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اصش اٌضٛاثظ اٌشلبث١خ اٌؼبِخ ػٍٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبسج١خ *

 اإلٌىزش١ٔٚخ

 دساسخ ١ِذا١ٔخ اٌّؤسسبد اٌؼبٍِخ ثجٍذ٠خ ِظشارٗ
ابراهين ػلي أبىشيبه

 *
 أحوذ هحوذ التير                                  

 

 الملخص
 رؾم١ك فٟ ِسبّ٘زٙب ِذٜ ث١بْٚ اٌؼبِخ ٚأسب١ٌجٙب١ّ٘خ اٌضٛاثظ اٌشلبث١خ أ ػٍٝ اٌزؼشف ،اٌذساسخ اٌٝ ٘زٖ رٙذف

ِذٜ ارجبع اسب١ٌت اٌضٛاثظ اٌشلبث١خ اٌؼبِخ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد  ث١بْٚ خاالٌىزش١ٔٚ خاٌّؾبسج١ ٕظُ اٌّؼٍِٛبدٌ اٌّٛصٛل١خ

ٌٚزؾم١ك ٘زا اٌٙذف  ِظشارٗ. ثٍذ٠خ فٟ اٌؼبٍِخ اٌّؤسسبد اٌّؾبسج١خ االٌىزش١ٔٚخ ِٚذٜ ادسان ا١ّ٘خ  رٍه االسب١ٌت فٟ

ٕٙظ اٌٛطفٟ، ٚرُ ّػٍٝ اٌاٌذساسخ  اػزّذد ،ػ١ٕخ ِٓ اٌّؤسسبد اٌؼبٍِخ ثجٍذ٠خ ِظشارٗ شٍّذ ١ِذا١ٔخ دساسخ إعشاءرُ 

 ثٍذ٠خ فٟ اٌؼبٍِخ اٌّؤسسبد داخً ( ِفشدح14) اٌجبٌغ ػذد٘ب ػ١ٕخ اٌذساسخػٍٝ  اٌزٟ ٚصػذ اسزج١بْ اسزّبسحرظ١ُّ 

 ّٕبرطاٌ ٚاسزخذاَ آ١ٌب ِٚؼبٌغزٙب ٚرشغ١ٍٙب داح اٌذساسخأٌزٟ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ثٛاسطخ اٌج١بٔبد ا إدخبي ِظشارٗ، ٚرُ

 اٌذساسخ. فشض١خ الخزجبس إؽظبئ١خ

 رىٌٕٛٛع١ب ث١ئخ فٟ اٌزطٛساد، ثّب ٠ّىٓ ِٓ ِٛاوجخ ٌضٛاثظ اٌشلبث١خ اٌؼبِخ اٌفؼبٌخ أْ ٕ٘بن ؽبعخ ٚخٍظذ اٌذساسخ إٌٝ

وّب ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبسج١خ االٌىزش١ٔٚخ،  ،ٚارجبع ألسب١ٌت اٌضٛاثظ اٌشلبث١خ اٌؼبِخادسان ٕ٘بن بد ، وّب أْ اٌّؼٍِٛ

ػٍٝ فؼب١ٌخ ٔظُ  ٌٍٕظُ االٌىزش١ٔٚخ اٌضٛاثظ اٌشلبث١خ اٌؼبِخ ألسب١ٌت رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ صشأ ْ ٕ٘بنخٍظذ إٌٝ أ

 .خاٌّؾبسج١ اٌّؼٍِٛبد

  ، اٌّؤسسبد.اٌّؾبسج١خ االٌىزش١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد ، ٔظُاٌضٛاثظ اٌشلبث١خ اٌؼبِخ :الذالت الكلواث

Abstract:  

The impact of the general controls on the electronic accounting information systems 

Field study of institutions operating in the municipality of misurata 

Ibrahim Ali Abushaiba                                               Ahmed Mohamed Alteer 

This study aims to show the importance of the controls and methods indicating the 

extent of their contribution towards the achievement of the high reliability of the 

electronic accounting information systems as well as the extent of how the methods of 

the general controls of electronic accounting information systems are being followed, 

moreover showing the importance of these methods in the institution opera ting in 

misurata municipality. 

In order to achieve this goal, the researchers conducted a field study that included 

samples of the institutions operating in misurata municipality and based on the 

descriptive approach utilizing a questionnaire designed for this particular purpose. 

Specific samples of the study wear units within institutions in misurata municipality. 

The study concludes that there is a need for effective controls to be able to keep 

abreast with the developments in the information technology environment. 

Furthermore, the study also concludes that there is a statistically significant effect of 

the general controls methods of electronic systems on the effectiveness of accounting 

information systems. 

keywords: General controls, electronic accounting information systems, and 

institutions. 
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إن تبني المؤسسات استخدام  مقدمة: .1
الحاسوب في نظم المعمومات المحاسبية والتخمي 
عن التسجيل اليدوي والدفاتر المحاسبية ساعدىا 
كثيرًا عمى تطوير أساليب إدارتيا، ورفع مستوى 
األداء واإلنتاجية والسرعة في مجال عمميا، 
وكذلك توفير المعمومات اإلدارية والمالية بشكل 

انية تكامل المعمومات وترابط وتسييل إمكإلى 
إلى األنظمة المعموماتية اإلدارية والمالية وبالت

توفير اإلحصائيات والمعمومات الصحيحة عمى 
مستوى المؤسسات، ولما كانت أنظمة 
المعمومات المحاسبية االلكترونية منيجًا حديثًا 
ألداء األعمال باستخدام شبكات االتصاالت 

ا المعمومات كان ال بد من اتباع وتكنولوجي
ساليب الضوابط الرقابية  المناسب لضمان أ

شيدت  ،من جانب آخر سالمة ىذه المعامالت.
الرقابة الداخمية تطورًا مستمرًا في مفاىيميا، 
ابتداًء من النظر إلى أىميتيا في حماية 
االصول من السرقة وسوء االستخدام والتأكد من 

مخالفات والنواقص، صحة المعمومات وكشف ال
مرورًا بالمفيوم األوسع الذي يشمل رفع الكفاءة 
التشغيمية وااللتزام بتطبيق القوانين والسياسات 
الموضوعة، فضال عن تحسين نوعية التقارير 
المالية وتقميل أعمال المراجعة والوقت الضائع 
بجانب تقميل التكمفة وتقميل الخسائر باعتبارىا 

 .(2009ت )المطارنة، مرجع إرشادي لمعمميا
 بصورة مؤخراً  الداخمية الرقابة أىمية ازدادت لقد
 زيادة حجم أىميا أسباب لعدة وذلك ممحوظة

 واإلنتاجية اإلدارية أنظمتيا في والتعقيد المشروعات
 الجنسيات وانتشار متعددة المؤسسات عدد وزيادة
 ىذا رافق وما عديدة دول في المؤسسات ىذه فروع
 ولذلك ،أنظمتيا المحاسبية عمى طرأت تعقيدات من
الضرورة التعرف عمى التطور في  و منفإن

اإلجراءات والضوابط الرقابية بما يتناسب مع 
التطور في األنظمة االلكترونية المستخدمة، وتييئة 

الوسائل العممية لحماية وصيانة ىذه النظم، ومن 
قدرة الرقابة الداخمية عمى متابعة أنظمة المعمومات 

لمحاسبية االلكترونية، والتأكد من سالمتيا عند ا
ممارسة العمميات بمختمف أنواعيا،  خاصة مع 
تعدد المخاطر الناجمة عن استخدام الحاسوب 
والبعد العممي آلثارىا ومحاولة دراسة االتجاىات 
الحديثة في مجال أمن المعمومات االلكترونية 

ائل لمتغمب عمى ىذه المخاطر والتأكد من توافر وس
حماية تكفل ألنظمة المعمومات المالية استمرارىا، 

 نجاح أداء العمل الرقابي.إلى وبالت
 مشكمة الدراسة:  -1

يشيد العالم تطورُا متسارعًا في مجال نظم 
مًا و المحاسبية االلكترونية يتطمب اىتمالمعمومات ا

مماثاًل في مجال الرقابة الداخمية و الضوابط  تطوراً 
الرقابية من أجل ضمان فعالية ىذه األنظمة 
والمحافظة عمى قدرتيا عمى تمبية احتياجات اإلدارة، 
إذ أنو بال شك أن لمرقابة الداخمية دورىا االيجابي 
في الحد من اآلثار السمبية الستخدام تمك األنظمة، 

مان فعالية وكفاءة حيث إنيا تيدف أساسًا إلى ض
العمميات و زيادة الثقة والمصداقية عمى المعمومات 

 عممية لكون المستخرجة من تمك النظم. نظراً 
كفاءة  مدى قياس إلى تيدف الداخمية الرقابة
 في المؤسسات أىداف تحقيق في ممياتالع وفاعمية
باإلضافة الى أن  ،والتكمفة المناسبة المالئم الوقت

تطور المعالجة اإللكترونية لمبيانات أدى إلى ظيور 
تحديات ومشكالت رقابية جديدة وازدياد الحاجة إلى 
بناء وتصميم أدوات رقابية تتناسب مع طبيعة 
المعالجة اإللكترونية لمبيانات وتحدياتيا، وضرورة 
أن يشمل ذلك كافة اساليب الضوابط الرقابية بشقييا 

ونظرا لتوجو  ،(2002)خصاونة،  ية والعامةالتطبيق
لى اقتناء انظمة المعمومات إمعظم المؤسسات 

 ،اإللكترونية وما تتطمب من اساليب ورقابة مالئمة
ظم عدم اتباع االساليب الرقابية العامة لمنإن وحيث 

العديد من إلى االلكترونية سيعرض تمك النظم 
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تحد تحقيق نظم المعمومات  المخاطر والتي
تفقد مصداقية وموضوعية و  المحاسبية ألىدافيا

ساليب ألدراسة  ىذه الدراسة جاءت لذلك ،مخرجاتيا
ات المحاسبية الضوابط الرقابية لنظم المعموم

أثرىا عمى فعالية نظم المعمومات اإللكترونية و 
 المحاسبية في البيئة محل الدراسة. 

 الدراسة:        ةفرضي -2
 صياغة الفرضية التالية:لتحقيق اىداف الدراسة تم  

 ≥داللة احصائية عند مستوى  ذو يوجد أثر"
0.05) α) الرقابية  الضوابط ستخدام أساليبإل

العامة لمنظم االلكترونية عمى فعالية نظم المعمومات 
 المحاسبية بالمؤسسات العاممة في مدينة مصراتو".

  أىداف الدراسة: -3
 ىإذه فإإن البحثية إطار طبيعة الدراسة والمشكمة في

 -تسعى إلى تحقيق عدة أىداف ميمة: الدراسة
 ستخدام الضوابط الرقابية العامة لنظم إمدى  بيان

 االلكترونية بالمؤسسات العاممة في مدينة مصراتو.
  بيان مدي فعالية نظم المعمومات المحاسبية

الرقابة  عممية متطمبات تمبية االلكترونية في
 مصراتو.بالمؤسسات العاممة في مدينة 

  بيان أثر اتباع اساليب الضوابط الرقابية العامة عمى
فعالية نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية 

 بالمؤسسات العاممة في مدينة مصراتو.
 أىمية الدراسة:  -4

من اىمية موضوع الدراسة  الدراسة تنبع أىمية
المتعمق بالرقابة الداخمية ونظم المعمومات 

وما تطمح اليو الدراسة من   ،المحاسبية االلكترونية
 المعمومات نظم تطبيق نتائج ليا عالقة بواقع

المحاسبية االلكترونية والضوابط الرقابية العامة 
 البيئة المحمية الميبية.  في لنظم االلكترونية

 االطار النظري لمدراسة: -5
 نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية: 6-1

 ة إإإإإإإإإإإإمومات المحاسبيإإإإإإإإإإم المعإإإإإإإإإإإإإإإإتتعرض نظ

تي تيدد أمنيا االلكترونية لمعديد من المخاطر ال
أربعة أقسام رئيسية تتعمق  ىوالتي تم تقسيم إل

بمراحل النظام األساسية من إدخال وتشغيل 
 ،ومخرجات والقسم الرابع يتعمق بالمخاطر البيئية

أسباب إلى وقد ترجع أسباب حدوث تمك المخاطر 
تتعمق بالعمميات التنظيمية والتقنية واالتصاالت 
التكنولوجية ومن جية اخرى يمكن اعتبارىا أسباب 

خر أليا عالقة بالموظفين. ومن جانب  إدارية رقابية
يمكن تمخيص اىم أسباب حدوث المخاطر التي 

اإللكترونية وكما تواجو نظم المعمومات المحاسبية 
 :تي( في اآل2006) حرية ليياإشار أ
عدم كفاية وفاعمية األدوات الرقابية المطبقة  -1

 لدى إدارة المؤسسة. 
ضعف نظم الرقابة الداخمية لدى المنشأة وعدم  -2

 فاعميتيا.
اشتراك بعض الموظفين في استخدام نفس كممة  -3

 السر.
عدم الفصل بين الميام والوظائف المحاسبية  -4

 .المتعمقة بنظم المعمومات المحاسبية لممؤسسة
عدم وجود سياسات واضحة وبرامج محددة  -5

ختص بأمن نظم المعمومات المحاسبية تومكتوبة 
 لدى المؤسسة.

عدم توفر الحماية الكافية ضد مخاطر  -6
 فيروسات االجيزة.

ضعف وعدم كفاءة النظم الرقابية المطبقة عمى  -7
 التطبيقات. 

عدم وجود سياسات وبرامج محددة ومكتوبة  -8
 لمعمومات المحاسبية.بأمن نظم ا
ن النقاط السابقة تتمثل في أالحظ ي

جراءات وضوابط رقابية الزمة لتحقيق متطمبات إ
أمن وحماية نظم المعمومات المحاسبية من 

لذلك يتوجب عمى  ،المخاطر المصاحبة الستخداميا
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المؤسسة إتباع عدة ضوابط رقابية عند تصميم 
 نظام المعمومات المحاسبية االلكترونية.

ىمية الرقابة الداخمية عمى نظم المعمومات أ 6-2
 المحاسبية اإللكترونية 

مع تطور تكنولوجيا المعمومات ومع 
االنتشار الواسع لمنظم المحاسبية بطرق الكترونية 
أصبحت ىناك حاجة ماسة لحماية تمك النظم من 
المخاطر التي تتعرض ليا ولتوفير أساليب وضوابط 

المحاسبية االلكترونية وضمان رقابية لحماية النظم 
 ،إتمام عممياتيا بالشكل الصحيح وفي الوقت المالئم

ورغم اىمية الضوابط الرقابية لنظم المعمومات 
قتناء إنيا تزداد اىميتيا عند أال إالمحاسبية الدوية 

المعمومات المحاسبية اإللكترونية وذلك لعدة نظم 
 أسباب أىميا: 

البيانات المحاسبية . يتم معالجة قدر كبير من 1
بواسطة الحاسوب  يفوق تمك التي تعالج يدويًا مما 

 ينتج عنو زيادة احتمال ارتكاب أخطاء . 
. يتم جمع ومعالجة وتخزين بيانات العمميات 2

المحاسبية في صورة غير قابمة لمقراءة ال يمكن 
لإلنسان مراقبة ىذه البيانات والتحقق من دقتيا 

ا تحت النظام اليدوي والتي كان يسيل إجرائي
 لممعمومات المحاسبية. 

. يصعب تتبع مسار المراجعة مما قد يترتب عميو 3
احتمال قيام الموظفين غير األمناء باختالس مبالغ 

 طائمة من المؤسسات التي يعممون بيا . 
الضوابط الرقابية العامة لنظم  6-3

 المعمومات المحاسبية االلكترونية:
عامة تعد ذات أىمية عالية الضوابط الرقابية ال

فإذا كانت  ،لنظم المعمومات المحاسبية االلكترونية
المعالجة االلكترونية لمبيانات تؤدي إلى اختفاء مبدأ 
تقسيم العمل ظاىريًا وتركيز الميام في إدارة نظم 

فإن الضوابط الرقابية العامة تمثل  ،المعمومات
عمى  سياسات رقابية إدارية وتنظيمية يتم تطبيقيا

(. وتشمل 2005 ،إدارة نظم المعمومات )القطناني
 الضوابط الرقابية التالية:  عمى

 :التنظيمية الرقابة 6-3-1
 الرقابية واإلجراءات الضوابط في تتمثل
المعمومات  نظم إدارة بين الوظائف بفصل المتعمقة

 وفصل العالقة، ذات أو المستفيدة األخرى واإلدارات
 في دائرة المسؤوليات وتحديد وتقسيميا، الواجبات
 مخاطر تقميل أجل من نفسيا الحاسوب

 ويمكن ، (Chee & Yutaka، 2006)الغش
 :اآلتي عمى النحو التنظيمية الرقابة ضوابط تحديد

  تخصيص إدارة مستقمة لمعالجة البيانات إليكترونيَا
 في الييكل التنظيمي.

  تحديد واجبات ىذه االدارة من حيث مسؤوليتيا عن
اية البيانات وتشغيل الحاسوب والعمميات حم

 المساعدة واعداد البرامج وتوصيل المعمومات.
  الفصل بين وظائف مشغل األجيزة والتصريح بتنفيذ

 العمميات المالية أو تعديل الممفات.
  فحص طرق تخصيص الميام والمسئوليات الخاصة

 بالعاممين في مركز الحاسوب.
 :االجيزة عمى الرقابة 6-3-2

 المصممة اإلجراءات الرقابيةو تشمل الضوابط 
 لألجيزة الوصول المادي عمى السيطرة إلحكام
 الحاسوب أجيزة وضع اإلجراءات ىذه ومن كّميا،
 إلى بالدخول عدم السماح ومناسبة، آمنة أماكن في

 بموجب المخولين لألشخاص إال الحاسب غرفة
 قابمة غير الحاسوب غرفة جدران رسمي، تفويض

عن  فضالً  مرور كممة واستخدام لالشتعال،
 لضبط كالبصمة الفيزيائية الخصائص واستخدام
الزوار  سجل واستخدام الجياز، غرفة إلى الوصول
 التي األماكن وتحديد والخروج الدخول عند والتوقيع
 التنبيو وأجيزة أجيزة واستخدام بزيارتيا، يقومون
 المصرح غير الوصول عن لإلعالن اإلنذار

. ويمكن تمخيص  2002) سيكن وموسكون (بو
 ذلك في النقاط التالية:
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  ضمان إجراءات عدم الدخول الى قسم الحاسوب
 غير أوقات العمل الرسمي.

  توفير إحتياطات لمواجية أخطار الحوادث مثل
 الحريق وانقطاع التيار الكيربائي.

  توفير إجراءات معينة لدخول وخروج األجيزة من
 والى المؤسسة.

 االتصاالت: عمى الرقابة 6-3-3 
 المصممة الرقابية تشمل الضوابط اإلجراءات 
 المكونات إلى عمى الوصول السيطرة إلحكام

 استخدام اإلجراءات ىذه ومن كّميا، لمنظام المنطقية
 أىميتيا حسب وتبويب البيانات السر، كممة

 النارية، والجدران البيانات، وتشفير وحساسيتيا،
 رسالة، باستالم اإلشعار وتقنيات االختراق، وفحص

 أخطاء مع التعامل وسياسات التنظيمية، واإلجراءات
جراءاتو،   الوصول عمى الرقابة ومصفوفة النظام وا 

ويمكن تمخيص ذلك في النقاط  2005). ،)الميثي
 التالية:

  ضمان إجراءات رقابية لتأمين الشبكة الداخمية
 نقاط الضعف.ومتابعة البيانات واكتشاف 

  توفير إجراءات وتعميمات إدارية يتم بموجبيا ابعاد
 الموظفين غير المخولين عن النظام.

  استخدام كممات السر لمتأكد من ان األشخاص
 المعنيين ىم المسموح ليم االتصال بالنظام.

 :وتطويره النظام توثيق عمى الرقابة 6-3-4
 الرقابية واإلجراءات الضوابط كلّ  تشمل

 بمكوناتيا وتوصيفيا المعمومات نظم بتوثيق المتعمقة
 المستخدم إجراءات وتوثيق المادية والمنطقية،

 التطوير حاالت كل   توثيق عن فضالً  النيائي
حيث يتم  تشغيمو، بعد لمنظام والتحديث المستمرة

 لممكونات الكامل التوصيف خالل من النظام توثيق
اإلجراءات  وتوصيف لمنظام والمنطقية المادية
 تطوير إجراءات وتوثيق ،النيائي لممستخدم العممية
دامتو النظام  المعايير من مجموعةفي اطار  وا 

 (.2010،)الحكيم واإلرشادات

 ويمكن تمخيص ذلك في النقاط التالية:
  االحتفاظ بالنسخ االصمية لمممفات والبرامج في

 أماكن أمينة في المؤسسة.
  عمى آل خطوة الحصول عمى الموافقات الرسمية

 من خطوات تصميم وتطوير النظام.
  مراعاة اختبار النظام في ظل ظروف عمل واقعية

  وباستخدام بيانات حقيقية.
 الدراسات السابقة: -6
 كانت بعنوان "مخاطر ،( 2017)  دراسة أبوشيبو 

 ،اإللكترونية المحاسبية المعمومات نظم استخدام
 بمدية في التجارية المصارف عمى ميدانية سةادر 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المخاطر  ،"مصراتو
التي تواجو نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية 
في المصارف العاممة في مدينة مصراتو، و عمى 
أىم األسباب التي تؤدي إلى حدوث تمك المخاطر 

و  ،واإلجراءات التي تحول دون وقوع تمك المخاطر
النتائج من أىميا توصمت الدراسة الى مجموعة من 

أن حدوث مخاطر نظم المعمومات المحاسبية 
االلكترونية ترجع إلى أسباب تتعمق بموظفي البنك 
نتيجة قمة الخبرة الوعي والتدريب، إضافة إلى 
أسباب تتعمق بإدارة المؤسسة نتيجة لعدم وجود 
سياسات واضحة ومكتوبة وضعف اإلجراءات 

ؤسسة. و ان واألدوات الرقابية المطبقة لدى الم
مصراتو تتبع إجراءات  المصارف العاممة ببمدية

حماية كافية لمواجية مخاطر نظم المعمومات 
وأوصت الدراسة بضرورة  ،المحاسبية االلكترونية

 دعم اإلدارة العميا ألمن المعمومات المصرفية. 
 دراسة Yose & Choga    (2016 ) :بعنوان

""Usage of Computerized Accounting 
Information Systems at Development 
Fund Organizations: The Case Of 

Zimbabwe""،  وتناولت الدراسة استخدام نظم
المعمومات المحاسبية االلكترونية في معالجة 
عداد البيانات المالية. ان  المعامالت المحاسبية وا 
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العديد من إدارات القطاع العام انتقال من استخدام 
ات المحاسبية اليدوية الى استخدام نظم نظم المعموم

وىذ يعني أن إدارة  ،المعمومات المحاسبة االلكترونية
وموظفي منظمات االموال قد أدركت أىمية 
ومساىمة النظم الجديدة من حيث الكفاءة والفعالية 

ومن  ،والموثوقية وكذلك تقديم تقارير مالية أفضل
خالل استخدام اسموب المقابالت الشخصية 

ستمارة االستبيان تم تحديد دور نظم المعمومات وا
حيث توصمت الدراسة الى  ،المحاسبية االلكترونية

أن نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية تقميل من 
وكذلك  ،وقوع األخطاء، وتوفر في وقت االنجاز

 ،تخفيض التكاليف التشغيمية الى أدنى حد ممكن
باإلضافة الى عرض أفضل لمتقارير 

وأوصت الدراسة الى العمل استخدام نظم   ،اليةالم
المعمومات المحاسبية االلكترونية  بالكامل في 
جميع إدارات المنظمات محل الدراسة من أجل تمبية 
احتياجات مستخدمي التقارير مالية ومدىم 

 بمعمومات ذات جودة عالية.
 مدى وكانت بعنوان "  (2014)   دراسة البحيصي 

 المعمومات نظم ظل في الداخمية الرقابة نظام فعالية
 البنوك عمى تطبيقية دراسة :اإللكترونية المحاسبية

 ف عمىىدف الدراسة لمتعر  ،غزة" قطاع في العاممة
 العاممة البنوك في الداخمية الرقابة وفعالية قدرة مدى
 انظمة المعمومات عمى الرقابة ىعم قطاع في

 ميدانية دراسة إجراء تم حيث ،االلكترونية المحاسبية
 استبيان استمارة بواسطة مصارف تسعة شممت
 45عّينة شمل  ووزع إلى الغرض ليذا أعدت

 ومعالجتيا وتشغيميا البيانات إدخال وتم ،مستجيب
 استخدامبو  (SPSSحممت البيانات باستخدام ) آليا

، وتوصمت الفرضية الختبار إحصائية نماذج
 اثر العامة الرقابة اسموب الستخدام الدراسة الى انو

 المحاسبية المعمومات انظمة فعالية عمت كبير
 االلكترونية.

 دراسة Ogundeji andMuhrtala   2013) ) 
 Computerized Accounting"بعنوان: "

Information Systems and Perceived 
Security Threats in Developing 

Economies: The Nigerian Case""،  ىدفت
الدراسة الى تحميل التيديدات والمخاطر المحتممة 
في أنظمِة معموماِت المحاسبة اإللكترونيِة في 

حيث تم استخدام استمارة  ،الشركات النيجيرية
االستبيان وموجة الى مستخدمي أنظمِة المحاسبة 

حيث تم تجميع المعمومات لكي توضح  ،اإللكترونية
ِت المحاسبة التيديدات الشائعة لنظم معموما

وتوصمت الدراسة الى أّنو وعندما ال  ،اإللكترونية
توجد سيطرة ورقابة محكمة فان المستخدمين وغير 
المستخدمين يشّكمون تيديداَت رئيسيَة عمى 
 ،المعمومات المستخدمة في المحاسبة اإللكترونيةِ 

وتم اقترح أنو عمى اإلدارة أن تطّبق إجراءات 
أي المستخدمون  ،التفويض حسب الحاجة فقط

المخّولون يجب َأْن يكون عندىم صالحية الوصول 
إلى التطبيقات والبيانات بما يمكنيم من اداء ميام 

 معينة فقط.
 دراسة Hanini-Al (2012) " بعنوانThe 

Risks of Using Computerized 
Accounting Information Systems in the 
Jordanian Banks; their reasons and 

ways of Prevention ىدفت ىذه الدراسة ."
لتمييز مخاطر أنظمة معمومات المحاسبة 
اإللكترونية في المصارف األردنية، أسبابيا وطرق 

عّينة  المنع. حيث صمم استمارة استبيان ووزع إلى
حممت البيانات باستخدام  ،مستجيب 63شمل 

(SPSS وتوصمت الدراسة الى انو ىناك مخاطر ،)
نظمة المعمومات المحاسبة في المصارف تيدد أمن أ

األردنية؛ بخصوص المستخدمون كإدخال البيانات 
خاطئة عمدًا، مخاطر بخصوص اصابة الفيروسات 
لألنظمة االلكترونية، مخاطر بخصوص الرقابة 
الداخمية ودخول الغير مخولون واالطالع عمى 
البيانات، و مخاطر بخصوص الكوارث الطبيعية 

ة مخاطر. وتوصمت الدراسة الى ان والغير الطبيعي
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أحد أىم اسباب ىذه المخاطر ىو نقص الخبرة لذى 
وعدم تدريبيم عمى استعمال كيفية  ،مستخدمي النظم

  استخدام وسائل حماية النظم قبل مباشرة اعماليم.
  كانت بعنوان  (2010) الغبان ودراسة ىمدني

 المعمومات نظام ظل في الداخمية الرقابة "دور
 من عينة عمى تطبيقية دراسة االلكتروني المحاسبي
ىدفت  ،العراق"  كردستان إقميم في المصارف

 وأساليبيا الداخمية الرقابة عمى التعرف الدراسة الى
 العممياتسالمة  تحقيق في مساىمتيا مدى لبيان

 المحاسبي المعمومات نظام ظل في المصرفية
 شممت ميدانية دراسة إجراء تم حيث االلكتروني

 ليذا أعدت استبيان استمارة بواسطة مصارف عشرة
 آليا ومعالجتيا وتشغيميا البيانات إدخال وتم الغرض
 .الفرضية الختبار إحصائية نماذج واستخدام
 فعالة داخمية لرقابة الى الحاجة البحث وخمص
 المعمومات تكنولوجيا بيئة في التطورات تواكب

 مع تكامميا إمكانيات من يسيل الذي وبالشكل
 ىناكوان  والمالية، اإلدارية المعموماتية األنظمة

 الرقابة ألساليب احصائية داللة ذا معنوي دور
 من كل تحقيق في التطبيقات عمى والرقابة العامة
 قبل من المعدة المعمومات ومصداقية صحة ضمان

 بالسياسات االلتزام عمى والتشجيع المصارف،
 اإلدارة قبل من المرسومة والمحاسبية اإلدارية
 في والمعمومات والممفات الموجودات وحماية

 . والتالعب والغش األخطاء وكشف المصارف،
  الضوابط أثر" كانت بعنوان ((2010دراسة حمادة 

المحاسبية  المعمومات لنظم العامة الرقابية
 المعمومات موثوقية زيادة في االلكترونية
 الرقابية الضوابط ىدفت إلى دراسة ،المحاسبية"

 وأثرىا االلكترونية المحاسبية المعمومات لنظم العامة
المحاسبية في مكاتب  المعمومات موثوقية في زيادة
 وخمصت دمشق، مدينة في الحسابات مراجعة
 أىميا أن لضوابط النتائج من مجموعة إلى الدراسة
 زيادة في كبير بمكوناتيا المختمفة أثر  الرقابة

أوصت الدراسة  كما. المحاسبية المعمومات موثوقية
 جميعاً  والخاص العام القطاع شركات تبني بضرورة

 لنظم المعمومات العامة الرقابة ضوابط سورية في
 لمعاممين تدريبية دورات إجراء و ضرورة ،المحاسبية

تأىيميم في  زيادة بيدف المعمومات نظم إدارة في
 .الضوابط مجال

 بعنوان " اسباب ضعف  (2006)  دراسة احمرو
 ،االجراءات الرقابية في نظم المعمومات المحاسبية

ىدفت الدراسة الى تحميل اسباب  ،دراسة تحميمية"
ضعف النظم الرقابية في النظم المحاسبية التي 

واعتمادا عمى  ،تؤثر عمى قدراتو لتحقيق اىدافو
الدراسات التي تناولت النظم المحاسبية ونظم 

مت الدراسة الى ان االسباب وتوص ،المعمومات
وفي  ،تمثمت في عدم نضوج النظرية المحاسبية

تنوع المؤىالت العممية لذى المعنيين بالنظم 
كما تبين ان تكنولوجيا المعمومات  ،المحاسبية

واالتصاالت قد خدمت النظم المحاسبية ولكن 
حممتو المخاطر والمعوقات وتيديدات المنية 

اسة عمى ضرورة االعتماد كما أكدت الدر  ،معموماتيا
عمى المتخصصين في النظم المحاسبية عند تصميم 

كما اكدت  ،النظم واالىتمام بالبيئة الرقابية الداخمية
 عمى المزيد من البحوث في ىذا المجال.

 الرقابية الضوابط" كانت بعنوان (2005) القطناني 
 المحوسبة المصرفية المحاسبية المعمومات نظم في

 وتتبع فحص إلى الدراسة ىدفت ،تحميمية" دراسة
 في العامة والتطبيقية الرقابية والضوابط اإلجراءات

 المصارف في المطبقلى اإل المحاسبي النظام
 حالة مصرف دراسة عن فضالً  األردن، في التجارية
 حيث من عمان في والتمويل لمتجارة اإلسكان
العامة  الرقابية والضوابط اإلجراءات فحص

 في المطبقةلى اإل المحاسبي النظام في والتطبيقية
وكفايتيا  توافقيا مدى وبيان وتتبعيا البنك ىذا

 .عمييا المتعارف الرقابية والضوابط بالمعايير مقارنة
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 خصائص توافق عدم إلى الدراسة خمصت وقد
 المحوسبة المحاسبية المعمومات لنظم الرقابي النظام

 الرقابة ضوابط مع التجارية باألردن المصارف في
 الضوابط في كبير ضعف ووجود التنظيمية،
 لجنة وجود المطبقة؛ وكعدم الرقابية واألدوات
 المحاسبية، المعمومات نظم عمى لمرقابة مستقمة
 ،المتعارضة وفصل الوظائف العمل مواقع وتدوير

 أمن عمى الرقابة لضوابط ضعيف تطبيق مع وجود
لنظم  الرقابي النظام أدوات ضمن وحمايتيا الممفات

 في التجارية المصارف في المحاسبية المعمومات
 تطبيق وجود كما خمصت الى ،عام بشكل األردن
 بتوثيق المتعمقة الرقابية لمضوابط متوسطة بدرجة
 آليات وجود كفايتيا وعدم عدم مع وتطويرىا النظم
 .النظام في ومراجعتيا األخطاء لتوثيق محددة

 نظم فاعمية مدى "بعنوان  ، (2003)دراسة القشي 
 والتوكيدية األمان تحقيق في المحاسبية المعمومات
 ىذه ىدفت" ،االلكترونية التجارة ظل في والموثوقية
 أنظمة تواجو التي المشاكل تعريف إلى الدراسة

 التجارة استخدام ظل في المحاسبية المعمومات
 بين يربط لنظام نموذج إلى والوصول االلكترونية

 االلكترونية والتجارة المحاسبي المعمومات نظام
 االنترنت، قراصنة من معقولة حماية يضمن بحيث
 خالل من المصالح أصحاب ثقة تعزيز في ويسيم
 األمان سمبية لتفادي متعددة رقابية أدوات اتباع

 في المفقودة الموثوقية وسمبية التوكيدية وسمبية
 إن إلى الدراسة توصمت وقد االلكترونية، التجارة
 والتخصيص باإليراد االعتراف مشكمتي حل

جراءات سياسات توفير خالل من ممكن الضريبي  وا 
 والتوكيدية والموثوقية األمان تحقيق في تسيم عممية

 كل توفير ان  المحاسبي المعمومات نظام لمخرجات
 إال تحقيقو اليمكن والتوكيدية والموثوقية األمان من
 نظام بين ربط نظام وتطوير إنشاء خالل من

 شبكة عمى االلكتروني وموقعيا المحاسبي الشركة
جراءات سياسات ضمن وذلك اإلنترنت؛  تقنية وا 

 من عمييا التدقيق ويتم الشركة تعتمدىا ومحاسبية
 .وتكنولوجياً  محاسبياً  مؤىمة خارجية جية

 السابقة الدراسات عن دراستي يميز ما : 
 السابقة الدراسات عمى استطالع خالل من
 تناولت قد الدراسات ىذه معظم أن لنا يتضح

 المعمومات نظم كفاءة عمى العوامل المؤثرة
 تناولت المخاطر أيضاً  كما المحاسبية االلكترونية،

التقنيات، ودور  ىذه مثل استخدام جراء المتأتية
وفي  ،الرقابة الداخمية في ظل التشغيل االلكتروني

 ،معظم الدراسات ركزت عمى المصارف التجارية
 لتاتي الدارسة ،وجميا كانت في بيئات خارجية

والضوابظ  الداخمية الرقابة لمبحث في مجال دراسة 
المحاسبية  الرقابية العامة عمى  نظم المعمومات

 .االلكترونية بالبيئة المحمية الميبية
 :الطريقة واالجراءات  -7

 الدراسة: منيجية 8-1
تم استخدام المنيج االستقرائي وذلك 
بمراجعة االدب المحاسبي ذا العالقة بموضوع 

ستخدام المنيج الوصفي وكما سيتم إ ،الدراسة
الدراسة الميدانية لمحصول عمي  ىالمرتكز عم

وتحقيق أىداف  ،البيانات من مصادرىا الرئيسية
بيدف التعرف   ،الدراسة ةواختبار صحة فرضي

أثر استخدام الضوابط الرقابية عمى فعالية نظم  ىعم
المعمومات المحاسبية االلكترونية المؤسسات العاممة 

و من خالل االعتماد عمي استبانة في مدينة مصرات
 تم تصميميا وفقا لمخطوات العممية المتعارف عمييا.

 :امجتمع الدراسة وعينتي 8-2
اشتمل مجتمع الدراسة عمى المؤسسات 

والخدمية العاممة في بمدية مصراتو الصناعية 
وتعتمد عمى نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية 
في عممياتيا المالية. أما عينة الدراسة تم اختيارىا 
بصورة عشوائية من مجتمع الدراسة ألن عدد الفئات 

ة، وحسب ددمح غيرلتي اشتمل عمييا مجتمع ا
اإلمكانيات المتوفرة إلجراء ىذه الدراسة فقد اشتممت 
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مفردة. وقد تم توزيع االستبيان  41العينة عمى عدد 
استمارة( وعند  45استمارة( وتم استالم ) 49عدد )

مفردتين رات المستممة تم استبعاد مراجعة االستما
مفردتين أجرتين استبعاد عدد و  ،ص البياناتقلن

كما ىو مبين   ،ةيدوي ةمحاسبي ةمنظأ يماالستخدام
 بالجدول التالي:

 ( نسبة استجابة عينة الدراسة 1جدول )

 إٌسجخ اٌؼذد اٌج١بْ

 %411 :1 االسزّبساد اٌّٛصػخ

 %4.9: 14 االسزّبساد اٌّسزٍّخ

 %96.38 41 االسزّبساد اٌمبثٍخ ٌٍزؾ١ًٍ

 ادوات الدراسة:  3 -8
لجمع تم استخدام االستبيان كأداة الدراسة 

البيانات من عينة الدراسة، وتم استخداميا الختبار 
فرضة الدراسة، حيث تضمنت استمارة االستبيان 
قائمة تحتوي عمى عدد من االستفسارات واألسئمة 
ليقوم األفراد محل الدراسة باإلجابة عمييا، تم 
تفريغيا ليتم تبويبيا وتمخيصيا واستخالص النتائج 

 لدراسة.منيا وصوال لتحقيق أىداف ا
 وفيما يمي عرض لتصميم االستمارة:

تم تصميم استمارة االستبيان مقسمة لجزئيين 
 رئيسيين ىما:

والجزء  ،لديموغرافيةالمعمومات ا االول/ جزءال
)المعمومات المتعمقة بمتغيرات  / الموضوعيالثاني

حيث تم تصميم الجزء األول لمعرفة  ،الدراسة(
خصائص عينة الدراسة وتم تصميم الجزء الثاني 

وصممت األسئمة لتتناسب مع   الختبار الفرضيات.
مقياس ليكارث الخماسي الذي يحمل خمس إجابات 
وذلك لمعرفة اتجاه أراء األفراد المكونين لعينة 
الدراسة حول ىذا الموضوع، وقد تم استخدام درجة 

%( في االختبارات مما يعني أن مستوى 95ة )الثق
 %(.5الداللة )

 اختبار الصدق والثبات: 4 -8

تم اختبار الصدق الظاىر لالستبيان وذلك 
بعرضة عمى مجموعة من المحكمين ألخذ آرائيم 
حول المقياس ومدى صالحيتو الختبار فرضيات 

( استمارات عمى 4حيث وتم توزيع عدد ) ،الدراسة
وقد تم  ،انب العممي والتطبيقيخبراء في الج

وتم اآلخذ باقتراحات  ،االستفادة من مالحظاتيم
 المحكمين لموصول باالستمارة لشكميا النيائي.

إجراء اختبار مدى ب كما تم اختبار الثبات وذلك
االتساق الداخمي لفقرات المقياس، بحيث تم تقييم 
تماسك المقياس بحساب معامل كرونباخ ألفا 

(Cronbach Alpha)  وحتى يتم التأكد من ثبات
وكانت النتائج  ،أداء عينة الدراسة ليذا االختبار

 ( ادناه.2مقبولة احصائيا والمبينة في الجدول )
(  معامل ثبات االتساق الداخلي إلبعاد 2الجدول )

 استمارة االستبيان )كرونباخ ألفا (

( αقيوت ) البؼذ الرقن

 ألفا

اسزخذاَ اسب١ٌت اٌضٛاثظ  4

 .اٌؼبِخ اٌشلبث١خ

1.810 

فؼب١ٌخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  0

 اٌّؾبسج١خ االٌىزش١ٔٚخ.

1.914 

 االساليب االحصائية: 5 -8
لموصول إلى مؤشرات معتمدة تدعم 
أىداف الدراسة، وفرضياتيا، فقد تم عرض وتبويب 
البيانات، وجدولتيا، ليسيل التعامل معيا بواسطة 

لغرض اختبار الحاسوب، إذ جرى معالجة البيانات 
فرضيات الدراسة ونموذجيا حيث تم استخدام 
برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

((spss  لتحميل بيانات استمارة االستبيان والحصول
عمى إجابات لجميع أسئمة استمارة االستبيان لمعرفة 
مدي موافقة أفراد عينة الدراسة عمى األسئمة 

من األدوات واألساليب المختمفة إذ تم استخدام كال 
 اإلحصائية التالية:

من درجة  لمتأكد (Cronbach Alpha)معامل  -
 .ثبات المقاييس المستخدم
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اختبارات االحصاء الوصفي "المتوسط الحسابي  -
 واالنحراف المعياري".

 اختبار التوزيع الطبيعي. -
 اختبار االنحدار. -
 :الفرضيات واختبار عرض وتحميل البيانات -8

 خصائص عينة الدراسة: صفو  9-1
 :الوظيفة التابع ليا المستجوب 

( خصائص عينة الدراسة حسب 3الجدول )
 الوظيفة 

 إٌسجخ اٌؼذد اٌّسّٝ اٌٛظ١فٟ

 78.0 32 اٌؾسبثبد

 9.8 4 اٌشؤْٚ االداس٠خ

 2.4 1 ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد

 9.8 4 اٌّشاعؼخ ٚاٌشلبثخ

 100.0 41 اإلعّبٌٟ

%( 78ما نسبتو )( أن 3يتضح من الجدول رقم )
يتبعون وظيفة من المشاركين في الدراسة 

والباقي موزعون بين الشؤون االدارية  ،الحسابات
وىذا يعطي  ،ومعالجة البيانات والمراجعة والرقابة

مؤشر عن قرب المستجوبين من اعمال النظم 
المحاسبية االلكترونية  والرقابية وىو مؤشر 

 لمعرفتيم بموضوع الدراسة.
  نشاط المؤسسة:طبيعة 

(  خصائص عينة الدراسة حسب 4الجدول ) 
 طبيعة نشاط المؤسسة 

 إٌسجخ اٌؼذد طج١ؼخ إٌشبط

 51.2 21 خذ١ِخ

 48.8 20 طٕبػ١خ

 100.0 41 اإلعّبٌٟ

( أن ما نسبتو 4يتضح من الجدول رقم )
%( من المشاركين في الدراسة يعممون 51.2)

يعممون %( 48.8بمؤسسات خدمية، وما نسبتو )
نالحظ أن ىناك توازن حيث  ،بمؤسسة صناعية

 –الصناعي –اشتممت عينة الدراسة عمى القطاعين 
 الخدمي ( بمعنى وجود تجانس في عينة الدراسة.

 
 

 :عدد المحاسبين بالمؤسسة 
( خصائص عينة الدراسة حسب عدد 5الجدول )

 المحاسبين بالمؤسسة
 إٌسجخ اٌؼذد ػذد اٌّؾبسج١ٓ

 29.3 12 4ألً ِٓ 

 24.4 10 41إٌٝ  4ِٓ 

 46.3 19 41أوضش ِٓ 

 100.0 41 اإلعّبٌٟ

( أن ما نسبتو 5يتضح من الجدول رقم )
%( من المشاركين في عينة الدراسة يعممون 29.3)

( محاسبين، وما نسبتو 5بمؤسسة بيا أقل من )
(  10إلى  5 %( يعممون بمؤسسة بيا ) من24.4)

%( يعممون بمؤسسة 46.3محاسبين، وما نسبتو )
محاسبين، وىذا مؤشر جيد يساعد  10بيا أكثر من 

 عمى استقراء فرضيات الدراسة وتحقيق أىدافيا.
 :عدد المتخصصين في نظم المعمومات بالمؤسسة 

( خصائص عينة الدراسة حسب عدد 6الجدول )
 المتخصصين في نظم المعلومات بالمؤسسة

اٌّزخظظ١ٓ فٟ 

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

 إٌسجخ اٌؼذد

 65.9 27 4ألً ِٓ 

 26.8 11 41إٌٝ  4ِٓ 

 7.3 3 41أوضش ِٓ 

 100.0 41 اإلعّبٌٟ

( أن ما نسبتو 6يتضح من الجدول رقم )
%( من المشاركين في الدراسة يعممون 65.9)

( متخصصين في نظم 5بمؤسسة بيا أقل من )
%( يعممون بمؤسسة 26.8المعمومات، وما نسبتو )

( متخصصين في نظم  10إلى  5بيا )من 
%( يعممون بمؤسسة 7.3المعمومات، وما نسبتو )

نظم المعمومات، متخصصين في  10بيا أكثر من 
المؤسسات محل الدراسة لدييا عدد من 

نتوقع أن إلى المتخصصين في نظم المعمومات وبالت
 يكون ىناك معرفة واىتمام بالنظم.
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 :نوع النظام المحاسبي بالمؤسسة 
سب نوع ( خصائص عينة الدراسة ح7الجدول )

 بالمؤسسة النظام المحاسبي
 النسبت الؼذد نىع النظام الوحاسبي

 41.5 17 آٌٟ ثبٌىبًِ

 58.5 24 خ١ٍظ ِٓ ا١ٌذٚٞ ٚاإلٌىزشٟٚٔ

 100.0 41 اإلعّبٌٟ

( أن ما نسبتو 7يتضح من الجدول رقم )
%( من المشاركين في الدراسة يعممون 41.5)

بمؤسسة تستخدم نظام محاسبي يعتمد بدرجة كبيرة 
%( 58.5عمى الكمبيوتر شديد اإللية، وما نسبتو )

تستخدم نظام محاسبي خميط من يعممون بمؤسسة 
العمل اليدوي والتشغيل اإللكتروني، مما يعني أن 

 العينة تيتم باستخدام التقنية الحديثة.
 :الخسائر الناتجة عن خمل في أمن المعمومات 

 ( خصائص عينة الدراسة حسب تعرض8الجدول )
 المؤسسة لخسائر نتيجة مخاطر النظام

 إٌسجخ اٌؼذد اٌخسبئش

 75.6 31 ال

 24.4 10 ٔؼُ

 100.0 41 اإلعّبٌٟ

( أن ما نسبتو 8يتضح من الجدول )
%( من المشاركين في الدراسة يعممون 75.6)

بمؤسسة لم تتعرض لخسائر نتيجة لمخاطر النظام، 
%( من المشاركين قد تعرضت 24.4وما نسبتو )

لخسائر نتيجة لمخاطر النظام، مما يعطي مؤشرات 
 حماية ضد مخاطر النظام.أن الشركات لدييا 

 أمن  سبب الخسائر المالية الناتجة عن خمل في
 :المعمومات
( خصائص عينة الدراسة حسب سبب 9الجدول )

 الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة 

 النسبت الؼذد سبب الخسائر

رظشفبد غ١ش أ١ِٕخ ِٓ لجً 

 اٌّٛظف١ٓ

38 92.7 

رظشفبد غ١ش أ١ِٕخ ِٓ لجً 

 اٌمشطٕخأطشاف خبسع١خ ِضً 

1 2.4 

رظشفبد غ١ش أ١ِٕخ سٛاء داخ١ٍخ 

 أٚ خبسع١خ

2 4.9 

 100.0 41 اإلعّبٌٟ

( أن المشاركين في عينة 9يتضح من الجدول )
الدراسة الذين تعرضت المؤسسة التي يعممون بيا 
لخسائر نتيجة لمخاطر النظام وحيث كان سبب 

%( منيم تصرفات غير 92.7وقوع الخسائر لدى )
%( أن 2.4أمينة من قبل الموظفين، ومانسبتيم )

سبب الخسائر تصرفات غير أمينة من قبل أطراف 
%( أن 4.9ومانسبتيم ) ،مثل القرصنة خارجية

سبب الخسائر كان تصرفات غير أمينة سواء 
داخمية أو خارجية، حيث أن جل الخسائر نابعة عن 

 تصرفات غير أمينة من قبل الموظفين.
 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة.  9-2

لكي يتم استخالص نتائج الدراسة واقتراح 
ان ثالباح أخضعالتوصيات التي ستبنى عمييا، 

المعمومات التي وفرتيا استمارة االستبيان الموزعة 
عمى عينة الدراسة لمتحميل اإلحصائي الوصفي 
باستخدام كل من مقاييس المتوسط الحسابي، 
واالنحراف المعياري. المتوسط الحسابي باعتباره 
مقياسا لموزن النسبي لمبنود المشمولة في أسئمة 

حراف باعتباره مؤشرا عمى استمارة االستبيان، واالن
مدى االتساق أو االختالف القائم بين اآلراء حول 

حيث استخدم مقياس ليكرت الخماسي  تمك البنود.
تم  ،لبيان األداء الوصفية لإلجابات افراد العينة

تحديد مستوى القيام باإلجراءات طبقا لمقياس 
فيما يتعمق بالحدود التي  اختبار االستبانة االتي:

عمييا الدراسة عند تحميل المتوسطات  اعتمدت
الحسابية لمدى مستوى الموافقة  حيث يكون من 

( فما فوق تدل عمى الموافقة وبناء عمى ذلك فقد 3)
 تم  تحديد ثالث مستويات الموافقة كاالتي )

مرتفع  ،4.33-3.66متوسط  ،3.66-3ضعيف
فتعبر عن عدم  3اقل من  اام ،فما فوق( 4.33من

ذلك االساس سيتم تقسيم مستويات  وعل ،الموافقة
ومستويات فعالية  ،استخدام االساليب الرقابية العامة

 نظم المعمومات المحاسبية.
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التحميل الوصفي ألسئمة متغير استخدام  9-2-1
 ضوابط رقابية عامة في ظل النظم االلكترونية:
تم اجراء التحميمي الوصفي من خالل 

اختبار المتوسط الحساب واالنحراف المعياري لكل 

كما ىو  ،فقرة عمى حدى ولكل محور ولممتغير ككل
 ادناه. (10) موضحا في الجدول

ان  ( يمكن استخالص ما يمي:10من جدول )
استخدام أساليب الضوابط الرقابية العامة  مستوى

 الحسابية المتوسطات تراوحت فقد لمنظم االلكترونية،
 المتوسط مع بالمقارنة ، 3.73 - 4.63)ليا بين )
استخدام ضوابط رقابية عامة  لمستوى العام الحسابي

 في ظل نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية البالغ
 ) بين ليا المعياري فاالنحرا تراوح حين في (4.29)

 في حين االنحراف المعياري ،( 1.093 – 0.429
استخدام أساليب الضوابط الرقابية  لمستوى العام

يعتبر   (0.365) العامة لمنظم االلكترونية بمغ 
إجابات  بين التشتت أن عمى يدل صغير نسبيا فذلك 

 كانوا العينة أفراد أن أي نسبيا قميال كان العينة أفراد
 وجاءت .الدراسة أداة فقرات أغمب عمى متفقين
استخدام كممات السر لمتأكد "عمى تنص التي الفقرات

من ان األشخاص المعنيين ىم المسموح ليم االتصال 
 4.49  حسابي بمتوسط األولى المرتبة  في بالنظام "

 حصمت فيما ،0.429) بمغ ) معياري فاوانحر (   (
الرسمية عمى كل "الحصول عمى الموافقات فقرة 

 عمى خطوة من خطوات تصميم وتطوير النظام"
 ( وانحراف3.73) حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة

 ومن خالل يتبين عام وبشكل ،(1.001معياري )
 كانت والتي االستبانة فقرات عن االجابة نتائج

 الضوابط استخدام أساليب لمستوى لقياس المؤشر
 متوسط. الرقابية العامة لمنظم االلكترونية كان

فيأتي استخدام  ،وبالمقارنة بين انواع األساليب الرقابية
بمتوسط  ،اساليب رقابة االتصاالت في المرتبة االولى

وتأتي استخدام اساليب رقابة  ،(4.50حسابي مرتفع )
بمتوسط حسابي مرتفع  ،االجيزة في المرتبة الثانية

استخدام اساليب الرقابة التنظيمية  وتأتي ،(4.39)
 ،(4.19في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي متوسط )

استخدام اساليب رقابة توثيق وتطوير فأتي في ام 
 (.4.12المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي متوسط )

ما يشير الى ان مؤسسات عينة الدراسة تولي اىتماما 
أكبر بالضوابط الرقابية عمى 

 ،تم بالضوابط الرقابية عمى االجيزة ،االتصاالت
واىتماما اقل بالضوابط الرقابية التنظيمية والضوابط 

 الرقابية عمى توثيق وتطوير النظم.  
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 ( التحميل الوصفي " استخدام أساليب10جدول )
 الرقابية العامة لمنظم االلكترونية " الضوابط

 اٌفمشح د

 

ظ 
س
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ٌّ
ا

 ٟ
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س
ؾ
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ف  
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ؾ
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ا
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  اساليب الرقابت التنظيويت:

 ا١ٌٙىً فٟ إ١ٌىزش١ٔٚب   اٌج١بٔبد ٌّؼبٌغخ ِسزمٍخ إداسح رخظ١ض 4

 .اٌزٕظ١ّٟ

4.37 0.581 4 1 

رؾذ٠ذ ٚاعجبد ٘زٖ االداسح ِٓ ؽ١ش ِسؤ١ٌٚزٙب ػٓ ؽّب٠خ  0

اٌج١بٔبد ٚرشغ١ً اٌؾبسٛة ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّسبػذح ٚاػذاد 

 اٌجشاِظ ٚرٛط١ً اٌّؼٍِٛبد

4.27 0.501 0 8 

 اٌؼ١ٍّبد ثزٕف١ز ٚاٌزظش٠ؼ األعٙضح ِشغً ٚظبئف ث١ٓ اٌفظً 6

 اٌٍّفبد رؼذ٠ً أٚ اٌّب١ٌخ

4.02 0.987 1 40 

فؾض طشق رخظ١ض اٌّٙبَ ٚاٌّسئ١ٌٛبد اٌخبطخ ثبٌؼب١ٍِٓ  1

 فٟ ِشوض اٌؾبسٛة .

4.05 0.835 6 44 

 6 ِزٛسظ 488. 4.18 جويغ الفقراث هؼا   

  اساليب رقابت االجهزة:

 أٚلبد غ١ش اٌؾبسٛة لسُ اٌٝ اٌذخٛي ػذَ إعشاءاد ضّبْ 4

 . اٌشسّٟ اٌؼًّ

4.17 1.093 6 : 

رٛف١ش إؽز١بطبد ٌّٛاعٙخ أخطبس اٌؾٛادس ِضً اٌؾش٠ك  0

 ٚأمطبع اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ

4.71 0.512 4 4 

رٛف١ش إعشاءاد ِؼ١ٕخ ٌذخٛي ٚخشٚط األعٙضح ِٓ ٚاٌٝ  6

 اٌّؤسسخ .

4.24 0.888 0 9 

 0 ِشرفغ 0.528 4.37 جويغ الفقراث هؼا   

  االتصاالث:اساليب رقابت 

ضّبْ إعشاءاد سلبث١خ ٌزأ١ِٓ اٌشجىخ اٌذاخ١ٍخ ِٚزبثؼخ  4

 اٌج١بٔبد ٚاوزشبف ٔمبط اٌضؼف

4.37 0.581 6 4 

 اٌّٛظف١ٓ اثؼبد ثّٛعجٙب ٠زُ إداس٠خ ٚرؼ١ٍّبد إعشاءاد رٛف١ش 0

 .إٌظبَ ػٓ اٌّخ١ٌٛٓ غ١ش

4.46 0.745 0 6 

اٌّؼ١١ٕٓ ُ٘ اسزخذاَ وٍّبد اٌسش ٌٍزأوذ ِٓ اْ األشخبص  6

 اٌّسّٛػ ٌُٙ االرظبي ثبٌٕظبَ

4.63 0.536 4 0 

 4 ِشرفغ 0.429 4.49 جويغ الفقراث هؼا   

  ;اساليب رقابت تىثيق وتطىير

االؽزفبظ ثبٌٕسخ االط١ٍخ ٌٍٍّفبد ٚاٌجشاِظ فٟ أِبوٓ أ١ِٕخ  4

 فٟ اٌّؤسسخ.

4.34 0.617 0 3 

اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛافمبد اٌشس١ّخ ػٍٝ وً خطٛح ِٓ  0

 خطٛاد رظ١ُّ ٚرط٠ٛش إٌظبَ.

3.73 1.001 4 40 

ِشاػبح اخزجبس إٌظبَ فٟ ظً ظشٚف ػًّ ٚالؼ١خ ٚثبسزخذاَ  6

 ث١بٔبد ؽم١م١خ.

4.07 0.818 6 41 

 1 ِزٛسظ 0.540 4.07 جويغ الفقراث هؼا   

 ِزٛسظ 0.365 4.29 جويغ فقراث الوجال هؼا 

 
التحميل الوصفي ألسئمة متغير فعالية  9-2-2

 نظم المعمومات المحاسبية:
تم اجراء التحميمي الوصفي من خالل 

اختبار المتوسط الحساب واالنحراف المعياري لكل 
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 .( ادناه11)الجدول كما ىو موضحا في  ،فقرة عمى حدى ولممتغير ككل
 

 التحميل الوصفي لفقرات مجال " فعالية نظم المعمومات المحاسبية " (11)جدول 

 اٌفمشح َ
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ص
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ا
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1 

 رسبػذ٘ب ّؼٍِٛبداسح ثاالد اٌّؾبسج١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ٠ضٚد

 وبفخ فٟ اٌّشسِٛخ ٚاٌخطظ األٔشطخ رٕف١ز ػٍٝ ٌٍشلبثخ

 .اٌؼًّ ؽًاِش

4.20 0.679 

6 

2 
 اٌّف١ذح ثبٌّؼٍِٛبد االداسح اٌّؾبسج١خ اٌّؼٍِٛبد ٠ضٚد ٔظُ

 .اٌزظؾ١ؾ١خ اٌمشاساد ارخبر عاألغش

3.76 0.799 
: 

3 
 أداء ػٓ سلبث١خ رمبس٠ش اٌّؾبسج١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ٠ٛفش

 .اٌّالئُ اٌٛلذ فٟ اٌّخزٍفخ س٠خ الداا اٌّسز٠ٛبد

4.00 0.775 
8 

4 

 أداء ػٓ سلبث١خ رمبس٠ش اٌّؾبسج١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ٠ٛفش

 ارخبر ِٓ االداسح ٌزّىٓ اٌّخزٍفخ االداس٠خ اٌّسز٠ٛبد

 ثشأٔٙب. اٌزظؾ١ؾ١خ ٚاٌمشاساد االعشاءاد

4.24 0.799 

0 

5 

 رسبػذ٘ب ّؼٍِٛبدسح ثدااال اٌّؾبسج١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ٠ضٚد

 ٚرؾم١ك اٌّّٙبد أغبص فٟ ٌّٚسبػذرٙب رٕف١ز ػٍٝ ٌٍشلبثخ

 .األ٘ذاف

3.80 0.749 

9 

6 

 

 ِؼٍِٛبد اٌّؤسسخ فٟ اٌّؾبسج١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ٠ٛفش

 (..ث١ب١ٔخ، سسَٛ اؽظبئ١خ، عذاٚي رؾ١ٍ١ٍخ، لٛائُ )إضبف١خ

 األداء ٚرم١١ُ اٌّمبسٔبد اعشاءاد االداسح ػٍٝ رسبػذ

 .اٌّؤسسخ فٟ أفضً ثظٛسح

3.76 0.734 

: 

7 
 ثظٛسح اٌّؾبسج١خ اٌزمبس٠ش رٛفش٘ب اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد رسبُ٘

 .اٌذاخٍٟ ٚاٌضجظ اٌشلبثخ اعشاءاد ِجبششح

4.20 0.601 
1 

8 

رٛفش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبسج١خ ِؼب١٠ش ِٚؤششاد سلبث١خ 

رّىٓ االداسح ِٓ اوزشبف االٔؾشافبد ٚرؾ١ًٍ أسجبثٙب 

 ِٚؼبٌغزٙب.

4.07 0.787 

4 

9 

اٌّؾبسج١خ ثشىً رسبُ٘ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رٛفش٘ب اٌزمبس٠ش 

فؼبي فٟ رؾذ٠ذ االٔؾشافبد اٌسبٌجخ ػٓ اٌّٛاصٔخ ٚارخبر 

 االعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ ثشأٔٙب.

4.29 0.602 

4 

10 
 فبػ١ٍخ ِذٜ ِزبثؼخ فٟ اٌّؾبسج١خ اٌّؼٍِٛبد رسبػذ

 . اٌزٟ رُ ارخبر٘ب اٌمشاساد

4.05 0.947 
3 

 ِزٛسظ 0.385 4.09 جويغ الفقراث هؼا   

 
 نظم فاعمية مستوى إلى  (11) الجدول يشيرحيث 

 عممية متطمبات تمبية في المحاسبية المعمومات
ليا بين  الحسابية المتوسطات تراوحت فقد ،الرقابة

 المتوسط مع بالمقارنة ، 3.76 – 4.29))
المعمومات  نظم فاعمية لمستوى العام الحسابي
 حيث منالمؤسسات محل الدراسة  في المحاسبية

 في (4.12) البالغ الرقابة عممية متطمبات تمبية
 – 0.601 ) بين ليا المعياري االنحراف تراوح حين

 العام في حين االنحراف المعياري ،( 0.947
ي ف المحاسبية المعمومات نظم فاعمية لمستوى

 متطمبات تمبية حيث منالمؤسسات محل الدراسة 
يعتبر صغير نسبيا   (0.385) بمغ  الرقابة عممية
 العينة إجابات أفراد بين التشتت أن عمى يدل فذلك 
 متفقين كانوا العينة أفراد أن أي نسبيا قميال كان
 .الدراسة أداة فقرات أغمب عمى
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تساىم المعمومات التي توفرىا  " وجاءت الفقرة
التقارير المحاسبية بشكل فعال في تحديد 
االنحرافات السالبة عن الموازنة واتخاذ االجراءات 

 بمتوسط االولى المرتبة التصحيحية بشأنيا" في
 فيما ،(0.602معياري ) ( وانحراف4.29) حسابي
الفقرة "يزود نظم المعمومات المحاسبية  حصمت

ومات المفيدة ألغراض اتخاذ القرارات االدارة بالمعم
التصحيحية" والفقرة "يوفر نظم المعمومات المحاسبية 
في المؤسسة معمومات إضافية) قوائم تحميمية، 
جداول احصائية، رسوم بيانية،( تساعد االدارة عمى 
اجراءات المقارنات وتقييم األداء بصورة أفضل في 

حسابي المؤسسة" عمى المرتبة  االخيرة بمتوسط 
 0.799& 0.734( وانحراف معياري بمغ )3.76)

 عن االجابة نتائج ومن خالل يتبين عام وبشكل ،(
 الفاعمية لقياس المؤشر كانت والتي االستبانة فقرات

 من المحاسبية المعمومات فاعمية نظم مستوى أن
 . متوسط كان عممية الرقابة متطمبات تمبية حيث

 اختبار الفرضة: 9-3
 فرضة اختبار عمى الجانب ىذا فيراسة الد  عممت

 ،يارفض أو قبوليا مدى اختبار من خالل ،راسة الد
والختيار االختبار المناسب يجب اوال اجراء اختبار 

 :يمي كما التوزيع الطبعي لمبيانات وذلك
 اختبار التوزيع الطبيعي :اختبار كولموجروف–

 (Sample K-S -1سمرونوف )

سمرنوف لمعرفة  –سيتم عرض اختبار كولمجروف
ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وىو اختبار 
ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم 
االختبارات المعممية تشترط أن يكون توزيع البيانات 

( نتائج االختبار 4-3طبيعيا .ويوضح الجدول رقم )
يث أن القيمة االحتمالية لكل محور اكبر من ح

وىذا دليال عمى آن البيانات تتبع التوزيع  0.05
 الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعممية.

 

 -1( ختبار التوزيع الطبيعي ))12الجدول )
Sample Kolmogorov-Smirnov)) 

المحو
 ر

عنوان 
 المحور

عدد 
 الفقرات

قيمة 
Z 

القيمة 
 اإلجمالية

اٌّؾٛس 

 األٚي

اسزخذاَ 

اسب١ٌت 

اٌضٛاثظ 

 اٌشلبث١خ

 اٌؼبِخ

ٌٍٕظُ 

 .االٌىزش١ٔٚخ

46 0.937 0.343 

اٌّؾٛس 

 اٌضبٟٔ

فؼب١ٌخ ٔظُ 

اٌّؼٍِٛبد 

اٌّؾبسج١خ 

 االٌىزش١ٔٚخ.

41 0.797 0.548 

داللة احصائية  ذو يوجد أثر ":  الفرضية 9-3-1
 ستخدام أساليبال (α (0.05 ≥عند مستوى 

الرقابية العامة لمنظم االلكترونية عمى  الضوابط

فعالية نظم المعمومات المحاسبية بالمؤسسات 
 العاممة في مدينة مصراتو".

الختبار الفرضية الرئيسية تم صياغة الفرضيات 
 الفرعية التالية:

داللة  ذو يوجد أثر الفرضية الفرعية االولى/
ستخدام ال (α (0.05 ≥احصائية عند مستوى 

الرقابية التنظيمية لمنظم  الضوابط أساليب
االلكترونية عمى فعالية نظم المعمومات المحاسبية 

 بالمؤسسات العاممة في مدينة مصراتو".
داللة  ذو يوجد أثرالفرضية الفرعية الثانية/ 

ستخدام ال (α (0.05 ≥احصائية عند مستوى 
الرقابية عمى اجيزة النظم  الضوابط أساليب

االلكترونية عمى فعالية نظم المعمومات المحاسبية 
 بالمؤسسات العاممة في مدينة مصراتو".

داللة  ذو يوجد أثر الفرضية الفرعية الثالثة/
ستخدام ال (α (0.05 ≥احصائية عند مستوى 

الرقابية عمى اتصاالت النظم  الضوابط أساليب
ظم المعمومات المحاسبية االلكترونية عمى فعالية ن

 بالمؤسسات العاممة في مدينة مصراتو".
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داللة  ذو يوجد أثر الفرضية الفرعية الرابعة/
ستخدام ال (α (0.05 ≥احصائية عند مستوى 

النظم  توثيق وتطويرالرقابية عمى  الضوابط أساليب
االلكترونية عمى فعالية نظم المعمومات المحاسبية 

 دينة مصراتو".بالمؤسسات العاممة في م

 الضوابط تم استخدم اختبار االنحدار ألثر أساليب
الرقابية العامة لمنظم االلكترونية عمى فعالية نظم 

 (0.05 ≥المعمومات المحاسبية عند بمستوى داللة 
α)،  حيث تم إخضاع المعمومات الخاصة بالفرضية

لمتحميل اإلحصائي كانت النتائج الموضحة في 
 الجدول ادناه. 

 الرقابية العامة لمنظم االلكترونية عمى فعالية نظم المعمومات المحاسبية الضوابط( أثر استخدام 13الجدول )
 اٌّزغ١ش اٌّسزمً EAISاٌّزغ١ش اٌزبثغ فؼب١ٌخ 

 Sig. t-value Std. Beta اٌضٛاثظ اٌشلبث١خ اٌؼبِخ

 اٌزٕظ١ّ١خ اسب١ٌت اٌشلبثخ 0.010 056. 0.956

 اسب١ٌت سلبثخ االعٙضح 0.549 3.564 0.001

 اسب١ٌت سلبثخ االرظبالد -0.324- -2.118- 0.041

 اسب١ٌت سلبثخ رٛص١ك ٚرط٠ٛش 0.254 1.492 0.144

4.880 F value 

0.352 R2 

0.280 Adjusted R2 

0.593
 
 R 

المحتمل الستخدام  األثر (13الجدول ) يوضح
أساليب الرقابة العامة في ظل النظم االلكترونية 

 حيث عمى فعالية نظم المعمومات المحاسبية،
 ذي أثر وجود اإلحصائي التحميل نتائج أظيرت
 (α (0.05 ≥ مستوى الداللة إحصائية عند داللة

الستخدام أساليب الضوابط الرقابية العامة لمنظم 
االلكترونية عمى فعالية نظم المعمومات المحاسبية ، 

 ،F=4.880)حيث كانت نتيجة تحميل االنحدار
p<0.05)، االرتباط معامل وبمغ R (0.593 ،)

( مما 0.352) بمغ فقد  R2التحديد معامل أما
الرقابية العامة لمنظم  الضوابط يعني ان أساليب

% من 35.2االلكترونية تفسر فقط ما نسبتو 
التغير في مستوى فعالية نظم المعمومات 

 المحاسبية.
 ،اما عند تحميل عناصر الضوابط الرقابية العامة

 فنستنتج االتي:
ليا  اساليب الضوابط الرقابية عمى االجيزة

االثر االكبر عمى فعالية نظم المعمومات المحاسبية 
β=0.549، p<0.05))،  وتاييا اساليب الضوابط

عمى  من حيث االثر االتصاالتالرقابية عمى 
 β=0.324) فعالية نظم المعمومات المحاسبية

p<0.05)، اما اساليب الضوابط الرقابية عمى و
عمى غير معنوي " ضعيف"  توثيق وتطوير فأثرىا

 ،β=0.280) فعالية نظم المعمومات المحاسبية
p>0.05)،  تمييا اساليب الضوابط الرقابية

  " ضعيف جدا"التنظيمية فاثر غير معنوي 
(β=0.010، p>0.05). 

ايضا اشارة نتائج التحميل الى رفض الفرضية 
و فعالية  اساليب الرقابة التنظيميةالفرعية االولى )

نظم المعمومات المحاسبية(  وقبول الفرضية الفرعية 
وفعالية نظم  اساليب رقابة االجيزةالثانية )

 وقبول الفرضية الفرعية ،المعمومات المحاسبية(
وفعالية نظم  اساليب رقابة االتصاالت)الثالثة 

ورفض الفرضية الفرعية  ،المعمومات المحاسبية(
وفعالية نظم  اساليب رقابة توثيق وتطويرالرابعة )

 .المعمومات المحاسبية(
 التي الرئيسية قبوال جزئيا الفرضية وعميو يتم قبول

الرقابية  الضوابط الستخدام أساليباثر  يوجد "تنص
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امة لمنظم االلكترونية عمى فعالية نظم المعمومات الع
وىذه النتيجة تتوافق مع نتائج  ،" المحاسبية

&  2010 ،الغبانو )ىمدني الدراسات السابق 
 .(2010حمادة، 

ولمزيد من التحميل حول طبيعة االثر لمضوابط 
الرقابية عمى فعالية نظم المعمومات المحاسبية 

يمكن  ،مصراتوبالمؤسسات العاممة في مدينة 
 تمخيص التالي:

 الرقابية التنظيمية لمنظم  الضوابط ستخدام أساليبال
عمى فعالية  االلكترونية أثر ايجابي ضعيف جدا

 نظم المعمومات المحاسبية.
 الرقابية عمى اجيزة  الضوابط ستخدام أساليبال

عمى فعالية نظم ايجابي  النظم االلكترونية أثر
بالمؤسسات العاممة في مدينة المعمومات المحاسبية 

 مصراتو.
 الرقابية عمى اتصاالت  الضوابط ستخدام أساليبال

عمى فعالية نظم  النظم االلكترونية أثر سالبي
المعمومات المحاسبية بالمؤسسات العاممة في مدينة 

ىذه النتيجة غير متوافقة مع نتائج  ،مصراتو
قد  ،((2010الدراسات السابقة )دراسة حمادة )

ع لعدم تفيم وعدم قبول االجراءات الرقابية يرج
 بالخصوص بعينة الدراسة. 

 توثيق الرقابية عمى  الضوابط ستخدام أساليبال
عمى ايجابي ضعيف  النظم االلكترونية أثر وتطوير

فعالية نظم المعمومات المحاسبية بالمؤسسات 
 العاممة في مدينة مصراتو.

 والتوصيات النتائج -9
 التي أىم استعراض النتائج الجزاء ىذا يتناول 

  راسة من خالل التحميل السابقالد إلييا توصمت
وكذلك عرض  المتاحة، والمعمومات لمبيانات

 .حيال تممك النتائج التوصيات االقتراحات و
 النتائج: 10-1

 يعموأثرىا الضوابط الرقابية العامة ة راسالد تناوات
، وذلك  نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية

استخدام  بطبيعة تعمقت التي بإختبار فرضية الدراسة
رقابة في ظل نظم المعمومات والضوابط الأساليب 
 نتائج عدة إلى وتوصمت ،االلكترونية المحاسبية
راسة الد وتحاول ،تحقيق أىداف الدراسةفي  ساىمت

 وىي: النتائج ىذه أبرز إلى االشارة في ىذا الجانب 
الخسائر المالية الناتجة عن ان نسبة احتمال وقوع  .1

وان  ،%25اقل من  أمن المعمومات خمل في
رظشفبد غ١ش أ١ِٕخ  السبب وراء ذلك جميا نتيجة

 .ِٓ لجً اٌّٛظف١ٓ
يتم استخدام الضوابط الرقابية العامة فعالة بمستوى  .2

متوسط في ظل نظم المعمومات المحاسبية 
 االلكترونية.

اإللكترونية فاعمية وتفي نظم المعمومات المحاسبية  .3
 بالمتطمبات عممية الرقابة بمستوى متوسط.

الستخدام أساليب الضوابط  ايجابي أثرىناك  .4
الرقابية العامة في ظل نظم المعمومات المحاسبية 
االلكترونية عمى فعالية نظم المعمومات المحاسبية 

  بصفة عامة.
 التوصيات: 10-2

بناًء عمى ما تم التوصل لو من نتائج 
 :انثيوصي الباح

بإضرورة قيام المؤسسات العاممة في مدينة مصراتو  .1
بضرورة مواكبة التطور في نظم المعمومات 

الرقابة عمى النظم االلكترونية  المحاسبية و أسميب
و كذلك تأىيل الطاقم العامل في مجال الرقابة عمى 
استخدام أسميب ووسائل الرقابة عمى النظم 

 .نيةااللكترو 
كذلك األخذ بعين االعتبار التطورات والتغيرات التي  .2

تحدث في البيئة المحيطة، ومحاولة االستفادة منيا، 
لمعمومات بما يسيم في تحقيق كفاءة نظم ا

يفائيا بالمتطمبات الرقابية.  المحاسبية وفاعميتيا وا 
ونظرا آلن المؤسسات عمييا أن تعمل دائمًا عمى   .3

تطوير نظام رقابة داخمي فعال يستطيع االستجابة 
لمتغيرات التي يحدثيا عصر تكنولوجيا المعمومات، 
فال بد أن يتوفر في بناء النظام جميع مكوناتو 
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بيئة الرقابة ثم تقييم المخاطر  االساسية بدءًا من
واالىتمام بأنظمة االتصاالت والمعمومات وأنشطة 
الرقابة وانتياء بالمراقبة المستمرة، لمتأكد من شمولية 
نظام الرقابة الداخمية عمى جميع العمميات 

 التشغيمية.
ايضا نوصى بمزيد من الدراسات الكيفية والكمية  .4

نظم المعمومات والمتعمقة بالضوابط الرقابية عمى 
المحاسبية و ولتغطية أوجو القصور التي صاحبة 

وخاصة فيما يتعمق  ،الدراسة الحاليةاجراء 
 بالضوابط الرقابية عمى االتصاالت.
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السنة  ،45العدد  ،مجمة العموم االنسانية ،العراق
 السابعة.
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