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ملخص: 
املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، وزعت ا�ستبانة على عينة ع�سوائية قوامها )147( من )177( 
من املحا�سبني القانونيني املمار�سني يف اململكة العربية ال�سعودية، اأي ما ن�سبته %70.3 
من املجتمع الإح�سائي، وقد بلغ عدد ال�ستبانات امل�سرتدة وال�ساحلة للتحليل الإح�سائي 
)108( ا�ستبانة اأي ما ن�سبته 51.7% من جمتمع الدرا�سة.بالإ�سافة اإىل ذلك، �سعت الدرا�سة 

للتحقق من الفر�سية الأ�سا�سية للدرا�سة، وكذلك الفر�سيات الفرعية الأربعة.
والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  الباحث  ا�ستخدم  البيانات،  حتليل  اأجل  ومن 

املعيارية، والن�سبة املئوية واختبار »ت«.
املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  لأ�ساليب  كبري  دور  وجود  اإىل:  الدرا�سة  وتو�سلت 
املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية، وبن�سبة مئوية )%80.4( .

وكذلك  العدمية،  الأ�سا�سية  الفر�سية  رف�ست  الفر�سيات،  اختبار  نتائج  على  وبناًء 
الفر�سيات الفرعية الأربعة العدمية للدرا�سة.

ويف �سوء النتائج قدم الباحث جمموعة من التو�سيات.
املحا�سبية . 1 املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  لأ�ساليب  ال�سعودية  ال�رشكات  تبني 

املحو�سبة امل�ستخدمة فيها، من اأجل تقدمي معلومات حما�سبية اأكرث موثوقية مل�ستخدميها.
ال�سعودية . 2 ال�رشكات  اإدارة نظم املعومات يف  التدريب امل�ستمر واملتلئم ملوظفي 

املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  باأهمية  معرفتهم  لزيادة 
وتطبيقها بال�سكل الأمثل.
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Abstract: 
This Study aims at identifying the role of general control methods for the 

computerized accounting Information systems to increase the reliability of 
accounting information.

To achieve the study objectives, the researcher distributed a questionnaire 
to (147) out of (177) certified public accountants in the Kingdom of Saudi 
Arabia.(108) questionnaires were returned.The response rate was (51.7%) of 
the population.In addition, the study sought to verify the basic hypothesis, as 
well as, the four sub- hypotheses of the study.

In order to analyses the data, the researcher used means, standard 
deviations, and “t” test.

The results of the study revealed that the methods of general control 
have a significant role on the reliability of the accounting information with a 
means of (80.4%) .

Based on the results of hypotheses testing, rejected the null basic 
hypothesis of the study was, and the four null sub- hypotheses were rejected 
task.

In the light of the findings the researcher gave a number of 
recommendations: 
1. Saudi companies should, adopt the general control methods for the 

computerized accounting information systems used in order to provide 
more reliable accounting information to its users.

2. There should be continuous and compatible training for the staff of the 
management information systems in Saudi companies, to increase their 
knowledge of general control methods for the computerized accounting 
information and applied optimally.
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مقدمة: 
باأهمية  الوعي  يزداد  حيث  املعلوماتية  بع�رش  ي�سمى  ما  املعا�رش  العامل  ي�سهد 
املعلومات كمورد ا�سرتاتيجي من موارد املن�ساأة على اختلف اأنواعها، ونتيجة لذلك يتزايد 
املعلومات  توفري  على  تعمل  التي  املعلومات  نظم  وبتطوير  املورد،  هذا  باإدارة  الهتمام 

اللزمة لتخاذ القرارات.
وميثل نظام املعلومات املحا�سبي داخل املن�ساأة اأحد اأهم م�سادر املعلومات املوثوق 
بها، والذي ميكن ملتخذ القرار اأن يعتمد عليه يف احل�سول على معلومات خا�سة باملوقف 
الذي يواجهه.ومع ما ت�سهده نظم املعلومات املحا�سبية من تطور وات�ساع نطاق ا�ستخدام 
اأجهزة احلا�سوب وتطورها، والتو�سع يف تطبيق الأ�ساليب الكمية، وما توفره �سبكة النرتنت 
من معلومات من حقول املعرفة الأخرى املختلفة، فلم يقت�رش دور نظم املعلومات املحا�سبية 
املحو�سبة على قيا�ص الأحداث املالية فقط، بل امتد دورها لي�سمل كثرياً من الأحداث التي 
اأدت هذه  الرقابة عليها، وقد  الإدارة، وترغب يف تخطيطها واأحكام  ت�ستحوذ على اهتمام 
التطورات اإىل تر�سيخ مكانة نظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة كنظام رئي�ص ومتكامل 
حتكمه قواعد خا�سة تتعلق بربط املفاهيم املحا�سبية بالأبعاد الإدارية والقت�سادية التي 
بعملية  الهتمام  وزيادة  عك�سية،  وتغذية  ومقارنة  قيا�ص  القرار، من  اتخاذ  بعملية  حتيط 
الختيار املحا�سبي للمعلومات با�ستخدام جميع الأ�ساليب املعا�رشة املتاحة، بالإ�سافة 
اإىل تعدد وتنوع املخرجات )التقارير املحا�سبية( من حيث ال�سكل وامل�سمون، الأمر الذي 

ي�سمن تدفقًا منا�سبًا للمعلومات، ي�ساعد على تو�سيح الروؤية ملتخذ القرار.
التي حتكم ما ينتجه من  القواعد  التطور يف نظم املعلومات املحا�سبية، وتلك  وهذا 
اإىل  اأدى  ال�رشكة،  املنا�سب يف  بالوقت  عليها  العتماد  ومالية، ميكن  معلومات حما�سبية 
مبوا�سفات  حمو�سبة  حما�سبية  معلومات  اأنظمة  وتطوير  بناء  اإىل  الأعمال  من�ساآت  توجه 
خا�سة وحمددة، تهدف اإىل ال�سيطرة على الكم الهائل من املعلومات ال�رشورية، ومبوثوقية 
كبرية لها، الأمر الذي انعك�ص على خ�سائ�ص املعلومات املحا�سبية، وخ�سائ�ص التقارير 

املحا�سبية يف �سوء متطلبات وحاجات م�ستخدمي هذه التقارير.
املعلومات املحا�سبية  لنظم  اأ�ساليب رقابية عامة  ا�ستخدمت  الأهداف  تلك  ولتحقيق 
اأ�ساليب رقابية على التطبيقات،  اإدارية وتنظيمية واأخرى  اأ�ساليب رقابية  املحو�سبة منها 
املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  الدرا�سة ملعرفة دور  و�ستتعر�ص هذه 
املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية، ولن تتعر�ص الدرا�سة بحكم طبيعتها 
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للأ�ساليب الرقابية على التطبيقات.لن جودة اإي نظام تعتمد بدرجة كبرية على موثوقية 
خمرجاته من ناحية، وعلى �سلمة وجود اأ�ساليب رقابة عامة حتكم هذا النظام من ناحية 

اأخرى.)الدلهمة، 2008( 

مشكلة الدراسة: 
اأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات  تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف الوقوف على دور 
املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية، وذلك من خلل ا�ستطلع 
اآراء مراجعي احل�سابات اخلارجني املمار�سني يف اململكة العربية ال�سعودية من اأجل معرفة 

وجهة نظرهم نحو هذا املو�سوع.وتتحدد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 
املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  دور  درجة  ما 

املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية؟ 
وانبثق من ال�سوؤال الرئي�ص ال�سابق الأ�سئلة الفرعية الآتية:- 

ما درجة دور اأ�ساليب الرقابة التنظيمية لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف . 1
زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية؟ 

ما درجة دور اأ�ساليب الرقابة على الو�سول لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة . 2
يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية؟ 

ما درجة دور اأ�ساليب الرقابة يف اأمن وحماية امللفات لنظم املعلومات املحا�سبية . 3
املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية؟ 

املحا�سبية . 4 املعلومات  نظم  وتطوير  توثيق  يف  الرقابة  اأ�ساليب  دور  درجة  ما 
املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية؟ 

أهداف الدراسة: 
�سعت الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية:

معرفة درجة دور اأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف . 1
زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

معرفة درجة دور اأ�ساليب الرقابة التنظيمية لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة . 2
يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

املحا�سبية . 3 املعلومات  لنظم  الو�سول  على  الرقابة  اأ�ساليب  دور  درجة  معرفة 
املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
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املعلومات . 4 لنظم  امللفات  وحماية  اأمن  على  الرقابة  اأ�ساليب  دور  درجة  معرفة 
املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

الرقابة يف توثيق وتطوير نظم املعلومات املحا�سبية . 5 اأ�ساليب  معرفة درجة دور 
املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنها:- 

املحا�سبية . 1 املعلومات  نظم  تقدمها  التي  املحا�سبية  املعلومات  موثوقية  تدر�ص 
املحو�سبة.

العامة لنظم املعلومات املحا�سبية . 2 الرقابة  اأ�ساليب  اإىل معرفة درجة دور  ت�سعى 
املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

الدرا�سة الأوىل التي جتري يف ال�سعودية، التي تتناول دور اأ�ساليب الرقابة العامة . 3
لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية يف اململكة 
تناولت مو�سوع  ال�سعودية  �سابقة يف  اأي درا�سة  الباحث  ال�سعودية، حيث مل يجد  العربية 

الدرا�سة.

نطاق الدراسة: 
اأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات  تقت�رش هذه الدرا�سة على معرفة درجة دور 
اأ�ساليب  املعلومات املحا�سبية، وذلك من خلل  املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية 
امللفات  اأمن  على  الرقابة  واأ�ساليب  الو�سول،  على  الرقابة  واأ�ساليب  التنظيمية  الرقابة 
لأ�ساليب  الدرا�سة  تتعر�ص  ول  النظام،  وتطوير  توثيق  يف  الرقابة  واأ�ساليب  وحمايتها، 

الرقابة على التطبيقات.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- اإلطار النظري: 

اأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة: . 1
والتوجيهات  املعايري  املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  متثل 
اإدارية  اأ�ساليب رقابة  البيانات، وتعد مبثابة  التي تدخل حتت نطاق مهّمات ق�سم معاجلة 
البيانات،  معاجلة  عمليات  على  بالغة  اآثار  فيها  ال�سعف  ملواطن  ويكون  الوظائف،  على 
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وتوزيع  الإ�رشاف  يف  اأهمية  ذات  تعد  والتي  احلا�سوب،  مبركز  التنظيمية  الرقابة  وت�سم 
الخت�سا�سات على العاملني نظراً لعدم ا�ستطاعة حتقيق الرقابة الداخلية من خلل اأ�سلوب 
 )2000 وهنكي:  )توما�ص،  يدويًا  البيانات  معاجلة  نظم  يف  املتبع  الوظائف  بني  الف�سل 
وعليه فاإن اأ�ساليب الرقابة العامة متثل �سيا�سات رقابية اإدارية وتنظيمية، ُتطبَّق على اإدارة 

نظم املعلومات وت�ستمل على: 
اأ�ساليب الرقابة التنظيمية:-  -

الإجراءات  من  جمموعة   )2007 ونينو،  )احلميد  التنظيمية  الرقابة  اأ�ساليب  ت�سم 
�سليم  داخلية  رقابة  نظام  اإىل  الو�سول  اجل  من  منها  بد  ل  والتي  والإدارية  التنظيمية 
التنظيمية  بالإجراءات  ال�سلة  ذات  الرقابية  الأ�ساليب  الإجراءات على جميع  وت�ستمل هذه 

الإدارية مثل:- 
وجود اإدارة م�ستقلة لنظم املعلومات يف الهيكل التنظيمي للمن�ساأة. ●
اختيار املوظفني ومراعاة التاأهيل العلمي، والعملي لهم. ●
حتديد اخت�سا�سات الإدارات والأق�سام املختلفة ب�سكل ي�سمن عدم التعار�ص. ●
البداية  ● من  ما  بعملية  اأحدهم  ينفرد  ل  بحيث  املوظفني،  بني  الواجبات  توزيع 

للنهاية، وبحيث يقع عمل كل موظف حتت رقابة موظف اآخر.
توزيع امل�سوؤوليات ب�سكل وا�سح ي�ساعد على حتديد تبعة اخلطاأ والإهمال. ●
اإجراء حركة تنقلت بني املوظفني من حني لآخر، حتى ل يتعار�ص ذلك مع ح�سن  ●

�سري العمل.
ف�سل الوظائف املتعار�سة يف اإدارة نظم املعلومات. ●
�رشورة قيام كل موظف باإجازته ال�سنوية دفعة واحدة، وذلك لإعطاء الفر�سة ملن  ●

يقوم بالعمل يف اأثناء غيابه لكت�ساف اأي تلعب يف ذلك العمل.
الهيكل التنظيمي لإدارة نظم املعلومات وذلك نظراً لتعدد الأدوار واملهام التي تقوم  ●

البيانات  �سلمة  املحا�سي.و�سمان  النظام  بوظائف  واملتعلقة  املعلومات  نظم  اإدارة  بها 
املحا�سبية.

عدم اإعطاء �سلحيات ملوظفي اإدارة نظم املعلومات بتغري الربامج وامللفات. ●
اأ�ساليب الرقابة على الو�سول:-  -

املوجودات  حماية  اإىل  تهدف  واملنطقي  املادي  الو�سول  على  رقابية  اإجراءات  هي 
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وامللفات واملعلومات والأجهزة داخل املن�ساأة )اجلواد والفتال، 2008( ومن هذه الأ�ساليب 
والإجراءات: 

عدم الدخول اإىل ق�سم احلا�سوب يف غري اأوقات العمل الر�سمي. -
مبوجب  - لهم  امل�رشح  للأ�سخا�ص  اإل  احلا�سوب  ق�سم  اإىل  بالدخول  ال�سماح  عدم 

ت�رشيح ر�سمي.
ا�ستخدام كلمات ال�رش للتاأكد من اأن الأ�سخا�ص املعنيني هم امل�سموح لهم الو�سول  -

للنظام.
احلماية من فريو�سات احلا�سوب. -
و�سع اأجهزة احلا�سوب يف اأماكن اآمنة ومنا�سبة. -
لق�سم  - به  امل�رشح  غري  الو�سول  عن  للإعلن  والتنبيه  الإنذار  اأجهزة  ا�ستخدام 

احلا�سوب.
ا�ستخدام تقنية اجلدران النارية ملنع الو�سول غري امل�سموح به اإىل مكونات النظام. -
ا�ستخدام كامريات املراقبة ل�سبط الو�سول اإىل ق�سم احلا�سوب. -
ا�ستخدام �سجل الزائرين ل�سبط الو�سول اإىل ق�سم احلا�سوب. -
ا�ستخدام البطاقات التعريفية للموظفني ل�سبط الو�سول اإىل ق�سم احلا�سوب. -
اأ�ساليب الرقابة على اأمن وحماية امللفات. -

املادية  النظام  ملكونات  واحلماية  الأمن  لتحقيق  اللزمة  الإجراءات  جميع  وت�سمل 
واملنطقية )Rama، 2006( ومواجهة املخاطر الداخلية اأو اخلارجية التي تهدد اأمن امللفات 

والنظام ومنها.
غري  - بطرق  الو�سول  من  امللفات  اإىل  الو�سول  لهم  امل�سموح  غري  املوظفني  منع 

قانونية.
ا�ستخدام الربنامج امل�سادة للفريو�سات. -
الحتفاظ بن�سخ احتياطية للربامج وامللفات يف اأماكن اآمنة ومتباعدة عن بع�سها. -
عمل ن�سخ احتياطية من الربامج وامللفات يف نهاية كل يوم عمل. -
توفري ن�سخ احتياطية لربامج النظام وملفاته. -
وجود دليل لربامج وملفات النظام. -
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وجود فرقة طوارئ متخ�س�سة ل�ستعادة ت�سغيل النظام يف حالة وقع كارثة. -
وجود خطة ملواجهة خماطر قرا�سنة احلا�سوب. -
وجود خطة ملواجهة الكوارث الطبيعية مثل احلرائق والفي�سانات. -
وجود خطة ملواجهة انقطاع التيار الكهربائي لفرتات طويلة وب�سكل مفاجئ. -
اأ�ساليب الرقابة على توثيق النظام وتطويره. -

 وت�سمل جميع الأ�ساليب والإجراءات الرقابية اللزمة واخلا�سة بتوثيق نظم املعلومات 
وتو�سيفها مبكوناتها املادية واملنطقية وتوثيق اإجراءات امل�ستخدم النهائي بالإ�سافة اإىل 
توثيق كل حالت التطوير والتحديث امل�ستمرة للنظام )Helms, & Jame, 1998( وتق�سم 

اإجراءات الرقابة على توثيق النظام وتطويره اإىل:- 
اإجراءات رقابية متعلقة بتوثيق النظام:- أ. 

توثيق برجميات النظم وبرجميات الت�سغيل. -
تو�سيف وظائف النظام. -
و�سع خطة زمنية لتنفيذ وظائف النظام. -
اإعداد خمططات تدفق البيانات. -
تو�سيف العلقات الت�ساركية بني فئات النظام با�ستخدام خمططات الكيان. -
توثيق املكونات املادية للنظام وذلك با�ستخدام الرموز الت�سويرية. -
و�سع اإر�سادات عامة للم�ستخدم النهائي للنظام تتعلق بكيفية التعامل مع النظام  -

وت�سغيله.
ا�ستخدامات  - على  الرقابية  والإجراءات  التدريب  وموارد  التدريب  برامج  توثيق 

النظام املختلفة.
اإجراءات رقابية متعلقة بتطوير النظام واإدامته: 	. 

 The International Standards Organization )ISO( قدمت منظمة اجلودة العاملية
املعلومات  نظم  تطوير  عند  اتباعها  يجب  التي  والإر�سادات  املعايري  من  جمموعة 

و�سيانتها )القطناين، 2005( �سمن حمورين اأ�سا�سيني هما: 
تت�سمن  - و�سيانتها  والربجميات  الأنظمة  لتطوير  وا�سحة  خطة  و�سع  �رشورة 

حتديد الأهداف والإجراءات.
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�رشورة و�سع خطة وا�سحة للرقابة على تطوير الأنظمة والربجميات و�سيانتها،  -
وحتديد ا�سرتاتيجيات الرقابة.

ومن اأهم االأ�ساليب الرقابية لتوثيق اأنظمة املعلومات املحا�سبية وتطويرها ما 
ياأتي:- 

الأنظمة  - اإدارة  من  معلومات  على  بناًء  وتطويرها  الأنظمة  ا�ستحداث  اإجراءات 
العاملني يف  اأحد  بناًء على طلب  ا�ستحداث معني  اأو  نظام  لتطوير  بوجود حاجة  اخلا�سة 
ل الطلب اإىل دائرة الأنظمة بعد امل�سادقة عليه، ومن ثمَّ اإىل وحدة التطوير  النظام، ثم ُيحوَّ
حيث يقوم حملل النظم بتو�سيف التعديلت املطلوبة، ثم يحول اإىل وحدة التطوير، حيث 
لإجناز  املربجمني  اإىل  يحول  ثم  ومن  املطلوبة،  التعديلت  بتو�سيف  النظم  حملل  يقوم 
التعديلت اللزمة، ويعاد مره ثانية اإىل حملل النظم للتاأكد من �سلمة الإجراءات، وبعدها 

ق. ير�سل النظام بعد ا�ستخدامه اأو تطويره اإىل وحدة الفح�ص لُيفح�ص ويوثَّ
توثيق املكونات املادية للنظام: تعمل اإدارة الأنظمة على توثيق عمليات التطوير  -

التي متت عليه كلها، وتتبع عمليات حتويل اجلهاز اإىل م�ستخدم اآخر من خلل رقم اجلهاز 
عند ت�سغيله، وتت�سمن عملية التوثيق موا�سفات اجلهاز من حيث ال�رشعة، والذاكرة، ونوع 

اجلهاز، واجلهة امل�ستفيدة، وتاريخ ال�رشاء )حماده، 2010( .
موثوقية املعلومات املحا�سبية: . 2

مما ل �سك فيه اأن املعلومات املحا�سبية، وبغ�ص النظر عن م�سدرها الذي قد يكون 
اأن تت�سف بخ�سائ�ص نوعية عدة، كي  النظام املحو�سب يجب  اأو من  اليدوي،  النظام  من 
تكون مفيدة ل�ساحب القرار، وتعتمد فائدة املعلومات ملتخذ القرار على عوامل كثرية تتعلق 
مبجال ال�ستخدام، مثل طبيعة القرارات التي يواجهها، وطبيعة النموذج القراري امل�ستخدم، 
وطبيعة م�سادر املعلومات التي يحتاجها، ومقدار ونوعية املعلومات ال�سابقة املتوافرة، 
لطبيعة  القرار.ونظراً  ملتخذ  والإدراك  الفهم  وم�ستوى  املعلومات،  حتليل  على  واملقدرة 
الدرا�سة �سيتناول الباحث موثوقية املعلومات املحا�سبية من اجلوانب التي ترتبط مبو�سوع 

الدرا�سة.
مفهوم موثوقية املعلومات املحا�سبية:  -

اإن درجة  تتعلق خا�سة املوثوقية باأمانة املعلومات واإمكانية العتماد عليها.حيث 
اأ�س�ص  اأو  اأو طرق  انعكا�سًا وا�سحًا للأدلة املو�سوعية  الوثوق باملعلومات املحا�سبية تعد 
املحا�سبية  املعلومات  تت�سف  املعلومات.ولكي  تلك  عليها  بنيت  التي  ال�سليمة  القيا�ص 
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باملوثوقية ينبغي اإر�ساء اأ�س�ص حما�سبية ثابتة فيما يتعلق باملبادئ والفر�سيات والأعراف 
املحا�سبية التي حتكم العمل املحا�سبي، وكذلك تطوير اأ�س�ص قيا�ص موحدة ومقبولة وعملية 

)الدلهمة، 2007( .
من  القرار  ملتخذ  وميكن  اأ�سا�سًا،  املعلومات  ت�سلح  اأن  املوثوقية:  مبفهوم  ويق�سد 

العتماد عليها يف التنبوء.)مطر، 2004( 
الأخطاء،  من  خالية  املعلومات  اأن  باملوثوقية  املق�سود   )2006 )عزيز،  وو�سح 
مبعنى  للتحقق،  قابلة  وبطريقة  واأمانه  ب�سدق  القت�سادية  والأحداث  الظروف  وتعك�ص 
ثالثة  املوثوقية  باأدائها.وخلا�سية  النظر عمن يقوم  لها دللة حمدده ب�رشف  اأن يكون 

عنا�رض اأ�سا�سية هي: 
القابلية للتحقق.مبعنى اأن تكون املعلومات قابلة للتحقق من جهة �سحتها.وهذا  -

مببداأ  وثيقة  �سلة  على  اأنه  كما  املحا�سبي،  القيا�ص  مب�سكلة  وطيدة  علقة  على  العن�رش 
املو�سوعية.

عدالة التمثيل.وهذا العن�رش هو الآخر على �سلة بنظرية القيا�ص املحا�سبي اأي�سًا،  -
البيانات املالية  اإعداد  اأ�سا�سيًا من املعايري التي حتكم  اأهمية بالغة باعتباره معياراً  وله 

املن�سورة التي تلقي اأهمية خا�سة من جانب مراجع احل�سابات.
اأهمية  - وله  املو�سوعية  مببداأ  وثيقة  �سلة  ذو  الأخر  هو  العن�رش  احليادية.وهذا 

خا�سة يجب مراعاتها لدى اإعداد البيانات املالية املن�سورة وذلك باحلر�ص على اأن تظهر 
تلك البيانات حقيقة اأو�ساع ال�رشكة م�سدرة البيانات كما هي، ولي�ص بال�سورة التي حتقق 

رغبة فئة بعينها مثل اأدارة ال�رشكة اأو امل�ساهمني )النقيب، 2004( .

ثانياً- الدراسات السابقة: 

املعلومات . 1 نظم  يف  الرقابية  »ال�سوابط  .بعنوان   )2006( الدو�رضي  درا�سة 
املحا�سبية املحو�سبة – درا�سة حتليلية يف املن�ساآت القطرية.هدفت هذه الدرا�سة اإىل فح�ص 
املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  نظم  داخل  املتبعة  احلالية  الرقابية  ال�سوابط  اإجراءات 

وتتبعها داخل املن�ساآت القطرية«.
واملعايري  - املتطلبات  مع  الرقابية  وال�سوابط  الإجراءات  هذه  توافق  مدى  تقومي 

الرقابية الدولية.
تقومي مدى اأف�سلية ال�سوابط الرقابية امل�سممة يف نظم املعلومات املحا�سبية. -
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التعرف اإىل ال�سوابط الرقابية امل�سممة يف نظم املعلومات املحا�سبية يف اإحدى  -
املوؤ�س�سات التي ت�ساهم فيها الدولة بن�سبة كبرية )قطر للبرتول( .

وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن ال�سوابط الرقابية الإدارية والتنفيذية واملحا�سبية امل�سممة 
يف نظم املعلومات املحا�سبية امل�ستخدمة يف الوزارات والأجهزة احلكومية ل تتوافق مع 

املتطلبات واملعايري الرقابية الإدارية والتنفيذية واملحا�سبية الدولية.
درا�سة معهد املحا�سبني القانونني االأمريكيني ومعهد املحا�سبني القانونيني . 2

الكنديني )2006( .بعنوان: » معايري النظام املوثوق به )الأمان والوجود و�سحة املعاجلة 
وال�رشية و اخل�سو�سية( .هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد معايري يجب على م�سمم النظام من 
تطبيقها عند ت�سميم النظام، اإذ �ست�سكل هذه املعايري ال�سوابط الرقابية لقاعدة البيانات، 
املعاجلة  و�سحة  والوجود  الأمان  وهي  املعايري  لهذه  وافيًاُ  �رشحًا  الدرا�سة  ت�سمنت  كما 
وال�رشية واخل�سو�سية.كما قامت الدرا�سة بعر�ص اخلطوات الإر�سادية لتطبيق هذه املعايري 
والإجراءات الواجب اتباعها عند تقدمي خدمة ت�سميم قاعدة البيانات وق�سمت الدرا�سة اإىل 

ثلثة اأجزاء:- 
اجلزء الأول: معايري النظام املوثوق به واخلطوط الإر�سادية له والإجراءات الواجب  -

اإتباعها.
اجلزء الثاين: اأمثلة عملية حول متطلبات النظام وفق هذه املعايري. -
اجلزء الثالث: عينات عملية من اأنظمة موثوق بها وفق هذه املعايري والإجراءات. -

انتهت الدرا�سة اإىل وجوب تطبيق هذه املعايري والإجراءات عند ا�ستخدام نظم قواعد 
البيانات يتطلب تطبيق  ا�ستخدام نظم قواعد  البيانات يف نظم املعلومات املحا�سبية.لأن 
على  اأن  كما  اليدوية،  النظم  يف  املطبقة  الرقابية  الإجراءات  عن  تختلف  رقابية  اإجراءات 
لل�رشكة  الداخلية  الرقابة  بنية  درا�سة  عند  تطبيقها  مدى  من  التاأكيد  احل�سابات  مراجع 

مو�سوع املراجعة.
درا�سة احلكيم )2007( .بعنوان اأثر ا�ستخدام قواعد البيانات يف الوظيفية الرقابية . 3

العام  القطاع  موؤ�س�سات  يف  الدرا�سة  اأجريت  تطبيقية،  وحالة  املحا�سبية  املعلومات  لنظم 
ذات الطابع القت�سادي يف اجلمهورية العربية ال�سورية.وقد هدفت اإىل:- 

حتديد نقاط ال�سعف يف الإجراءات الرقابية يف مرحلة حتليل النظام، والعمل على  -
�سد الثغرات فيها من خلل مرحلة الت�سميم املنطقي للنظام.

ت�سميم الهيكلية النموذجية لدورات العمليات من خلل مرحلة الت�سميم املنطقي  -
للنظام من وجهة نظر النظام.
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تطبيق الإجراءات الرقابية التي تتلءم ومعايري الكوبيت يف مرحلة تنفيذ النظام  -
من وجهة نظر النظام.

املعلومات  نظم  ت�سميم  يف  البيانات  قواعد  نظم  ا�ستخدام  اأن  اإىل  البحث  وانتهى 
املحا�سبية وت�سغيلها يعزز من وظيفة الرقابة لنظم املعلومات املحا�سبية، كما اأن الفعالية 

الرقابية املحا�سبية يف بيئة قواعد البيانات تتطلب اإعادة ت�سميم اأنظمة العمليات.
درا�سة )Noor Azizi Ismail, Malcolmking )2008 بعنوان: “العوامل املوؤثرة . 4

مللءمة نظم املعلومات املحا�سبية يف ال�رشكات ال�سناعية املاليزية ال�سغرية ومتو�سطة 
احلجم”.هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد امل�ستويات املختلفة من امللءمة لنظم املعلومات 
املالية يف �سياق حمدد لل�رشكات ال�سناعية ال�سغرية ومتو�سطة احلجم يف ماليزيا والعوامل 
املعلومات  متطلبات  بني  امللءمة  على  الدرا�سة  ركزت  فقد  خا�ص  وب�سكل  فيها،  املوؤثرة 
املحا�سبية وقدرة نظم املعلومات املحا�سبية على توليد املعلومات املحا�سبية، ولتحقيق 
خ�سائ�ص  جمعت  �رشكة   )2014( لبيانات  ا�ستبيانة  الباحثان  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف 
املعلومات  نظم  وقدرة  املحا�سبية،  املعلومات  ملتطلبات  ح�ساب   )19( على  املعلومات 

املحا�سبية على توليد املعلومات املحا�سبية وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 
ا�ستخدام املدخل املعتدل والأدلة املكت�سبة مللءمة نظم املعلومات املحا�سبية، يف  -

بع�ص ال�رشكات كان مرتفعًا، مما يعني اأن هناك توافقًا بني متطلبات املعلومات املحا�سبية 
وقدرة نظم املعلومات املحا�سبية على توليد تلك املعلومات.

مللءمة  ال�سغرية  ال�رشكات  مب�ستوى  مرتبطة  تكون  رمبا  التي  العوامل  بع�ص  هناك 
نظم املعلومات املحا�سبية فيها، وب�سكل عام فاإن ملءمة نظم املعلومات املحا�سبية تتعلق 
بال�رشكات مب�ستوى ن�سج تكنولوجيا املعلومات وم�ستوى املالك ومدير املحا�سبة، واإدراك 
تكنولوجيا املعلومات وا�ستخدام خربات من �رشكات وهيئات دولية و�رشكات املحا�سبة، 

ووجود كادر تكنولوجيا معلومات داخلي.
املعلومات . 5 نظم  يف  الرقابية  ال�سوابط   « بعنوان:   )2005( القطناين  درا�سة 

ا�ستك�ساف الو�سع  اإىل  الدرا�سة  املحا�سبية امل�رشفية املحو�سبة )درا�سة حتليلية( « هدفت 
وتقومي درجة متانة  الأردن،  التجارية يف  امل�سارف  الداخلية يف  الرقابة  لأنظمة  احلايل 
املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  اأنظمة  يف  امل�سممة  الرقابية  وال�سوابط  الإجراءات 
وفاعليتها، ومدى توافق خ�سائ�ص النظام الرقابي لتلك الأنظمة مع املوا�سفات واملعايري 
الرقابية  وال�سوابط  الإجراءات  اإىل فح�ص  الدرا�سة  لذلك هدفت  عليها،  املتعارف  الرقابية 
العامة والتطبيقية وتتبعها يف النظام املحا�سبي الآيل املطبق يف البنوك التجارية الأردنية، 
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ف�سًل عن درا�سة حالة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل يف عمان من حيث فح�ص الإجراءات 
البنك وتتبعها، وبيان  الآيل املطبق يف  النظام  العامة والتطبيقية يف  الرقابية  وال�سوابط 

مدى توافقها وكفايتها مقارنة باملعايري وال�سوابط الرقابية املتعارف عليها.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 

املحو�سبة  - املحا�سبية  املعلومات  لنظم  الرقابي  النظام  خ�سائ�ص  توافق  عدم 
يف  كبري  �سعف  ووجود  التنظيمية،  الرقابة  �سوابط  مع  بالأردن  التجارية  امل�سارف  يف 
ال�سوابط والأدوات الرقابية املطبقة، كعدم وجود جلنة م�ستقلة للرقابة على نظم املعلومات 

املحا�سبية، وتدوير مواقع العمل وف�سل الوظائف املتعار�سة.
تطبق ال�سوابط الرقابية على اآمن امللفات وحمايتها �سمن اأدوات النظام الرقابي  -

لنظم املعلومات املحا�سبية يف امل�سارف التجارية يف الأردن ب�سكل عام بدرجة �سعيفة.
تطبق ال�سوابط الرقابية املتعلقة بتوثيق النظم وتطورها بدرجة متو�سطة مع عدم  -

كفايتها، وعدم وجود اآليات حمددة لتوثيق الأخطاء ومراجعتها يف النظام.
م�ستويات . 6 تقليل  درا�سة  )Deborah and H.Joseph Wen )2007بعنوان: 

الإدارة واملحا�سبني واملراجعني  التهديد لنظم املعلومات املحا�سبية، وحتدياتها لكل من 
املعلومات  نظم  تواجه  التي  التهديدات  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  والأكادميني.هدفت 
املحا�سبية اللكرتونية واأمن املعلومات، وحتديد العلقة بني م�ستويات التهديد املختلفة، 
ودرجة قوة اإدارة ال�رشكة ف�سًل عن درجة اأمن املعلومات فيها.وقد حددت الدرا�سة اأنه عند 
وال�ستثمارية  والإدارية  املالية  القرارات  اتخاذ جمموعة من  احلذر ميكن  التهديد  م�ستوى 
الر�سيدة لأنها ت�ستند اإىل معلومات ملءمة و�سفافة وموثوق بها، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 

جمموعة من النتائج اأهمها: 
اإن تطبيق م�ستوى ملئم من ال�سوابط الرقابية ي�سمن اإنتاج معلومات مالية ميكن  -

العتماد عليها يقع على عاتق اإدارة ال�رشكة.
اإن اإدراك خطر التهديد الذي تواجهه ال�رشكات يقع على عاتق املحا�سبني والإدارة  -

اأنظمة  تواجهها  التي  التهديدات  عن  الناجمة  الإخطار  عن  الإبلغ  وعليهم  النظم،  وحمللو 
املعلومات يف ال�رشكة.

املعلومات . 7 لنظم  العامة  الرقابية  ال�سوابط  »اأثر  بعنوان   )2010( حماده  درا�سة 
املحا�سبية اللكرتونية يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية )درا�سة ميدانية( «.هدفت 
هذه الدرا�سة اإىل معرفة اأثر ال�سوابط الرقابية العامة لنظم املعلومات املحا�سبية اللكرتونية 
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يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية، وذلك من خلل معرفة مفهوم موثوقية املعلومات 
املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابية  ال�سوابط  ومفهوم  وخ�سائ�سها،  املحا�سبية 
اإىل معرفة راأي مراجعي احل�سابات اخلارجيني  الدرا�سة  اللكرتونية ومكوناتها.كما هدف 
يف مدينة دم�سق حول اأثر ال�سوابط الرقابية العامة لنظم املعلومات املحا�سبية اللكرتونية 

يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 

ل�سوابط الرقابة على توثيق النظام وتطويره اأثر كبري يف زيادة موثوقية املعلومات  -
املحا�سبية.

اأثر كبري يف  - اللكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  التنظيمية  الرقابة  ل�سوابط 
زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

املحا�سبية  - املعلومات  لنظم  وحمايتها  امللفات  اأمن  على  الرقابة  ل�سوابط 
اللكرتونية اأثر كبري يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

ل�سوابط الرقابة يف الو�سول اإىل نظم املعلومات املحا�سبية اللكرتونية اأثر متو�سط  -
يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

نظم . 8 ظل  يف  الداخلية  الرقابة  “دور  بعنوان:   )2010( والغبان  هلدين  درا�سة 
اإقليم  يف  امل�سارف  من  عينة  على  تطبيقية  درا�سة   – اللكرتوين  املحا�سبي  املعلومات 
كرد�ستان – العراق”.هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل الرقابة الداخلية واأ�ساليبها لبيان مدى 
اللكرتوين. ال�سلمة امل�رشفية يف ظل نظام املعلومات املحا�سبي  م�ساهمتها يف حتقيق 
اإقليم  ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة وزعت على ع�رشة م�سارف يف 

كرد�ستان العراق.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية:- 

املعلومات  تكنولوجيا  بيئة  يف  التطورات  تواكب  فعالة  داخلية  لرقابة  احلاجة 
واملالية. الإدارية  املعلوماتية  الأنظمة  مع  تكاملها  اإمكانيات  من  ي�سهل  الذي  وبال�سكل 

�سمن  اأهدافها  لتحقيق  وتطويرها  حتديثها  اإمكانات  يف  بال�ستمرار  البحث  يتطلب  كما 
معايري الوقت واجلهد والتكلفة وحتقيق اأق�سى ما ميكن من الكفاءة والفاعلية والقت�سادية، 
اأي�سًا باأن هناك دوراً معنويًا ذا دللة اإح�سائية لأ�ساليب الرقابة العامة  واأفادت الدرا�سة 
والرقابة على التطبيقات يف حتقيق كل من �سمان �سحة وم�سداقية املعلومات املعدة من 
قبل امل�سارف، بجانب تنمية الكفاية الإنتاجية يف واجبات امل�سارف ومهاتها، ف�سًل عن 
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الت�سجيع على اللتزام بال�سيا�سات الإدارية واملحا�سبية املر�سومة من قبل الإدارة وحماية 
املوجودات وامللفات واملعلومات يف امل�سارف وك�سف الأخطاء والتلعب والغ�ص.

ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 

من خلل ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة تبني للباحث اأن 
اأغلب الدرا�سات ال�سابقة تت�سابه يف املنهجية حيث اعتمدت على ال�ستبانة، واأن هناك اتفاقًا 
املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابية  لل�سوابط  تاأثرياً  هناك  اأن  على  نتائجها  يف 
اللكرتونية يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية ولكن مب�ستويات خمتلفة، بالإ�سافة 
مراجعة  مهنة  تنظيم  يف  تعتمد  ال�سابقة  الدرا�سات  فيها  اأجريت  التي  الدول  اأن  ذلك  اإىل 
معاير  اأو  الدولية  التدقيق  معايري  تتبني  اأو  بها  خا�سة  واأنظمة  قوانني  على  احل�سابات، 
واعتمادها  املنهجية،  ال�سابقة يف  الدرا�سات  الدرا�سة مع  الأمريكية.وتت�سابه هذه  التدقيق 
هذه  اأن  حيث  الدرا�سة  اإجراء  مكان  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  ال�ستبانه.وتختلف  على 
اقت�سادي كبري، ويوجد  التي تتمتع بن�ساط  ال�سعودية  العربية  اأجريت يف اململكة  الدرا�سة 
على  علوة  التداول،  حجم  حيث  من  العربية  الدول  يف  له  مثيل  ل  ن�سط  مايل  �سوق  فيها 
ال�سعودية يف تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة على املعايري  العربية  ذلك تعتمد اململكة 
وحدد  القانونيني،  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  عن  وال�سادرة  بها  اخلا�سة  ال�سعودية 
املعيار )11( من معايري املراجعة ال�سعودية وهو »معيار الرقابة الداخلية لغر�ص مراجعة 
القوائم املالية«.والذي يهدف اإىل حتديد الأن�سطة التي يتعني على املراجع القيام بها عند 
تقومي الرقابة الداخلية لأي من�ساأة بغر�ص مراجعة قوائمه املالية وفقًا ملعايري ملراجعة، 
الدرا�سة  ا�ستهدفت  القانونيني 2001( كما  ال�سعودية للمحا�سبني  )الهيئة  املتعارف عليها 
اإىل  ال�سعودية للتعرف  العربية  اآراء مراجعي احل�سابات اخلارجيني املمار�سني يف اململكة 
اأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة  اآرائهم حول دور 

موثوقية املعلومات املحا�سبية.

فرضيات الدراسة: 
على �سوء ال�سوؤال الرئي�ص الذي حتاول الدرا�سة الإجابة عليه ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، 

فقد �سيغت الفر�سية االأ�سا�سية االآتية: 
الفر�سية االأ�سا�سية:  ♦
H0: ل يوجد دور لأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة  -

يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
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Ha: يوجد دور لأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف  -
زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

الفر�سيات الفرعية املنبثقة من الفر�سية االأ�سا�سية:  ♦
الفر�سية الفرعية االأوىل: . 1
H0: ل يوجد دور لأ�ساليب الرقابة التنظيمية لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة  -

يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
Ha: يوجد دور لأ�ساليب الرقابة التنظيمية لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة  -

يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
الفر�سية الفرعية الثانية: . 2
املحا�سبية  - املعلومات  لنظم  الو�سول  على  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد  ل   :H0

املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
املحا�سبية  - املعلومات  لنظم  الو�سول  على  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد   :Ha

املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
الفر�سية الفرعية الثالثة: . 3
اأمن امللفات وحمايتها لنظم املعلومات  - ل يوجد دور لأ�ساليب الرقابة على   :H0

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
املعلومات  - لنظم  وحمايتها  امللفات  اأمن  على  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد   :Ha

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
الفر�سية الفرعية الرابعة: . 4
املعلومات  - لنظم  النظام  وتطوير  توثيق  يف  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد  ل   :H0

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
املعلومات  - لنظم  النظام  وتطوير  توثيق  يف  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد   :Ha

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
منهجية الدراسة: 

�سعيًا  وذلك  العلمي،  البحث  مناهج  عن  جمموعة  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  ا�ستخدم 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، وهذه املناهج متثلت يف:- 

النظري . 1 الإطار  حتديد  يف  الو�سفي  املنهج  على  اعتمد  وقد  الو�سفي:  املنهج 
للدرا�سة.
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املنهج التاريخي: وقد ا�ستخدمه الباحث من خلل ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة . 2
املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة، والتي كان لها اأثر ناجع يف ت�سميم طريقة البحث ومنهجه.

املنهج التحليلي: وقد اُعتمد على املنهج التحليلي يف حتليل نتائج الدرا�سة.. 3
اال�ستبانة: عند ت�سميم ال�ستبانة مت ال�ستفادة من اأفكار بع�ص الدرا�سات ال�سابقة . 4

وعباراتها والتي كان من اأبرزها، درا�سة هلداين، والغبان )2010( ودرا�سة حماده )2010( 
.

وقد اأخذ بعني العتبار �سهولة فقرات ال�ستبانة وو�سوحها مع بيان درجة الأهمية، 
وفقًا خلم�سة م�ستويات ح�سب مقيا�ص ليكرت اخلما�سي وهي )5( كبري جداً، )4( كبري، )3( 

متو�سط، )2( متدين، )1( متدين جداً.وقد تكونت اال�ستبانة من ق�سمني:- 
الق�سم الأول: املعلومات العامة. ●
اأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة، وقد  ● الق�سم الثاين: 

ق�سم اإىل )4( جمالت: 
املجال الأول: ويحتوي على 10 فقرات ملعرفة دور اأ�ساليب الرقابة التنظيمية لنظم  -

املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
املجال الثاين: ويحتوي على 10 فقرات ملعرفة دور اأ�ساليب الرقابة على الو�سول  -

لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية..
اأمن  - يف  الرقابة  اأ�ساليب  دور  ملعرفة  فقرات   10 على  ويحتوي  الثالث:  املجال 

املعلومات  موثوقية  زيادة  يف  املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  وحمايتها  امللفات 
املحا�سبية.

توثيق  - يف  الرقابة  اأ�ساليب  دور  ملعرفة  فقرات   10 على  ويحتوي  الرابع:  املجال 
املعلومات  موثوقية  زيادة  يف  املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  النظام  وتطوير 

املحا�سبية.

سلم تفسري النتائج: 

من اأجل ت�سهيل عر�ص النتائج وتف�سريها وبناًء على راأي املحكمني تف�رش املتو�سطات 
املحو�سبة يف  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  دور  م�ستوى  احل�سابية 

زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.ح�سب ال�سلم االآتي: 
4.5- 5 دور كبري جداً.
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3.75- 4.5 دور كبري.
3- 3.75 دور متو�سط.

2- 3 دور متدين.
اأقل من 2 دور متدين جداً.

صدق أداة الدراسة وثباتها: 

له،  الذي و�سعت  الدرا�سة )ال�ستبانة( ومدى ملءمتها للهدف  اأداة  للتاأكد من �سدق 
فقد عر�ست على )5( حمكمني من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اأق�سام املحا�سبة يف اجلامعة 
العربية  اململكة  يف  املمار�سني  اخلارجني  احل�سابات  مراجعي  من   )6( وعلى  ال�سعودية 
ال�سعودية.وقد اأخذ باآرائهم واقرتاحاتهم، ثم عدلت ال�ستبانة باحلذف والإ�سافة والت�سويب 

لت�ستقر على 40 فقرة موزعة على )4( جمالت.
كما تاأكد الباحث من ثبات ال�ستبانة مبعامل الثبات كرونباخ األفا، حيث بلغت قيمته 
على املجال الكلي 0.84 تقريبًا وهو يعرب عن معامل ثبات جيد واجلدول )1( اأدناه يو�سح 

معاملت الثبات ملجالت اأداة الدرا�سة با�ستخدام معادلة كرونباخ اآلفا.
الجدول )1( 

معامات الثبات لمجاالت أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ آلفا.

األفاعدد الفقراتاملجالالرقم

100.82اأ�ساليب الرقابة التنظيمية1
100.87اأ�ساليب الرقابة على الو�سول2
100.85اأ�ساليب الرقابة على اأمن امللفات وحمايتها3
100.81اأ�ساليب الرقابة يف توثيق وتطوير النظام4

0.84 تقريبًا40 فقرة

جمتمع الدراسة: 

العربية  اململكة  يف  املمار�سني  القانونيني  املحا�سبني  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
ال�سعودية والبالغ عددهم )209( حما�سبًا يعملون يف مكاتب املراجعة العاملة يف ال�سعودية 
ابريل  يف  القانونيني،  املحا�سبني  هيئة  اإح�سائية  )ح�سب  مكتبًا   )136( عددها  والبالغ 

. )2012
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دور أساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات احملاسبة احملوسبة

عينة الدراسة: 
القانونيني  املحا�سبني  من   )147( قوامها  ع�سوائية  عينة  على  ال�ستبانة  وزعت 
املمار�سني يف ال�سعودية )وهذا ما متكن الباحث من الو�سول اإليه نظراً للبعد اجلغرايف بني 
املدن ال�سعودية( ؛ اأي ما ن�سبته 70.3% من املجتمع الإح�سائي، وقد بلغ عدد ال�ستبانات 
امل�سرتدة وال�ساحلة للتحليل الإح�سائي )108( ا�ستبانات؛ اأي ما ن�سبته 51.7% من جمتمع 

الدرا�سة.
املعاجلة اإلحصائية: 

متت املعاجلة الإح�سائية اللزمة للبيانات عن طريق اإدخال البيانات جلهاز احلا�سوب 
 Statistical Package for الجتماعية  للدرا�سات  الإح�سائية  احلقيبة  برنامج  وا�ستخدام 
 )Social Studies )SPSS، وذلك با�ستخدام املعاجلات الو�سفية والتحليلية االآتية:- 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية.. 1
2 .. )t- test( ا�ستخدام اختبار

خصائص عينة الدراسة: 
 30 عن  اأعمارهم  تزيد  ال�ستبانة  بتعبئة  قام  من  معظم  اأن   )2( اجلدول  من  يتبني 
�سنة، وقد بلغت ن�سبتهم )88.9%( ، اأما الذين تقل اأعمارهم عن 30 �سنة، فقد بلغت ن�سبتهم 
العربية  اململكة  يف  املمار�ص  القانوين  املحا�سب  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وت�سري   ،  )%11.1(
ال�سعودية يدرك دور اأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة 
موثوقية املعلومات املحا�سبية، وتو�سح بيانات اجلدول )2( اأن كل من قام بتعبئة ال�ستبانة 
تعزيز  على  �سيعمل  وم�ساعدوهم.وهذا  حما�سبة  مكاتب  ومديرو  قانونيون  حما�سبون  هم 
الدرا�سة، ويعزز الثقة يف املعلومات املجمعة بو�ساطة ال�ستبانة. اإجابات عينة  م�سداقية 

وتفيد بيانات اجلدول )2( اأن ما ن�سبته 77.8% من املحا�سبني القانونيني املمار�سني يف 
البكالوريو�ص، يليهم حملة املاج�ستري بن�سبة 18.5% ثم حملة  ال�سعودية من حملة درجة 
الكفاءات  ال�سعودية ت�ستقطب ذوي  اأن مهنة املراجعة يف  الدكتوراه 3.7%، وهذا يدل على 
من   %72.2 ن�سبته  ما  اأن  اإىل   )2( اجلدول  بيانات  ت�سري  املجتمع.كما  يف  لأهميتها  نظراً 
العلوم  كلية  تخ�س�سات  ن�سبة  بلغت  حني  يف  املحا�سبة،  يف  متخ�س�سون  الدرا�سة  عينة 
الإدارية والقت�ساد 20.4% اأما التخ�س�سات الأخرى، فبلغت ن�سبتها 7.4%.بالإ�سافة اإىل 
ذلك تظهر بيانات اجلدول اأن 87% من عينة الدرا�سة تزيد خربتها عن 5 �سنوات، و13% من 
عينة الدرا�سة تقل خربتها عن 5 �سنوات.وهذا ي�سفي الدقة على نتائج الدرا�سة، نظراً لدقة 

املعلومات املجمعة عن طريق هذه الفئة من امل�ستجيبني.
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الجدول )2( 
الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة

الن�سبة املئوية% املجمعةالن�سبة املئوية%العددم�ستوى املتغرياملتغري

العمر

37%37%40اأكرب من 40 �سنة
88.9%51.9%3056- 40 �سنة

100%11.1%12اأقل من 30 �سنة
100%108املجموع

امل�سمى 
الوظيفي

61.1%61.1%66حما�سب قانوين
87%25.9%28مدير مكتب حما�سبة

100%13%14م�ساعد مدير مكتب
100%108املجموع

املوؤهل 
العلمي

77.8%77.8%84بكالوريو�ص
96.3%18.5%20ماج�ستري
100%3.7%4دكتوراه

100%108املجموع

التخ�س�ص

72.2%72.2%78حما�سبة
92.6%20.4%22تخ�س�سات كلية العلوم الإدارية والقت�سادية

100%7.4%8تخ�س�سات اأخرى
100%108املجموع

�سنوات 
اخلربة

57.4%57.4%62اأكرث من 10 �سنوات
87%29.6%632- 10 �سنوات
100%13%514 �سنوات فاأقل

100%108املجموع

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
الذي  الرئي�سي  الدرا�سة  ب�سوؤال  اخلا�سة  البيانات  حتليل   )3  ،4  ،5  ،6( اجلداول  تبنيَّ 
تطرحه وهو: ما درجة دور اأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة 

يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية؟ 
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دور أساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات احملاسبة احملوسبة

من اأجل الإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  فقرات  من  فقرة  لكل  املئوية  والن�سب  املعيارية 
املحا�سبية، وذلك ح�سب ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة من املحا�سبني القانونيني املمار�سني 

يف اململكة العربية ال�سعودية.وفيما ياأتي بيان ذلك:- 
املحا�سبية  ♦ املعلومات  لنظم  التنظيمية  الرقابة  اأ�ساليب  االأول:  املجال 

املحو�سبة.
يت�سح من اجلدول )3( اأن دور اأ�ساليب الرقابة التنظيمية لنظم املعلومات املحا�سبية 
متو�سطات  اأن  ات�سح  حيث  كبري  املحا�سبية  املعلومات  موثوقية  زيادة  يف  املحو�سبة 
ال�سعودية على  العربية  اململكة  املمار�سني يف  اخلارجيني  احل�سابات  ا�ستجابات مراجعي 
بالدرجة  يتعلق  .وفيما   )3.83  -4.19( بني  ما  تراوحت  التنظيمية  الرقابة  اأ�ساليب  دور 
املعياري  والنحراف   4.05 بلغ  الذي  احل�سابي  املتو�سط  بدللة  كبرية  كانت  فقد  الكلية 
0.76 وهذه النتيجة ت�سري اإىل اأن دور اأ�ساليب الرقابة التنظيمية لنظم املعلومات املحا�سبية 
املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية كبري يف جمال الرقابة التنظيمية؛ اأي 
اأ�ساليب الرقابة التنظيمية لها دور كبري يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية من  اأن 
وجهة نظر مراجعي احل�سابات اخلارجيني يف اململكة العربية ال�سعودية بن�سبة مئوية %81.

الجدول )3( 
دور أساليب الرقابة التنظيمية لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة

في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط الحسابي

املتو�سط اأ�ساليب الرقابة التنظيميةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

م�ستوى 
الدور

كبري83.8%4.190.66اختيار املوظفني ومراعاة التاأهيل العلمي، والعملي للموظفني1
كبري83.2%4.160.71وجود اإدارة م�ستقلة لنظم املعلومات يف الهيكل التنظيمي للمن�ساأة2

حتديد اخت�سا�سات الإدارات والأق�سام املختلفة ب�سكل ي�سمن عدم 3
كبري83%4.150.68التعار�ص

توزيع الواجبات بني املوظفني بحيث ل ينفرد اأحدهم بعملية ما من 4
كبري82.6%4.130.82البداية للنهاية وبحيث يقع عمل كل موظف حتت رقابة موظف اآخر

كبري82%4.100.75توزيع امل�سوؤوليات ب�سكل وا�سح ي�ساعد على حتديد تبعة اخلطاأ والإهمال.5

اإجراء حركة تنقلت بني املوظفني من حني لآخر بحيث ل يتعار�ص ذلك 6
كبري80%4.000.78مع ح�سن �سري العمل

كبري79.8%3.990.77ف�سل الوظائف املتعار�سة يف اإدارة نظم املعلومات7
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املتو�سط اأ�ساليب الرقابة التنظيميةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

م�ستوى 
الدور

�رشورة قيام كل موظف باإجازته ال�سنوية دفعة واحدة، وذلك لإعطاء 8
كبري79.2%3.960.70الفر�سة ملن يقوم بالعمل اأثناء غيابه لكت�ساف اأي تلعب يف ذلك العمل

9
الهيكل التنظيمي لإدارة نظم املعلومات وذلك نظراً لتعدد الأدوار 

واملهام التي تقوم بها اإدارة نظم املعلومات واملتعلقة بوظائف النظام 
املحا�سبي.

كبري3.950.84%79

عدم اإعطاء �سلحيات ملوظفي اإدارة نظم املعلومات بتغري الربامج 10
كبري76.6%3.830.84وامللفات.

كبري81%4.050.76الدرجة الكلية

املحا�سبية  ♦ املعلومات  لنظم  الو�سول  الرقابة على  اأ�ساليب  الثاين:  املجال 
املحو�سبة.

الرقابة على  لأ�ساليب  )4( نلحظ وجود دور كبري  الواردة يف اجلدول  البيانات  من 
الو�سول لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية 
املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  من  الثاين  املجال  يف 
املحا�سبية  املعلومات  لنظم  الو�سول  على  الرقابة  باأ�ساليب  اخلا�سة  الفقرات  جميع  على 
املحو�سبة، حيث يتبني من اجلدول اأن متو�سطات ا�ستجابات مراجعي احل�سابات اخلارجيني 
ما  تراوحت  مئوية  وبن�سبة   ،  )3.78  -4.15( بني  ما  تراوحت  ال�سعودية  يف  املمار�سني 
بني 83%- 75.6%، وبدرجة موافقة كبرية من اأفراد عينة الدرا�سة.وفيما يتعلق بالدرجة 
الكلية جلميع فقرات اأ�ساليب الرقابة على الو�سول بلغ متو�سطها احل�سابي 3.96 وبانحراف 
معياري 0.92، وبن�سبة مئوية 79.2% وتدل هذه النتيجة على اأن دور اأ�ساليب الرقابة على 
الو�سول لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية 
كبري، مما يعني اأن مراجعي احل�سابات اخلارجيني يف اململكة العربية ال�سعودية يوافقون 
بدرجة كبرية بن�سبة )79.2%( على دور كبري لأ�ساليب الرقابة على الو�سول لنظم املعلومات 

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
الجدول )4( 

دور أساليب الرقابة على الوصول لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية وفقًا للمتوسط الحسابي

دور اأ�ساليب الرقابة على الو�سول لنظم املعلومات املحا�سبية الرقم
املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

م�ستوى 
الدور

كبري83%4.150.65عدم الدخول اإىل ق�سم احلا�سوب يف غري اأوقات العمل الر�سمي.1
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أ.د. سليمان مصطفى الدالهمةفي زيادة موثوقية املعلومات احملاسبية
دور أساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات احملاسبة احملوسبة

دور اأ�ساليب الرقابة على الو�سول لنظم املعلومات املحا�سبية الرقم
املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

م�ستوى 
الدور

عدم ال�سماح بالدخول اإىل ق�سم احلا�سوب اإل للأ�سخا�ص امل�رشح 2
كبري82.6%4.130.82لهم مبوجب ت�رشيح ر�سمي.

ا�ستخدام كلمات ال�رش للتاأكد من اأن الأ�سخا�ص املعنيني هم 3
كبري82.2%4.110.75امل�سموح لهم الو�سول للنظام

كبري79.8%3.990.77احلماية من فريو�سات احلا�سوب.4
كبري79.2%3.960.70و�سع اأجهزة احلا�سوب يف اأماكن اآمنة ومنا�سبة5

ا�ستخدام اأجهزة الإنذار والتنبيه للإعلن عن الو�سول غري امل�رشح 6
كبري79%3.950.84به لق�سم احلا�سوب.

ا�ستخدام تقنية اجلدران النارية ملنع الو�سول غري امل�سموح به اإىل 7
كبري78%3.900.86مكونات النظام.

كبري76.6%3.830.84ا�ستخدام كامريات املراقبة ل�سبط الو�سول اإىل ق�سم احلا�سوب8
كبري76%3.801.02ا�ستخدام �سجل الزائرين ل�سبط الو�سول اإىل ق�سم احلا�سوب9

ا�ستخدام البطاقات التعريفية للموظفني ل�سبط الو�سول اإىل ق�سم 10
كبري75.6%3.781.90احلا�سوب

كبري79.2%3.960.92الدرجة الكلية

املجال الثالث: اأ�ساليب الرقابة على اأمن وحماية امللفات لنظم املعلومات  ♦
املحا�سبية املحو�سبة.

اأظهرت ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة )يف اجلدول: 5( على اأ�ساليب الرقابة على اأمن 
وحماية امللفات لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة باأن دوراً كبرياً يف زيادة موثوقية 
احل�سابات  مراجعي  ا�ستجابات  متو�سطات  اأن  اجلدول  ويت�سح من  املحا�سبية،  املعلومات 
اخلارجيني يف ال�سعودية، تراوحت ما بني )4.30- 3.30( ، وبن�سبة مئوية ما بني )%86- 
66%( وبدرجة موافقة كبرية من اأفراد عينة الدرا�سة، وبالن�سبة للدرجة الكلية جلميع فقرات 
اأ�ساليب الرقابة على اأمن وحماية امللفات لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة فقد بلغ 
متو�سطها احل�سابي 3.98 وانحرافها املعياري 0.83 ون�سبتها املئوية 79.6% وت�سري هذه 
اأمن وحماية امللفات لنظم املعلومات  اإىل وجود دور كبري لأ�ساليب الرقابة على  النتيجة 

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية
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الجدول )5( 
دور أساليب الرقابة على أمن وحماية الملفات لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة

في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط الحسابي

اأ�ساليب الرقابة على اأمن وحماية امللفات الرقم
لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة 

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

م�ستوى 
الدور

منع املوظفني غري امل�سموح لهم بالو�سول اإىل امللفات من 1
كبري86%4.300.82الو�سول بطرق غري قانونية.

كبري85.6%4.280.66ا�ستخدام الربنامج امل�سادة للفريو�سات.2

الحتفاظ بن�سخ احتياطية للربامج وامللفات يف اأماكن اآمنة 3
كبري84.2%4.210.64ومتباعدة عن بع�سها.

كبري83%4.150.68وجود خطة ملواجهة خطر قرا�سنة احلا�سوب4
كبري82.6%4.130.81وجود خطة ملواجهة الكوارث الطبيعية5

وجود فرقة طوارئ متخ�س�سة ل�ستعادة ت�سغيل النظام يف حالة 6
كبري82.2%4.110.76وقع كارثة.

كبري81.6%4.080.78وجود دليل لربامج وملفات النظام.7

وجود خطة ملواجهة انقطاع التيار الكهربائي لفرتات طويلة 8
كبري78%3.900.84وب�سكل مفاجئ.

متو�سط66.8%3.341.19توفري ن�سخ احتياطية لربامج النظام وملفاته.9
متو�سط66%3.31.12عمل ن�سخ احتياطية من الربامج وامللفات يف نهاية كل يوم عمل.10

كبري79.6%3.980.83الدرجة الكلية

املجال الرابع: اأ�ساليب الرقابة على توثيق النظام وتطويره. ♦
اأن درجة موافقة مراجعي احل�سابات يف  الواردة يف اجلدول )6(  البيانات  وتكت�سف 
اململكة العربية ال�سعودية على اأ�ساليب الرقابة على توثيق النظام وتطويره )املجال الرابع( 
 )3.75  -4.45( بني  ما  تراوحت  ح�سابية  مبتو�سطات  الفقرات  جميع  على  كبرية  كانت 
احل�سابي  متو�سطها  بلغ  فقد  الكلية،  بالدرجة  يتعلَّق  وفيما   ،%75  -%89 بني  ما  وبن�سبة 
اأن هناك  4.08 بانحراف معياري 0.57 وبن�سبة مئوية 81.6%، وت�سري هذه النتيجة اإىل 
املحا�سبية  املعلومات  لنظم  وتطويره  النظام  توثيق  على  الرقابة  لأ�ساليب  كبرياً  دوراً 

املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
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دور أساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات احملاسبة احملوسبة

الجدول )6( 
دور أساليب الرقابة على توثيق النظام وتطويره لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة

في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط الحسابي

املتو�سط اأ�ساليب الرقابة على توثيق النظام وتطويره الرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

توثيق املكونات املادية للنظام وذلك با�ستخدام الرموز 1
كبري89%4.450.60الت�سويرية.

كبري88.2%4.410.67توثيق برجميات النظم وبرجميات الت�سغيل.2
كبري86.4%4.320.65و�سع خطة زمنية لتنفيذ وظائف النظام.3

توثيق برامج التدريب وموارد التدريب والإجراءات الرقابية على 4
كبري83%4.150.68ا�ستخدامات النظام املختلفة.

و�سع خطة وا�سحة لتطوير الأنظمة والربجميات و�سيانتها 5
كبري82.4%4.120.73تت�سمن الأهداف والإجراءات.

و�سع خطة وا�سحة للرقابة على تطوير الأنظمة والربجميات 6
كبري80%4.000.68و�سيانتها وحتديد ا�سرتاتيجيات الرقابة.

تو�سيف العلقات الت�ساركية بني فئات النظام با�ستخدام 7
كبري78.4%3.920.82خمططات الكيان.

كبري77.2%3.860.38تو�سيف وظائف النظام.8
كبري75.4%3.770.45و�سع اإر�سادات عامة للم�ستخدم النهائي للنظام9

كبري75%3.750.87اإعداد خمططات تدفق البيانات.10

كبري81.6%4.080.57الدرجة الكلية

أساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات احملاسبية احملوسبة.

املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  ترتيب  نلحظ   )7( اجلدول  با�ستعرا�ص 
املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية حيث تفيد بيانات اجلدول 

باالآتي: 
كبري . 1 دور  لها  كان  وتطويره  النظام  بتوثيق  املتعلقة  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  اأن 

يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي 4.08 وبن�سبة مئوية 
.%81.6
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اأن اأ�ساليب الرقابة العامة املتعلقة بالرقابة التنظيمية كان لها دور كبري يف زيادة . 2
موثوقية املعلومات املحا�سبية، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي 4.05 وبن�سبة مئوية %81.

اأن اأ�ساليب الرقابة العامة املتعلقة باأمن وحماية امللفات كان لها دور كبري يف . 3
مئوية  وبن�سبة   3.98 احل�سابي  متو�سطها  بلغ  اإذ  املحا�سبية،  املعلومات  موثوقية  زيادة 

.%79.6
املحو�سبة . 4 املحا�سبية  املعلومات  لنظم  الو�سول  على  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  اأن 

احل�سابي  متو�سطها  بلغ  اإذ  املحا�سبية،  املعلومات  موثوقية  زيادة  دور كبري يف  لها  كان 
3.96 وبن�سبة مئوية %79.2.

الدرجة الكلية لأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة كان . 5
لها دور كبري يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي 4.02 

وبن�سبة مئوية %80.4.
املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وت�سري 
املحو�سبة كان لها دور كبري يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية، وتتفق هذه النتيجة 
الرقابة  ل�سوابط  كبرياً  اأثراً  اأن هناك  اإىل  تو�سلت  التي  درا�سة )حماده 2010(  نتيجة  مع 
العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية كما 
تتفق هذه النتيجة مع درا�سة )هلداين والغبان، 2010( التي اأفادت بوجود اختلف يف تاأثري 

متغريات اأ�ساليب الرقابة العامة يف ظل نظام املعلومات املحا�سبي اللكرتوين.
الجدول )7( 

أساليب الرقابة العامة لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط الحسابي

املتو�سط اأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة الرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

دور اأ�ساليب الرقابة على توثيق النظام وتطويره لنظم املعلومات 1
كبري81.6%4.080.57املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية

دور اأ�ساليب الرقابة التنظيمية لنظم املعلومات املحا�سبية 2
كبري81%4.050.76املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية

دور اأ�ساليب الرقابة على اأمن وحماية امللفات لنظم املعلومات 3
كبري79.6%3.980.83املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية

دور اأ�ساليب الرقابة على الو�سول لنظم املعلومات املحا�سبية 4
كبري79.2%3.960.92املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية

كبري80.4%4.020.77الدرجة الكلية
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أ.د. سليمان مصطفى الدالهمةفي زيادة موثوقية املعلومات احملاسبية
دور أساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات احملاسبة احملوسبة

اختبار الفرضيات: 
اختبار الفر�سية االأ�سا�سية:  ♦

H0: ل يوجد دور لأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف 
زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

يف  املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد   :Ha
زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

اُعتمد  ولقد  املتعدد،  النحدار  اأ�سلوب  اُ�ستخدم  للدرا�سة،  الأ�سا�سية  الفر�سية  لختبار 
على قيمة T، وكانت قاعدة القرار هي:- 

املح�سوبة  -  T قيمة  كانت  اإذا  البديلة،  الفر�سية  وقبول  العدمية  الفر�سية  رف�ص 
الدللة 0.05 والذي يقابله م�ستوى ثقة 95%، ويتبني من  اأكرب من اجلدولية.عند م�ستوى 
اجلدول )8( اأن قيمة T املح�سوبة 7.712، وهي اأكرب قيمة T اجلدولية البالغة 1.645، مما 
Ha والتي تن�ص على: يوجد  البديلة،  الفر�سية  H0 وقبول  العدمية،  الفر�سية  يعني رف�ص 
موثوقية  زيادة  يف  املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  لأ�ساليب  دور 

املعلومات املحا�سبية.
الجدول )8( 

اختبار الفرضية األساسية للدراسة

اخلطاأ امل�سموح بهم�ستوى الداللةقيمة T اجلدوليةقيمة T املح�سوبةالفر�سية

7.7121.6450.0000.05الفر�سية الأ�سا�سية

الفر�سيات الفرعية املنبثقة عن الفر�سية االأ�سا�سية. ♦
الفر�سية الفرعية االأوىل:  -

H0: ل يوجد دور لأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف 
زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

يف  املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد   :Ha
زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.

يظهر اجلدول )9( نتيجة اختبار الفر�سية الفرعية الأوىل، والتي يت�سح منه اأن قيمة 
T املح�سوبة وامل�ستخرجة من نتائج احلا�سوب 2.773، وهذه القيمة ذات دللة اح�سائية 
عند م�ستوى دللة مقدار )0.006( ، اأي اأنها دالة على م�ستوى ثقة مقداره )0.994( ومبا 
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اأن هذا امل�ستوى اأكرب من م�ستوى الثقة املعتمدة يف الدرا�سة وهو 95%، فاإن الباحث يرف�ص 
املح�سوبة   T قيمة  ومبقارنة  ذلك،  ولتاأكيد  البديلة،  الفر�سية  ويقبل  العدمية  الفر�سية 
 T املح�سوبة اأكرب من قيمة T اجلدولية البالغة 1.645، يت�سح اأن قيمة T 2.773( بقيمة(
اجلدولية، ومبا اأن قاعدة القرار هي: ترف�ص الفر�سية العدمية H0 وتقبل الفر�سية البديلة 
Ha اإذا كانت قيمة T املحو�سبة اأكرب من قيمة T اجلدولية وعليه، ترف�ص الفر�سية العدمية 
H0، وتقبل الفر�سية البديلة Ha، والتي تن�ص على: يوجد دور لأ�ساليب الرقابة التنظيمية 

لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
الجدول )9( 

نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األولى

اخلطاأ امل�سموح بهم�ستوى الداللةقيمة T اجلدوليةقيمة T املح�سوبةالفر�سية

2.7731.6450.0320.05الفرعية الأوىل 

الفر�سية الفرعية الثانية:  -
H0: ل يوجد دور لأ�ساليب الرقابة على الو�سول لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة 

يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
Ha: يوجد دور لأ�ساليب الرقابة على الو�سول لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة 

يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
ا�ستخدم الباحث اختبار )T- test( للتحقق من الفر�سية الفرعية الثانية من فر�سيات 
اختبار  نتائج  الذي يو�سح  احلا�سوب يف اجلدول )10(  نتائج  الدرا�سة، وجند من مطابقة 
من  اأكرب  املح�سوبة =2.180   T قيمة  اأن  الدرا�سة  فر�سيات  الثانية من  الفرعية  الفر�سية 
قيمة T اجلدولية 1.645 ومبا اأن قاعدة القرار هي: رف�ص الفر�سية العدمية وقبول الفر�سية 
البديلة، اإذا كانت قيمة T املح�سوبة اكرب من القيمة اجلدولية.وعليه ترف�ص الفر�سية العدمية 
H0.وتقبل الفر�سية البديلة Ha والتي تن�ص على:- يوجد دور لأ�ساليب الرقابة على الو�سول 

لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
الجدول )10( 

نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية

اخلطاأ امل�سموح بهم�ستوى الداللةقيمة T اجلدوليةقيمة T املح�سوبةالفر�سية

2.1801.6450.0380.05الفرعية الثانية
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دور أساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات احملاسبة احملوسبة

الفر�سية الفرعية الثالثة:  -
املعلومات  لنظم  وحمايتها  امللفات  اأمن  على  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد  ل   :H0

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
املعلومات  لنظم  وحمايتها  امللفات  اأمن  على  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد   :Ha

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
لختبار الفر�سية الثالثة فقد ا�ستخدم الباحث اختبار )T- test( ، ويظهر اجلدول )11( 
اأن قيمة T املح�سوبة 3.390 وقيمة T اجلدولية 1.645 ومبا اأن قاعدة القرار هي: ترف�ص 
 T القيمة  اكرب من  T املح�سوبة  اإذا كانت قيمة  البديلة،  الفر�سية  العدمية وتقبل  الفر�سية 
اجلدولية.وفقًا لقاعدة القرار ترف�ص الفر�سية العدمية H0.وتقبل الفر�سية البديلة Ha والتي 
املعلومات  لنظم  وحمايتها  امللفات  اأمن  على  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد  على:-  تن�ص 

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
الجدول )11( 

نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

اخلطاأ امل�سموح بهم�ستوى الداللةقيمة T اجلدوليةقيمة T املح�سوبةالفر�سية

3.3201.6450.0010.05الفرعية الثالثة

الفر�سية الفرعية الرابعة:  -
املعلومات  لنظم  وتطويره  النظام  توثيق  يف  الرقابة  لأ�ساليب  دور  يوجد  ل   :H0

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
Ha: يوجد دور لأ�ساليب الرقابة يف توثيق النظام وتطويره لنظم املعلومات املحا�سبية 

املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
اختربت هذه الفر�سية من خلل الأ�سئلة الواردة يف ا�ستبانة الدرا�سة )املجال الرابع( 
يو�سح   )6( املحو�سبة.واجلدول  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  من 

الإجابات عن هذه الأ�سئلة والو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والن�سبة املئوية لها.
وقد ا�ستخدم الباحث اختبار )T- test( ، وجند من مطالعة نتائج احلا�سوب يف اجلدول 
 T 12( الذي يو�سح نتيجة اختبار الفر�سية الفرعية الرابعة من فر�سيات الدرا�سة اأن قيمة(
املح�سوبة= 3.390 وقيمة T اجلدولية 1.645، ومبا اأن قيمة T املح�سوبة اكرب من القيمة 

T اجلدولية ووفقًا لقاعدة القرار التي تن�ص على: 
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ترف�ص الفر�سية العدمية H0 وتقبل الفر�سية البديلة Ha.اإذا كانت قيمة T املح�سوبة 
 ،Ha اجلدولية، وعليه ترف�ص الفر�سية العدمية، وتقبل الفر�سية البديلة T اكرب من القيمة
والتي تن�ص على: يوجد دور لأ�ساليب الرقابة يف توثيق النظام وتطويره لنظم املعلومات 

املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
الجدول )12( 

نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الرابعة

اخلطاأ امل�سموح بهم�ستوى الداللةقيمة T اجلدوليةقيمة T املح�سوبةالفر�سية

3.3901.6450.0010.05الفرعية الرابعة

وبناًء على ما تقدم جتيب الدرا�سة عن ال�سوؤال الرئي�سي الذي انطلقت منه وهو:- 
املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  دور  درجة  ما 

املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية؟ 
االإجابة: لأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة دور كبري يف 
زيادة موثوقية املعلومات، حيث بلغت الدرجة الكلية للمتو�سط احل�سابي 4.02 بانحراف 

معياري 0.77 وبن�سبة مئوية %80.4.
املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  لأ�ساليب  كبري  دور  وجود  اإىل  النتيجة  هذه  ت�سري 
نظر  وجهة  من  وذلك  املحا�سبية،  املعلومات  موثوقية  زيادة  يف  املحو�سبة  املحا�سبية 
اأفراد عينة الدرا�سة.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة )حمادة، 2010( التي اأفادت باأن 
املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف زيادة  لنظم  العامة  الرقابة  ل�سوابط  كبري  اأثراً  هناك 
)هلداين  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  نتائج  تتفق  املحا�سبية.وكذلك  املعلومات  موثوقية 
العامة  الرقابة  اأ�ساليب  تاأثري متغريات  اختلف يف  بوجود  اأفادت  التي  والغبان، 2010( 
نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  اللكرتوين.وتختلف  املحا�سبي  املعلومات  نظام  ظل  يف 
الرقابي  النظام  خ�سائ�ص  توافق  عدم  نتائجها  اأظهرت  والتي   )2005 )القطناين،  درا�سة 
لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف امل�سارف التجارية بالأردن مع �سوابط الرقابة 
التنظيمية، ووجود �سعف كبري يف ال�سوابط والأدوات الرقابية املطبقة كما اأفادت الدرا�سة 
باأن ال�سوابط الرقابية على اأمن امللفات وحمايتها تطبق �سمن اأدوات النظام الرقابي لنظم 
املعلومات املحا�سبية يف امل�سارف التجارية الأردنية ب�سكل عام بدرجة �سعيفة، واأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإىل اأن ال�سوابط الرقابية املتعلقة بتوثيق النظم وتطورها تطبق يف البنوك 
لتوثيق  حمددة  اآليات  وجود  وعدم  كفايتها  عدم  مع  متو�سطة  بدرجة  الأردنية  التجارية 

الأخطاء ومراجعتها يف النظام.
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النتائج والتوصيات: 

النتائج: 

املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  دور  درا�سة  البحث  هذا  تناول 
املحو�سبة يف زيادة موثوقية نظم املعلومات املحا�سبية.واأظهرت نتائج التحليل الإح�سائي 
للدرا�سة اأن الأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة دوراً كبرياً 
يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية ميكن ترتيبها تنازلياً من وجهة نظر اأفراد 

عينة الدرا�سة ح�سب دورها يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية كما ياأتي:- 
يوجد دور لأ�ساليب الرقابة على توثيق النظام وتطويره لنظم املعلومات املحا�سبية . 1

املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية بن�سبة 81.6% )دور كبري( .
يوجد دور لأ�ساليب الرقابة التنظيمية لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف . 2

زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية بن�سبة 81% )دور كبري( .
يوجد دور لأ�ساليب الرقابة على اأمن امللفات وحمايتها لنظم املعلومات املحا�سبية . 3

املحو�سبة يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية بن�سبة 79.6% )دور كبري( .
الو�سول لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة . 4 الرقابة على  يوجد دور لأ�ساليب 

يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية بن�سبة 79.2% )دور كبري( .
لأ�ساليب الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة دور كبري يف زيادة . 5

موثوقية املعلومات املحا�سبية بن�سبة مئوية %80.4.

التوصيات: 

بناء على ما تقدم يو�سى الباحث مبا ياأتي:- 
املحا�سبية . 1 املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  لأ�ساليب  ال�سعودية  ال�رشكات  تبني 

املحو�سبة امل�ستخدمة فيها، من اأجل تقدمي معلومات حما�سبية اأكرث موثوقية مل�ستخدميها.
ال�سعودية . 2 ال�رشكات  اإدارة نظم املعومات يف  التدريب امل�ستمر واملتلئم ملوظفي 

املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  لنظم  العامة  الرقابة  اأ�ساليب  باأهمية  معرفتهم  لزيادة 
وتطبيقها بال�سكل الأمثل.
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