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أِٓ ٚسالِت  ٝػٍٖ أثشٚاسخخذاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛاث االٌىخشٚٔيت 

 اٌّؼٍِٛاث اٌّحاسبيت)دساست ِماسٔت(

The use of electronic information systems and 

their impact on the security and safety of 

accounting information 

 comparative study )) 
 

 حتٛخفا سياسطفٝ صِ

 صبراتةجامعة  –مشارك كلية االقتصاد والعلوم السياسية أستاذ 
 

 اٌذساستٍِخص 

ِٓ ٚسالِت اٌّؼٍِٛاث أاآلثاس اٌّخشحبت ػٍٝ  ػٍٝ هِماسٔت بيٓ ثالد ششواث ٔفطيت, ٚرٌ حٙذف اٌذساست إٌٝ إجشاء

حخؼشض ٌٙا اٌّؼٍِٛاث اٌّحاسبيت  اٌخيأُ٘ اٌّخاطش  ِؼشفتٚ ,اٌّحاسبيت في ظً اسخخذاَ األٔظّت االٌىخشٚٔيت

ِٓ ٚسالِت اٌّؼٍِٛاث أُ٘ اإلجشاءاث اٌخي يّىٓ ٚضؼٙا ٌحّايت أٚ ,إٌاحجت في ظً األٔظّت االٌىخشٚٔيت

ػٍي ػيٕت اٌذساست ِٓ اٌّجخّغ  اسخبأٗ, حذدث ٌٙزا اٌغشض غيٛصح اٌّحاسبيت. ٌٚخحميك أ٘ذاف اٌذساست حُ

ٗ ٌٍٕفط ٚاٌغاص ِٚصفاة اٌضاٚيت ٚششوت اٌبشيمت ٌخسٛيك إٌفط. ٚلذ ششوت ٍِيخ ثالد ششواث ٚ٘ي: اٌّخىْٛ ِٓ

ٚرٌه  ,(SPSSاسخخذِج اٌؼذيذ ِٓ األساٌيب اإلحصائيت ِٓ خالي بشٔاِج  اٌحضِت اإلحصائيت ٌٍؼٍَٛ االجخّاػيت )

اثش  ٚاضح في أخفاضاْ ٕ٘ان  :ِٓ اجً اخخباس اٌفشضياث. ٚلذ حٛصٍج اٌذساست إٌٝ ِجّٛػت ِٓ إٌخائج أّ٘ٙا

, ٌٍٕفط ٚاٌغاص ِٚصفاة اٌضاٚيت تٕظُ االٌىخشٚٔيت ػٍٝ آِ ٚسالِت اٌّؼٍِٛاث اٌّحاسبيت في ششوت ٍِيخاٌاسخخذاَ 

اٌذساست  حٛصٍج. ٚوزٌه وّا حٛجذ فشٚق ِؼٕٛيت بيٓ اٌششواث اٌثالد في ِسخٜٛ اثش اسخخذاَ إٌظُ االٌىخشٚٔيت

ٚدػُ اٌششواث  بيٓ اٌششواث اٌثالد,ِٛاث اٌّحاسبيت ِٓ سالِت اٌّؼٍأٌحّايت  ِؼمٌٛتبأٔٗ ٕ٘ان إجشاءاث 

باسخخذاَ أِٓ ٚسالِت اٌّؼٍِٛاث اٌّحاسبيت, ٚحؼًّ ػٍٝ إٔشاء لسُ ِٓ أجً حّايت أِٓ ٚسالِت  ٔظُ ِؼٍِٛاث 

اٌّحاسبيت في ظً اٌّؼاٌجت االٌىخشٚٔيت, ٚاٌؼًّ ػٍٝ دػُ وافت إجشاءاث اٌحّايت اٌّسخخذِت حاٌيا ٚحطٛيش٘ا ِٓ 

حٛفيش األِٓ ٚاٌسالِت ٌٍّؼٍِٛاث اٌّحاسبيت في ظً األٔظّت االٌىخشٚٔيت, ٚاٌؼًّ ػٍٝ حٛفيش بشاِج  اجً ضّاْ

اٌخطٛيش ٚاٌخذسيب ٌٍؼاٍِيٓ في ٔظُ اٌّؼٍِٛاث االٌىخشٚٔيت ٚحؼشيفُٙ ػٍٝ اٌّخاطش ٚاٌخٙذيذاث اٌخي حٛاجٗ اسخخذاَ 

 .٘زا إٌٛع ِٓ األٔظّت اٌّحاسبيت داخً اٌششواث

Abstract: 

            The study aims to explore the effect of using electronic accounting 

information systems on the information security and safety, and the most important 

risks that has impacted on accounting information and the procedures to protect 

the information security and safety. To achieve objectives of the study the 

researcher developed a questionnaire and distributed it to staffs in two companies 

which are Al Zawiya Oil Refining Company and Mellitah Oil & Gas Companyand 

Brega Company than the date collected and analyzed using SPSS softwere.The 

study had reached the following results:  

1-  There was not a different impact of using electronic accounting information 

systems on the information security and safety between Az Zawiya Oil Refining  

Company and Mellitah Oil & Gas Company and Brega Company.  

2-  There were enough procedures to protect the information security and safety in 

the companies.  
 

  :المقدمة. 1

تخاذ القرارات ا فً عملٌة ترشٌد توفٌر المعلومات المناسبة علىنظم المعلومات المحاسبٌة  تعمل      

وقد تطورت نظم المعلومات الرشٌدة, تخاذ القرارات ال توجٌههاجل أمن  ,الجهات المختصة من قبل

حٌث  ,نتٌجة للتطور الذي حدث فً تكنولوجٌا المعلوماتكالمحاسبٌة من نظم ٌدوٌة إلى نظم الكترونٌة 

جل أمن  ,ت ومعالجتها الكترونٌاٌتم من خالله تجمٌع البٌانا ,كترونًال نظاما أصبح النظام المحاسبً
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التطور الذي حدث فً نظم   الحصول على معلومات دقٌقة وسرٌعة تخدم جمٌع الجهات المختصة, هذا

صاحبه ظهور العدٌد من المشاكل والمخاطر على أمن وسالمة هذا النوع من  المعلومات المحاسبٌة

األهداؾ التً أنشئ النظام المحاسبً من  والتً من الممكن أن توثر سلبا فً تحقٌق ,النظم المحاسبٌة

سواء  التً ٌنتجها النظام, ومن ضمن هذه المخاطر ما ٌعرؾ بؤمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة. أجلها

قد لذلك  فهً ذات تؤثٌر سلبً على هذا النوع من النظام. ,مقصودة أو ؼٌر مقصودة هذه المخاطر كانت

حماٌة نظم المعلومات لالوسائل واإلجراءات المناسبة والكفٌلة ٌجاد إل فً الفترات االخٌرة تزاٌد االهتمام

والذي ٌتعلق بؤمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة التً ٌتم إنتاجها  ,المحاسبٌة من هذا النوع من المخاطر

من أجل ضمان استمرار عمل النظام المحاسبً  , وذلكفً ظل المعالجة االلكترونٌة للنظم المحاسبٌة

لذى فان نظم  تحقٌق األهداؾ التً أنشئ النظام المحاسبً من أجلها,وونً فً أداء وظائفه االلكتر

 على المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة تحتاج الى توفٌر وسائل حماٌة فعالة, األمر الذي ٌنعكس اٌجابٌا 

تً تنتجها هذه , دون تؤثٌر سلبً على المعلومات الاستمرار المنشاة االقتصادٌة فً مزاولة أنشطتها

فً ظل  وجود نظام سلٌم ٌعمل علً تؤمٌن وحماٌة المعلومات المحاسبٌة فً ظل النظم االلكترونٌة

 .المعالجة االلكترونٌة للنظام المحاسبً

 مشكلة الدراسة: . 2

 والتً أصبحت ذات أهمٌة ,المحاسبٌةالتطور فً النظم االلكترونٌة أدى إلى تؽٌٌر نظم المعلومات      

بالؽة, بما تنتجه من تقارٌر ومعلومات بدقة وبسرعة تساعد المشروعات االقتصادٌة, وٌرجع ذلك 

 ,بسبب التطور فً علم التكنولوجٌا والسرعة المتزاٌدة التً صاحبت تطورها واستخدامها وانتشارها

نٌة فً وفً ظل استخدام المعالجة االلكترو, وذلك لقدرتها المتزاٌدة فً حفظ واسترجاع معلومات

والمتعلقة بتشؽٌل ومعالجة البٌانات وتوصٌلها إلى اإلطراؾ المستفٌدة  ,عملٌات تشؽٌل النظام المحاسبً

فً شكل معلومات محاسبٌة تساعدهم فً عملٌات اتخاذ القرارات المختلفة فً الوقت المناسب, ٌالحظ 

 ظلمة المعلومات فً أن هذه المعلومات تتعرض إلى عدة مخاطر منها ما ٌعرؾ بمخاطر أمن وسال

جودة  ىتعتبر هذه المخاطر ذات تؤثٌر سلبً عل, كما المحاسبٌة لنظم المعلوماتالمعالجة االلكترونٌة 

سواء كانت هذه المخاطر  ,وتخدم األطراؾ المستفٌدة فائدةحتى تكون ذات  ,المعلومات المطلوبة

لمحاسبٌة فً ظل استخدام المعالجة ن أمن وسالمة المعلومات اأعلٌه ٌالحظ  مقصودة.مقصودة أو ؼٌر 

االلكترونٌة فً معالجة البٌانات المحاسبٌة أصبح موضع اهتمام لدى مستخدمً هذا النوع من األنظمة 

 نتجها هذا النوع من األنظمة االلكترونٌة.ٌلمخاطر التً تواجه المعلومات التً بسبب ا وذلك ,المحاسبٌة

 :اآلتٌةلدراسة فً التساإالت من خالل العرض السابق ٌمكن وضع مشكلة ا

 استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة ؟ٌتؤثر بهل أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة  -        

 أهمٌة الدراسة:. 3

بشكل عام, والمعلومات  لمخاطر التً تتعرض لها المعلوماتفً ا أهمٌة هذه الدراسةتكمن      

وهو ما ٌتعلق بؤمن وسالمة هذه  ,فً ظل استخدام المعالجة االلكترونٌة المحاسبٌة بشكل خاص

 هما ٌعرؾ بؤمن وسالمة المعلومات المحاسبٌ تحدٌد اهمٌةهذه الدراسة تساعد على  كما أن ,المعلومات

توفٌر و ,وأهمٌة توفٌر هذه الخاصٌة حتى تضمن المشروعات االقتصادٌة ,فً ظل المعالجة االلكترونٌة

ى اتخاذ القرارات. ومن جهة أخرترشٌد وذات قٌمة فعالة وتخدم جمٌع األطراؾ فً عملٌات معلومة 

مخاطر الناتجة عن استخدام الهم هذه الدراسة فً أٌجاد الحلول المناسبة من أجل تقلٌل ان تسأمكن ٌ

 المعالجة االلكترونٌة فً نظم معلومات المحاسبٌة.

 

 



 Journal of Academic Research June(2019) 363-398مجلة البحوث األكادٌمٌة                  

365 
 

 أهداف الدراسة:. 4

 :اآلتًوالتً ٌمكن صٌاؼتها فً  ,تحقٌق مجموعة من األهداؾ ىإل تهدؾ هذه الدراسة  

سالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات ومن على أاآلثار المترتبة  التعرؾ على -1

 االلكترونٌة.

استخدام نظم المعلومات  عندالمخاطر التً تإثر على أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة  معرفة -2

 ترونٌة.االلك

ومصفاة  ,شركة ملٌته للنفط والؽازالثالث ) الشركات الالزمة والمقارنة بٌن اإلجراءات معرفة -3

حماٌة أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم ( فً وشركة البرٌقة لتسوٌق النفط ,الزاوٌة

 االلكترونٌة. المعلومات

 منهجٌة الدراسة:. 5

علومات االلكترونٌة على أمن وسالمة المعلومات بتهتم هذه الدراسة بتوضٌح أثر استخدام نظم الم      

الوصفً التحلٌلً لهذه  , وتم إتباع المنهج التً ٌعتمد علٌها فً عملٌات اتخاذ القرارات ,المحاسبٌة

فً الكتب و ,التً تتمثل فً كتب فً األدب المحاسبً الثانوٌةوذلك من خالل المصادر  ,الدراسة

أما فٌما ٌخص الجانب العملً فقد  ,باإلضافة إلى الدراسات السابقة ,والمقاالت والدورٌات المحاسبٌة

, وقد بلػ عدد االستبانات  صممت لهذا الؽرض, ةأعتمد الباحث على تجمٌع البٌانات بواسطة استبان

       ي بنسبة استجابة بلؽتأ  ( منها,46, وقد تم استرجاع )ة( استبان55الموزعة على عٌنة الدراسة)

لتحلٌل البٌانات التً تم الحصول علٌها, حٌث  SPSS)وقد تم استخدام البرنامج اإلحصائً ),  % (92) 

 ,ومصفاة الزاوٌة لتكرٌر النفط ,شركة البرٌقة لتسوٌق النفطب العاملٌن ٌتكون مجتمع الدراسة من

 من مجموعة من عشوائٌة وشركة ملٌته للنفط والؽاز, أما فٌما ٌخص عٌنة الدراسة فقد تم اختٌار عٌنة

والموظفٌن والعاملٌن فً القسم المالً فً شركة البرٌقة لتسوٌق  ,رإساء األقسامو مدراء اإلدارات,

 وشركة ملٌته.  ,ومصفاة الزاوٌة , النفط

 الدراسات السابقة: . 6

 -:المحلً فقد أجرٌت العدٌد من الدراسات فً هذا المجال, ومنها ىعلى المستو

هدفت هذه حٌث ( بعنوان أمن المعلومات المحاسبٌة فً ظل األنظمة االلكترونٌة, 2513) اسة ؼنٌةدر

 ,المخاطر التً تهدد أمن وسالمة نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة ىالتعرؾ عل ىالدراسة إل

ومدى  ,سٌاسات الرقابٌة وإجراءات وسائل األمن والحماٌة لمواجهة تلك المخاطرال ىوكذلك التعرؾ عل

وقد توصلت هذه , فاعلٌتها المتبعة من قبل الشركات مختلفة األنشطة ) التجارٌة, الخدمٌة, الصناعٌة(

المستخدمة فً الدراسة إلى نتائج تشٌر بؤنه ال ٌوجد إجراءات رقابٌة فً األنظمة المحاسبٌة االلكترونٌة 

المإسسات اللٌبٌة, وكذلك تبٌن ضعؾ فً تطبٌق أسالٌب الرقابة وإجراءاتها فً نظم المعلومات 

 المحاسبٌة االلكترونٌة بشكل عام .

 نظم فعالٌة مدى على التعرؾ إلى وتهدؾ هذه الدراسة (2518اما دراسة أبوشٌبه وسعٌد )    

 المعلومات نظم تواجه التً المخاطر ضد الحماٌة وإجراءات اإللكترونٌة, المحاسبٌة المعلومات

 وأثر اإللكترونٌة, النظم ظل فً الداخلٌة المراجعة فاعلٌة على التعرؾ وكذلك اإللكترونٌة, المحاسبٌة

 حٌث اللٌبٌة, التجارٌة بالمصارؾ الداخلٌة المراجعة فاعلٌة على اإللكترونٌة المحاسبٌة المعلومات نظم

 الدراسات بعض على وباالعتماد المجال, هذا فً السابقة والدراسات األبحاث تناولته ما مراجعة تم

 الى الوصول لصعوبة ونظرا   العملٌة, للدراسة الالزمة البٌانات جمع بهدؾ استبانة تطوٌر تم السابقة

 الى تخضع لٌبٌا فً العاملة التجارٌة المصارؾ جمٌع كون الى وبالنظر الدراسة, مجتمع مفردات جمٌع
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 توزٌع تم حٌث(, المتاحة العٌنة) اإلحصائٌة المعاٌنة أسلوب الدراسة اعتمدت, واللوائح القوانٌن نفس

 العٌنة وكانت مصراته, مدٌنة فً العاملة التجارٌة المصارؾ على( 43) عدد استبٌان استمارات

 أن التحلٌل ئجنتا أظهرت( , المصرؾ مدٌر الداخلٌة, المراجعة قسم المحاسبة, قسم:)كالتالً المستهدفة

 فعالٌة مع المستخدمة, اإللكترونٌة المحاسبٌة المعلومات لنظم إحصائٌة داللة ذا اٌجابً أثرا هناك

 إلتباع إحصائٌة ذا داللة اٌجابً أثرا هناك وان وكما, اللٌبٌة التجارٌة بالمصارؾ الداخلٌة المراجعة

 المراجعة وفعالٌة المستخدمة, اإللكترونٌة المحاسبٌة المعلومات نظم مخاطر ضد الحماٌة إجراءات

 .اللٌبٌة التجارٌة بالمصارؾ الداخلٌة

 :العربً فقد كانت ىا على المستومإ

المشكالت المحاسبٌة فً ظل التشؽٌل االلكترونً للبٌانات ) :والتً بعنوان, ( 1999دراسة ابوخشبة ) 

الدراسة إلى معرفة اثؤر استخدام , وهدفت هذه (اإلعمال بالمملكة العربٌة السعودٌة منشآتفً 

والتعرؾ على المشكالت الفعلٌة الحالٌة الناتجة  ,الحاسبات االلكترونٌة على مقومات النظام المحاسبً

عمال المحاسبٌة, حٌث قام الباحث بإجراء دراسة مٌدانٌة على عن استخدام الحاسب االلكترونً فً األ

ناعة واألنشطة التجارٌة والبنوك فً عدة مدن, وشملت قطاعات الص ,منشؤة اإلعمال السعودٌة

لحاسب االلكترونً فً اتفٌد بؤن استخدامها ,  المنشآت% من 61وتوصلت الدراسة إلى أن ما نسبته 

كما تإكد بؤن استخدام الحاسب االلكترونً فً النظم المحاسبٌة تعترضه ,  مقومات النظام المحاسبً

ؤجهزة الحاسب اآللً, أو باألخطاء فً تصمٌم برامج الحاسب منها ما تتعلق ب ,العدٌد من المشكالت

بسبب عدم استٌعاب البعض منهم لقدرات  ,المشكالت المتعلقة بالمحاسبٌن ىاآللً والتشؽٌل, إضافة إل

والتؤخر فً موافاة الحاسب اآللً بجمٌع العملٌات أوال بؤول, إلً جانب المشكالت  ,الحاسب اآللً

 استخدام الحاسب اآللً.  فً المتعلقة بضعؾ الرقابة

أهمٌة مخاطر نظم المعلومات المحاسبٌة ) :والتً بعنوان ,( فً السعودٌة2554ى )دراسة ابوموس

التً تهدد أمن نظم  ,المخاطر الرئٌسٌة العامة على تعرؾال, وهدفت هذه الدراسة إلى ( االلكترونٌة

ٌث قام الباحث بعمل دراسة تطبٌقٌة مسحٌة المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة فً المنشاة السعودٌة, ح

منشاة سعودٌة وقد أوضحت نتٌجة الدراسة إلى  126التً شملت  ,مستخدما فً ذلك قائمة االستقصاء

إن كثٌرا من المنشات التً شاركت فً الدراسة عانت من وجود خسائر مالٌة كبٌرة سبب التهدٌدات 

ص من داخل وخارج تلك المإسسات, وأن أهم على أمن نظم المعلومات المحاسبٌة بواسطة أشخا

وكذلك  ,ؼٌر المتعمد لبٌانات ؼٌر سلٌمةو ,المخاطر التً تهدد أمن هذه النظم تتمثل فً اإلدخال المتعمد

 ,متعمد من قبل موظفً المإسسة, كما ٌعتبر إدخال الفٌروسات إلى النظام المحاسبًالالتدمٌر ؼٌر 

وتوجٌه بعض المخرجات النظام المحاسبً إلى  ,لمحاسبًوتدمٌر أو طمس بعض مخرجات النظام ا

أشخاص ؼٌر مخول لهم باستالمها من المخاطر الهامة التً تهدد أمن نظم المعلومات المحاسبٌة 

االلكترونٌة, ومن ثم تبدو الحاجة لتدعٌم الضوابط الرقابٌة على نقاط الضعؾ فً نظم الرقابة الداخلٌة 

 المتعلقة بتلك النظم.

,  فلسطٌن -(مخاطر نظم معلومات المحاسبٌة االلكترونٌة) :كانت بعنوان والتً (2556)الشرٌؾدراسة 

تعرؾ على المخاطر التً تواجه نظم المعلومات المحاسبٌة فً المصارؾ الوهدفت هذه الدراسة إلى 

رونٌة العامة فً قطاع ؼزة, وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن مخاطر نظم المعلومات المحاسبٌة االلكت

وأن حدوث تلك المخاطر ترجع إلى  , ث بشكل متكرر فً المصارؾ العاملة فً قطاع ؼزةدال تح

إضافة إلً أسباب تتعلق بإدارة  , نتٌجة قلة الخبرة والوعً والتدرٌب ,أسباب تتعلق بموظفً البنك

المطبقة نتٌجة لعدم وجود سٌاسات واضحة ومكتوبة وضعت اإلجراءات واألدوات الرقابٌة  ,المصرؾ

 لدى المصرؾ, وأن اإلدارة الجٌدة تستطٌع أن تقلل أو تحد كم حدوث المخاطر التً تواجه هذه النظم.
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 دراسة: اإللكترونٌة المحاسبٌة المعلومات نظم )مخاطر:  بعنوان , (2558)والشرٌؾ البحٌصً دراسة

 التً المخاطر على التعرؾ الدراسة الى هذه وتهدؾ, ( ؼزة قطاع فً العاملة المصارؾ على تطبٌقٌة

 أهم على والتعرؾ ؼزة, قطاع فً العاملة المصارؾ فً االلكترونٌة المحاسبٌة المعلومات نظم تواجه

 وبناء المخاطر تلك وقوع دون تحول التً واإلجراءات المخاطر تلك حدوث إلى تإدي التً األسباب

 نظم تواجه التً المخاطر أهم على التعرؾ فً أسهمت التً النتائج بعض استخالص تم ذلك على

 :أهمها من التً و ؼزة, قطاع فً العاملة المصارؾ فً االلكترونٌة المحاسبٌة المعلومات

 أنها إال ؼزة, قطاع فً العاملة البنوك لدى تحدث كانت إن و , محاسبٌة المعلومات نظم مخاطر -

 .كبٌر ؼٌر بشكل تكرر

 . ؼزة قطاع فً العاملة المصارؾ فً المعلومات تكنولوجٌا موظفً عدد - 

 .االلكترونٌة المحاسبٌة المعلومات نظم مخاطر حدوث -

 المعلومات نظم مخاطر لمواجهة كافٌة حماٌة إجراءات تتبع ؼزة قطاع فً العاملة المصارؾ  -

 .االلكترونٌة المحاسبٌة

المحاسبٌة االلكترونٌة معلومات المخاطر أمن نظم  :)بعنوان ن ( فً األرد2559) الصالح دراسة

, وهدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ (وأثرها على صحة ومصداقٌة القوائم المالٌة فً البنوك األردنٌة

علً مخاطر نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة وأثرها علً صحة مصداقٌة القوائم المالٌة فً بنوك 

بنوك األردنٌة من أجل اللرقابٌة التً تضعها التجارٌة األردنٌة, وكذلك التعرؾ على أهم اإلجراءات ا

محاسبٌة. وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج تشٌر إلً تعرض  الالحد من مخاطر امن نظم المعلومات 

إن اإلجراءات والبنوك التجارٌة إلى عدة مخاطر تهدد امن نظم المعلومات محاسبٌة االلكترونٌة, 

معلومات المحاسبٌة الوك تساهم فً الحد من مخاطر أمن نظم الرقابٌة التً ٌتم وضعها من قبل تلك البن

 وأثرها علً صحة ومصداقٌة القوائم المالٌة.

 تعزٌز فً ودوره االلكترونً المحاسبً المعلومات )نظام بعنوان: والتً ,(2516دراسة الموسوي ) أما

 الشركة , فً االلكترونً المحاسبً المعلومات نظام تقٌٌم إلى حٌث هدفت ,المالٌة(  المعلومات آمن

 تحدٌد وإلى ,المعلومات أمن بكفاءة مخاطر لالستجابة إتباعها ٌمكن التً والخطوات األسالٌب وتعٌٌن

 نظام ظل فً المالٌة المعلومات على والرقابة األمن إجراءات استخدامها ٌمكن التً اإلجراءات

 عملٌة أهمها: إن االستنتاجات من موعةمج إلى الدراسة توصلت وقد .االلكترونً المحاسبً المعلومات

, بدائل عدة بٌن من االختٌار ولٌس, واحدة فرصة اختٌار على تمت المحاسبً المعلومات نظام شراء

 حصول عند المخزونة بالبٌانات الخاصة االحتٌاطٌة النسخ الستعادة معٌنة إجراءات توجد ال انه كما

 موقع فً ولٌس, المعلومات نظم شعبة فً وٌوضع, صلب قرص على ٌحفظ التخزٌن إن كما, حوادث

 ؼٌر للموظفٌن فرصة ٌتٌح قد مما النسخ بتلك االحتفاظ مدة تحدد ولم, المعلومات نظم شعبة خارج آمن

فً  أهمها: تمثلت التوصٌات, من بمجموعة الدراسة وانتهت  .البٌانات تلك إلى للوصول لهم المصرح

كذلك  , جدوى أفضلها الختٌار متاحة عدة بدائل توفر , األدوات أو لألنظمة كانت سوا الشراء عملٌة أن

 االحتٌاطٌة النسخ حفظ ٌتم وان, حوادث حصول عند االحتٌاطٌة النسخ الستعادة معٌنة إجراءات وضع

 حسب البٌانات بتلك االحتفاظ لمدة معٌنة آلٌة وإتباع,  المعلومات نظم شعبة خارج آمنة مواقع فً

 بالمسإولٌة موظؾ كل وإبالغ,  والمسإولٌات الواجبات بٌن للفصل واضحة سٌاسة وإتباع أهمٌتها

 . به المنوطة

 فاعلٌة على وأثرها االلكترونٌة المحاسبٌة المعلومات نظم استخدام )مخاطر: بعنوان( 216)أنٌس دراسة

 فً المحاسبٌة المعلومات نظم على الضوء تسلٌط إلى الدراسة عمدت حٌث,  الجزائر( فً المراجعة

 الجزائر فً المراجعة فاعلٌة على النظم هذه استخدام مخاطر إبراز عن ناهٌك االلكترونٌة, البٌئة

 قسم: قسمٌن إلى الدراسة بموجبه قّسما وصفٌا   تحلٌلٌا   منهجا   الباحثان اعتمد ذلك ولتحقٌق أثرها, وقٌاس



 )دراسة مقارنة( أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة ىعله أثرواستخدام نظم المعلومات االلكترونٌة 
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 بواسطة التحلٌل على ٌعتمد تطبٌقً وقسم بالدراسة, المتعلقة المصادر مختلؾ على ٌّطلع نظري

(spss )الجزائرٌٌن والخارجٌٌن الداخلٌٌن, المراجعٌن مكاتب على وزعت استبانة لنتائج. 

 المعلومات نظم استخدام لمخاطر إحصائٌة داللة ذي أثر وجود على التؤكٌد إلى الدراسة توصلت ولقد

 البٌئة مخاطر بٌن التؤثٌر هذا وٌتوزع الجزائر, فً المراجعة فاعلٌة على االلكترونٌة المحاسبٌة

 الدراسة قدمت ثم.مختلفة بمستوٌات( إخراج تشؽٌل, إدخال,) البٌانات معالجة ومخاطر المحٌطة,

 النظم بؤهمٌة دراٌة ذوي لمراجعٌن الجزائرٌة المإسسة تعٌٌن: أهمها التوصٌات, من مجموعة

 سٌاسات ووضع المراجعة, فاعلٌة على المإثرة بمخاطرها اهتمامها زٌادة وجوب مع االلكترونٌة,

 منها للحد وقائٌة

, بعنوان:)المراجعة فً ظل نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة( (2517) وحٌاة حورٌة دراسة

 وتحدٌد المراجعة على اإللكترونٌة المحاسبٌة المعلومات نظم دور معرفة إلى الدراسة هدفت حٌث.,

 استخدام تم وقد المراجعة, على اإللكترونٌة المحاسبٌة المعلومات نظام سببهاٌ التً والمخاطر المشاكل

 الحسابات مراقبً فً والمتمثل الدراسة مجتمع على وتوزٌعه االستبٌان تصمٌم تم حٌث التحلٌلً المنهج

( ,  SPSS)باستتخدام حزمة البرامج االخصائٌة البٌانات تحلٌل تم وقد الجامعٌٌن, واألساتذة والمحاسبٌن

 وأسالٌب إجراءات تحسٌن إلى تإدي اإللكترونٌة المراجعة أن أهمها: نتائج عدة إلى الدراسة توصلت اذ

 المناسب. الوقت فً المالٌة القوائم إعداد على تساعد و , المراجعة

 -:إما بخصوص البٌئة األجنبٌة فقد أجرٌت مجموعة من الدراسات

استهدفت هذه الدراسة استكشاؾ  ( ,تهدٌدات نظم المعلوماتبعنوان: )( et al, Loch)  , 1992دراسة 

دراك مدٌري نظم معلومات اإلدارٌة فٌما ٌتعلق بالمخاطر األمنٌة التً تواجه نظم المحاسبٌة امدى 

وقد  , االلكترونٌة فً بٌئة الحاسبات الشخصٌة والحاسبات الكبٌرة وكذلك شبكة الحاسبات االلكترونٌة

قد تم تصنٌفها من  المنشآتالكوارث الطبٌعٌة واإلحداث ؼٌر مقصودة لموظفً  توصل الباحثون إلى أن

ضمن أهم مخاطر بٌئات تكنولوجٌا المعلومات, وكذلك توصل الباحثون إلى أن اإلدخال ؼٌر المعتمد 

ٌعتبر من ضمن أهم مخاطر أجهزة الحاسب اآللً و ,للبٌانات ؼٌر سلٌمة من قبل موظفً المنشاة

 الكبٌرة.

معلومات فً التقٌٌم مخاطر أمن نظم بعنوان : ) ( والتRyan and Bordoloi,1997ً) راسةوفً د

النظم المحاسبٌة االلكترونٌة فً المنشاة التً تحولت من نظام الكمبٌوتر الكبٌرة إلً نظام خدمة 

تر , وتشٌر نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروق جوهرٌة بٌن منشآت التً لدٌها أجهزة كمبٌو(العمالء

وتلك التً تطبق نظام خدمة العمالء فٌما ٌختص بمخاطر أمن نظم معلومات محاسبٌة  , كبٌرة

لبٌانات لمعتمد الة, اإلدخال ؼٌر ؤمنشالااللكترونٌة التالٌة: التدمٌر ؼٌر معتمد للبٌانات بواسطة موظفً 

شؤة, اإلدخال متعمد خاطئة بواسطة موظفً المنشؤة, التدمٌر المتعمد للبٌانات بواسطة موظفً المنال

 لبٌانات خاطئة بواسطة موظفً المنشؤة.

التً تتعلق بطبٌعة اختراقات أمن المعلومات التً حدثت فً أماكن و( Dhillon1999 (دراسة وفً 

مختلفة من العالم بمناقشة العدٌد من خسائر أمن المعلومات التً تنتج من االحتٌال على أنظمة 

ذه الخسائر إذا تبنت المنظمات نظرة أكثر واقعٌة فً التعامل مع مثل الحاسوب, إذ أنه ٌمكن تفادي ه

هذه الحوادث باإلضافة إلى تبنً نظرة تحكم أمنٌة تضع تؤكٌدا متساوٌا للتدخالت الشكلٌة والرسمٌة 

والتقنٌة ألنظمتها االلكترونٌة, ومن خالل نتائج الدراسة اقترح الباحث بؤن تطبٌق السٌطرة كما هو 

 سٌاسة أمن المعلومات, ٌردع حقٌقة سوء استعمال الحاسوب.معروؾ فً 

السإال  :فقد ركزت لإلجابة على ثالث تساإالت, ( Micheal and Whitman  )2553دراسة فً  

ٌتعلق بدرجة خطورة هذه  ,ٌتعلق بحصر التهدٌدات التً تواجه أمن المعلومات, والسإال الثانً ,األول
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ٌتعلق بعدد مرات حدوثها. ولقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن الهجوم , التهدٌدات, والسإال الثالث 

المتعمد لبرمجٌات حاالت فشل أو أخطاء البرامج التقنٌة والخطؤ أو الفشل البشري قد تم تصنٌفها ضمن 

 ثالث مخاطر مهمة فً جمٌع بٌئات تكنولوجٌا المعلومات.

 ما ٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

الباحث إن توضح اثر استخدام نظم المعلومات  ىإلى ما ورد فً أهمٌة الدراسة ,رأ باإلضافة

 ات هً:شرك ثالث وذلك من خالل مقارنة بٌن ,من وسالمة المعلومات المحاسبٌةى أااللكترونٌة عل

وكذلك توضٌح  الزاوٌة لتكرٌر النفط, وشركة البرٌقة لتسوٌق النفط, ةللنفط والؽاز, وشرك شركة ملٌته

لحماٌة لتوفٌر األمن والسالمة للمعلومات المحاسبٌة الناتجة وادى توفر اإلجراءات والوسائل الالزمة م

 اتخاذ القرارات من قبل المستفٌدٌن.ترشٌد والتً ٌعتمد علٌها فً عملٌة  ,فً ظل المعالجة االلكترونٌة

 Electronic Accounting Information systemsنظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة: . 7

ٌتوقؾ نجاح الوحدات االقتصادٌة على مقدار ما ٌتوفر لدى الوحدة وصانع القرار من معلومات دقٌقة 

وصحٌحة وواضحة ٌتم االعتما علٌها , وهذا ناتج عن مخرجات الثورة المعلوماتٌة فً تطبٌق نظم 

م المعلومات المحاسبٌة من (. ومن خالل هذا التطور أصبح تشؽٌل نظا 2514الجمال,)المعلومات 

وحدة االقتصادٌة خالل تقنٌة المعالجة االلكترونٌة أمرا عملٌا ومٌسرا بل ضرورٌا كبر أو صؽر حجم ال

 لما توفره هذه التقنٌة من سرعة ودقة شمولٌة فً توفٌر المعلومات. ,

المادٌة والبرمجٌات مجموعة من التراكٌب واألجزاء  :"نظام المعلومات الحاسوبً هو عبارة عن        

من أجل تسجٌل ومعالجة البٌانات بصورة منتظمة بؽرض  , والبٌانات التً تعمل بصورة مشتركة

 (.81ص ,2557 وأخرون,)كبالن  "السٌطرة على اإلجراءات المعلوماتٌة

 : Information Technologyتكنولوجٌا المعلومات 1.7

نتٌجة التطور الحاصل فً تكنولوجٌا المعلومات, حٌث  إن التطور فً النظم المحاسبٌة االلكترونٌة ظهر

وذلك بسبب قدرتها فً  , ساعدت تكنولوجٌا المعلومات فً زٌادة االهتمام بالنظم المحاسبٌة االلكترونٌة

 معالجة البٌانات وتوصٌلها بسرعة فائقة إلً كافة المستفٌدٌن.

جٌا المعلومات, وقد عرضت مجموعة من تناولت العدٌد من الدراسات واألبحاث مفهوم تكنولو       

 ومنها على سبٌل المثال: , التعارٌؾ والمفاهٌم لهذه التقنٌة

واألسالٌب اإلدارٌة المستخدمة فً  , مجاالت أو فروع المعرفة العلمٌة والتكنولوجٌة والهندسٌة     

وتفاعلها مع اإلنسان, وما المعلومات وتطبٌقاتها المرتبطة بالحواسٌب اآللٌة البٌانات و تناول ومعالجة 

 ,(.2557ٌرتبط بذلك من أمور اجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة )الطائً, 

كما تعرؾ على أنها عبارة عن كل التقنٌات المتطورة التً تستخدم فً تحوٌل البٌانات بمختلؾ     

, 1997, التً تستخدم فً كافة مجاالت الحٌاة. )السالمًوإشكالها إلى معلومات بمختلؾ أنواعها 

 (.9ص

بؤنها النظام الذي ٌقوم على جمع وتخزٌن ومعالجة وتحلٌل ونشر  ,  Turban  (1999)وعرفها 

ترسل  , المعلومات وفقا للطلب, وٌتضمن مدخالت )البٌانات( ومخرجات )تقارٌر( تؽذٌة راجعة

 (.14, ص2511خر لتمكن من الرقابة على النظام )القرالة, آوتستخدم من قبل نظام 

فً  "اكبٌر "امن خالل التعارٌؾ السابقة نالحظ أن جمٌعها أوضحت أن لتكنولوجٌا المعلومات تؤثٌر

حٌث أصبحت نظم الكترونٌة ٌعتمد فٌها على الحاسب اآللً فً معالجة  , تطور النظم المحاسبٌة

 البٌانات المحاسبٌة.
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 مزاٌا تكنولوجٌا المعلومات:2.7 

وبالتحدٌد فً نظم المعلومات  ,ولوجٌا فً الجانب المالً واالقتصاديإن استخدام هذا النوع من التكن  

وذلك لما تتمتع به هذه  , المحاسبٌة االلكترونٌة أدى إلى انعكاس اٌجابً على هذا النوع من النظم

 (249-248, ص2556التكنولوجٌا من مزاٌا, وهً كما ٌلً: )علً وشحاتة, 

 لوقت المناسب.وتعنً توفٌر المعلومات فً ا ,الوقتٌة -1

 تحسٌن وتسهٌل فهم وتحلٌل المعلومات. -2

 تخفٌض الخطر الذي ٌحٌط بإجراءات الرقابة. -3

 إمكانٌة الفصل المناسب بٌن المهام الخاصة بالمستخدمٌن. -4

وبتكلفة أقل  ,وإمكانٌة تشؽٌل قدر هائل من المعامالت فً وقت قصٌر , إجراء حسابات معقدة -5

 وانعدام األخطاء.

 تحقٌق الرقابة الذاتٌة على كل العملٌات الٌومٌة. -6

 عٌوب تكنولوجٌا المعلومات3.7

إن استخدام التقنٌة المعلوماتٌة فً نظم معلومات المحاسبٌة ٌتمتع بالعدٌد من المزاٌا كما سبق اإلشارة   

كما أن خذا علٌها فاستخدامها ٌقلل من فرص العمل عندما ٌحل محل األشخاص, آلها, إال أن هناك م

استخدمها أٌضا ٌحتاج إلى تعلٌم وتدرٌب من نوع خاص, وأٌضا مشكلة التعطل الذي ٌحصل بهذه 

مما ٌوقؾ إجراءات العمل وٌحتاج ذلك إلى أن تقوم بصٌانتها موظفون مدربون  , التقنٌة بشكل مستمر

 (23, ص2559وذو كفاءة عالٌة. )أكادٌمٌة الفٌصل العالمٌة, 

 ل المعالجة االلكترونٌة:ظم المحاسبً فً الهٌكل العام للنظا4.7

ٌتكون الهٌكل العام للنظام المحاسبً فً ظل المعالجة االلكترونٌة للبٌانات المحاسبٌة من مجموعة من   

 (87-86, ص2557, وأخرونالعناصر اآلتٌة: )كبالن 

 Database:قاعدة البٌانات  -1

كل البٌانات الضرورٌة لخدمة احتٌاجات كافة المستفٌدٌن,  منهقاعدة البٌانات هً المكان الذي تتواجد   

الجانب المادي  أماالجانب المادي والجانب المنطقً, :وٌتم التعامل مع قاعدة البٌانات من جانبٌن هما

)مثل الشرٌط المؽناطٌسً والقرص المؽناطٌسً والقرص الضوئً  , ٌتكون من وسائط التخزٌنف

ما الجانب المنطقً لقاعدة وأها. فٌن البٌانات ٌخزتالفعلٌة التً ٌتم وهً تمثل الطرٌقة , وؼٌرها( 

 , البٌانات فهو أكثر أهمٌة الن عن طرٌقه ٌتم االسترجاع السرٌع للبٌانات المخزونة لتلبٌة االحتٌاجات

والتً ٌمكن تصنٌفها باألسس  , كما أن هذا الجانب ٌتعامل مع البرمجٌات الخاصة بالنظام المحاسبً

حتى مرحلة إعداد الحسابات الختامٌة  , سبٌة الواجب تطبٌقها فً معالجة العملٌات المالٌة المختلفةالمحا

 والقوائم المالٌة.

 :'Accounting Subsystemsأنظمة محاسبٌة فرعٌة  -2

مثل  , ن النظام المحاسبً فً ظل معالجة االلكترونٌة ٌحتوي على مجموعة من األنظمة الفرعٌةا  

وؼٌرها من  ,نظام المقبوضات والمدفوعاتوونظام معلومات المبٌعات,  , ت المشترٌاتنظام معلوما

 األنظمة الفرعٌة األخرى التً ٌتكون منها النظام المحاسبً االلكترونً.
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 :Processing Subsystemsأنظمة تشؽٌل فرعٌة  -3

النظام المحاسبً فً وٌعتمد علٌها  ,وهً تلك األنظمة التً تقوم على مخرجات النظام المحاسبً  

ومن أمثلتها نظام إعداد المٌزانٌات التقدٌرٌة  , ألنها تمثل التؽذٌة العكسٌة له , الدورة المحاسبٌة الالحقة

 ونظام التحلٌل المالً وؼٌرها.

 General Ledger:األستاذ العام  -4

رصدة العامة للحسابات فهو ٌتابع حركة األ , دفتر األستاذ العام ٌعتبر من أهم الدفاتر المحاسبٌة  

ألن فٌه ٌتم تجمٌع جمٌع األنظمة الفرعٌة التً تعتبر نظما  , وهو ٌمثل نظام معلومات , الرئٌسٌة

  معلوماتٌة مؽذٌة له, وٌرتبط بمحتوٌات قاعدة البٌانات.

 The Risks of Electronic معلومات المحاسبٌة االلكترونٌة المخاطر أمن نظم  -5.7

Accounting Information Security systems: 

معلومات المحاسبٌة االلكترونٌة العدٌد من المخاطر التً قد تإثر على تحقٌق أهداؾ التواجه نظم     

ذلك العتمادها على الحاسب, حٌث تزامن التطور الكبٌر لحاسبات أنظمة المعلومات مع  , تلك النظم

استخدامها الكترونٌا, ولقد صاحب وسرعة انتشار هذه المعلومات و , ً تكنولوجٌا المعلوماتالتطور ف

هذا التطور فً استخدام المعلومات االلكترونٌة العدٌد من المخاطر والمشاكل التً تإثر على أمن 

 (.64, ص2556سواء كانت تلك المخاطر مقصودة أو ؼٌر مقصودة )الشرٌؾ,  ,المعلومات المحاسبٌة

ن المنظمات االقتصادٌة تسعً أنجد  ,ونظرا لتلك المخاطر التً تهدد أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة

سالمة المعلومات المحاسبٌة التً توفرها ودائما إلى توفٌر وسائل وإجراءات من أجل حماٌة أمن 

 ن وسالمة المعلوماتاألنظمة المحاسبٌة االلكترونٌة. لقد تناولت العدٌد من الدراسات والكتب مفهوم أم

 ونذكر منها على سبٌل المثال ماٌلً: ,

( بؤنه حماٌة وتؤمٌن الموارد المستخدمة Information Security) ,فقد عرؾ داود أمن المعلومات

تضمن فً النهاٌة  , وسائل حماٌة عدٌدةوعن طرٌق إتباع إجراءات  ,فً معالجة المعلومات كافة

 (.23ص ,2555سالمة المعلومات ) داود, 

بؤنه حماٌة كافة الموارد المستخدمة فً معالجة  ,فقد عرفوا أمن المعلومات , وإما جمعة وآخرون

 ,وأجهزة الحاسبات المستخدمة فٌها ,فراد العاملٌن فٌهاواأل ,المعلومات, حٌث ٌتم تامٌن المنشاة نفسها

ووسائط المعلومات التً تحتوي على بٌانات المنشاة وٌتم ذلك عن طرٌق إتباع إجراءات ووسائل عدٌدة 

 (.342, ص2553تتضمن أمن وسالمة المعلومات )جمعة وآخرون, 

التً تهتم بتوفٌر , كما عرؾ أمن المعلومات بؤنه العلم الذي ٌهتم بدراسة النظرٌات واالستراتٌجٌات

والعمل على تطبٌق الوسائل واألسالٌب  ,ومات من المخاطر التً قد تواجههاالحماٌة ألمن المعل

 , وسن القوانٌن الصارمة ,والتؽلٌب علٌها ,واإلجراءات الالزمة لتوفٌر تلك الحماٌة ومواجهة المخاطر

 (.64, ص2556لمنع حدوث تلك المخاطر مستقبال ومعاقبة مرتكبٌها )الشرٌؾ, 

لمفهوم أمن المعلومات وسالمة المعلومات نالحظ أن كل التعارٌؾ والمفاهٌم من خالل العرض السابق 

وحماٌتها من كافة  , تركز على كٌفٌة توفٌر األمن والحماٌة لجمٌع المعلومات المحاسبٌة بالمنظمة

 المخاطر بجمٌع أنواعها سواء كانت مقصودة أو ؼٌر مقصودة.

 عناصر أمن المعلومات:1.5.7
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ٌة الكافٌة ألمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة الناتجة عن األنظمة المحاسبٌة حتى تتوفر الحما  

, الجمالفانه البد من توفر مجموعة من العناصر, ولقد تم تصنٌؾ هذه العناصر كما ٌلً ) , االلكترونٌة

 (.295-294ص,2514

    Confidentiality ::سرٌة المعلومات -1

أن جمٌع المعلومات الخاصة بالمنظمة الٌمكن االطالع علٌها أو  والمقصود بها هو أنه ٌجب التؤكد من  

كشفها إال من قبل األشخاص المخول لهم بذلك, علٌه ٌجب على المنظمة توفٌر وسائل حماٌة تضمن 

أو منع التعرؾ على حجم تلك المعلومات أو مسار  , توفٌر هذه الخاصٌة مثل عملٌات تشفٌر الرسائل

 إرسالها.

 :Authorizationهوٌة الشخصٌة: التحقق من  -2

ومعرفة ما إذا كان  , وهذا ٌعنً التؤكد من هوٌة الشخص الذي ٌحاول استخدام المعلومات الموجودة  

م ال, وٌتم ذلك من خالل استخدام كلمات السر الخاصة بكل أهو المستخدم الصحٌح لتلك المعلومات 

 مستخدم.

 :Integrity: المعلوماتسالمة  -3

ً التؤكد من أن محتوى المعلومات صحٌح ولم ٌتم تعدٌله أو تدمٌره أو العبث به فً أي وهً تعن  

سواء كان التعامل داخلٌا فً المشرع أو خارجٌا من قبل  , مرحلة من مراحل المعالجة أو التبادل

 أشخاص ؼٌر مصرح لهم بذلك وٌتم ذلك ؼالبا بسبب االختراقات ؼٌر مشروعة مثل الفٌروسات.

 :Availabilityتوفٌر المعلومات:  -4

واستمرار القدرة على التفاعل  , وهً تعنً التؤكد من استمرارٌة عمل نظام المعلومات بكل مكوناته  

وضمان عدم تعرض مستخدمً تلك المعلومات إلى  , مع المعلومات وتقدٌم الخدمات لواقع المعلومات

ٌقوم بها أشخاص إلٌقاؾ الخدمة بواسطة كم  , عةمنع استخدامها أو الوصول إلٌها بطرق ؼٌر مشرو

 المنظمة. لدىهائل من الرسائل العبثٌة عبر شبكة إلى األجهزة الخاصة 

 :Non repudiationعدم اإلنكار:  -5

وٌقصد بها ضمان عدم إنكار الشخص الذي قام بإجراء معٌن متصل بالمعلومات لهذا اإلجراء, ولذلك   

ٌلة إلثبات أي تصرؾ ٌقوم به أي شخص للشخص الذي قام به فً وقت البد من توفر طرٌقة أو وس

نترنت إلى صاحبها, وإلثبات لتؤكد من وصول بضاعة تم شراإها عبر شبكة األامعٌن, ومثال ذلك 

 تحوٌل المبالػ الكترونٌا ٌتم استخدام عدة وسائل مثل التوقٌع االلكترونً والمصادقة االلكترونٌة.

 Accountabilityإمكانٌة السالمة  -6

وهً القٌام بفحص معٌن ٌضمن أن أفعال وعملٌات وتصرفات الوحدة االقتصادٌة معٌنة , ٌمكن ردها 

 لتلك المنشؤة فقط )التؽذٌة العكسٌة(

 المخاطر التً ٌمكن أن تتعرض لها نظم المعلومات محاسبٌة االلكترونٌة2.5.7

و ٌمكن  , ة االلكترونٌة إلى عدة تصنٌفاتتصنؾ المخاطر التً تتعرض لها نظم المعلومات المحاسبٌ

 (351 -296, ص2514, الجمالتوضٌحها كما ٌلً )

 مخاطر من حٌث مصادرها: -1
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هم المصدر الرئٌسً للمخاطر الداخلٌة  العاملون فً الوحدة االقتصادٌةمخاطر داخلٌة:  حٌث ٌعتبر  -أ

على علم ومعرفة  المنشؤةوذلك الن موظفً  , التً تتعرض لها نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة

 .المنشؤة لدىمن ؼٌرهم بالنظام الرقابً المطبق  هأكثر دراٌوبمعلومات النظام 

تمثل هذا النوع من المخاطر فً أشخاص من خارج المنشاة لٌس لهم عالقة ٌمخاطر خارجٌة:  و -ب

ابط الرقابٌة واألمنٌة ولون اختراق الضالذي ٌحاو , مباشرة بالمنشاة مثل قراصنة المعلومات والمنافسٌن

 أو قد تتمثل فً كوارث طبٌعٌة وحدة االقتصادٌة ,بهدؾ الحصول على معلومات سرٌة عن ال , للنظام

 التً قد تدمر النظام جزئٌا أو كلٌا. , مثل الزلزال والفٌضانات ,

 :رتكب لهامخاطر من حٌث الم -2

 مخاطر ناتجة عن العنصر البشري: -أ

وبهدؾ التالعب  .مخاطر أو األخطاء التً قد تحدث من قبل أشخاص بشكل مقصودالتلك وهً   

 الؽش أو بشكل ؼٌر مقصود نتٌجة الجهل أو السهو أو الخطؤ.و

 مخاطر ناتجة عن العنصر ؼٌر البشري: -ب

مثل حدوث  , وهً تلك المخاطر التً قد تحص بسبب كوارث طبٌعٌة لٌس لإلنسان عالقة بها  

 التً قد تإدى إلى تلؾ النظام المحاسبً بؤكمله.الزالزل 

 مخاطر من حٌث العمدٌة: -3

 مخاطر ناتجة عن تصرفات متعمدة: -أ

هو ٌعلم بذلك, أو قٌامه ومثل إدخال بٌانات خاطئة  ,وتتمثل فً تصرفات ٌقوم بها الشخص متعمدا  

عتبر هذه المخاطر من وت ,ذلك بهدؾ الؽش والتالعب والسرقةو , بتدمٌر بعض البٌانات متعمدا

 المخاطر المإثرة جدا على النظام المحاسبً.

 مخاطر ناتجة عن تصرفات ؼٌر متعمدة: -ب

كإدخالهم لبٌانات  , عدم الخبرة الكافٌةووتتمثل فً تصرفات ٌقوم بها األشخاص نتٌجة الجهل     

وتعتبر هذه  , أو السهو فً عملٌة التسجٌل , بسبب عدم معرفتهم بطرق إدخالها , بطرٌقة خاطئة

 ذلك إلمكانٌة إصالحها.و ,  المخاطر أقل ضررا من مخاطر المقصودة

 مخاطر من حٌث اآلثار الناتجة عنها: -4

 ضرار مادٌة:أمخاطر تنتج عنها  -أ

و تدمٌر لوسائل تخزٌن أ ,ث أضرارا للنظام وأجهزة الكمبٌوترومخاطر التً تإدى إلى حدالوهً 

أو قد تكون بسبب البشر بطرٌقة  ,البٌانات التً قد ٌكون سببها كوارث طبٌعٌة ال عالقة لإلنسان بها

 متعمدة أو ؼٌر متعمدة.

 مخاطر فنٌة ومنطقٌة: -ب

وهً المخاطر الناتجة عن أحداث قد تإثر على البٌانات وإمكانٌة الحصول علٌها لألشخاص المخول   

وذلك من  , إفشاء بٌانات سرٌة ألشخاص ؼٌر مصرح لهم بمعرفتهاأو  , عند الحاجة لها ,لهم بذلك

وتلك  , قد تفسد البٌانات أو جزء منها , خالل تعطٌل فً ذاكرة الكمبٌوتر أو إدخال فٌروسات للكمبٌوتر

 .االقتصادٌة ةوحدلل ةالمخاطر قد تإثر على المواقؾ التنافسٌ

 مخاطر من حٌث عالقتها بمراحل النظام: -5
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 المدخالت: مخاطر -أ

أو عدم نقل  , وهً المخاطر الناتجة عن عدم تسجٌل البٌانات فً الوقت المناسب وبشكلها الصحٌح  

 , أو تحرٌؾ بٌانات المدخالت , خلق بٌانات ؼٌر سلٌمة : مثل , البٌانات بدقة خالل خطوط االتصال

 أو إدخال بٌانات أكثر من مرة. , أو حذؾ بعض مدخالت

 بٌانات:مخاطر تشؽٌل ال -ب

والبرامج التً تقوم بتشؽٌل تلك  , وٌقصد بها المخاطر المتعلقة بالبٌانات المخزنة فً ذاكرة الحاسب  

وتتمثل مخاطر تشؽٌل البٌانات فً االستخدام ؼٌر مصرح به لنظام وبرامج التشؽٌل  , البٌانات

 الحاسب اآللً. و سرقة بٌانات موجودة علىأ , تحرٌؾ وتعدٌل البرامج بطرٌقة ؼٌر قانونٌةو

 مخاطر المخرجات: -ج

المخاطر المتعلقة بالمعلومات والتقارٌر التً تم الحصول علٌها بعد عملٌة تشؽٌل ومعالجة  هاوٌقصد ب  

أو خلق  , البٌانات وقد تحدث تلك المخاطر من خالل لمس أو تدمٌر بنود معٌنة من المخرجات

أو الكشؾ ؼٌر المسموح به  , ب اآللًمخرجات زائفة وؼٌر صحٌحة أو سرقة مخرجات الحاس

أو توزٌع المعلومات  , أو طبعها على الورق , للبٌانات عن طرٌق عرضها على شاشات العرض

 بواسطة أشخاص ؼٌر مصرح لهم بذلك.

 أسباب حدوث المخاطر التً تهدد امن وسالمة المعلومات المحاسبٌة:3.5.7

 ماٌلًتواجه امن وسالمة المعلومات المحاسبٌة  التًأسباب حدوث المخاطر والتهدٌدات من أهم         

 ( :195, ص 2554, ى)ابوموس

 .وحدة االقتصادٌةدارة الاعدم كفاٌة األدوات الرقابٌة المطبقة لدى  -1

ٌة نفس كلمات السر الخاصة باألجهزة االلكترون وحدة االقتصادٌةاستخدام جمٌع الموظفٌن فً ال -2

 داخل النظام المحاسبً.

 عدم الفصل بٌن الوظائؾ الخاصة بالنظام المحاسبً. -3

 من وسالمة المعلومات المحاسبٌة.أجل حماٌة أعدم وجود سٌاسات وإجراءات واضحة من  -4

من وسالمة المعلومات المحاسبٌة أعدم توفٌر الحماٌة الكافٌة ضد المخاطر والتهدٌدات التى تواجه  -5

 عالجة االلكترونٌة.فً ظل الم

 متطلبات أمن المعلومات المحاسبٌة: 4.5.7

حماٌة أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة تعتبر من المسائل الهامة جدا فً المنظمات, علٌه ٌجب      

على المنظمات وضع كافة اإلجراءات واألسالٌب التً تضمن توفٌر هذه الحماٌة للمعلومات المحاسبٌة, 

ٌمكن صٌاؼتها كالتالً )تارة وزبٌبً,  , ات لحماٌة أمن معلومات المحاسبٌةوهناك عدة متطلب

2556):- 

 وضع سٌاسة حماٌة عامة ألمن معلومات المحاسبٌة. -1

 دعم أمن نظم معلومات لدٌها. وحدة االقتصادٌةٌجب على اإلدارة العلٌا فً ال -2

 معلومات ألشخاص محددٌن.الٌجب أن توكل مسئولٌة أمن نظم  -3
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 تحدٌد الحماٌة الالزمة لنظم التشؽٌل والتطبٌقات المختلفة. -4

 معلومات وشبكات الحاسوب.التحدٌد آلٌات المراقبة لنظم  -5

 من.آمعلومات بشكل الاالحتفاظ بنسخ احتٌاطٌة لنظم  -6

 تشفٌر المعلومات التً تم حفظها وتخزٌنها ونقلها على مختلؾ الوسائط. -7

فً حاالت األزمات ومواجهة مخاطر  , وجاهزٌة نظم معلومات خاصةمٌن استمرارٌة عمل ات -8

 متعلقة بنظم المعلومات.

 Information Security Principles(:357-355,ص2514مبادي أمن المعلومات)الجمال,

  -ٌعتمد تحقٌق أمن المعلومات على ثمانٌة مبادي أساسٌة , وٌتم توضحٌها كما ٌلً:

 فعالٌة التكلفة.     -4       تعدد األنظمة.     -3اإلدراك والتوعٌة.        -2 القابلٌة للمساءلة.     -1

 عوامل اجتماعٌة.-8التوقٌت المناسب.        -7          إعادة التقٌٌم.   -6        التكامل         -5

 :لمنهجٌة المتبعة فً الدراسة المٌدانٌةا .8

فً سبٌل إجراء الدراسة المٌدانٌة, ولقد تم  الباحث هااتبع الخطوات التً عرض ىإل الجزءٌهدؾ هذا 

 تحدٌد هذه الخطوات فً األتً : 

 تتمثل فرضٌات الدراسة فً الفرضٌات التالٌة : فرضٌات الدراسة:  1.8

ٌوجد أثر لمستوى استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن وسالمة  -األولى : الصفرٌة الفرضٌة

      المعلومات 

 .لتسوٌق النفط وشركة البرٌقة , ومصفاة الزاوٌة , المحاسبٌة فً شركة ملٌته

 وسالمة أمن على االلكترونٌة المعلومات نظم استخدام لمستوى أثر ٌوجدال  -الفرضٌة البدٌلة االولى:

  المعلومات

 .النفط لتسوٌق البرٌقة وشركة الزاوٌة , ومصفاة ملٌته , شركة فً المحاسبٌة

ٌوجد اختالؾ معنوي بٌن مستوى تؤثٌر استخدام نظم المعلومات  -الثانٌة : صفرٌةالالفرضٌة 

 االلكترونٌة على أمن 

 وشركة البرٌقة لتسوٌق النفط,ومصفاة الزاوٌة  , وسالمة المعلومات المحاسبٌة فً شركة ملٌته

 المعلومات نظم استخدام تأثٌر مستوى بٌن معنوي اختالف ٌوجد ال-:البدٌلة الثانٌة الفرضٌة

  أمن على االلكترونٌة

 النفط لتسوٌق البرٌقة وشركة الزاوٌة ومصفاة ملٌته شركة فً المحاسبٌة المعلومات وسالمة

ٌوجد تدنً فً مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند  -الثالثة :الصفرٌة الفرضٌة 

 استخدام نظم 

 .لتسوٌق النفط وشركة البرٌقة, ومصفاة الزاوٌة ,  المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌته
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 عند المحاسبٌة المعلومات وسالمة أمن إجراءات مستوى فً تدنً ال ٌوجد -:الفرضٌة البدٌلة الثالثة

  نظم استخدام

 البرٌقة وشركة الزاوٌة, ومصفاة ملٌته , شركة فً االلكترونٌة المعلومات                         

 .النفط لتسوٌق

ٌوجد اختالؾ معنوي بٌن مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات  -الرابعة : الصفرٌة الفرضٌة

 المحاسبٌة عند استخدام 

وشركة البرٌقة , ومصفاة الزاوٌة  , نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌته                           

 .لتسوٌق النفط

 المعلومات وسالمة أمن إجراءات مستوى بٌن معنوي اختالف ٌوجد ال-البدٌلة الرابعة الفرضٌة

  استخدام عند المحاسبٌة

 البرٌقة , وشركة الزاوٌة ومصفاة ملٌته, شركة فً االلكترونٌة المعلومات نظم                        

 .النفط لتسوٌق

 بٌئة ومجتمع وعٌنة الدراسة : 2.8

وشركة البرٌقة لتسوٌق  , ومصفاة الزاوٌة , شركة ملٌتهتتمثل بٌئة الدراسة فً بٌئة الدراسة:   -1

 النفط. 

وشركة  , ومصفاة الزاوٌة , ٌتمثل مجتمع الدراسة فً العاملٌن بشركة ملٌته مجتمع الدراسة: -2

 البرٌقة لتسوٌق النفط.

 األقسام ورإساء اإلدارات مدراء من مجموعة من عشوائٌة عٌنة اختٌار تم :  فقدعٌنة الدراسة  -3

 المالً وبادارة البٌئة والذٌن لهم  عالقة مباشرة بموضوع الدراسة, القسم فً والعاملٌن ظفٌنوالمو

 .  ملٌته للنفط والؽاز وشركة الزاوٌة , ومصفاة النفط , لتسوٌق البرٌقة شركة فً كل من

 :أداة جمع البٌانات 3.8

 فرضٌات الدراسة ختبارال ,الالزمة استمارة االستبٌان للحصول على البٌانات تم استخدام        

تم استخدام و ها ,وللتحقق من صدق ة ,صمٌم استمارة استبٌانت تمحٌث  , المتعلقة بموضوع الدراسة

حٌث تم عرض استمارة  , (Construct Validityطرٌقة صدق المحتوى بؤسلوب صدق المحكمٌن ) 

عد أن تم جمع بو , لمحاسبةمن المتخصصٌن فً علم ا مجموعةاالستبٌان فً صورتها المبدئٌة على 

تم إجراء التعدٌالت  ة ,ء ومالحظات جمٌع هإالء المتخصصٌن على فقرات استمارة االستبٌانآأر

 , حتى تم التوصل إلى الصورة التً أعدت للتطبٌق , سواء بالحذؾ أو اإلضافة فً الفقرات , الالزمة

 تً :وهً كاآل , رئٌسٌة من األسئلةمجموعات ثالث  تضم ةوبعد التحكٌم أصبحت استمارة االستبٌان

 هأسئلة شخصٌة وتشمل الجنس والدرجة العلمٌة والتخصص والوظٌف خمسوتضم  المجموعة األولى: 

 وسنوات الخبرة 

عبارة حول مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على عشرٌن وتشمل  المجموعة الثانٌة:

 أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة.

عبارة حول مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات ثالث وعشرٌن وتشمل  وعة الثالثة:المجم

  .المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة
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العاملٌن  استمارة استبٌان على الذٌن تم اختٌارهم من 55قام الباحث بتوزٌع عدد  , وبعد عملٌة التحكٌم

استمارة  46وبعد فترة زمنٌة تم الحصول على عدد  , كة البرٌقةوشر , ومصفاة الزاوٌة , بشركة ملٌته

 ة% من جمٌع استمارات االستبٌان92استبٌان من االستمارات الموزعة. حٌث بلؽت نسبة المسترجع 

 وهً نسبة كبٌرة  , الموزعة

 :األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً وصف وتحلٌل البٌانات 4.8

 للصدق والثبات(  ) اختبار كرونباخ ألفا  -1

 مصداقٌة إجابات مفردات العٌنة على عباراتهو اختبار ٌبٌن  , ( اختبار كرونباخ ألفا )        

المقاسة بمقٌاس واحد , حٌث كلما كانت قٌم معامل كرونباخ ألفا كبٌرة أكبر من  ةاالستبٌان الصحٌفة

 .( 49, 2555. ) البٌاتً: مصداقٌة إجابات مفردات العٌنةفٌدل على  , ( 5665)

  Wilcox on – test)اختبار ولكوكسون حول المتوسط ) -2

(  ٌستخدم اختبار ولكوكسون الختبار الفرضٌات اإلحصائٌة المتعلقة بمتوسط مجتمع الدراسة)     
لذلك ٌتم  , أو كمٌة وال تتبع التوزٌع الطبٌعً , قابلة للترتٌبووصفٌة  عٌنة الدراسةإذ كانت بٌانات 

. ) ةاالستبٌان صحٌفة الختبار معنوٌة درجة الموافقة على كل عبارة من عبارات , استخدام هذا االختبار

  ( 29, 1995عاشور وأبو الفتوح: 

 حول المتوسط  Tاختبار  -3

إذ  , حول المتوسط الختبار الفرضٌات اإلحصائٌة المتعلقة بمتوسط المجتمع  T ٌستخدم اختبار      

فرضٌة األولى اللذلك ٌتم استخدام هذا االختبار الختبار  , كانت بٌانات العٌنة كمٌة وحجم العٌنة كبٌر

 (.332,  1997)البلداوي :والثالثة. 

 تحلٌل التباٌن األحادي -4

فً ,  دٌد أثر متؽٌر مستقل ) وصفً( على متؽٌر تابع ) كمً( ٌستخدم أسلوب تحلٌل التباٌن لتح     

)متؽٌر  استخدام نظم المعلوماتحالة ما ٌكون المتؽٌر المستقل مقسم إلى أكثر من حالتٌن مثل تحدٌد أثر 

  سالمة وأمن المعلوماتمستقل ( على 

 (.332,  1997)البلداوي : -وٌشترط الستخدام تحلٌل التباٌن ما ٌلً :

 .ن المجتمعات قٌد الدراسة مستقلة عن بعضها البعضأن تكو -1

 .أن تكون المجتمعات قٌد الدراسة تتبع التوزٌع الطبٌعً -2

  .أن تكون العٌنات المسحوبة من المجتمعات قٌد الدراسة عشوائٌة -3

 فرضٌة الثالثة والرابعة .الالختبار  , لذلك ٌتم استخدام هذا االختبار

 الدراسةتحلٌل البٌانات واختبار فرضٌات  -9

حٌث تم ترمٌز  , استخدم الباحث الطرٌقة الرقمٌة فً ترمٌز البٌانات ةاالستبٌان صحٌفةبعد تجمٌع      

 .( 1الجدول رقم )فً اإلجابات كما 
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 اإلجابات المتعلقة بالمقٌاس الخماسً( توزٌع الدرجات على 1جدول رقم)

ؼٌر  ؼٌر موافق بشدة اإلجابة

 موافق

 دةموافق بش موافق محاٌد

1 2 3 4 5 

فإذا كان متوسط درجة إجابات  ,(  3ٌكون متوسط  درجة الموافقة )   , (1من خالل الجدول رقم )   

أما إذا  , ارتفاع درجة الموافقةفٌدل على  , ( فً العبارة اإلٌجابٌة 3مفردات العٌنة ٌزٌد معنوٌا عن) 

فٌدل على  , ( فً العبارة اإلٌجابٌة 3كان متوسط درجة إجابات مفردات العٌنة ٌقل معنوٌا عن) 

 . انخفاض درجة الموافقة

و إدخال البٌانات األولٌة باستخدام حزمة البرمجٌات الجاهزة )  , وبعد االنتهاء من ترمٌز اإلجابات 

SPSS )Statistical Package for Social Science)),  تم استخدام هذه الحزمة فً تحلٌل البٌانات

 األولٌة كما ٌلً:

  للصدق والثبات(  ) نتائج اختبار كرونباخ ألفا  1.9

فقد تم استخدام معامل ألفا ) ة ,من أجل اختبار مصداقٌة إجابات مفردات العٌنة على عبارات االستبٌان
) , فوجد أن قٌم معامل كرونباخ ألفا ( ) ( 2لكل مجموعة من العبارات كما بالجدول رقم) 

 ( نتائج اختبار كرونباخ ألفا2جدول رقم )

 قٌمة معامل ألفاء عدد العبارات المجموعة م

أثر مستوى استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن  1

ومصفاة  , المحاسبٌة فً شركة ملٌتهوسالمة المعلومات 

 وشركة البرٌقة , الزاوٌة

25 56655 

 , مستوى إجراءات حماٌة أمن وسالمة معلومات محاسبٌة 2

معلومات المحاسبٌة التً ٌعتمد علٌها من ال ىمما ٌوثر عل

 قبل األطراؾ المستفٌدة فً عملٌات اتخاذ القرارات.

23 56972 

( لكل محور من محاور استمارة  ) ( نالحظ أن قٌم معامل كرونباخ ألفا 2من خالل الجدول رقم )

كل وهذا ٌدل على وجود ارتباط قوي بٌن إجابات مفردات العٌنة على  , ( 5665أكبر من ) االستبٌان 

 تائج التً سوؾ نحصل علٌها.. مما ٌزٌد من الثقة فً النةمحور من محاور استمارة االستبٌان

 خصائص مفردات عٌنة الدراسة   2.9

 توزٌع مفردات عٌنة الدراسة حسب الجنس -1
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 حسب الجنس ( التوزٌع التكراري والنسبً المئوي لمفردات عٌنة الدراسة3جدول رقم )

 المجموع شركة البرٌقة مصفاة الزاوٌة شركة ملٌته 

 النسبة % العدد النسبة % العدد %النسبة  العدد النسبة % العدد الجنس

 80.4 37 81.2 13 93.3 14 66.7 10 ذكر

 19.6 9 18.8 3 6.7 1 33.3 5 أنثى

 100.0 46 100.0 16 100.0 15 100.0 15 المجموع

وٌمثلون نسبة  , من الذكور ( نالحظ أن معظم مفردات عٌنة شركة ملٌته هم3من خالل الجدول رقم )

%( من حجم عٌنة 3363وٌمثلن نسبة ) ,والباقً من اإلناث , % ( من حجم عٌنة شركة ملٌته6667)

% ( 9363من الذكور وٌمثلون نسبة ) وكذلك فإن معظم مفردات عٌنة مصفاة الزاوٌة هم ,شركة ملٌته 

مصفاة ن حجم عٌنة %( م667وٌمثلن نسبة ), من حجم عٌنة مصفاة الزاوٌة , والباقً من اإلناث 

وٌمثلون نسبة  , من الذكور نفس الطرٌقة فإن معظم مفردات عٌنة شركة البرٌقة همبو الزاوٌة ,

%( من حجم عٌنة 1868ن نسبة )ووٌمثل , % ( من حجم عٌنة شركة البرٌقة والباقً من اإلناث8162)

 شركة البرٌقة.

% ( من حجم العٌنة 8564وٌمثلون نسبة ) , من الذكور وبصورة عامة فإن معظم حجم العٌنة الكلٌة هم

, وهذا ٌبٌن مدى مشاركة  %( من حجم العٌنة الكلٌة1966وٌمثلن نسبة ) , والباقً من اإلناث ,الكلٌة

 المرأة مع اخٌها الرجل فً بناء التنمٌة االقتصادٌة للدولة.

 الدرجة العلمٌةحسب  عٌنة الدراسةتوزٌع مفردات  -2

 حسب الدرجة العلمٌة كراري والنسبً المئوي لمفردات عٌنة الدراسةتوزٌع التال( 4جدول رقم )

 المجموع شركة البرٌقة مصفاة الزاوٌة شركة ملٌته الدرجة العلمٌة

النسبة  العدد

% 

النسبة  العدد

% 

النسبة  العدد

% 

النسبة  العدد

% 

 13.0 6 18.8 3 20.0 3 565 55 دبلوم متوسط

 60.9 28 50.0 8 60.0 9 73.3 11 بكالورٌوس

 2661 12 3162 5 20.0 3 26.7 4 ماجستٌر

 100.0 46 100.0 16 100.0 15 100.0 15 المجموع

ٌحملون مؤهل ( نالحظ أن معظم مفردات عٌنة شركة ملٌته ممن 4من خالل الجدول )

والباقً ممن درجاتهم  , %( من حجم عٌنة شركة ملٌته7363وٌمثلون نسبة )  علمً)بكالورٌس( ,

%( من حجم عٌنة شركة ملٌته .وكذلك بالنسبة لمصفاة 2667وٌمثلون نسبة )  , العلمٌة ماجستٌر

وٌمثلون نسبة  (بكالورٌوس) ٌحملون مؤهل علمًالزاوٌة فإن معظم مفردات عٌنة مصفاة الزاوٌة ممن 

 , ة ماجستٌر أو دبلوم متوسط%( من حجم عٌنة مصفاة الزاوٌة , والباقً ممن درجاتهم العلم65ٌ) 

وبنفس الحالة فإن معظم  , %( لكل درجة علمٌة من حجم عٌنة مصفاة الزاوٌة25وٌمثلون نسبة ) 

%(من حجم 55وٌمثلون نسبة )  , (بكالورٌس)علمً مإهل ٌحملون مفردات عٌنة شركة البرٌقة ممن
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%( من حجم عٌنة 3162لون نسبة ) رٌقة , تم ٌلٌه ممن درجاتهم العلمٌة ماجستٌر وٌمثبعٌنة شركة ال

%( من حجم عٌنة 1868وٌمثلون نسبة )  , شركة البرٌقة , والباقً ممن درجاتهم العلمٌة دبلوم متوسط

 شركة البرٌقة .

 , (بكالورٌس)علمً مؤهل ٌحملونصورة عامة فإن معظم مفردات عٌنة الدراسة الكلٌة ممن بو

 مؤهل ٌحملون ٌلٌهم ممنوعٌنة الكلٌة , %(  من جمٌع مفردات ال6569وٌمثلون نسبة )

درجاتهم العلمٌة %( من جمٌع مفردات العٌنة الكلٌة , والباقً 2661وٌمثلون نسبة ) ( ,)ماجستٌرعلمً

 %(  من جمٌع مفردات العٌنة الكلٌة.13وٌمثلون نسبة )دبلوم متوسط 

  التخصص العلمً توزٌع مفردات عٌنة الدراسة حسب -3

 حسب التخصص العلمً التكراري والنسبً المئوي لمفردات عٌنة الدراسة ( التوزٌع5جدول رقم )

التخصص 

 العلمً

 المجموع شركة البرٌقة مصفاة الزاوٌة شركة ملٌته

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 73.9 34 68.8 11 80.0 12 73.3 11 محاسبة

 8.7 4 12.5 2 6.7 1 6.7 1 إدارة

 1764 8 1867 3 1364 2 20.0 3 حاسب آلً

 100.0 46 100.0 16 100.0 15 100.0 15 المجموع

 , تخصصهم محاسبة ممن ( نالحظ أن معظم مفردات عٌنة شركة ملٌته5من خالل الجدول رقم )

%( من جمٌع مفردات عٌنة شركة ملٌته , تم ٌلٌه ممن تخصصهم حاسب آلً 7363وٌمثلون نسبة ) 

%( من جمٌع مفردات عٌنة شركة ملٌته , والباقً ممن تخصصهم إدارة وٌمثلون 25وٌمثلون نسبة ) 

ظم %(  من جمٌع مفردات عٌنة شركة ملٌته. ولذلك بالنسبة لعٌنة مصفاة الزاوٌة فإن مع667نسبة ) 

%( من جمٌع مفردات عٌنة 85وٌمثلون نسبة )  , مفردات عٌنة مصفاة الزاوٌة تخصصهم محاسبة

%( من جمٌع مفردات عٌنة 1364مصفاة الزاوٌة , تم ٌلٌه ممن تخصصهم حاسب آلً وٌمثلون نسبة ) 

%(  من جمٌع مفردات 667مصفاة الزاوٌة , والباقً ممن تخصصهم تخصص إدارة وٌمثلون نسبة ) 

تخصصهم  ممن . وبنفس الطرٌقة فإن معظم مفردات عٌنة شركة البرٌقةمصفاة الزاوٌة نة شركةعٌ

%( من جمٌع مفردات عٌنة شركة البرٌقة , تم ٌلٌه ممن تخصصهم 6868محاسبة وٌمثلون نسبة ) 

%( من جمٌع مفردات عٌنة شركة البرٌقة , والباقً ممن تخصصهم 1867حاسب آلً وٌمثلون نسبة ) 

 .البرٌقة %(  من جمٌع مفردات عٌنة شركة1265وٌمثلون نسبة )  , إدارة

وٌمثلون نسبة  , تخصصهم محاسبة ممن وبصورة عامة فإن معظم مفردات عٌنة الدراسة الكلٌة

وٌمثلون نسبة  , %( من جمٌع مفردات العٌنة الكلٌة , تم ٌلٌه ممن تخصصهم حاسب آل7369ً)

%(  من 867ٌة , والباقً ممن تخصصهم إدارة وٌمثلون نسبة )%( من جمٌع مفردات العٌنة الكل1764)

 جمٌع مفردات العٌنة الكلٌة.
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 توزٌع مفردات عٌنة الدراسة حسب الوظٌفٌة -4

 حسب الوظٌفٌة ( التوزٌع التكراري والنسبً المئوي لمفردات عٌنة الدراسة6جدول رقم )

 المجموع شركة البرٌقة مصفاة الزاوٌة شركة ملٌته الوظٌفٌة

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 10.9 5 12.5 2 6.7 1 13.3 2 مدٌر إدارة

 34.8 16 31.2 5 53.3 8 20.0 3 رئٌس قسم

 23.9 11 6.2 1 20.0 3 46.7 7 محاسب

 21.7 10 31.2 5 13.3 2 20.0 3 موظؾ

 8.7 4 18.8 3 6.7 1 6.7 1 وظٌفة أخرى

 100.0 46 100.0 16 100.0 15 100.0 15 المجموع

وٌمثلون  , محاسب وظٌفتهم عٌنة شركة ملٌته( نالحظ أن معظم مفردات 6من خالل الجدول رقم )

 , رئٌس قسم وموظؾ عٌنة شركة ملٌته , تم ٌلٌهم ممن وظٌفتهم%( من جمٌع مفردات 4667نسبة ) 

عٌنة شركة ملٌته , تم ٌلٌهم ممن %( لكل من الوظٌفتٌن من جمٌع مفردات 25وٌمثلون نسبة ) 

, والباقً ممن  ةعٌنة شركة ملٌت%( من جمٌع مفردات 1363وٌمثلون نسبة ) ,  مدٌر إدارة وظٌفتهم

 فًو. ةشركة ملٌتلعٌنة الدراسة %( من جمٌع مفردات 667وظٌفة أخرى وٌمثلون نسبة )  وظٌفتهم

%( من جمٌع 5363وٌمثلون نسبة ) , رئٌس قسم وظٌفتهمفؤن معظم مفرداتها  , عٌنة مصفاة الزاوٌة

%( من جمٌع 25وٌمثلون نسبة ) , محاسب م ٌلٌهم ممن وظٌفتهمثعٌنة مصفاة الزاوٌة , مفردات 

%( من جمٌع 1363موظؾ وٌمثلون نسبة ) عٌنة مصفاة الزاوٌة , تم ٌلٌهم ممن وظٌفتهممفردات 

وٌمثلون نسبة  ,  مدٌر إدارة أو وظٌفة أخرى عٌنة مصفاة الزاوٌة , والباقً ممن وظٌفتهمفردات م

 , سبة لعٌنة شركة البرٌقةنعٌنة مصفاة الزاوٌة. أما بال%( لكل من الحالتٌن من جمٌع مفردات 667)

ٌفتٌن من %( لكل من الوظ3162وٌمثلون نسبة ) , موظؾ أو رئٌس قسم وظٌفتهممعظم مفرداتها فإن 

%( 1868وٌمثلون نسبة ) , وظٌفتهم وظٌفة أخرىممن  مم ٌلٌهث عٌنة شركة البرٌقة. جمٌع مفردات 

%( 1262وٌمثلون نسبة ) , وظٌفتهم مدٌر إدارة, تم ٌلٌهم ممن  عٌنة شركة البرٌقةمن جمٌع مفردات 

 .عٌنة شركة البرٌقةمن جمٌع مفردات 

%( من 3468وٌمثلون نسبة )  , رئٌس قسم وظٌفتهم الكلٌةوبصورة عامة فإن معظم مفردات العٌنة 

%( من جمٌع 2369وٌمثلون نسبة )  , وظٌفتهم محاسبممن  مم ٌلٌهث  , العٌنة الكلٌةجمٌع مفردات 

%( من جمٌع مفردات 2167وٌمثلون نسبة )  , وظٌفتهم موظفم ٌلٌهم ممن ث,  العٌنة الكلٌةمفردات 

 عٌنة مصفاة الزاوٌة .

 مفردات عٌنة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزٌع  -5
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 حسب عدد سنوات الخبرةالدراسة  ( التوزٌع التكراري والنسبً المئوي لمفردات عٌنة7جدول رقم )

 المجموع شركة البرٌقة مصفاة الزاوٌة ةشركة ملٌت سنوات الخبرة

 النسبة % العدد %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

 4.3 2 565 55 20.0 3 13.3 2 سنوات 5قل من أ

سنوات إلى  5من 

 15قل من أ
9 60.0 55 565 2 12.5 12 26.1 

 65.2 30 87.5 14 80.0 12 26.7 4 ؤكثرفسنوات  15من 

 100.0 46 100.0 16 100.0 15 100.0 15 المجموع

 5ممن سنوات خبرتهم من  ة( نالحظ أن معظم مفردات عٌنة شركة ملٌت7من خالل الجدول رقم)

م ٌلٌهم ممن ث ,%(  من مفردات عٌنة الدراسة 65وٌمثلون نسبة  )  , سنوات 15قل من أسنوات إلى 

%(  من جمٌع مفردات عٌنة شركة 2667وٌمثلون نسبة )  , ؤكثرفسنوات  15سنوات خبرتهم من 

% من جمٌع مفردات عٌنة 1363سنوات وٌمثلون نسبة  5قل من أ, والباقً ممن سنوات خبرتهم  ةملٌت

 .ةشركة ملٌت

وٌمثلون نسبة   , ؤكثرفسنوات  15فً حٌن معظم مفردات عٌنة مصفاة الزاوٌة ممن سنوات خبرتهم من 

قل من أسنوات إلى  5%(  من مفردات عٌنة مصفاة الزاوٌة , والباقً ممن سنوات خبرتهم من 85) 

وبنفس الطرٌقة فإن معظم  , % من جمٌع مفردات عٌنة مصفاة الزاوٌة25نسبة  سنوات وٌمثلون 15

%( من 8765وٌمثلون نسبة )  , ؤكثرفسنوات  15مفردات عٌنة شركة البرٌقة ممن سنوات خبرتهم من 

, سنوات  15سنوات إلى اقل من  5مفردات عٌنة شركة البرٌقة , والباقً ممن سنوات خبرتهم من 

 .% من جمٌع مفردات عٌنة شركة البرٌقة..12وٌمثلون نسبة 

وٌمثلون  , ؤكثرفسنوات  15وبصورة عامة فإن معظم مفردات العٌنة الكلٌة ممن سنوات خبرتهم من 

قل أسنوات إلى  5م ٌلٌهم ممن سنوات خبرتهم من ث%(  من مفردات عٌنة الدراسة الكلٌة 6562نسبة  )

والباقً ممن  , ع مفردات عٌنة الدراسة الكلٌة%( من جم2661ٌوٌمثلون نسبة ) , سنوات 15من 

 % من جمٌع مفردات عٌنة الدراسة الكلٌة.463وٌمثلون نسبة  , سنوات 5قل من أسنوات خبرتهم 

 اختبار فرضٌات الدراسة  3.9

أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة الفرضٌة الصفرٌة : ٌوجد  -1

 كات الثالث.فً الشر المعلومات المحاسبٌة

 المعلومات سالمة أمن على االلكترونٌة المعلومات نظم استخدام أثر ال ٌوجد الفرضٌة البدٌلة:

 .الثالث الشركات فً المحاسبٌة

بأثر استخدام نظم المعلومات  العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من الختبار معنوٌة درجة الموافقة 

تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط  , االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة

( , حٌث كانت الفرضٌة الصفرٌة والبدٌلة لها لكل 8فكانت النتائج كما فً الجدول رقم ) ,(3المقٌاس ) 

 :عبارة على النحو التالً

 (3)  متوسط المقٌاس جة الموافقة على العبارة ال ٌختلؾ معنوٌا عنمتوسط در الفرضٌة الصفرٌة:
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 (3) متوسط المقٌاس متوسط درجة الموافقة على العبارة ٌختلؾ معنوٌا عن مقابل الفرضٌة البدٌلة:

العبارات ( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عٌنة الدراسة على 8جدول رقم )

  .دام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌةبأثر استخ المتعلقة

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعٌاري

إحصائً 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

توفر األمن  , نظم المعلومات االلكترونٌة 1

 والسالمة للمعلومات المحاسبٌة.
2.63 1.019 -2.363 .018 

نظم المعلومات المعلومات الناتجة فً ظل  2

 االلكترونٌة تخضع إلً تحكم وسٌطرة.
2.63 1.019 -2.331 .020 

ال تتعرض إلى  , نظم المعلومات االلكترونٌة 3

مخاطر وتهدٌدات تإثر على مصداقٌة 

 المعلومات المحاسبٌة.

3.41 .909 -2.841 .005 

ال  , نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة 4

تتؤثر بطرٌقة تقسٌم العمل والمهام الناتجة 

 عنه.

3.37 1.019 -2.363 .018 

تؤخذ إدارة الشركة بعٌن االعتبار تكلفة   5

ومنفعة نظم المعلومات المحاسبٌة 

قبل اتخاذ قرار إعداده أو  , االلكترونٌة

 تطوٌره.

2.57 .750 -3.430 .001 

عند إعداد أو تطوٌر نظم المعلومات  6

 الهٌكل التنظٌمً للشركة. ىااللكترونٌة ٌراع
2.43 1.068 -3.122 .002 

ٌوجد دعم من قبل إدارة الشركة لحماٌة أمن  7

وسالمة المعلومات المحاسبٌة فً ظل 

 المعالجة االلكترونٌة للمعلومات.

2.63 1.019 -2.381 .017 

مسئولٌة أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة  8

 محددٌن.موكلة إلى أشخاص 
3.33 1.076 -2.018 .044 

ٌوجد حماٌة كافٌة ألنظمة التشؽٌل  9

 االلكترونً للمعلومات المحاسبٌة.
2.59 1.066 -2.529 .011 

نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى  15

 ال ٌتم كشفها وحلها بسرعة.ومخاطر وتهدٌدات 
3.46 .862 -3.203 .001 

للمعلومات المحاسبٌة فً تتوفر السرٌة الكاملة  11

 نظم المعلومات االلكترونٌة.
2.72 1.004 -1.900 .057 

نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى  12

 مخاطر وتهدٌدات من داخل الشركة
3.37 .878 -2.666 .008 
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ال تتعرض إلى  , نظم المعلومات االلكترونٌة 13

 مخاطر وتهدٌدات من خارج الشركة.
2.72 .886 -2.065 .039 

ال تتعرض إلى  , نظم المعلومات االلكترونٌة 14

مخاطر وتهدٌدات ناتجة عن العنصر 

 البشري. 

3.30 1.051 -1.827 .068 

 الى ال تتعرض,نظم المعلومات االلكترونٌة  15

مخاطر وتهدٌدات ناتجة عن العنصر ؼٌر 

 البشري.

2.61 .930 -2.591 .010 

ال تتعرض إلى , نظم المعلومات االلكترونٌة  16

مخاطر وتهدٌدات ناتجة عن تصرفات 

 متعمدة.

2.52 .937 -3.026 .002 

نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى  17

مخاطر وتهدٌدات ناتجة عن تصرفات ؼٌر 

 متعمدة.

2.63 .826 -2.785 .005 

نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى  18

ضرار مادٌة أمخاطر وتهدٌدات ٌنتج عنها 

 وفنٌة.

2.41 .884 -3.706 .000 

ال تتعرض إلى  , نظم المعلومات االلكترونٌة 19

مخاطر وتهدٌدات تتعلق بعملٌات إدخال 

 ومعالجة ومخرجات البٌانات.

2.39 .802 -4.106 .000 

المخاطر والتهدٌدات التً تتعرض لها نظم  25

معلومات االلكترونٌة من السهل كشفها ال

 ومعرفة المتسبب فٌها.

2.52 1.005 -2.963 .003 

 :( نالحظ أن9من خالل الجدول رقم )

( ومتوسطات إجابات مفردات عٌنة  5...المعنوٌة )  ىالدالالت المحسوبة أقل من مستو - أ

 -( للعبارات التالٌة :3الدراسة تقل عن متوسط المقٌاس )

نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات تإثر على مصداقٌة المعلومات  .1

 المحاسبٌة.

 والمهام الناتجة عنه.نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة ال تتؤثر بطرٌقة تقسٌم العمل  .2

 مسئولٌة أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة موكلة إلى أشخاص محددٌن. .3

 ال ٌتم كشفها وحلها بسرعة. , نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات .4

 .نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات من داخل الشركة .5
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لصفرٌة لهذه العبارات ونقبل الفرضٌات البدٌلة لها وحٌث أن متوسطات ا ةالفرضٌلذلك نرفض  

ارتفاع ( , فهذا ٌدل على 3إجابات مفردات عٌنة الدراسة على هذه العبارات تزٌد عن متوسط المقٌاس )

 .درجات الموافقة على هذه العبارات

 :( للعبارات التالٌة  5...الدالالت المحسوبة أكبر من مستوى المعنوٌة )  - ب

 تتوفر السرٌة الكاملة للمعلومات المحاسبٌة فً نظم المعلومات االلكترونٌة. .1

 نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات ناتجة عن العنصر البشري. .2

أن درجات الموافقة على هذه وهذا ٌدل على  , العباراتال نرفض الفرضٌة الصفرٌة لهذة لذلك 

 العبارات متوسطة

ومتوسطات إجابات مفردات عٌنة  , ( 5...المعنوٌة )  ىالت المحسوبة أقل من مستوالدال - ت

 -( للعبارات التالٌة :3الدراسة تقل عن متوسط المقٌاس )

 نظم المعلومات االلكترونٌة توفر األمن والسالمة للمعلومات المحاسبٌة. .1

 تحكم وسٌطرة. ىالمعلومات الناتجة فً ظل نظم المعلومات االلكترونٌة تخضع إل .2

تؤخذ إدارة الشركة بعٌن االعتبار تكلفة ومنفعة نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة قبل اتخاذ  .3

 قرار إعداده أو تطوٌره.

 الهٌكل التنظٌمً للشركة. ىعند إعداد أو تطوٌر نظم المعلومات االلكترونٌة ٌراع .4

مات المحاسبٌة فً ظل المعالجة ٌوجد دعم من قبل إدارة الشركة لحماٌة أمن وسالمة المعلو .5

 االلكترونٌة للمعلومات.

 ٌوجد حماٌة كافٌة ألنظمة التشؽٌل االلكترونً للمعلومات المحاسبٌة. .6

 نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات من خارج الشركة. .7

 ؼٌر البشري.مخاطر وتهدٌدات ناتجة عن العنصر  الى نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض .8

 نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات ناتجة عن تصرفات متعمدة. .9

 نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات ناتجة عن تصرفات ؼٌر متعمدة. .15

 نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات ٌنتج عنها إضرار مادٌة وفنٌة. .11

نظم المعلومات االلكترونٌة ال تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات تتعلق بعملٌات إدخال ومعالجة  .12

 ومخرجات البٌانات.

المخاطر والتهدٌدات التً تتعرض لها نظم معلومات االلكترونٌة من السهل كشفها ومعرفة  .13

 المتسبب فٌها.

البدٌلة لها وحٌث أن متوسطات  ةونقبل الفرضٌ , لهذه العباراتلذلك نرفض الفرضٌة الصفرٌة       

( , فهذا ٌدل على 3إجابات مفردات عٌنة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط المقٌاس )

 .انخفاض درجات الموافقة على هذه العبارات

والختبار الفرضٌة األولى المتعلقة بأثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة      

تم إٌجاد متوسطات إجابات مفردات عٌنة الدراسة على جمٌع العبارات المتعلقة حاسبٌة المعلومات الم
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( 9فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) , (3حول متوسط المقٌاس ) (  (Zواستخدام اختبار,  بهذه الفرضٌة

 , حٌث كانت الفرضٌة الصفرٌة والبدٌلة لها على النحو التالً :

بأثر استخدام نظم المعلومات  العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة المتوسطالفرضٌة الصفرٌة:

 (3) متوسط المقٌاس  ال ٌختلؾ معنوٌا عن االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة

بأثر استخدام نظم المعلومات  المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالفرضٌة البدٌلة:

 ( 3) متوسط المقٌاس  ٌختلؾ معنوٌا عنونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة االلكتر

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عٌنة الدراسة على جمٌع  Z( نتائج اختبار) 9الجدول رقم )

 العبارات المتعلقة بأثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة 

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعٌاري

إحصائً 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

المتوسط العام إلجابات مفردات عٌنة  1

بأثر استخدام  الدراسة على العبارات المتعلقة

نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن 

وسالمة المعلومات المحاسبٌة فً شركة 

 .وشركة البرٌقة , ومصفاة الزاوٌةة ,ملٌت

2.8120 .34515 -3.695 .001 

 , ( 56551( بداللة محسوبة ) 36695-( نالحظ أن قٌمة إحصائً االختبار )15من خالل الجدول رقم )

ونقبل الفرضٌة البدٌلة ,  , لذلك نرفض الفرضٌة الصفرٌة , ( 5655وهً أقل من مستوى المعنوٌة ) 

وهذا ٌشٌر , ( 3( وهو ٌقل عن متوسط المقٌاس )268125وحٌث أن متوسط إجابات مفردات العٌنة )

مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن وسالمة إلى أن هناك انخفاض فً 

وشركة البرٌقة(  , الزاوٌةومصفاة  ة ,شركة ملٌت الشركات قٌد الدراسة )المعلومات المحاسبٌة فً 

 -حٌث أن:

نظم المعلومات االلكترونٌة ال توفر األمن والسالمة للمعلومات المحاسبٌة فً الشركات قٌد  .1

 الدراسة.

 المعلومات الناتجة فً ظل نظم المعلومات االلكترونٌة ال تخضع إلً تحكم وسٌطرة. .2

معلومات المحاسبٌة االلكترونٌة قبل اتخاذ ال تؤخذ إدارة الشركة بعٌن االعتبار تكلفة ومنفعة نظم ال .3

 قرار إعداده أو تطوٌره.

 ال ٌراعً الهٌكل التنظٌمً للشركة. , عند إعداد أو تطوٌر نظم المعلومات االلكترونٌة .4

ال ٌوجد دعم من قبل إدارة الشركة لحماٌة أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة فً ظل المعالجة  .5

 االلكترونٌة للمعلومات.

 جد حماٌة كافٌة ألنظمة التشؽٌل االلكترونً للمعلومات المحاسبٌة.ال ٌو .6

 تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات من خارج الشركة. ال لكترونٌةنظم المعلومات األ .7

 نظم المعلومات االلكترونٌة إلى تتعرض مخاطر وتهدٌدات ناتجة عن العنصر ؼٌر البشري. .8

 دٌدات ناتجة عن تصرفات متعمدة.نظم المعلومات االلكترونٌة تتعرض إلى مخاطر وته .9
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 نظم المعلومات االلكترونٌة تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات ناتجة عن تصرفات ؼٌر متعمدة. .15

 ضرار مادٌة وفنٌة.أنظم المعلومات االلكترونٌة تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات ٌنتج عنها  .11

إدخال ومعالجة تتعلق بعملٌات  , نظم المعلومات االلكترونٌة تتعرض إلى مخاطر وتهدٌدات .12

 ومخرجات البٌانات.

من الصعب كشفها ومعرفة , المخاطر والتهدٌدات التً تتعرض لها نظم معلومات االلكترونٌة  .13

 المتسبب فٌها.

مدى االختالف بٌن أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات   -2

 .وشركة البرٌقة ,ومصفاة الزاوٌة ة ,المحاسبٌة فً شركة ملٌت

الختبار ما إذا كان هناك اختالؾ معنوي بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن 

تم استخدام تحلٌل  , وشركة البرٌقة , ومصفاة الزاوٌة ة ,فً شركة ملٌت ة ,سالمة المعلومات المحاسبٌ

 :( حٌث كانت11فكانت النتائج كما فً الجدول رقم ) , التباٌن األحادي

ال ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن  -الفرضٌة الصفرٌة :

  .وشركة البرٌقة , ومصفاة الزاوٌة ة ,سالمة المعلومات المحاسبٌة فً شركة ملٌت

ونٌة على أمن ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكتر -مقابل الفرضٌة البدٌلة:

 .وشركة البرٌقة  , ومصفاة الزاوٌة ة ,فً شركة ملٌت ,سالمة المعلومات المحاسبٌة

( نتائج تحلٌل التباٌن األحادي  للفرق بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات 11جدول رقم )

شركة و , ومصفاة الزاوٌة ة ,فً شركة ملٌت , االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة

 .البرٌقة

 العدد الجهة

 المتوسط

االنحراف 

 المعٌاري

إحصائً 

 االختبار

F 

المعنوٌة  الداللة

 المحسوبة

Sig 

 21252. 2.6633 15 ةشركة ملٌت

29.858 .000 
مصفاة 

 الزاوٌة
15 2.5833 .21101 

 25672. 3.1656 16 شركة البرٌقة

للفرق بٌن مستوى أثر استخدام نظم ( نالحظ أن قٌمة إحصائً االختبار 11من خالل الجدول رقم )

 , ومصفاة الزاوٌة ة ,المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة فً شركة ملٌت

% 5وهً أقل من مستوى المعنوي  , (56555( بداللة معنوٌة محسوبة )29.858)وشركة البرٌقة 

وهذا ٌدل على وجود فرق معنوي بٌن مستوى  , لذلك نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونقبل الفرضٌة البدٌلة

 ’ ,أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة فً شركة ملٌت

  -:( وجد أنLSDلمقارنات المتعددة ) وباستخدام اختبار ا, وشركة البرٌقة  , ومصفاة الزاوٌة

ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات  .1

حٌث أن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات  ة ,وشركة ملٌت , فً شركة البرٌقة , المحاسبٌة

 .ةٌزٌد عنه فً شركة ملٌت , البرٌقةااللكترونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة فً شركة 
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ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات  .2

حٌث أن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات  , ومصفاة الزاوٌة , فً شركة البرٌقة , المحاسبٌة

ٌزٌد عنه فً مصفاة  , كة البرٌقةفً شر ,االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة

 الزاوٌة.

ال ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات  .3

 ومصفاة الزاوٌة. ةالمحاسبٌة فً شركة ملٌت

مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات  -3

  .ومصفاة الزاوٌة ة ,فً شركة ملٌت, االلكترونٌة 

بمستوى إجراءات أمن وسالمة  العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من الختبار معنوٌة درجة الموافقة 

 ومصفاة الزاوٌة ة , فً شركة ملٌت , المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة

فكانت النتائج كما فً  , (3ولكوكسون حول متوسط المقٌاس ) تم استخدام اختبار  , وشركة البرٌقة ,

 :( , حٌث كانت الفرضٌة الصفرٌة والبدٌلة لها لكل عبارة على النحو التال11ًالجدول رقم )

 .(3)  متوسط المقٌاس متوسط درجة الموافقة على العبارة ال ٌختلؾ معنوٌا عن الفرضٌة الصفرٌة:

 (.3)  متوسط المقٌاس درجة الموافقة على العبارة ٌختلؾ معنوٌا عنمتوسط  مقابل الفرضٌة البدٌلة:

حول متوسطات إجابات مفردات عٌنة الدراسة على  , ( نتائج اختبار ولكوكسون12جدول رقم )

عند استخدام , لحماٌة أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة  ,بمستوى إجراءات كافٌة العبارات المتعلقة

 .وشركة البرٌقة . ومصفاة الزاوٌة ة,فً شركة ملٌت , ونٌةنظم المعلومات االلكتر

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعٌاري

إحصائً 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

ٌوجد سٌاسات واضحة لحماٌة أمن وسالمة  1

محاسبٌة فً ظل نظم المعلومات الالمعلومات 

 االلكترونٌة.

2.70 1.008 -1.983 .047 

الالزمة لحماٌة أنظمة التشؽٌل تتوفر الطرق  2

 االلكترونً للمعلومات المحاسبٌة.
2.63 1.019 -2.331 .020 

تتوفر إجراءات لحماٌة برامج وتطبٌقات  3

التشؽٌل لضمان سالمة تشؽٌل االلكترونً 

 وكشؾ األخطاء.

2.63 1.062 -2.224 .026 

توجد آلٌات واضحة لرقابة نظم التشؽٌل  4

 المحاسبٌة. االلكترونً للمعلومات
2.61 1.064 -2.367 .018 

ٌوجد ملفات ٌتم االحتفاظ بها لنظم  5

 المعلومات االلكترونٌة.
2.54 1.224 -2.515 .012 

محاسبٌة التً ٌتم الٌوجد تشفٌر للمعلومات  6

 تخزٌنها وحفظها.
2.48 1.049 -3.042 .002 
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مخاطر التً التوجد استمرارٌة فً مواجهة  7

 المعلومات االلكترونٌة.تتعرض لها نظم 
2.57 1.047 -2.637 .008 

تتوفر وسائل وطرق للتعرؾ على هوٌة  8

حتى ٌمكن  , المستخدم للمعلومات المحاسبٌة

معرفة ما إذا كان هو المستخدم الصحٌح أو 

 ال.

2.48 1.225 -2.722 .006 

هناك طرق تمكن الشركة من معرفة  9

الشخص الذي قام بإجراء معٌن فً نظم 

 معلومات االلكترونٌة.ال

2.37 1.323 -2.991 .003 

ٌتم توفٌر معلومات مفٌدة فً عملٌات اتخاذ  15

 القرارات فً نظم المعلومات االلكترونٌة.
2.52 1.188 -2.566 .010 

معلومات المحاسبٌة فً المخاطر أمن سالمة  11

تإثر على  ,  ظل المعالجة االلكترونٌة

مستخدمة  , مصداقٌة المعلومات المحاسبٌة

 فً عملٌات اتخاذ القرارات.

2.43 .860 -3.748 .000 

أدى  , معلومات االلكترونٌةالاستخدام نظم  12

 , معلومات بدقة وسرعة ىإلى الحصول عل

 مما ٌساعد على اتخاذ القرارات الرشٌدة.

2.74 1.124 -1.507 .132 

المعلومات االلكترونٌة نماذج تراعً نظم  13

معلومات المن حٌث طبٌعة  , اتخاذ القرارات

نماذج فً عملٌة صنع الالتً تحتاجها تلك 

 القرارات.

2.37 .974 -3.606 .000 

معلومات االلكترونٌة معلومات التوفر نظم  14

مناسبة لجمٌع المستوٌات اإلدارٌة داخل 

 الشركة.

2.54 1.149 -2.511 .012 

معلومات االلكترونٌة التوفر نظم  15

للمستخدمٌن معلومات تحلٌلٌة تساعد فً 

 عملٌة اتخاذ القرارات.

2.54 1.187 -2.403 .016 

تساعد نظم المعلومات االلكترونٌة بشكل  16

 فعال فً عملٌات اتخاذ القرارات.
2.72 1.026 -1.797 .072 

معلومات االلكترونٌة معلومات التوفر نظم  17

 عمال.عالقة ببٌئة األذات 
2.52 .863 -3.285 .001 

توفر نظم المعلومات االلكترونٌة المعلومات  18

الالزمة لجمٌع أنواع القرارات داخل 

 الشركة.

2.61 .930 -2.637 .008 
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المعلومات الناتجة فً ظل المعالجة  19

االلكترونٌة تتوفر فٌها السرعة والشمولٌة 

المستفٌدة فً  مما ٌخدم اإلطراؾ , والدقة

 عملٌة اتخاذ القرارات.

2.61 .977 -2.535 .011 

لدٌها القدرة  , نظم المعلومات االلكترونٌة 25

على تلبٌة جمٌع احتٌاجات المستوٌات 

 اإلدارٌة بما ٌستمد من تقارٌر.

2.57 .981 -2.757 .006 

توفر نظم المعلومات االلكترونٌة معلومات  21

 متخذي القرارات.متطابقة مع احتٌاجات 
2.63 .928 -2.519 .012 

نظم المعلومات االلكترونٌة فً تتوفر  22

مما  , معلومات المحاسبٌةالالموثوقٌة فً 

ٌزٌد فً درجة االعتماد علٌها فً عملٌة 

 اتخاذ القرارات.

2.65 .924 -2.414 .016 

المعلومات التً توفرها نظم التشؽٌل  23

وتؽطً جمٌع  , االلكترونً تعتبر كافٌة

 نواحً وجوانب اتخاذ القرارات.

2.67 .920 -2.306 .021 

  -:( نالحظ أن12من خالل الجدول رقم )

ومتوسطات إجابات مفردات عٌنة  , ( 5...المعنوٌة )  ىالدالالت المحسوبة أقل من مستو - أ

 ( للعبارات التالٌة :3الدراسة تقل عن متوسط المقٌاس )

فً ظل نظم المعلومات  , محاسبٌةالٌوجد سٌاسات واضحة لحماٌة أمن وسالمة المعلومات  .1

 االلكترونٌة.

 تتوفر الطرق الالزمة لحماٌة أنظمة التشؽٌل االلكترونً للمعلومات المحاسبٌة. .2

وكشؾ  , لضمان سالمة تشؽٌل االلكترونً , تتوفر إجراءات لحماٌة برامج وتطبٌقات التشؽٌل .3

 األخطاء.

 توجد آلٌات واضحة لرقابة نظم التشؽٌل االلكترونً للمعلومات المحاسبٌة. .4

 ٌوجد ملفات ٌتم االحتفاظ بها لنظم المعلومات االلكترونٌة. .5

 محاسبٌة التً ٌتم تخزٌنها وحفظها.الٌوجد تشفٌر للمعلومات  .6

 مخاطر التً تتعرض لها نظم المعلومات االلكترونٌة.التوجد استمرارٌة فً مواجهة  .7

حتى ٌمكن معرفة ما  , للتعرؾ على هوٌة المستخدم للمعلومات المحاسبٌة , توفر وسائل وطرقت .8

 إذا كان هو المستخدم الصحٌح أو ال. 

معلومات الهناك طرق تمكن الشركة من معرفة الشخص الذي قام بإجراء معٌن فً نظم  .9

 االلكترونٌة.

 نظم المعلومات االلكترونٌة. ٌتم توفٌر معلومات مفٌدة فً عملٌات اتخاذ القرارات فً .15
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تإثر على مصداقٌة  , معلومات المحاسبٌة فً ظل المعالجة االلكترونٌةالمخاطر أمن سالمة  .11

 المعلومات المحاسبٌة مستخدمة فً عملٌات اتخاذ القرارات.

معلومات التً المن حٌث طبٌعة  , تراعً نظم المعلومات االلكترونٌة نماذج اتخاذ القرارات .12

 نماذج فً عملٌة صنع القرارات.اللك تحتاجها ت

 معلومات االلكترونٌة معلومات مناسبة لجمٌع المستوٌات اإلدارٌة داخل الشركة.التوفر نظم  .13

 تساعد فً عملٌة اتخاذ القرارات. , معلومات االلكترونٌة للمستخدمٌن معلومات تحلٌلٌةالتوفر نظم  .14

 ة ببٌئة اإلعمال.معلومات االلكترونٌة معلومات ذات عالقالتوفر نظم  .15

 توفر نظم المعلومات االلكترونٌة المعلومات الالزمة لجمٌع أنواع القرارات داخل الشركة. .16

مما ٌخدم  , تتوفر فٌها السرعة والشمولٌة والدقة , المعلومات الناتجة فً ظل المعالجة االلكترونٌة .17

 اإلطراؾ المستفٌدة فً عملٌة اتخاذ القرارات.

بما ٌستمد  , رونٌة لدٌها القدرة على تلبٌة جمٌع احتٌاجات المستوٌات اإلدارٌةنظم المعلومات االلكت .18

 من تقارٌر.

 توفر نظم المعلومات االلكترونٌة معلومات متطابقة مع احتٌاجات متخذي القرارات. .19

مما ٌزٌد فً درجة  , معلومات المحاسبٌةالتتوفر فً نظم المعلومات االلكترونٌة الموثوقٌة فً  .25

 علٌها فً عملٌة اتخاذ القرارات.االعتماد 

وتؽطً جمٌع نواحً وجوانب اتخاذ  , المعلومات التً توفرها نظم التشؽٌل االلكترونً تعتبر كافٌة .21

 القرارات.

وحٌث أن متوسطات  ,ونقبل الفرضٌات البدٌلة لها , لذلك نرفض الفرضٌات الصفرٌة لهذه العبارات

ارتفاع ( , فهذا ٌدل على 3إجابات مفردات عٌنة الدراسة على هذه العبارات تزٌد عن متوسط المقٌاس )

 درجات الموافقة على هذه العبارات.

 ( للعبارات التالٌة : 5...الدالالت المحسوبة أكبر من مستوى المعنوٌة )  - ب

مما ٌساعد  ,صول علً معلومات بدقة وسرعةمعلومات االلكترونٌة أدى إلى الحالاستخدام نظم  .1

 على اتخاذ القرارات الرشٌدة.

 تساعد نظم المعلومات االلكترونٌة بشكل فعال فً عملٌات اتخاذ القرارات. .2

أن درجات الموافقة على هذه وهذا ٌدل على  . لذلك ال نرفض الفرضٌات الصفرٌة لهذه العبارات

 .العبارات متوسطة

الثة المتعلقة بمستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام والختبار الفرضٌة الث

تم إٌجاد متوسطات إجابات نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌته ومصفاة الزاوٌة شركة البرٌقة 

( حول  z),تم استخدام اختبار مفردات عٌنة الدراسة على جمٌع العبارات المتعلقة بهذه الفرضٌة

( , حٌث كانت الفرضٌة الصفرٌة 13( , فكانت النتائج كما فً الجدول رقم)3المقٌاس ) متوسط

 والبدٌلة على النحو االتً:

الفرضٌة الصفرٌة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى اجراءات أمن 

فً شركة ملٌتة , ومصفاة وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة 

 (.3الزاوٌة ,  وشركة البرٌقة,ال ٌختلف معنوٌا عن متوسط المقٌاس )
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 وسالمة أمن اجراءات الفرضٌة البدٌلة:المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارت المتعلقة بمستوى

,   الزاوٌة ومصفاة,  ملٌتة شركة فً االلكترونٌة المعلومات نظم استخدام عند المحاسبٌة المعلومات

 (.3) المقٌاس متوسط عن معنوٌا ٌختلف, البرٌقة وشركة

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عٌنة الدراسة على جمٌع  Z( نتائج اختبار) 13الجدول رقم )

عند استخدام نظم  , العبارات المتعلقة بمستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة

 ونٌة فً شركة ملٌته ومصفاة الزاوٌة شركة البرٌقة المعلومات االلكتر

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعٌاري

إحصائً 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

المتوسط العام إلجابات مفردات عٌنة  1

بمستوى  الدراسة على العبارات المتعلقة

 ,إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة

عند استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة فً 

  شركة ملٌته ومصفاة الزاوٌة شركة البرٌقة

2.5709 .83091 -3.503 .001 

 , ( 56551( بداللة محسوبة ) 36553-( نالحظ أن قٌمة إحصائً االختبار )13من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونقبل الفرضٌة البدٌلة ,  , ( 5655وهً أقل من مستوى المعنوٌة ) 

وهو ٌقل عن متوسط المقٌاس  , ( 265759وحٌث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عٌنة الدراسة ) 

انخفاض فً مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند ( , وهذا ٌشٌر إلى وجود 3)

 -حٌث أن : فً شركة ملٌته ومصفاة الزاوٌة و شركة البرٌقة استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة

فً ظل نظم المعلومات  , محاسبٌةالال ٌوجد سٌاسات واضحة لحماٌة أمن وسالمة المعلومات  .1

 االلكترونٌة.

 ال تتوفر الطرق الالزمة لحماٌة أنظمة التشؽٌل االلكترونً للمعلومات المحاسبٌة. .2

وكشؾ  , تشؽٌل االلكترونًاللضمان سالمة  , تطبٌقات التشؽٌلال تتوفر إجراءات لحماٌة برامج و .3

 األخطاء.

 ال توجد آلٌات واضحة لرقابة نظم التشؽٌل االلكترونً للمعلومات المحاسبٌة. .4

 ال ٌوجد ملفات ٌتم االحتفاظ بها لنظم المعلومات االلكترونٌة. .5

 التً ٌتم تخزٌنها وحفظها. , محاسبٌةالال ٌوجد تشفٌر للمعلومات  .6

 التً تتعرض لها نظم المعلومات االلكترونٌة. , مخاطرالال توجد استمرارٌة فً مواجهة  .7

حتى ٌمكن معرفة ما  , ال تتوفر وسائل وطرق للتعرؾ على هوٌة المستخدم للمعلومات المحاسبٌة .8

 إذا كان هو المستخدم الصحٌح أو ال. 

معلومات المعٌن فً نظم لٌس هناك طرق تمكن الشركة من معرفة الشخص الذي قام بإجراء  .9

 االلكترونٌة.

 ال ٌتم توفٌر معلومات مفٌدة فً عملٌات اتخاذ القرارات فً نظم المعلومات االلكترونٌة. .15
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ال تإثر على مصداقٌة  , معلومات المحاسبٌة فً ظل المعالجة االلكترونٌةللمخاطر أمن سالمة  .11

 مستخدمة فً عملٌات اتخاذ القرارات. , المعلومات المحاسبٌة

معلومات التً المن حٌث طبٌعة  , نظم المعلومات االلكترونٌة نماذج اتخاذ القرارات ىال تراع .12

 نماذج فً عملٌة صنع القرارات.التحتاجها تلك 

 معلومات االلكترونٌة معلومات مناسبة لجمٌع المستوٌات اإلدارٌة داخل الشركة.الال توفر نظم  .13

تساعد فً عملٌة اتخاذ  , معلومات االلكترونٌة للمستخدمٌن معلومات تحلٌلٌةالال توفر نظم  .14

 القرارات.

 عمال.ال توفر نظم معلومات االلكترونٌة معلومات ذات عالقة ببٌئة األ .15

 ال توفر نظم المعلومات االلكترونٌة المعلومات الالزمة لجمٌع أنواع القرارات داخل الشركة. .16

مما ٌخدم  , لناتجة فً ظل المعالجة االلكترونٌة ال تتوفر فٌها السرعة والشمولٌة والدقةالمعلومات ا .17

 طراؾ المستفٌدة فً عملٌة اتخاذ القرارات.األ

بما  , نظم المعلومات االلكترونٌة لٌس لدٌها القدرة على تلبٌة جمٌع احتٌاجات المستوٌات اإلدارٌة .18

 ٌستمد من تقارٌر.

 االلكترونٌة معلومات متطابقة مع احتٌاجات متخذي القرارات. ال توفر نظم المعلومات .19

درجة  من مما ٌزٌد  , معلومات المحاسبٌةالال تتوفر فً نظم المعلومات االلكترونٌة الموثوقٌة فً  .25

 االعتماد علٌها فً عملٌة اتخاذ القرارات.

جمٌع نواحً وجوانب  وتؽطً , المعلومات التً توفرها نظم التشؽٌل االلكترونً تعتبر ؼٌر كافٌة .21

 اتخاذ القرارات.

مدى االختالف بٌن مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم  -4

 .ومصفاة الزاوٌة وشركة البرٌقة ة المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌت

مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة الختبار ما إذا كان هناك اختالؾ معنوي بٌن 

تم استخدام ومصفاة الزاوٌة وشركة البرٌقة  ةعند استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌت

 ( حٌث كانت14تحلٌل التباٌن األحادي فكانت النتائج كما فً الجدول رقم )

أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند  مستوى إجراءاتال ٌوجد اختالؾ بٌن  -الفرضٌة الصفرٌة :

 .ومصفاة الزاوٌة وشركة البرٌقة ةاستخدام نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌت

مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند ٌوجد اختالؾ بٌن  -مقابل الفرضٌة البدٌلة:

 ة الزاوٌة وشركة البرٌقةومصفا ةاستخدام نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌت
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( نتائج تحلٌل التباٌن حول مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند 14جدول رقم )

 ومصفاة الزاوٌة وشركة البرٌقة ةاستخدام نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌت

 المتوسط العدد الجهة
االنحراف 

 المعٌاري
 F إحصائً االختبار

المعنوٌة  الداللة

 المحسوبة

Sig 

 37899. 2.2116 15 ةشركة ملٌت

26.545 .000 
مصفاة 

 الزاوٌة
15 2.0435 .14513 

شركة 

 البرٌقة
16 3.4022 .87929 

( بداللة معنوٌة محسوبة 266545( نالحظ أن قٌمة إحصائً االختبار ) 14من خالل الجدول رقم )

ونقبل الفرضٌة  , لذلك نرفض الفرضٌة الصفرٌة , %5( وهً أقل من مستوى المعنوي 56555)

وهذا ٌدل على وجود اختالؾ معنوي بٌن مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة , البدٌلة 

عند استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌته ومصفاة الزاوٌة وشركة البرٌقة. وباستخدام 

  ه:( وجد أنLSDاختبار المقارنات المتعددة ) 

اختالؾ بٌن مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم  هناك .1

حٌث أن مستوى إجراءات أمن وسالمة  ة ,المعلومات االلكترونٌة فً شركة البرٌقة وشركة ملٌت

ه فً ٌزٌد عن , المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة البرٌقة

 .شركة ملٌتة 

اختالؾ بٌن مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم  هناك .2

حٌث أن مستوى إجراءات أمن وسالمة  , المعلومات االلكترونٌة فً شركة البرٌقة ومصفاة الزاوٌة

ٌزٌد عنه فً  , المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة البرٌقة

 .مصفاة الزاوٌة

ال ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم  .3

 ومصفاة الزاوٌة . ة ,المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌت
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 النتائج والتوصٌات *

 النتائج  -أوال :

 -: ومن أهمها النتائجتوصلت الدراسة إلى مجموعة من 

 -وذلك على النحو االتً: نتائج اختبار فرضٌات الدراسة** 

ٌوجد انخفاض فً مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات  -1

 .ومصفاة الزاوٌة وشركة البرٌقة ةفً شركة ملٌت , المحاسبٌة

نٌة على أمن سالمة وجود فرق معنوي بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترو -2

وباستخدام اختبار  . ومصفاة الزاوٌة وشركة البرٌقة ةالمعلومات المحاسبٌة فً شركة ملٌت

 -: ه( وجد أنLSDالمقارنات المتعددة ) 

ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات  -ا

حٌث أن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة  ة ,ملٌتالمحاسبٌة فً شركة البرٌقة وشركة 

 .ةٌزٌد عنه فً شركة ملٌت , على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة فً شركة البرٌقة

ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات  -ب

حٌث أن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات  , فً شركة البرٌقة ومصفاة الزاوٌة , المحاسبٌة

 ٌزٌد عنه فً مصفاة الزاوٌة. , االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات المحاسبٌة فً شركة البرٌقة

ال ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى أثر استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة على أمن سالمة المعلومات -ج 

 ومصفاة الزاوٌة. ةمحاسبٌة فً شركة ملٌتال

ٌوجد انخفاض فً مستوى إجراءات كافٌة لحماٌة أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام  -3

 نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌته ومصفاة الزاوٌة شركة البرٌقة.

ٌة عند استخدام نظم وجود اختالؾ معنوي بٌن مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسب -4

 -:هالمعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌته ومصفاة الزاوٌة وشركة البرٌقة حٌث أن

ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات -ا

المعلومات  حٌث أن مستوى إجراءات أمن وسالمة ة ,االلكترونٌة فً شركة البرٌقة وشركة ملٌت

 المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة البرٌقة ٌزٌد عنه فً شركة ملٌتة. 

ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات -ب

من وسالمة المعلومات حٌث أن مستوى إجراءات أ , االلكترونٌة فً شركة البرٌقة ومصفاة الزاوٌة

 المحاسبٌة عند استخدام نظم المعلومات االلكترونٌة فً شركة البرٌقة ٌزٌد عنه فً مصفاة الزاوٌة.

ال ٌوجد اختالؾ بٌن مستوى إجراءات أمن وسالمة المعلومات المحاسبٌة عند استخدام نظم -ج

 ومصفاة الزاوٌة . ةالمعلومات االلكترونٌة فً شركة ملٌت
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 التوصٌات  -: ثانٌا

 تً:فانه ٌمكننا الخروج بمجموعة من التوصٌات وهً كاآل , بعد استعراض نتائج الدراسة

إنشاء قسم من  ىوتعمل عل , من وسالمة المعلومات المحاسبٌةأن تدعم الشركات أمن الضروري  -1

 فً ظل المعالجة االلكترونٌة. ,معلومات المحاسبٌةالمن وسالمة نظم أجل حماٌة أ

التى  , من وسالمة المعلومات المحاسبٌةأوضع إجراءات تضمن االستمرارٌة فً المحافظة على  -2

 ا مهما فً مساعدة األطراؾ المستفٌدة فً عملٌة اتخاذ القرارات."روتلعب د

جل ضمان توفٌر األمن أمن  ,تطوٌرهاوالعمل على دعم كافة إجراءات الحماٌة المستخدمة حالٌا  -3

 ومات المحاسبٌة فً ظل األنظمة االلكترونٌة.السالمة للمعل

توفٌر خطط مستقبلٌة من اجل العمل على تطبٌق اإلجراءات التً تقلل من مخاطر وتهدٌدات التً  -4

 تواجه نظم معلومات االلكترونٌة.

وتعرٌفهم  , العمل على توفٌر برامج التطوٌر والتدرٌب للعاملٌن داخل نظم المعلومات االلكترونٌة -5

 ى المخاطر والتهدٌدات التً تواجه استخدام هذا النوع من األنظمة المحاسبٌة داخل الشركات.عل

 والمصادر قائمة المراجع

 المحاسبٌة المعلومات ( نظم2518) مسعود علً علً. و سعٌد,إٌمان , إبراهٌم  شٌبه أبو -1

 المإتمر, اللٌبٌة التجارٌة المصارؾ على مٌدانٌة الداخلٌة دراسة المراجعة على واثرها اإللكترونٌة

 جامعة السٌاسٌة والعلوم االقتصاد كلٌة برعاٌة واالعمال االقتصاد لدراسات الثانً االكادٌمً

 22/12/2518 فى مصراته

( مشكالت محاسبٌة فً ظل التشؽٌل االلكترونً للبٌانات فً منشاة األعمال, 1993بوخشبة )أ -2

 المملكة العربٌة السعودٌة: الرٌاض.

( أهمٌة مخاطر نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة, مجلة 2554ى, احمد عبد السالم )بوموسأ -3

 التجارة والتموٌل, طنطا.

( نظم معلومات محاسبٌة مدخل تطبٌقً معاصر, دار 2553حمد, جمعة , عصام وزٌاد, الزؼبً )أ -4

 .1المناهج للنشر والتوزٌع, ط

الداخلً فً مواجهة إخطار امن نظم المعلومات ( تقٌٌم دور المراجع 2559اقجام, كوثر عمار ) -5

 المحاسبٌة االلكترونٌة, طرابلس : أكادٌمٌة الدراسات العلٌا.

( أساسٌات تكنولوجٌا المعلومات, الرٌاض:  زمزم ناشرون 2559أكادٌمٌة الفٌصل العالمٌة ) -6

 .1وموزعون, ط

 المحاسبٌة المعلومات نظم مخاطر(. 2558) الشرٌؾ شعبان حرٌة, محمد؛ عصام, البحٌصً -7

 اإلسالمٌة الجامعة مجلة. ؼزة قطاع فً العاملة المصارؾ على تطبٌقٌة دراسة: اإللكترونٌة

 .2516ؼزة فلسطٌن(2)16, اإلنسانٌة للبحوث

( االحصاء للعلم االدارٌة والتطبٌعٌة, عمان : دار الشروق, 1997البلداوي, عبدالحمٌد عبدالمجٌد ) -8

   .1ط
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( تحلٌل البٌانات اإلحصائٌة باستخدام البرنامج اإلحصائً , عمان : 2555هدي )البٌاتً, محمود م -9

 .  1دار الحامد, ط

 االلكترونٌة المحاسبٌة المعلومات نظم استخدام (, مخاطر2516عمر,) بنٌة أنٌس, كلٌبات محمد , -15

 - والدراسات لالبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة الجزائر , فً المراجعة فاعلٌة على وأثرها

 .فلسطٌن. الربعون موقع اكترونً باسم المجلة العدد

( امن المعلومات والنظم 2556نس وزبٌبً, مروان )أتارة,  -11

صباحا  فً ٌوم.  15:55تم دخول موقع ساعة www.alrakameiat.comالمعلوماتٌة.

 م.5/3/2517

 العٌن – الجامعً الكتاب دار – ةااللكترونٌ البٌئة فً ( المراجعة2514) عزعبدالم الجمال, جٌهان -12

 .2514 – المتحدة العربٌة اإلمارات –

( مخاطر نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة, فلسطٌن: الجامعة 2556حرٌة, شعبان الشرٌؾ ) -13

 اإلسالمٌة بؽزة.

 اإللكترونٌة, المحاسبٌة المعلومات نظم ظل فً المراجعة ,. برٌك بن, حٌاة بوررقة؛ حاج, حورٌة -14

 (2516L2017. )الجزائر بخمٌس, بونعامة الجٌاللً جامعة, ماجستٌر رسالة

 1( الحاسب وامن المعلومات, الرٌاض: معهد اإلدارة العامة,ط2555داود, حسن الطاهر ) -15

ها على فاعلٌة ( امن وحماٌة نظم المعلومات اإلدارٌة أثر2554الروٌمً, عبد الوهاب الدوكالً )  -16

 .طرابلس,  المنظمة, أكادٌمٌة الدراسات العلٌا 

 .1( تكنولوجٌا المعلومات, عمان:  دار كحلول:, ط1997السالمً, عالء ) -17

 -عمان – والتوزٌع لنشر الشروق دار – اإلحصائٌة المعاٌنة أساسٌات – طشطوش محمد سلٌمان -18

2551 

 اإلحصاء معهد -األولى الطبعة – الالمعلمٌة االختبارات – الفتوح أبو وسامٌة عاشور كامل سمٌر -19

-  1995 

( مخاطر امن نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة أثرها علً صحة 2559الصالح, عماد ) -25

 ومصداقٌة القوائم المالٌة فً البنوك التجارٌة, األردن:  جامعة أل البٌت.

 .1عمان:  دار البداٌة, ط ( جرائم تكنولوجٌا المعلومات,2557الطائً, جعفر ) -21

( أساسٌات المعاٌنة اإلحصائٌة, عمان : دار الشروق للنشر 2551طشطوش, سلٌمان محمد ) -22

 .2والتوزٌع, ط

( االختبارات الالمعلمٌة, القاهرة: معهد اإلحصاء, 1995عاشور, سمٌر كامل وابوالفتوح, سامٌة  ) -23

 .1ط

 - عمان – الشروق دار -والتطبٌقٌة اإلدارٌة للعلوم اإلحصاء –البلداوي المجٌد عبد الحمٌد عبد -24

 -1997-األولى الطبعة

http://www.alrakameiat.com/
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 آمن تعزٌز فً ودوره االلكترونً المحاسبً المعلومات نظام الموسوي دخٌل فاضل علً -25

 جامعة واالقتصاد اإلدارة كلٌة المالً التحوٌل شركات احدى فً المالٌة   دراسة المعلومات

 2516الجزائر القادسٌة

( الرقابة والمراجعة الداخلٌة الحدٌثة فً بٌئة تكنولوجٌا 2556الوهاب وشحاتة, شحاتة )علً, عبد  -26

 .1المعلومات وعولمة أسواق المال الواقع والمستقبل, الدار الجامعٌة: االسكندارٌة,ط

( امن المعلومات المحاسبٌة فً ظل األنظمة االلكترونٌة:دراسة تطبٌقٌة 2513ؼنٌة, احمد الطاهر ) -27

 ركات المساهمة اللٌبٌة, طرابلس : أكادٌمٌة الدراسات العلٌا.على الش

( اثر استخدام تكنولوجٌا المعلومات على مصداقٌة القائم المالٌة 2511القرالة, مثقال حمود سالم ) -28

 من وجهة نظر مدقق الحسابات الخارجٌن األردنٌٌن, كلٌة األعمال عمان : جامعة الشرق األوسط.

وابوبكر, عبد العزٌز أعبٌد وسلٌمان, مراجع ؼٌث والقطعانً, عبد  كبالن, عبد السالم علً -29

( تصمٌم نظم المعلومات المحاسبٌة, بنؽازي: جامعة بنؽازي, 2557الرزاق جبرٌل القطعانً )

 .1ط

 الطبعة – SPSSٍ    اإلحصائً البرنامج باستخدام اإلحصائٌة البٌانات تحلٌل/  البٌاتً مهدي محمود -35
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-www.abdelmajid)(  نشر الطمؤنٌنة بناء الثقة فً العصر الرقمً,2556مٌالد, عبد المجٌد ) -31
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