديدةالتعديل حسب 

     

42. 
تتميز اإلجراءات في ظل النظام 

المحاسبي المحوسب بالبساطة وعدم 
 التعقيد

     

42. 
تتميز اإلجراءات في ظل النظام 

 المحاسبي المحوسب بالوضوح

     

42. 
تتميز اإلجراءات في ظل النظام 

المحاسبي المحوسب بالمالءمة لطبيعة 
 عمل الشركة

     

 خصائص المعمومات

42. 
يقدم نظام المعمومات المحاسبي 
المحوسب معمومات تتناسب مع 

 احتياجات المدققين الداخميين

     

41. 

يقدم نظام المعمومات المحاسبي 
المحوسب المعمومات المطموبة لممدققين 

الداخميين في الوقت المناسب وبشكل 
 مكتمل

     



 

XIV 
 

48. 
 يقدم نظام المعمومات المحاسبي

المحوسب معمومات صحيحة وموثوق 
 بها لممدققين الداخميين

     

 الفقرة ت

جدا
رة 

كبي
جة 

بدر
ق 

مواف
 

بيرة
ة ك

درج
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جدا
مة 
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رجة

 بد
فق

موا
 

42. 
يقدم نظام المعمومات المحاسبي 

المحوسب معمومات موضوعية وخالية 
 من التحيز

     

21. 
نظام المعمومات المحاسبي  يقدم

المحوسب معمومات يمكن االعتماد عميها 
 في التدقيق الداخمي

     

20. 
يقدم نظام المعمومات المحاسبي 
المحوسب لدائرة التدقيق الداخمي 

 معمومات تساعد عمى التنبؤ بالمستقبل
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 الجزء الخاص بكفاءة التدقيق الداخمي

 المعمومات المحاسبية المحوسبة يؤدي إلى:إن استخدام أنظمة 

24. 
تقميل الوقت المبذول عمى العمميات 

 الحسابية

     

22. 
سرعة الحصول عمى المعمومات في 

 الوقت المناسب

     

      سرعة إنجاز عممية التدقيق .22

22. 
إتاحة وقت أكثر لمتركيز عمى قضايا 

 اخرى مهمة

     

      الغش والتالعبسرعة اكتشاف عمميات  .22

21. 
تقميل تكاليف عممية التدقيق عمى المدى 

 الطويل

     

 الفقرة ت

جدا
رة 

كبي
جة 

بدر
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جدا
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موا
 

28. 
ضبط التكاليف من خالل االستغالل 

 األمثل لموارد التدقيق 
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      عدد المدققين الداخميين تقميص .22

21. 
تقميل الجهد المبذول إلنجاز التدقيق 

 الداخمي

     

20. 
زيادة القدرة عمى تخزين كم كبيرمن 

 المعمومات والنتائج

     

24. 
توفير مجموعة من اإلجراءات الرقابية 

 عمى البرامج والممفات
     

      التقميل من األعمال الروتينية بشكل عام .22

      زيادة القدرة عمى عمل التحميل والمقارنات .22

22. 
زيادة القدرة عمى إجراء العمميات 
 اإلحصائية والحسابية المعقدة بدقة

     

      سرعة اكتشاف األخطاء ومعالجتها .22

21. 
سرعة معالجة البيانات الالزمة في الوقت 

 المناسب

     

28. 
تطبيق القوانين تحسين إمكانية التأكد من 

 والتعميمات المالية
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 الفقرة ت

جدا
رة 

كبي
جة 
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22. 
تحسن نوعية وطبيعة الخدمات المقدمة 

 من قبل المدقق

     

.50 
تسهيل عممية الرجوع إلى العمميات المالية 

 لمعرفة التفاصيل المتعمقة بها
     

20. 
تسهيل فحص الضوابط الرقابية في النظام 

 المحوسب

     

      زيادة دقة النتائج التي يتم الوصل إليها .24

      تحسين جودة عممية التدقيق .22

22. 
تحقيق درجة أعمى من التكامل والترابط 

 بين أنشطة التدقيق

     

22. 
من االستعانة ببرامج  تمكين المدققين
 تدقيقية خاصة

     

 ،،،شكرا لحسن تعاونكم
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 قائمة بأسماء محكمي االستبانة: (2ممحق )
 المسمى الوظيفي اإلسم

ة يمساعد النائب اإلداري لمشؤون اإلدار  الدكتور عمى شاهيناألستاذ 
 والمالية

 أستاذ مساعد بجامعة القدس المفتوحة الدكتور صبري مشتهى

 أستاذ في الجامعة اإلسالمية الدكتور سمير صافياألستاذ 

 محاضر في الجامعة االسالمية األستاذ خالد الحسيني

 عميد كمية التجارة في الجامعة االسالمية األستاذ الدكتور سالم حمس

 

 

 


